
 
 
 
 

 
  ZÁVĚREČNÝ ÚČET 

 
 
 

ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ  

ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 
 

ZA ROK 2016 
 
 
 

 
 
 
 

Kapitola č. 315 

Ministerstvo životního prostředí 



1 
 

I. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ............................... ........................................................................................... 6 

II. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ...................................... .................................................................................. 13 

1. CELKOVÉ VZTAHY KAPITOLY 315 – MŽP KE STÁTNÍMU RO ZPOČTU V ROCE 2016 ............. 13 

1.1 Úvodní charakteristika p ůsobnosti a financování kapitoly 315 v roce 2016 ... ........................ 13 

1.1.1 Stručná charakteristika působnosti resortních organizací ....................................................... 13 

1.1.2 Věcné vyhodnocení splnění priorit státního rozpočtu stanovených vládou pro rok 2016 ........ 18 

1.1.3 Komentář k plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly ..................................................... 21 

2. PŘÍJMY KAPITOLY 315 ................................. .................................................................................. 30 

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. 2016, jejich vy číslení a zd ůvodn ění dle jednotlivých oblastí 
hospoda ření ......................................................................................................................................... 30 

2.2 Vyčíslení a komentá ř daňových p říjmů ....................................................................................... 39 

3. VÝDAJE KAPITOLY 315 V Č. KOMENTÁŘE K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM PROVEDENÝM V 
PRŮBĚHU ROKU 2016, JEJICH VYČÍSLENÍ A ZDŮVODNĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ 
HOSPODAŘENÍ .................................................................................................................................... 40 

3.1 Neinvesti ční výdaje ......................................... .............................................................................. 40 

3.1.1 Běžné výdaje OSS (OSS MŽP, AOPK ČR, ČIŽP, Správa NP ČŠ) ......................................... 43 

3.1.2 Běžné výdaje na státní správu (OSS MŽP, ČIŽP, Správa NP ČŠ) ......................................... 51 

3.2 Neinvesti ční příspěvky a transfery ................................... ........................................................... 56 

3.2.1 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ................................................................... 56 

3.2.1.1 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám ....... 56 

3.2.1.2 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ... 57 

3.2.1.3 Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu ............ 58 

3.2.1.4 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ................................................ 58 

3.2.2 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ................................................. 59 

3.2.2.1 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem .............................................. 59 

3.2.2.2 Neinvestiční transfery spolkům ......................................................................................... 60 

3.2.2.3 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ......................................... 60 

3.2.2.4 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím.............................. 61 

3.2.3 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím ................................ 61 

3.2.4 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně ................................................... 61 

3.2.5 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně .................................................... 62 

3.2.5.1 Neinvestiční transfery obcím ............................................................................................ 62 

3.2.5.2 Neinvestiční transfery krajům ........................................................................................... 63 

3.2.5.3 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ................................. 64 

3.2.6 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím .............................................. 64 

3.2.6.1 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím .......................................... 64 

3.2.6.2 Neinvestiční transfery vysokým školám ............................................................................ 71 

3.2.6.3 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím ................................................... 71 

3.2.6.4 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím ............................................... 72 



2 
 

3.2.6.5 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím .................................................. 72 

3.2.7 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ............................................................................. 73 

3.2.7.1 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám .................................... 73 

3.2.7.2 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ...................................................................... 74 

3.2.8 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům ......................... 74 

3.2.8.1 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím........................................................... 74 

3.2.8.2 Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků Evropských společenství .. 75 

3.2.9 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí .............................................................................. 76 

3.3 Investi ční výdaje ......................................... ................................................................................... 77 

3.3.1 Kapitálové výdaje OSS (OSS MŽP, AOPK ČR, ČIŽP, Správa NPČŠ) .................................... 79 

3.2.2 Kapitálové výdaje na státní správu (OSS MŽP, ČIŽP, Správa NP ČŠ) ................................... 81 

3.4 Investi ční příspěvky a transfery ................................... ................................................................ 82 

3.4.1 Investiční transfery podnikatelským subjektům ........................................................................ 82 

3.4.1.1 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám ............ 82 

3.4.1.2 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ....... 83 

3.4.1.3 Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu ................. 84 

3.4.2 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím ..................................................... 84 

3.4.2.1 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem ................................................... 84 

3.4.2.2 Investiční transfery spolkům ............................................................................................. 85 

3.4.2.3 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem ............................................. 85 

3.4.2.4 Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek ..................................................... 86 

3.4.2.5 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím .................................. 86 

3.4.3 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně ....................................................... 87 

3.4.4 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ........................................................ 87 

3.4.4.1 Investiční transfery obcím ................................................................................................. 88 

3.4.4.2 Investiční transfery krajům ................................................................................................ 89 

3.4.4.3 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ..................................... 89 

3.4.5 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím .................................................. 90 

3.4.5.1 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ................................................ 90 

3.4.5.2 Investiční transfery vysokým školám ................................................................................ 91 

3.4.5.3 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím ....................................................... 92 

3.4.5.4 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím ................................................. 92 

3.4.6 Investiční transfery obyvatelstvu .............................................................................................. 93 

3.4.7 Investiční transfery do zahraničí .............................................................................................. 93 

3.5 Půjčené prost ředky a návratné finan ční výpomoci ....................................... ............................ 93 

3.6 Mimorozpo čtové zdroje financování ........................... ................................................................ 94 

3.6.1 Rezervní fond ........................................................................................................................... 94 

3.6.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů ......................................................................................... 96 

3.7 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a ú čelnosti vynakládání výdaj ů kapitoly ................. 99  

3.8 Rozbor zam ěstnanosti a čerpání mzdových prost ředků v rozpo čtové sfé ře dle OSS a PO 101  

3.9 Bezúplatné p řevody majetku ..................................... ................................................................. 102 

4. HODNOCENÍ VYNALOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ NA SPOLEČNÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE 
A ČESKÉ REPUBLIKY, NA PROJEKTY Z FINAN ČNÍCH MECHANISMŮ, NA PROGRAMOVÉ 
FINANCOVÁNÍ, NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, NA OSTATNÍ  PROGRAMY A ÚČELOVÉ 
VÝDAJE ............................................ .................................................................................................. 107 



3 
 

4.1 Hodnocení vynaložených prost ředků na spole čné programy EU a ČR a na spole čné 
projekty financované z prost ředků finan čních mechanism ů stanovených závaznými ukazateli 
státního rozpo čtu pro rok 2016 (bez Spole čné zemědělské politiky) a na ostatní zahrani ční 
programy .......................................... .................................................................................................. 107 

4.2 Přehled program ů EU a FM zařazených v informa čním systému programového financování 
(IS EDS/SMVS) ................................................................................................................................... 109 

Programové období 2004 – 2006:................................................................................................... 109 

4.2.1 Program 215 210 „Podpora ochrany ŽP a nakládání s odpady“ ........................................... 109 

Programové období 2007 - 2013: ................................................................................................... 109 

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

4.2.3 Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ ............................................ 110 

4.2.4 Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství 
a osvětu“ .......................................................................................................................................... 110 

4.2.5 Program 115 150 „Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti“ ............................. 110 

4.2.6 Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ .......................... 111 

4.2.7 Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ ..................................... 111 

4.2.8 Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik“
......................................................................................................................................................... 111 

4.2.9 Program 115 240 „Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží“ ........................................................................................................................ 111 

4.2.10 Program 115 260 „Program švýcarsko-české spolupráce“ .................................................. 112 

Programové období 2014 - 2020: ................................................................................................... 113 

4.2.11 Program 115 310 „Operační program životní prostředí“ ...................................................... 113 

4.2.12 Program 115 320 „Podpora účasti resortních organizací v projektech“ .............................. 115 

4.3 Přehled program ů EU nezařazených do IS EDS/SMVS ............................ ............................... 116 

4.3.1 Operační programy ................................................................................................................ 116 

Programové období 2007 – 2013.................................................................................................... 116 

4.3.1.1 TA OPŽP 2007-2013 – implementace projektů a programů OPŽP MŽP a AOPK ............. 116 

4.3.1.2 Operační program Životní prostředí 2007-2013 .................................................................. 116 

4.3.1.3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (z MŠMT) ......................................................... 116 

4.3.1.4 OP lidské zdroje a zaměstnanost ....................................................................................... 116 

4.3.1.5 OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa – Projekt CEframe ......................................... 116 

4.3.1.6 OP Přeshraniční spolupráce – Cíl 3 .................................................................................... 117 

4.3.1.7 Komunitární programy - LIFE+/LIFE ................................................................................... 117 

4.3.1.8. Twinning-out ....................................................................................................................... 121 

Programové období 2014-2020: ..................................................................................................... 122 

4.3.1.9 TA OPŽP 2014+ – implementace projektů a programů OPŽP MŽP .................................. 122 

4.3.1.10 Operační program Životní prostředí 2014+ ....................................................................... 124 

4.3.1.11 OP Zaměstnanost 2014+ .................................................................................................. 125 

4.3.1.12 Integrovaný regionální operační program ......................................................................... 126 

4.3.1.13 OP Technická pomoc – Ostatní 2014+ (EIA) .................................................................... 126 

4.3.1.14 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2014+ ...................................... 127 

4.3.1.15 OP Nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ .......................................................... 127 

4.3.1.16 OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+ ...................................................................... 127 

4.3.1.17 Jiné EU 2014+ ................................................................................................................... 128 

4.3.2 Finanční mechanismy ............................................................................................................ 131 

Programové období 2009-2014: ..................................................................................................... 131 

4.3.2.1 Projekty z finančních mechanismů EHP a Norska ............................................................. 131 

4.3.2.2 Fond environmentální odbornosti - Program švýcarsko-české spolupráce ........................ 136 



4 
 

4.4 Přehled národních program ů zařazených v IS EDS/SMVS ............................. ........................ 138 

4.4.1 Program 115 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŽP“ (vč. 
podprogramu výdajů na  IOP) ......................................................................................................... 138 

4.4.2 Program 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP“ (vč. IOP, FM EHP a Norska)
......................................................................................................................................................... 138 

4.4.3 Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ (POPFK) ............................ 145 

4.4.4 Program 115 180 „Informační podpora adaptačních opatření na extrémní 
hydrometeorologické jevy – povodně a jakost vody“ (ADAPT) ....................................................... 146 

4.4.5 Program 115 190 „Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu“ (SMOK) .............. 146 

4.4.6 Program 115 270 „MŽP Likvidace škod po živelních pohromách“ ........................................ 147 

4.4.7 Program 115 280 „Nová zelená úsporám“ ............................................................................. 148 

4.4.8 Program 115 290 „Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru“ ........................................ 149 

4.5 Přehled dodate čných neinvesti čních titul ů .............................................................................. 150 

4.5.1 Program péče o krajinu .......................................................................................................... 150 

4.5.2 Příspěvky na hospodaření v lesích na území národních parků ............................................. 152 

4.5.3 Příspěvek zoologickým zahradám ......................................................................................... 153 

4.5.4 Dotace nestátním neziskovým organizacím .......................................................................... 163 

4.5.5 Obligatorní sociálně zdravotní závazky pro horníky organizací geologického průzkumu ..... 166 

4.5.6 Prostředky na kompenzaci ztrát obcí na území národních parků .......................................... 166 

4.6 Účelová podpora vybraných oblastí činnosti MŽP ....................................... ........................... 168 

4.6.1 Sanace lokalit po sovětské armádě ....................................................................................... 168 

4.6.2 Likvidace starých důlních děl ................................................................................................. 170 

4.6.3 Geologická činnost ................................................................................................................. 175 

4.6.4 Soustava NATURA 2000 ....................................................................................................... 177 

4.6.5 Podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a monitoring vod .................. 179 

4.6.6 Náhrada újmy za ztížení lesnického a zemědělského hospodaření ...................................... 180 

4.6.7 Prostředky na zahraniční rozvojovou pomoc ......................................................................... 182 

4.6.8 Příprava na krizové situace .................................................................................................... 183 

4.7 Prost ředky na podporu projekt ů výzkumu, vývoje a inovací (VVal) ................. ..................... 184 

4.8 Prost ředky ozna čené účely ............................................... ......................................................... 184 

5. HODNOCENÍ VÝDAJŮ NA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY A INFORMACE O STAVU ZÁLOH
 ............................................................................................................................................................. 186 

5.1 Výdaje za zahrani ční pracovní cesty a zhodnocení jejich p řínosu pro činnost organizace 186  

5.1.1 Ústřední orgán MŽP ............................................................................................................... 186 

5.1.2 Organizační složky státu ........................................................................................................ 187 

5.1.3 Příspěvkové organizace ......................................................................................................... 194 

5.2 Hodnocení a vy číslení poskytnutých i p řijatých finan čních prost ředků na zahrani ční aktivity
 ............................................................................................................................................................. 202 

5.3 Přehledy všech zálohových plateb provedených správcem  kapitoly a jím řízenými OSS a PO 
na dodávky a práce INV i NINV charakteru, které neb yly v roce 2016 realizovány, v č. 
zdůvodn ění ......................................................................................................................................... 209 

6. VÝSLEDKY KONTROLNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH V ROCE 201 6 ........................................... 213 

6.1 Výsledky externích kontrol .................... ..................................................................................... 214 



5 
 

6.2 Výsledky vnit řních kontrol....................................... ................................................................... 229 

7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KAPITOLY 315 ...................... ............................................................ 255 

7.1 Nakládání s centralizovanými prost ředky likvidace státních podnik ů .................................. 255 

7.2 Majetkových ú častí státu v tuzemských spole čnostech ........................................... .............. 255 

7.3 Výdaje kapitoly, které vyplývají z koncesních s mluv .............................................. ................ 255 

7.4 Výdaje kapitoly, které vyplývají z ve řejných zakázek v hodnot ě minimáln ě 300 mil.K č ...... 255 

8. ZÁVĚR: ........................................................................................................................................... 256 

9. SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................................... 257 

10. NEPOVINNÉ PŘÍLOHY ................................................................................................................ 258 



6 
 

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 2016 

 
Rozpočet kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) na 

rok 2016 byl schválen zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2016, ze dne 9.12.2016. Schválené  příjmy  vlastního ministerstva a 
organizačních složek státu byly stanoveny ve výši 9 225 716,71 tis.K č a výdaje  ve 
výši 9 443 767,70 tis.K č. V tomto objemu výdajů byly rozpočtovány: 

• prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné příslušenství 
pro 1 812 zaměstnanců resortních OSS ve výši 976 304,19 tis.Kč,  

• prostředky na platy a ostatní osobní náklady pro 1 523 zaměstnanců resortních 
PO ve výši 495 767,69 tis.Kč, 

• neinvestiční transfery (vedené mimo IS EDS/SMVS) podnikatelským subjektům, 
neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně atd. 
(jako jsou Program péče o krajinu, Příspěvek zoologickým zahradám, 
Kompenzace ztrát obcí na území NP, Obligatorní sociálně zdravotní dávky 
pracovníkům v hornictví apod.) ve výši 94 600,00 tis.Kč, 

• prostředky účelově určené na zajištění zákonných povinností MŽP jako jsou 
výkon geologické činnosti, likvidace starých důlních děl, podpora výkonu státní 
správy v oblasti vodního hospodářství, příspěvek na hospodaření v lesích, 
náhrada újmy za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření, sanace lokalit 
po sovětské armádě, transfery mezinárodním organizacím, příprava na krizové 
situace apod. ve výši 548 500,00 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 371 801,03 tis.Kč, 

• na programové financování (bez osobních výdajů) ve výši 6 175 940,27 tis.Kč 
(z toho národní programy 324 188,87 tis.Kč, program Nová zelená úsporám 
2 850 258,40 tis.Kč, programy v rámci OPŽP 2 971 493,00 tis.Kč a Finanční 
mechanismy EHP a Norska 30 000,00 tis.Kč), 

• ostatní běžné prostředky na činnost vlastního ministerstva, organizačních složek 
státu a příspěvkových organizací ve výši 780 854,52 tis.Kč. 

Rozpočet výdajů kapitoly zahrnoval kromě podílu státního rozpočtu, který činil 
6 092 270,99 tis.Kč, také prostředky z rozpočtu EU ve výši 3 229 878,71 tis.Kč 
a ostatních finančních mechanismů ve výši 121 618,00 tis.Kč (celkem EU a FM 
3 351 496,71 tis.Kč). 

Schválený rozpočet příjmů byl v průběhu hodnoceného roku navýšen 
o 1 712 676,02 tis.Kč na výsledných 10 938 392,73 tis.Kč. Skutečné plnění příjmů 
dosáhlo objemu 16 767 189,27 tis.Kč, tj. 153,29 % upraveného rozpočtu.  
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Daňové příjmy byly plněny nad rámec rozpočtu a to na 114,11 % (rozpočet 
900,00 tis.Kč, plnění 1 026,97 tis.Kč).  

Upravený rozpočet příjmů ze společných projektů s EU a z prostředků 
finančních mechanismů ve výši 5 064 172,73 tis.Kč byl plněn objemem ve výši 
13 459 158,08 tis.Kč, tj. na 265,77 %.  Největší objem plnění byl vykázán v rámci 
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) programového období 2007-2013 
(12 832 070,91 tis.Kč). 

Plnění ostatních nedaňových příjmů OSS rozpočtovaných ve výši 
5 873 320,00 tis.Kč dosáhlo částky 3 307 004,22 tis.Kč. Po odpočtu použitých 
mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 829,67 tis.Kč byly tyto příjmy plněny na 56,22 %. 
Kapitola MŽP vykazuje v roce 2016 neplnění těchto příjmů oproti upravenému 
rozpočtu o částku 2 566 315,78 tis.Kč. Neplnění rozpočtovaného objemu příjmů bylo 
vykázáno zejména u příjmů z prodeje emisních povolenek (neplnění 
o 2 542 753,63 tis.Kč), dále pak u příjmů z vydobytých nerostů (neplnění 
o 16 616,67 tis.Kč) a u příjmů z úroků (neplnění o 8 999,86 tis.Kč).  

Schválený rozpočet výdajů byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými 
opatřeními dle § 23 zákona č. 218/2000 Sb., o 2 999 460,98 tis.Kč, výsledný 
upravený rozpočet činil 12 443 228,68 tis.Kč. Do konečného rozpočtu, který dosáhl 
výše 21 283 588,87 tis.Kč, byly zapojeny nároky nespotřebovaných výdajů ve výši 
10 128 954,32 tis.Kč, ostatní mimorozpočtové zdroje ve výši 12 938,31 tis.Kč 
a promítnuto vázání -1 301 532,43 tis.Kč. 

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

 Běžné výdaje (SR 3 355 065,24 tis.Kč) byly rozpočtovými opatřeními navýšeny 
o 46 457,29 tis.Kč na částku 3 401 522,53 tis.Kč a kapitálové výdaje (SR 
6 088 702,46 tis.Kč)  byly rozpočtovými opatřeními navýšeny o  2 953 003,68 tis.Kč 
na částku 9 041 706,14 tis.Kč.  

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

� na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních 
organizací (CENIA, 1 zaměstnankyně do Evropské agentury pro ŽP) – účel 
133980073 – rozpočet i čerpání 279,59 tis.Kč, 

� na financování programu 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ (viz 
UV č. 845/2013) – účel 143980044 – KR 43 253,25 tis.Kč, čerpáno 
21 360,96 tis.Kč, 

� na účelové zvýšení platů v OSS a PO včetně příslušenství (viz UV č.748/2016) – 
účel 153980048 – KR i čerpání ve výši 0,36 tis.Kč (NP ČŠ). 

� na řešení havarijní situace způsobené sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček (viz 
UV č. 640/2013) – účel 133980081 – KR i čerpání v objemu 186,46 tis.Kč (ČGS), 
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� 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 – KR i čerpání 
ve výši 403,27 tis.Kč (AOPK ČR). 

V investicích byly rozpočtovány a čerpány účelové prostředky určené: 

� na financování programu 115 290 „Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru“ 
(viz UV č. 178/2012 a č. 454/2012) – účel 123980058 – KR 283 871,31 tis.Kč, 
čerpáno 44 069,36 tis.Kč, 

� na financování programu 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ (viz 
UV č. 845/2013) – účel 143980044 – KR 121 133,93 tis.Kč, čerpáno 
70 614,84 tis.Kč, 

� na obnovu částí území Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v r. 2014 
– v rámci programu 115 270 (dle UV č. 960/2014) – účel 143980066 – pouze KR 
50 mil.Kč, prostředky nebyly čerpány. 

Výdaje organizačních složek státu byly určeny k financování vlastního 
ústředního orgánu a tří resortních organizačních složek státu - Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, České inspekce životního prostředí a Správy Národního parku 
České Švýcarsko. Z konečného rozpočtu běžných výdajů OSS (bez neinv. transferů 
obyvatelstvu a příspěvků mezinárodním organizacím) ve výši 2 186 207,50 tis.Kč 
bylo vyčerpáno 1 604 620,96 tis.Kč, tj. cca 73,40 %.  

 Z konečného rozpočtu kapitálových výdajů OSS (bez inv. transferů 
obyvatelstvu) ve výši 11 388 794,22 tis.Kč bylo použito 109 506,98 tis.Kč tj. 0,96 %. 
Výše použitých prostředků byla ovlivněna zejména nízkým čerpáním u společných 
projektů s EU a z programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ (NZÚ). 

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek 
státu schválené v objemu 720 624,90 tis.Kč a upravené na konečných 
790 778,35 tis.Kč (včetně NNV a RF) byly čerpány ve výši 702 553,33 tis.Kč, tj. na 
88,84 %. Ke změnám v rozpočtu došlo především v souvislosti s realizací projektů 
spolufinancovaných z různých Operačních programů a ostatních účelových projektů, 
na základě UV č. 831/2016 a vnitřními organizačními změnami. Přepočtený limit 
počtu zaměstnanců po změnách ve výši 1 836 zaměstnanců byl naplněn 1 698 
zaměstnanci v ročním přepočtu, tj. na 92 %.  

 Z rozpočtu MŽP byl v roku 2016 poskytován příspěvek na činnost 7 přímo 
řízeným příspěvkovým organizacím (PO), kterými jsou CENIA, česká informační 
agentura životního prostředí, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický 
ústav, Správa jeskyní ČR, Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního 
parku Podyjí a Správa Národního parku Šumava. V návaznosti na uvolňování 
účelových a dotačních výdajů vzrostl příspěvek na činnost  přímo řízených PO 
(včetně projektů spolufinancovaných z EU) na konečných 1 103 470,41 tis.Kč. 
Skutečně čerpány byly prostředky ve výši 1 057 289,58 tis.Kč, tj. 95,81 %.  

 Z konečného rozpočtu investičních transferů resortních PO ve výši 
125 459,82 tis.Kč bylo použito 62 548,28 tis.Kč (50 %), a to na financování zejména 
programu 115 120 v rámci OPŽP 2007-2013, podprogramu 115 025 „Zajištění 
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projektů rezortních organizací MŽP“ v rámci FM EHP a Norska, programu 115 270 
„MŽP Likvidace škod po živelních pohromách“, programu 115 180 „SMOK“ 
a programu 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP“.  

Od začátku roku 2016 jsou v rámci programu 115 020, podprogramu 
115 025 rozpočtovány investiční prostředky z finančních mechanismů EHP/Norsko 
2009-2014. 

Schválený limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 
495 767,69 tis.Kč byl zvýšen na 502 009,83 tis.Kč. MF ČR povolilo překročit tento 
mzdový limit o 116 068,04 tis.Kč. Vyplacený objem mzdových prostředků vč. náhrady 
v době dočasné pracovní neschopnosti činil 617 124,59 tis.Kč (z toho platy 
588 512,89 tis.Kč, OON 28 611,69 tis.Kč) a po odečtení povoleného překročení 
rozpočtu (účelové granty jiných kapitol) a mimorozpočtových zdrojů (především fond 
odměn) 498 981,42 tis.Kč. Rozpočtované výdaje byly tedy čerpány z 99 %. Plnění 
počtu funkčních míst činilo 1 643, tj. ve srovnání s upraveným limitem ve výši 1 534 
funkčních míst více o 109 míst. Tato skutečnost je dána schváleným překročením 
limitu počtu funkčních míst u PO ČGS. 

Podnikatelským subjektům byly v rámci neinvestičních transferů poskytnuty 
prostředky ve výši 28 285,11 tis.Kč, z toho 7 118,58 tis.Kč z Programu péče o krajinu 
(PPK), 878,19 tis.Kč na příspěvek na hospodaření v lesích na území NP, 15,00 tis.Kč 
k vyrovnání závazků pracovníkům v hornictví pro organizaci Palivový kombinát Ústí, 
s.p., 1 549,39 tis.Kč zoologickým zahradám a 3 723,94 tis.Kč 
z programu 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“. V rámci 
komunitárního programu LIFE bylo čerpáno 354,28 tis.Kč, z FM EHP/Norsko 
1 530,75 tis.Kč a z programu švýcarsko-české spolupráce (program 115 260) 
120,42 tis.Kč. V rámci OPŽP 2007-2013, tj. z programů 115 120, 115 210, 115 220 
a 115 240 byly čerpány prostředky ve výši 11 965,84 tis.Kč a v rámci OPŽP 
programového období 2014–2020 (program 115 310) 1 028,72 tis.Kč.  

Konečný rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům dosáhl na 
konci roku 2016 výše 1 215 413,10 tis.Kč, čerpání činilo 986 226,37 tis.Kč, tj. 81 %. 
Nároky nespotřebovaných výdajů byly čerpány v objemu 881 633,65 tis.Kč, tj. 79 %. 
V rámci těchto transferů byly realizovány akce spolufinancované z OPŽP 2007-2013 
v celkové výši 816 870,05 tis.Kč a to z programu 115 110 (187 422,99 tis.Kč), 
115 120 (14 680,49 tis.Kč), 115 210 (543 579,67 tis.Kč), 115 220 (20 088,66 tis.Kč), 
115 230 (4 423,89 tis.Kč), 115 240 (46 674,35 tis.Kč), zároveň byly realizovány 
projekty z OPŽP 2014-2020 - program 115 310 (102 516,72 tis.Kč). Podnikatelům 
byly dále poskytnuty prostředky z programu švýcarsko-české spolupráce - program 
115 260 (24 482,84 tis.Kč) a z programu 115 280 NZÚ (40 125,19 tis.Kč) a 115 290 
„Zelená úsporám“ (155,57 tis.Kč). Dále byly v rámci podprogramu 115 025 (FM 
EHP/N) poskytnuty prostředky ve výši 2 076,00 tis.Kč. 

 Neziskové organizace v rámci neinvestičních transferů obdržely prostředky ve 
výši 67 247,38 tis.Kč. Z Programu péče o krajinu byla realizovaná opatření 
podpořena objemem 22 231,49 tis.Kč. V rámci NNO byly schválené projekty 
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financovány objemem 18 500,00 tis.Kč (v tom projekty realizované v rámci Hlavních 
oblastí státní dotační politiky vůči NNO činily 13 500,00 tis.Kč a koordinační projekty 
v ochraně přírody a krajiny činily 5 000,00 tis.Kč). Zoologické zahrady obdržely 
prostředky ve výši 667,98 tis.Kč. Na opatření podpořená z programu 115 160 bylo 
čerpáno 2 920,98 tis.Kč a z programu 115 270 71,03 tis.Kč. Výdaje byly rovněž 
čerpány na projekty z KP LIFE (610,28 tis.Kč), z FM EHP/Norsko (8 644,04 tis.Kč), 
z Programu švýcarsko-české spolupráce (9 913,71 tis.Kč), z OPŽP 2007-2013 
v rámci programů 115 120 a 115 240 (3 687,87 tis.Kč). 

Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly poskytnuty 
v celkovém objemu 45 673,62 tis.Kč, a to z programů OPŽP 2007-2013 
(21 262,76 tis.Kč), z programu 115 270 (882,49 tis.Kč) a 115 280 (23 528,37 tis.Kč). 

 V rámci neinvestičních transferů státním fondům byly prostředky čerpány 
pouze Státním fondem životního prostředí na zajištění technické asistence u OPŽP 
2007-2013 v rámci programu 115 150 „Technická asistence“ NNV ve výši 
106 411,38 tis.Kč na akce zajišťující kvalitní výkonnou strukturu pro OPŽP 
a z programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ NNV ve výši 139 200,77 tis.Kč na 
administraci programu. Zároveň SFŽP čerpalo neinvestiční prostředky ve výši 
143 707,01 tis.Kč v rámci OPŽP 2014-2020 (115 310) na akce zajišťující řádné 
a efektivní řízení a administraci OPŽP 2014+. Investiční prostředky pak SFŽP 
čerpalo v rámci programu 115 150 ve výši 2 881,64 tis.Kč (zejm. zajištění IT, HW 
a na autoprovoz) a programu 115 280 ve výši 3 511,69 tis.Kč. 

V rámci neinvestičních dotací veřejným rozpočtům územní úrovně byly čerpány 
prostředky v celkové výši 177 856,21 tis.Kč. V tomto objemu byly zahrnuty transfery 
z Programu péče o krajinu (7 055,54 tis.Kč), z příspěvku na hospodaření v lesích na 
území NP (316,96 tis.Kč), na kompenzaci ztrát obcím na území NP (5 599,11 tis.Kč), 
zoologickým zahradám (13 382,63 tis.Kč), z Programu švýcarsko-české 
spolupráce (3 408,53 tis.Kč), z programu 115 160 (9 546,11 tis.Kč), 
115 260 (55,62 tis.Kč) a z programu 115 270 (15 120,94 tis.Kč). Z OPŽP 2007-2013 
byly obcím a krajům a ostatním VRÚÚ poskytnuty prostředky ve výši 53 335,18 tis.Kč 
(zejm. v rámci programu 115 120 – 33 400,43 tis.Kč). Dále byly poskytnuty 
prostředky ve výši 70 035,58 tis.Kč z OPŽP 2014+ (program 115 310). 

Kapitálové transfery obcím a krajům a ostatním veřejným rozpočtům územní 
úrovně činily v t.r. 3 100 980,83 tis.Kč a jednalo se o společné projekty s EU v rámci 
OPŽP 2007-2013 (1 090 393,61 tis.Kč – zásadní objemy byly poskytnuty v rámci 
programů 115 110 – 670 964,36 tis.Kč, 115 220 – 276 625,59 tis.Kč) a v rámci OPŽP 
2014+ (1 842 189,56 tis.Kč), projekty z programu 115 260 (64 866,56 tis.Kč), 
podprogramu 115 025 – FM EHP/N (4 368,27 tis.Kč), z programu 115 160 
(135,21 tis.Kč), 115 270 (55 424,50 tis.Kč), 115 280 (400,50 tis.Kč) a z programu 
115 290 (43 202,63 tis.Kč). 

Neinvestiční transfery vysokým školám, veřejným výzkumným institucím a PO 
jiných zřizovatelů dosáhly v roce 2016 objemu 13 044,08 tis.Kč. Tyto prostředky byly 
čerpány především v rámci FM EHP/Norsko (10 214,68 tis.Kč), dále pak z KP LIFE 
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(268,63 tis.Kč), z OP PS ČR-Ss 2014+ (1 646,20 tis.Kč) a v rámci PPK (54,60 tis.Kč). 
Z OPŽP 2007-2013 z programů 115 120 a 115 220 byla poskytnuta výše prostředků 
859,96 tis.Kč. Kapitálové transfery těmto organizacím činily 67 502,20 tis.Kč. Objem 
prostředků ve výši 62 714,22 tis.Kč byl poskytnut v rámci OPŽP (z toho 115 220 – 
51 213,37 tis.Kč), podprogramu 115 025 (4 076,81 tis.Kč) a v rámci programu 
115 290 (711,16 tis.Kč). 

 Neinvestiční transfery obyvatelstvu byly čerpány v celkové výši 
22 768,73 tis.Kč. Z toho byly nepodnikajícím fyzickým osobám poskytnuty prostředky 
v objemu 22 231,29 tis.Kč, konkrétně v rámci PPK (3 485,77 tis.Kč), z programu 
115 160 (3 482,70 tis.Kč), 115 270 (18,15 tis.Kč) a z OPŽP 2007-2013 – programů 
115 120 (3 569,79 tis.Kč) a 115 240 (11 674,88 tis.Kč). Ostatní náhrady obyvatelstvu 
byly čerpány ve výši 537,44 tis.Kč. Čerpání účelových investičních transferů 
nepodnikajícím fyzickým osobám činilo 957 743,56 tis.Kč a proběhlo v rámci  OPŽP 
2007-2013 (program 115 120 – 8 509,26 tis.Kč), programu 115 160 (249,98 tis.Kč), 
115 270 (7 294,80 tis.Kč) a programu 115 280 (941 689,53 tis.Kč). 

Schválený rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2016 činil 
250 000,00 tis.Kč. V rámci této podpory byly zapojeny NNV ve výši 26 000,00 tis.Kč. 
V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 
271 112,28 tis.Kč – př. příspěvek EUMETSAT (120 673,74 tis.Kč), příspěvek 
Zelenému klimatickému fondu (50 000,00 tis.Kč), příspěvek Globálnímu fondu 
životního prostředí (29 662,50 tis.Kč), příspěvek Mnohostrannému fondu 
Montrealského Protokolu (15 623,95 tis.Kč). 

V rámci položky 5513 – vratky neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků Evropských společenství byly čerpány NNV FM EHP a Norska ve výši 
295,00 tis.Kč 

V rámci ostatních neinvestičních transferů do zahraničí byly čerpány 
prostředky ve výši 1 702,15 tis.Kč a to v rámci KP LIFE (693,22 tis.Kč) a FM EHP/N 
(1 008,93 tis.Kč). 

Prostředky na financování likvidace škod po živelních pohromách jsou 
v rozpočtu MŽP soustředěny do programu 115 270 „MŽP Likvidace škod po živelních 
pohromách“. Pro rok 2016 byly do programu 115 270 zapojeny NNV z roku 2015 ve 
výši 214 387,18 tis.Kč (z toho 164 387,18 tis.Kč s účelovým kódem 143980044 
a 50 000,00 tis.Kč s účelovým kódem 143980066). Finanční prostředky s kódem 
účelu 143980066 byly následně po schválení dokumentace podprogramu 
115 273 „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ přesunuty na 
agregovanou akci uvedeného podprogramu. Prostředky však nebyly v hodnoceném 
roce 2016 čerpány z důvodu nepředložení podkladů a nesplnění podmínek pro 
vydání Registrace akcí a Rozhodnutí o poskytnutí dotací. V průběhu roku byl 
rozpočet programu na základě zaslaných žádostí konečných příjemců navýšen 
o prostředky ve výši 28 094,66 tis.Kč převodem z běžného rozpočtu MŽP se 
souhlasem Ministerstva financí ČR. Dále bylo t.r. zasláno na MF ČR vyhodnocení 
podprogramu 115D271 „MŽP Povodně 2010“, který byl určen k financování povodní 
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v květnu a v srpnu r. 2010. Prostředky na financování tohoto podprogramu byly 
převedeny z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa - dle usnesení vlády č. 692 
ze dne 29. 9. 2010 a navazujícího usnesení č. 620 ze dne 17. 8. 2011. Byly účelově 
určeny a bylo je možno použít pouze na krytí nákladů na odstranění povodňových 
škod způsobených povodní z 6.8.-8.8.2010. Nedočerpané NNV z tohoto 
podprogramu v celkové výši 44 884,78 tis.Kč byly v roce 2016 ukončeny v IISSP. 
Konečný rozpočet programu 115 270 tedy činil 242 481,84 tis.Kč. Prostředky 
programu byly čerpány v celkovém objemu 103 672,95 tis.Kč (z toho prostředky 
s účelem 143980044 činily 91 975,80 tis.Kč a bez účelu 11 697,15 tis.Kč).  

Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS byly zapojeny do konečného rozpočtu 
v objemu 10 128 954,32 tis.Kč. Jejich konečný stav k 31.12.2016 po snížení o 
ukončené projekty a programy a o prostředky, u nichž pominul účel rozpočtování 
(celkem 45 845,49 tis.Kč), činil celkem 1 905 625,63 tis.Kč. Z roku 2016 byly do NNV 
převedeny nečerpané prostředky ve výši 12 309 319,75 tis.Kč, z toho profilující 
výdaje 11 999 485,36 tis.Kč a neprofilující výdaje 309 834,39 tis.Kč. Podstatnou část 
profilujících výdajů představují projekty, na jejichž provedení dostává ČR peněžní 
prostředky nebo jejich část od EU (5 522 837,78 tis.Kč) nebo jiných finančních 
mechanismů (300 608,51 tis.Kč). Stav NNV k 1.1.2017 tedy činí 14 214 945,38 tis.Kč 
(z toho profilující 13 622 794,64 tis.Kč a neprofilující 592 150,74 tis.Kč). 

I v roce 2016 pokračovala realizace projektů podpořených z OP a FM 
neevidovaných v IS EDS/SMVS – jako jsou např. OP Přeshraniční spolupráce ČR – 
Svobodný stát Sasko (u MŽP), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ČGS), 
komunitární program LIFE+ (u AOPK a MŽP) a finanční mechanismy – EHP/Norsko 
(u ČGS a KRNAP) 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 10 510 939,97 tis.Kč. Čerpání činilo celkem 
4 687 493,67 tis.Kč, tj. cca 45 %. Nejvýznamnější objem nedočerpaných prostředků 
tvořily prostředky z OPŽP 2014+ (2 667 096,52 tis.Kč) v návaznosti na počáteční fázi 
implementace programu a prostředky z OPŽP 2007-2013 (2 601 213,66 tis.Kč), které 
budou z důvodu ukončení realizace programu ukončeny na základě závěrečného 
vyhodnocení programu. 

 

V Praze dne 20. února 2017 
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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 2016 
 

 

1. Celkové vztahy kapitoly 315 – MŽP ke státnímu ro zpočtu v roce 2016
   

Rozpočet kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) na 
rok 2016 byl schválen usnesením vlády ČR č. 748 ze dne 23.9.2015 a zákonem 
č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, ze dne 9.12.2015. 
Schválené  příjmy  vlastního ministerstva a organizačních složek státu byly 
stanoveny ve výši 9 225 716,71 tis.K č a výdaje  ve výši 9 443 767,70 tis.K č.  

 V průběhu roku 2016 došlo k úpravám schválených ukazatelů příjmů a výdajů 
rozpočtu MŽP rozpočtovými opatřeními dle § 23, § 24, odst. 4 a § 25, odst. 1c) 
zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění, 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“), 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 2016 

 

1.1.1 Stručná charakteristika p ůsobnosti resortních organizací 

 
V roce 2016 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 1442/65, 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,  
- ochranu zemědělského půdního fondu,  
- výkon státní geologické služby,  
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- 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 
České republiky.  

� Agentura ochrany p řírody a krajiny ČR, Praha (dále jen „AOPK ČR“) se 
sídlem v Praze 11, Kaplanova 1931/1, IČ 62933591 je zřízena s účinností od 
1.1.2016 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
AOPK ČR je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění 
a správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., 
Ústavy České republiky. 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 podporu výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, 
zajišťovat péči o chráněná území v obvodu její území působnosti a výkon státní 
správy na území chráněných krajinných oblastí, dále zabezpečovat odbornou, 
metodickou, vzdělávací, výchovnou, osvětovou a informační činnost v oblasti 
ochrany přírody a krajiny včetně vydávání a prodeje knih, periodik a ostatních 
publikací v oboru ochrany přírody a krajiny. Dále AOPK ČR poskytuje finanční 
náhrady za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření dle § 58 zákona 
č. 114/1992 Sb. a vykonává funkci vědeckého orgánu České republiky dle Úmluvy 
o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (CITES), potažmo § 27 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování 
s ohroženými druhy. 

� 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). Základní 
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 byla zřízena k 1.1.2000 
zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko 
a zřizovací listinou – rozhodnutím ministra životního prostředí č. 4/99 jako 
příspěvková organizace. K 1. lednu 2001 byl Opatřením ministra ŽP č. 4/01 statut 
Správy změněn na organizační složku státu. Správa NP ČŠ je tedy 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 



15 
 

parku státní správu v ochraně přírody a krajiny a výkon dalších činností 
a oprávnění v rozsahu stanoveném zákonem. Předmětem hlavní činnosti je státní 
správa v oboru ochrana přírody a krajiny na území NP, státní správa v oborech 
rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu na území NO, péče o lesy 
v národním parku a péče o jiný lesní majetek, odborná činnost v oboru chrana 
přírody na území NP a v oborech lesnictví, zemědělství a vodní hospodářství, 
účelové hospodaření na vybraných plochách zemědělského půdního fondu, výkon 
statistické spužby aj.  

 
Příspěvkové organizace (dále jen „PO“): 

� 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 České 
republiky. 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, zpracovávat zprávu 
o stavu životního prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí, v platném znění 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. 

� 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 
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pozorování, měření a monitorování při dodržování zásad legislativy Evropského 
společenství, sledovat množství a jakost povrchových a podzemních vod ve státní 
síti podle legislativy Evropského unie, vytvářet a spravovat databáze o stavu 
a kvalitě ovzduší a o zdrojích jeho znečišťování, jakož i o stavu a vývoji atmosféry 
a o množství a kvalitě vody ve smyslu legislativy Evropské unie a mezinárodních 
smluv atd. 

� Správa jeskyní České republiky, Pr ůhonice (dále jen „SJ ČR“) 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, v platném znění 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 správy. Předmětem 
hlavní činnosti Správy jeskyní ČR 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. 

� Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí (dále  jen „Správa KRNAP“ ) 
se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, IČ 00088455 byla zřízena v roce 1963 na 
základě zákona č. 40/1956 Sb. a vládního nařízení č. 41/1963 Sb., o zřízení 
Krkonošského národního parku, a převedena do působnosti MŽP ke dni 1.1.1991 
Nařízením vlády České republiky č. 165/1991 Sb. ze dne 20.3.1991, kterým se 
zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany. Základním 
účelem této organizace je ochrana přírody na území parku a jeho ochranného 
pásma tvořícího stejnojmennou biosférickou rezervaci. Předmětem hlavní činnosti 
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 Podyjí, Znojmo (dále jen „Sp ráva NP Podyjí“)  
se sídlem ve Znojmě, Na vyhlídce č. 5, IČ 00837971, která byla zřízena kde dni 
1.7.1991 Ministerstvem životního prostředí ČR podle § 31 zákona 
č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České 
republiky a obcí v České republice. Základním účelem této organizace je 
zajišťování ochrany přírody a krajiny 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 
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s odpady a podobně, na území NP a jeho OP, účelová hospodářská činnost 
v lesích NP a jeho OP vč. hospodaření s pozemky určenými k plnění funkce lesa 
a jiným lesním majetkem, a vč. navazujících výrobních, opravárenských 
a obchodních činností, strážní služba, kontrolní činnost a dohled nad 
dodržováním ochranných podmínek, výkon státní statistické služby aj. 

� Správa Národního parku 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. Základní účelem této organizace je ochrana přírody 
na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava a na 
území ochranného pásma Národní přírodní památky Blanice mimo území CHKO 
Šumava a vojenského újezdu Boletice. Předmětem hlavní činnosti Správy NP 
Šumava je výkon státní správy, zajišťování strážní služby, kontrolní činnosti 
a dohledu nad dodržováním zákonnosti v rámci své územní působnosti, 
zajišťování odborné správy a péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná 
pásma, správa drobných vodních toků na území NP Šumava, výkon státní 
statistické služby, odborná činnost v oborech lesnictví, zemědělství, myslivosti, 
rybářství, vodního hospodářství, ochraně zemědělského půdního fondu, 
územního plánování, stavebního řádu, regionálního rozvoje, hospodaření 
s odpady a podobně v rámci své územní působnosti, zajišťování odborné správy 
lesů a hospodaření v lesích vč. hospodaření s jiným lesním majetkem a provádění 
navazujících výrobních činností, výkon fuknce odborného lesního hospodáře na 
území NP Šumava atd. 

 

Některé příspěvkové organizace provozují tzv. jinou činnost. Předmětem jiné 
činnosti u PO ČGS je zejména nákup a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 
specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, hostinská činnost 
(provozování závodní jídelny) a ubytovací služby. Předmětem jiné činnosti ČHMÚ je 
pořádání odborných kurzů, exkurzí, školení a jiných vzdělávacích akcí pro veřejnost, 
včetně lektorské činnosti, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 
poskytování ubytovacích služeb, zprostředkování obchodu a služeb a provozování 
čističky odpadních vod. Předmětem jiné činnosti SJ ČR je provozování informačních, 
prezentačních a výchovných středisek a zařízení souvisejících s hlavní činností 
a ochranou přírody, poskytování služeb veřejnosti souvisejících s hlavní činností, 
vč. poskytování tematických průvodcovských služeb, organizování odborných 
konferencí, sympozií, seminářů, dalších kulturních a vzdělávacích programů 
vztahujících se k hlavní činnosti a k ochraně přírody, pronájem dočasně 
nevyužívaných nemovitostí, pokud to není v rozporu s hl. činností, dále pak výroba, 
prodej, vydávání a veřejné šíření publikací, tiskovin, audio a videonahrávek a jiných 
medií a upomínkových a podobných předmětů souvisejících s hl. činností, příprava 
a prodej občerstvení, placená reklamní činnost související s hl. činností a zajišťování 
pořádkové a informační služby v souvislosti s hl. činností. Správy národních parků 
provozují 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 a ubytovací 
služby. 
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Ve smyslu zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 
republiky, je MŽP správcem Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 
„SFŽP ČR“). 

Ministerstvo životního prostředí dále plní funkci zřizovatele ke dvěma veřejným 
výzkumným institucím a to Výzkumnému ústavu vodohospodářskému 
T. G. Masaryka, v.v.i. a Výzkumnému 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 2016 

 
V resortu byly v roce 2016 řešeny úkoly, které souvisí s hlavními složkami 

životního prostředí a to v rámci oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany 
přírody a krajiny, ochrany klimatu a oblasti energetiky a odpadového hospodářství. 

Zásadním nástrojem je Operační program Životní prost ředí (dále „OPŽP“), 
jehož jednotlivé osy jsou zaměřeny do hlavních oblastí životního prostředí:  

 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
 Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
 Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
 Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
 Prioritní osa 5: Energetické úspory 

Nové programové období OPŽP 2014-2020 bylo nastartováno velmi úspěšně, 
na což navazuje i vládou ČR schválený převod 2 mld.Kč z alokace Operačního 
programu Doprava do OPŽP 2014+. K financování se podařilo schválit projekty za 
cca 18 mld.Kč, což je zhruba čtvrtina celkové alokace programu. Mezi 
nejvýznamnější projekty v roce 2016 patřily tzv. kotlíkové dotace, platby krajům na 
modernizaci zdrojů vytápění v domácnostech jednotlivých krajů (podprogram 
115 313).  

Souběžně s realizací OPŽP 2014+ probíhalo i dofinancování starého 
programového období OPŽP 2007 – 2013.  

V roce 2016 bylo pro MŽP prioritou zejména dokončit čerpání prostředků 
z dobíhajícícho OPŽP na období 2007 - 2013. Realizace programu byla oficiálně 
ukončena k 31.12.2015. Ovšem příjemcům podpory bylo umožněno podávat 
mimořádné žádosti o platbu, za faktury plně uhrazené dodavatelům do 31.12.2015, 
ještě do termínu 3.6.2016. 

 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 
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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.  

 MŽP se v roce 2016 zaměřilo na preventivní opatření v boji proti povodním 
i suchu a na osvětu obyvatel ČR v rámci této problematiky. Finančním nástrojem byl 
zejména Operační program Životní prostředí.  

Dále v roce 2016 byly v této oblasti plněny úkoly související s ochranou před 
povodněmi (dle Strategie ochrany před povodněmi na území ČR schválené vládním 
usnesením č. 382/2000), monitoringem vod (sledování stavu vod), vyhodnocením 
zjištěných výsledků a realizací následných opatření s cílem dosažení dobrého stavu 
vod dle Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES a zejména financování 
odstraňování škod a obnovy částí území ČR poškozených povodněmi dle usnesení 
vlády č. 845/2013, které probíhalo prostřednictvím programu 115 270 „Likvidace škod 
po živelních pohromách“, podprogramu 115 272 „MŽP Povodně 2013“. 

 V oblasti ochrany ovzduší se jednalo především o zlepšování současného 
neuspokojivého stavu ovzduší. Ucelená koncepce řízení kvality ovzduší pro Českou 
republiku je obsažena ve schváleném dokumentu „Střednědobá strategie zlepšení 
kvality ovzduší v ČR do roku 2020“ ze dne 2.12.2016 usnesením vlády ČR č. 979. 
Tato koncepce tvoří strategický rámec pro „Národní program snižování emisí České 
republiky do roku 2020“ a pro „Programy zlepšování kvality ovzduší“ v 7 zónách a 3 
aglomeracích ČR. Strategie je zároveň podkladem pro financování opatření ke 
snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z fondů EU prostřednictvím operačních 
programů. 

 I v roce 2016 v rámci hlavních priorit MŽP hrála klíčovou úlohu klimaticko-
energetická politika. Dne 4.11.2016 vstoupila oficiálně v platnost mezinárodní 
klimatická dohoda z Paříže tzv. Pařížská dohoda pro snižování emisí skleníkových 
plynů, na základě které MŽP předložilo vládě Politiku ochrany klimatu v ČR, jež 
definuje zásadní opatření s největším potenciálem pro snižování emisí skleníkových 
plynů v jednotlivých sektorech ekonomiky. 

 V návaznosti na schválenou Strategii přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR (Adaptační strategie ČR) předložilo MŽP v tomto roce ke schválení 
vládě Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, jež obsahuje úkoly, které bude 
muset Česká republika realizovat do roku 2020. 

 Mezi nejvýznamnější nástroje ČR pro snižování emisí skledníkových plynů 
patří program Nová zelená úsporám . Podobně jako v minulém roce byly i tento rok 
do příjmů MŽP zahrnuty příjmy z auk čního prodeje emisních povolenek , které se 
staly zdrojem pro akce tohoto programu zaměřeného na snižování energetické 
náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou 
energetickou náročností a efektivní využití zdrojů energie. Zároveň byla v roce 2016 
otevřena kontinuální výzva pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro 
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vlastníky bytových domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících 
bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů 
nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a na instalaci solárních termických 
a fotovoltaických systémů 

 V oblasti odpadového hospodá řství  klade MŽP důraz (v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) na předcházení vzniku odpadů 
a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů, zároveň stanoví hierarchii 
nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životního prostředí a zdraví 
obyvatel při nakládání s odpady. Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich 
dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky (POH 
ČR) pro období 2016 – 2024, který byl v souladu se zákonem o odpadech vydán 
formou nařízení vlády a vstoupil v platnost od 1.1.2016. Jedná se o klíčový dokument 
pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obalovými odpady a výrobky 
s ukončenou životností, jeho součástí je i Program pro předcházení vzniku odpadů. 

 V rámci OPŽP byly v roce 2016 vyhlášeny nové výzvy na výstavbu 
a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. 

 V oblasti ochrany p řírody a krajiny  byla vládě předložena novela zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Předmětem návrhu je změna § 58 
zákona č. 114/1992 Sb., v jejímž důsledku nebude možné požadovat finanční 
náhradu za újmu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření na pozemcích, 
které jsou ve státním vlastnictví (tj. na pozemcích, na kterých hospodaří zejména 
příspěvkové organizace, státní podniky a jiné státní organizace).  

 Zároveň byla vládě předložena novela zmíněného zákona týkajícího se nové 
právní úpravy národních parků. 

 Na financování ochrany přírody a krajiny je zaměřena řada dotačních 
programů, za nejdůležitější v rámci národních programů je možné považovat 
Program péče o krajinu či program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Na 
ochranu přírody a krajiny jsou zaměřeny však i programy spolufinancované z fondů 
EU, především se jedná o Operační program Životní prostředí, jehož prioritní osa 4 - 
Ochrana a péče o přírodu a krajinu se zaměřuje na zajištění příznivého stavu 
předmětu ochrany národně významných chráněných území, posílení biodiverzity 
a přirozené funkce krajiny a zlepšování kvality prostředí v sídlech. Dalším finančním 
nástrojem EU na podporu projektů v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu je 
komunitární program LIFE. V neposlední řadě jsou nástrojem pro financování 
projektů na ochranu přírody i Finanční mechanismy EHP a Norska.  
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1.1.3 Komentá ř k pln ění závazných ukazatel ů rozpo čtu kapitoly 

Základní údaje o rozpočtu MŽP na rok 2016 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 2016 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 nárok ů 
z nespot řebovaných výdaj ů (NNV) a dalších mimorozpo čtových zdroj ů (MRZ) 
na objemu upraveného rozpo čtu . Z přehledu je zřejmá snaha resortu prioritně 
čerpat uspořené zdroje. Tato snaha se projevuje zejména 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. Na neplnění ostatních příjmů měly vliv zejména příjmy z emisních 
povolenek (neplnění o 2 542 753,63 tis.Kč).      
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v tis.Kč 

Název ukazatele Rozpo čet po 
změnách 

Skute čnost bez 
MRZ a NNV Rozdíl % 

pln ění  

 Příjmy a výdaje celkem         

 Příjmy celkem 10 938 392,73 16 754 077,53 5 815 684,80 153,17 

 Výdaje celkem 12 443 228,67 4 797 721,10 -7 645 507,57 38,56 

Specifické ukazatele - p říjmy         

 Daňové příjmy 900,00 1 026,97 126,97 114,11 

 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10 937 492,73 16 753 050,56 5 815 557,83 153,17 

 v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 4 942 554,73 13 206 551,37 8 263 996,65 267,20 

            Příjmy z prostředků z finančních mechanismů 121 618,00 244 324,64 122 706,64 200,90 

            Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté   
            transfery celkem 

5 873 320,00 3 302 174,55 -2 571 145,45 56,22 

Specifické ukazatele - výdaje         

 Ochrana přírody a krajiny 687 270,68 233 612,10 -453 658,58 33,99 

 Technická ochrana životního prostředí 1 229 000,00 251 972,89 -977 027,11 20,50 

 Ochrana klimatu a ovzduší 6 967 779,66 1 701 314,34 -5 266 465,32 24,42 

 Ostatní činnosti v životním prostředí 3 559 178,34 2 610 821,77 -948 356,57 73,35 

Průřezové ukazatele          

 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 748 739,25 672 477,37 -76 261,89 89,81 

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 254 414,06 232 499,46 -21 914,61 91,39 

 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 11 070,15 10 282,02 -788,13 92,88 

 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na sl.míst 104 140,50 88 979,50 -15 161,00 85,44 

 Platy zaměstnanců na služebních místech dle z. o stát.službě 633 725,14 573 971,68 -59 753,46 90,57 

 Výdaje na VaVaI celkem vč. programů spolufin. ze zahr. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 v tom: Ze státního rozpočtu celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 v tom: Institucionální podpora celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účelová podpora celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Podíl prostředků zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účelová podp. na progr. aplikovaného VaVaI 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instit. podp.výzkum. org. podle zhodnocení jimi dosaž. výsl. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Zahraniční rozvojová spolupráce 8 012,39 5 821,93 -2 190,45 72,66 

 Zajištění přípravy na krizové situace dle zák.č. 240/2000 Sb. 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 

 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP 5 063 228,82 2 143 658,02 -2 919 570,80 42,34 

 v tom: Ze státního rozpočtu 120 674,10 14 598,98 -106 075,12 12,10 

            Podíl rozpočtu Evropské unie 4 942 554,73 2 129 059,05 -2 813 495,68 43,08 

 Výdaje na spol.projekty zcela nebo částečně financovány z FM 135 423,00 47 820,53 -87 602,47 35,31 

 v tom: Ze státního rozpočtu 13 805,00 5 868,15 -7 936,85 42,51 

            Podíl prostředků finančních mechanismů 121 618,00 41 952,38 -79 665,62 34,50 

 Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS 9 379 445,19 2 241 319,22 -7 138 125,98 23,90 

 

 

 



23 
 

Následující přehled ukazuje na struktuře závazných ukazatelů, jak se 
v rozpočtu MŽP projevily změny dané rozpo čtovými opat řeními a zapojením MRZ 
a NNV. 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 
rozpo čet 

Rozpo čet po 
změnách 

Změny - 
rozpo čtová 

opat ření 

Kone čný 
rozpo čet  

(po promítnutí 
vázání) 

Změny - 
zapojení  

NNV a MRZ 

 Příjmy a výdaje celkem           

 Příjmy celkem 9 225 716,71 10 938 392,73 1 712 676,02 x x 

 Výdaje celkem 9 443 767,70 12 443 228,67 2 999 460,98 21 283 588,87 10 141 892,63 

Specifické ukazatele - p říjmy           

 Daňové příjmy 900,00 900,00 0,00 x x 

 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery  
 celkem 

9 224 816,71 10 937 492,73 1 712 676,02 x x 

 v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP  
            celkem 3 229 878,71 4 942 554,73 1 712 676,02 x x 

            Příjmy z prostředků z finančních mechanismů 121 618,00 121 618,00 0,00 x x 

            Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy  
            a přijaté transfery celkem 5 873 320,00 5 873 320,00 0,00 x x 

Specifické ukazatele - výdaje           

 Ochrana přírody a krajiny 639 500,00 687 270,68 47 770,68 1 388 420,56 701 149,88 

 Technická ochrana životního prostředí 1 229 000,00 1 229 000,00 0,00 3 394 516,44 2 165 516,44 

 Ochrana klimatu a ovzduší 4 005 994,51 6 967 779,66 2 961 785,15 11 470 795,76 5 774 392,92 

 Ostatní činnosti v životním prostředí 3 569 273,19 3 559 178,34 -10 094,85 5 029 856,11 1 500 833,38 

Průřezové ukazatele            

 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou  
 práci 720 624,90 748 739,25 28 114,35 790 778,35 42 039,10 

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 245 012,48 254 414,06 9 401,58 266 809,49 12 395,43 

 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 10 666,81 11 070,15 403,34 11 521,46 451,31 

 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma  
 zaměst.na sl.míst 91 512,05 104 140,50 12 628,45 125 634,86 21 494,36 

 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona  
 o stát.službě 619 464,69 633 725,14 14 260,45 646 121,91 12 396,77 

 Výdaje na VaVaI celkem vč. programů spolufin. ze  
 zahr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 v tom: Ze státního rozpočtu celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 v tom: Institucionální podpora celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účelová podpora celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Podíl prostředků zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účelová podp. na progr. aplikovaného VaVaI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instit. podp.výzkum. org. podle zhodn.jimi dosaž. výsl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Zahraniční rozvojová spolupráce 0,00 8 012,39 8 012,39 9 468,16 1 455,77 

 Zajištění přípravy na krizové situace dle  
 zák.č. 240/2000 Sb. 

3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 

 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP 3 350 552,81 5 063 228,82 1 712 676,02 9 988 259,41 4 925 030,58 

 v tom: Ze státního rozpočtu 120 674,10 120 674,10 0,00 706 888,62 586 214,52 

            Podíl rozpočtu Evropské unie 3 229 878,71 4 942 554,73 1 712 676,02 9 281 370,79 4 338 816,06 

 Výdaje na spol.projekty zcela nebo částečně  
 financovány z FM 135 423,00 135 423,00 0,00 522 680,56 387 257,56 

 v tom: Ze státního rozpočtu 13 805,00 13 805,00 0,00 24 266,49 10 461,49 

            Podíl prostředků finančních mechanismů 121 618,00 121 618,00 0,00 498 414,07 376 796,07 

 Výdaje vedené v info. sys. program. financování  
 EDS/SMVS 6 183 659,07 9 379 445,19 3 195 786,13 17 863 210,42 9 755 142,04 
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Následující přehled ukazuje na struktuře závazných ukazatelů, jaký objem 
mimorozpo čtových zdroj ů a nárok ů z nespot řebovaných výdaj ů byl do rozpočtu 
kapitoly zapojen a jaký objem těchto prostředků byl vyčerpán . Na značný objem 
nedočerpaných NNV mělo vliv zejména ukončení realizace OPŽP 2007-2013 
(nedočerpáno 2 601 213,66 tis.Kč) a program Nová zelená úsporám 
(2 370 769,16 tis.Kč, tyto prostředky jsou však již zazávazkovány). V rámci ostatních 
výdajů převládala snaha resortu MŽP prioritně čerpat NNV. 

v tis.Kč 

Název ukazatele Zapojené 
NNV a MRZ 

Skute čnost 
MRZ a NNV 

Rozdíl 
zapojení a 
čerpání MRZ 

a NNV 

% 
pln ění 

 Příjmy a výdaje celkem 
       

 Příjmy celkem x 13 111,74 x x 

 Výdaje celkem 10 141 892,63 4 176 548,02 5 965 344,61 41,18 

Specifické ukazatele - p říjmy         

 Daňové příjmy x 0,00 x x 

 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem x 13 111,74 x x 

 v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem x 8 226,07 x x 

            Příjmy z prostředků z finančních mechanismů x 0,00 x x 
            Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery  
            celkem x 4 885,67 x x 

Specifické ukazatele - výdaje         

 Ochrana přírody a krajiny 701 149,88 239 669,29 461 480,60 34,18 

 Technická ochrana životního prostředí 2 165 516,44 1 028 110,12 1 137 406,32 47,48 

 Ochrana klimatu a ovzduší 5 774 392,92 2 316 379,58 3 458 013,34 40,11 

 Ostatní činnosti v životním prostředí 1 500 833,38 592 389,04 908 444,34 39,47 

Průřezové ukazatele          

 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 42 039,10 30 075,97 11 963,13 71,54 

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 395,43 4 272,78 8 122,65 34,47 

 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 451,31 138,99 312,32 30,80 

 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na sl.míst 21 494,36 11 949,79 9 544,57 55,59 

 Platy zaměstnanců na služebních místech dle z. o stát.službě 12 396,77 11 983,42 413,35 96,67 

 Výdaje na VaVaI celkem vč. programů spolufin. ze zahr. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 v tom: Ze státního rozpočtu celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 v tom: Institucionální podpora celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účelová podpora celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Podíl prostředků zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účelová podp. na progr. aplikovaného VaVaI 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instit. podp.výzkum. org. podle zhodnocení jimi dosaž. výsl. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Zahraniční rozvojová spolupráce 1 455,77 1 001,18 454,59 68,77 

 Zajištění přípravy na krizové situace dle zák.č. 240/2000 Sb. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP 4 925 030,58 2 321 763,60 2 603 266,98 47,14 

 v tom: Ze státního rozpočtu 586 214,52 23 068,37 563 146,16 3,94 

            Podíl rozpočtu Evropské unie 4 338 816,06 2 298 695,23 2 040 120,83 52,98 

 Výdaje na spol.projekty zcela nebo částečně financovány z FM 387 257,56 174 251,52 213 006,04 45,00 

 v tom: Ze státního rozpočtu 10 461,49 9 140,43 1 321,06 87,37 

            Podíl prostředků finančních mechanismů 376 796,07 165 111,09 211 684,98 43,82 

 Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS 9 755 142,04 3 858 875,52 5 896 266,52 39,56 
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Porovnání skute čnosti roku 2016 s p ředcházejícím rokem  je uvedeno 
v dalším přehledu.  

     v tis.Kč 

Název ukazatele Skute čnost 
2015 

Skute čnost 
2016 

Rozdíl 
skute čnosti 
2016-2015 

% 
pln ění 

 Příjmy a výdaje celkem         

 Příjmy celkem 43 225 046,47 16 767 189,27 -26 457 857,20 38,79 

 Výdaje celkem 39 038 701,12 8 974 269,12 -30 064 432,00 22,99 

Specifické ukazatele - p říjmy         

 Daňové příjmy 979,97 1 026,97 47,00 104,80 

 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 43 224 066,50 16 766 162,30 -26 457 904,20 38,79 

 v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 39 922 470,74 13 214 777,45 -26 707 693,29 33,10 

            Příjmy z prostředků z finančních mechanismů 128 735,61 244 324,64 115 589,03 189,79 

            Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté  
            transfery celkem 3 172 860,16 3 307 060,22 134 200,06 104,23 

Specifické ukazatele - výdaje         

 Ochrana přírody a krajiny 3 545 507,65 473 281,38 -3 072 226,27 13,35 

 Technická ochrana životního prostředí 18 715 348,38 1 280 083,01 -17 435 265,37 6,84 

 Ochrana klimatu a ovzduší 12 978 311,38 4 017 693,92 -8 960 617,46 30,96 

 Ostatní činnosti v životním prostředí 3 799 533,72 3 203 210,81 -596 322,91 84,31 

Průřezové ukazatele          

 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 677 434,47 702 553,33 25 118,86 103,71 

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 225 902,40 236 772,23 10 869,83 104,81 

 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 6 559,63 10 421,01 3 861,38 158,87 

 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na sl.míst 525 878,09 100 929,29 -424 948,81 19,19 

 Platy zaměstnanců na služebních místech dle z. o stát.službě 130 246,23 585 955,10 455 708,87 449,88 

 Výdaje na VaVaI celkem vč. programů spolufin. ze zahr. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 v tom: Ze státního rozpočtu celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 v tom: Institucionální podpora celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účelová podpora celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Podíl prostředků zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účelová podp. na progr. aplikovaného VaVaI 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instit. podp.výzkum. org. podle zhodnocení jimi dosaž. výsl. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Zahraniční rozvojová spolupráce 13 764,24 6 823,12 -6 941,12 49,57 

 Zajištění přípravy na krizové situace dle zák.č.240/2000 Sb. 3 135,02 3 000,00 -135,02 95,69 

 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP 35 290 537,12 4 465 421,62 -30 825 115,50 12,65 

 v tom: Ze státního rozpočtu 380 881,01 37 667,34 -343 213,67 9,89 

            Podíl rozpočtu Evropské unie 34 909 656,12 4 427 754,28 -30 481 901,84 12,68 

 Výdaje na spol.projekty,zcela nebo částečně financovány z FM 218 506,53 222 072,05 3 565,52 101,63 

 v tom: Ze státního rozpočtu 9 226,99 15 008,57 5 781,58 162,66 

            Podíl prostředků finančních mechanismů 209 279,54 207 063,47 -2 216,07 98,94 

 Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS 36 241 037,36 6 100 194,73 -30 140 842,63 16,83 
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Na vyšší plnění příjmů z rozpočtu Evropské unie bez SZP v roce 2015 mělo 
zejména vliv oficiální ukončení programového období 2007-2013 a s tím spojený 
nárůst návratnosti prostředků z fondů EU (plnění příjmů OPŽP 2007-2013 v roce 
2015 činilo 39 732 360,91 tis.Kč). Snaha dofinancovat co nejvíce projektů v rámci 
OPŽP 2007-2013 (čerpání činilo 35 197 894,32 tis.Kč) ovlivnila v minulém roce 
i celkové zvýšené čerpání výdajů oproti roku 2016. 

Výše plnění ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých 
transferů byla ovlivněna převážně příjmy z prodeje emisních povolenek, které 
v r. 2015 byly plněny v objemu 3 025 563,55 tis.Kč a v r. 2016 3 172 996,37 tis.Kč.  

V průběhu roku 2015 docházelo k postupnému převodu některých 
zaměstnanců do služebního poměru a v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 
v souladu se schválenou systemizací 2016 byl již ustálen počet zaměstnanců ve 
služebním poměru. V souvislosti s touto skutečností ukazatel Platy zaměstnanců 
v pracovním poměru oproti roku 2015 poklesl a naopak ukazatel Platy zaměstnanců 
na služebních místech se zvýšil. 
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 Rovnoměrnost čerpání mapuje následující přehled: 
v tis.Kč 

Název ukazatele Kone čný 
rozpo čet 

Skute čnost 
1.Q 2016 

% 
Skute čnost 

2.Q 2016 
% 

Skute čnost 
3.Q 2016 

% 
Skute čnost 

4.Q 2016 
% 

 Příjmy a výdaje celkem               
 

  

 Příjmy celkem x 13 562 066 x 14 801 594 x 15 533 591 x 16 767 189 x 

 Výdaje celkem 21 283 589 1 659 356 8 5 339 435 25 6 438 007 30 8 974 269 42 

 Specifické ukazatele - p říjmy    
              

 Daňové příjmy x 212 x 496 x 787 x 1 027 x 

 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté  
 transfery celkem x 13 561 854 x 14 801 098 x 15 532 804 x 16 766 162 x 

 v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP  
            celkem x 12 497 848 x 12 849 385 x 12 849 385 x 13 214 777 x 

            Příjmy z prostředků z FM x 90 778 x 124 876 x 214 455 x 244 325 x 

            Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové  
            příjmy a přijaté transfery celkem x 973 227 x 1 826 837 x 2 468 964 x 3 307 060 x 

Specifické ukazatele - výdaje                   

 Ochrana přírody a krajiny 1 388 421 148 888 11 240 641 17 316 386 23 473 281 34 

 Technická ochrana životního prostředí 3 394 516 120 472 4 1 023 189 30 1 028 051 30 1 280 083 38 

 Ochrana klimatu a ovzduší 11 470 796 774 326 7 2 568 293 22 2 927 030 26 4 017 694 35 

 Ostatní činnosti v životním prostředí 5 029 856 615 670 12 1 507 312 30 2 166 540 43 3 203 211 64 

Průřezové ukazatele                    

 Platy zaměstnanců a ostatní platby za  
 provedenou práci 790 778 104 180 13 271 381 34 447 215 57 702 553 89 

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 266 809 35 026 13 91 387 34 150 601 56 236 772 89 

 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 11 521 1 526 13 4 242 37 6 683 58 10 421 90 

 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma  
 zaměst.na sl.míst 125 635 15 276 12 39 186 31 64 358 51 100 929 80 

 Platy zaměstnanců na služebních místech dle z.  
 o stát.službě 646 122 85 863 13 224 763 35 371 451 57 585 955 91 

 Výdaje na VaVaI celkem vč. programů spolufin.  
 ze zahr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 v tom: Ze státního rozpočtu celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 v tom: Institucionální podpora celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Účelová podpora celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Podíl prostředků zahraničních programů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Účelová podp. na progr. aplikovaného VaVaI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Instit. podp.výzkum. org. podle zhodnocení jimi  
 dosaž. výsl. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Zahraniční rozvojová spolupráce 9 468 0 0 4 276 45 4 533 48 6 823 72 

 Zajištění přípravy na krizové situace dle  
 zák.č.240/2000 Sb. 3 000 0 0 0 0 400 13 3 000 100

 Výdaje spolufinancované z rozp. EU bez SZP 9 988 259 759 633 8 3 399 380 34 3 417 802 34 4 465 422 45 

 v tom: Ze státního rozpočtu 706 889 7 094 1 19 046 3 22 200 3 37 667 5 

            Podíl rozpočtu Evropské unie 9 281 371 752 539 8 3 380 335 36 3 395 602 37 4 427 754 48 

 Výdaje na spol.projekty,zcela nebo částečně  
 financovány z FM 

522 681 15 911 3 139 141 27 168 854 32 222 072 42 

 v tom: Ze státního rozpočtu 24 266 2 586 11 5 947 25 10 112 42 15 009 62 

            Podíl prostředků finančních mechanismů 498 414 13 325 3 133 194 27 158 741 32 207 063 42 

 Výdaje vedené v info. sys. program. financování  
 EDS/SMVS 

17 863 210 1 108 564 6 4 114 941 23 4 564 638 26 6 100 195 34 
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 Podíly čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích na celkovém objemu 
skutečnosti za rok 2016 jsou znázorněny v tomto grafu: 

 
Z porovnání výdajů za jednotlivá čtvrtletí roku vyplývá, že v druhém čtvrtletí je 

čerpání prostředků zvýšené. Důvodem je započetí realizace projektů převážně 
investičního charakteru v návaznosti na roční období s vhodnými klimatickými 
podmínkami a na prodloužení termínu ukončení realizace OPŽP 2007-2013 a s tím 
spojenými způsobilými výdaji schválenými k 31.12.2015 ovšem hrazenými ještě do ½ 
roku 2016 (čerpání OPŽP 2007-2013 v 2. kvartálu činilo 1 503 013,20 tis.Kč).  

Po druhém čtvrtletí vykazuje zvýšené čerpání i čtvrtý kvartál a to zejména 
v návaznosti na 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. Nárůst čerpání 
prostředků na platy, OPPP a povinné pojistné je spojen s navýšením o 5% za měsíc 
listopad a prosinec 2016 schváleným usnesení vlády č. 831/2016 a vlivem 
konvexního nárustu platů státních úředníků ve dvanácté a vyšší platové třídě dle 
nařízení vlády č. 304/2014 v platném znění. 

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

v tis.Kč 

Výdaje kapitoly 1.Q 2016 2.Q 2016 3.Q 2016 4.Q 2016  Celkem 

Investice 1 025 364,48 2 761 916,50 321 061,94 1 228 232,23 5 336 575,16 
Neinvestice 633 991,40 918 162,23 777 510,43 1 308 029,90 3 637 693,96 
Celkem 1 659 355,88  3 680 078,73 1 098 572,38 2 536 262,13 8 974 269,12 
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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. Z investičních prostředků bylo 
v 1. čtvrtletí především hrazeno OPŽP 2007-2013 (508 071,91 tis.Kč), dále pak Nová 
zelená úsporám (181 322,77 tis.Kč) a tzv. „kotlíkové dotace“ v rámci OPŽP 2014+ 
(207 333,00 tis.Kč).  

Ve 2. čtvrtletí čerpání investičních prostředků dosáhlo svého maxima a to 
především vlivem dofinancování projektů v rámci OPŽP 2007-2013 (čerpání činilo 
1 503 013,20 tis.Kč), OPŽP 2014+ (919 079,75 tis.Kč) a programu Nová zelená 
úsporám (211 900,48 tis.Kč) .  

Zřetelný pokles čerpání investic ve 3. čtvrtletí navazuje na ukončení realizace 
OPŽP 2007-2013 a pomalý rozjezd nového programového období OPŽP 2014+ 
(nastavení a propojení IS MS2014+ a databáze EDS/SMVS). Převážná většina 
prostředků byla poskytnuta z programu Nová zelená úsporám (248 851,83 tis.Kč). 

Zvýšené čerpání neinvestičních prostředků v posledním čtvrtletí je dáno 
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). Na čerpání investičních prostředků měl vliv 
především rozjezd OPŽP 2014+ (čerpání 818 307,55 tis.Kč) a program Nová zelená 
úsporám (367 180,19 tis.Kč) 

Vývoj celkového objemu skutečných příjmů a výdajů v uplynulých 7 letech je 
uveden v následující tabulce. Ze srovnání jasně vyplývá narůstající trend u pln ění 
příjmů a čerpání výdaj ů, jeho vyvrcholení v roce 2015 v návaznosti na ukončení 
programového období 2007-2013 a pozvolný nástup nového programového období.  

     v tis.Kč 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

příjmy celkem 10 123 559  9 687 811 14 373 710 14 185 766 20 173 462 43 225 046 16 767 189 

z toho EU a FM 9 859 068 9 463 536 14 002 227 11 817 953 18 503 369 40 051 206 
*13 459 158 

% z celkových p říjmů 97,39 97,68 97,42 83,31 91,7 92,66 80,27 

ostatní p říjmy 264 491  224 275 371 483 2 367 813 1 670 092 3 173 840 3 308 031 

 
   

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

výdaje celkem 14 838 924  16 336 219 16 574 441 18 284 741 34 830 085 39 038 701 8 974 269 

z toho EU a FM 11 045 530 13 030 003 13 895 290 15 536 008 31 286 522 35 118 936 4 634 818 

% z celkových výdaj ů 74,44 79,76 83,84 84,97 89,8 89,96 51,65 

výdaje SR 3 793 394  3 306 215 2 679 151 2 748 733 3 543 563 3 919 765 4 339 451 

* ÚO MŽP nevykázala příjmy z rezervního fondu v rámci Twinning-out (zdroj 2504800) na ukazateli Příjmy z rozpočtu 
Evropské unie bez SZP, nýbrž příjmy byly chybně zařazeny na ukazatel Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy 
a přijaté transfery, z tohoto důvodu je ukazatel příjmů EU nižší o 56,00 tis.Kč a ukazatel ostatních příjmů vyšší. 
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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. 2016, jejich 
vyčíslení a zd ůvodn ění dle jednotlivých oblastí hospoda ření 

 

Rozpočet příjmů kapitoly 315 – Ministerstvo životního prost ředí byl 
schválen ve výši 9 225 716,71 tis.K č. V průběhu roku 2016 byl dále rozpočet 
příjmů upraven na základě rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí 
ČR takto: 

 

� dopis č.j. MF-26 503/2016/1904 - 3 ze dne 17.8.2016 – souvztažné 
navýšení příjmů i výdajů Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 (dále jen „OP ŽP 2014+“), podprogramu 115 313 
„Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“ 

+ 1 700 000,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-29 304/2016/1904 - 3 ze dne 7.9.2016 – převod 
prostředků ve výši 175 695,00 tis.Kč Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále „IROP“) z neinvestičních příjmů do 
příjmů investičních v návaznosti na převod výdajů 

 

� dopis č.j. MF-34 614/2016/1904 - 3 ze dne 15.11.2016 – 
souvztažné navýšení příjmů i výdajů na projekty „Praděd“ a 
„SDO II“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-
2020 (dále jen „OPŽP 2014-2020“) pro OSS AOPK ČR 

+ 12 676,02 tis.K č 

Úprava celkem       + 1 712 676,02 tis.K č 

 
Upravený rozpočet příjmů ke dni 31.12.2016 po navýšení o částku 

1 712 676,02 tis.Kč činil 10 938 392,73 tis.K č. 

 
Upravený rozpo čet          10 938 392,73 tis.K č 
Skute čné pln ění k 31.12.2016 16 767 189,27 tis.K č  
 
1) Snížení o mimorozpo čtové  zdroje celkem - 13 111,74 tis.K č       
 v tom:  

a) rezervní fond celkem    9 816,30 tis.K č 
 v tom: ÚO MŽP 1 022,98 tis.Kč 
  z toho kontrakt ECHA 966,98 tis.Kč 
   Twinning-out 56,00 tis.Kč 
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 AOPK ČR 8 739,32 tis.Kč 
  z toho KP LIFE+ 8 019,99 tis.Kč 
   projekt ETC/BD 206,08 tis.Kč 
   peněž.prostředky ze zahraničí 428,19 tis.Kč 
   finanční dary 85,05 tis.Kč 
    

 Správa NP ČŠ 54,00 tis.Kč 
  z toho peněž.prostředky ze zahraničí 54,00 tis.Kč 
   

b) přijaté pojistné náhrady celkem  3 295,43 tis.K č 
 v tom: ÚO MŽP 131,61 tis.Kč 
  AOPK ČR 1 719,15 tis.Kč 
  ČIŽP 929,78 tis.Kč 
 Správa NP ČŠ    514,89 tis.Kč 
   

Upravená skute čnost        16 754 077,53 tis.K č 
% plnění                  153,17 

  

Ve skutečném plnění příjmů ve výši 16 767 189,27 tis.Kč se projevily následující 
vlivy: 

1) Plnění daňových p říjmů (z poplatků za žádosti CITES) rozpočtovaných ve výši 
900,00 tis.K č činilo 1 026,97 tis.K č, tj. 114,11 %.  

2) Příjmy ze spole čných projekt ů s EU a ostatních finan čních mechanism ů, 
jejichž upravený rozpočet činil celkem 5 064 172,73 tis.K č, byly plněny ve výši 
13 459 158,08 tis.K č, tj. na 265,77 %.  

v tis.Kč 

Příjmy z rozpo čtu EU a FM 
Rozpo čet po 

změnách  
(upravený rozpo čet) 

Skutečnost 
% 

pln ění 
UR 

Evropský fond pro region.rozvoj 2014+ / OPŽP celkem : 467 676,02 0,00 0,00 
v tom: ÚO MŽP 451 992,13 0,00 0,00 
          OSS AOPK ČR 15 683,89 0,00 0,00 
Fond soudržnosti 2014+ / OPŽP celkem: 4 265 000,00  361 616,17 8,48 
v tom: ÚO MŽP 4 243 319,05 361 616,17 8,52 
          OSS AOPK ČR 21 680,95 0,00 0,00 
Strukturální fond - Evr.fond pro region.rozvoj / OPŽP 
celkem: 0,00 1 836 328,62 0,00 

v tom: ÚO MŽP 0,00 1 682 077,11 0,00 
          OSS AOPK ČR 0,00 68 917,78 0,00 
          OSS Správa NP ČŠ 0,00 85 333,73 0,00 
Fond soudržnosti / OPŽP celkem: 0,00 10 995 742,29 0,00 
v tom: ÚO MŽP 0,00 10 995 742,29 0,00 
Strukturální fond - Evropský sociální fond / OPVpK celkem:  0,00 10 023,17 0,00 
v tom: PO ČGS 0,00 10 023,17 0,00 
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Příjmy z rozpo čtu EU a FM Upravený rozpo čet Skutečnost %  

Fond soudržnosti / OPLZZ celkem: 0,00 2 699,09 0,00 
v tom: OSS ČIŽP 0,00 2 699,09 0,00 
Evropský sociální fond / OPZ 2014+ celkem: 8 288,00  0,00 0,00 
v tom: ÚO MŽP 8 288,00 0,00 0,00 
Evropský fond pro region.rozvoj / OPNS CE 2014+ cel kem: 5 600,00  0,00 0,00 
v tom: ÚO MŽP 5 600,00 0,00 0,00 
Evrop ský fond pro region.rozvoj / OP NS Danube 2014+ 
celkem: 3 116,67 0,00 0,00 

v tom: ÚO MŽP 2 343,10 0,00 0,00 
          OSS AOPK ČR 773,56 0,00 0,00 
Evropský fond pro region.rozvoj / OPPS ČR-Ss 2014+ 
celkem: 3 000,00 0,00 0,00 

v tom: ÚO MŽP 3 000,00 0,00 0,00 
Fond soudržnosti / OPTP - Ostatní 2014+ celkem: 1 4 45,85 142,04 9,82 
v tom: ÚO MŽP 1 445,85 142,04 9,82 
Evropský fond pro region.rozvoj / IROP 2014+ celkem : 175 695,00 0,00 0,00 
v tom: ÚO MŽP 175 695,00 0,00 0,00 
Finan ční mechanismy EHP a Norska celkem: 96 618,00  94 759,19 98,08 
v tom: ÚO MŽP 86 144,64 94 759,19 110,00 
          OSS AOPK ČR 10 473,36 0,00 0,00 
Finan ční mechanismy Program česko -švýcarské spolupráce 
celkem: 25 000,00 149 565,45 598,26 

v tom: ÚO MŽP 25 000,00 149 565,45 598,26 
Komunitární program LIFE+ celkem: 12 733,20 8 019,99 62,98 
v tom: ÚO MŽP 8 150,28 0,00 0,00 
v tom: OSS AOPK ČR 4 582,92 8 019,99 0,00 
Finan ční prost ředky z Twinning-out / celkem: 0,00  *56,00 0,00 
v tom projekty ÚO MŽP 0,00 56,00 0,00 
Jiné prost ředky z EU 2014+ celkem: 0,00 206,08 0,00 
v tom projekt OSS AOPK ČR 0,00 206,08 0,00 

Celkem p říjmy z rozpo čtu EU a FM 5 064 172,73  *13 459 158,08 265,77 

* ÚO MŽP nevykázala příjmy z rezervního fondu v rámci Twinning-out (zdroj 2504800) na ukazateli Příjmy 
z rozpočtu Evropské unie bez SZP, nýbrž příjmy byly chybně zařazeny na ukazatel Ostatní nedaňové příjmy, 
kapitálové příjmy a přijaté transfery, z tohoto důvodu je ukazatel příjmů EU nižší o 56,00 tis.Kč a ukazatel 
ostatních příjmů vyšší. 

 

Od roku 2013 jsou příjmy z rozpočtu EU a FM součástí rozpočtu jednotlivých 
OSS. 

ÚO MŽP vykázal plnění příjmů v rámci z OPŽP 2014-2020 ve výši 
361 616,17 tis.Kč a z OPŽP 2007-2013 ve výši 12 677 819,40 tis.Kč. Dále ústřední 
orgán obdržel příjem z EU na projekt ČGS  CZ.1.07/2.3.00/45.0038 „Vědou ke 
vzdělání, vzděláním ke vědě“  ve výši 10 023,17 tis.Kč v rámci OPVpK 
a 142,04 tis.Kč z OPTP Ostatní 2014+. Příjmy z finančních mechanismů EHP 
a Norska činily 94 759,19 tis.Kč a z programu švýcarsko-české spolupráce 
149 565,45 tis.Kč. V neposlední řadě plnění příjmů v rámci Twinning-out bylo 
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vykázáno ve výši 56,00 tis.Kč. Celkové plnění příjmů na evropské projekty a projekty 
z FM tedy činilo 13 293 981,41 tis.K č. 

OSS AOPK ČR přijala refundaci z EU na schválené platby projektů v rámci 
OPŽP 2007-2013 v celkové výši 68 917,78 tis.Kč. Plnění příjmů z komunitárního 
programu LIFE+ dosáhlo výše 8 019,99 tis.Kč a týkalo se projektů LIFE09 
NAT/CZ/000363 „Stepi Lounského středohoří“ a LIFE09 NAT/CZ/000364 „Motýli ČR 
– SR“. Dále organizace obdržela příjem z Evropského tematického střediska  
biologické rozmanitosti ve výši 206,08 tis.Kč. Celkové plnění příjmů na evropské 
projekty a projekty z FM činilo 77 143,85 tis.K č. 

OSS ČIŽP vykázala skutečné plnění pouze u ukončeného projektu 
CZ.1.04/4.1.00/48.00040 Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP z OPLZZ ve výši 
2 699,09 tis.K č. 

OSS Správa NP ČŠ přijala refundaci z EU na schválené platby projektů 
v rámci OPŽP 2007-2013 v celkovém objemu 85 333,73 tis.K č. 

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.  

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 p říjmy (neda ňové p říjmy, kapitálové p říjmy, p řevody z ostatních 
vlastních fond ů) OSS rozpočtované ve výši 5 873 320,00 tis.K č byly plněny 
objemem 3 307 004,22 tis.K č. Po odpočtu použití mimorozpo čtových zdroj ů ve 
výši 4 829,67 tis.K č činí plnění  3 302 174,55 tis.K č, tj. 56,22 %.  

Kapitola MŽP vykazuje v roce 2016 nenaplnění těchto příjmů oproti 
upravenému rozpočtu o celkovou částku 2 571 145,45 tis.Kč a to zejména u příjmů 
z emisních povolenek, příjmů z úhrad dobývacího prostoru, příjmů z úroků 
a u ostatních nedaňových příjmů. 

Nejvýznamnější položku v kategorii ostatních příjmů představují příjmy 
z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku – z emisn ích povolenek . 
Schválený rozpočet těchto příjmů v roce 2016 činil 5 715 750,00 tis.Kč a plnění 
dosáhlo objemu 3 172 996,37 tis.Kč z níže uvedených dražeb. Tyto příjmy byly 
nenapln ěny  o částku 2 542 753,63 tis.K č. 
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 Česká republika vydražila v roce 2016 celkem 22 350 000 obecných emisních 
povolenek EUA v hodnotě 117 630 330 € (průměrná cena 5,26 €/EUA), čemuž 
odpovídal příjem ve výši 3 164 173,48 tis.Kč. 

 Dražby povolenek EUA se konaly pravidelně v pondělí, úterý a čtvrtek, 
avšak příjem ČR v průběhu celého roku byl spíše nevyrovnaný. Do konce července 
dražila ČR v jedné dražbě 171 000 EUA. Ke krátkodobému snížení na 85 500 EUA 
došlo v průběhu srpna, kdy je z důvodu nižší letní poptávky draženo poloviční 
množství povolenek (na základě tzv. Nařízení o dražbách č. 1031/2010). 
Od 22. srpna byly z organizačních důvodů při přechodu na nově nasmlouvanou 
dražební platformu dražby krátce přerušeny a od 5. září dražila ČR v jedné dražbě 
182 000 EUA. 

 Vývoj ceny povolenek EUA byl v průběhu roku 2016 poměrně neustálený. 
Až do poloviny února trval pokles ceny EUA z konce předchozího roku k úrovni 
5,00 €/EUA, kde došlo ke stabilizaci ceny. Důvodem bylo kopírování cenového 
trendu ropy a dalších energetických komodit, což vysvětluje následný růst ceny 
povolenky k úrovni 6,00 €/EUA v průběhu dubna i opětovný pokles pod 5,00 €/EUA 
v průběhu června, července a srpna. Po obnovení dražeb začátkem září se cena 
krátce držela na úrovni 4,00 €/EUA, avšak během října a první půli listopadu se již 
držela nad úrovní 5,50 €/EUA či vyšší. Následný propad se začátkem prosince obrátil 
na hodnotě 4,16 €/EUA a cenový vývoj zakončil těsně pod úrovní 5,00 €/EUA. 
V období od září do prosince však zřejmě cenu povolenek ovlivňovaly i některé další 
faktory než jen vývoj na trhu s energetickými komoditami. Například informace 
o probíhajících revizích systému emisního obchodování (EU ETS) a emisních cílů 
mimo tento sektor (non-ETS). 

 Vedle obecných emisních povolenek EUA dražila ČR v průběhu roku 2016 
také emisní povolenky EUAA pro oblast letectví. Od ledna do listopadu 2016 
se uskutečnilo celkem 6 dražeb, v nichž ČR prodala 62 000 EUAA v hodnotě 
327 915 € (průměrná cena 5,29 €/EUAA). Tomu odpovídal příjem ve výši 
8 822,89 tis.Kč. Dražební cena těchto povolenek se odvíjela od aktuální ceny 
obecných povolenek EUA, byla zpravidla nižší a cenový rozdíl nikdy nepřesáhl 
0,30 €. 

 Kurz české koruny k euru, kterým Česká národní banka (ČNB) připisovala 
výnosy na příjmový účet MŽP (deviza - nákup), byl v průběhu roku velmi vyrovnaný 
(od 26,885 do 26,979 Kč/€) s průměrnou hodnotou 26,90 Kč/€. 

 Souhrnné příjmy z prodeje emisních povolenek (EUA i EUAA) v roce 2016 
dosáhly výše 3 172 996,37 tis.Kč. Plánované příjmy dle schváleného státního 
rozpočtu pro rok 2016 ve výši 5 715 750,00 tis.Kč tak byly nenaplněny 
o 2 542 753,63 tis.Kč především díky tomu, že byly zřejmě převzaty z již 
neaktuálního střednědobého výhledu. Na základě odhadu příjmů z července 2016 ve 
výši 3,205 mld. Kč byla otevřena otázka úpravy státního rozpočtu, nakonec však bylo 
rozhodnuto o řešení nesouladu mezi rozpočtovanými a očekávanými příjmy formou 
vázání výdajů. 



35 
 

 Další významnou položku v této kategorii představují příjmy z úhrad 
dobývacího prostoru a z vydobytých nerost ů s upraveným rozpočtem ve výši 
71 500,00 tis.Kč. Na příjmový účet MŽP byly ke 31.12.2016 připsány prostředky ve 
výši 54 883,33 tis.Kč a celkově došlo tak k jejich nenapln ění o 16 616,67 tis.K č. 

 
Hodnocení ostatních příjmů dle OSS (bez MRZ): 
 
� ÚO MŽP 

 Nedaňové a kapitálové příjmy ústředního orgánu rozpočtované ve výši 
5 817 559,00 tis.Kč vykázaly skutečné plnění v objemu 3 244 522,78 tis.Kč. Tyto 
příjmy vykázaly nenaplnění oproti upravenému rozpočtu o 2 573 036,22 tis.Kč. Na 
uvedené neplnění měly vliv zejména příjmy z prodeje emisních povolenek. 

 Po odečtení příjmů z emisních povolenek a příjmů z vydobytých nerostů, které 
jsou vzhledem k jejich prioritnímu postavení uvedeny v samostatném odstavci, 
rozpočet těchto ostatních příjmů dosáhl výše 30 309,00 tis.Kč a skutečnost výše 
16 643,09 tis.Kč. Tyto příjmy byly nenaplněny o 13 665,91 tis.Kč. Schodek je 
vykázán zejména u příjmů z úroků (o 8 999,86 tis.Kč). Významného objemu 
nenaplnění dosáhly i ostatní příjmy jinde nezařazené a to 7 500,00 tis.Kč. 

v tis.Kč 

Název a popis p říjmů Upravený 
rozpo čet Skutečnost  Odchylka  

Ostatní odvody příspěvkových organizací 7 525,00 11 820,25 4 295,25 
v tom: PO ČHMÚ (prodej rekreačního střediska a prodej  
           školícího a rekreačního zařízení) 3 200,00 4 551,20 1 351,20 

          PO Správa KRNAP (prodej pozemků) 3 100,00 4 830,03 1 730,03 

          PO Správa NP Šumava (prodej pozemků) 1 225,00 2 439,02 1 214,02 
Příjmy z pronájmu pozemků (zábor pozemků MŽP 
společností Pražská plynárenská a.s.) 0,00 164,47 164,47 

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí (pronájem 
kancelářských ploch) 606,00 371,52 -234,48 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem inventáže 
kuchyňského zařízení a inventáře kancelář. zařízení) 0,00 10,05 10,05 

Příjmy z úroků (příjem z úroků z účtu na platební karty 
u ČSOB) 9 000,00 0,14 -8 999,86 

Ostatní přijaté vratky transferů (vratky dotací např. 
z programu Nová zelená úsporám, OPŽP) 3 016,00 2 389,02 -626,98 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 
majetku (prodej vyřazeného DDHM) 0,00 50,55 50,55 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady na 
správní řízení, vrácené zálohy z minulých let) 2 612,00 1 669,41 -942,59 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7 500,00 0,00 -7 500,00 
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 
majetku (prodej 3 osobních vozidel) 50,00 167,68 117,68 

Celkem 30 309,00 16 643,09 -13 665,91 
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� AOPK ČR 

Nedaňové a kapitálové příjmy OSS AOPK ČR rozpočtované ve výši 
12 478,00 tis.Kč vykázaly skutečné plnění v objemu 12 820,42 tis.Kč. Plnění těchto 
příjmu bylo vyšší oproti upravenému rozpočtu o 342,42 tis.Kč.  

v tis.Kč 

Název a popis p říjmu Upraven ý 
rozpo čet Plnění Odchylka  

příjmy za poskytování služeb a výrobků (publikace, 
časopisy, znalecké posudky aj.) 300,00 828,50 528,50 

příjmy z prodeje zboží  500,00 0,00 -500,00 

ostatní příjmy z vlastní činnosti (prodej dřeva) 0,00 1,42 1,42 

příjmy z pronájmu pozemků (pozemky, honitby, břemena) 7 500,00 8 134,70 634,70 
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pronájem 
bytových a nebytových prostorů)  373,00 605,20 232,20 

příjmy z úroků ze státních dluhopisů (úroky z BÚ) 5,00 0,00 -5,00 

přijaté sankční platby (pokuty, sankce) 0,00 937,36 937,36 
příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 
majetku (DDHM) 0,00 1,28 1,28 

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování roku 
2015 od PÚ) 550,00 406,03 -143,97 

ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (refundace, 
škody zaměstnanců) 0,00 20,66 20,66 

příjmy z prodeje pozemků 1 700,00 49,43 -1 650,57 
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 
(prodej bytu) 1 000,00 1 316,83 316,83 

příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 
majetku (prodej automobilů) 550,00 519,00 -31,00 

Celkem 12 478,00 12 820,42 342,42 

 

� ČIŽP 

 Ostatní příjmy OSS ČIŽP rozpočtované ve výši 2 733,00 tis.Kč vykázaly 
skutečné plnění v objemu 3 016,88 tis.Kč. Plnění těchto příjmu bylo vyšší oproti 
upravenému rozpočtu o 283,88 tis.Kč.  

 Nejvyšší příjmy tvořily přijaté nekapitálové příspěvky (z nákladů řízení, 
z exekucí a z pořádkových pokut) a to ve výši 2 581,82 tis.Kč, což plně koresponduje 
s činností organizace. 

v tis.Kč 

Název a popis p říjmu Upravený 
rozpo čet Plnění Odchylka  

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí (pronájem 
kancelářských ploch) 280,00 290,83 10,83 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem zařízení v dílně 
v oblastním inspektorátu) 3,00 3,60 0,60 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 
majetku (ochranné pracovní pomůcky) 0,00 6,06 6,06 
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Název a popis p říjmu Upravený 
rozpo čet Plnění Odchylka  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení, 
exekuce) 2 430,00 2 581,82 151,82 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (nedoručená 
zásilka) 20,00 0,00 -20,00 

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 
majetku (prodej 1 osobního vozidla) 0,00 87,11 87,11 

Převody z ostatních vlastních fondů (nevyčerpané mzdové 
prostředky) 0,00 47,45 47,45 

Celkem 2 733,00 3 016,88 283,88 

 
� Správa NP České Švýcarsko 

 Ostatní příjmy OSS Správa NP ČŠ rozpočtované ve výši 40 500,00 tis.Kč 
vykázaly skutečné plnění v objemu 41 814,47 tis.Kč. Plnění těchto příjmu bylo 
překročeno oproti upravenému rozpočtu o 1 314,47 tis.Kč. Na výši plnění měl 
zejména vliv prodej dřeva (těžba cca 28 130,35 m3 s průměrným zpeněžením cca 
1 351,49 Kč/m3), prodej zvěřiny a samovýroba. 

v tis.Kč 

Název a popis p říjmu Upravený 
rozpo čet Plnění Odchylka  

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva, prodej 
zvěřiny, samovýroba) 38 839,00 40 490,33 1 651,33 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 10,00 0,00 -10,00 
Příjmy z pronájmu pozemků (pronájem honebních 
a zemědělských pozemků) 230,00 221,83 -8,17 

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí (pronájem bytů v 
hájenkách, pacht kempu a objektu Celnice, pronájem lesní chaty 
Tokáň) 

650,00 908,32 258,32 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (DDHM) 10,00 0,00 -10,00 

Příjmy z úroků (úroky z bankovních účtů) 500,00 0,00 -500,00 
Přijaté sankční platby (poplatky z prodlení za pozdní úhrady 
vystavených faktur) 0,00 7,21 7,21 

Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných 
veřejných rozpočtů (kompenzace výdajů z minulých let) 0,00 0,00 0,00 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 
majetku (prodej drobného majetku) 2,00 0,00 -2,00 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratky přeplatků záloh 
energií, náhrady výdajů předchozích let) 208,00 169,18 -38,82 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (opravný zápis k 
odvodu darů z rezervního fondu) 51,00 0,00 -51,00 

Převody z ostatních vlastních fondů (odvod zůstatku mezd 
2016) 0,00 17,60 17,60 

Celkem 40 500,00 41 814,47 1 314,47 
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Ve srovnání s rokem 2015 (skutečnost činila 43 224 066,51 tis.Kč) jsou příjmy 
v roce 2016 nižší o cca 26 456 877,23 tis.K č, konkrétně u: 

v tis.Kč 

Příjmy Skute čnost 2015 Skute čnost 2016 Rozdíl 

Příjmy z rozpočtu EU 39 922 470,74 13 214 833,45 -26 707 637,29 

Příjmy z finančních mechanismů 128 735,61 244 324,64 115 589,03 

Ostatní příjmy (vč. daňových příjmů) 3 172 860,16 3 308 031,19 135 171,03 

CELKEM 43 224 066,51 16 767 189,28 -26 456 877,23 

 

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.   
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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 2016 zůstal beze změn. Plnění daňových p říjmů 
činilo 1 026,97 tis.K č, tj. 114,11 %. 

Plánovaná návratnost těchto příjmů byla překročena o 126,97 tis.Kč, oproti 
roku 2015 došlo ke zvýšené plnění o 47,00 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: 

- 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 

- 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 

- 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 

- 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 

- licence k provozování zoologické zahrady  10 tis.Kč 

- 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 2016 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. 



40 
 

3. Výdaje kapitoly 315 v č. komentá ře k rozpo čtovým opat řením 
provedeným v pr ůběhu roku 2016, 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 2016 schválen zákonem o státním rozpočtu ve výši 
3 355 065,24 tis.K č. V průběhu hodnoceného roku byl upraven na základě 
rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí ČR takto: 

� dopis č.j. MF-4 125/2016/1904 - 3 ze dne 11.3.2016 – snížení 
prostředků z rozpočtu MŽP z důvodu převodu do kapitoly 
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pro Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v.v.i. 

- 1 500,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-9 770/2016/1904 - 3 ze dne 17.3.2016 – převod 
prostředků v rámci rozpočtu MŽP z neinvestičních výdajů do 
investičních prostředků programu 115 020 

- 1 300,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-8 956/2016/1904 - 3 ze dne 29.3.2016 – navýšení 
rozpočtu MŽP o neinvestiční výdaje pro OSS AOPK ČR z rozpočtu 
kapitoly 307 – Ministerstva obrany dle UV č. 928/2016 

+ 6 000,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-12 106/2016/1904 - 3 ze dne 14.4.2016 – převod 
prostředků do rozpočtu MŽP z rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR pro PO ČGS na projekt „Etiopie“ v rámci 
zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 2 400,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-16 306/2016/1904 - 3 ze dne 10.5.2016 – převod 
prostředků v rámci rozpočtu MŽP z neinvestičních výdajů do 
investičních prostředků programu 115 270, podprogramu 
115 273 „MŽP Povodně 2013“ 

- 28 094,66 tis.K č 

� dopis č.j. MF-19 889/2016/1904 - 3 ze dne 8.6.2016 – převod 
prostředků do rozpočtu MŽP z rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR pro PO ČGS na projekt „Mongolsko“ v rámci 
zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 120,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-19 556/2016/1904 - 3 ze dne 8.6.2016 – převod 
prostředků do rozpočtu MŽP z rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR pro PO Správa jeskyní ČR na projekt „Gruzie“ 
v rámci zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 1 098,85 tis.K č 

� dopis č.j. MF-19 564/2016/1904 - 3 ze dne 23.6.2016 – navýšení 
rozpočtu MŽP o účelové prostředky pro PO CENIA z rozpočtu 
kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa na úhradu nákladů 
spojených s vysláním expertky do Evropské agentury pro ŽP (kód 
účelu 133980073) 

+ 279,59 tis.K č 

� dopis č.j. MF-29 304/2016/1904 - 3 ze dne 7.9.2016 – převod 
prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále 
„IROP“) z neinvestičních výdajů do investic programu 115 320, 
podprogramu 115 322 „Podpora účasti resortních organizací 
v projektech“ v rámci rozpočtu MŽP 

- 206 700,00 tis.K č 
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� dopis č.j. MF-30 415/2016/1904 - 3 ze dne 22.9.2016 – převod 
prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále 
„OPŽP 2014-2020“) z investičních prostředků programu 115 310, 
podprogramu 115 317 „Technická pomoc“ do neinvestic na úhradu 
OOV v rámci rozpočtu MŽP 

+ 750,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-31 394/2016/1904 - 3 ze dne 6.10.2016 – 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-33 048/2016/1904 - 3 ze dne 18.10.2016 – převod 
prostředků do rozpočtu MŽP z rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR pro OSS AOPK ČR a PO Správa KRNAP na 
projekt „Tušsko“ v rámci zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 1 163,30 tis.K č 

� dopis č.j. MF-34 384/2016/1904 - 3 ze dne 25.10.2016 – navýšení 
prostředků do rozpočtu MŽP z kapitoly 396 – Státní dluh na základě 
usnesení vlády č. 831/2016 k posílení výdajů vybraných 
rozpočtových kapitol v roce 2016 na zvýšení platů vč. příslušenství 
v OSS a PO o 5% za měsíc listopad a prosinec 

+ 12 617,16 tis.K č 

� dopis č.j. MF-34 614/2016/1904 - 3 ze dne 15.11.2016 – souvztažné 
navýšení příjmů i výdajů na projekty „Praděd“ a „SDO II“ v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP 
2014-2020“) pro OSS AOPK ČR 

+ 12 676,01 tis.K č 

� dopis č.j. MF-39 680/2016/1904 - 3 ze dne 25.11.2016 – navýšení 
rozpočtu MŽP z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních 
věcí pro PO Česká geologická služba na realizaci projektu „Gruzie“ 
v rámci zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 3 230,24 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-41 462/2016/1904 - 3 ze dne 6.12.2016 – převod 
prostředků do rozpočtu MŽP z kapitoly 329 – Ministerstvo 
zemědělství pro PO Správa KRNAP na realizaci projektu „Podpora 
genových základen“ 

+ 1 034,36 tis.K č 

Úprava celkem - 196 325,15 tis.K č 

Upravený rozpočet neinvestičních výdajů ke dni 31.12.2016 po snížení 
o částku 196 325,15 tis.Kč činil 3 158 740,09 tis.K č. 

Celkově byl tedy schválený rozpočet neinvestičních výdajů snížen  těmito 
rozpočtovými opatřeními o 196 325,15 tis.K č. V členění na jednotlivé organizace: 

Organizace P řesuny prost ředků 

ÚO MŽP -234 086,09 tis.Kč 
AOPK ČR 20 900,43 tis.Kč 
ČIŽP 2 404,43 tis.Kč 
Správa NP ČŠ 203,32 tis.Kč 
CENIA 562,71 tis.Kč 
ČGS 6 185,00 tis.Kč 
ČHMÚ 2 684,25 tis.Kč 
Správa jeskyní ČR 1 098,85 tis.Kč 
Správa KRNAP 2 612,84 tis.Kč 
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Organizace P řesuny prost ředků 
Správa NP Podyjí 140,66 tis.Kč 
Správa NP Šumava 968,47 tis.Kč 
Celkem -196 325,15  tis.K č 

 

Interními přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji byl rozpočet běžných 
výdajů kapitoly navýšen  celkem o 242 782,44 tis.K č a to v rámci programového 
financování IS EDS/SMVS na následujících programech: 

 

Program P řesuny prost ředků 
115 020 23 411,13 tis.Kč 
115 270 3 000,00 tis.Kč 
115 310 216 371,31 tis.Kč 
Celkem 242 782,44  tis.Kč 

 
Upravený rozpo čet    3 401 522,53 tis.K č 
Skute čné čerpání k 31.12.2016 3 637 693,96 tis.K č  
 
1) Snížení o čerpání mimorozpo čtových  zdroj ů celkem - 10 811,29  tis.K č       
 v tom:  

a) rezervní fond celkem    9 815,92 tis.K č 
 v tom: ÚO MŽP 1 022,60 tis.Kč 

 AOPK ČR    8 739,32 tis.Kč 
 Správa NP ČŠ 54,00 tis.Kč  

b) pojistné události celkem  995,37 tis.K č 
 v tom: AOPK ČR    36,86 tis.Kč 
  ČIŽP 443,63 tis.Kč 
  Správa NP ČŠ 514,89 tis.Kč 
  

2) Snížení o čerpání nárok ů z nespot řebovaných výdaj ů - 750 080,65 tis.K č 
 v tom: ÚO MŽP 689 189,54 tis.Kč 

 AOPK ČR 51 647,18 tis.Kč 
 ČIŽP 4 208,24 tis.Kč 
 Správa NP ČŠ 5 035,70 tis.Kč 
  

Upravená skute čnost         2 876 802,02 tis.K č 
 % čerpání UR                   84,57            
 

Z celkového objemu schváleného a upraveného rozpočtu běžných výdajů 
a jeho čerpání připadá dle druhového členění výdajů na: 
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3.1.1 Běžné výdaje OSS (OSS MŽP, AOPK ČR, ČIŽP, Správa NP ČŠ) 

podseskupení 501-519, 534, 536, 542, 590 

Schválený rozpočet 2 163 822,40 tis.Kč 
Upravený rozpočet        1 924 992,57 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 604 620,96 tis.Kč 
 
1) Snížení o mimorozpo čtové  zdroje celkem - 6 657,96 tis.K č       
 v tom:  

a) rezervní fond celkem    5 662,59 tis.K č 
 v tom: ÚO MŽP  1 022,60 tis.Kč 

 z toho  kontrakt ECHA 966,98 tis.Kč 
    Twinning-out 55,61 tis.Kč 
  
 AOPK ČR 4 585,99 tis.Kč 

 z toho  KP LIFE + 3 866,67 tis.Kč 
  projekt RNDr. Plesníka ETC/BD     206,08 tis.Kč   
    projekt "Konference velkých šelem“ 428,19 tis.Kč 
     ostatní 85,05 tis.Kč 
 
 Správa NP ČŠ 54,00 tis.Kč 

 z toho  ostatní 54,00 tis.Kč 

   

b) přijaté pojistné náhrady celkem   995,37 tis.K č 
 v tom: AOPK ČR    36,86 tis.Kč 
  ČIŽP 443,63 tis.Kč 
  Správa NP ČŠ 514,89 tis.Kč 
 

2) Snížení o nároky z nespot řebovaných výdaj ů celkem        -   169 823,58 tis.K č 
 
v tom: ÚO MŽP - celkem 108 932,46 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

KP LIFE+ 233,44 tis.Kč 
OP PS Cíl 3 9,97 tis.Kč 
Twinning-out 79,39 tis.Kč 
FM EHP a Norska 1 056,20 tis.Kč 
FM Program švýcarsko-české spolup. 20,57 tis.Kč 
Program 115 020 22 186,56 tis.Kč 
Program 115 190 482,19 tis.Kč 
Program 115 280 251,31 tis.Kč 
Podpora st.správy v oblasti VH 43 974,00 tis.Kč 
Ostatní běžné výdaje 40 638,84 tis.Kč 
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 AOPK ČR - celkem 51 647,18 tis.Kč 
 dělení dle programů: 

KP LIFE+ 7 433,24 tis.Kč 
FM EHP a Norska 13 129,24 tis.Kč 
Program 115 020 4 391,36 tis.Kč 
Program 115 160 1 092,94 tis.Kč 
Zahraniční rozvojová spolupráce 448,87 tis.Kč 
Program péče o krajinu 3 191,19 tis.Kč 
Prostředky na náhradu újmy 
z toho účelové prostředky 143960001 

1 225,02 
403,27 

tis.Kč 
tis.Kč 

Soustava NATURA 2000 2 787,51 tis.Kč 
Ostatní běžné výdaje 17 947,81 tis.Kč 

 

 ČIŽP - celkem 4 208,24 tis.Kč 
 dělení dle programů: 

Program 115 020 752,04 tis.Kč 
Ostatní běžné výdaje 3 456,20 tis.Kč 

 
 Správa NP ČŠ 5 035,70 tis.Kč 
 dělení dle programů: 

Program 115 020 213,14 tis.Kč 
Program 115 160 274,67 tis.Kč 
Ostatní běžné výdaje 
z toho účelové prostředky 153980048 

4 547,90 
0,36 

tis.Kč 
tis.Kč 

 
 
Upravená skute čnost         1 428 139,41 tis.K č 
 % čerpání UR                   74,19            

Z důvodu nenaplnění rozpočtované výše ostatních příjmů v ÚO MŽP, zejména 
u příjmů z vydobytých nerostů (neplnění o 16 616,67 tis.Kč) a příjmů z úroků 
(neplnění o 8 999,86 tis.Kč), byly v ústředním orgánu vázány neinvestiční výdaje ve 
výši 30 155,61 tis.Kč. 

Součástí běžných výdajů OSS jsou i účelové prostředky převedené 
rozpočtovým opatřením např. v rámci Programu péče o krajinu (PPK), titulu Soustava 
NATURA 2000, Podpory výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství, dále 
se jedná o výdaje na programy spolufinancované z prostředků fondů EU (zejména 
OPŽP 2007-2013, OPŽP 2014-2020) a z finančních mechanismů (FM EHP a Norska, 
Program švýcarsko-české spolupráce), výdaje v rámci programového financování 
u národních programů a další účelově určené prostředky určené na financování 
ostatních výdajů (např. výdaje na náhradu újmy dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).  Podrobnosti jsou uvedeny v dalších 
částech zprávy. 
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Rovnom ěrnost čerpání  běžných výdajů byla ovlivněna zejména: 

• skutečností, že v 1. kvartále se uzavírá předešlý rok a nasazuje nový účetní rok, 
teprve poté jsou uzavírány nové smluvní vztahy, neméně významné je překlopení 
nového roku v databázi EDS/SMVS - v návaznosti na tato fakta, je v rámci 
1. čtvrtletí čerpáno především na provozní výdaje, které je nutné hradit měsíčně, 

• růstem čerpání provozních výdajů i výdajů v rámci programového financování od 
cca ½  2. a po celé 3. čtvrtletí a to v návaznosti na vhodné klimatické podmínky 
zejména pro sezónní práce, 

• nárůstem objemu výdajů ve 4. čtvrtletí vlivem dokončení sezónních prací na 
základě uzavřených smluv o dílo a to především u prostředků PPK (terénní 
a vegetační úpravy), ZCHÚ i POPFK (lesnické činnosti). Jedná se o činnosti, 
které probíhaly ještě ve 4. kvartálu 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 vč. povinných odvodů) v prosinci v návaznosti na 
nárůst mezd o 5% za měsíc listopad a prosinec dle usnesení vlády č. 831/2016 
a vlivem konvexního nárustu platů státních úředníků ve dvanácté a vyšší platové 
třídě dle nařízení vlády č. 304/2014 v platném znění, 

• a zároveň vyššími osobními výdaji (platy vč. povinných odvodů) vyplácením 
odměn zaměstnancům a hrazením práce na základě dohod o provedení práce 
a pracovní činnosti, 

• úhradami faktur dodavatelů, kteří své služby fakturují převážně před závěrem 
roku, a dodavatelů, v jejichž smlouvách je termín plnění díla ke konci roku. 

  

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

Schválený závazný limit prost ředků na platy  710 976,75 tis.K č (z toho platy 
zaměstnanců v pracovním poměru 91 512,06 tis.Kč, platy státních úředníků 
619 464,69 tis.Kč) a ostatní platby za provedenou práci (9 648,15 tis.K č) OSS 
v celkové výši 720 624,90 tis.K č byl na základě rozpočtových opatření schválených 
Ministerstvem financí ČR upraven následovně:  

� dopis č.j. MF-8 956/2016/1904 - 3 ze dne 29.3.2016 – navýšení 
prostředků na platy a 7 funkčních míst u OSS AOPK ČR z rozpočtu 
kapitoly 307 – Ministerstva obrany dle UV č. 928/2016 

+ 2 222,22 tis.K č  

� dopis č.j. MF-10 956/2016/1904 - 3 ze dne 5.4.2016 – převod 
prostředků ve výši 8 233,91 tis.Kč z položky 5013 na 5011 a počtu 
zaměstnanců ve výši 20 u OSS Správa NP České Švýcarsko 
v návaznosti na zákon č. 365/2016 Sb. 

 

� dopis č.j. MF-11 093/2016/1904 - 3 ze dne 15.4.2016 – navýšení 
prostředků na ostatní osobní výdaje u OSS AOPK ČR v rámci 
projektů finančních mechanismů EHP a Norska 

+ 495,19 tis.K č 
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� dopis č.j. MF-13 912/2016/1904 - 3 ze dne 10.5.2016 – navýšení 
prostředků na ostatní osobní výdaje u OSS AOPK ČR v rámci 
projektů finančních mechanismů EHP a Norska 

+ 170,57 tis.K č 

� dopis č.j. MF-19 562/2016/1904 - 3 ze dne 17.6.2016 – převod 
prostředků ve výši 192,28 tis.Kč na položce 5021 z rozpočtu OSS 
ČIŽP do rozpočtu ÚO MŽP 

 

� dopis č.j. MF-26 725/2016/1904 - 3 ze dne 15.8.2016 – navýšení 
prostředků na platy z běžných výdajů u OSS AOPK ČR v rámci titulu 
„Soustava NATURA 2000“ 

+ 7 380,07 tis.K č 

� dopis č.j. MF-29 302/2016/1904 - 3 ze dne 13.9.2016 – navýšení 
prostředků na platy a počtu zaměstnanců o 11,5 u OSS AOPK ČR 
v rámci projektů finančních mechanismů EHP a Norska  

+ 1 804,24 tis.K č 

� dopis č.j. MF-30 415/2016/1904 - 3 ze dne 22.9.2016 – navýšení 
prostředků na ostatní osobní výdaje u ÚO MŽP v rámci Technické 
asistence OPŽP 2014-2020 

+ 559,70 tis.K č 

� dopis č.j. MF-30 693/2016/1904 - 3 ze dne 22.9.2016 – navýšení 
prostředků na platy a počtu zaměstnanců o 1 u OSS AOPK ČR 
v rámci projektů finančních mechanismů EHP a Norska  

+ 359,80 tis.K č 

� dopis č.j. MF-33 048/2016/1904 - 3 ze dne 18.10.2016 – navýšení 
prostředků na platy u OSS AOPK ČR z rozpočtu kapitoly 306 – 
Ministerstvo zahraničních věcí na realizaci projektu „Tušsko“ v rámci 
zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 251,44 tis.K č 

� dopis č.j. MF-34 384/2016/1904 - 3 ze dne 25.10.2016 – navýšení 
prostředků do rozpočtu MŽP z kapitoly 396 – Státní dluh na základě 
usnesení vlády č. 831/2016 k posílení výdajů vybraných 
rozpočtových kapitol v roce 2016 na zvýšení platů vč. příslušenství 
v OSS a PO o 5% za měsíc listopad a prosinec 

+ 5 346,63 tis.K č 

� dopis č.j. MF-34 614/2016/1904 - 3 ze dne 15.11.2016 – navýšení 
prostředků na platy a počtu zaměstnanců o 28 u OSS AOPK ČR na 
realizaci projektů „Praděd“ a „SDO II“ v rámci OPŽP 2014-2020 

+ 9 354,99 tis.K č 

� dopis č.j. MF-28 178/2016/1904 - 3 ze dne 28.11.2016 – navýšení 
prostředků na platy a počtu zaměstnanců o 2,6 u OSS AOPK ČR 
v rámci projektů finančních mechanismů EHP a Norska  

+ 208,63 tis.K č 

� dopis č.j. MF-41 282/2016/1904 - 3 ze dne 2.12.2016 – snížení 
prostředků na platy OSS Správa NP ČŠ 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 

- 39,13 tis.K č 

Úprava celkem + 28 114,35 tis.K č 

z toho platy:  + 26 888,89 tis.Kč 
  v tom ÚO MŽP + 2 109,65 tis.Kč 
  AOPK + 22 893,84 tis.Kč 
  ČIŽP + 1 774,48 tis.Kč 
  S NP ŠČ + 110,92 tis.Kč 
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z toho ostatní platby za provedenou práci: + 1 225,46 tis.Kč 
  v tom ÚO MŽP + 751,98 tis.Kč 
  AOPK + 665,76 tis.Kč 
  ČIŽP - 192,28 tis.Kč 
  S NP ŠČ 0 tis.Kč 
   
 U jednotlivých organizací se navýšení limitu prostředků na platy a OPPP 
v tis.Kč projevilo následovně:  
 

OSS 
Platy 

OPPP 

Počet 
zaměstnanc ů  

Počet zam. 
(roč.průměr)   

zaměstnanci 
v PP st. ú ředníci  v PP v SP v PP v SP 

ÚO MŽP 1 000,00 1 109,65 751,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

AOPK 2 218,93 20 674,91 665,76 4,10 46,00 1,72 22,17 

ČIŽP 1 064,69 709,79 -192,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Správa NP ČŠ 8 344,83 -8 233,91 0,00 20,00 -20,00 20,00 -20,00 

Celkem 12 628,45  14 260,45 1 225,46 24,10 26,00 21,72 2,17 

 

 Závazný limit prost ředků na platy  po změnách tedy k 31.12.2016 činil 
737 865,64 tis.K č (z toho platy zaměstnanců v PP 104 140,50 tis.Kč, platy státních 
úředníků 633 725,14 tis.Kč) a upravený závazný limit na ostatní platby za 
provedenou práci  dosáhl výše 10 873,61 tis.K č, celkem tedy 748 739,25 tis.K č. 
Limit počtu zam ěstnanc ů se zvýšil o 50,1 a činí 1 862,1 (přepočtený po čet 
zaměstnanc ů 1 836). Průměrný plat vzrostl z 32 698 Kč na 33 491 Kč a to 
navýšením platů v OSS a PO (vč. příslušenství) o 5% za měsíc listopad a prosinec 
2016 dle usnesení vlády č. 831/2016 a vlivem konvexního nárustu platů státních 
úředníků ve dvanácté a vyšší platové třídě dle nařízení vlády č. 304/2014 v platném 
znění. 

OSS použily na financování  platů a OPPP  i mimorozpočtové zdroje a NNV 
v celkové výši 30 075,97 tis.K č, a to následovně (v tis.Kč): 

OSS 
Platy 

OPPP 
5011 5013 

ÚO MŽP 11 694,96 7 244,30 2 220,30 
AOPK ČR 254,82 4 113,48 3 248,90 
ČIŽP 0,00 625,65 553,75 
Správa NP ČŠ 0,00 0,00 119,82 
Celkem 11 949,79  11 983,42 6 142,77 

 
OPPP obsahovaly výdaje na odstupné a odbytné z NNV v celkové výši 

1 161,17 tis.Kč, v tom ÚO 887,77 tis.Kč (z toho odstupné 444,37 tis.Kč, odbytné 
443,40 tis.Kč), AOPK 136,53 tis.Kč (odstupné) a ČIŽP 136,87 tis.Kč (odstupné). 
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Skute čné čerpání k 31.12.2016 (v tis.K č) činilo : 

Celkem Platy Ostatní platby za 
provedenou práci 

Počet zaměstnanc ů 
v ročním pr ůměru 

702 553,33 686 884,38 15 668,95 1 698 

 
1) Snížení o mimorozpo čtové  zdroje celkem - 238,41 tis.K č       
 v tom: Rezervní fond:  

 

OSS Celkem 
Platy OPPP 

5011 5013 5021 5024 

v tom: AOPK ČR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           z toho: KP LIFE+ 16,32 0,00 0,00 16,32 0,00 

                       ETC 152,09 0,00 152,09 0,00 0,00 

                       Zahraniční granty 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 

Celkem 238,41  0,00 152,09 86,32 0,00 
 

2) Snížení o nároky z nespot řebovaných výdaj ů celkem        - 29 837,56 tis.K č 
v tom: 
 

OSS  Celkem  
Platy Platy OPPP  

5011 5013 5021 5022 5024 5025 

v tom ÚO MŽP 21 159,56  11 694,96 7 244,30 1 332,52 0,00 444,37 443,40 

          z toho: KP LIFE 163,60 0,00 0,00 163,60 0,00 0,00 0,00 

                      FM EHP a Norska 822,70 0,00 0,00 822,70 0,00 0,00 0,00 

                      Ostatní běžné výdaje 20 173,26 11 694,96 7 244,30 346,22 0,00 444,37 443,40 

           AOPK ČR 7 378,79 254,82 3 961,39 3 026,05 0,00 136,53 0,00 

           z toho: KP LIFE+ 1 318,23 78,85 1 190,43 48,96 0,00 0,00 0,00 

           z toho: EHP/N 4 772,37 59,69 1 774,97 2 937,70 0,00 0,00 0,00 

                       Ostatní běžné výdaje 1 288,19 116,29 995,99 39,39 0,00 136,53 0,00 

           ČIŽP 1 179,40 0,00 625,65 416,89 0,00 136,87 0,00 

           z toho: Ostatní běžné výdaje 1 179,40 0,00 625,65 416,89 0,00 136,87 0,00 

           Správa NP ČŠ 119,82 0,00 0,00 119,82 0,00 0,00 0,00 

           z toho: Ostatní běžné výdaje 119,82 0,00 0,00 119,82 0,00 0,00 0,00 

Celkem 29 837,56  11 949,79 11 831,33 4 895,28 0,00 717,77 443,40 
 

Upravené čerpání k 31.12.2016 v č. % plnění upraveného rozpo čtu (v tis.K č) 
činilo:  

Celkem Platy Ostatní platby za 
provedenou práci 

Počet zaměstnanc ů 
v ročním pr ůměru 

672 477,37 662 951,18 9 526,19 1 698 

89,81 89,85 87,61 92,48 
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      Nevyčerpané prostředky ve výši 88 225,02 tis.K č (vč. MRZ i NNV) se týkají: 

a) platů           84 872,38 tis.K č 

z toho platy zam ěstnanc ů v pracovním pom ěru 24 705,57 tis.K č 
v tom: ÚO MŽP - celkem 20 803,00 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

OPŽP 2014+ CF 1 687,29 tis.Kč 
OPTP 2014+ 608,17 tis.Kč 
OPZ 2 320,00 tis.Kč 

OPNS CE 1 000,00 tis.Kč 

KP LIFE 553,28 tis.Kč 
FM EHP a Norska 1 751,82 tis.Kč 
Program 115 280 7 897,93 tis.Kč 
Ostatní  4 984,51 tis.Kč 

 
v tom: AOPK ČR - celkem 1 240,80 tis.Kč 
  dělení dle programů:  

OPŽP 2014+ CF 1,14 tis.Kč 
OPŽP 2014+ ERDF 271,63 tis.Kč 
KP LIFE+ 79,61 tis.Kč 
FM EHP a Norska 120,65 tis.Kč 
Ostatní  767,76 tis.Kč 

 
v tom: ČIŽP - celkem 2 661,77 tis.Kč 
  z toho Ostatní 2 661,77 tis.Kč 

z toho platy stát. zam ěstnanc ů ve správních ú řadech 60 166,81 tis.K č 
v tom: ÚO MŽP - celkem 40 223,37 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

OPŽP 2014+ CF 22 019,64 tis.Kč 
FM EHP a Norska 385,76 tis.Kč 
Program 115 280 430,28 tis.Kč 
Ostatní  17 387,69 tis.Kč 

 
v tom: AOPK ČR - celkem 14 726,63 tis.Kč 
  dělení dle programů:  

OPŽP 2014+ CF 1 744,82 tis.Kč 
OPŽP 2014+ ERDF 5 610,89 tis.Kč 
OPNS Danube 671,64 tis.Kč 
KP LIFE+ 1 692,25 tis.Kč 
FM EHP a Norska 866,39 tis.Kč 
Ostatní  4 140,64 tis.Kč 

 
v tom: ČIŽP - celkem 5 216,81 tis.Kč 
  z toho Ostatní 5 216,81 tis.Kč 
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b) ostatních plateb za provedenou práci       3 352 ,63 tis.K č 

z toho ostatní osobní výdaje 1 839,09 tis.K č 

v tom: ÚO MŽP - celkem 765,51 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

OPŽP 2014+ CF 110,02 tis.Kč 
OPZ 2014+ 410,00 tis.Kč 
KP LIFE+ 31,72 tis.Kč 
FM EHP a Norska 38,02 tis.Kč 
Ostatní  175,75 tis.Kč 

 
v tom: AOPK ČR - celkem 883,90 tis.Kč 
  dělení dle programů:  

KP LIFE+ 155,23 tis.Kč 
FM EHP a Norska 587,20 tis.Kč 
Ostatní  141,47 tis.Kč 

 

v tom: ČIŽP – celkem 18,18 tis.Kč 
  z toho Ostatní 18,18 tis.Kč 

v tom: Správa NP ČŠ – celkem 171,50 tis.Kč 
  z toho Ostatní 171,50 tis.Kč 

z toho výdaje na odstupné 837,64 tis.K č 

v tom: ÚO MŽP - celkem 674,93 tis.Kč 
  z toho Ostatní 674,93 tis.Kč 

v tom: AOPK – celkem 59,47 tis.Kč 
  z toho Ostatní 59,47 tis.Kč 

v tom: ČIŽP – celkem 103,24 tis.Kč 
  z toho Ostatní 103,24 tis.Kč 

z toho výdaje na odbytné 675,90 tis.K č 

v tom: ÚO MŽP - celkem 675,90 tis.Kč 
  z toho Ostatní 675,90 tis.Kč 

 

 Nedočerpané prostředky na platy a OPPP byly převedeny do NNV. 

Upravený limit po čtu funk čních míst v ro čním pr ůměru  činil celkem 1 836. 
Skute čný pr ůměrný  přepočtený po čet činil 1 698, byl tedy nižší o 138 
zaměstnanc ů v ročním pr ůměru , tj. o cca 8 %. Nejvyšší počet nenaplněného 
přepočteného počtu zaměstnanců vykazuje organizace ČIŽP (o 53), dále MŽP (51) 
a AOPK ČR (34).  
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 Úspory na položce prostředků na platy bylo dosaženo z toho důvodu, že 
některé plánované projekty nebyly vůbec realizovány. U prostředků Operačního 
programu Životní prostředí došlo k čerpání přibližně poloviny prostředků na platy. 
Došlo také k úspoře části prostředků ze státního rozpočtu, jejichž využití je 
plánováno v roce 2017 jakožto zapojení prostředků z nároků z nespotřebovaných 
výdajů minulých let a dále dílčí úsporou prostředků na platy v rámci programů OPTP 
a Nová zelená úsporám. 

 Významným faktorem, který ovlivňuje výši úspor prostředků na platy v rámci 
jednotlivých programů, je přirozený pohyb zaměstnanců včetně odchodů do 
mimoevidenčního stavu, zejména na mateřskou dovolenou, případně ukončení 
pracovního poměru. Prodlením mezi uvolněním a obsazením příslušného pracovního 
místa novým zaměstnancem přirozeně dochází k úsporám prostředků na platy.  

 U prostředků ze státního rozpočtu hrál roli i fakt, že se očekává zvýšená 
potřeba prostředků na platy v roce 2017, proto byla v předchozím roce vytvořena 
úspora, aby se vytvořily prostředky v nárocích nespotřebovaných výdajů minulých let.  

 Na výši neobsazení míst v rámci projektů EU měl vliv především fakt, že 
plánované projekty nebyly vůbec realizovány.  

 Převážný podíl na neobsazenosti ostatních míst má zejména skutečnost, že 
pracovní či služební místa není možné obsadit okamžitě po jejich uvolnění vzhledem 
k nutnosti realizace výběrových řízení na všechna místa. V případě služebních míst 
proces výběrového řízení trvá až 2 měsíce, kdy po celou tuto dobu je místo 
neobsazené. V dalších případech se proces obsazování míst prodlužuje vlivem 
hledání vhodných kandidátů. 

 

 

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

 Do ukazatelů státní správa jsou zahrnuty výdaje ÚO MŽP, OSS ČIŽP a Správy 
národního parku České švýcarsko, které jsou evidovány na § 376100, 376200, 
376900, 379200 a 379900 (OPPS, OPTP, KP LIFE, P ŠČ SP, FM EHP/N). 
 
a) Výdaje státní správy celkem: 
 
 V běžných výdajích ústředního orgánu jsou zahrnuty zejména prostředky na 
platy, OPPP, související výdaje na pojistné, odvod do FKSP a na provozní činnosti 
včetně místně odloučených pracovišť (odbory výkonu státní správy MŽP) a dále pak 
výdaje na odborné činnosti (např. studie, posudky, propagace, ediční činnost, 
ekologická výchova a ostatní vzdělávání, oblast zahraničních vztahů apod.).  

 Součástí běžných výdajů ÚO MŽP v roce 2016 byly i výdaje na financování 
programů reprodukce majetku evidované v IS EDS/SMVS, např. výdaje na 
provozování ICT - výpočetní techniky a telekomunikačních služeb, výdaje na opravu 
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dveřních křídel v budově MŽP a na pořízení klimatizačních jednotek do zasedacích 
místností budovy MŽP. Z podprogramu 115 284 „Nová zelená úsporám – náklady 
státu na administraci“ byly financovány osobní výdaje pracovníků administrujících 
program a další provozní výdaje související s realizací programu.  

 Zároveň jsou součástí běžných výdajů ÚO MŽP i výdaje na platy, OPPP, 
související odvody a další výdaje např. na cestovné, pohoštění, nákup služeb, na 
zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními 
technologiemi, nákup knih atd. v rámci OPŽP 2014+ (115 317 „Technická pomoc“), 
OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3, OP Technická pomoc (EIA), KP LIFE, Programu 
švýcarsko-české spolupráce, FM EHP a Norska a Twinning-out.  

 U ČIŽP byly prostředky vynakládány na běžné provozní výdaje (vč. oblastních 
inspektorátů) spojené se zabezpečováním povinností vyplývajících z příslušných 
právních norem v oblasti ŽP a na provozování ICT a nákup výpočetní techniky. 

Organizace Správa NP ČŠ zabezpečuje, kromě výkonu státní správy, i péči 
o les a činnosti v ochraně přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 
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, 
oprava nebo budování lesních cest, provoz návštěvnických středisek a péče o krajinu 
z prostředků Programu péče o krajinu. V roce 2016 byla v rámci ZCHÚ např. 
financována oprava propustu Jetřichovská Bělá a úprava druhové skladby lesních 
porostů. Z POPFK byly financovány např. obnovy drobných vodních ploch na území 
NP ČŠ, postsanační průzkum skalních svahů nad obcí Hřensko, likvidace náletových 
dřevin a další opatření v souladu s plánem péče o NP v roce 2016. Z MTZ byla např. 
provedena sanace nestabilního skalního objektu v lokalitě Točna, standardně byly 
prostředky vynakládány i na provozování ICT a další provozní výdaje spojené 
s chodem organizace. 

Objem neinvestičních výdajů na státní správu (včetně čerpání 
mimorozpočtových zdrojů a NNV) se za posledních 7 let vyvíjel následovně: 

OSS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Neinvesti ční výdaje celkem:  1 082 748 989 598 960 355 912 301 940 729 968 029 938 261 

ÚO MŽP 650 142 572 778 554 946 534 113 573 088 583 178 534 582 

ČIŽP 352 731 332 885 315 414 289 084 302 622 316 692 329 190 

Správa NP ČŠ 79 875 83 935 89 995 89 104 65 019 68 160 74 489 
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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  % plnění UR 
ÚO MŽP 314 681,13 343 137,55 282 111,18  
v tom: NNV 0,00 28 456,42 18 939,26  
ČIŽP 204 572,45 205 545,03 197 666,45  
v tom: NNV 0,00 972,58 625,65  
Správa NP ČŠ 17 259,29 17 259,29 17 259,29  
v tom: NNV 0,00 0,00 0,00  
Celkem 536 512,87  565 941,87 497 036,93  
Celkem NNV 0,00  29 429,00 19 564,90  
Upravené čerpání 536 512,87 536 512,87 477 472,02 89,00 

 

v tom: prost ředky na platy zam ěstnanc ů v pracovním pom ěru (v tis.Kč) 
 

Organizace Upravený rozpo čet Konečný rozpo čet Čerpání celkem  % plnění UR 

ÚO MŽP 36 968,52 57 861,11 37 058,11  
v tom: NNV 0,00 20 892,59 11 694,96  
ČIŽP 33 234,48 33 581,41 30 919,65  
v tom: NNV 0,00 346,94 0,00  
Správa NP ČŠ 17 259,29 17 259,29 17 259,29  
v tom: NNV 0,00 0,00 0,00  
Celkem 87 462,29  108 701,82 85 237,05  
Celkem NNV 0,00  21 239,53 11 694,96  
Upravené čerpání 87 462,29 87 462,29 73 542,09 84,08 

 

 prost ředky na platy státních ú ředníků (v tis.Kč) 
 

Organizace Upravený rozpo čet Konečný rozpo čet Čerpání celkem  % plnění UR 

ÚO MŽP 277 712,61 285 276,44 245 053,07  
v tom: NNV 0,00 7 563,83 7 244,30  
ČIŽP 171 337,97 171 963,62 166 746,81  
v tom: NNV 0,00 625,65 625,65  
Správa NP ČŠ 0,00 0,00 0,00  
v tom: NNV 0,00 0,00 0,00  
Celkem 449 050,58  457 240,06 411 799,88  
Celkem NNV 0,00  8 189,47 7 869,94  
Upravené čerpání 449 050,58 449 050,58 403 929,94 89,95 
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2) Prost ředky na ostatní platby za provedenou práci (v tis.Kč) 
 

Organizace Upravený rozpo čet Konečný rozpo čet Čerpání celkem  % plnění UR 

ÚO MŽP 9 392,47 12 976,37 10 860,03  
v tom: NNV 0,00 3 583,90 2 220,30  
ČIŽP 243,68 918,85 797,43  
v tom: NNV 0,00 675,18 553,75  
Správa NP ČŠ 272,61 392,43 220,93  
v tom: NNV 0,00 119,82 119,82  
Celkem 9 908,76  14 287,65 11 878,39  
Celkem NNV 0,00  4 378,89 2 893,86  
Upravené čerpání 9 908,76 9 908,76 8 984,52 90,67 

 
v tom: prost ředky na ostatní osobní výdaje (v tis.Kč) 
 

Organizace Upravený rozpo čet Konečný rozpo čet Čerpání celkem  % plnění UR 

ÚO MŽP 7 888,87 9 234,17 8 468,66  
v tom: NNV 0,00 1 345,30 1 332,52  
ČIŽP 243,68 678,74 660,56  
v tom: NNV 0,00 435,07 416,89  
Správa NP ČŠ 272,61 392,43 220,93  
v tom: NNV 0,00 119,82 119,82  
Celkem 8 405,16  10 305,34 9 350,15  
Celkem NNV 0,00  1 900,18 1 869,23  
Upravené čerpání 8 405,16 8 405,16 7 480,92 89,00 

 
 prost ředky na platy p ředstavitel ů státní moci (v tis.Kč) 
 

Organizace Upravený rozpo čet Konečný rozpo čet Čerpání celkem  % plnění UR 
ÚO MŽP 1 503,60 1 503,60 1 503,60  
v tom: NNV 0,00 0,00 0,00  
Celkem 1 503,60  1 503,60 1 503,60  
Celkem NNV 0,00  0,00 0,00  
Upravené čerpání 1 503,60 1 503,60 1 503,60 100,00 
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 prost ředky na odstupné (v tis.Kč) 
 

Organizace Upravený rozpo čet Konečný rozpo čet Čerpání celkem  % plnění UR 

ÚO MŽP 0,00 1 119,30 444,37  
v tom: NNV 0,00 1 119,30 444,37  
ČIŽP 0,00 240,11 136,87  
v tom: NNV 0,00 240,11 136,87  
Správa NP ČŠ 0,00 0,00 0,00  
v tom: NNV 0,00 0,00 0,00  
Celkem 0,00  1 359,41 581,24  
Celkem NNV 0,00  1 359,41 581,24  
Upravené čerpání 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 prost ředky na odbytné (v tis.Kč) 
 

Organizace Upravený rozpo čet Konečný rozpo čet Čerpání celkem  % plnění UR 

ÚO MŽP 0,00 1 119,30 443,40  
v tom: NNV 0,00 1 119,30 443,40  
ČIŽP 0,00 0,00 0,00  
v tom: NNV 0,00 0,00 0,00  
Správa NP ČŠ 0,00 0,00 0,00  
v tom: NNV 0,00 0,00 0,00  
Celkem 0,00  1 119,30 443,40  
Celkem NNV 0,00  1 119,30 443,40  
Upravené čerpání 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3) Limit po čtu zam ěstnanc ů  
          

Organizace 
Upravený rozpo čet Čerpání celkem 

% 
plnění zaměstnanci v PP  st. ú ředníci  celkem   zaměstnanci v PP  st. ú ředníci  celkem  

ÚO MŽP 100 510 610 89 470 559 91,64 

ČIŽP 95 494 589 96 440 536 91,00 

Správa NP ČŠ 50 0 50 50 0 50 100,00 

Celkem 245  1004 1249 235 910 1145 91,67 
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3.2 Neinvesti ční příspěvky a transfery 

 

3.2.1 Neinvesti ční transfery podnikatelským subjekt ům  

podseskupení 521 
 
Schválený rozpočet 15 400,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 12 922,19 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 28 285,11 tis.Kč 
z toho čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) - 16 298,56 tis.Kč  
Upravená skutečnost 11 986,55 tis.Kč  
% čerpání UR                                    92,76 
 

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 7 317,61 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 9 075,06 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 2 072,72 tis.Kč  
Upravená skutečnost 7 002,34 tis.Kč  
% čerpání UR                                    95,69 
 

V roce 2016 obdržely fyzické osoby podnikající zařazené na položku 5212 
neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních programů: 

� Program péče o krajinu (PPK) – čerpáno 5 681,90 tis.Kč 

� Příspěvek na hospodaření v lesích na území NP - čerpáno 14,25 tis.Kč 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 90,57 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
2 336,12 tis.Kč, z toho NNV 2 072,72 tis.Kč, 

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ – čerpáno 952,22 tis.Kč. 
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3.2.1.2 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým 
osobám  

položka 5213 
 
Schválený rozpočet 15 400,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 4 277,05 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 16 103,40 tis.Kč 
z toho čerpání NNV  - 12 420,55 tis.Kč  
Upravená skutečnost 3 682,85 tis.Kč  
% čerpání UR                                    86,11 

 

V roce 2016 obdržely právnické osoby podnikající zařazené na položku 5213 
neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno 489,03 tis.Kč, 

� Příspěvek na hospodaření v lesích na území NP – čerpáno 863,94 tis.Kč, 

� Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví – čerpáno 
15,00 tis.Kč, 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 1 458,82 tis.Kč, 

� Komunitární program LIFE+ – čerpáno 354,28 tis.Kč, 

� Finanční mechanismy EHP a Norska – čerpáno 1 530,75 tis.Kč, z toho NNV ve 
výši 1 468,62 tis.Kč,  

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV ve 
výši 6 650,05 tis.Kč,  

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
1 034,12 tis.Kč, z toho NNV ve výši 670,96 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV ve výši 0,54 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ - čerpány NNV 
ve výši 700,88 tis.Kč,  

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV ve výši 2 809,08 tis.Kč, 

� Program 115 260 „Program švýcarsko-české spolupráce“ – čerpány NNV ve výši 
120,42 tis.Kč, 

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ – čerpáno 76,50 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 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 805,29 tis.Kč 
z toho čerpání NNV  - 1 805,29 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání KR                                      0,00 

 

Na tuto položku byla v roce 2016 zařazena akce č. CZ.1.02/6.3.00/15.28946 
„Obnova funkčního biotopu podél drážních těles na území Ústeckého 
a Karlovarského kraje“ z programu 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody 
a krajiny“, jejímž realizátorem byla státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty. 

 

3.2.1.4 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům  

položka 5219 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 1 327,52 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 301,36 tis.Kč 
z toho čerpání NNV  0,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost 1 301,36 tis.Kč  
% čerpání KR                                    98,03 
 

V roce 2016 obdržely ostatní podnikatelské subjekty zařazené na položku 
5219 neinvestiční prostředky v rámci následujících dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno 947,65 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ - čerpáno 
353,71 tis.Kč. 
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3.2.2 Neinvesti ční transfery neziskovým a podobným organizacím  

podseskupení položek 522 
 

Schválený rozpočet 37 000,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet             50 415,28 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 67 247,38 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 18 992,26 tis.Kč  
Upravená skutečnost 48 255,12 tis.Kč  
% čerpání UR                                     95,72 
 

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 4 791,19 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 8 967,80 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 4 176,61 tis.Kč  
Upravená skutečnost 4 791,19 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 

 

Obecně prospěšné společnosti obdržely v roce 2016 neinvestiční prostředky 
v rámci těchto dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno 141,50 tis.Kč 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 488,40 tis.Kč, 

� Neinvestiční dotace NNO - Projekty realizované v rámci Hlavních oblastí státní 
dotační politiky vůči NNO – čerpáno 2 636,31 tis.Kč, 

� Komunitární program LIFE+ – čerpáno 300,00 tis.Kč, 

� Finanční mechanismy EHP a Norska – čerpáno 1 963,95 tis.Kč, z toho NNV ve 
výši 819,10 tis.Kč, 

� FM Program švýcarsko-české spolupráce – čerpány NNV 684,44 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV ve 
výši 152,73 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
325,12 tis.Kč, z toho NNV 244,98 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV 2 204,34 tis.Kč, 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpány NNV ve 
výši 71,03 tis.Kč. 
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3.2.2.2 Neinvestiční transfery spolkům  

položka 5222 
 
Schválený rozpočet             37 000,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 44 149,79 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 56 657,33 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 14 667,70 tis.Kč  
Upravená skutečnost 41 989,62 tis.Kč  
% čerpání UR                                    95,11 

  
 Spolky obdržely neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno 22 057,92 tis.Kč, 

� Neinvestiční dotace NNO – čerpáno 14 556,05 tis.Kč, v tom: 

- projekty realizované v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO ve 
výši 9 556,05 tis.Kč,  

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

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 45,00 tis.Kč, 

� Komunitární program LIFE+ - čerpáno 310,28 tis.Kč, 

� FM EHP a Norska – čerpáno 6 680,09 tis.Kč, z toho NNV 3 477,68 tis.Kč, 

� FM Program švýcarsko-české spolupráce – čerpány NNV 9 229,28 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV ve 
výši 1 330,81 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
2 447,92 tis.Kč, z toho NNV 629,93 tis.Kč. 

 

3.2.2.3 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  

položka 5223 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 32,07 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 180,02 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 147,94 tis.Kč  
Upravená skutečnost 32,07 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 

Církevní a náboženské společnosti obdržely v roce 2016 neinvestiční 
prostředky v rámci těchto dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno 32,07 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpány NNV ve 
výši 147,94 tis.Kč. 
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3.2.2.4 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím  

položka 5229  
 

Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 1 442,23 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 442,23 tis.Kč 
z toho čerpání NNV 0,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost 1 442,23 tis.Kč  
% čerpání UR                                    100,00 
                

Nadace obdržely v roce 2016 neinvestiční prostředky v rámci těchto dotačních 
programů: 

� Neinvestiční dotace NNO - Projekty realizované v rámci Hlavních oblastí státní 
dotační politiky vůči NNO – čerpáno 1 307,65 tis.Kč, 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno ve výši 134,58 tis.Kč. 

 

3.2.3 Neinvesti ční nedota ční transfery neziskovým a podobným organizacím  

podseskupení 524 
 
Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 4 153,32 tis.Kč 
z toho čerpání RF - 4 153,32 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                                      0,00 

 
 V rámci položky 5240 – neinvestiční nedotační transfery neziskovým 
a podobným organizacím byly u OSS AOPK ČR čerpány mimorozpočtové výdaje 
v rámci komunitárního programu LIFE+. 

 

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

podseskupení 531 
 
Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 143 707,01 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 389 319,16 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 245 612,15 tis.Kč  
Upravená skutečnost 143 707,01 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 
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Prostředky byly čerpány pouze na položce 5312 – Neinvestiční transfery 
státním fondům a byly poskytnuty Státnímu fondu životního prostředí ČR. V rámci 
programu 115 150 „Technická asistence“ byly čerpány NNV ve výši 106 411,38 tis.Kč 
na akce zajišťující kvalitní výkonnou strukturu pro OPŽP 2007-2013 a v programu 
115 280 „Nová zelená úsporám“ NNV ve výši 139 200,77 tis.Kč na administraci 
programu NZÚ. Zároveň SFŽP čerpalo neinvestiční prostředky ve výši 
143 707,01 tis.Kč z programu 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ na akce zajišťující řádné 
a efektivní řízení a administraci OPŽP 2014 – 2020. 

 

3.2.5 Neinvesti ční transfery ve řejným rozpo čtům územní úrovn ě  

podseskupení 532 
 
Schválený rozpočet 42 200,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 101 980,04 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 177 856,21 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 77 265,45 tis.Kč  
Upravená skutečnost 100 590,75 tis.Kč  
% čerpání UR                                    98,64 
 
     Prostředky byly uvolněny na následující výdaje: 
 

3.2.5.1 Neinvestiční transfery obcím  

položka 5321 
 

Schválený rozpočet 42 200,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 40 361,95 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 99 221,33 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 60 248,68 tis.Kč  
Upravená skutečnost 38 972,66 tis.Kč  
% čerpání UR                                    96,56 

 

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

� Program péče o krajinu – čerpáno 7 055,54 tis.Kč, 

� Příspěvek na hospodaření v lesích na území NP – čerpáno 316,96 tis.Kč, 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 12 564,21 tis.Kč, 

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

� FM Program švýcarsko-české spolupráce – čerpány NNV 3 408,53 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV 
19 414,63 tis.Kč, 
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� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu“ – čerpány NNV 4 982,25 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
9 546,11 tis.Kč, z toho NNV 6 854,04 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV 6 972,39 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány 
NNV 832,50 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV 4 116,64 tis.Kč 

� Program 115 260 „Program švýcarsko-české spolupráce“ – čerpány NNV ve výši 
55,62 tis.Kč, 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpáno 
15 120,94 tis.Kč, z toho NNV 13 612,08 tis.Kč, 

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ – čerpáno 9 235,91 tis.Kč. 

 

3.2.5.2 Neinvestiční transfery krajům  

položka 5323 
 
Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 54 245,29 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 68 226,30 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 13 981,01 tis.Kč  
Upravená skutečnost 54 245,29 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 

 

Krajským úřadům byly v roce 2016 poskytnuty neinvestiční dotace v rámci 
následujících dotačních programů: 

� Příspěvek zoologickým zahradám – čerpáno 818,43 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV 
13 938,95 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány 
NNV 42,06 tis.Kč,  

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ – čerpáno 53 426,87 tis.Kč. 
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3.2.5.3 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  

položka 5329 

Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 7 372,80 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 10 408,57 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 3 035,77 tis.Kč  
Upravená skutečnost 7 372,80 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 

 
 Tyto prostředky byly v hodnoceném roce 2016 poskytnuty v rámci těchto 
dotačních programů: 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV ve 
výši 46,85 tis.Kč,  

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV ve výši 2 988,92 tis.Kč, 

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ – čerpáno 7 372,80 tis.Kč. 

 

3.2.6 Neinvesti ční transfery p říspěvkovým a podobným organizacím  

podseskupení 533 

Schválený rozpočet             846 642,84 tis.Kč 
Upravený rozpočet 910 676,35 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 070 333,66 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 178 227,19 tis.Kč  
Upravená skutečnost 892 106,47 tis.Kč  
% čerpání UR                                    97,96 
 

v tom: 

3.2.6.1 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

položka 5331 

Schválený rozpočet             846 642,84 tis.Kč 
Upravený rozpočet 894 475,77 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 996 355,96 tis.Kč 
z toho snížení o čerpání NNV - 119 999,66 tis.Kč  
v tom: 
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a) výdaje na financování programů v rámci IS EDS/SMVS:  
 - 51 032,21 tis.Kč 

program 115 020 21 485,02 tis.Kč 
program 115 160 6 392,23 tis.Kč 
program 115 190 15 495,26 tis.Kč 
program 115 270 7 659,69 tis.Kč 

 

b) účelové prostředky 
 - 186,46 tis.Kč  
133980081 - na úhradu nákladů dle UV č. 640/2013 o řešení 
sanace sesuvu u Dobkoviček na stavbě dálnice D8 pro PO ČGS 

186,46 tis.Kč 

  
c) běžné výdaje - 68 780,99 tis.Kč   

    z toho:  

- prostředky na náhradu újmy dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.  29 544,63 tis.Kč 
pro PO Správa NP Šumava 

- prostředky v rámci příspěvku na činnost ke krytí provozní 20 570,85 tis.Kč 
činnosti a na úhradu nákladů spojených s ostrahou objektů pro PO ČHMÚ      

- prostředky v rámci příspěvku na činnost na realizaci agend 8 235,26 tis.Kč 
úprava systému MA 21 a nouzové řešení aktualizace ISSaR aj. pro PO CENIA 

- prostředky v rámci Programu péče o krajinu: 8 195,54 tis.Kč 

Správa jeskyní ČR 700,00 tis.Kč 
Správa KRNAP 2 550,00 tis.Kč 
Správa NP Podyjí 1 150,00 tis.Kč 
Správa NP Šumava 3 795,54 tis.Kč 

- prostředky v rámci příspěvku na činnost na dofinancování   1 184,18 tis.Kč 
činností v souvislosti s usnesením vlády č. 640/2013 o řešení sanace sesuvu 
u Dobkoviček na stavbě dálnice D8 pro PO ČGS  
- prostředky na projekt zahraniční rozvojové spolupráce:  552,31 tis.Kč 

CzDA-RO-GE-2014-4-74010 "Hodnocení náchylnosti 
k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu 
ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů 
v municipalitě Dusheti" pro PO ČGS 

421,01 tis.Kč 

CzDA-RO-GE-2014-5-41030 „Realizace vybraných opatření 
z plánu péče pro CHKO Tušsko“ pro PO Správa KRNAP 

131,30 tis.Kč 

- prostředky v rámci příspěvku na činnost ke krytí ztráty 448,22 tis.Kč  
z kurz.rozdílů během realizace projektu LIFE Corcontica pro PO Správa KRNAP 

- prostředky na zajištění pořadatelské služby a režie hudebního  50,00 tis.Kč 
festivalu "Čarovné tóny Macochy" pro PO Správa jeskyní ČR  

   
Upravená skutečnost 876 356,30 tis.Kč 
% čerpání UR         97,97   
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Součástí příspěvku na činnost jsou kromě prostředků na částečné krytí 
provozu této skupiny organizací i další účelové prostředky z resortních dotačních 
programů: 

� Výdaje na financování národních programů: 

 v tis.Kč 

Program Upravený rozpo čet Čerpání celkem  Čerpání NNV  
115 020 21 249,81 42 734,83 21 485,02 

115 160 0,00 6 392,23 6 392,23 

115 190 0,00 15 495,26 15 495,26 

115 270 0,00 7 659,69 7 659,69 

Celkem 21 249,81  72 282,02 51 032,21 

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

v tis.Kč 

Organizace  Kód ú čelu  Název Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem  

Čerpání 
NNV 

CENIA 133980073 zapojení občanů ČR do civil.misí EU 279,59 279,59 0,00 

ČGS 133980081 řešení havarij.situace na dálnici D8 0,00 186,46 186,46 
Celkem   

279,59 466,05 186,46 

 

� účelové prostředky na náhradu újmy dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb. pro PO 
Správa NP Šumava –  KR 29 544,63 tis.Kč, čerpání NNV 29 544,63 tis.Kč, 

� projekty zahraniční rozvojové spolupráce (PO ČGS, Správa jeskyní ČR, Správa 
KRNAP) - rozpočet 7 566,34 tis.Kč, čerpání 6 033,55 tis.Kč, z toho NNV 
552,31 tis.Kč: 

 
Organizace Upravený rozpo čet Čerpání celkem Čerpání NNV 

ČGS 5 750,24 5 101,52 421,01 

Správa jeskyní ČR 1 098,85 346,92 0,00 

Správa KRNAP 717,25 585,11 131,30 

Celkem 7 566,34  6 033,55 552,31 

 

� Program péče o krajinu (PO Správa jeskyní ČR, Správa KRNAP, Správa NP 
Podyjí, Správa NP Šumava) - rozpočet  2 650,00 tis.Kč, čerpání 10 845,54 tis.Kč, 
z toho NNV 8 195,54 tis.Kč: 

 
Organizace Upravený rozpo čet Čerpání celkem Čerpání NNV 

Správa jeskyní ČR 0,00 700,00 700,00 

Správa KRNAP 0,00 2 550,00 2 550,00 

Správa NP Podyjí 2 650,00 3 800,00 1 150,00 

Správa NP Šumava 0,00 3 795,54 3 795,54 

Celkem 2 650,00  10 845,54 8 195,54 
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� Příspěvek na hospodaření v lesích na území NP vč. zajištění funkce lesního 
hospodáře (PO Správa KRNAP, Správa NP Podyjí, Správa NP Šumava) – 
rozpočet i čerpání 2 224,49 tis.Kč: 

Organizace Upravený rozpo čet Čerpání celkem Čerpání NNV 

Správa KRNAP 1 251,88 1 251,88 0,00 

Správa NP Podyjí 423,31 423,31 0,00 

Správa NP Šumava 549,30 549,30 0,00 

Celkem 2 224,49  2 224,49 0,00 

� prostředky z rozpočtu MŽP na: 

- úkoly v oblasti geologické činnosti pro PO ČGS – čerpání ve výši 8 715,01 tis.Kč, 

- likvidaci starých důlních děl pro PO ČGS – čerpání 8 290,00 tis.Kč, 

- na realizaci I. etapy projektu "Turów" v rámci monitoringu vod pro PO ČGS – 
čerpání 1 142,50 tis.Kč. 

- přípravu na krizové situace pro PO ČHMÚ - čerpání 488,04 tis.Kč, 

- provoz Národního systému inventarizace skleníkových plynů pro PO ČHMÚ - 
čerpání 2 227,00 tis.Kč 

- realizaci úkolu „Zpracování podkladů pro výpočet R faktoru (faktoru erozní 
účinnosti deště) na území ČR“ pro PO ČHMÚ - čerpání 100,86 tis.Kč, 

� projekt MZE "Podpora genových základen" realizovaný PO Správa KRNAP - 
rozpočet 1 034,36 tis.Kč, čerpání bude probíhat v roce 2017. 
 

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.). 

   Hospodaření PO skončilo celkem se ziskem (po zdanění) v celkové výši 
26 563,57 tis.Kč (hlavní činnost 21 023,37 tis.Kč, jiná činnost 5 540,20 tis.Kč) – viz 
přiložený přehled: 

v tis.Kč 

Příspěvková organizace  Hospodá řský výsledek 
- hlavní činnost 

Hospodá řský výsledek 
- jiná činnost Celkem 

CENIA 652,16 0,00 652,16 
ČGS 413,16 388,66 801,82 
ČHMÚ 6 676,49 0,00 6 676,49 
Správa jeskyní ČR 6 887,27 4 844,52 11 731,79 
Správa KRNAP 3 487,94 28,50 3 516,44 
Správa NP Podyjí 2 906,35 8,26 2 914,62 
Správa NP Šumava 0,00 270,26 270,26 
Celkem 21 023,37  5 540,20 26 563,57 

 
 V resortu MŽP má každá PO, s výjimkou národních parků, specifický charakter 
a je svého druhu ojedinělá.  
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Mzdové náklady p říspěvkových organizací:  

U příspěvkových organizací se odměňování řídilo zákonem č. 262/2006 Sb.  
Ze mzdové regulace je od roku 2011 vyjmuta PO Správa jeskyní ČR.  

Schválený závazný limit prost ředků na platy činil 475 791,23 tis.K č 
a ostatní osobní náklady 19 976,46 tis.K č. Limit mzdových náklad ů PO pro 1 523 
zaměstnanc ů v celkové výši 495 767,69 tis.K č byl upraven následujícími opatřeními 
schválenými Ministerstvem financí ČR:  

� dopis č.j. MF-12 106/2016/1904 - 3 ze dne 14.4.2016 – navýšení 
prostředků na platy o 681,92 tis.Kč, ostatní osobní náklady 
o 68,65 tis.Kč a navýšení počtu zaměstnanců o 10 u PO Česká 
geologická služba z rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR pro PO ČGS na projekt „Etiopie“ v rámci 
zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 750,57 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-19 564/2016/1904 - 3 ze dne 23.6.2016 – navýšení 
prostředků na platy u PO CENIA z rozpočtu kapitoly 398 – 
Všeobecná pokladní správa na úhradu nákladů spojených 
s vysláním expertky do Evropské agentury pro ŽP (kód účelu 
133980073) 

+ 205,70 tis.K č 

� dopis č.j. MF-33 048/2016/1904 - 3 ze dne 18.10.2016 – navýšení 
prostředků na platy u PO Správa KRNAP z rozpočtu kapitoly 306 – 
Ministerstvo zahraničních věcí na realizaci projektu „Tušsko“ v rámci 
zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 340,96 tis.K č 

� dopis č.j. MF-34 384/2016/1904 - 3 ze dne 25.10.2016 – navýšení 
prostředků do rozpočtu MŽP z kapitoly 396 – Státní dluh na základě 
usnesení vlády č. 831/2016 k posílení výdajů vybraných 
rozpočtových kapitol v roce 2016 na zvýšení platů vč. příslušenství 
v OSS a PO o 5% za měsíc listopad a prosinec 

+ 3 964,93 tis.K č 

� dopis č.j. MF-39 680/2016/1904 - 3 ze dne 25.11.2016 – navýšení 
prostředků na platy o 910,85 tis. Kč, OON o 30,00 tis.Kč a počtu 
zaměstnanců o  3,8 u PO Česká geologická služba MŽP z rozpočtu 
kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí na realizaci projektu 
„Gruzie“ v rámci zahraniční rozvojové spolupráce 

+ 940,85 tis.K č 

 

� dopis č.j. MF-41 460/2016/1904 - 3 ze dne 1.12.2016 – navýšení 
limitu prostředků na ostatní osobní náklady o částku 661,34 tis.Kč 
z limitu prostředků na platy u PO CENIA 

 

� dopis č.j. MF-41 282/2016/1904 - 3 ze dne 2.12.2016 – snížení 
prostředků na platy OSS Správa NP ČŠ 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 

+ 39,13 tis.K č 

� dopis č.j. MF-41 913/2016/1904 - 3 ze dne 7.12.2016 – navýšení 
limitu prostředků na ostatní osobní náklady o částku 1 000,00 tis.Kč 
z limitu prostředků na platy u PO Správa NP Šumava 

 

Úprava celkem            + 6 242,14 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 
zaměstnanc ů 

Počet zam. 
(roč.průměr) 

CENIA - 246,70 + 661,34     
ČGS + 1 913,62 + 98,66 + 13,80 + 10,92 
ČHMÚ + 1 981,00 0,00     
Správa KRNAP + 1 093,94 0,00     
Správa NP Podyjí + 64,68 0,00     
Správa NP Šumava - 324,39 + 1 000,00     
Celkem + 4 482,15  + 1 759,99 + 13,80 + 10,92 

Dále v rámci kapitoly 315 – MŽP byly v roce 2016 rozpočtovými opatřeními 
bez schvalování na MF ČR provedeny následující přesuny (v tis.Kč): 

PO Platy OON 
Počet 

zaměstnanc ů 
Počet zam. 

(roč.průměr) 
CENIA     
ČHMÚ   - 3 - 3 
Správa KRNAP     
Správa NP Šumava   + 3 + 3 
Celkem  0,00 0,00 0 0 

Celkový přehled navýšení či snížení limitu prostředků na platy a OON v tis. Kč 
za rok 2016 ukazuje následující tabulka: 

PO Platy OON Počet 
zaměstnanc ů 

Počet zam. 
(roč.průměr) 

CENIA -246,70 661,34     
ČGS 1 913,62 98,66 13,80 10,92 
ČHMÚ 1 981,00 0,00 -3,00 -3,00 
Správa KRNAP 1 093,94 0,00     
Správa NP Podyjí 64,68 0,00     
Správa NP Šumava -324,39 1 000,00 3,00 3,00 
Celkem 4 482,15  1 759,99 13,80 10,92 

Závazný limit  prost ředků na platy  po změnách ke dni 31.12.2016 činil 
480 273,38 tis.K č a závazný limit na ostatní osobní náklady  21 736,45 tis.K č, 
limit mzdových náklad ů dosáhl výše 502 009,83 tis.K č. Limit po čtu zam ěstnanc ů 
byl navýšen o 13,8 a činil 1 536,8 (počet zaměstnanc ů v ročním pr ůměru 1 534).  

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 
CENIA MF-41 460/2016/1904-3 2 591,36 3 620,87 0 
ČGS MF-29 107/2016/1904-3 94 864,75 4 365,04 227 
ČHMÚ MF-37 736/2016/1904-3 5 126,95 386,20 0 
Správa KRNAP MF-41 048/2016/1904-3 4 261,28 556,29 0 
Správa NP Podyjí MF-19 966/2016/1904-3 0,00 151,00 0 
Správa NP Šumava MF-40 689/2016/1904-3 55,33 88,98 0 
Celkem    106 899,67 9 168,37 227 



70 
 

Skute čné čerpání bez náhrady v dob ě dočasné pracovní neschopnosti 
k 31.12.2016 (v tis.Kč) činilo: 

 Celkem Platy OON Průměr. přepočt. 
počet zam. 

 615 887,10 587 517,98 28 369,12 1 643 
Čerpání fondu odměn celkem -9 344,27 -9 344,27 0,00 0 

Prostředky z ostatních grantů a projektů -108 385,74 -100 296,92 -8 088,83 -171 

Upravená skute čnost k 31.12.2016       498 157,09 477 876,80 20 280,29 1 472,00 

 
 Po zohlednění použití povoleného překročení a MRZ (FO) činilo čerpání  
prostředků na platy ve srovnání s rozpočtem po změnách méně o 2 396,58 tis.Kč 
a u prostředků na OON o částku 1 456,17 tis.Kč.  

K úspoře prostředků na platy došlo především u PO ČGS (5 807,10 tis.Kč) 
a CENIA (1 697,17 tis.Kč), dále pak u PO Správa KRNAP (223,37 tis.Kč). Naopak 
dotovány platy z fondu odměn byly u PO ČHMÚ (4 150,47 tis.Kč), Správa NP 
Šumava (3 494,84 tis.Kč) a Správa NP Podyjí (427,28 tis.Kč). Nedočerpání 
prostředků na OON vykazují zejména organizace ČHMÚ (1 405,54 tis.Kč), Správa 
KRNAP (445,11 tis.Kč),  ČGS (257,01 tis.Kč) a CENIA (183,45 tis.Kč), dále pak 
Správa NP Podyjí (65,28 tis.Kč). Závazné limity prostředků na platy vč. povoleného 
překročení byly dodrženy. 

Plnění limitu po čtu zam ěstnanc ů činilo 1 643, tj. ve srovnání s upraveným 
limitem ve výši 1 534 více o 109  míst. Tato skutečnost je dána schváleným 
překročením limitu počtu funkčních míst u PO ČGS. Nenaplnění funkčních míst 
vykazuje ČHMÚ (56 míst), dále pak Správa NP Podyjí (4 místa), CENIA (2 míst), 
Správa KRNAP (2 místa) a Správa NP Šumava (1 místo). Nenaplnění funkčních míst 
u PO ČHMÚ je pouze přechodná záležitost, která je zejména ovlivněna vynětím 
některých pracovních míst z evidenčního počtu a to odchodem na mateřskou 
dovolenou, čerpáním rodičovské dovolené a uvolněním místa pro výkon funkce. 
V neposlední řádě na tuto skutečnost má vliv, že 75 zaměstnanců využívá možnost 
pracovat na zkrácený úvazek. 

 Ve srovnání s průměrným platem propočteným z upraveného limitu platů 
a ročního průměru zaměstnanců (bez povoleného překročení), který činil 26 090 Kč, 
činil skutečný průměrný plat (vč. povoleného překročení a FO) 29 799 Kč, tj. byl vyšší 
o cca 14 % a vzrostl tak i nad úroveň dosaženou v roce 2015 (o 502 Kč). Nárůst 
platů je ovlivněn zejména zvýšením platů v OSS a PO (vč. příslušenství) o 5% za 
měsíc listopad a prosinec 2016 dle usnesení vlády č. 831/2016. 
 



71 
 

3.2.6.2 Neinvestiční transfery vysokým školám  

položka 5332 
 
Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 523,21 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 3 878,49 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 3 355,28 tis.Kč  
Upravená skutečnost             523,21 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 

 

Vysoké školy obdržely v r. 2016 neinvestiční prostředky v rámci následujicích 
dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – bylo čerpáno 38,75 tis.Kč, 

� Komunitární program LIFE+ – čerpáno 149,77 tis.Kč, 

� Finanční mechanismy EHP a Norska – čerpáno 3 393,80 tis.Kč, z toho NNV ve 
výši 3 059,11 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány NNV 
296,17 tis.Kč. 

 

3.2.6.3 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím  

položka 5334 
 

Schválený rozpočet             0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 3 281,91 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 7 927,01 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 5 095,52 tis.Kč  
Upravená skutečnost 2 831,49 tis.Kč  
% čerpání UR                                    86,28 

 

Veřejné výzkumné instituce obdržely v roce 2016 neinvestiční prostředky 
v rámci těchto dotačních programů: 

� Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko – čerpáno 
1 646,20 tis.Kč, 

� Komunitární program LIFE+ – čerpáno 118,86 tis.Kč, 

� Finanční mechanismy EHP a Norska – čerpáno 6 161,94 tis.Kč, z toho NNV 
5 095,52 tis.Kč, 
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3.2.6.4 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím  

položka 5336 
 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 12 167,11 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 60 933,62 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 48 766,51 tis.Kč  
Upravená skutečnost 12 167,11 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 

  

Tyto prostředky byly vynaloženy v rámci programů:  

� Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) – čerpány 
NNV ve výši 2 258,32 tis.Kč (PO ČGS), 

� Finanční mechanismy EHP a Norska – čerpáno 54 288,76 tis.Kč, z toho NNV 
42 121,65 tis.Kč: 

Organizace Upravený rozpo čet Čerpání celkem Čerpání NNV 

ČGS 7 818,25 35 243,95 27 425,71 

Správa KRNAP 4 348,87 19 044,81 14 695,95 

CELKEM 12 167,11  54 288,76 42 121,65 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV 
4 386,54 tis.Kč (PO ČGS). 

 

3.2.6.5 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím  

položka 5339 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 228,35 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 238,58 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 1 010,23 tis.Kč  
Upravená skutečnost 228,35 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 

 
Tyto prostředky byly vynaloženy v rámci programů:  

� Program péče o krajinu – čerpáno 15,85 tis.Kč, 

� Finanční mechanismy EHP a Norska – čerpáno 658,94 tis.Kč, z toho NNV ve výši  
446,44 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV 
103,14 tis.Kč,   

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány 
NNV 460,65 tis.Kč, 
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3.2.7 Ostatní neinvesti ční transfery obyvatelstvu  

podseskupení 549 
 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 5 499,08 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 22 768,73 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 18 215,75 tis.Kč  
Upravená skutečnost 4 552,98 tis.Kč  
% čerpání UR                                    82,80 
 

v tom: 

 

3.2.7.1 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám  

položka 5493 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 4 959,08 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 22 231,29 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 18 215,75 tis.Kč  
Upravená skutečnost 4 015,54 tis.Kč   
% čerpání KR                                    80,97 

 

Fyzickým osobám nepodnikajícím byly v roce 2016 poskytnuty neinvestiční 
dotace v rámci následujících dotačních programů: 

� Program péče o krajinu – čerpáno 3 485,77 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“  – čerpány NNV 
3 569,79 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpáno 
3 482,70 tis.Kč, z toho NNV 2 952,93 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV 11 674,88 tis.Kč, 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpány NNV 
18,15 tis.Kč.  
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 3.2.7.2 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

položka 5499 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 540,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 537,44 tis.Kč 
z toho čerpání NNV 0,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost  537,44 tis.Kč  
% čerpání KR                                    99,53 
 

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

 

3.2.8 Neinvesti ční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním  
orgán ům  

podseskupení 551 
 

Schválený rozpočet 250 000,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet             250 000,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 271 407,29 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 25 231,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost 246 176,29 tis.Kč  
% čerpání UR                                    98,47 
  
v tom: 

 

3.2.8.1 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 

položka 5511 
 
Schválený rozpočet 250 000,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 250 000,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 271 112,28 tis.Kč 
z toho čerpání NNV -24 936,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost  246 176,29 tis.Kč  
% čerpání KR                                    98,47 
 
                      

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

� příspěvek Evropské organizaci pro využívání meteorolog.satelitů (EUMETSAT) 
ve výši 120 673,74 tis.Kč, 



75 
 

� příspěvek do Zeleného klimatického fondu (GCF) ve výši 50 000,00 tis.Kč,  

� příspěvek Globálnímu fondu životního prostředí (GEF) ve výši 29 662,50 tis.Kč, 

� příspěvek Mnohostrannému fondu pro plnění Montrealského Protokolu (MLF) ve 
výši 15 623,95 tis.Kč, 

� příspěvek do Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) ve výši 
13 331,35 tis.Kč, 

� příspěvek dle  Smlouvy o spolupráci ČR s Evropským centrem pro střednědobou 
předpověď počasí (ECMWF) ve výši 7 687,04 tis.Kč, 

� příspěvek Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (MKOL) ve výši 6 637,28 tis.Kč. 
 
Dále byly v rámci dotace uhrazeny členské příspěvky pro OSS AOPK ČR 

a Správa NP ČŠ těmto mezinárodním organizacím: 

� Světový svaz ochrany přírody – AOPK (IUCN) ve výši 89,53 tis.Kč, 

� Federace evropských velkoplošných chráněných území – AOPK (EUROPARC) 
63,28 tis.Kč, 

� Federace evropských velkoplošných chráněných území – NP České Švýcarsko 
(EUROPARC) 19,90 tis.Kč. 

 
Podrobný přehled uhrazeného objemu příspěvků mezinárodním organizacím 

ke dni 31.12.2016 je připojen v tabulkové části materiálu.  
 
 

3.2.8.2 Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků Evropských 
společenství 

položka 5513 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 295,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 295,00 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 295,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání KR                                      0,00 

 
Nároky z nespotřebovaných výdajů finančních mechanismů EHP a Norska ve 

výši 295,00 tis.Kč byly zaslány na účet MF ČR dle Výzvy k navrácení části dotace 
projektu č. EHP-CZ02-PDP-1-003-2014 „Ochrana a udržitelné využívání mokřadů 
České republiky“ v návaznosti na veřejnoprávní kontrolu MF ČR ze dne 27.7.2015 
č.j. MF-16650/2016/5805-1. 
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3.2.9 Ostatní neinvesti ční transfery do zahrani čí  

podseskupení 553 
 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet             1 330,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 702,15 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 414,71 tis.Kč  
Upravená skutečnost 1 287,44 tis.Kč  
% čerpání UR                           96,80 
                    

Tyto prostředky byly v roce 2016 čerpány na položce 5532 – Ostatní 
neinvestiční transfery do zahraničí v rámci těchto programů:  

� Komunitární program LIFE+ – čerpáno 693,22 tis.Kč, 

� Finanční mechanismy EHP a Norska – čerpáno 1 008,93 tis.Kč, z toho NNV ve 
výši  414,71 tis.Kč. 
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3.3 Investi ční výdaje  

 

Schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly 315 – Ministerstvo životního 
prostředí byl pro rok 2016 schválen ve výši 6 088 702,46 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-9 770/2016/1904 - 3 ze dne 17.3.2016 – převod 
prostředků v rámci rozpočtu MŽP z neinvestičních výdajů do 
investičních prostředků programu 115 020 

+ 1 300,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-16 306/2016/1904 - 3 ze dne 10.5.2016 – převod 
prostředků v rámci rozpočtu MŽP z neinvestičních výdajů do 
investičních prostředků programu 115 270, podprogramu 
115 273 „MŽP Povodně 2013“ 

+ 28 094,66 tis.K č 

� dopis č.j. MF-26 503/2016/1904 - 3 ze dne 17.8.2016 – souvztažné 
navýšení výdajů i příjmů Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 (dále jen „OP ŽP 2014+“), podprogramu 115 313 
„Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“ 

+ 1 700 000,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-29 304/2016/1904 - 3 ze dne 7.9.2016 – převod 
prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále 
„IROP“) z neinvestičních výdajů do investic programu 115 320, 
podprogramu 115 322 „Podpora účasti resortních organizací 
v projektech“ v rámci rozpočtu MŽP 

+ 206 700,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-30 415/2016/1904 - 3 ze dne 22.9.2016 – převod 
prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 
(dále „OPŽP 2014-2020“) z investičních prostředků programu 
115 310, podprogramu 115 317 „Technická pomoc“ do neinvestic 
na úhradu OOV v rámci rozpočtu MŽP 

- 750,00 tis.K č 

� dopis č.j. MF-34 440/2016/1904 - 3 ze dne 4.11.2016 – navýšení 
účelových investičních prostředků programu 115 280 „Nová zelená 
úsporám“ převodem z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh na 
dokrytí výdajů programu v důsledku snížení příjmů z výnosů 
dražeb emisních povolenek pro rok 2016 

+ 1 260 379,47 tis.K č 

� dopis č.j. MF-38 295/2016/1904 - 3 ze dne 11.11.2016 – převod 
prostředků do rozpočtu MŽP z rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstvo 
kultury pro PO Správa KRNAP, resp. pro Krkonošské muzeum 
v Jilemnici 

+ 62,00 tis.K č 

 

Úprava celkem       + 3 195 786,13 tis.K č 

 
Upravený rozpočet kapitálových výdajů ke dni 31.12.2016 po navýšení 

o částku 3 195 786,13 tis.K č činil 9 284 488,59 tis.K č. 

Interními přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji byl rozpočet investičních 
výdajů kapitoly snížen  celkem o 242 782,44 tis.K č a to v rámci program. financování 
IS EDS/SMVS na následujících programech: 
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Program P řesuny prost ředků 
115 020 - 23 411,13 tis.Kč 
115 270 - 3 000,00 tis.Kč 
115 310 - 216 371,31 tis.Kč 

CELKEM - 242 782,44 tis.Kč 
 
Upravený rozpo čet   9 041 706,14 tis.K č 
Skute čné čerpání k 31.12.2016 5 336 575,16 tis.K č  
 
Snížení o čerpání nárok ů z nespot řebovaných výdaj ů - 3 415 656,08 tis.K č       
 v tom: ÚO MŽP - celkem 3 375 881,68 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

115 020 42 992,97 tis.Kč 
115 110 858 387,35 tis.Kč 
115 120 57 209,21 tis.Kč 
115 130 73 085,99 tis.Kč 
115 150 2 881,64 tis.Kč 
115 160 385,19 tis.Kč 
115 180 1 689,09 tis.Kč 
115 190 11 190,85 tis.Kč 
115 210 560 164,13 tis.Kč 
115 220 359 090,98 tis.Kč 
115 230 4 423,89 tis.Kč 
115 240 95 841,92 tis.Kč 
115 260 89 349,39 tis.Kč 
115 270 69 373,44 tis.Kč 
115 280 1 009 255,28 tis.Kč 
115 290 44 069,36 tis.Kč 
115 310 96 491,00 tis.Kč 

 

 AOPK ČR - celkem 26 240,33 tis.Kč 
 dělení dle programů: 

115 020 21 806,19 tis.Kč 
115 160 3 192,73 tis.Kč 
115 270 1 241,40 tis.Kč 

 

 ČIŽP - celkem 6 353,78 tis.Kč 
 Program 115 020 6 353,78 tis.Kč 
  
 Správa NP ČŠ - celkem 7 180,29 tis.Kč 
 Program 115 020 7 180,29 tis.Kč 
 

Upravená skute čnost         1 920 919,09 tis.K č 
 % čerpání UR                   21,25            
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 Kapitálové rozpočtové prostředky byly určeny na financování výdajů v rámci 
schválených programů: 

  
• 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ resortu“ 
• 115 025 „Podprogram 115 025 „Zajištění projektů rezortních organizací MŽP“ 

(FM EHP/N) 
• 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ 
• 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“  
• 115 280 „Nová zelená úsporám“ 
• 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ 
• 115 320 „Podpora účasti resortních organizací v projektech“ (IROP 2014+) 

 Od začátku roku 2016 jsou v rámci programu 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ 
systému řízení MŽP“, podprogramu 115 025 „Zajištění projektů rezortních organizací 
MŽP“ rozpočtovány investiční prostředky z finančních mechanismů EHP a Norska 
2009-2014. 

 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: 

 

3.3.1 Kapitálové výdaje OSS (OSS MŽP, AOPK ČR, ČIŽP, Správa NPČŠ) 

    seskupení položek 61 a 69 
 
Schválený rozpočet 6 088 702,46 tis.Kč 
Upravený rozpočet 7 143 037,37 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 109 506,98 tis.Kč 
Snížení o čerpání NNV celkem - 74 016,84 tis.Kč  
v tom: 
 
Snížení o čerpání nárok ů z nespot řebovaných výdaj ů - 74 016,84 tis.K č       

 v tom: ÚO MŽP - celkem 34 242,45 tis.Kč 
  dělení dle programů: 

115 020 33 937,50 tis.Kč 
115 190 304,95 tis.Kč 

 
  AOPK ČR - celkem 26 240,32 tis.Kč 
  dělení dle programů: 
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115 020 21 806,19 tis.Kč 
115 190 3 192,73 tis.Kč 
115 270 1 241,40 tis.Kč 

  
 ČIŽP - celkem 6 353,78 tis.Kč 
 Program 115 020 6 353,78 tis.Kč 
  
 Správa NP ČŠ - celkem 7 180,29 tis.Kč 
 Program 115 020 7 180,29 tis.Kč 

 
Upravená skutečnost 35 490,14 tis.Kč  
% čerpání UR                                      0,5 

  

 Nízké procento čerpání je ovlivněno zejména objemem prostředků 
v upraveném rozpočtu na položce 6909, který činí 7 052 043,40 tis.Kč. Po odpočtu 
této částky činí rozpočet kapitál. výdajů OSS 224 291,41 tis.Kč. Procento čerpání by 
se zvýšilo na 120,35 %.  

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

� 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ resortu“ – čerpáno ve výši 102 029,40 tis.K č, 
z toho NNV 69 277,76 tis.Kč: 

Organizace Čerpání celkem Čerpání NNV 

ÚO MŽP 38 868,42 33 937,50 

AOPK ČR 35 114,69 21 806,19 

ČIŽP 11 936,89 6 353,78 

Správa NP ČŠ 16 109,40 7 180,29 

Celkem 102 029,40  69 277,76 

� Podprogram 115 025 „Zajištění projektů rezortních organizací MŽP“ (FM EHP/N) 
– čerpáno 2 724,48 tis.K č 
 

Organizace Čerpání celkem Čerpání NNV 

ÚO MŽP 696,36 0,00 

AOPK ČR 2 028,12 0,00 

Celkem 2 724,48  0,00 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpány NNV ve 
výši 3 192,73 tis.K č (OSS AOPK ČR), 

� Program 115 190 „Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu“ – 
čerpány NNV 304,95 tis.K č (ÚO MŽP), 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpány NNV ve 
výši 1 241,40 tis.K č (AOPK ČR) 

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ čerpáno 14,02 tis.K č (ÚO MŽP), 
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Z důvodu nenaplnění rozpočtované výše příjmů z prodeje emisních povolenek 
(neplnění o 2 542 753,63 tis.Kč) ÚO MŽP byly vázány investiční výdaje ve výši 
1 271 376,82 tis.Kč v programu 115 280 „Nová zelená úsporám“, tj. ve výši 50% 
neplnění příjmů a to se souhlasem MF ČR (viz dopis č.j. MF-26 482/2016/1904-3 ze 
dne 6.9.2016). 

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

 

3.2.2 Kapitálové výdaje na státní správu (OSS MŽP, ČIŽP, Správa NP ČŠ) 

 Do ukazatelů státní správa jsou zahrnuty výdaje ÚO MŽP, OSS ČIŽP a Správy 
národního parku České švýcarsko, které jsou evidovány na § 376100 a 376200. 

 Součástí kapitálových výdajů jsou pouze výdaje na financování programů 
reprodukce majetku evidované v IS EDS/SMVS.  

 Kapitálové prostředky ústředního orgánu v roce 2016 byly vynaloženy 
především na pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury MŽP, na rozvoj 
zabezpečení resortní sítě, upgrade ISOH 2016 a na nákup licencí (např. Licence 
VMware), dále byly prostředky vynaloženy na rekonstrukci prostor budovy (úprava 
kantýny MŽP), na obnovu bezpečnostních technologií a poskytovaných 
bezpečnostních služeb resortu, na výměnu a úpravu výtahů v budově MŽP, také na 
na pořízení osobní vozidel aj. V rámci Technické pomoci pro OPŽP 2014+ bylo 
pořízeno programové vybavení a v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska 
byla pořízena audiovizuální díla o mokřadech ČR. 

 U ČIŽP byly investiční prostředky vynakládány zejména na pořízení výpočetní 
techniky (servery, disková pole), nakup licencí (Windows Server Datacenter), na 
pořízení nového nákladního výtahu pro Oblastní inspektorát v Liberci, na modernizaci 
střechy v budově Ředitelství, dále na pořízení přístrojů pro měření (např. laserový 
Ramanův spektrometr) a pořízení osobních vozidel.  

U Správy NP ČŠ z kapitálových výdajů byly financovány především výstavba 
garáží a technického zázemí Správy v Krásné Lípě, výstavba turistické stezky 
Hřensko-Pravčická brána, rekonstrukce silnice, další prostředky byly vynaloženy na 
nákup a rekonstrukci informačního střediska v Jetřichovicích, na zpracování lesního 
hospodářského plánu na roky 2017-2026, dále na obměnu vozového parku (nákup 
terénních vozidel) atd. 

Objem výdajů na státní správu (včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů 
a NNV) se za posledních 7 let vyvíjel následovně: 

OSS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investi ční výdaje celkem:  50 434 57 698 30 374 28 333 54 708 52 722 67 625 

ÚO MŽP 32 750 28 002 13 886 15 996 10 682 15 039 39 579 

ČIŽP 13 594 25 417 15 502 6 680 3 915 9 000 11 937 

Správa NP ČŠ 4 090 4 279 986 5 657 40 111 28 683 16 109 
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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 104 592,72 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 986 226,37 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 881 633,65 tis.Kč  
Upravená skutečnost 104 592,72 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 
 

 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 46 754,36 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 76 953,18 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 30 198,82 tis.Kč  
Upravená skutečnost 46 754,36 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 

 

Prostředky byly použity na financování akcí evidovaných v těchto 
následujících programech: 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV 105,27 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV 10 556,32 tis.Kč, 

� Program 115 280 „Nová zelená úsporám“ – čerpány NNV 19 537,23 tis.Kč, 

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ – čerpáno 46 754,36 tis.Kč. 
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3.4.1.2 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým 
osobám  

položka 6313 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 57 838,35 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 907 744,89 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 849 906,54 tis.Kč  
Upravená skutečnost 57 838,35 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 

 

V roce 2016 obdržely právnické osoby podnikající zařazené na položku 6313 
prostředky v rámci těchto programů: 

� Podprogram 115 025 „Zajištění projektů rezortních organizací MŽP“ (FM EHP/N) 
– čerpáno 2 076,00 tis.Kč, 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpány NNV 187 422,99 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV 
13 152,20 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV 543 474,40 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány NNV 
20 088,66 tis.Kč, 

� Program 115 230 „Podpora omezování průmyslového znečištění a environ-
mentálních rizik“ – čerpány NNV 4 423,89 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV 36 118,03 tis.Kč, 

� Program 115 260 „Program švýcarsko-české spolupráce“ – čerpány NNV 
24 482,84 tis.Kč, 

� Program 115 280 „Nová zelená úsporám“ – čerpány NNV 20 587,96 tis.Kč, 

� Program 115 290 „Zelená úsporám“ – čerpány NNV 155,57 tis.Kč 

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ – čerpáno 55 762,35 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 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 528,29 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 1 528,29 tis.Kč  
Upravená skutečnost  0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                                      0,00 
 

Na tuto položku byly zařazeny dvě akce z programu 115 120 „Podpora 
zlepšování stavu přírody a krajiny“, jejímž realizátorem byla státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty, konkrétně akce č. CZ.1.02/6.6.00/13.20332 „Sanace 
Skochovické skály v úseku Davle-Skochovice v km 33,100-33,380“ a akce 
č. CZ.1.02/6.6.00/13.22153 „Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst Hronov 
a Teplice nad Metují“. 
 

3.4.2 Investi ční transfery neziskovým a podobným organizacím  

podseskupení 632 
 

Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 45 673,62 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 45 673,62 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                            0,00 
  

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 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 9 574,22 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 9 574,22 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                            0,00 

 

Obecně prospěšné společnosti obdržely v roce 2016 investiční prostředky 
v rámci těchto programů: 
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� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“  – čerpány NNV 
1 135,80 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu“ – čerpány NNV 106,05 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány 
NNV 7 449,88 tis.Kč, 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ - čerpány NNV 
882,49 tis.Kč. 
 

3.4.2.2 Investiční transfery spolkům  

položka 6322 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 11 342,24 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 11 342,24 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                                      0,00 

 
Spolky obdržely v roce 2016 investiční prostředky v rámci těchto programů: 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV 
2 595,90 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu“ – čerpány NNV 1 162,73 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV 233,50 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány 
NNV 2 662,37 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV 4 687,75 tis.Kč. 

 

3.4.2.3 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem  

položka 6323 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 228,78 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 1 228,78 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                            0,00 
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Církve a náboženské společnosti obdržely v roce 2016 investiční prostředky 
v rámci těchto programů: 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu“ – čerpány NNV ve výši 167,88 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány 
NNV 1 060,91 tis.Kč. 

 

3.4.2.4 Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek  

položka 6324 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 23 206,50 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 23 206,50 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                                      0,00 
 

Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek byly čerpány v rámci 
akcí z programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ pro bytové domy na území 
Hlavního města Prahy. 

 

3.4.2.5 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím  

položka 6329 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč   
Upravený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 321,87 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 321,87 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                                      0,00 
 

Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly čerpány 
v rámci akce z programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ Nadací Jedličkova ústavu. 
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3.4.3 Investi ční transfery ve řejným rozpo čtům úst řední úrovn ě  

podseskupení 633 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 6 393,33 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 6 393,33 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                                      0,00 

 

 

Prostředky byly poskytnuty v rámci položky 6332 – Investiční transfery státním 
fondům a to konkrétně Státnímu fondu životního prostředí ČR. V rámci programu 
115 150 „Technická asistence“ byly čerpány NNV ve výši 2 881,64 tis.Kč na zajištění 
kvalitní výkonné struktury pro OPŽP na níže uvedených akcích: 

„CZ.1.02/8.2.00/14.23307 Dodávka HW II. pro OPŽP 2014-2015“  289,26 tis.Kč 

„CZ.1.02/8.2.00/15.26801 Dodávky tiskáren, kopírek, tonerů  705,66 tis.Kč 

a servisních služeb 2015 pro OPŽP“ 

„CZ.1.02/8.2.00/15.29482 Licence SW produktů Microsoft v rámci 315,11 tis.Kč 

programu Enterprise pro rok 2015“ 

„CZ.1.02/8.2.00/15.29703 Poskytnutí servisní podpory pro 13,90 tis.Kč 

zálohovací SW a zařízení“ 

„CZ.1.02/8.2.00/15.29718 Autoprovoz OPŽP pro období 2007–2015“ 1 557,71 tis.Kč 

 Jednalo se o prostředky na refundaci vynaložených způsobilých výdajů v roce 
2015. Platby probíhaly formou „ex post“. 

 V rámci programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ byly čerpány NNV ve výši 
3 511,69 tis.Kč na pořízení programového vybavení, pořízení přístrojů a zařízení ICT. 
 
 

3.4.4 Investi ční transfery ve řejným rozpo čtům územní úrovn ě  

podseskupení 634 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 1 754 645,24 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 3 100 980,83 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 1 347 189,28 tis.Kč  
Upravená skutečnost 1 753 791,56 tis.Kč  
% čerpání UR                                    99,95 

 
Prostředky byly uvolněny na následující výdaje: 
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3.4.4.1 Investiční transfery obcím  

položka 6341 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 151 714,14 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 009 415,74 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 858 555,29 tis.Kč  
Upravená skutečnost 150 860,45 tis.Kč  
% čerpání UR                                    99,44 

 

Obcím byly v roce 2016 poskytnuty investiční prostředky v rámci následujících 
programů: 

� Podprogram 115 025 „Zajištění projektů rezortních organizací MŽP“ (FM EHP/N) 
– čerpáno 4 368,27 tis.Kč, 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpány NNV 310 427,56 tis.Kč, 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV 
16 268,10 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu“ – čerpány NNV 60 180,41 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpány NNV ve 
výši 135,21 tis.Kč,  

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV 16 348,37 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány 
NNV 251 047,27 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV 43 978,91 tis.Kč, 

� Program 115 260 „Program švýcarsko-české spolupráce“ – čerpány NNV 
64 866,56 tis.Kč, 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpáno 
55 424,50 tis.Kč, z toho NNV ve výši 51 699,77 tis.Kč, 

� Program 115 280 „Nová zelená úsporám“ – čerpány NNV ve výši 400,50 tis.Kč, 

� Program 115 290 „Zelená úsporám“ – čerpány NNV ve výši 43 202,63 tis.Kč, 

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ – čerpáno 142 767,46 tis.Kč. 
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3.4.4.2 Investiční transfery krajům  

položka 6342 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 1 602 880,70 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 1 730 496,51 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 127 615,80 tis.Kč  
Upravená skutečnost 1 602 880,70 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 
 

Krajským úřadům byly v roce 2016 poskytnuty investiční prostředky v rámci 
těchto programů: 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV 
5 556,28 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány 
NNV 25 568,52 tis.Kč, 

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ – čerpáno 1 699 371,70 tis.Kč, z toho NNV 
96 491,00 tis.Kč. 

 

3.4.4.3 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  

položka 6349 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 50,40 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 361 068,59 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 361 018,19 tis.Kč  
Upravená skutečnost 50,40 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 
 
 Tyto prostředky byly v roce 2016 poskytnuty v rámci následujících programů: 

� Program 115 110 „Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika 
povodní“ – čerpány NNV 360 536,80 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány NNV 
9,80 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV 471,59 tis.Kč, 

� Program 115 310 „OP ŽP 2014-2020“ – čerpáno 50,40 tis.Kč. 
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3.4.5 Investi ční transfery p říspěvkovým a podobným organizacím  

podseskupení 635 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 22 440,48 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 130 050,48 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 109 469,37 tis.Kč  
Upravená skutečnost 20 581,11 tis.Kč  
% čerpání UR                            91,71 

 

 Prostředky na investiční transfery PO byly použity na následující výdaje: 

 

3.4.5.1 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  

položka 6351 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 17 830,96 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 62 548,28 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 46 043,99 tis.Kč  
Upravená skutečnost 16 504,30 tis.Kč  
% čerpání UR                                    92,56 
 

Prostředky byly čerpány v rámci následujících programů: 

� 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ resortu“ – čerpáno 16 356,68 tis.K č, z toho NNV  
9 055,47 tis.Kč, 

v tom: 
 v tis.Kč 

Organizace Čerpání celkem Čerpání NNV 

CENIA 7 200,11 909,82 
ČGS 4 207,61 3 258,67 
ČHMÚ 1 316,59 1 316,59 
Správa jeskyní ČR 2 193,81 2 193,81 
Správa KRNAP 62,00 0,00 
Správa NP Podyjí 1 376,57 1 376,57 
Správa NP Šumava 0,00 0,00 
Celkem 16 356,68  9 055,47 

� Podprogram 115 025 „Zajištění projektů rezortních organizací MŽP“ (FM EHP/N) 
– čerpáno 9 203,08 tis.K č (PO ČGS), 

� Program 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny“ – čerpány NNV ve 
výši 8 453,58 tis.K č, v tom: 
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v tis.Kč 

Organizace Čerpání celkem Čerpání NNV 

Správa KRNAP 5 994,94 5 994,94 
Správa NP Šumava 2 458,64 2 458,64 
Celkem 8 453,58  8 453,58 

� Program 115 180 „Inf. podpora adapt. opatření na extrém. hydromet. jevy - 
povodně a jakost vody“ (ADAPT) – čerpány NNV ve výši 1 689,09 tis.K č (PO 
ČHMÚ), 

� Program 115 190 „Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu“ – 
čerpány NNV 10 885,90 tis.K č (PO ČHMÚ), 

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpány NNV ve 
výši 15 959,95 tis.K č (PO Správa KRNAP). 

  

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

3.4.5.2 Investiční transfery vysokým školám  

položka 6352 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 87,12 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 11 847,35 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 11 760,23 tis.Kč  
Upravená skutečnost 87,12 tis.Kč  
% čerpání UR                                  100,00 
 

Tyto prostředky byly poskytnuty v rámci těchto programů: 

� Podprogram 115 025 „Zajištění projektů rezortních organizací MŽP“ (FM EHP/N) 
– čerpáno 87,12 tis.Kč, 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu“ – čerpány NNV ve výši 11 345,22 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány NNV 
415,01 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 4 522,40 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 5 602,80 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 1 613,11 tis.Kč  
Upravená skutečnost 3 989,69 tis.Kč  
% čerpání UR                                    88,22 
 

 Transfery v.v.i. byly v roce 2016 poskytnuty z následujících programů: 

� Podprogram 115 025 „Zajištění projektů rezortních organizací MŽP“ (FM EHP/N) 
– čerpáno 3 989,69 tis.Kč Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., v.v.i. 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ – čerpány NNV 
ve výši 1 613,11 tis.Kč na akce, jejímž realizátorem byl Výzkumný ústav 
veterinárního lékařství, v. v. i. 

 
3.4.5.4 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím  

položka 6359 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 50 052,05 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 50 052,05 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání KR                                      0,00 
 

Prostředky byly čerpány v rámci těchto programů: 

� Program 115 130 „Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu“ – čerpány NNV 123,70 tis.Kč, 

� Program 115 210 „Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ – 
čerpány NNV  2,60 tis.Kč, 

� Program 115 220 „Podpora udržitelného využívání zdrojů energie“ - čerpány 
NNV 49 185,26 tis.Kč, 

� Program 115 240 „Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží“ – čerpány NNV  29,32 tis.Kč, 

� Program 115 290 „Zelená úsporám“ – čerpány NNV ve výši 711,16 tis.Kč. 
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3.4.6 Investi ční transfery obyvatelstvu  

podseskupení 637 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 16 919,15 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 957 743,56 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 951 279,99 tis.Kč  
Upravená skutečnost 6 463,56 tis.Kč  
% čerpání UR                                    38,20 
 

 
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“ – čerpány NNV 
8 509,26 tis.Kč, 

� Program 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ – čerpány NNV 
249,98 tis.Kč,  

� Program 115 270 „Likvidace škod po živelních pohromách“ – čerpáno 
7 294,80 tis.Kč, z toho NNV 831,23 tis.Kč, 

� Program 115 280 „Nová zelená úsporám“ – čerpány NNV 941 689,53 tis.Kč. 
 

3.4.7 Investi ční transfery do zahrani čí  

podseskupení 638 
 
Schválený rozpočet 0,00 tis.Kč 
Upravený rozpočet 71,19 tis.Kč 
Čerpání k 31.12.2016 0,00 tis.Kč 
z toho čerpání NNV - 0,00 tis.Kč  
Upravená skutečnost 0,00 tis.Kč  
% čerpání UR                                      0,00 

 
Prostředky rozpočtované v rámci FM EHP a Norska na akci „Software pro 

zpracování simulací nejistot“ nebyly v roce 2016 na položce 6380 – Investiční 
transfery do zahraničí čerpány. 

3.5 Půjčené prost ředky a návratné finan ční výpomoci 

  
 Kapitola 315 – MŽP neposkytla v roce 2016 půjčky či návratné finanční 
výpomoci. Na seskupení 56 „Neinvestiční půjčené prostředky“ a 64 „Investiční 
půjčené prostředky“ nejsou evidovány žádné prostředky. 
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3.6 Mimorozpo čtové zdroje financování 

 

3.6.1 Rezervní fond 

  
 OSS vykázaly k 1.1.2016 stav rezervních fond ů ve výši 35 396,44 tis.K č, 
z toho:  

ÚO MŽP 24 662,95 tis.Kč 

OSS AOPK ČR          10 375,94 tis.Kč 

OSS ČIŽP 0,00 tis.Kč 

OSS Správa NP ČŠ       357,56 tis.Kč 
 
 V zůstatku rezerních fondů ústředního orgánu a OSS byly pouze prostředky 
poskytnuté ze zahraničí a finanční dary. 
 
 Příjmy RF  činily celkem 1 590,65 tis.K č, z toho u organizací: 
 
ÚO MŽP 687,32 tis.Kč 

v tom zejména prostředky v rámci kontraktu mezi MŽP a Evropskou chemickou 
agenturou (European Chemicals Agency) ve výši 653,71 tis.Kč , dále prostředky ze 
zahraničí v rámci projektu TAIEF od společnosti NIRAS IC SP z.o.o ve výši 
33,61 tis.Kč.  

OSS AOPK ČR          729,33 tis.Kč 

v tom finanční dary ze Sklopísek Střeleč, a.s. ve výši 30,00 tis.Kč, Nadace pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor 15,05 tis.Kč, PPF a.s. ve výši 50,00 tis.Kč. 
Peněžní prostředky ze zahraničí v rámci spolupráce s odbornou institucí EU, 
Evropského tematického střediska  biologické rozmanitosti ve výši 206,08 tis.Kč 
a příjem ze zahraničí na mezinárodní konferenci „Ochrana velých šelem v Karpatech 
v roce 2016“ 509,39 tis.Kč, z tohoto objemu byla vrácena částka ve výši 81,20 tis.Kč 
zpět poskytovateli, z důvodu nedočerpání. 

OSS Správa NP ČŠ 174,00 tis.Kč 

v tom finanční dary určené na aktivity související s posláním organizace, konkrétně 
od dárců Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve výši 54,00 tis.Kč, 
společnosti FILM MAKERS s.r.o. ve výši 100,00 tis. Kč a Fjord Bohemia s.r.o. ve výši 
20,00 tis. Kč.  
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 Z prostředků RF bylo v roce 2016 zapojeno do p říjmů  9 816,30 tis.K č, 
z toho: 

ÚO MŽP 1 022,98 tis.Kč 

v tom prostředky od Evropské chemické agentury ve výši 966,98 tis.Kč a prostředky 
na projekty z Twinning-out ve výši 56,00 tis.Kč. 

OSS AOPK ČR          8 739,32 tis.Kč 

v tom prostředky z finančních darů regionu Liberecko ve výši 85,05 tis.Kč, peněžní 
prostředky ze zahraniční v rámci ETC/BD ve výši 206,08 tis.Kč, prostředky z EK na 
KP LIFE+ ve výši 8 019,99 tis.Kč (z toho projekt č. LIFE09 NAT/CZ/000363 „Stepi 
Lounského středohoří“ – 849,44 tis.Kč, č. LIFE09 NAT/CZ/000364 „Motýli ČR – SR“ 
7 170,55 tis.Kč) a dále prostředky ze zahraničí na mezinárodní konferenci „Ochrana 
velých šelem v Karpatech v roce 2016“ 428,19 tis.Kč.  

OSS Správa NP ČŠ 54,00 tis.Kč 

v tom pouze prostředky Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko ve výši 
54,00 tis.Kč. 

 
 Čerpání RF činilo 9 815,92 tis.K č, z toho u organizací: 

ÚO MŽP 1 022,60 tis.Kč 

v tom byly čerpány prostředky z Evropské chemické agentury ve výši 966,98 tis.Kč 
a prostředky na projekty z Twinning-out ve výši 55,61 tis.Kč. 

OSS AOPK ČR          8 739,32 tis.Kč 

v tom byly čerpány prostředky v rámci finančních darů regionu Liberecko ve výši 
85,05 tis.Kč (zejména na zpracování koncepce práce s veřejností, tisku zpravodaje 
Úpolín a na výstavu fotografií), peněžní prostředky ze zahraniční v rámci ETC/BD ve 
výši 206,08 tis.Kč (výdaje na platy vč. odvodů RNDr. Plesníka), prostředky z EK na 
KP LIFE+ ve výši 8 019,99 tis.Kč (z toho České Středohoří – 849,44 tis.Kč, Bílé 
Karpaty 7 170,55 tis.Kč – výdaje jsou blíže popsány v sekci jednotlivých programů) 
a prostředky ze zahraničí na mezinárodní konferenci „Velké šelmy“ 428,19 tis.Kč. 

OSS Správa NP ČŠ 54,00 tis.Kč 

v tom byly čerpány prostředky Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko ve 
výši 54,00 tis.Kč na zalesnění sazenicemi buku a jedle na celém území NP. 
 
 Zůstatek  prostředků v RF k 31.12.2016 činil  27 170,79 tis.K č, z toho: 

MŽP 24 327,29 tis.Kč 

AOPK         2 365,95 tis.Kč 

ČIŽP 0,00 tis.Kč 

Správa NP ČŠ 477,55 tis.Kč 

 Nedočerpané prostředky budou použity v příštích letech dle jejich určení. 



96 
 

3.6.2 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 roce 2016 nebylo čerpání 
těchto prostředků ze strany MF ČR ani vlády ČR omezeno a jejich zapojení do 
rozpočtu podléhalo pouze souhlasu ministra ŽP (viz Směrnice MŽP č. 2/2016).  
V roce 2016 byly nároky z nespotřebovaných výdajů OSS zapojeny do konečného 
rozpočtu v objemu 10 128 954,32 tis.K č a o 45 845,49 tis.K č byly sníženy profilující 
NNV v souladu s § 47 odst. 6 bodu b) a e) zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění, 
protože pominul účel jejich rozpočtování a neprofilující NNV v rámci zahraniční 
rozvojové spolupráce v souladu s § 47 odst. 6 bodu d (viz výkaz  OSS NAR 1-12 
OSS za období 12/2016).  

 Převod nečerpaných prostředků z roku 2016 činí 12 309 319,75 tis.K č  a je 
výsledkem následujícího čerpání a snížení NNV: 

Stav NNV k 1.1.2016                 12 080 425,44 tis.Kč 

Zapojení NNV do konečného rozpočtu    - 10 128 954,32 tis.Kč 

Ukončení NNV - 45 845,49 tis.Kč 

z toho:  ÚO MŽP (podprogram 115 272) 44 884,78 tis.Kč 
 OSS AOPK ČR (OPŽP 2007-2013, KP LIFE+, ZRS)  960,71 tis.Kč
  

Stav NNV k 31.12.2016      1 905 625,63 tis.K č 
 
 Zapojení a ukončení nároků z nespotřebovaných výdajů po jednotlivých 
programech zachycuje následující přehled: 

v tis.Kč 

organizace 
platy 

státních 
úředníků 

platy 
zaměstnanc ů 
v PP a OPPP 

OP ŽP 2007 OPŽP 
2014+ 

ostatní 
OP 

komunitární 
programy 

finan ční 
mechanismy  

IS 
EDS/SMVS 
(MIMO OP) 

účely neprofilující 
výdaje celkem 

ÚO MŽP 7 563,83 24 476,49 4 780 483,93 96 491,00 99,39 69,84 325 578,14 4 343 509,82 0,00 123 339,67 9 701 612,11 

OSS AOPK ČR 4 217,79 4 244,51 12 323,80 0,00 0,00 8 090,50 11 881,12 38 823,41 403,27 36 542,15 116 526,54 

OSS ČIŽP 625,65 1 022,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 137,12 0,00 6 173,65 23 958,53 

OSS S NP ČŠ 0,00 119,82 2 870,66 0,00 0,00 0,00 0,00 20 827,67 0,36 4 427,72 28 246,23 

PO CENIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 248,73 0,00 9 136,00 31 384,73 

PO ČGS 0,00 0,00 4 386,54 0,00 2 258,32 0,00 27 425,71 26 709,12 186,46 1 605,19 62 571,32 

PO ČHMÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 149,58 0,00 20 570,85 56 720,43 

PO SJ ČR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 783,81 0,00 750,00 4 533,81 

PO S KRNAP 0,00 0,00 5 994,94 0,00 0,00 0,00 14 695,95 80 267,09 0,00 3 129,52 104 087,50 

PO S NP P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 493,57 0,00 1 150,00 3 643,57 

PO S NP Š 0,00 0,00 2 458,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5 711,77 0,00 33 344,63 41 515,04 

Celkem 12 407,26  29 862,93 4 808 518,50 96 491,00 2 357,71 8 160,34 379 580,91 4 596 661,68 590,09 240 169,39 10 174 799,81 
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Rekapitulace výdajů rozpočtovaných v rámci NNV: 

Rozpočtované NNV byly čerpány následovně: 
v tis.Kč 

organizace 
platy 

státních 
úředníků 

platy 
zaměstnanc ů 
v PP a OPPP 

OP ŽP 2007 OPŽP 
2014+ 

ostatní 
OP 

komunitární 
programy 

finan ční 
mechanismy  

IS 
EDS/SMVS 
(MIMO OP) 

účely neprofilující 
výdaje celkem 

ÚO MŽP 7 244,30 13 915,26 2 194 136,44 96 491,00 89,35 69,84 118 177,93 
1 330 

761,36 0,00 89 375,58 3 850 261,06 

OSS AOPK ČR 3 961,39 3 417,41 0,00 0,00 0,00 6 115,01 8 356,87 31 724,63 403,27 23 908,93 77 887,50 

OSS ČIŽP 625,65 553,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 105,82 0,00 2 276,80 10 562,02 

OSS S NP ČŠ 0,00 119,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 668,10 0,36 4 427,72 12 215,99 

PO CENIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 186,14 0,00 8 235,26 18 421,40 

PO ČGS 0,00 0,00 4 386,54 0,00 2 258,32 0,00 27 425,71 14 779,53 186,46 1 605,19 50 641,73 

PO ČHMÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 386,85 0,00 20 570,85 49 957,70 

PO SJ ČR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 332,73 0,00 750,00 3 082,73 

PO S KRNAP 0,00 0,00 5 994,94 0,00 0,00 0,00 14 695,95 27 681,45 0,00 3 129,52 51 501,86 

PO S NP P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 498,57 0,00 1 150,00 2 648,57 

PO S NP Š 0,00 0,00 2 458,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2 757,34 0,00 33 340,17 38 556,15 

Celkem 11 831,33  18 006,23 2 206 976,56 96 491,00 2 347,67 6 184,85 168 656,45 1 465 882,52 590,09 188 770,03 4 165 736,73 

 

Do NNV byly k 1. 1. 2017 převedeny nečerpané aktivované NNV roku 2016 ve 
výši 5 963 217,59 tis.K č (zapojené NNV ve výši 10 128 954,32 tis.Kč snížené 
o čerpání NNV ve výši 4 165 736,73 tis.Kč) a zůstatek rozpočtu vč. 
mimorozpočtových prostředků (RF, pojistné) roku 2016 ve výši 6 346 102,16 tis.K č. 
Stav nároků k 1. 1. 2017 tedy činí 14 214 945,38 tis.K č. 

Stav NNV k 31.12.2016     1 905 625,63 tis.Kč 

Převedené nečerpané výdaje z roku 2016 12 309 319,75 tis.Kč 

Stav NNV k 1.1.2017     14 214 945,38 tis.K č 

 

Struktura NNV k 1. 1. 2017 je uvedena v následujícím přehledu: 

v tis.Kč 

Organizace ÚO MŽP OSS AOPK ČR OSS ČIŽP OSS S NP ČŠ Celkem 

Platy státních ú ředníků 41 649,67 15 172,85 5 216,81 0,00 62 039,33 

Platy zam ěstnanc ů v PP a OPPP 56 702,38 2 339,70 2 783,19 171,50 61 996,76 

OP I 562 789,04 0,00 0,00 0,00 562 789,04 

OP ŽP 2 800 501,02 12 313,22 0,00 2 870,66 2 815 684,89 

OP ŽP 2014+ 2 629 012,68 7 040,31 0,00 0,00 2 636 053,00 

OP VpK 44 667,77 0,00 0,00 0,00 44 667,77 

OP LZZ 76 480,05 0,00 201,54 0,00 76 681,58 

OP Z 2014+ 7 021,00 0,00 0,00 0,00 7 021,00 

OP PS Cíl 3 1 191,44 0,00 0,00 0,00 1 191,44 
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Organizace ÚO MŽP OSS AOPK ČR OSS ČIŽP OSS S NP ČŠ Celkem 

OP PS ČR-B 2 998,24 0,00 0,00 0,00 2 998,24 

OP PS ČR-PR 0,00 3,99 0,00 0,00 3,99 

OP PS ČR-Ss 2014+ 3 183,80 0,00 0,00 0,00 3 183,80 

OP NS - CeFrame 5 469,62 0,00 0,00 0,00 5 469,62 

OP NS Central Europe 5 170,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 

OP NS Danube 2 756,59 238,44 0,00 0,00 2 995,03 

IOP 191 508,36 0,00 0,00 0,00 191 508,36 

IROP 2014+ 206 700,00 0,00 0,00 0,00 206 700,00 

OP TP 2014+ 210,54 0,00 0,00 0,00 210,54 

KP LIFE+ 54 296,54 3 704,45 0,00 0,00 58 000,99 

FM EHP/N 1 0,00 0,00 0,00 1 884,69 1 884,69 

FM EHP/N 2 72 124,54 9 725,04 0,00 0,00 81 849,58 

FM P ŠČ S 322 909,85 0,00 0,00 0,00 322 909,85 

Twinning-out 0,39 0,00 0,00 0,00 0,39 

Ostatní programy v IS SMVS 6 359 579,42 40 366,83 42 202,16 29 352,18 6 471 500,60 

Účelové prost ředky 271,14 13,03 0,00 0,00 284,17 

Neprofilující výdaje 528 313,19 44 609,41 14 571,78 4 656,36 592 150,74 

Celkem 13 975 507,25  135 527,26 64 975,48 38 935,39 14 214 945,38 
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3.7 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 v interních předpisech MŽP, stejně jako sledování hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti. Před provedením jakékoliv finanční operace je zodpovědná 
osoba (příkazce operace) povinna 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. 

 V souvislosti s hodnocením hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 
vynakládání výdajů kapitoly došlo ke zřízení nového útvaru zaměřujícího se 
na projektové řízení a controlling. V první fázi byla analytická činnost zaměřena 
na resortní organizace. Po zhodnocení zkušeností s procesem bude obdobný proces 
nastaven i pro útvary MŽP. Konkrétně jde o postupy v oblastech stanovování cílů 
včetně jejich vyhodnocování a související procesy manažerského rozhodování. 

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 a veškeré náklady na transfery.  

 

OSS 
Vybrané 
náklady 

Průměrný po čet 
zaměstnanc ů 

Nákladovost 
na 1 zaměstnance (tis.K č) 

AOPK         537 144,19    553              971,33    

ČIŽP         349 897,42    536              652,79    

NP ČŠ           85 404,94    50          1 708,10    

aparát         649 694,61    559          1 162,24    

Celkem      1 622 141,16    1698              955,32    

 

Přehled nákladovosti jednotlivých příspěvkových organizací je k dispozici 
v následující tabulce: 
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PO Vybrané 
náklady 

Průměrný po čet 
zaměstnanc ů 

Nákladovost na            
1 zaměstnance (tis. K č) 

ČHMÚ         731 380,79    693          1 055,38     

CENIA         144 285,88    70          2 061,23     

ČGS         298 806,37    325              919,40     

Správa KRNAP         380 217,08    243          1 564,68     

Správa NP Šumava         420 075,41    270          1 555,83     

Správa NP Podyjí           48 138,07    42          1 146,14     

Správa jeskyní           84 004,12    104              807,73     

Celkem      2 106 907,72    1 747          1 206,01     

 
Výše uvedené tabulky prezentují pouze základní analýzu nákladovosti. 

Analýza ostatních kritérií je závislá na měření výstupů, což je nad rámec rozsahu 
státního závěrečného účtu. Dodatečné informace, včetně rozličných indikátorů 
životního prostředí (ovzduší, voda, biodiverzita, odpadové hospodářství…) lze nalézt 
v každoročně vydávaném dokumentu – Statistická ročenka životního prostředí.  

 
MŽP je také součástí projektu 6 ministerstev, které v průběhu roku pravidelně 

reportují vybrané náklady a meziročně je srovnávají. Následující tabulka obsahuje 
informace o vybraných vykazovaných nákladech.  

 

Náklady 
Rok Změna 

2015 2016 % 

Běžné provozní náklady 
celkem (v tis. K č)  167 040 131 750 -21,1 

Spotřeba materiálu 8 870 8 960 1 

Spotřeba energie 6 080 5 970 -1,8 

Opravy a udržování 6 150 12 450 102,3 

Cestovné 9 740 9 810 0,7 

Náklady na reprezentaci 3 520 2 120 -39,8 

Ostatní služby 127 350 85 960 -32,5 
z toho: služby pošt a 
telekomunikací 7 770 6 340 -18,4 

            služby IT 21 880 25 920 18,5 
            právní, konzultantské a 
poradenské služby 36 420 24 050 -34 

            ostatní služby j. n. 61 280 29 650 -51,6 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

5 330 6 480 21,6 

 
Z tabulky je patrný pokles upravených běžných provozních nákladů 

o 35 300 tis.Kč (tj. 21,1 %) skládající se z následujících vlivů: 

• Spotřeba materiálu – nákladově na stejné úrovni jako v roce 2015. 
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• Spotřeba energie – nákladová úspora (110 tis.Kč, tj. 1,8 %) souvisí 
s vysoutěžením nižších nákupních cen energií a s přijatými úspornými opatřeními 
v této oblasti. 

• Opravy a udržování – navýšení nákladů (6 300 tis.Kč, tj. 102,3 %) je dáno 
zvýšeným objemem nákladů na opravy budovy MŽP (zanedbáno v minulých 
letech), nezbytnými opravami vozového parku a opravami a údržbou přístrojů, 
zařízení a výpočetní techniky. 

• Cestovné – nákladově na stejné úrovni jako v roce 2015. 

• Náklady na reprezentaci – nákladová úspora (1 400 tis.Kč, tj. 39,8 %) souvisí 
s přijetím úsporných opatření v této oblasti. 

• Ostatní služby – nákladová úspora (41 390 tis.Kč, tj. 32,5 %) z titulu vysoutěžení 
nižších nákupních cen, opožděné realizace veřejných zakázek, přijatých 
úsporných opatření a celkově nižší potřeby nákupu externích služeb (zejména 
služeb charakteru právního, konzultantského a ostatních služeb jinde 
nezařazených).  

• Náklady z drobného dlouhodobého majetku – navýšení nákladů (1 150 tis.Kč, tj. 
21,6 %) souvisí s pořízením nové výpočetní techniky pro potřeby MŽP (obnova 
výpočetní techniky, mobilních telefonů a vnitřního vybavení ministerstva).   

 
 

3.8 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 roku 
2016, 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.  
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3.9 Bezúplatné p řevody majetku  

 
 Celkem OSS v roce 2016 bezúplatn ě nabyly  majetek ve výši 42,54 tis.K č 
a pozbyly  majetek ve výši 3 482,66 tis.K č viz následující bilance: 

v tis.Kč 

OSS Nabytí Pozbytí Celkem 
ÚO MŽP +10,14 -3,69 +6,45 
AOPK ČR +32,40 -3 478,97 -3 446,57 
ČIŽP - - - 
Správa NP ČŠ - - - 
Celkem +42,54  -3 482,66 -3 440,12 

 
 

� ÚO MŽP 

 Organizace v roce 2016 bezúplatně nabyla  kancelářský nábytek v celkové 
hodnotě 10,14 tis.K č, konkrétně: 

v tis.Kč 

Převod od Objekt p řevodu  Hodnota objektu 

PO CENIA regály 10,14 

 
 Zároveň organizace v roce 2016 bezúplatně převedla  majetek ve výši 
3,69 tis.K č a to:  

v tis.Kč 

Převod komu Objekt p řevodu  Hodnota objektu  

PO Správa jeskyní ČR mapové trezory 3,69 

 
 

� AOPK ČR 

 Organizace v roce 2016 bezúplatně nabyla  bezúplatným převodem majetek 
(tj. pozemky, budovy aj.) v celkové hodnotě 32,4 tis.K č, konkrétně: 

v tis.Kč 

Převod od Objekt p řevodu  Hodnota objektu  

Lesy ČR   6 ks pozemků 32,4 

 
 Dále AOPK ČR v roce 2016 pozbyla  bezúplatným převodem majetek 
v celkové hodnotě 3 478,97 tis.K č, konkrétně:  
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v tis.Kč 

Převod komu Objekt p řevodu  Hodnota objektu  

Zlínský kraj 2 ks pozemků  185,59  
Obec Jeseník nad Odrou 6 ks pozemků  27,61 
Magistrát města Havířov 2 ks pozemků 189,75 
MěÚ Písek 3 ks pozemku 5,84 
Obec Srbská Kamenice 1 ks pozemku 63,35 
Lesy ČR 1 ks pozemku 57,73 
Kraj Vysočina 2 ks pozemků  150,65  
Římskokatolická farnost Křemže 3 ks pozemků 86,40 
Římskokatolická farnost 
Stráž nad Nežárkou 

1 ks pozemku 11,89 

Římskokatolická farnost Rapšach 4 ks pozemků 11,12 
Římskokatolická farnost svatého Mořice 2 ks pozemků 79,27 
Římskokatolická farnost Vílanec 5 ks pozemků 71,49 
Kolegiální kapitule Nanebevzetí Panny Marie na 
hradě Karlštejně 14 ks pozemků 77,23 

Arcibiskupství olomoucké 4 ks pozemků 108,44 
Římskokatolická farnost Vlašim 5 ks pozemků 50,26 
Římskokatolická farnost Beroun 3 ks pozemků 14,76 
Římskokatolická farnost Slavičín 1 ks pozemku 1,33 
Římskokatolická farnost Novosedly nad 
Nežárkou 10 ks pozemků 80,04 

Arcibiskupství pražské 4 ks pozemků 206,35 
Římskokatolická farnost Křelov 11 ks pozemků 571,94 
Římskokatolická farnost Ronov nad Doubravou 1 ks pozemku 20,31 
Římskokatolická farnost Zbečno 1 ks pozemku 16,25 
Biskupství královéhradecké 9 ks pozemku 117,26 
Římskokatolická farnost Krucemburk 10 ks pozemků 218,97 
Římskokatolická farnost Borová 6 ks pozemků 116,95 
Římskokatolická farnost Krabonoš 6 ks pozemků 265,22 
Římskokatolická farnost Velká nad Veličkou 2 ks pozemků 733,66 
Římskokatolická farnost děkanství Skuteč 1 ks pozemku 6,68 
Arcibiskupství pražské 3 ks pozemků 32,37 
Římskokatolická farnost děkanství Chotěboř 2 ks pozemků 69,77 
Římskokatolická farnost proboštství Poděbrady 1 ks pozemku 0,46 
Římskokatolická farnost Velký Týnec 1 ks pozemku 0,74 
Římskokatolická farnost Brloh 11 ks pozemků 42,21 
Římskokatolická farnost Krucemburk 1 ks pozemku 35,67 
Římskokatolická farnost – prelatura Český 
Krumlov 2 ks pozemků 7,71 

Římskokatolická farnost Kameničky 4 ks pozemků 4,91 
Římskokatolická farnost Křemže 2 ks pozemků 74,33 
Římskokatolická farnost Široký Brod  1 ks pozemku 0,70 
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 Celkem p říspěvkové organizace v roce 2016 bezúplatn ě nabyly  majetek 
ve výši 20 571,57 tis.K č a pozbyly  majetek ve výši 6 316,74 tis.K č viz následující 
bilance: 

v tis.Kč 

PO Nabytí Pozbytí Celkem 
CENIA - -10,14 -10,14 
ČGS - - - 
ČHMÚ +247,49 -103,74 +143,75 
Správa jeskyní ČR +3,69 - +3,69 
Správa KRNAP +111,39 -3 766,32 -3 654,93 
Správa NP Podyjí +1 001,00 - +1 001,00 
Správa NP Šumava +19 208,00 -2 436,54 +16 771,46 
Celkem +20 571,57  -6 316,74 +14 254,83 

 
� CENIA 

 Organizace v roce 2016 bezúplatně převedla  kancelářský nábytek v celkové 
hodnotě 10,14 tis.K č, konkrétně: 

v tis.Kč 

Převod komu Objekt p řevodu  Hodnota objektu 

ÚO MŽP regály 10,14 

 
� ČHMÚ 

 Organizace v roce 2016 nabyla  bezúplatným převodem majetek v celkové 
hodnotě 247,49 tis.K č a to: 

v tis.Kč 

Převod od Objekt p řevodu  Hodnota 
objektu 

Povodní Odry, státní podnik Odry – pozemek pod vodoměrnou stanicí 4,06 
Povodní Odry, státní podnik Branka u Opavy- pozem.pod vodom.stanicí 13,80 

Povodní Odry, státní podnik 
Jablunkov – Lomná – pozem.pod 
vodom.stanicí 6,24 

Povodní Odry, státní podnik Velká Kraš – pozem.pod vodom.stanicí 3,60 
Povodní Odry, státní podnik Vidnava – pozem.pod vodom.stanicí 4,50 

Povodní Odry, státní podnik Jablunkov – Olše – pozem.pod 
vodom.stanicí 

4,16 

Povodní Odry, státní podnik Mikulovice – pozem.pod vodom.stanicí 11,70 
Povodí Ohře, státní podnik Stará Role – pozem.pod vodom.stanicí 14,70 
Povodní Odry, státní podnik Osoblaha – pozem.pod vodom.stanicí 3,99 
Povodní Odry, státní podnik Rychaltice – pozem.pod vodom.stanicí 8,32 
Povodní Odry, státní podnik Starý Bohumín – pozem.pod vodom.stanicí 12,42 
Státní pozemkový úřad Pozemek Kocelovice 160,00 



105 
 

 V roce 2016 naše organizace pozbyla  bezúplatným převodem majetek 
v celkové hodnotě 103,74 tis.K č konkrétně: 

v tis.Kč 

Převod komu Objekt p řevodu  Hodnota 
objektu 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, střední škola a 
základní škola, Moravský Krumlov 

Mitsubishi s nástavbou 6A6 3486  0,00 

Vězeňská služba ČR Roomster style 1,4 1AE 6039 46,22  
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

Pozemek Divišov u Benešova 539 4,92 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

Divišov u Benešova 539 0,50  

Národní technické muzeum dieselagregát 0,00  
Ing. Marcela Hrabcová Podzemní vrt VO-0082 Hrabová 11,82 
Vlastimil Husa Podzemní vrt VP0456 Starý Kolín 17,41 
Mydlářka a.s. Podzemní vrt VP0419 Převýšov 18.43 
Oblastní charita Hradec Králové Pracovní oděv 1,28 
Charita Ostrava Pracovní oděv, obuv 3,17 

 
� Správa jeskyní ČR 

 Organizace v roce 2016 bezúplatně nabyla  mapové trezory ve výši 
3,69 tis.K č od ÚO MŽP.  

 
� Správa KRNAP 

 Správa KRNAP v roce 2016 nabyla  bezúplatným převodem majetek v celkové 
hodnotě 111,39 tis.K č, konkrétně:      

v tis.Kč 

Převod od Objekt p řevodu  Hodnota objektu  
SPÚ, Praha pozemek   82,31 
Úřad pro zasupování státu ve věcech majetkových  pozemek  29,08 

 
 Organizace v roce 2016 pozbyla  bezúplatným převodem majetek v celkové 
hodnotě  3 766,32 tis.K č, konkrétně:  

v tis.Kč 

Převod komu Objekt p řevodu  Hodnota objektu

Římskokatolická farnost, Hostinné  pozemky  1 272,91 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky  30,98 
Římskokatolická farnost, Vrchlabí  pozemky  157,82 
Ŕímskokatolická farnost, Vrchlabí   pozemky 319,50 
Římskokatolická farnost, Horní Štěpanice  pozemky  118,00 
Správa NP Podyjí dopravní prostředky 486,69 
Výchovný ústav, Moravský Krumlov dopravní prostředky  1 380,42 
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� Správa NP Podyjí 

 Správa NP Podyjí v průběhu roku 2016 bezúplatně nabyla  majetek v celkové 
hodnotě 1 001,06 tis.K č, konkrétně od: 

v tis.Kč 

Převod od Objekt p řevodu  Hodnota 
objektu 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 110,45 

Státní pozemkový úřad  pozemky 403,93 

Správa Krkonošského národního parku přepravní podvozek Terra  225,87 

Správa Krkonošského národního parku traktorový nákladní přívěs  260,81 

 
 Zároveň organizace v roce 2016 pozbyla  bezúplatným převodem účetně 
odepsaný majetek:  

v tis.Kč 

Převod komu Objekt p řevodu  Hodnota objektu  

Česká republika - Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje 

TOYOTA Hilux (nákladní 
automobil, double cab) 

0,00 

Česká republika – Ministerstvo vnitra Traktor Zetor 7341 0,00 

 
� Správa NP Šumava 

 Správa NP Šumava v hodnoceném roce nabyla  bezúplatným převodem 
majetek v celkové hodnotě 19 208,00 tis.K č, konkrétně od: 

v tis.Kč 

Převod od Objekt p řevodu  Hodnota objektu  

Státní pozemkový úřad  pozemky 18 413,86 
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci  pozemky 201,22 
Obec Stachy pozemek 592,92 
 
 Organizace též v roce 2016 bezúplatně pozbyla  majetek v celkové hodnotě 
2 436,54 tis.K č, konkrétně:  

v tis.Kč 

Převod komu Objekt p řevodu  Hodnota objektu  

Město Kašperské Hory  pozemek 2,00 

Obec Borová Lada pozemek 3,30 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje pozemek 0,14 

Římskokatolická farnost Zhůří pozemky 32,92 

Římskokatolická farnost Zdíkovec  pozemky 2,32 

Národní památkový ústav, Praha předání dokumentace – 
Zámek Vimperk  

2 395,86 
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4. Hodnocení vynaložených prost ředků na spole čné programy Evropské 
unie a České republiky, na projekty z finan čních mechanism ů, 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 a na 
spole čné projekty financované z prost ředků finan čních mechanism ů 
stanovených závaznými ukazateli státního rozpo čtu pro rok 2016 (bez Spole čné 
zemědělské politiky) a na ostatní zahrani ční programy 

 
Výdaje na financování společných programů EU a ČR a společných projektů 
financovaných z FM 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 2007 -2013:                 
Strukturální fond - Evropský sociální fond / OPVpK 0,00 0,00 0,00 338,75 1 919,57 2 258,32 338,75 1 919,57 2 258,32 
OPPS - Cíl 3 0,00 0,00 0,00 9,97 0,00 9,97 9,97 0,00 9,97 
Strukturální fond - Evr.fond pro region.rozvoj / OPŽP celkem: 0,00 0,00 0,00 9 694,97 181 405,14 191 100,11 9 694,97 181 405,14 191 100,11 
v tom 115 *** 0,00 0,00 0,00 9 694,97 181 405,14 191 100,11 9 694,97 181 405,14 191 100,11 
Fond soudržnosti / OPŽP celkem: 0,00 0,00 0,00 8 752,57 2 007 123,88 2 015 876,45 8 752,57 2 007 123,88 2 015 876,45 
v tom 115 *** 0,00 0,00 0,00 8 752,57 2 007 123,88 2 015 876,45 8 752,57 2 007 123,88 2 015 876,45 
KP LIFE+ 15 000,00 12 733,20 27 733,20 6 905,04 14 330,72 21 235,77 4 272,11 11 414,56 15 686,67 
Twinning-out 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 135,00 0,00 135,00 135,00 
2) Výdaje na projekty financované z finan čních mechanism ů:  
  

             
Program česko-švýcarské spolupráce 0,00 25 000,00 25 000,00 19,97 102 946,25 102 966,21 19,97 102 848,29 102 868,25 
v tom 115 260 0,00 0,00 0,00 0,00 89 525,44 89 525,44 0,00 89 525,44 89 525,44 
v tom Běžné výdaje ÚO MŽP  0,00 25 000,00 25 000,00 19,97 13 420,81 13 440,78 19,97 13 322,85 13 342,82 
Finanční mechanismy EHP a Norska 13 805,00 96 618,00 110 423,00 14 988,61 104 117,22 119 105,83 9 120,46 62 262,80 71 383,27 
v tom 115 025 5 675,03 24 324,97 30 000,00 2 939,35 19 509,29 22 448,64 0,00 0,00 0,00 
v tom Běžné výdaje ÚO MŽP  8 129,97 72 293,03 80 423,00 12 049,26 84 607,93 96 657,19 9 120,46 62 262,80 71 383,27 
3) Výdaje na programy - období 2014-2020:   

                 
Evropský fond pro region.rozvoj 2014+ / OPŽP celkem: 2 000,00 467 676,02 469 676,02 0,00 26 265,22 26 265,22 0,00 0,00 0,00 
v tom 115 31* 2 000,00 455 000,00 457 000,00 0,00 21 560,01 21 560,01 0,00 0,00 0,00 
v tom Běžné výdaje OSS AOPK ČR (platy, OPPP,…) 0,00 12 676,02 12 676,02 0,00 4 705,21 4 705,21 0,00 0,00 0,00 
Fond soudržnosti 2014+ / OPŽP celkem: 68 000,00 4 265 000,00 4 333 000,00 10 187,25 2 195 618,02 2 205 805,27 0,00 96 491,00 96 491,00 
v tom 115 31* 50 111,45 4 163 631,55 4 213 743,00 68,76 2 138 307,24 2 138 376,00 0,00 96 491,00 96 491,00 
v tom TA OPŽP ÚO MŽP, OSS AOPK ČR (platy, OPPP,…) 17 888,55 101 368,45 119 257,00 10 118,49 57 310,78 67 429,27 0,00 0,00 0,00 
Evropský fond pro region.rozvoj / OPNS CE 2014+ celkem: 570,00 5 600,00 6 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evropský fond pro region.rozvoj / OPNS Danube 2014+ celkem: 550,00 3 116,67 3 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evropský fond pro region.rozvoj / OPPS ČR-Ss 2014+ celkem: 1 830,00 3 000,00 4 830,00 1 646,20 0,00 1 646,20 0,00 0,00 0,00 
Fond soudržnosti / OPTP - Ostatní 2014+ celkem: 256,10 1 445,85 1 701,95 132,59 750,65 883,24 0,00 0,00 0,00 
Evropský fond pro region.rozvoj / IROP 2014+ celkem: 31 005,00 175 695,00 206 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
v tom 115 32* 31 005,00 175 695,00 206 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evropský sociální fond / OPZ 2014+ celkem: 1 463,00 8 288,00 9 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Jiné EU 2014+ celkem: 0,00 0,00 0,00 0,00 206,08 206,08 0,00 206,08 206,08 
CELKEM 134 479,10 5 064 172,73 5 198 651,82 52 675,92 4 634 817,75 4 687 493,67 32 208,80 2 463 806,32 2 496 015,12 
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4.2 Přehled program ů EU a FM zařazených v informa čním systému 
programového financování (IS EDS/SMVS) 

 
Programové období 2004 – 2006: 
 

4.2.1 Program 215 210 „Podpora ochrany ŽP a nakládá ní s odpady“ 

 V rámci tohoto programu byly 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 roce 2009. 

 Do Fondu soudržnosti (dále jen FS) byly zahrnuty podprogramy 215 213, 
215 215 a 215 219.  

 Podprogram 215 213  obsahoval investičně náročné projekty zaměřené na 
rozvoj infrastruktury v oblasti životního prostředí.  Veškeré finanční prostředky tohoto 
podprogramu představovaly NNV, které v roce 2016 již nebyly použity. Financování 
tohoto podprogramu bylo ukončeno v roce 2015.  

 Podprogram 215 215  zahrnoval pouze projekt „Odpadové hospodářství 
Brno“. Tento projekt byl dofinancován v roce 2012, kdy byla proplacena závěrečná 
platba. 

 Financování podprogramu 215 219  bylo ukončeno v roce 2009. 

 Výdaje na financování akcí z FM EHP a Norska byly zahrnuty v podprogramu 
215 212. Financování tohoto podprogramu bylo ukončeno v roce 2010. 

 Zbývající prostředky NNV programu 215 210 budou ukončeny v IISSP v roce 
2017. 

 

Programové 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 2016 došlo k proplacení poslední části prostředků příjemcům, a sice 
formou ex-post plateb. Podařilo se tak úspěšně dočerpat celou alokaci OPŽP na 
období 2007 – 2013. 
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Celkem na OPŽP bylo v roce 2016 vyčerpáno 2 206 976,55 tis.K č, z toho 
18 447,54 tis.K č ze SR, 2 188 529,01 tis.K č z EU. Všechny prostředky byly 
vyčerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů.  
 

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 bylo 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 858 387,35 tis.K č 
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 bylo zastavení poklesu biodiverzity 
a zvýšení ekologické stability krajiny. 

 Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 108 607,98 tis.K č, 
z toho 5 357,85 tis.Kč ze SR, 103 250,13 tis.Kč z EU (ERDF). 

 

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 bylo vybudování plošné a dostupné 
sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center 
a environmentálních poraden. 

 Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 78 068,23 tis.K č, 
z toho 4 337,12 tis.Kč ze SR a 73 731,11 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 bylo zajistit řádnou implementaci 
Operačního programu Životního prostředí. 
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 Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 109 293,02 tis.K č, 
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 bylo 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 567 137,06 tis.K č, 
z toho 7 566,52 tis.Kč ze SR a 559 570,54 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 bylo udržitelné využívání zdrojů 
energie, zejména obnovitelných zdrojů energie a prosazování úspor energie. 
Dlouhodobým cílem bylo rovněž zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a zejména 
tepla a vyšší využití odpadního tepla. 

Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 361 423,24 tis.K č 
z EU (FS). 
 

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 bylo omezování průmyslového 
znečištění a snižování environmentálních rizik. 

Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 4 423,89 tis.K č 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 bylo zkvalitnění nakládání 
s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. 
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 Čerpání finančních prostředků za program v celkové výši 119 635,78 tis.K č, 
z toho 1 186,05 tis.Kč ze SR a 118 449,73 tis.Kč z EU (FS). 

 

4.2.10 Program 115 260 „Program švýcarsko- české spolupráce“ 

Konečný rozpočet programu 115 260 v roce 2016 činil celkem 
290 918,66 tis.Kč z FM Švýcarské fondy (v tom investiční prostředky FM 
289 942,70 tis.Kč a neinvestiční prostředky FM 975,96 tis.Kč). Tyto prostředky jsou 
evidovány v IS EDS/SMVS.  

V roce 2016 byly z tohoto programu financovány projekty:  

115D262000001 „Tramvajová trať Nové Sady, Olomouc“ v celkové výši 0,95 tis. Kč 
z FM Švýcarské fondy (neinvestiční prostředky FM). Tento projekt byl v roce 2016 
ukončen, žádné další platby již nebudou uvolňovány. 

115D262000002 „Dopravní terminál Uherský Brod“ v celkové výši 33 158,54 tis. Kč 
z FM Švýcarské fondy (z toho 33 103,87 tis. Kč z investičních prostředků FM 
a 54,67 tis. Kč z neinvestičních prostředků FM). Projekt byl ke konci roku 2016 
ukončen, ale v následující monitorovací zprávě bude ještě zažádáno o proplacení 
výdajů na realizaci doplňkových aktivit. 

115D262000003 „Veřejná doprava pro všechny Beroun“ v celkové výši 31 762,68 tis.  
Kč z FM Švýcarské fondy (investiční prostředky FM). Projekt byl ukončen ke konci 
ledna 2017, v následující monitorovací zprávě bude zažádáno o proplacení výdajů 
na realizaci doplňkových aktivit. 

115D262000004 „Výstavba trolejbusové trati v Ostravě“ v celkové výši 21 588,55 tis.  
Kč z FM Švýcarské fondy (z toho 21 510,11 tis. Kč z investičních prostředků FM 
a  78,44 tis. Kč z neinvestičních prostředků FM). Projekt bude ukončen 28. 2. 2017, 
v následující monitorovací zprávě bude zažádáno o proplacení výdajů na realizaci 
doplňkových aktivit.  

115D262000005 „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ v celkové 
výši 3 014,71 tis. Kč z FM Švýcarské fondy (z toho 2 972,73 tis. Kč z investičních 
prostředků FM a 41,98 tis. Kč z neinvestičních prostředků FM). Projekt byl ukončen 
ke konci ledna 2017, v následující monitorovací zprávě bude zažádáno o proplacení 
výdajů na realizaci doplňkových aktivit. 

Celkem bylo čerpáno z FM Švýcarské fondy 89 525,43 tis.K č (z toho 
prostředky ve výši 89 349,39 tis.Kč z investičních prostředků FM a 176,04 tis.Kč 
z neinvestičních prostředků FM).  

   Finanční prostředky byly čerpány v očekávané výši, ale vlivem úspor vzniklých 
tendrováním a zejména vlivem navýšení směnného kurzu byly schvalovány 
dodatečné aktivity (aby došlo k pokud možno maximálnímu čerpání poskytnuté 
dotace), jejichž realizace probíhala zejména v druhé pol. roku 2016. Tyto prostředky 
budou příjemci vykazovány v posledních průběžných zprávách a uvolňovány budou 
v 1. pol. roku 2017. Některé projekty musely být z důvodu zdržení způsobených 
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zadáváním veřejných zakázek prodlouženy do roku 2017. Zároveň byl započat 
poslední projekt s názvem Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 
realizovaný Statutárním městem Pardubice. Z důvodu prodloužení realizace 
a zahájení tohoto projektu bylo nutné zažádat o změnu dokumentace Programu 
švýcarsko-české spolupráce. Byla prodloužena lhůta realizace programu a navýšeny 
finanční prostředky FM o 110 mil.Kč. Všechny projekty musí být v roce 2017 
ukončeny a proplaceny. 

 

Programové období 2014 - 2020: 

 

4.2.11 Program 115 310 „Opera ční program životní prost ředí“ 

 
 Operační program životní prost ředí 2014-2020 (dále OPŽP 2014-2020) 
navazuje na programové období OPŽP 2007-2013 a doba jeho realizace byla 
stanovena minimálně do roku 2023, tedy na dobu 10 let.  

 Je navržen jako multifondový operační program zahrnující intervence 
pro finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále „EFRR“) 
a z Fondu soudržnosti (dále „FS“). 

 
 Cílem OPŽP 2014-2020   je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život 
obyvatel České republiky (dále „ČR"), podpora efektivního využívání zdrojů, 
eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování 
dopadů změny klimatu v souladu se státní politikou ČR na léta 2012 - 2020. 

 

Celkem na OPŽP 2014-2020 bylo v roce 2016 vyčerpáno 2 159 936,01 tis.K č, 
z toho 68,76 tis.Kč ze SR, 2 159 867,25 tis.Kč z EU, v tom použití NNV ve výši 
96 491,00 tis.Kč z EU.  Většina prostředků směřovala formou ex-ante plateb krajům 
v rámci podprogramu 115 313 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“ (FS), 
jakožto příjemcům dotace ve výzvě na tzv. „kotlíky“ čili kotle do domácnosti v daných 
krajích. Menší část pak na projekty z podprogramu 115 314 „Odpady a materiálové 
toky, ekologické zátěže a rizika“ (FS). Administrace programu byla v daném roce 
donastavena a vyšší objem čerpání evropských prostředků se očekává teprve od 
roku 2017. Celkově se bude jednat ještě o náročnější administrativní postupy než 
v období 2007-2013, především díky novému jednotnému prostředí MS2014+, které 
musí využívat všechny řídicí orgány bez ohledu na specifika jednotlivých operačních 
programů. 

 
OPŽP 2014-2020 je evidován jako samostatný program a jeho 6 prioritních os 

se dále označuje jako podprogramy č. 115 312 – 115 317: 
 
115 312 „Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní“ (FS) 
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 Specifické cíle: 

• Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod 
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových 
a podzemních vod 

• Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 
• Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
• Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

Čerpání finan.prostředků za podprogram ve výši 86 477,10 tis.Kč z EU. 
 
115 313 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“ (FS) 

 Specifické cíle: 

• Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

• Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

• Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší 
a souvisejících meteorologických aspektů 

Čerpání finan.prostředků za podprogram v celkové výši 1 764 593,07 tis.Kč 
z EU, v tom použití NNV v celkové výši 96 491,00 tis.Kč. 

 
115 314 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“ (FS, EFRR) 

 Specifické cíle: 

• Prevence vzniku odpadů 
• Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
• Rekultivovat staré skládky 
• Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 
• Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

Čerpání finančních prostředků za podprogram ve výši 142 158,03 tis.Kč z EU 
(FS) a 19 688,28 tis.Kč z EU (EFRR). 
 
115 315 „Ochrana přírody a péče o přírodu a krajinu“ (EFRR) 

 Specifické cíle: 

• Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných 
území 

• Posílit biodiverzitu 
• Posílit přirozené funkce krajiny 
• Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Čerpání finan.prostředků za podprogram v celkové výši 1 871,73 tis.Kč z EU. 
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115 316 „Energetické úspory“ (FS, EFRR) 

 Specifické cíle: 

• Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie 

• Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

Čerpání finan.prostředků za podprogram ve výši 982,36 tis.Kč z EU (FS). 
 
115 317 „Technická pomoc“ (FS) 

 Specifické cíle: 

• Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci 
• Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu 

Čerpání finan.prostředků za podprogram v celkové výši 144 165,44 tis.Kč, 
z toho 68,76 tis.Kč ze SR a 144 096,68 tis.Kč z EU. 
 

4.2.12 Program 115 320 „Podpora ú časti resortních organizací v projektech“ 

 
 Věcným cílem programu je podpora účasti resortních organizací ministerstva 
životního prostředí (AOPK ČR, CENIA, ČGS, ČIŽP, ČHMU, KRNAP, NP České 
Švýcarsko, NP Podyjí, NP Šumava, Správa jeskyní ČR) v projektech zahrnujících 
investice finančně podpořených z prostředků Evropské unie v rámci programového 
období 2014-2020 a Finančních mechanismů mimo Operačního programu Životní 
prostředí. 

 Rozpočet programu 115 320 v r. 2016 činil celkem 206 700,00 tis.Kč, z toho 
31 005,00 tis.Kč ze SR a 175 695,00 tis.Kč z EU (Integrovaný regionální operační 
program 2014+). 

 V r. 2016 v rámci programu finanční prostředky nebyly čerpány . Hlavním 
důvodem je časově a administrativně náročná příprava žádostí do operačních 
programů. Čerpání prostředků z programu se předpokládá v průběhu roku 2017 
v návaznosti na ukončení schvalovacího procesu jednotlivých projektů a vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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4.3 Přehled program ů EU nezařazených do IS EDS/SMVS 
 
 
4.3.1 Operační programy 
 

Programové období 2007 – 2013 

 
4.3.1.1 TA OPŽP 2007-2013 – implementace projekt ů a program ů OPŽP MŽP 
a AOPK 
 
 Realizace OPŽP programového období 2007-2013 v roce 2016 probíhala 
pouze v rámci databáze EDS/SMVS. Prostředky na TA OPŽP vedené mimo databázi 
EDS/SMVS čerpány nebyly. Ukončení NNV proběhne po schválení závěrečného 
vyhodnocení programu. 
 

4.3.1.2 Operační program Životní prost ředí 2007-2013 

 
 Neinvestiční prostředky v rámci OPŽP 2007-2013 vedené mimo databázi 
EDS/SMVS nebyly čerpány. Ukončení NNV proběhne po schválení závěrečného 
vyhodnocení programu. 
 

4.3.1.3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (z MŠMT) 

 
V rámci programu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 

2 258,32 tis.K č (z toho podíl SR 338,75 tis.Kč, podíl EU 1 919,57 tis.Kč). Finanční 
prostředky byly určeny pro PO ČGS na realizaci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/45.0038 
„Vědou ke vzdělání, vzděláním ke vědě“ a byly plně vyčerpány . 
 

4.3.1.4 OP lidské zdroje a zam ěstnanost 

 
Tento program byl v roce 2014 ukončen. V následujícím roce budou 

nedočerpané prostředky programu v Integrovaném informačním systému státní 
pokladny ukončeny.   

 

4.3.1.5 OP Nadnárodní spolupráce St řední Evropa – Projekt CEframe  

 
Projekt CEframe byl dofinancován a ukončen v roce 2013. V roce 2017 je 

plánováno ukončení NNV.   
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4.3.1.6 OP Přeshrani ční spolupráce – Cíl 3 

 
V roce 2016 byly v rámci tohoto programu čerpány pouze prostředky z NNV 

(podíl SR) ve výši 9,97 tis.K č na úhradu cestovného.  
 

4.3.1.7 Komunitární programy - LIFE+/LIFE 

  
 Program LIFE+/LIFE je komunitární program EU. Pro finanční perspektivu 
2007 – 2013 se označuje jako program LIFE+ a řídí se Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 614/2007, pro finanční perspektivu 2014 – 2020 se 
označuje jako program LIFE a řídí se Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí 
a oblasti klimatu a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007. Ministerstvo životního 
prostředí je národním kontaktním místem pro program LIFE v ČR.  

 V rámci programu LIFE+ jsou spolufinancovány ze strany MŽP tyto projekty: 
LIFE Motýli, LIFE České středohoří, LIFE Beskydy, LIFE Corcontica a LIFE Medetox. 
V rámci programu LIFE jsou spolufinancovány tyto projekty: CZECH LIFE, LIFE 
IUCN a integrovaný projekt LIFE IP Malopolska.  

 Prostředky alokované pro program LIFE ve státním rozpočtu ústředního 
orgánu se využívají ke kofinancování českých projektů schválených v evropské 
výzvě programu LIFE. Každoročně se vyhlašuje národní výzva, v rámci níž jsou 
vybrány nejlepší projekty, kterým bude za předpokladu úspěchu v evropské výzvě 
LIFE poskytnuta podpora z národních zdrojů. Výše podpory na jeden projekt 
nepřekročí 10 mil.Kč a činí max. 15 % z celkového rozpočtu projektu. Nevyčerpané 
prostředky alokované pro daný rok se přičtou k alokaci přidělené v následujícím roce. 
Ze zkušenosti víme, že jsou roky, ve kterých je úspěšnost českých projektů nízká, 
a naopak roky, ve kterých dojde k podpoře více projektů najednou. Každoročně 
v posledních letech o podporu z národních zdrojů žádá v průměru 15 projektů 
(průměr za roky 2014-2016). Od roku 2016 byla v rámci programu LIFE doplněna 
národní výzva na podporu přípravy projektové dokumentace. 

 Schválený rozpočet ve výši 27 733,20 tis.K č (SR 15 000,00 tis.Kč, EU 
12 733,20 tis.Kč) zůstal během roku 2016 beze změny. V rámci programu byly 
zapojeny NNV v celkové výši 9 709,59 tis.Kč (SR 6 071,81 tis.Kč, EU 3 637,77 tis.Kč) 
a prostředky z rezervního fondu ve výši 8 019,99 tis.Kč (EU). Celkem bylo vyčerpáno 
21 235,77 tis.K č (SR 6 905,04 tis.Kč, EU 14 330,72 tis.Kč). Podrobnější dělení je 
uvedeno níže: 

 
� ÚO MŽP 

 V roce 2016 byly z národních prostředků pro LIFE čerpány prostředky 
zejména na mzdy pracovníků zaměstnaných na projektech LIFE: LIFE Beskydy, 
Medetox, Corcontica, IUCN-RedList a Czech LIFE. V případě projektů LIFE Beskydy, 



118 
 

Medetox, Corcontica a IUCN se jedná zejména o prostředky, jež jsou součástí 
kofinancování projektů realizovaných s podporou LIFE. MŽP je v těchto projektech 
jedním z partnerů, kteří se podílejí na realizaci některých aktivit projektu. Čerpání 
proběhlo podle plánu v souladu s projektovou žádostí.  

 V rámci projektu CZECH LIFE byly hrazeny kromě prostředků na platy i ostatní 
výdaje pokrývající náklady na cestovné pro pracovníky MŽP na programu LIFE, 
případně náklady spojené s pořádáním informačních seminářů pro žadatele nebo 
hodnocením žádostí předkládaných do národní výzvy LIFE.  

 V roce 2017 se očekává plné využití alokovaných prostředků, jelikož budou 
realizovány nové projekty LIFE (LIFE Malopolska, Military LIFE for Nature, LIFE for 
Minuartia, LIFE PannonEagle, LIFE BRAVER), dojde k plnému čerpání v rámci 
projektu Czech LIFE a bude ukončena evropská výzva, ze které se očekává podpora 
cca dvěma českým projektům s kofinancováním MŽP. Zároveň se počítá s využitím 
části prostředků na kofinancování tzv. integrovaných projektů MŽP, přičemž 
v současné době probíhá intenzivní příprava projektu zaměřeného na implementaci 
prioritní akční rámec (PAF) ve spolupráci sekce 600 a AOPK . 

 Rozpočet a čerpání prostředků v ústředním orgánu ukazuje následující 
přehled: 

v tis.Kč 

  Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

KP LIFE+/LIFE celkem 24 331,65  23 063,37 4 701,36 233,44 

z toho SR 15 000,00 14 913,09 2 779,46 233,44 

   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 0,00 0,00 0,00 0,00 

   v tom prostředky na OPPP 430,12 430,12 587,75 163,60 

z toho EU 9 331,65 8 150,28 1 921,89 0,00 

   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 1 488,00 1 488,00 934,72 0,00 

   v tom prostředky na OPPP 405,00 405,00 379,25 0,00 

 Prostředky ve výši 1 233,19 tis.Kč (podíl SR) byly čerpány na neinvestiční 
dotace v následujícím členění: 

v tis.Kč 

Příjemce Čerpání - podíl SR  
Nefinanční podnikatelské subjekty - p.o. 354,28 
Obecně prospěšné společnosti 300,00 
Spolky 310,28 
Vysoké školy 149,77 
Veřejné výzkumné instituce 118,86 
Celkem 1 233,19 
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� AOPK ČR 
 
Upravený rozpočet tohoto programu u AOPK ČR v hodnoceném roce činil 

4 669,83 tis.K č. Organizace čerpala celkem finanční prostředky ve výši 
16 534,41 tis.K č (z toho NNV 7 433,24 tis.Kč, rezervní fond (EU) 8 019,99 tis.Kč) na 
2 projekty z programu LIFE+ a na přípravu projektové dokumentace nových projektů. 

Podrobné čerpání prostředků dle projektů je popsáno níže: 

LIFE09 NAT/CZ/000363 „Aktivní ochrana evropsky význ amných lokalit 
s teplomilnými spole čenstvy a druhy v Lounském st ředoho ří“ (dále „LIFE Stepi“) 

 Realizace projektu probíhá od 1.1.2011 do 31.3.2017. Koordinujícím 
příjemcem je AOPK ČR, kofinancujícím subjektem je ÚO MŽP. Celkové náklady 
projektu činí 1 395 196 Euro. 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. 

 V roce 2010 přidělila Evropská komise na projekt finance ve výši 697 598 Eur. 
Část těchto prostředků již byla vyplacena prostřednictvím dvou proběhlých plateb. 
První platba přišla ve výši 279 039 Euro (při kurzu 24,308 Kč se jednalo o částku 
6 782,88 tis.Kč) a druhá ve výši 209 279,4 € (při kurzu 25,68099 Kč se jednalo o 
částku 5 374,50 tis.Kč). Třetí platba proběhne až po ukončení projektu, dodání 
závěrečné zprávy (3 měsíce po ukončení projektu) a jejím schválení Evropskou 
Komisí, tedy v roce 2017. Do této doby je realizace cílů projektu zajišťována 
předfinancováním, o které bylo požádáno v celkové částce 5 795,56 tis.Kč.  

V roce 2016 činil pro projekt LIFE Stepi upravený rozpočet 2 701,98 tis.Kč, 
konečný rozpočet projektu LIFE Stepi činil 6 379,77 tis.Kč, celkové čerpání dosáhlo 
výše 3 671,54 tis.Kč. Podrobný přehled je uveden níže: 

v tis.Kč 

Projekt Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

Čerpání 
RF 

LIFE09 NAT/CZ/000363 „LIFE Stepi“ 2 701,98  3 671,54 2 740,39 849,44 
z toho SR 0,00 0,00 0,00 0,00 
          v tom prostředky na platy zaměstnanců na  
          služebních místech 0,00 0,00 0,00 0,00 

          v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 0,00 0,00 0,00 0,00 
          v tom prostředky na OPPP 0,00 0,00 0,00 0,00 
          EU 2 701,98 3 671,54 2 740,39 849,44 
          v tom prostředky na platy zaměstnanců na  
          služebních místech 1 072,22 836,06 822,72 0,00 

          v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 50,00 51,59 7,71 0,00 
          v tom prostředky na OPPP 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Platy, sociální a zdravotní pojištění a FKSP bylo vypláceno za zaměstnance 
na plné a částečné úvazky v pracovním i služebním poměru na ředitelství AOPK a na 
regionálním pracovišti AOPK Ústecko - oddělení SCHKO České středohoří. 

 Provozní výdaje byly tvořeny položkami cestovné, pohonné hmoty a maziva, 
ochranné pomůcky, knihy, učební pomůcky, DHM a DDHM, nákup materiálu, služby 
poštovné, nájem, služby školení a vzdělávání, nákup služeb, nákup služeb jiné, 
pohoštění, účastnické poplatky konference, věcné dary. 

 Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 2 708,24 tis.Kč budou použity 
v projektu v příštím roce. 
 
LIFE09 NAT/CZ/000364 "Motýli ČR - SR" (dále jen „LIFE Motýli“) 

Doba trvání Projektu LIFE+ je od ledna 2011 do prosince 2016. AOPK ČR je 
zde koordinujícím příjemcem. Na české straně je zde partnerem ČSOP Bílé Karpaty 
a ČSOP Jadernička. Na slovenské straně BROZ a ŠOP SR. Finanční prostředky 
Evropské komise se ukládají na rezervní fond, odkud je AOPK dále dělí mezi ostatní 
příjemce. Jako kofinancující partner se na projektu podílí ÚO MŽP. AOPK ČR 
zajišťuje kofinancování projektu z Programu péče o krajinu „PPK“. 

Upravený rozpočet projektu LIFE Motýli činil 1 880,94 tis.Kč, konečný 
rozpočet 15 699,27 tis.Kč a celkové čerpání dosáhlo výše 12 775,96 tis.Kč. 
Podrobný přehled je uveden v následující tabulce: 

v tis.Kč 

Projekt Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

Čerpání 
RF 

LIFE09 NAT/CZ/000364 „LIFE Motýli“ 1 880,94  12 775,96 4 692,86 7 170,55 
z toho SR 0,00 4 038,67 4 038,67 0,00 
          v tom prostředky na platy zaměstnanců na  
          služebních místech 0,00 0,00 0,00 0,00 

          v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 0,00 0,00 0,00 0,00 
          v tom prostředky na OPPP 0,00 0,00 0,00 0,00 
          EU 1 880,94 8 737,29 654,19 7 170,55 
          v tom prostředky na platy zaměstnanců na  
          služebních místech 1 109,15 843,49 367,70 0,00 

          v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 279,00 276,64 71,14 0,00 
          v tom prostředky na OPPP 0,00 65,28 48,96 16,32 

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 
a z předfinancování MŽP. Z NNV byly v roce 2016 hrazeny převážně služby 
a provozní výdaje. 

V červenci 2016, byla ze strany MŽP poskytnuta poslední část platby na 
kofinancování projektu ve výši 186,88 tis.Kč. Tato částka však byla v listopadu 



121 
 

navrácena zpět MŽP, jelikož vzhledem k nedočerpání celého rozpočtu projektu, 
neměla AOPK na tuto částku nárok. 

Partnerům projektu bylo v rámci partnerských dohod odesláno celkem 
4 153,32 tis.Kč. 

V roce 2016 AOPK dále naplňovala projektové aktivity podle harmonogramu. 
Partneři na slovenské straně urychlili čerpání a postup aktivit v rámci projektu, což 
bylo předpokladem pro řádné naplnění projektu ve stanoveném čase. Projekt byl 
ukončen 31.12.2016. Do března 2017 je nutné odeslat závěrečnou zprávu o projektu 
Evropské komisi. Poslední závěrečná platba projektu se očekává v letních měsících 
2017, tj. až po skončení projektu. Tyto prostředky již nebudou v projektu použity 
a budou převedeny na příjmový účet a odvedeny do státního rozpočtu na konci roku 
2017. 

 Za rok 2016 v projektu LIFE Motýli zůstaly nevyčerpané finanční prostředky 
v celkové výši 2 923,31 tis.Kč. Tyto prostředky již nebudou v projektu použity, ale 
budou po závěrečném vyhodnocení a vypořádání ve formě NNV ukončeny. 
 
Příprava projektové dokumentace na zahájení nových pr ojekt ů v komunitárním 
programu LIFE 

 AOPK ČR zahájilo přípravu na realizaci nových projektů komunitárního 
programu LIFE, podstatou této přípravy byla tvorba projektové dokumentace na 
následující projekty. Jednalo se o projekt LIFE for Insects a projekt LIFE České 
středohoří. Finanční prostředky obdržela AOPK ČR z kapitoly MŽP v rámci 
upraveného rozpočtu. Celková výše prostředků činila 86,91 tis.K č, která byla v plné 
výši vyčerpána.  

 Struktura těchto prostředků na jednotlivé projekty byla následující: Upravený 
rozpočet projektu LIFE for Insects činil 72,91 tis.Kč, u projektu LIFE České 
Středohoří se jednalo o částku 14,00 tis.Kč.  

 

4.3.1.8. Twinning-out 

 V roce 2016 nebylo MŽP zapojeno do realizace projektu twinning out. Čeští 
experti však aktivně předávali své zkušenosti do zahraničí díky prostředkům 
z twinningové rezervy a to na: 

Zajištění školení 3 zástupců ze zemí Arménie, Makedonie a Moldavska zaměřeného 
na podporu implementace Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
polutantech (POPs) 

Důraz školení byl kladen na následující oblasti: 

• vybudovat a posílit stávající kapacity na implementaci úmluvy (prostřednictvím 
účasti zástupců laboratoří či institucí) 

• poskytnout nové informace týkající se monitoringu POPs na světové úrovni 
a především stanovení chemických látek přítomných ve vnitřním prostředí –  
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• posílit znalosti a dovednosti správné laboratorní praxe, GC/MS techniky 
a poskytnout praktické znalosti při práci s dostupným zařízením – odběr, transport, 
příprava, analýza vzorků, speciální pozornost věnovaná metodám odběrů vzorků 
prachu, promítání instruktážního videa, návštěvy observatoře v Košeticích 

• podpořit využití nástrojů pro správu dat 

 Účastníkům byla v souladu se smlouvou zajištěna také doprava do a z ČR, 
ubytování a strava. 

 Celkové čerpání finančních prostředků z rozpočtu projektů twinning out bylo 
v roce 2016 ve výši 135,00 tis.K č. 

 

Programové období 2014-2020: 

 
4.3.1.9 TA OPŽP 2014+ – implementace projekt ů a program ů OPŽP MŽP 
 
 Jedná se o pomocný nástroj, z jehož finančních prostředků jsou hrazeny 
veškeré činnosti sloužící k podpoře a k usnadnění implementace ostatních prioritních 
os Operačního programu Životní prostředí. V rámci Technické pomoci jsou 
poskytovány prostředky na pokrytí osobních nákladů, nákladů na řízení, 
monitorování, kontrolu, analýzu, publicitu a propagaci programu, dále na vzdělávání 
zaměstnanců implementační struktury, apod. Za způsobilé výdaje jsou v rámci TP 
OPŽP považovány aktivity, které se vztahují k ukončování OPŽP 2007 – 2013 
a k realizaci OPŽP 2014 – 2020 a které byly realizovány v období od 1.1.2014 do 
31.12.2023. 
 
a) ÚO MŽP: 

Schválený rozpočet činil 93 000,00 tis.Kč a v průběhu roku byl navýšen na 
93 750,00 tis.K č (z toho podíl SR 14 062,50 tis.Kč, EU 79 687,50 tis.Kč) a čerpání 
činilo 45 612,38 tis.K č (z toho SR 6 845,95 tis.Kč a EU 38 766,44 tis.Kč). 

v tis.Kč 

  Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Technická pomoc OP ŽP 2014+ - celkem 93 000,00  93 750,00 45 612,38 
z toho SR 13 950,00 14 062,50 6 845,95 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců na služebních  
   místech 7 307,00 7 307,00 4 004,50 

   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 472,00 472,00 218,44 
   v tom prostředky na OPPP 224,00 307,96 291,41 
z toho EU 79 050,00 79 687,50 38 766,44 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců na služebních  
   místech 41 403,00 41 403,00 22 685,86 

   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 2 671,00 2 671,00 1 237,27 
   v tom prostředky na OPPP 1 269,00 1 744,75 1 651,27 
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V roce 2016 byly čerpány prostředky TP OPŽP nezařazené v databázi 
EDS/SMVS za účelem úhrady osobních nákladů, režijních nákladů a nákladů na 
zajištění vzdělávání zaměstnancům implementujících OPŽP, nákladů na provoz 
osobních automobilů výhradně určené pro OPŽP, propagace OPŽP (propagační 
předměty), zpracování studií, analýz a zajištění konzultací, zajištění překladů 
dokumentů pro EK, zajištění organizace veřejnosprávních kontrol a propagace 
programu. 

 

 
b) OSS AOPK ČR: 

 V roce 2016 AOPK pokračovala v zajištění činnosti souvisejících 
s implementací OPŽP. V návaznosti na projekt MŽP v předchozím programovém 
období se zapojila do administrace projektů OPŽP 2014-2020, nyní jako 
zprostředkující subjekt pro prioritní osu 4 PO 4. Pro roky 2016-2023 je smluvní 
a metodický rámec stanoven Dohodou o delegování některých činností a pravomocí 
MŽP jako ŘO OPŽP 2014-2020 na AOPK ČR.  

 Schválený rozpočet TP činil 25 507,00 tis.K č a nebyl v průběhu roku měněn. 
Skutečné čerpání dosáhlo výše 21 816,88 tis.K č (viz následující přehled). 

v tis.Kč 

  Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Technická pomoc OP ŽP 2014+ - celkem 25 507,00  25 507,00 21 816,88 

z toho SR 3 826,05 3 826,05 3 272,54 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců na služebních  
   místech 2 461,65 2 461,65 2 199,93 

   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 50,24 50,24 50,07 

   v tom prostředky na OPPP 0,00 0,00 0,00 

z toho EU 21 680,95 21 680,95 18 544,34 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců na služebních  
   místech 13 949,36 13 949,36 12 466,26 

   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 284,68 284,68 283,71 

   v tom prostředky na OPPP 0,00 0,00 0,00 

 
 Činnosti AOPK související s administrací OPŽP jsou kofinancovány fondy EU 
formou dvou projektů Technické pomoci v PO 6. Na základě projektových žádostí 
byly schváleny celkové rozpočty (limity čerpání) do roku 2023. Do administrace 
projektů byli v roce 2016 zapojeni pracovníci AOPK ČR v průměrné kapacitě 45,5 
přepočtených úvazků, ze 14 regionálních pracovišť, samostatného odboru OPŽP 
a dalších věcně příslušných útvarů ústředí. Realizace projektů TP byla zahájena 
1.1.2016 na základě námětů na projekty schválených ŘO a žádostí řádně podaných 
v MS 2014+. V průběhu roku došlo k průběžnému zpřesňování a úpravě metodiky 
TP, proto byly na pokyn ŘO projektové žádosti AOPK staženy a v prosinci roku 2016 
byly opětovně podány žádosti formálně nové. I přes uvedené změny metodiky, 
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realizace projektu a jeho čerpání probíhalo a v průběhu roku byly veškeré stanovené 
úkoly spojené s administrací  OPŽP 2014-2020  splněny. Určitá nerovnoměrnost 
čerpání byla způsobena nejasností metodiky v počátku projektu. Dalším faktorem je 
posun v zaúčtování mezd (v 1. čtvrtletí byly zaúčtovány mzdy za 2 měsíce, zatímco 
ve 4. čtvrtletí za 4. měsíce).   

 Specifikem projektu TP OPŽP  (viz též Závazné pokyny pro žadatele v PO 6) 
je financování provozních nepřímých výdajů formou paušální částky odvozené 
z objemu mzdových nákladů. Doklady k financování mezd budou předloženy SFŽP 
ke kontrole v rámci Žádosti o platbu do 31.3.2017. Doklady k financování nepřímých, 
provozních výdajů nebudou poskytovatelem dotace kontrolovány.  

 Roční rozpočty na pokrytí výdajů projektů TP OPŽP byly stanoveny jako 
limitní. Jejich čerpání probíhalo průběžně, v souladu s metodikou TP OPŽP. 
Nedočerpání prostředků oproti nasazenému rozpočtu bylo způsobeno zpřesňováním 
metodiky v průběhu roku 2016 a částečnou neobsazeností všech pozic na 
plánovanou kapacitu (47 úvazků). Vzhledem k platnému Služebnímu zákonu se 
nepodařilo ani při opakovaných výběrových řízení obsadit odbornou pozici 
v samostatném odboru OPŽP. Nedočerpané prostředky ve výši 3 690,12 tis.Kč 
budou formou NNV využity při financování aktivit projektů TP v r. 2017. Rozpočet 
projektů TP na rok 2017 byl již sestaven tak, že počítá s NNV jako zdrojem 
financování. 
 
4.3.1.10 Operační program Životní prost ředí 2014+ 
 

Neinvestiční prostředky v rámci OPŽP 2014+ byly v průběhu roku OSS AOPK 
ČR souvztažně navýšeny v celkové výši 12 676,02 tis.K č (podíl EU) na financování 
platů a souvisejícíh odvodů v rámci realizace následujících projektů: 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0001426 „Podpora manageme ntového plánování 
a biodiverzity horských biotop ů v oblasti Prad ědu“  (dále „Praděd“) 

Záměr přináší komplexní řešení nejvýznamnějších problémů v jednom 
z přírodovědecky nejcennějších území ČR – centrálních částí CHKO Jeseníky 
v oblasti Pradědu. Mezi hlavní cíle projektu patří realizace a vyhodnocení různých 
typů rekonstrukčních managementových opatření (kosení, narušení drnu, odstranění 
stařiny, eliminace borůvky), směřujících ke zpomalení až zastavení poklesu druhové 
diverzity subalpínských ekosystémů a nastartování opatření a procesů vedoucích 
k obnově druhově bohatých trávníků ve vybraných partiích subalpínského 
vegetačního stupně prostřednictvím implementace speciálních managementových 
opatření. Dalším cílem je vrátit do ekosystému horských lesů s převahou smrku 
absentující přimíšené dřeviny, především jeřáb ptačí, dále javor klen a jedli bělokorou 
vytvořením ohnisek jejich budoucí samovolné obnovy s cílem obnovit přirozené 
druhové složení a strukturu horských lesů v oblasti Pradědu. Na managementová 
opatření navazují víceoborové monitoringy pro vyhodnocení odezvy ekosystému na 
prováděná opatření a poskytnutí jednoznačných informací o účinnosti a důsledcích 
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projektu a zamezení vzniku negativních vlivů. Nezbytnou součástí projektu je také 
zajištění zlepšení komunikace s návštěvníky a jejich informovanosti o ochranném 
režimu centrální částí CHKO Jeseníky a zamezení poškozování populací mimořádně 
vzácných endemických a kriticky ohrožených druhů rostlin a jejich biotopů 
v přírodovědecky nejcennějších a současně návštěvnicky exponovaných partií 
Hrubého Jeseníku (Petrovy kameny, Velká kotlina, údolí Bílé Opavy). 

Projekt byl schválen v roce 2016 a čerpání v rámci projektu bude probíhat od 
roku 2017 po obdržení právního aktu. 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0001448 „Zajišt ění plánovací dokumentace pro 
vybrané lokality národního významu v České republice“  (dále „SDO II“) 

Předmětem podpory je vytvoření souhrnu doporučených opatření (SDO) pro 
evropsky významné lokality (EVL), kterých se dotkne změna daná novým nařízením 
vlády, a pro ptačí oblasti (PO), u kterých ještě nedošlo k vytvoření SDO, čímž bude 
dotvořen odborný a koncepční materiál sloužící k zachování příznivého stavu 
předmětů ochrany EVL a PO. Dalšími cíli je zapracování návrhů z SDO do nově 
vznikajících plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) ve správě 
AOPK ČR a vyhodnocení stavu integrace zásad z SDO do plánů péče u MZCHÚ, 
které jsou v překryvu s EVL a PO mimo správu AOPK ČR a zároveň vyhodnocení 
stavu realizace zásad SDO u vzorového souboru lokalit NATURA 2000, který 
napomůže zabezpečit předměty ochrany v dlouhodobém měřítku. 

Tento projekt byl v roce 2016 realizován a čerpán s ohledem na pozdní termín 
schválení a přidělení finančních prostředků pouze částečně. Vzhledem k tomu, že 
realizace projektu bude probíhat i v roce 2017, nespotřebované finanční prostředky 
byly převedeny do NNV a budou čerpány v roce 2017, kdy se již předpokládá plný 
provoz projektu. 

 V roce 2016 bylo v rámci tohoto projektu čerpáno na platy a příslušenství 
4 705,21 tis.K č. Čerpání probíhalo pouze v projektu SDO II. 

v tis.Kč 

  Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

OP Životní prost ředí 2014+ - celkem 0,00  12 676,02 4 705,21 
z toho SR 0,00 0,00 0,00 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců na služeb.místech 0,00 0,00 0,00 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 0,00 0,00 0,00 
z toho EU 0,00 12 676,02 4 705,21 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců na služeb.místech 0,00 9 083,36 3 472,47 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 0,00 271,63 0,00 
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4.3.1.11 OP Zaměstnanost 2014+ 

OP Zaměstnanost resp. výzvy, do kterých připravuje svoji účast MŽP 
a jednotlivé rezortní organizace, se dominantně zabývá dalším vzděláváním 
a modernizací veřejné správy a služeb a to především v oblasti nehmotného 
charakteru. Datum realizace je plánována v období 1.2.2014 - 31.12.2020. 

Schválený rozpočet MŽP tohoto programu v roce 2016 činil 9 751,00 tis.K č 
(z toho SR 1 463,00 tis.Kč, EU 8 288,00 tis.Kč) a v průběhu roku zůstal beze změny.  

V roce 2016 nebylo  v rámci programu čerpáno.  Hlavním důvodem je časově 
a administrativně poměrně náročná příprava žádostí. V současné době je v různém 
stádiu přípravy 5 projektů. Čerpání prostředků z programu se předpokládá v průběhu 
roku 2017 v návaznosti na ukončení schvalovacího procesu jednotlivých projektů 
a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

4.3.1.12 Integrovaný regionální opera ční program 

 Schválený rozpočet tohoto programu v roce 2016 činil 206 700,00 tis.K č 
(v tom podíl SR 31 005,00 tis.Kč, podíl EU 175 695,00 tis.Kč). Původně neinvestiční 
prostředky celého programu byly v průběhu roku převedeny do investic programu 
115 322 „Podpora účasti resortních organizací v projektech“ na agregovanou akci 
115V32200AGRE. V roce 2016 prostředky nebyly čerpány . Financování budoucích 
projektů v rámci IROPu je plánováno z NNV programu. 

 

4.3.1.13 OP Technická pomoc – Ostatní 2014+ (EIA) 

Schválený rozpočet tohoto programu v roce 2016 činil 1 701,95 tis.K č (z toho 
podíl SR 256,10 tis.Kč, EU 1 445,85 tis.Kč) a v průběhu roku zůstal beze změny. 

Z programu byly hrazeny prostředky na realizaci projektu 
č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000021 „Zajištění mzdových prostředků k plnění 
předběžné podmínky EIA a SEA“. Cílem projektu je zajištění mzdových prostředků 
k plnění předběžné podmínky EIA a SEA. V rámci předkládaného projektu bude 
zajištěno účinné uplatňování komunitárního práva vztahujícího se k posuzování vlivů 
záměrů a koncepcí na životní prostředí v ČR. Projekt je určen pro MŽP, který je 
gestorem předmětné předběžné podmínky. Způsob dosáhnutí cíle projektu je 
vytvoření pracovních míst, která umožní uplatňování evropského práva v oblasti 
posuzování vlivů na životní prostředí. Projekt byl zahájen dne 1.12.2015, skutečně 
však až 1.4.2016, a bude ukončen dne 30.11.2018, nelze však vyloučit jeho 
prodloužení, resp. znovu podání nového projektu. Celková částka na projekt v rámci 
jeho celé realizace je 5 103,00 tis.Kč. Tato částka odpovídá 1 701,00 tis.Kč na rok. 
Jedná se o mzdové prostředky na pracovníky zajišťující cíle projektu. 

Z programu byly hrazeny prostředky na platy vč. povinných odvodů v celkové 
výši 883,24 tis.K č v následujícím členění: 
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tis.Kč 

  Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem  

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000021 „Zajišt ění mzdových 
prost ředků k pln ění předběžné podmínky EIA a SEA“. 1 701,95 1 701,95 883,24 

z toho SR 256,10 256,10 132,59 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 189,00 189,00 97,81 
z toho EU 1 445,85 1 445,85 750,65 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 1 071,00 1 071,00 554,03 

V roce 2016 se podařilo vyčerpat necelou ½ finan.prostředků. Důvodem byla 
administrativní zátěž související s výběrovými řízeními na pracovní místa hrazená 
z tohoto projektu. Místo nástupu v prosinci 2015, došlo k nástupu až v dubnu 2016. 
Zároveň nový pracovníci nedostávali max. výši platu. Finanční prostředky sloužily 
k úhradě mzdových prostředků pro pracovníky zajišťující plnění cílů projektu. Projekt 
bude dále realizován se stejnými pracovníky, popř. bude dále rozšiřován o nové 
pracovníky, a to v závislosti na finan.prostředcích určených na rok 2017. 

 

4.3.1.14 OP Přeshrani ční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2014+ 

Schválený rozpočet tohoto programu v roce 2016 činil 4 000,00 tis.K č (v tom 
SR 1 000,00 tis.Kč, EU 3 000,00 tis.Kč). V průběhu roku byl rozpočet programu 
navýšen o 830,00 tis.K č v rámci podílu SR z OP NS Central Europe 2014+. 
Prostředky ve výši 1 646,20 tis.K č (SR podíl) byly poskytnuty Výzkumnému ústavu 
vodohospodářskému T. G. Masaryka, v.v.i. na projekt „Bilance vodních zdrojů ve 
východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého 
využívání“ (RESIBIL). 

Projekt je zaměřen na společné využívání podzemních vodních zdrojů. Cílem 
projektu je provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zásob 
podzemních vod v česko-saském pohraničí. 

 

4.3.1.15 OP Nadnárodní spolupráce Central Europe 20 14+ 

Schválený rozpočet tohoto programu v roce 2016 činil 7 000,00 tis.K č (z toho 
SR 1 400,00 tis.Kč, EU 5 600,00 tis.Kč). V průběhu roku byl snížen o 830,00 tis.K č 
(SR podíl). Snížené prostředky byly se souhlasem správce programu převedeny do 
OP PS ČR-Ss 2014+. V rámci programu nebyly čerpány  žádné prostředky z důvodu 
neschválení projektů ze strany řídícího orgánu programu Central Europe. 

 

4.3.1.16 OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+ 

Schválený rozpočet tohoto programu v roce 2016 činil celkem 3 666,67 tis.K č 
(z toho podíl SR 550,00 tis.Kč, EU 3 116,67 tis.Kč) a byl součástí rozpočtu 
následujících organizací: 
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a) ÚO MŽP: 
 
Schválený rozpočet tohoto programu v roce 2016 činil 2 756,59 tis.K č.(z toho 

podíl SR 413,49 tis.Kč, EU 2 343,10 tis.Kč) a během roku zůstal beze změny. 
V rámci programu nebyly čerpány  žádné prostředky z důvodu nevyhodnocení 
výsledků projektů v rámci první výzvy programu. 

 
b) OSS AOPK ČR: 

 
Schválený rozpočet tohoto programu v roce 2016 činil 910,08 tis.K č.(z toho 

podíl SR 136,52 tis.Kč, EU 773,56 tis.Kč) a během roku zůstal beze změny. V rámci 
programu nebyly čerpány  žádné prostředky. Finanční prostředky projektu 
„Transgreen“ budou čerpány po obdržení dopisu o schválení přidělení grantu 
projektu v roce 2017.  

 

4.3.1.17 Jiné EU 2014+ 

V rámci této sekce byly čerpány prostředky u OSS AOPK ČR na projekt 
v rámci Evropského tematického centra biologické rozmanitosti (European Topic 
Centre on Biological Diversity, ETC/BD) a to ve výši 206,08 tis.K č (podíl EU).  

AOPK ČR je partnerem konsorcia ETC/BD od roku 2005. Nyní je součástí 
konsorcia již potřetí (roky 2014-2018). 

Evropské tématické středisko pro biologickou rozmanitost je evropské 
konsorcium, založené Evropskou environmentální agenturou (European 
Environmental Agency – EEA) na základě partnerské dohody. ETC/BD poskytuje 
EEA a Evropské komisi (DG-ENV) odbornou podporu týkající se problematiky 
hodnocení stavu a vývoje biologické rozmanitosti v Evropě; v první řadě se jedná 
o koordinaci aktivit a správu dat vyplývající ze směrnice o stanovištích a směrnice 
o ptácích. V menší míře se pak jedná o další průřezové činnosti dle požadavků EEA. 
Na každý kalendářní rok je stanoven plán činnosti s jasnými rozděleními úkolů pro 
jednotlivé členské instituce. Vedoucí organizací konsorcia je francouzská instituce 
Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) sídlící v Paříži, která současně hostí 
mezinárodní koordinační tým celého ETC/BD. Kromě AOPK ČR a Národního 
historického muzea v Paříži jsou členy konsorcia v současném období tyto evropské 
instituce: 

− Alterra   Wageningen, The Netherlands   
− European Centre for Nature Conservation (ECNC), Tilburg, The Netherlands 
− Ecologic Institute   Berlin, Germany   
− Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences (ILE-SAS, Ústav 

krajinnej ekológie SAV), Bratislava, Slovakia   
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− Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA, Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, formerly known as ICRAM), 
Rome, Italy    

− Joint Nature Conservation Committee (JNCC) Peterborough, United Kingdom   
− Naturalis Biodiversity Center   Leiden, The Netherlands   
− Swiss Biodiversity Forum   (SC-NAT), Bern, Switzerland   
− Swedish University of Agricultural Sciences (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet), 

Uppsala, Sweden   
− Space 4 Environment   Niederanven, Luxembourg   
− Austrian Environmental Protection Agency (UBA, Umweltbundesamt GmbH), 

Vienna, Austria 
  
Činnost AOPK ČR se v roce 2016 zaměřila zejména na: 

• Porovnání cílů Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky (SOBR 
ČR, NBSAP-CZ) s cíly Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 
a Strategického plánu Úmluvy o biologické rozmanitosti na období 2010-2020, 
zejména s Cíli z Aiči – poskytnutí údajů pro EEA, resp. Evropskou komisi po 
schválení dokumentu vládou ČR v březnu 2016. 

• Podporu vytváření soustavy území zvláštního významu pro ochranu přírody 
(soustavy Smaragd) v evropských zemích, které nejsou členskými státy EU 
(Norsko, Švýcarsko, Ruská federace, Ukrajina, Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie, 
Moldavsko): pracovník AOPK ČR předsedal biogeografickým seminářům v rámci 
soustavy Smaragd v Kišiněvě (květen 2016) a Trondheimu (červen 2016) 
a závěrečné konferenci zemí východní Evropy a Zakavkazska (Minsk, říjen 2016).  

• Revizi směrnice EU o stanovištích – hodnocení vybraných druhů podle nově 
navržených kritérií.   

• Zapojení do projektu Indikátory biologické rozmanitosti SEBI 2020 – příprava 
odborných podkladů, zejména v návaznosti na navržení a ověřování indikátorů 
biologické rozmanitosti v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) 
a Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES). Pracovník 
AOPK ČR je členem pracovní skupiny projektu a 5. – 6. července 2016 se 
zúčastnil jejího zasedání, organizovaného EEA v Kodani. 

• Přípravu metodiky pro podávání zpráv podle směrnic EU na ochranu přírody za 
období 2013 – 2018 – analýza, hodnocení a návrh na možné modifikace 
populačních jednotek v modelovém taxonu brouci (Coleoptera).  

• Rešerši informačních zdrojů o dlouhověkých lesích v Evropě.   

 Ve dnech 24. – 25. května 2016 uspořádala AOPK ČR na ředitelství v Praze 
zasedání řídícího výboru ETC/BD. Jednání se kromě organizačních otázek zaměřilo 
zejména na činnost konsorcia v roce 2016, zahrnující širokou škálu aktivit, od 
vyhodnocování zpráv předkládaných členskými státy EU Evropské komisi podle 
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příslušné legislativy EU přes navrhování indikátorů snažících se postihnout stav, 
změny a vývojové trendy modelových složek biologické rozmanitosti, klasifikaci typů 
přírodních stanovišť (biotopů) či vytváření Evropské informační soustavy o přírodě 
(EUNIS), shromažďující údaje o z hlediska ochrany přírody a krajiny významných 
druzích, biotopech a lokalitách na našem kontinentě, až po rozpracování rozumné 
metodiky vymezování ekosystémů a následné kvantifikace ekosystémových služeb 
a přírodního kapitálu.  

 AOPK ČR obdržela od zahraničního partnera prostředky ve výši 206,08 tis.Kč 
na bankovní účet Rezervního fondu, jednalo se o doplatek roku předchozího 
a předfinancování roku běžného. 

Z prostředků v celkové výši 206,08 tis.K č byly hrazeny pouze platy 
zaměstnanců na služebních místech (152,09 tis.Kč) vč. odvodů.  
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4.3.2 Finanční mechanismy 

 

Programové období 2009-2014: 

 

4.3.2.1 Projekty z finan čních mechanism ů EHP a Norska 

Zprostředkovatelem EHP a Norských fondů 2009-2014 je Ministerstvo financí 
ČR. Ministerstvo životního prostředí vystupuje v programech CZ02 „Biodiverzita 
a ekosystémové služby" a CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie“ 
jako odborný partner těchto programů. Součástí programu CZ02 je také Malé 
grantové schéma (MGS) „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“ 
a předem definovaný projekt s názvem „Ochrana, výzkum a udržitelné využívání 
mokřadů České republiky“ (Mokřady). Ministerstvo životního prostředí je v roli 
Zprostředkovatele MGS s celkovou alokací cca. 58 milionů Kč. U předem 
definovaného projektu vystupuje MŽP jako hlavní partner projektu.  

Hlavním cílem programu CZ02 je zastavení ztráty biodiverzity, a to 
prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení kapacity pro efektivní řízení 
a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti 
biodiverzity a ekosystémových služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových 
politik a právních předpisů a obrana před fragmentací ekosystémů. Program CZ08 
reaguje na potřebu zvýšení znalostí a informací týkajících se zachycování, přepravy 
a ukládání oxidu uhličitého jakožto jedné z aktivit vedoucí ke zmírnění klimatických 
změn.  

MŽP čerpá v rámci programu CZ02, MGS a CZ08 finanční prostředky na 
administraci. Výdaje na cestovné, publicitu a pracovníky zaměstnané v rámci 
programů jsou předfinancovány ze strany MŽP a následně 100 % refundovány z MF. 
Dále jsou čerpány prostředky z FM (80 %) a SR (20 %) na realizaci projektu 
„Mokřady“. Z MGS jsou průběžně uvolňovány prostřednictvím zálohových plateb 
dotace podpořeným projektům. Dále je předfinancováno a spolufinancováno 
8 projektů resortních organizací MŽP. 

Původní délka programů CZ02 a CZ08 byla stanovena na 30.4.2016. V roce 
2015 bylo rozhodnuto o prodloužení obou programů do 30.4.2017. Finanční 
prostředky čerpané MŽP na administraci programů a MGS je možné čerpat až do 
31.12.2017. 

Schválený rozpočet v celkové výši 80 423,00 tis.Kč (SR 7 805,00 tis.Kč, FM 
72 618,00 tis.Kč) zůstal v průběhu roku beze změn. Upravený rozpočet byl překročen 
o zapojené NNV ve výši 80 516,49 tis.Kč a konečný rozpočet tak činil 
160 939,49 tis.K č (z toho podíl SR 18 546,45 tis.Kč a podíl EU 84 607,93 tis.Kč). 

Prostředky byly určeny na financování projektů neinvestičního charakteru, 
konkrétně na: 
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a) ÚO MŽP  
 
 Schválený rozpočet FM EHP/N u ÚO MŽP činil 79 017,32 tis.Kč (podíl SR 
7 545,66 tis.Kč, FM 71 471,65 tis.Kč), během roku byla částka ve výši 6 548,16 tis.Kč, 
převedena do rozpočtu OSS AOPK ČR. Konečný rozpočet dosáhl výše 
136 014,68 tis.K č (SR 13 917,36 tis.Kč, FM 122 097,32 tis.Kč). Prostředky v celkovém 
objemu 79 211,91 tis.K č byly čerpány ústředním orgánem i resortními organizacemi: 
 

� Projekty ÚO MŽP 
v tis.Kč 

  Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

FM EHP a Norska - celkem 79 017,32  60 302,05 24 923,15 16 132,38 

z toho SR 7 545,66 4 683,20 2 316,76 2 164,41 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců na 
služebních místech 55,20 55,20 24,59 0,00 

   v tom prostředky na OPPP 23,95 23,95 102,65 102,65 

z toho FM 71 471,65 55 618,85 22 606,39 13 967,96 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců na 
služebních místech 1 395,96 1 395,96 1 040,82 0,00 

   v tom prostředky na OPPP 96,00 96,00 814,26 720,06 

 Čerpání ÚO MŽP ve výši 24 923,15 tis.K č, z toho NNV 16 132,38 tis.Kč bylo 
rozděleno do třech hlavních oblastí: 

 
Finanční prostředky na management byly financovány ze 100 % z finančních 

mechanismů a čerpány ve výši 10 609,22 tis.K č, z toho platy zaměstnanců na 
služebních místech 942,48 tis.Kč, OPPP 374,20 tis.Kč.  

V rámci této oblasti byly poskytnuty i finanční prostředky ve výši 
8 786,65 tis.Kč projektům z otevřené výzvy EHP/N fondů: 

v tis.Kč 

Příjemce Čerpání                  
- podíl FM 

Nefinanční podnikatelské subjekty 123,26 

Spolky 490,00 

Vysoké školy 2 880,94 

Veřejné výzkumné instituce 5 292,45 

Celkem 8 786,65 
 
Prostředky na předem definovaný projekt „Ochrana a udržitelné využívání 

mokřadů České republiky“ byly čerpány ve výši 6 212,83 tis.K č (SR 1 180,19 tis.Kč, 
FM 5 032,64 tis.Kč), z toho platy zaměstnanců na služebních místech 122,92 tis.Kč 
(SR 24,59 tis.Kč, FM 98,33 tis.Kč), OPPP 513,20 tis.Kč (SR 102,65 tis.Kč, FM 
410,56 tis.Kč).  
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Z tohoto programu byla poskytnuta dotace v celkové výši 4 025,69 tis.Kč níže 
uvedeném členění: 

v tis.Kč 

Příjemce Čerpání                     
- podíl SR 

Čerpání                     
- podíl FM 

Čerpání 
celkem 

Obecně prospěšné společnosti 84,36 337,46 421,82 

Spolky 597,45 2 389,81 2 987,27 

Vysoké školy 66,66 266,64 333,30 

Veřejné výzkumné instituce 56,66 226,64 283,30 

Ostat.neinv.transfer do zahraničí 202,28 806,65 1 008,93 

Celkem 1 007,42 4 027,20 4 025,69 

 
V rámci projektu byly uhrazeny prostředky z NNV (podíl FM) ve výši 

295,00 tis.Kč na účet MF ČR dle Výzvy k navrácení části dotace projektu č. EHP-
CZ02-PDP-1-003-2014 „Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky“ 
v návaznosti na veřejnoprávní kontrolu MF ČR ze dne 27.7.2015 č.j. MF-
16650/2016/5805-1. 

Výše uvedený projekt byl rozšířen o iniciativu z bilaterálního fondu EHP fondů 
2009-2014 pod názvem „Kurz polární ekologie a výzkumu mokřadů“. Financování 
probíhalo ze 100 % z finančních mechanismů a čerpání dosáhlo výše 523,97 tis.K č, 
z toho OPPP 29,50 tis.Kč. 

 
Prostředky z grantu Malé grantové schéma Záchranné programy pro ZCHD II 

byly čerpány ve výši 7 577,13 tis.K č a to v následujícím členění: 
v tis.Kč 

Příjemce Čerpání                           
- podíl SR 

Čerpání                            
- podíl FM 

Čerpání 
celkem 

Nefinanční podnikatelské subjekty 211,12 1 196,37 1 407,49 
Obecně prospěšné společnosti 231,32 1 310,81 1 542,13 
Spolky 480,42 2 722,40 3 202,82 
Vysoké školy 26,93 152,63 179,56 
Veřejné výzkumné instituce 87,93 498,27 586,20 
Cizí příspěvkové organizace 98,84 560,10 658,94 
Celkem 1 136,57  6 440,56 7 577,13 

 
 

� Projekty PO ČGS 
  
 PO ČGS v hodnoceném roce čerpala neinvestiční prostředky v celkové výši 
35 243,95 tis.K č na následujících projektech: 



134 
 

v tis.Kč 

Projekt Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

Projekt č. NF-CZ08-OV-1-006-2015 „P říprava výzkumného 
pilotního projektu geologické ukládání CO2 v ČR“  3 916,27 28 866,87 24 950,60 

z toho SR 411,98 1 604,32 1 192,34 
          v tom prostředky na platy (MF povolené překročení limitu) 0,00 323,76 278,44 
          v tom prostředky na OON (MF povolené překročení limitu) 0,00 20,12 17,31 
          FM 3 504,29 27 262,55 23 758,25 
          v tom prostředky na platy (MF povolené překročení limitu) 0,00 2 913,85 2 505,91 
          v tom prostředky na OON (MF povolené překročení limitu) 0,00 181,11 155,76 
Projekt č. EHP-CZ02-OV-1-020-2014 „Monitori ng malých 
lesních povodí GEOMON - efektivní nástroj propojení  výzkumu 
a strategického rozhodování v oblasti životního pro středí“ 

3 901,97 6 377,08 2 475,11 

z toho SR 780,39 1 275,42 495,02 
          v tom prostředky na platy (MF povolené překročení limitu) 0,00 282,89 110,33 
          v tom prostředky na OON (MF povolené překročení limitu) 0,00 34,22 13,35 
          FM 3 121,58 5 101,67 1 980,09 
          v tom prostředky na platy (MF povolené překročení limitu) 0,00 1 131,56 441,31 
          v tom prostředky na OON (MF povolené překročení limitu) 0,00 136,88 53,38 

 

� Projekty PO Správa KRNAP 
 

 PO Správa KRNAP byly v hodnoceném roce převedeny neinvestiční 
prostředky v celkové výši 19 044,81 tis.K č na následující projekty: 

tis.Kč 

Projekt Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

EHP-CZ02-OV-1-031-2015 „Krkonoše - člověk a příroda" 3 724,47  12 997,12 9 272,65 

z toho SR 744,89 2 599,42 1 854,53 
          v tom prostředky na platy (MF povolené překročení limitu) 0,00 412,64 412,64 
          v tom prostředky na OON (MF povolené překročení limitu) 0,00 62,64 62,64 
          EU 2 979,57 10 397,69 7 418,12 
          v tom prostředky na platy (MF povolené překročení limitu) 0,00 1 650,57 1 650,57 
          v tom prostředky na OON (MF povolené překročení limitu) 0,00 250,24 250,24 
EHP-CZ02-OV-1-023-2015 „Aktuální stav poškození lesních 
a vodních ekosystém ů na území EVL Krkonoše a harmonizace 
základní monitora ční sít ě pro sledování jejich vývoje jako 
nezbytného podkladu pro managementová opat ření k posílení 
jejich stability a biodiverzit“ 

624,40 6 047,69 5 423,30 

z toho SR 52,93 968,10 915,17 
          v tom prostředky na platy (MF povolené překročení limitu) 0,00 73,52 73,52 
          v tom prostředky na OON (MF povolené překročení limitu) 0,00 20,13 20,13 
          EU 571,47 5 079,59 4 508,13 
          v tom prostředky na platy (MF povolené překročení limitu) 0,00 294,08 294,08 
          v tom prostředky na OON (MF povolené překročení limitu) 0,00 80,51 80,51 
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b) OSS AOPK ČR 
 

 Schválený rozpočet FM EHP/N u OSS AOPK ČR činil v roce 2016 
1 405,67 tis.Kč (podíl SR 259,34 tis.Kč, FM 1 146,35 tis.Kč), během roku byl navýšen o 
6 548,16 tis.Kč, do rozpočtu byly zapojeny NNV ve výši 16 970,98 tis.Kč. Konečný 
rozpočet tedy činil 24 924,82 tis.K č (SR 4 629,09 tis.Kč, FM 20 295,72 tis.Kč) 
Prostředky byly čerpány v objemu 17 445,28 tis.K č (SR 3 285,23 tis.Kč, FM 
14 160,05 tis.Kč). 

 v tis.Kč 

  Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

FM EHP a Norska - celkem 7 953,84  17 445,28 13 129,24 

z toho SR 1 456,57 3 285,23 2 498,98 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců na služebních  
   místech 617,11 801,46 326,54 

   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 38,39 31,85 11,94 

   v tom prostředky na OPPP 124,62 619,53 563,19 

z toho EU 6 497,27 14 160,05 10 630,26 
   v tom prostředky na platy zaměstnanců na služebních  
   místech 2 572,74 3 390,79 1 448,43 

   v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 181,84 127,41 47,76 

   v tom prostředky na OPPP 541,13 2 620,40 2 374,51 
 

Čerpání probíhalo v rámci třech následujících oblastí: 
 

Projekt Ochrana a udržitelné využívání mok řadů České republiky  

 V rámci aktivity Zjištění stavu a rozlohy mokřadů byla na základě veřejné 
zakázky „Mapování biotopů v oblastech významných mokřadů“ provedena 
aktualizace mapování biotopů v okrscích, které se nacházejí v oblastech 
významných mokřadů. Po dokončení terénních prací a odevzdání kompletních dat 
(září až prosinec) bylo mapovatelům dílo proplaceno. 

 V rámci aktivity Vyhodnocení druhové diverzity a velikosti populací netopýrů 
ve vybraných mokřadech mezinárodního významu byl externím dodavatelem 
proveden chiropterologický průzkum na území PR Mokřady dolní Liběchovky. Dílo 
bylo zaplaceno v listopadu, po dokončení terénních prací a zpracování zprávy 
s názvem „Netopýři PR Mokřady dolní Liběchovky”.  

 V rámci aktivity Vytvoření Databáze mokřadů byla na základě veřejné zakázky 
„Databáze Mokřadů ČR“ vytvořena webové aplikace, která má název Mokřady České 
republiky a je dostupná na adrese http://mokrady.ochranaprirody.cz/. Dílo bylo 
zaplaceno v listopadu po kompletním předání. 

 Prostředky na osobní výdaje, které se týkají jednoho zaměstnance, byly 
čerpány za období celého roku, včetně čerpání prostředků na cestovné. 

 V rámci projektu bylo v roce 2016 čerpáno 1 111,00 tis.K č. 
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Projekty z Malého grantového schématu EHP fond ů 

 V rámci grantů z Malého grantového schématu MŽP, financovaného z EHP 
fondů, bylo v roce 2016 realizováno celkem 17 projektů, které byly čerpány 
především na přípravy a realizace záchranných programů pro následující kriticky 
ohrožené druhy rostlin a živočichů: matizna bahenní, pobřežnice jednokvětá, 
prasetník lysý, rozchodník huňatý, zvonovec liliolistý, snědek pyrenejský kulatoplodý, 
koniklec otevřený, hořeček nahořklý pravý, hořeček drsný Sturmův, raroh velký 
a rdest dlouholistý. Dále bylo provedeno množství managementových opatření 
vycházejících z realizace záchranných programů pro sysla obecného, hořečka 
mnohotvarého českého, a péče či revitalizace oblastí výskytu perlorodky říční a sysla 
obecného ve spojitosti s osvětovými činnostmi a propagací jejich ochrany. Průběžně 
byly čerpány mzdové prostředky na koordinátory těchto projektů a související 
cestovní náhrady, PHM a režijní náklady. V rámci projektů byly dále v roce 2016 
pořízeny různé druhy propagačních materiálů. V rámci publicity byly u některých 
projektů uspořádány semináře a setkání odborníků k jednotlivým záchranným 
programům. 

 Na tyto projekty bylo v roce 2016 vyčerpáno 2 888,36 tis.K č.  

Projekty z Velké výzvy EHP fond ů 

 V rámci grantů z Velké výzvy EHP fondů byly v roce 2016 realizovány 
4 projekty, které byly zaměřené na monitoring stavu evropsky významných druhů 
rostlin a živočichů v soustavě Natura 2000, na komplexní přístup k ochraně fauny 
terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR, na opatření pro zastavení 
úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni a na vytvoření strategie pro 
snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR. V těchto projektech byly čerpány mzdové 
prostředky na koordinátory projektů a odborné pracovníky na regionálních 
pracovištích, řešící jednotlivé akční plány. V souvislosti s tím byly čerpány cestovní 
náhrady a pohonné hmoty. V projektech byly dále vyrobeny propagační předměty 
a v průběhu roku byly pořádány semináře, v rámci kterých bylo hrazeno pohoštění. 

 V rámci projektů z Velké výzvy bylo za rok 2016 čerpání 13 445,91 tis.K č. 

 Na veškeré projekty FM EHP a Norska byl v roce 2016 konečný rozpočet  
24 924,82 tis.K č, z čehož bylo vyčerpáno 17 445,28 tis.K č. Nižší čerpání bylo 
zapříčiněno prodloužením realizace projektů. 

 

4.3.2.2 Fond environmentální odbornosti - Program š výcarsko- české spolupráce 

 Fond environmentální odbornosti a jeho zaměření vychází z Rámcové dohody 
mezi Švýcarskou federální radou a vládou ČR týkající se implementace Programu 
švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci 
rozšířené Evropské unie podepsané dne 20.12.2007.  Základním dokumentem pro 
implementaci Fondu environment.odbornosti je Dohoda o projektu mezi švýcarskou 
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stranou (SECO) a Ministerstvem financí (NKJ) a na ní navazující Oznámení 
o poskytnutí grantu od MF (NKJ) zprostředkujícímu subjektu / zprostředkovateli MŽP. 

 Celkovým cílem fondu je podpora kapacity plánování ve veřejné správě 
a zajištění výměny zkušeností v oblasti péče o životní prostředí a podpory 
udržitelného rozvoje. MŽP čerpá v rámci programu FEO finanční prostředky na 
hodnocení projektových žádostí, publicitu programu a zajištění finančního auditu. 
Ostatní prostředky jsou určeny pro regrantování – hrazení dotací schváleným sub-
projektům. Současná schválená doba realizace programu je od 4.4.2011 do 
31.12.2016. 

 Schválený rozpočet ve výši 25 000,00 tis.K č (podíl EU) zůstal během roku 
beze změn. Rozpočet byl překročen o zapojené NNV ve výši 15 822,40 tis.K č (v tom 
SR 45,00 tis.Kč, FM 15 777,40 tis.Kč). Čerpání činilo celkem 13 440,78 tis.K č (SR 
19,97 tis.Kč, FM 13 420,81 tis.Kč), z toho NNV 13 342,82 tis.Kč (SR 19,97 tis.Kč, FM 
13 322,85 tis.Kč).   

v tis.Kč 

  Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

Program švýcarsko- české spolupráce 25 000,00  25 000,00 13 440,78 13 342,82 
z toho SR 0,00 0,00 19,97 19,97 
z toho FM 25 000,00 25 000,00 13 420,81 13 322,85 

 Prostředky programu byly použity na regrantování sub-projektů. Všechny sub-
projekty z 1. výzvy byly ukončeny a finančně vypořádány. Sub-projekty z 2. výzvy 
jsou realizovány a kofinancovány dle plánu.  

 Prostředky ve výši 13 322,25 tis.Kč (podíl FM) byly čerpány na neinvestiční 
dotace v následujícím členění: 

v tis.Kč 

Příjemce  Čerpání -  podíl FM 

Obecně prospěšné společnosti 684,44 

Spolky 9 229,28 

Obce 3 408,53 

Celkem 13 322,25 
 

 Díky příznivému vývoji kurzu Kč/CHF vznikla v projektu úspora ve výši 
8 813,57 tis.Kč. Tato úspora byla využita na kofinancování rezervních projektů. 
Ukončení všech sub-projektů bylo provedeno do konce roku 2016 a vypořádání 
směrem k Ministerstvu financí se předpokládá do konce dubna 2017. Poslední 
refundace ze strany Ministerstva financí se očekávají v první polovině 2017. 
Vzhledem k finančním úsporám v první výzvě a úsporám vzniklým změnou kurzu, 
byla v roce 2016 zahájena realizace dalších pěti projektů. Celkem bylo tedy ve druhé 
výzvě podpořeno 21 sub-projektů, za obě výzvy tedy 33 sub-projektů celkem. 
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4.4 Přehled národních program ů zařazených v IS EDS/SMVS 

 

4.4.1 Program 115 010 „Rozvoj a obnova materiáln ě technické základny 
systému řízení MŽP“ (v č. podprogramu výdaj ů na  IOP) 

 
Program Rozpočet tis. Kč Čerpání tis. Kč 
115 010 0,00 0,00 

 
Hodnocení programu 
 

Program 115 010 byl realizován v letech 2007 – 2013. Poslední čerpání 
v rámci programu proběhlo v roce 2014, s dalším čerpáním se nepočítá, jelikož 
program byl již ukončen. Nároky z nespotřebovaných výdajů, které jsou alokovány na 
agregovaných akcích, budou po schválení závěrečného vyhodnocení programu, 
které bylo dne 30. 4. 2015 předáno na Ministerstvo financí na odbor financování 
kapitol státního rozpočtu II, ukončeny. 

 

4.4.2 Program 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP“ (v č. IOP, FM 
EHP a Norska) 

Konečným spotřebitelem Programu 115 020 jsou OSS (vč. aparátu MŽP) 
a PO. Nejedná se tedy o veřejnou podporu.   

Program se zaměřuje na pět základních oblastí, 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, na pořízení 
a obnovu strojů a zařízení resortu a od roku 2015 na zajištění projektů rezortních 
organizací MŽP financovaných z FM EHP a Norska.   

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 
a v neposlední řadě také environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. 

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 
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komunikační sítě na územích národního parku Šumava, Podyjí, KRNAP a NP České 
Švýcarsko, stavby cyklostezek v územích národních parků apod.  

Program také zabezpečuje v oblasti dopravní techniky průběžnou obnovu 
vozového parku všech resortních organizací a nákup přístrojů potřebných pro 
efektivní ochranu životního prostředí. 

Program Konečný rozpočet tis. Kč Čerpání tis. Kč 
115 020 (vč. 115 025) 
z toho 115 020 (bez 115 025) 
           115 025 

802 596,97 
772 596,97 
  30 000,00 

270 337,30 
247 888,66 
  22 448,64 

 
Rozdělení čerpání finančních prostředků: 
- investiční: 140 834,73 tis. Kč 
- neinvestiční: 129 502,57 tis. Kč 
 
Z toho na agregované akci pro IOP jsou alokovány nároky 

z nespotřebovaných investičních výdajů ve výši 9 500,00 tis.Kč a nároky 
z nespotřebovaných neinvestičních výdajů ve výši 500,00 tis.Kč, celkově 
10 000,00 tis.Kč (z toho SR 1 500,00 tis.Kč a EU 8 500,00 tis.Kč). Výše uvedené 
nároky z nespotřebovaných výdajů již nebudou prostřednictvím akce IOP čerpány.  
 
Subtitul 115 025 Zajišt ění projekt ů rezortních organizací MŽP (FM EHP/Norsko 
2009-2014) 

Upravený rozpočet podprogramu 115 025 v roce 2016 činil celkem 
30 000,00 tis.Kč, z toho 24 324,97 tis.Kč (podíl FM) a 5 675,03 tis.Kč (podíl SR). Tyto 
prostředky jsou evidovány v IS EDS/SMVS.  

V roce 2016 byly z tohoto podprogramu financovány projekty:  

115V02500K001 Česká geologická služba „RTG práškový difraktometr“: 
7 617,30 tis.Kč (6 093,84 tis.Kč FM, 1 523,46 tis.Kč SR), investice zrealizována, 
projekt byl již ukončen. 

115V02500K002 Česká geologická služba „Automatické stanice pro 
atmogeochemický monitoring“: 1 585,78 tis.Kč (1 268,62 tis.Kč FM, 317,16 tis.Kč 
SR), investice realizována, projekt byl již ukončen. 

115D025000003 Vysoká škola báňská (VŠB) – Technická univerzita Ostrava 
„Diamantový jádrový vrtací stroj“: 87,12 tis.Kč (pouze FM), investice zrealizována, 
projekt byl ukončen. 

115D025000004 Miligal, s.r.o. „Tisícinný gravimetr“: 2 076,00 tis.Kč (pouze FM), 
investice zrealizována, projekt byl ukončen. 

115D025000005 International Research Institut of Stavanger „Injektážní pumpa“ – 
registrace akce byla na žádost příjemce zrušena. 
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115D025000006 International Research Institut of Stavanger „Software pro 
zpracování simulací nejistot, včetně statistického modulu“ – o vydání RoPD nebylo 
během realizace projektu zažádáno. Dle informace příjemce nebude tento výdaj již 
nárokován. 

115V02500BE01 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR „Vytvoření strategie pro 
snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR“ -  rozpočtovým opatřením byly v rámci 
uvedené akce do rozpočtu AOPK převedeny prostředky ve výši 2 813,25 tis.Kč 
(2 250,60 tis.Kč FM, 562,65 tis.Kč SR) – čerpání těchto finančních prostředků 
proběhne v roce 2017 po doložení veškeré smluvní dokumentace. 

115D025000001 Beleco, z.s. “Nákup bateriového agregátu“ - registrace akce byla na 
žádost příjemce zrušena, jelikož pořízené vybavení dle pořizovací ceny nebylo 
investicí. 

115D025000002 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i. „Přístroje pro projekt 
EHP CZ02-16“: 3 989,69 tis.Kč (pouze FM), v roce 2017 bude proplacena zbylá 
částka na pořízení investice. 

115V02500A001 Ministerstvo životního prostředí „Audiovizuální díla (AVD) 
o mokřadech ČR“: 696,35 tis.Kč (557,08 tis. Kč FM, 139,27 tis.Kč SR), zbylá část 
investice bude financována v roce 2017. 

115V02500BE02 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR „Obnova biotopu perlorodky 
říční v údolní nivě Lužního potoka a monitoring“ – rozpočtovým opatřením byly 
v rámci uvedené akce do rozpočtu AOPK převedeny prostředky ve výši 
2 029,98 tis.Kč (1 725,48 tis.Kč FM, 304,50 tis.Kč SR) – z toho čerpáno 
2 028,12 tis.Kč (1 723,90 tis.Kč FM, 304,22 tis.Kč SR).  

115D025000007 obec Křišťanov „ČOV Křišťanov“: 4 368,27 tis.Kč (3 713,03 tis.Kč 
FM, 655,24 tis.Kč SR). Celá investice uhrazena. 

Celkem bylo v rámci podprogramu 115 025 čerpáno 22 448,64 tis.Kč 
(19 509,29 tis.Kč z FM, 2 939,35 tis.Kč ze SR).   

 Vlivem zpoždění v realizaci projektu AOPK ČR a nerealizací 3 investičních 
akcí bylo čerpání nižší než bylo očekáváno. Přesto byla podstatná část investičních 
akcí již uhrazena, většina projektů byla také ukončena. V roce 2017 se očekává 
doplacení investiční akce MŽP, dále udělení souhlasu s využitím zbylých prostředků 
na projekt AOPK ČR „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě 
ČR“. V rámci stejného projektu také bude vydáno dílčí RoPD a uhrazena zbylá část 
investiční akce VÚV TGM. Všechny projekty musí být v 1. pol. roku 2017 ukončeny 
a proplaceny. 
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Finanční prostředky z programu 115 020 (mimo podprogramu 115 025) 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. V neposlední řadě byly finanční prostředky použity na výrobu audiovizuálních 
děl. 

Finanční prostředky byly uvolněny např., na akce Telekomunikační služby, 
Provozování ICT - VT, Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury MŽP, 
Implementace EKIS, IEM - rozvoj zabezpečení resortní sítě, TV spoty v ČT - "Minuty 
z přírody", IS EOZPF, Rezervační systém, Zahrádka - krajina domova, Upgrade MA 
ISOH, Databáze certif. Osob, Licence Microsoft SQL Server, Nástroj Ytria, Aktivní 
síťové prvky, UPS, Licence VMware, Licence Veeam Availability Suite, Licence 
Microsoft Windows Server, Licence SUSE Linux Enterprise Server, Dodávka licencí 
a implementace EKIS na AOPK ČR, včetně podpory systému, ICT vybavení 
zaměstnanců nově zřízené CHKO Brdy, Nákup tiskáren čárových kódů, Nákup 3 ks 
serverů - AOPK ČR, Nákup PC sestav a notebooků za rok 2015 a 2016 - AOPK ČR, 
Nákup diskového pole pro AOPK ČR, Obměna aktivních síťových prvků v roce 2016 
- AOPK ČR, Laminovací modul pro tiskárnu čipových karet, Pořízení licence Oracle, 
Servery a další příslušenství, Sjednocení a zabezpečení systému řízení 
uživatelských účtů a zabezpečení lokálních sítí, Pořízení diskových polí včetně 
podpory pro resort MŽP 2015, Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu MŽP 
2015-2017, Dokoupení licencí Windows Server Datacenter, Zajištění provozu ICT 
2016, Pořízení enterprise licence (ELA) na SW produkty ESRI, Helpdesk-
poskytování slyžby podpory koncových uživatelů a systémové administrace 
koncových zařízení, Obnovení licencí na produkty CorelDraw, Obnovení licencí na 
produkty Microsoft, Obnova PC 1. minitender 2016, Pořízení digitálního tiskového 
stroje, PRTG upgrade licence, Modul pro aplikační podporu agend ELPNO a HNVO, 
Maintenance a služby 2015 a 2016, Rozvoj ISPOP v letech 2016-2020, Rozvoj 
EnviHELP v letech 2016-2020, Provozování ICT - AOPK ČR, Provozování ICT ČIŽP, 
Informační a komunikační technologie NP ČŠ 2016Pořízení multifunkční barevné 
tiskárny, Pořízení rozšiřujícího modulu spisové služby "Publikace smluv do ISRS". 
 
Pořízení a obnovu budov a staveb majetku resortu  

115023A  Pořízení a obnova budov a staveb majetku MŽP 

Úpravy v kantýně MŽP, Rekontrukce prostor budovy a areálu MŽP, Datové centrum, 
Oprava dveřních křídel v budově MŽP, Dětská skupina. 
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115023B Pořízení a obnova budov a staveb majetku AOPK ČR 

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří) 
v letech 2014 – 2016, Zateplení budovy včetně střechy krajského střediska 
Pardubice, Stavební úpravy areálu sídla správy CHKO Broumovsko, Úpravy 
venkovního prostoru v areálu SCHKO Blanský les, Vybudování ornitologické 
pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník, Oprava budovy Správy CHKO Pálava, 
Oprava a údržba budov SCHKO Český ráj a rekonstrukce objektu TES Tomanka, 
Údržba a oprava objektu č.p.12 Krátká u Sněžného, Opatření zákona kybernetické 
bezpečnosti - regionální pracoviště, Výměna oken v budově SCHKO Bílé Karpaty, 
Budova č.p.82, Křivoklát - Budy, výměna střešní krytiny objektu SCHKO a objektu 
správce, Doplnění čerpadla k ČOV v objektu DP Moravského krasu, Oprava střechy, 
štítové stěny a stropu pod půdou se zateplením v objektu SCHKO Blaník, Nový 
CCTV a EZS, nátěry plotu a altánku, úprava vjezdové brány v areálu budovy SCHKO 
Český les, Rekonstrukce fasády, nátěry venkovních prvků a instalace vyhřívání 
okapů objektu SCHKO Poodří – Studénka, Výměna elektrického kotle pro vytápění 
za tepelné čerpadlo v objektu Správy CHKO Křivoklátsko, Úpravna vody v objektu IS 
CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun, Celková rekonstrukce výměníkové stanice 
v Ústí nad Labem, Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč, Revitalizace PR 
sedmi rybníků, Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka, Návštěvnická 
infrastruktura v NPR Hůrka u Hranic.  

115023D Pořízení a obnova budov a staveb majetku ČIŽP 

Instalace nového výtahu v OI ČIŽP Liberec, Modernizace střechy budovy ŘDT ČIŽP, 
Výměna výtahu v budově OI ČIŽP Plzeň, Modernizace kanalizace stoupačky 
v budově OI ČIŽP Havlíčkův Brod, Modernizace a rekonstrukce rozvodů vody 
a podhledů v 1.NP budovy OI ČIŽP Liberec, Rekonstrukce některých stavebních 
částí a prvků budovy OI ČIŽP Liberec. 

115V023E Pořízení a obnova budov a staveb majetku Správa Krkonošského 
národního parku 

Výkup lázeňských kamen - KM Jilemnice. 

115V023G Pořízení a obnova budov a staveb majetku Správa národního parku 
Podyjí 

Rekonstrukce bývalé celnice Čížov – Hardegg. 

115023H Pořízení a obnova budov a staveb majetku NP České Švýcarsko 

Výstavba garáží a technického zázemí v areálu Správy NP v Krásné Lípě, Turistická 
stezka Hřensko - Pravčická Brána, Rekonstrukce exteriéru objektu Mezná č.p.82, 
Zpracování LHP ( lesního hospodářského plánu na roky 2017 - 2026 ), Rekonstrukce 
Česká silnice – realizace, Nákup a rekonstrukce informačního střediska – 
Jetřichovice, Zabezpečení nebezpečných skalních bloků nad Hasičskou zbrojnicí ve 
Hřensku, Sanace nestabilního skalního objektu v lokalitě Točna, Rekuperační 
jednotka - Krásná Lípa, Vysoká Lípa č.p. 52 - odizolování zdiva, Opatření 
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k usměrňování návštěvníků v Kyjovském údolí (studie), Rekonstrukce 
elektroinstalace objektu Lesní chaty Na Tokáni č.p.127. 

115023K Pořízení a obnova budov a staveb majetku České geologické služby 

Snížení vlhkosti zdiva kaple sv. Rafaela Klárov, Stěhování archivu HD Chotěboř, 
Dvoupodlažní hala sklad HD Lužná, Rebilance zásob podzemních vod.  

115023N Pořízení a obnova budov a staveb majetku ČHMÚ 

Rekonstrukce ČOV, areál ČHMÚ Praha Komořany, Rekonstrukce teplovodního 
kanálu v areálu v Komořanech, Zateplení střechy, schodišťových věží a části přízemí 
budovy BRI ČHMÚ Praha Komořany.  

115023O Pořízení a obnova budov a staveb majetku Správy jeskyní ČR 

NI - Stavba parkoviště u Koněpruských jeskyní. 

 
Pořízení a obnovu stroj ů a zařízení resortu  
 
115V024A Pořízení a obnovu strojů a zařízení MŽP 
Obnova bezpečnostních technologií a poskytovaných bezpečnostních služeb resortu 
MŽP, Osobní vozidla 2015, Výměna a úpravy výtahů v budově MŽP, Pořízení 
klimatizačních jednotek do zasedacích místností MŽP, Chlazení objektu MŽP, 
Elektronická úřední deska MŽP, Nákup ojetého automobilu.  
115V024B Pořízení a obnovu strojů a zařízení AOPK 

Nákup 28 ks osobních vozidel pro potřeby AOPK ČR a jejich regionálních pracovišť. 

115V024D Pořízení a obnova strojů a zařízení ČIŽP 

Nákup soupravy pro měření TZL pro ŘDT ČIŽP, Nákup osobních vozidel 2015, 
Laserový Ramanův spektrometr pro potřeby OOH ČIŽP. 

115V024H Pořízení a obnova strojů a zařízení NP České Švýcarsko 

Nákup 1ks terénního automobilu kategorie N1G Double-cab, Nákup 1ks automobilu 
SUV s pohonem 4x4 kategorie M1, Realizace osvětových akcí pro širokou veřejnost 
v Českém Švýcarsku, Nákup 2 ks stacionárních ultrazvukových detektorů včetně 
příslušenství, Nákup 2ks interaktivních tabulí EVVO.  

115V024K Pořízení a obnovu strojů a zařízení ČGS 

Obměna autoparku ČGS, Čelisťový drtič.   
 
Subtitul 115V022 Správa nezcizitelného státního maj etku v ZCHÚ 

Pro subtitul 115 022 Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ byly přiděleny 
na rok 2016 finanční prostředky celkem ve výši 25 000,00 tis. Kč. Účastníky subtitulu 
Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ jsou organizace zřizované MŽP 
(organizační složky státu a příspěvkové organizace státu).  
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Finanční prostředky byly v r. 2016 uvolněny celkem na 48 akcí.  

Čerpání finan čních prost ředků v r. 2016 v tis. K č: 

investiční fin. prostředky                  578,54 
neinvestiční fin. prostředky           21 232,42  
celkem               21 810,96       
 

Čerpání NNV v r. 2016 v tis. K č: 

investiční fin. prostředky                   94,10 
neinvestiční fin. prostředky             1 604,26 
celkem                 1 698,36  
 
 V rámci subtitulu 115V022 tak byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 
23 509,32 tis. Kč. 

 Do nespotřebovaných výdajů r. 2017 přecházejí ze  subtitulu 115 022 
nedočerpané prostředky (vč. NNV z předchozích let) ve výši 3 448,18 tis.Kč, které 
jsou narozpočtovány na jednotlivých akcích pro dokončení jejich realizace. 
 
Hodnocení programu  
 

 Program 115 020 byl prozatím realizován v průběhu 4 let a s jeho realizací se 
počítá do roku 2017 v návaznosti na schválenou Dokumentaci programu – 115V020 
na roky 2013 až 2017. Předpokládá se však jeho prodloužení do roku 2018 z důvodu 
dofinancování stávajících akcí. V průběhu roku 2016 byly v rámci programu čerpány 
finanční prostředky ve výši 270 337,30 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 2016. 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. 
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4.4.3 Program 115 160 „Podpora obnovy p řirozených funkcí krajiny“ (POPFK)  

Schválený rozpočet programu 115 160 ve výši 30 000,00 tis.Kč nebyl 
v průběhu hodnoceného roku 2016 navyšován. Celková částka určená na 
financování programu 115 160 včetně NNV  (zapojených i nezapojených) 
z předchozích let činila 77 758,28 tis.Kč. Konečný rozpočet dosáhl objemu 
64 483,17 tis.Kč. 

Celkové čerpání finančních prostředků bylo ve výši 41 156,38 tis.K č (z toho 
NNV 24 911,25 tis.Kč). Nevyčerpané prostředky 23 326,79 tis.Kč budou převedeny 
do NNV a použity v letech následujících. 

Program 11516 se dle konečných příjemců finančních prostředků dělí na: 
 
Program 115 160 „Podpora obnovy p řirozených funkcí krajiny“ (POPFK) - titul 
115V16 

Pro titul 115V16 v rámci programu 11516 „Podpora obnovy přirozených funkcí 
krajiny“ (POPFK) byly přiděleny na rok 2016 finanční prostředky celkem ve výši   
54 552,10 tis.Kč (z toho NNV 32 952,10 tis.Kč). Konečný rozpočet programu činil 
41 276,99 tis.Kč. Účastníky titulu 115V16 jsou organizace zřizované MŽP 
(organizační složky státu a příspěvkové organizace státu). 

Finanční prostředky byly v r. 2016 uvolněny celkem na 90 akcí.  
 
Čerpání finan čních prost ředků SR v r. 2016 v tis. K č: 

investiční fin. prostředky                                 0,00 
neinvestiční fin. prostředky             10 144,89  
celkem                                             10 144,89 
 

Čerpání NNV v r. 2016 v tis. K č:            

investiční fin. prostředky                 3 192,73              
neinvestiční fin. prostředky             7 759,84 
celkem                10 952,57         
 
 V rámci titulu 115V16 tak byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 
21 097,46 tis.Kč. 
 Do nespotřebovaných výdajů přecházejí z  titulu 115V16 nedočerpané 
prostředky (vč. NNV z předchozích let – zapojených i nezapojených) ve výši  
33 454,63 tis.Kč. 
 
Program 11516 „Podpora obnovy p řirozených funkcí krajiny“ (POPFK) - titul 
115D16 

Pro titul 115D16 v rámci programu 11516 „Podpora obnovy přirozených funkcí 
krajiny“ (POPFK) byly přiděleny na rok 2016 finanční prostředky celkem ve výši 
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23 206,19 tis.Kč (z toho NNV 14 806,19 tis.Kč). Účastníky titulu 115D16 jsou externí 
žadatelé (fyzické a právnické osoby). 

Finanční prostředky byly v r. 2016 uvolněny celkem na 165 akcí. Z toho 138 
nových akcí a 27 akcí rozpracovaných z let minulých. 
 
Čerpání finan čních prost ředků v r. 2016 v tis. K č: 

investiční fin. prostředky                                  0,00 
neinvestiční fin. prostředky                     6 100,23 
celkem                                                    6 100,23 
   

Čerpání NNV v r. 2016 v tis.  K č:            

investiční fin. prostředky                                385,19              
neinvestiční fin. prostředky                       13 573,50 
celkem                           13 958,69         
 
 V rámci titulu 115D16 tak byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 
20 058,92 tis.Kč. 

 Do nespotřebovaných výdajů přecházejí z titulu 115D16 nedočerpané 
prostředky ve výši 3 147,27 tis.Kč. 
 

4.4.4 Program 115 180 „Informa ční podpora adapta čních opat ření na extrémní 
hydrometeorologické jevy – povodn ě a jakost vody“ (ADAPT) 

Věcným cílem programu byla 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 byl rozvržen na roky 2008 
až 2013, program byl prodloužen do konce roku 2016 s podmínkou, že již nebude 
zahajována žádná nová akce. V roce 2016 byla dokončena pouze akce 
115V181000415 - Stavební rekonstrukce PV a PZV, kde byly dočerpány finanční 
prostředky ve výši 1 689,09 tis.K č. Celý program bude v roce 2017 vyhodnocen 
a ukončen. 
 

4.4.5 Program 115 190 „Systém monitorování kvality ovzduší a zm ěn klimatu“ 
(SMOK) 

Globálním cílem  programu byla 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. 
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 Uvedený program byl 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 byl rozvržen na roky 2008 až 2013, program byl prodloužen do konce roku 
2016 s podmínkou, že již nebudou zahajovány žádné nové akce, budou pouze 
dofinancovány stávající akce. 

Přehled akcí realizovaných v roce 2016: 

115V192000411 Upgrade emisní a imisní databáze - třetí etapa, 

115V192000412 Státní imisní síť - imisní monitoring a laboratoře, 

115V192000413 Vývoj databáze ISKO. 

115V193000214 Upgrade AMS a ASS - měřící lokality - třetí část, 

115V193000216 Distanční měřící síť - třetí část,  

115V193000219 Automatizace MKS a MSS - třetí část. 

115V197000105 Návrh metodiky umožňující oprostit naměřené imisní koncentrace  
od meteorologické situace, 

115V197000111 Gradient koncentrací znečišťujících látek ovzduší ve vzrůstající 
vzdálenosti od dopravní komunikace, 

115V197000112 Kategorizace malých sídel ČR pro potřeby odhadu imisní situace, 
115V197000113 Celkové vyhodnocení programu SMOK 
 
 Pro rok 2016 byly do programu 115 190 „Systém monitorování kvality ovzduší 
a změn klimatu“ zapojeny NNV z roku 2015 ve výši 28 588,80 tis.Kč, z této částky 
byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 27 168,30 tis.K č. Zůstatek NNV ve výši 
1 420,50 tis.Kč byl převeden do roku 2017. Celý program bude v roce 2017 
vyhodnocen a ukončen. 
 

4.4.6 Program 115 270 „MŽP Likvidace škod po živeln ích pohromách“ 

Účastníky programu jsou organizace zřizované MŽP (organizační složky státu 
a státní příspěvkové organizace) a externí žadatelé (fyzické a právnické osoby).  

Pro rok 2016 byly do programu 115 270 „MŽP Likvidace škod po živelních 
pohromách“ zapojeny NNV z roku 2015 ve výši 214 387,18 tis.Kč (z toho 
164 387,18 tis.Kč s účelovým kódem 143980044 a 50 000,00 tis.Kč s účelovým 
kódem 143980066).  

 Finanční prostředky s kódem účelu 143980066 byly následně po schválení 
dokumentace podprogramu 115 273 „Likvidace škod po živelních pohromách roku 
2014“ přesunuty na agregovanou akci uvedeného podprogramu. Prostředky však 
nebyly v hodnoceném roce 2016 čerpány z důvodu nepředložení podkladů 
a nesplnění podmínek pro vydání Registrace akcí a Rozhodnutí o poskytnutí dotací. 

V průběhu roku byl rozpočet programu 115 270, resp. podprogramu 115 272 
„MŽP Povodně 2013“ na základě zaslaných žádostí od konečných příjemců navýšen 



148 
 

o 28 094,66 tis.Kč. Uvedené prostředky byly do programu přesunuty rozpočtovým 
opatřením z běžného rozpočtu  kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí se 
souhlasem Ministerstva financí ČR. 

V roce 2016 byl zaslán na MF ČR k vyhodnocení podprogram 115D271 „MŽP 
Povodně 2010“, který byl určen k financování povodní v květnu a v srpnu r. 2010. 
Prostředky na financování podprogramu 115D271 byly převedeny z kapitoly 398 – 
Všeobecná pokladní správa - dle usnesení vlády č. 692 ze dne 29.9.2010 
a navazujícího usnesení č. 620 ze dne 17.8.2011. Tyto prostředky byly účelově 
určeny a bylo je možno použít pouze na krytí nákladů na odstranění povodňových 
škod způsobených povodní z 6.8. - 8.8.2010. Nedočerpané NNV z tohoto 
podprogramu v celkové výši 44 884,78 tis.Kč byly v roce 2016 ukončeny v IISSP.  

Čerpání finan čních prost ředků v r. 2016 v tis.K č z kapitoly 315: program 
115 270 – podprogram 115 272 

investiční fin. prostředky - SR           10 188,29 tis.Kč   
investiční fin. prostředky - NNV        36 926,37 tis.Kč 
neinvestiční fin. prostředky - SR     1 508,86 tis.Kč   
neinvestiční fin. prostředky - NNV 20 892,24 tis.Kč 
Celkem            69 515,76 tis.K č 

Čerpání finan čních prost ředků - NNV v r. 2016 v tis.K č z kapitoly VPS: program 
115 270 – podprogram 115 272 

investiční fin. prostředky            33 688,48 tis.Kč   
neinvestiční fin. prostředky               468,71 tis.Kč   
Celkem                                       34 157 ,19 tis.K č 
 
 Z podprogramu bylo financováno 16 akcí OSS a PO a 34 akcí externích 
žadatelů. Do roku 2017 budou převedeny prostředky v celkové výši 
138 808,89 tis.Kč. 
 
4.4.7 Program 115 280 „Nová zelená úsporám“  

Schválený rozpočet programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ činil 
v hodnoceném roce 2 857 977,19 tis.Kč. Přesunem prostředků z kapitoly 396 - Státní 
dluh byly ve 4. čtvrtletí navýšeny výdaje programu o částku 1 260 379,47 tis.Kč. 
Jednalo se o finanční prostředky účelově určené na dokrytí výdajů programu 
v důsledku snížení příjmů z výnosů dražeb emisních povolenek pro rok 2016. Ke 
konci roku došlo z důvodu nenaplnění rozpočtované výše příjmů MŽP z prodeje 
emisních povolenek k vázání prostředků ve výdajích ve výši 1 271 376,82 tis.Kč.  

V roce 2016 pokračoval příjem žádostí v rámci kontinuální 3. výzvy pro 
rodinné domy a zároveň 15. března 2016 byl zahájen příjem žádostí v rámci 
kontinuální 2. výzvy pro bytové domy. Celkem bylo ke konci roku 2016 podáno 
21 129 žádostí na realizaci opatření v rodinných domech s celkovým požadavkem na 
podporu ve výši 4 565 387,46 tis.Kč a 579 žádostí na realizaci opatření v bytových 



149 
 

domech s celkovým požadavkem na podporu v částce 411 083,76 tis.Kč. Finanční 
prostředky byly v roce 2016 uvolněny celkem na 5 670 akcí. Příjemci podpory byli 
fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající, družstva, společenství 
vlastníků jednotek, společnosti s ručením omezeným, nadace, akciové společnosti 
a obec. 

Celkem z programu bylo v roce 2016 vyčerpáno 1 155 663,33 tis.K č, z toho 
neinvestičních prostředků 146 408,06 tis.Kč (v tom NNV ve výši 139 452,08 tis.Kč) 
a investičních prostředků ve výši 1 009 255,28 tis.Kč (v tom NNV 
1 009 255,28 tis.Kč). Nedočerpané prostředky ve výši 5 210 793,02 tis.Kč jsou z ½  
tvořeny již závazky, tj. aktivními žádostmi (cca 2 691 mil.Kč), dále prostředky účelově 
vázanými dle UV č. 955/2016 na podporu realizace energeticky úsporných opatření 
v budovách veřejného sektoru mimo působnost čl. 5 EED, které budou od roku 2017 
čerpány na posílení vlastních zdrojů žadatelů u podaných žádostí v rámci 
vyhlašovaných výzev z OPŽP, SC 5.1 (cca 1 260 mil.Kč). A zbylé prostředky (cca 
1 259 mil.Kč) budou čerpány v rámci vyhlášené kontinuální výzvy (rodinné domy, 
bytové domy) i nových výzev. 

V rámci programu NZÚ 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. 
To znamená, že u náročnějších projektů (komplexní zateplení nebo výstavby nových 
rodinných domů či bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností) je čerpání 
až 24 měsíců po akceptaci žádosti, to může na první pohled vytvářet dojem 
o nečerpání finančních prostředků z programu NZÚ. Většina prostředků však již je 
zazávazkovaná viz rozbor výše a zbylé volné finanční prostředky jsou zdrojem 
programu pro navýšení alokace u již probíhajících kontinuálních výzev vč. pro nové 
připravené výzvy. 
 

4.4.8 Program 115 290 „Zelená úsporám – budovy ve řejného sektoru“ 

Zdroj programu 115 290 „Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru“ byl 
v roce 2016 tvořen pouze NNV ve výši 283 871,31 tis.Kč (kód účelu 123980058). 

V rámci programu 115 290 bylo aktivních 94 žádostí. Příjemci o podporu byly 
převážně obce, dále příspěvkové organizace a akciová společnost. Na základě 
souhlasu Ministerstva financí ČR ze dne 16. prosince 2016 byl prodloužen termín 
realizace programu o 2 roky do 31.12.2019. Důvodem pro prodloužení bylo zajištění 
dostatečného časového prostoru pro dočerpání zdrojů programu v připravované 
3. výzvě k podávání žádostí, která byla vyhlášena 9. ledna 2017. Celkem v programu 
Zelená úsporám bylo v roce 2016 vyčerpáno 44 069,36 tis.K č. 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. 
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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. 1/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče 
o krajinu v letech 2015 – 2017 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 ochran 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, 

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 území 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 2016 byly na tento titul rozpočtovány prostředky ve výši 107 860,55 tis.Kč. 
 
B - Podprogram pro zlepšování dochovaného p řírodního a krajinného prost ředí 

Na tento podprogram byly alokovány finanční prostředky ve výši 30 151,00 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 ve výši 11 999,50 tis.Kč. 
Finanční prostředky se poskytují záchranným stanicím na území celé ČR. Koordinaci 
těchto příspěvků zajišťoval v roce 2016 Český svaz ochránců přírody - Ústřední 
výkonná rada.  
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 Schválený rozpočet programu pro rok 2016 činil 138 000,00 tis.K č 
a v průběhu roku zůstal beze změny.  

Neprofilující NNV programu byly zapojeny ve výši 12 011,05 tis.Kč. Konečný 
rozpočet PPK tedy dosáhl výše 150 011,05 tis.Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 
141 537,98 tis.Kč, z toho NNV 11 386,73 tis.Kč. 

 Resortním OSS a PO byly prostředky na PPK převáděny rozpočtovými 
opatřeními, ostatním subjektům byly transfery poukazovány po přejímce 
provedených prací schválených rozhodnutími na jejich zvláštní účty u peněžních 
ústavů.   

v tis.Kč 

Program Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Konečný 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV Nečerpáno  % 

Základ 86 000,00  44,29 44,29 0,00 0,00 44,29 0,00 

1) Resort. organizace MŽP: 0,00  97 150,00 109 161,05 101 592,01 11 386,73 7 569,04 93,07 

AOPK ČR 0,00 91 950,00 95 761,05 88 218,66 3 191,19 7 542,39 92,12 

Správa NP ČŠ 0,00 2 550,00 2 550,00 2 527,81 0,00 22,19 99,13 

Správa jeskyní ČR 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 100,00 

Správa KRNAP 0,00 0,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 0,00 100,00 

Správa NP Podyjí 0,00 2 650,00 3 800,00 3 800,00 1 150,00 0,00 100,00 

Správa NP Šumava 0,00 0,00 3 800,00 3 795,54 3 795,54 4,46 99,88 

2) Ostatní p říjemci: 52 000,00  40 805,71 40 805,71 39 945,97 0,00 859,74 97,89 

Podnikatelské subjekty 15 000,00 7 530,45 7 530,45 7 118,58 0,00 411,88 94,53 

Neziskové a jiné organizace 17 000,00 22 362,36 22 362,36 22 231,49 0,00 130,87 99,41 

Obce 20 000,00 7 349,38 7 349,38 7 055,54 0,00 293,84 96,00 

Vysoké školy 0,00 38,75 38,75 38,75 0,00 0,00 100,00 

Cizí příspěvkové organizace 0,00 15,85 15,85 15,85 0,00 0,00 100,00 

Fyzické osoby nepodnikající 0,00 3 508,92 3 508,92 3 485,77 0,00 23,15 99,34 

Celkem 138 000,00  138 000,00 150 011,05 141 537,98 11 386,73 8 473,07 94,35 

 

Pro příjemce mimo resort MŽP byly uvolněny prostředky v celkové výši  
39 945,97 tis.Kč v rámci dotačních titulů z předmětu podpory B a C: 

• 16 110,67 tis.Kč - B.1 a) Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu 
významných biotopů, 

• 298,51 tis.Kč - B.1 b) Likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a omezování 
jejich výskytu, 

• 4 167,20 tis.Kč - B.2 a) Péče o registrované významné krajinné prvky a prvky 
ÚSES, 

• 1 887,73 tis.Kč - B.2 b) Péče o památné stromy a aleje a další významné stromy 
a aleje, 

• 5 237,28 tis.Kč - B.2 c) Výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci, 
• 245,08 tis.Kč - B.2 d) Vytváření drobných přírodních prvků v krajině, 
• 11 999,50 tis.Kč - C. Podpora záchranných stanic pro ohrožené a handicapované 

živočichy. 
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4.5.2 Příspěvky na hospoda ření v lesích na území národních park ů 

 
 V roce 2016 poskytovalo MŽP příspěvky na tento dotační program dle 
schváleného 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, a v souladu se svým Pokynem MŽP č. 6/2014, k postupu 
při poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly 
jejich využití podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

 Dle kontrol použití uvedených prostředků jednotlivých žádostí, provedených 
pracovníky příslušných správ národních parku či odboru zvláštní územní ochrany 
přírody a krajiny, byly poskytnuté prostředky použity v souladu s nařízením vlády 
a pokynem. 

 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). Vyplácením příspěvků na hospodaření v lesích na 
území národních parků je podporováno zejména zlepšování dřevinné skladby 
porostů - v indikaci zalesňování melioračními a zpevňujícími dřevinami či jejich 
zajištění. Tato podpora tak přímo pomáhá k naplňování cílů 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 2016 
měněn. Skutečné čerpání těchto prostředků dosáhlo výše 3 456,66 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 i prostředky na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 
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 Prostředky byly vyčerpány v plné výši těmito skupinami příjemců: 
v tis.Kč 

Program Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Konečný 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem Nečerpáno  % 

Základ 3 500,00  43,34 43,34 0,00 43,34 0,00 

1) Resortní organizace MŽP: 0,00  2 224,49 2 224,49 2 224,49 0,00 100,00 

Správa KRNAP 0,00 1 251,88 1 251,88 1 251,88 0,00 100,00 

Správa NP Podyjí 0,00 423,31 423,31 423,31 0,00 100,00 

Správa NP Šumava 0,00 549,30 549,30 549,30 0,00 100,00 

2) Ostatní p říjemci: 0,00  1 232,17 1 232,17 1 232,17 0,00 100,00 

Podnikatelské subjekty 0,00 878,19 878,19 878,19 0,00 100,00 

Obce 0,00 316,96 316,96 316,96 0,00 100,00 

Služby les.hospodáře (pol. 5169) 0,00 37,03 37,03 37,03 0,00 100,00 

Celkem 3 500,00  3 500,00 3 500,00 3 456,66 43,34 98,76 

 
Příjemci dotací mimo resort čerpali prostředky ve výši 1 195,15 tis.Kč v rámci 

následujících dotačních titulů: 

• I. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie – 184,27 tis.Kč, 
• III. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů – 1 010,88 tis.Kč. 

 
 

4.5.3 Příspěvek zoologickým zahradám 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo na rok 2016 
dotační program „Příspěvek zoologickým zahradám“ (dále jen „Program“), umožňující 
poskytovat ze státního rozpočtu účelově vázané neinvestiční peněžní prostředky 
(dále jen „dotace“) 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 podmínkách provozování zoologických 
zahrad a změně některých zákonů (zákon 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 
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populací evropských netopýrů (EUROBATS) a Dohoda o ochraně  
africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA).   

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 odst. 3 tohoto zákona 
(podpora provozovatelů).  

Program je vyhlašován vždy na jeden kalendářní rok, proto je vždy 
zpracovávána nová aktualizovaná směrnice. Pro poskytování dotací v roce 2016 byla 
vydána Směrnice MŽP č. 3/2016 pro rok 2016 k programu „Příspěvek zoologickým 
zahradám“ (dále jen „Směrnice“). Podle Směrnice je správcem Programu 
a příkazcem operace v rámci ministerstva ředitel odboru druhové ochrany 
a implementace mezinárodních závazků, který je odpovědný za hospodaření 
rozpočtovými prostředky Programu a za jejich zúčtování v rámci rozpočtu kapitoly 
315-MŽP.   

 Dotace z Programu jsou poskytovány podle článku 2 Směrnice v rámci tří 
dotačních titulů (A – C) a předmětů podpory (1.1 – 3.3):  

A Chov ohrožených druh ů světové fauny v českých zoologických zahradách  

Dotační titul 2016 - 3150000065 - 5A  

1.1 chov ohrožených druhů světové fauny chráněných podle zákona 
č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění pozdějších 
předpisů. Seznam druhů živočichů je uveden v příloze A a B k nařízení 
Komise (EU) č. 1320/2014 ze dne 1. prosince 2014, kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996, o ochraně druhů 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu 
s nimi;   

1.2 účast v reintrodukčních programech a monitoringu ohrožených druhů 
světové fauny uvedených v podbodu 1.1.  

B Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany p řírody ČR 

Dotační titul 2016 - 3150000285 – 5B  

2.1 chov zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Seznam druhů 
v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb.;  

2.2 chov vzácných a vymírajících plemen domácích zvířat za účelem záchrany 
jejich jedinečného genofondu; Seznam plemen uveden v příloze č. 6 
Směrnice; 
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2.3 účast v reintrodukčních programech, inventarizačních průzkumech 
a monitoringu zvláště chráněných druhů živočichů pro potřeby ochrany 
přírody (viz bod 2.1);  

2.4 realizace vzdělávacích programů a zapojení do vzdělávání veřejnosti  
a osvěty v oblasti ochrany přírody, především ve smyslu Úmluvy  
o biologické rozmanitosti, a s tím související publikační činnost. 

C Spolupráce českých zoologických zahrad v rámci mezinárodních pr ogram ů 
chov ů ohrožených druh ů s významnými zoologickými zahradami  
a institucemi v cizin ě 

Dotační titul 2016 - 3150000227 – 5C 

3.1 vedení a vydání evropských plemenných knih (European Studbooks, 
zkráceně ESB) a mezinárodních plemenných knih (International 
Studbooks, zkráceně ISB) v rámci mezinárodní spolupráce; 

3.2 vedení a vydání publikace „Ročenka českých a slovenských zoologických 
zahrad za rok 2015", zachycující změny stavů zvířat chovaných 
v zoologických zahradách České republiky od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015;  

3.3 vydání publikace „Výroční zpráva Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad za rok 2015“.  

 
Evidence a posuzování žádostí o dotace 

Správce Programu zaslal Směrnici celkem 25 těmto provozovatelům 
zoologických zahrad s licencí s výzvou k podání žádostí do 30. 4. 2016. Žádosti  
o dotace podalo 23 provozovatelů zoologických zahrad v celkové výši 57,7 mil.Kč. 

Správce programu postoupil věcně a formálně úplné žádosti k posouzení 
Komisi pro zoologické zahrady (dále jen „Komise“). Tato Komise byla zřízena 
příkazem ministra životního prostředí č. 21/2003 v souladu s § 11 odst. g) zákona 
č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách. Komise posuzovala žádosti o dotace  
na základě ustanovení § 14 odst. 2 tohoto zákona a § 4 nařízení  
vlády č. 17/2004 Sb., o pravidlech poskytování dotací provozovatelům zoologických 
zahrad. Komise zpracovala písemná stanoviska k  žádostem o dotace a předala je 
správci dotačního programu jako jeden z podkladů pro vydání rozhodnutí  
o poskytnutí dotací.   

Správce programu (dále jen „poskytovatel“) rozhodl o poskytnutí dotace 
jednotlivým žadatelům (dále jen „příjemcům“) na základě odborného stanoviska 
Komise a vlastního posouzení žádosti, při kterém hodnotil především kvalitu činností 
a projektů z hlediska aktivního zapojení příjemce do národní i mezinárodní ochrany 
přírody. Poskytovatel vyhotovil celkem 23 rozhodnutí o poskytnutí dotace, která byla 
zaslána příjemcům dotací (v případě příspěvkových organizací také kraji a obci). Na 
základě těchto rozhodnutí byly prostředky v přiznané výši uvolněny z rozpočtu 
kapitoly 315-MZP způsobem odpovídajícím právní formě příjemce.    
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Poskytnutí a čerpání pen ěžních prost ředků Programu  

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 315-MŽP pro rok 2016 byl celkový objem 
prost ředků určených pro Program 16 200,00 tis.K č. 

Z této částky byly peněžní prostředky poskytnuty a čerpány na základě 
rozhodnutí o poskytnutí dotace (případně jejich změny) následujícím způsobem:   

1. Peněžní prost ředky ve výši 15 600,00 tis.K č byly na základě rozhodnutí  
 poskytnuty jako dotace provozovatelům zoologických zahrad:   

A. Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách - 
celkem 11 826 369 Kč,    

B. Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody 
 České republiky - celkem 3 566 977 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 - celkem 206 654 Kč.  

 
Dotace z Programu byly poskytnuty 23 provozovatelům zoologických zahrad: 

s různou právní formou (dál jen „PF“) a položkou rozpočtové skladby (dále jen „RS“):  

a) příspěvkové organizace obce (RS 5321, PF 331, dotace celkem 
12 564 205 Kč): ZOO Brno a stanice zájmových činností, Zoologická 
zahrada Děčín, Zoologická zahrada Hodonín, Podkrušnohorský zoopark 
Chomutov, Zoologická zahrada Jihlava, Zoologická zahrada Liberec, 
Zoologická zahrada Olomouc, Zoologická zahrada Ostrava, Zoologická 
a botanická zahrada města Plzně, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, ZOO Park Vyškov, Zoologická 
zahrada a zámek Zlín-Lešná,       

b) příspěvková organizace kraje (RS 5323, PF 331, dotace celkem 
818 426 Kč): Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, 

c) podnikající právnické osoby (RS 5213, PF 121, dotace celkem 
1 458 818 Kč): ZOO Dvůr Králové a. s. (zřizovatel Královéhradecký kraj), 
Stellgord s. r. o. (provozovatel Krokodýlí ZOO Praha), Zoologická zahrada 
Tábor, a. s.,  

d) obecně prospěšné organizace (RS 5221, PF 141, dotace celkem 
488 397 Kč): ZOO Chleby, o. p. s., Zoopark Zájezd o. p. s., Park 
exotických zvířat o. p. s. (provozovatel ZOO Dvorec),  

e) nadace (RS 2229, PF 117, dotace 134 584 Kč): Nadace Tomistoma 
(provozovatel Krokodýlí ZOO a ochranářské farmy Protivín),  

f) pobočný spolek (RS 5222, PF 736, dotace 44 996 Kč): ZO ČSOP Vlašim 
(provozovatel paraZOO), 

g) fyzická osoba podnikající (RS5212, PF 100, dotace 90 574 Kč): Hana 
Škrháková Pádková (provozovatelka Papouščí zoologické zahrady, 
Bošovice).       
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2. Peněžní prost ředky Programu ve výši 600,00 tis.K č byly rozpočtovým 

opatřením předvedeny na úhradu nákladů provozovatel ům záchranných center 
CITES.  

Podle článku 5 odst. 6 Směrnice lze v rámci rozpočtových prostředků Programu 
hradit také péči o státem zadržené a zabavené exempláře chráněné podle zákona 
č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve zn. pozdějších předpisů 
(CITES).     

 Ministerstvo podle § 25 odst. 2 písm. j) zákona č. 100/2004 Sb. povoluje nebo 
pověřuje záchranná centra (dále jen „ZC“) a hradí provozovatelům těchto center 
náklady na péči o svěřené živé exempláře CITES (živočichy nebo rostliny), včetně 
s tím spojených provozních nákladů.  

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), případně celní úřady, 
předávají do ZC živé exempláře zadržené podle zákona  100/2004 Sb. ČIŽP podle  
§ 3 odst. 2 zákona č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu 
zajištění majetku a věcí v trestním řízení, vykonává správu Policií zajištěných 
exemplářů CITES, které rovněž umísťuje do  ZC.    

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., hospodaření s exempláři rostlin 
a živočichů, jež připadly státu (na základě pravomocného rozhodnutí o zabavení 
exempláře vydaného ČIŽP nebo soudního rozhodnutí o propadnutí exempláře), 
přísluší hospodaření s tímto státním majetkem ministerstvu, které hradí 
provozovatelům ZC náklady na péči o svěřené exempláře CITES až do jejich 
bezúplatného převedení do majetku některé ze zoologických nebo botanických 
zahrad, případně jiného vhodného příjemce.   

Ministerstvo uzavřelo v roce 2016 smlouvy (podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) s pěti provozovateli ZC CITES: Zoologická 
zahrada hl. m. Prahy, p. o., Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p. o., 
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou,  Botanická zahrada hl. m. 
Prahy, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.   

Podkladem pro úhradu ze strany ministerstva (objednatele) bylo konečné 
vyúčtování nákladů ze strany provozovatelů ZC (zhotovitelů), kteří náklady  
za svěřené exempláře CITES vyčíslili a vyfakturovali podle 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.   

Na základě faktur a konečného vyúčtování skutečných nákladů za období  
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 zaplatilo ministerstvo provozovatelům ZC 
CITES celkem 301 236 Kč.  

Celkové náklady na péči o exempláře zadržené ČIŽP nebo Celní správou ČR 
a exempláře zajištěné Policií ČR se v jednotlivých letech liší, protože jsou závislé 
nejen na počtu a druhu exemplářů umístěných v ZC, ale také na délce správních 
řízení o zabavení (ČIŽP) nebo trestních řízení (orgány činné v trestním řízení).  



158 
 

Z výše uvedeného důvodu v pol. 223-374100-5169-10-00-00-63 CITES/ZOO 
zůstalo nedočerpáno 298 764 Kč.    
 
Vyhodnocení pln ění cíle Programu a ú čelnosti využití dotací v roce 2016 

Poskytnuté 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.  
 
A. Chov ohrožených druh ů světové fauny v českých zoologických zahradách  

Na tento dotační titul 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 chráněných podle zákona č. 100/2004 Sb., 
o obchodování s ohroženými druhy (CITES). Řada z těchto druhů je zařazena také 
do Evropských záchovných program ů ohrožených druh ů (European Endangered 
Species Breeding Programmes, zkráceně EEP).   Světová asociace zoo a akvárií 
(WAZA) i Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA) ve svých programových 
dokumentech zdůrazňují, že jedním z nejdůležitějších úkolů zoologických zahrad 
v současnosti je zapojení do záchrany 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.  

 
Předmět podpory 1.1  

Dotace byly v roce 2016 využity, obdobně jako v předchozích letech, 
na částečné pokrytí náklad ů na krmení ohrožených druh ů 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.  

Dotace poskytnuté na krmivo v rámci p ředmětu 1.1 ve výši 11 420 769 K č 
byly vy čerpány.   
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Předmět podpory 1.2  
 

Dotacemi  poskytnutými v roce 2016 byly podpořeny následující mezinárodní 
reintroduk ční projekty ohrožených druh ů světové fauny :   

• Zoo Brno se zapojila do projektu „Posílení populace dvou druh ů jeřábů  
na Dálném východ ě“ (náklady 11 600 Kč, dotace 9 600 Kč).  Cílem projektu 
byl návrat ohroženého jeřába mandžuského a jeřába daurského do přírody. 
Zoo Brno dodala oplodněná vejce od jeřábů chovaných v Zoo Brno, ZOO 
Olomouc, Zoo Chomutov a Zoo Veldhoven do Khinganské přírodní rezervace 
(Rusko). Zoo Brno zajišťovala transport oplodněných vajec v transportním 
inkubátoru vlakem za doprovodu chovatele. V rezervaci pak mělo dojít 
k líhnutí a růstu mláďat, jejich označení a reintrodukci.  Dotace byla 
poskytnuta na pořízení transportního inkubátoru a přístroje na měření 
srdečního tepu embryí jeřábů ve vejcích.   

• Zoo Dvůr Králové  pokračovala v dlouhodobém projektu „Reintrodukce 
nosorožce dvourohého do národního parku Mkomazi v T anzánii“ 
(náklady na pořízení transportní bedny pro jednu samici nosorožce 
120 000 Kč, dotace 96 000 Kč).    

• Zoo Praha realizovala dlouhodobý projekt „Návrat divokých koní “ (celkové 
náklady na přepravu čtyř koní z ČR do Mongolska 1 520 000 Kč, dotace 
300 000 Kč).  Reintrodukce koní Převalského do národního parku Gobi B, 
západní Mongolsko. Projekt probíhá od roku 2011 a během šesti let bylo 
přepraveno celkem 23 koní z různých evropských zoologických zahrad. 
Mezinárodní projekt směřuje ke stabilizaci životaschopných populací koně 
Převalského v Mongolsku, protože z Evropy dovezení nepříbuzní koně zvýší 
genetickou variabilitu.  

 
Dotace poskytnuté na projekty v rámci p ředmětu 1.2 ve výši  405 600 Kč byly 
vyčerpány. 
  

B. Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany p řírody České 
republiky    

 
Předměty podpory 2.1  

Všechny české zoologické zahrady se, s ohledem na svou specializaci, 
zabývají ve větší či menší míře také chovem zvláště chráněných druhů živočichů 
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Dotace poskytnuté na krmivo v rámci   p ředmětu 2.1 ve výši 2 036 877 K č 
byly vy čerpány . 

 
Předmět podpory 2.2   

Zoologické zahrady chovají vzácná a vymírající plemena domácích zvířat, 
například ZOO Park Vyškov se na tento chov přímo specializuje.  
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Dotace poskytnuté na krmivo v rámci p ředmětu 2.2 ve výši 397 079 K č 
byly vy čerpány.  
 
Předmět podpory 2.3 

  Poskytovatel považuje realizaci dlouhodobých  inventariza čních 
a reintroduk čních projekt ů na záchranu zvlášt ě chrán ěných druh ů živočichů 
fauny ČR za jednu z priorit ochrany přírody, proto vyhověl všem žádostem o dotace 
z předmětu 2.3 v plné výši. Byly podpořeny následující projekty:  

• Zoo Brno  pokračovalo v projektu „Ochrana sý čků obecných na jižní 
Moravě -  2016“ (celkové náklady 128 000 Kč, dotace 102 400 Kč). Projekt 
byl zahájen v roce 2006 a jeho pokračování mělo přímou návaznost  
na aktivity uskutečněné v předchozích letech. Cíle projektu jsou: Zjištění 
aktuálního stavu populace sýčků v zájmové oblasti a posílení volně žijících 
populací sýčků jedinci odchovanými v Zoo Brno (práce v terénu, denní i noční 
monitoring výskytu sýčků, telemetrické sledování vypouštěných mladých 
sýčků). Zajištění bezpečných a funkčních hnízdních podmínek v místech 
stávajícího výskytu sýčků (proti kunám). Zpracování návrhu ochranných 
opatření na základě projektových zkušeností z let 2006-2015. Informování 
veřejnosti o životě sýčků a jejich ekologických nárocích. Partnery při realizaci 
projektu byly ZO ČSOP Břeclav a ZO ČSOP Nový Jičín. (Záchranná stanice 
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. 

• Zoo Hodonín realizovala projekt „Odchov mlá ďat sýčků obecných a sov 
pálených pro repatria ční program “ (náklady 35 430 Kč, dotace 28 344 Kč). 
Mláďata předávána na vypuštění ZO ČSOP Nový Jičín (ZS Bartošovice).  

• Zoo Ostrava  realizovala „Návrat orla skalního do Moravskoslezských 
Beskyd 2016 – pokra čování projektu “ (náklady 100 000 Kč, dotace 
80 000 Kč). 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 2016 
pokračoval 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. 

Dotace poskytnuté na projekty v rámci p ředmětu 2.3 ve  výši 210 744 K č 
byly vy čerpány .  
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Předmět podpory 2.4  

Z Programu jsou poskytovány dotace na ekologickou výchovu, vzd ělávání  
a osvětu  (dále jen „EVVO“) v zoologických zahradách, což je jedna z jejich 
základních funkcí. Zoologické zahrady spolupracují se všemi typy škol, vědeckými 
institucemi, mimoškolními zařízeními a širokou veřejností, proto mají 
nezastupitelnou úlohu v informování o chovaných druzích živočichů, jejich životním 
prostředí, ohrožení negativními vlivy i jejich ochraně. Byly podpořeny  
na následující projekty:   

• Zoo Brno: putovní výstava „Příběhy zvířat v záchranné stanici“, „Pracovní listy 
ke vzdělávací stezce v Zoo Brno“, „Lokální biodiverzita), „Informační letáky – 
Nechte je žít!“, „Plastiky stop zvířat“ „Kura Kura – želvy v ohrožení“ 
(vzdělávací panely)  

• Zoo Děčín: projekt „Škola v přírodě“,  

• Zoo Jihlava: projekt „Ve stínu tropické řeky“, projekt „Savci na dosah ruky“  

• Zoo Liberec : projekt „Naučná stezka českým lesem“, expozice „Veterinární 
ošetřovna zvířat v zoo“,  

• Zoo Ostrava: „Interaktivní výukové materiály pro starší žáky“,  

• Zoo Plzeň: čtvrtletník „IRIS – časopis o ZOO a BZ m. Plzně“, publikace 
„Plzeňská zoo jak ji neznáte – aneb příběhy zvířátek“, „IV. ročník krajské 
environmentální konference“ určené pro pedagogické pracovníky Plzeňského 
a Karlovarského kraje,    

• Zoo Ústí n. L.: „Entomologická expozice“, hra “Ptačí putování“, „Podpora 
ochrany zpěvného ptactva“, vydání zoologického sborníku „Fauna Bohemiae 
Septentrionalis“.  

• Zoo Vyškov: „Materiální zabezpečení výukových programů“, výukový 
program „Od semínka k chlebu“, interaktivní projekt „Louka-pastvina“.   

Dotace poskytnuté na EVVO v rámci p ředmětu 2.4 ve výši 922 277 K č byly 
vyčerpány . 
 
 
C. Spolupráce českých zoologických zahrad v rámci mezinárodních pr ogram ů 
chov ů ohrožených druh ů s významnými zoologickými zahradami a institucemi 
v cizin ě, podpora členství a ú časti zoologických zahrad v mezinárodních 
organizacích   

 
Dotace z dotačního titulu podpořily spolupráci českých zoologických zahrad 

s významnými zoologickými zahradami, institucemi a organizacemi v cizině v rámci 
kooperace mezinárodních programů chovů ohrožených druhů živočichů.  
 
Předmět podpory 3.1   

Za přispění těchto dotací vedly a vydaly české zoologické zahrady několik 
Evropských  plemenných knih (European Studbook, ESB), jednu Mezinárodní 
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plemennou knihu  (Intenational Studbook, ISB) a publikace Evropských 
záchovných program ů ohrožených druh ů (European Endangered Species 
Breeding Programmes, zkráceně EEP). 

Zoo Děčín: ESB kočky rybářské, Zoo Jihlava: ESB krokodýla siamského, EEP 
klokánka králíkovitého, EEP pro kočku slaništní, Zoo Olomouc: ESB poloopice, Zoo 
Ostrava: ESB hrocha obojživelného, ESB wapiti sibiřského, ESB siky vietnamského, 
Zoo Praha: ISB koně Převalského.  Dotace poskytnuté v rámci 3.1 ve výši 
57 400 Kč byly vy čerpány.  

Předmět podpory 3.2 a 3.3 – vydání spole čných publikací zoologických zahrad 
(vydavatel a příjemce dotace Zoo Praha):  

Ročenka zoo za rok 2015 (náklady 97 000 Kč, dotace 71 320 Kč). Vedení  
a vydání kompletního přehledu druhů a změn stavů zvířat chovaných v zoologických 
zahradách Unie českých a slovenských zoologických zahrad (dále jen „UCSZOO“) za 
rok 2015, 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 2015.  

Výroční zpráva UCSZOO za rok 2015 (111 000 Kč, dotace 77 934 Kč). 
Vedení a vydání komplexní informace o členských zoologických zahradách (15 
českých a 4 slovenské) a jejich činnosti v roce 2015. Zpráva rovněž uvádí přehled 
odborných komisí a zapojení do národních a mezinárodních organizací.   

Dotace poskytnuté v rámci 3.2 a 3.3 v celkové výši 149 259 Kč byly vy čerpány.   

 
Přehled skute čného čerpání pen ěžních prost ředků z Programu: 

Celkový objem finan.prost ředků v Programu v roce 2016 byl 16,2 mil.K č.  

1. Z peněžních prostředků Programu byly poskytnuty dotace ve výši  
15 600,00 tis.K č celkem 23 provozovatel ům zoologických zahrad . Celá 
tato částka byla do konce roku 2016 vy čerpána.  

2. Z peněžních prostředků Programu bylo 600,00 tis.K č převedeno rozpočtovým 
opatřením z rozpočtové položky 223-374100-5321-00-00-63 ZOO-NEINVEST. 
TRANSF. OBCÍM do rozpočtové položky 223-374100-5169-10-00-00-63 
CITES/ZOO nákup služeb. Z této rozpočtové položky uhradilo ministerstvo 
5 provozovatelům ZC CITES náklady na péči o svěřené exempláře CITES 
celkem 301 236 Kč. Z rozpo čtové položky 223-374100-5169-10-00-00-63 
CITES/ZOO nákup služeb bylo vy čerpáno pouze 301,24 tis.K č. 
Nevyčerpané prost ředky ve výši 298,76 tis.K č byly ponechány v rozpočtu 
kapitoly 315-MŽP a budou převedeny do NNV.  
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Závěr  

1. Poskytování dotací ZOO  

V ČR neexistuje žádný jiný národní ani mezinárodní pro gram, z kterého 
by bylo možné poskytovat provozovatel ům zoologických zahrad neinvesti ční 
dotace na projekty a činnosti podporované z tohoto Programu.    

Správce Programu považuje za nezbytné, aby 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.  

Vzhledem k přibývajícímu počtu provozovatelů zoologických zahrad (v roce 
2004 celkem 16, na konci roku 2016 celkem 27), by bylo vhodné, s ohledem  
na celkový rozpočet kapitoly 315-MŽP, navýšit objem peněžních prostředků 
v Programu na rok 2017 a další kalendářní roky.  

2. Úhrada náklad ů provozovatel ům ZC CITES  

V současné dob ě jsou  peněžní prost ředky z Programu jediným zdrojem 
na hrazení náklad ů na péči o státem zadržené, zajišt ěné, zabavené a odebrané 
exemplá ře živočichů a rostlin provozovatel ům ZC CITES.  

Úhrada těchto nákladů je zákonnou povinností státu podle  
zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy. Pokud by tyto 
prostředky nemohly být čerpány v rámci Programu, bylo by nutné najít jiné finanční 
zdroje.   

 
 

4.5.4 Dotace nestátním neziskovým organizacím 

 
Schválený rozpočet o objemu 20 000,00 tis.K č byl vyčerpán ve výši 

18 500,00 tis.K č a to 13 500,00 tis.Kč v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky 
vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 a částka 5 000,00 tis.Kč na 
Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny. V rámci Státního programu EVVO 
prostředky čerpány nebyly. 

Dotační politika MŽP vůči NNO v roce 2016 vycházela z usnesení vlády ze 
dne 15. června 2015 č. 470 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči 
nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016. 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 ČR, 
Aktualizovaný státní program ochrany přírody a krajiny ČR, Strategický rámec 
udržitelného rozvoje ČR, Strategie ochrany biologické rozmanitosti, Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o odpadech, Akční plán pro biomasu, Státní program 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR nebo Strategie vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj.  
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Poskytování dotací z Programu se řídí Zásadami vlády pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 
orgány státní správy (usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení 
vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657). 

Projekty v rámci Hlavních oblastí státní dota ční politiky v ůči NNO 

Pro rok 2016 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 životním prostředí. Celkově bylo 
v oblastech podpořeno 80 projektů realizovaných obecně prospěšnými společnostmi 
(15 projektů), spolky (58 projektů) a ostatními neziskovými a podobnými 
organizacemi (7 projektů). 

Stručný popis jednotlivých tematických oblastí: 

A. Ochrana p řírody a biologické rozmanitosti 

 V této oblasti bylo čerpáno 2 416,17 tis.K č na 15 realizovaných projektů. 
Nejvyšší objem (1 x po 200,00 tis.Kč) byl vynaložen na projekt: 

� Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky obecně prospěšné společnosti Koalice 
pro řeky 

B. Životní prost ředí v obcích a m ěstech 

 V této oblasti bylo přiděleno 4 670,20 tis.K č na realizaci 26 projektů. Nejvyšší 
objemy (4 x po 200,00 tis.Kč) byly vynaloženy na projekty: 

� Podpora regionální bioprodukce ve Zlínském kraji a na Hodonínsku Informačního 
středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., 

� Zapoj se do KPZ! spolku PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel 
ekologického zemědělství, 

� Niva v Maříži – řešení a příklad udržitelnosti cenného biotopu v obci  spolku 
Mařížský park, z. s., 

� Rozvoj turistického potenciálu Josefovských luk České společnosti ornitologické. 

C. Znalosti a informovanost o ŽP 

 V této oblasti bylo přiděleno 6 413,64 tis.K č na realizaci 39 projektů. Nejvyšší 
objemy (13 x po 200,00 tis.Kč) byly vynaloženy na projekty: 

� Bádání a objevování v přírodě pro České Švýcarsko, o.p.s, 

� Posílení vztahu k přírodě žáků MŠ a ZŠ na Mělnicku a okolí prostřednictvím 
terénních ekologických výukových programů pro Ekocentrum Koniklec, obecně 
prospěšná společnost, 

� Více bezpečí a zábavy v lesní třídě Lesníček pro Mateřská škola Semínko, o.p.s., 

� S dětmi v přírodě a zodpovědně spolku Petrklíč, z.s., 



165 
 

� Environmentální poradenství pro sociálně znevýhodněné pro ZO ČSOP 
VERONICA, 

� Ekolist.cz – zpravodajství, rozhovory, komentáře spolku BEZK, z.s., 

� Škola vzhůru nohama - vzdělávací programy o netopýrech pro Českou 
společnost pro ochranu netopýrů, 

� Fauna Pardubického kraje v Záchranné stanici Pasíčka pro Český svaz ochránců 
přírody - Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka", 

� Informační centrum soustavy chráněných území Natura 2000 pro Ekocentrum 
PALETA, z. s., 

� Ptačí sousedé - výukové programy pro žáky základních a středních odborných 
škol pro Českou společnost ornitologickou, 

� Terénní environmentální výukové programy pro školy na téma geologie 
Podblanicka pro Okresní sdružení ČSOP Benešov, 

� Les ve škole – přímý kontakt s přírodou ve výuce na prvním stupni ZŠ pro 
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., 

� Jděte ven - přímý kontakt s přírodou pro nejmenší pro TEREZA, vzdělávací 
centrum, z.ú. 

 

Koordina ční projekty v ochran ě přírody a krajiny 

 V této oblasti bylo přiděleno 5 000,00 tis.K č na celkem 3 projekty. Jeden 
projekt byl realizován Belecem a to za 1 081,00 tis.K č a nese název „Propagace 
záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ a 2 projekty 
realizované Českým svazem ochránců přírody, na projekt „Otevřený program 
Ochrana biodiverzity v roce 2016“ bylo poskytnuto 1 919,00 tis.K č a 2 000,00 tis.K č 
byly poskytnuty 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 (namátkově, v rámci plánovaných kontrol), 

• 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, 
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• 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. 

 
Prost ředky na podporu Národní sít ě environmentálního vzd ělávání, výchovy 
a osvěty (EVVO) 

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.  

V roce 2016 bylo vyčleněno na podporu Národní sítě EVVO celkem 
1 500,00 tis.K č, které nakonec nebyly čerpány . Důvodem bylo neschválení nové 
směrnice pro Dlouhodobé smlouvy s NNO pro oblast EVVO. Využití těchto 
prostředků bylo plánováno právě na plnění dlouhodobé smlouvy, jejímž obsahem by 
bylo zajištění metodické podpory subjektům EVVO (školení, metodické materiály, 
mentorství pro lektory); sběr dat z regionální a národní úrovně (roční údaje, trendy, 
mapy); monitoring stavu implementace EVVO na školách; propagace EVVO apod. 

 

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. září 1999 
prostřednictvím rozpočtové kapitoly MŽP. Cílem je poskytnutí těchto sociálně 
zdravotních plateb lidem, kteří splňují zákonné podmínky a mnozí jsou na nich 
i existenčně závislí.  

 Schválený rozpočet v roce 2016 v rámci této podpory činil 400,00 tis.K č 
Prostředky byly čerpány ve výši 15,00 tis.K č.  

 Částka vyplácených dávek se neustále snižovala, což bylo dáno skutečností, 
že vyplácení úhrad je ukončeno dovršením 65 let věku. V současné době se jedná o 
výplatu jednomu příjemci mimořádně do konce života, nelze tedy přesně stanovit 
dobu ukončení programu. 

 Program je v útlumu, celková částka v dalších letech zřejmě nebude 
přesahovat částku 15,00 tis.Kč, což bylo zohledněno při přípravě rozpočtu na rok 
2017. 
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4.5.6 Prost ředky na kompenzaci ztrát obcí na území národních pa rků 

 
 Schválený rozpočet této podpory v roce 2016 činil 6 000,00 tis.K č a byl 
čerpán v objemu 5 599,11 tis.K č. 

 Prostředky byly poskytnuty 65 obcím na kompenzace ztráty za neobdrženou 
daň z nemovitosti za lesy nacházející se na katastrech příslušných obcí na území 
národních parků. 

 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 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). 
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4.6 Účelová podpora vybraných oblastí činnosti MŽP 

 

4.6.1 Sanace lokalit po sov ětské armád ě 

 
Povinnost zajišťovat nápravu ekologických škod po Sovětské armádě (dále 

SA) byla uložena MŽP usnesením vlády ČR č. 2 ze dne 6. ledna 1993. Postup 
nápravy ekologických škod na lokalitách po SA na MŽP probíhá dle Zásad pro 
poskytování prostředků z rozpočtu Ministerstva životního prostředí na financování 
nápravy ekologických škod po Sovětské armádě. Sanace bývalých základen po 
Sovětské armádě je financována ze státního rozpočtu z kapitoly 315, program 
odstraňování škod po Sovětské armádě.  

Sovětská armáda využívala na území České republiky cca 155 různě velkých 
lokalit, u nichž byl průzkumem zjištěn různý rozsah ekologických škod. Hlavní 
ekologickou zátěží v bývalých vojenských lokalitách je znečištění podzemních vod. 
Prioritními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ale také 
polychlorované bifenyly, těžké kovy a další toxické látky.  

Největší koncentrace vojsk SA se soustředila do vojenských výcvikových 
prostorů (dále VVP). Největší VVP byly VVP Ralsko (9 hlavních lokalit s centrem 
Mimoň včetně letiště Hradčany) a VVP Mladá (11 hlavních lokalit s centrem 
v Milovicích, včetně letiště Boží Dar). 

 
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 373200-5169. V průběhu roku nebyl rozpočet měněn. 
Skutečně čerpány byly prostředky ve výši 1 169,73 tis.K č (cca 11,70 %).  

Prostředky byly čerpány na sanační práce a supervize na lokalitách: 

v tis.Kč 
Lokalita Druh práce Zhotovitel Čerpání 

Luštěnice monitoring  ET Cosulting s.r.o. 213,26 

Kuřívody odstranění nepotřebných vrtů AQUATEST a.s. 241,33 

Boží Dar sever 
přístup k vrtům Lidařík, s.r.o. 12,10 

projektová dokumentace AQUATEST a.s. 241,91 

Hradčany  
atenuace EPS, s.r.o. 231,97 

pasport vrtů EPS, s.r.o. 229,16 

Celkem    1 169,73 
 

 Z dostupných materiálů bylo zjištěno, že od začátku sanačních prací v roce 
1991 bylo do konce roku 2015 vyčerpáno přibližně 1,5 mld.Kč. Předpokládalo se, že 
sanační práce budou ukončeny v roce 2022 a celkem bude ještě potřeba cca 
150 mil.Kč. V průběhu minulých let však docházelo k postupnému krácení finančních 
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prostředků a tudíž i k prodlužování a oddalování nutných sanačních prací. V roce 
2012 došlo k radikální změně koncepce Sanace 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 a likvidace vrtů. 

 Vzhledem k finančním nárokům na komplexní sanační práce v řádu desítek 
miliónů korun a nutnost zadávat tudíž pouze monitorovací práce, popřípadě likvidace 
vrtů, nebylo možné každoročně dočerpat od roku 2012 přidělené finanční prostředky. 

 V letech 2008 - 2009 byl v rámci realizované zakázky „Pasportizace lokalit po 
SA“ mapován aktuální stav všech lokalit, s cílem prověřit postup jejich sanace 
a stanovit priority pro odstraňování starých ekologických zátěží z těchto lokalit pro 
nejbližší období. Bylo zjištěno, že 16 lokalit je rizikových (nutné bezodkladné 
nápravné opatření) a 60 lokalit potencionálně rizikových, tzn., že pro definitivní 
závěry nejsou dostatečné informace. Doposud byly vytipovány tyto lokality 
k přednostnímu zahájení prací: 
 

Lokalita Nápravné opat ření/stav Odhad náklad ů 
v tis.K č 

VVP Mladá - Boží Dar sever  Sanace/nezahájeno 100 000,00 

VVP Ralsko Doprůzkum/nezahájeno 2 - 5 000,00 

VVP Mladá – Ji řice tábor Aktualizovaná analýza rizika a 
příp. sanace/nezahájeno 2 - 5 000,00  

VVP Mladá -Produktovod+Lipník Sanace/nezahájeno 10 -18 000,00 

Lušt ěnice Odstranění volné fáze ropných 
uhlovodíků /nezahájeno 3 - 5 000,00 

VVP východní Čechy Doprůzkum, případně 
sanace/nezahájeno 2 - 5 000,00 

Zbylé lokality z pasportizace Doprůzkum, případně 
sanace/nezahájeno 2 - 5 000,00 

Celkem  121 - 143 000,00 

 
 V důsledku tohoto vývoje jsme připravili na rok 2017 a další velkou zakázku 
Sanace Boží Dar sever s odhadovanou výší nákladů cca 80 mil. Kč na cca 10 let 
(omezující předpoklad ročního čerpání do 10 mil.Kč). Kromě toho budou dále 
realizovány menší zakázky na likvidace vrtů a monitoring. 
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4.6.2 Likvidace starých d ůlních d ěl 

 
 Náplní podpory je zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných 
průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný 
obecný zájem. Výdaj vychází ze zákonné povinnosti Ministerstva životního prostředí 
stanovených § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon) a z § 10 odst. 5 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě. 

Prostředky na likvidaci starých důlních děl byly pro rok 2016 rozpočtovány ve 
výši 45 000,00 tis.K č. Do rozpočtu byly zapojeny NNV ve výši 15 000,00 tis.Kč. 
Konečný rozpočet tedy činil 60 000,00 tis.K č. 

ČGS byly uvolněny prostředky ve výši 8 290,00 tis.K č, které byly zcela 
vyčerpány na: 

Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ 
na pracovišti v Kutné Hoře jako základní podklad pro šetření starých 
důlních děl  1 600,00 tis.Kč 

Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve 
státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl 1 400,00 tis.Kč 

Revize zákresů poddolovaných území a důlních děl na základě 
nových přírůstků digitální mapové dokumentace jako podklad pro 
šetření starých důlních děl 750,00 tis.Kč 

Prvotní šetření oznámených projevů starých důlních děl 560,00 tis.Kč 

Revize zajištěných starých důlních děl podle vyhlášky ČBÚ 1 730,00 tis.Kč 

Vývoj technické, databázové a aplikační infrastruktury pro efektivní 
vytváření, zpřístupnění a zabezpečení informací registru starých 
důlních děl a podkladů pro šetření starých důlních děl 2 250,00 tis.Kč 

 
Rozpočet aparátu MŽP činil 36 710,00 tis.Kč. V rámci podpory byly zapojeny 

nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 000,00 tis.Kč, celkem bylo čerpáno 
32 243,20 tis.K č (z toho NNV 0,00 tis.Kč). Nedočerpané prostředky dosáhly výše 
19 466,80 tis.Kč, z toho NNV 15 000,00 tis.Kč. 

 Prostředky byly čerpány v rámci následujících akcí: 
v tis.Kč 

Název lokality, díla K.ú. Způsob 
zabezpečení Sídlo Zhotovitel Čerpání 

propad Habartov (p.č. 871/1)   Habartov likvidace Sokolov Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 543,30 

propad Strážov na Šumavě - č.p. 13   Strážov na Šumavě průzkum Plzeň Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 186,02 

propad Otovice (p.č. 1513)   Otovice u Karlových 
Var 

likvidace Sokolov Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 

966,01 

propad Lázně Kynžvart (p.č. 235) I. Etapa Lázně Kynžvart likvidace Sokolov Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 5 541,81 

propad Radonice u Kadaně 1 (p.č. 534/1)   Radonice u Kadaně likvidace Most Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 

137,40 
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propad Radonice u Kadaně 2 (p.č. 534/1)   Radonice u Kadaně likvidace Most 
Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 

Kremsiger B Přísečnice likvidace Most Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 586,75 

propad Střezov (p.č. 832/2)   Březno u Chomutova likvidace Most Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 1 058,80 

propad Černín u Zdic (p.č. 410/2)  Černín u Zdic likvidace Praha Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 

496,04 

propad jámy Marta stará (Pankrác č.p. 
401) Nýřany průzkum Plzeň Sdružení "Likvidace SDD - 

PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 1 156,54 

štola Knížkovice Knížkovice zajištění Praha Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 561,21 

Jáma 3 Petřvald u Karviné zajištění Ostrava GEMEC - UNION a.s. 23,96 

Skalice u České Lípy - štola č. 1 Skalice u Čes.Lípy oprava 

Liberec GEMEC - UNION a.s. 300,66 Skalice u České Lípy - štola č. 2 Skalice u Čes.Lípy oprava 

Skalice u České Lípy - propad Skalice u Čes.Lípy likvidace 

samostatný vstup u Indiánky   Hloubětín  zajištění Praha Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 

44,88 

štola na ložisku Skály Gabrieliny Liblín zajištění Plzeň Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 76,85 

Mertova díra Blažkov u Slavoňova oprava 

Hradec 
Králové 

Sdružení "SDD - oblast 2" 836,14 

Svatý Petr - štola Pavel Špindlerův Mlýn oprava 

Godrovy Domky - parcela 1326 Dolní Dvůr oprava 

propad Žacléřské Boudy Horní Malá Úpa oprava 

štola Berghaus - východ Černý Důl oprava 

k.ú. 555 - u sv. Kateřiny Stříbrné Hory u 
Přibyslavi oprava 

Liberec 

stařiny nad štolou Václav Štěpánov nad 
Svratkou oprava 

dobývka Hřebínek Svébořice oprava 

Borovec - propad Štěpánov nad 
Svratkou oprava 

štola na  Borovině Rožná oprava 

Havírna - dobývka 4 Štěpánov nad 
Svratkou oprava 

štola č.3 Lindava oprava 

stařina u Olešničky Olešnička oprava 

štola Studnice Studnice u Rokytna oprava 

jáma Franz Josef  I Dubí-Pozorka oprava 

Most 

Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 3 410,24 

Údlice Údlice oprava 

Horní Zálezly Horní Zálezly oprava 

Mstišov Mstišov oprava 

Větrací komín dolu Richard II Litoměřice oprava 

Kalek  4 Kalek oprava 

Kremsiger C Přísečnice oprava 

Bludná (Zuzana) Potůčky oprava 

Sokolov 

Přední Hřebečná Hřebečná oprava 

štola u potoka Černá Potůčky oprava 

nad tratí Potůčky oprava 

Šedivec Potůčky oprava 

parcela 18/1 Jáchymov oprava 
Zlatý Kopec - Hrazený potok II komín 
(šachta 468) Ryžovna oprava 

Zlatý Kopec - Hrazený potok III Ryžovna oprava 
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Zlatý Kopec - Hrazený potok IV - štola 4 Ryžovna oprava 

Zlatý Kopec - Kohlreuter - komín II Ryžovna oprava 

Alte Wiege - šachtice I Dolina u Krajkové oprava 

Hroznětín - štola I Hroznětín oprava 

Wildbahner - propad II Hřebečná oprava 

Wildbahner - propad III Hřebečná oprava 

Öhlbrunn - štola VII Nezdice u Křepkovic oprava 

Hoffnung zu Gott - rokle Potůčky oprava 

Svatý Duch - rokle Potůčky oprava 

Vavřinec I Potůčky oprava 

Katharina (Kateřina) 3 Ryžovna oprava 

Ignác dolní Studenec u Oloví oprava 

Karel - hlavní jáma Potůčky oprava 
Zlatý Kopec - Hrazený potok II (dobývka 
1) Ryžovna oprava 

Zlatý Kopec - Hrazený potok II (dobývka 
2) Ryžovna oprava 

Zlatý Kopec - Hrazený potok IV - štola 2 Ryžovna oprava 

Zlatý Kopec - Hrazený potok IV - štola 3 Ryžovna oprava 
Zlatý Kopec - Hrazený potok IV - propad 
6 Ryžovna oprava 

propad Pernink Pernink oprava 

propad nad Jáchymovem Jáchymov oprava 

dobývka Hřebečná Hřebečná oprava 

propad Na Neklidu Jáchymov oprava 

Rudná - rozrážka Potůčky oprava 

propad Mírová (p.č. 49/3) Mírová likvidace Sokolov Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 

799,45 

Valeč Valeč v Čechách zajištění Sokolov Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 609,26 

Ohnišťovice - stará šachta 22 Ohnišťovice likvidace Plzeň Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 810,00 

Muckov Černá v Pošumaví oprava 

Plzeň Severní energetická a.s. 1 843,55 

Mochov - Na zámku (Jírova jáma) Javoří u Hartmanic oprava 

Hartmanice - Křemelná Prášily oprava 

Plzeň - Božkov Božkov oprava 

Hromnice Hromnice oprava 

Důl Štěstí s Radostí Výškov u Chodové 
Plané oprava 

štola Anna 
Výškov u Chodové 
Plané oprava 

Sedlo Mělnice oprava 

Chodová Planá - Austria Chodová Planá oprava 

Amálino údolí R Kašperské Hory oprava 

štola Vidice Vidice oprava 

štola Ferdinand - propad Pozorka u Kladrub oprava 

důl Sadová - jáma Výškov u Chodové 
Plané oprava 

pinkový tah na žíle dolu Antonín Chodová Planá oprava 

jáma Haspl Schacht Kamenný Újezd u 
Nýřan oprava 

štola u dolu Jakub Kladruby u Stříbra oprava 

štola Koruna Kladruby u Stříbra oprava 
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štola Cecilie Kladruby u Stříbra oprava 

štola Jan na Poušti Vrbice u Stříbra oprava 

štola Št-2 Svržno oprava 

komín nad štolou (jámou) Jakub Kladruby u Stříbra oprava 

Dolní Kramolín - Lazurový vrch d 
Výškov u Chodové 
Plané oprava 

Holýšov - šachta č.1 Merklín u Přeštic oprava 

Holýšov - propad č.6 Holýšov oprava 

Trubín - sever Trubín oprava 

Praha 

Kateřinka 506 Kozí Hory oprava 

Bresson Kladno oprava 

Engerth Kladno oprava 

štola Antonín Paduánský - západ Kutná Hora oprava 

Kutná Hora - Suchá štola Poličany oprava 

Humbold Jemníky oprava 

Boží požehnání (štola Julius) Cvrčovice oprava 

štola č.1 - Černín Černín u Zdic oprava 

1. krátká štola pod viaduktem Jílové u Prahy oprava 

štola č.1 Podlešín Podlešín oprava 

Roveňská šachta Kutná Hora oprava 

Trubín-sever b Trubín oprava 

štola Brtevník Krásná Hora nad 
Vltavou oprava 

selská štola Jemníky oprava 

štola Mutějovice 2 Mutějovice oprava 

štola Antonín Paduánský - východ Kutná Hora oprava 

šurf Na Křipici č.III Kocelovice likvidace Plzeň Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 220,69 

Čermná "B" Čermná ve Slezsku oprava Ostrava Sdružení "SDD - oblast 2" 344,93 

štola Brodce Pastviny zajištění Most Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 907,93 

štola Bohutín nad Moravou (p.č.336) Bohutín nad 
Moravou zajištění Ostrava Sdružení "SDD - oblast 2" 202,88 

Štola č. 5 Liboňov oprava 

Most 

Severní energetická a.s. 2 736,44 

svrchní štola sv. Kryštofa Jiřetín pod Jedlovou oprava 

Štola Š - 1, Baumgartner Dolina oprava 

Kovářská 3 Kovářská oprava 

Štola P-1 Poleň oprava Plzeň 

Komín č. I (úsek štoly CHRŠ-1) Libečov oprava 

Praha 

Jáma Jan Kostelní Střimelice oprava 

Jáma Karolína Černé Voděrady oprava 

Štola č. II Malovidy oprava 

Štola č. 3 Bořkovice oprava 

Štola Kosobudy Mokřice oprava 

Dobývka 2 (Slibový dóm) Malešov oprava 

Průzkumná jáma J-1 Vernéřov u Aše oprava 

Sokolov 

Šachtice Š-? Rotava oprava 

Šachtice Oš 11 Studenec u Oloví oprava 

Šachtice Oš 12 Studenec u Oloví oprava 

Šachtice Oš 28 Studenec u Oloví oprava 
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Šachtice Oš 29 Studenec u Oloví oprava 

Šachtice Oš 30 Studenec u Oloví oprava 

Šachtice Oš 38 Oloví oprava 

Štola Krásná Marie Oloví oprava 

Hloubení H1 (u R14) Kraslice oprava 

Šachtice KŠ2 (u R8) Kraslice oprava 

Štola č. 9 Kraslice oprava 

Kutací jáma Na Borku č. III Březí u Blatné zajištění Plzeň Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 146,62 

Generální dozor objednatele Česká republika xxx xxx GEOtest, a.s. 1 421,49 

vrt V 84 Petrov u Prahy likvidace Praha Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 8,38 

průzkum na p.č. 547,347 a 350/2 k.ú 
Horní Slavkov Horní Slavkov průzkum Sokolov Sdružení "Likvidace SDD - 

PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 199,45 

průzkum propad Trhový Štěpánov (p.č. 
1112/6)  

Trhový Štěpánov průzkum Praha Sdružení "Likvidace SDD - 
PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 

313,92 

Kaňk - propad komunikace před č.p. 82 Kaňk I. etapa 
likvidace Praha Sdružení "Likvidace SDD - 

PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1" 114,95 

Celkem         32 243,20  

 

 V hodnoceném roce byly v rámci této podpory uzavřeny smlouvy 
s předpokládaným objemem finančních prostředků 57 000,00 tis.Kč, zároveň byla 
vytvořena finanční rezerva pro řešení mimořádných situací ve výši 3 000,00 tis.Kč (tj. 
5%). Celkové očekávané čerpání ve výši 60 000,00 tis.Kč nebylo naplněno z těchto 
důvodů: 

• Úsporami na jednotlivých smluvních projektech ve výši 1,2 mil.Kč 

• Prodlení při vzájemném odsouhlasení rozpočtu projektovaných prací v rámci 
prováděcích smluv a s tím spojené prodloužení termínů plnění do roku 2017. 
Prodlení jsou způsobena nízkou cenou, kterou si dodavatelské firmy stanovili ve 
své nabídkové ceně v Rámcové smlouvě a které jsou jen s obtížemi schopny 
dostát.   

• Průtahy při správních řízeních (účastníci řízení, dotčené orgány státní správy) 
v rámci povolování hornické činnosti u místně příslušných obvodních báňských 
úřadů a s tím spojené prodloužení termínů plnění do roku 2017. 

• Skutečné čerpání rozpočtu v příslušném roce je rovněž ovlivněno počtem 
oznámených důlních děl ohrožují zákonem chráněný obecný zájem. Na to má 
největší vliv počasí v daném roce, což je faktor, který nemůže Ministerstvo 
životního prostředí ovlivnit. V jednotlivých letech proto může docházet k výrazné 
výchylce (čerpání SDD dle posledních tří let: 2014 – 23,5 mil. Kč, 2015 – 83,2 
mil. Kč, 2016 – 40,5 mil. Kč) od rozpočtované částky. 
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4.6.3 Geologická činnost 

 
 Podle  § 19 zákona č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, je Ministerstvo 
životního prostředí ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro výkon státní 
geologické služby, pro ochranu horninového prost ředí, včetně ochrany 
nerostných zdroj ů a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekolo gický 
dohled nad t ěžbou.  Částka na geologické práce zasahuje do všech uvedených 
kompetencí odboru geologie (MŽP) včetně ochrany akumulace a ochrany 
podzemních vod. V rámci geolog. činností (zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích) se řeší problematika radonu v horninovém prostředí (v souladu s UV č. 538 
z roku 1999 radonový program) a zejména geologické práce a úkoly vyplývající 
z vyhlášky MŽP č. 309/2004 Sb., vztahující se k rizikovým geofaktorům životního 
prostředí. Tyto zahrnují identifikaci, dokumentaci, inventarizaci, systemizaci 
a vyhodnocování přírodních rizikových faktorů a dále dokumentaci geologické stavby, 
procesů a jevů včetně antropogenních, které mají zásadní vlivy a dopady na 
horninové prostředí. 

 Částka na geologické práce se od převedení kompetencí z MPO na MŽP 
výrazně snížila z 200 mil. Kč v roce 1996 na 11 mil v roce 2016. Její současná výše 
již nezajišťuje potřebné množství prací pro uvedené oblasti. 

Prostředky na geologickou činnost byly pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 
11 000,00 tis.K č a jejich rozpočet zůstal do konce roku beze změn. Skutečné 
čerpání činilo 10 977,89 tis.K č, tj. 99,80 %. Z toho 8 715,01 tis.K č bylo čerpáno PO 
ČGS a  2 262,88 tis.K č ÚO MŽP. 

 Prostředky byly využity na hydrogeologické práce, ložiskovou geologii, 
zjišťování zátěží po těžbě, informatiku v geologii, rizikové geofaktory a další. 
Podrobnější popis využití prostředků na realizaci geologických prací je následující: 

- Hydrogeologické práce pokračovaly v česko-německo-polské hraniční oblasti 
(hydrogeologický monitoring oblasti Hřensko – Křinice, problematika ovlivnění 
hrádecké pánve těžbou dolu Turów) a oblasti geoparku Železné hory (aktualizace 
hydrogeologických podkladů). 

- V oblasti ložiskové geologie bylo provedeno vyhodnocení vápenců v Českém 
masivu z hlediska využití k výrobě plniv a byly realizovány práce posuzující nové 
možnosti využití draselných živců v celé ČR. V rámci aktualizace informací 
o ložiskovém potenciálu a stavu zdrojů nerostných surovin (SurIS) pokračovalo 
upřesňování evidence a informací o aktuálním stavu využití ložisek 
nevyhrazeného nerostu formou dokumentu Hor (MPO) 1-01. Byly zpracovány 
datové podklady publikace Surovinové zdroje ČR a současně pokračovala 
elektronizace pasportů ložisek a průzkumných území (Ložiskový informační 
systém –LIS). 

- Pokračovalo zjišťování zátěží životního prostředí po těžbě nerostných surovin 
např. hodnocením aktuálního stavu ekologických rizik vybraných opuštěných 
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úložných míst těžebního odpadu v návaznosti na aktualizaci Registru opuštěných 
úložných míst i vypracováním modelu reaktivního transportu na těchto místech, 
dále vyhodnocením kontaminace Bělohradského rybníka na Jihlavsku.  

- Finalizovala transformace digitálních dat o nerostných zdrojích v rámci konverze 
informačních systémů státní geologické služby s cílem validace dat a dalšího 
zvýšení kvality a přístupnosti údajů pro státní správu a odbornou veřejnost. Tyto 
práce zahrnují aktualizaci a integraci informačních systémů, pasportizaci ložisek, 
průzkumných území, archivních dat geologické služby a odboru geologie na MŽP 
vč. doprovodných agend v listinné podobě. 

- Rizikovým geofaktorům byla věnována řada geologických prací zaměřená 
zejména na: 

• analýzu vlivu horninových a tektonických kontaktů a prostorovou variaci 
radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách a v geologickém 
podloží v detailním měřítku. Statisticky prokazatelné variace radonu 
a dávkového příkonu na různých typech tektonických poruch umožňují 
identifikovat detailního průběh tektonických poruch a vyhodnocení výsledků 
profilových měření a přispívají k definování tektonických poruch jako jednoho z 
rizikových geofaktorů; 

• pro identifikaci exodynamických rizik probíhala analýza využitelnost mělké 
geofyzikální metody multikabel pro dokumentaci sesuvů, kaveren, mocností 
kvarterního pokryvu a skrytých geologických těles (Trosky, Moravský kras); 

• aktualizaci a implementaci nově zjištěných objektů do Registru svahových 
nestabilit, zejména z oblastí Fryštácka, Frýdecko-Místecka a Třinecka 
a analýzu příčin a průběhu procesů eroze a sufoze v sedimentárních 
formacích v oblasti Vyškovské brány 

- Pokračovala aktualizace edice půdních map v měřítku 1 : 50 000, v r. 2016, 
zaměřená na příhraniční části Krušných hor a mapové listy 02-23 Děčín, 02-32 
Teplice, 11-11Aš, a průběžná geologická dokumentace významných liniových 
staveb (R6, D3, D11, D4, Dubenec, D8 Řehlovice). 

- Zahájena byla revize a aktualizace geologické mapy CHKO Brdy jako podklad pro 
geologickou mapu ČR 1 : 50 000; reinterpretací geofyzikálních dat došlo 
k vymezení a definici žerotického příkopu na Znojemsku a ocenění jeho 
perspektivy z hlediska zdrojů podzemních vod. 

- Dokončeny byly tematické mapy pro Geopark Český ráj a aktualizace 
geologických poměrů  v j.-jz. části geoparku v okolí Příšovic.  

- Byla realizována další etapa revitalizace vybraných částí fondu písemné 
geologické dokumentace spravované archivem Geofond a přeuložení 
dokumentačních vzorků v depozitáři Kamenná II ze starších vrtů do standartního 
ukládacího systému. 
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- Byly vytvořeny podrobné geologicko – morfologické podklady pro studii retence 
vody v krajině a dále metodické postupy vedoucí k návrhu nové kategorizace 
a tvorbě katologů svahových nestabilit. 

-  V elektronické formě jsou nově dostupné aktuální signální informace z expertní 
a posudkové činnosti státní geologické služby, které jsou zobrazené v interaktivní 
mapě posudků oblastních geologů, začalo zpřístupňování „Vyjádření“ útvaru 
Geofond a využití distančních dat nové generace v geologických aplikacích 
(Možnosti aplikace LIDARu a interferometrie v poddolovaných a nestabilních 
územích).  

 
Nedočerpané prostředky MŽP ve výši 22,11 tis.Kč budou převedeny do NNV. 

 

4.6.4 Soustava NATURA 2000 

 
Prostředky na zabezpečení povinností vyplývajících ze soustavy NATURA 

2000 pro rok 2016 byly původně rozpočtovány ve výši 10 000,00 tis.K č. V průběhu 
roku byl rozpočet navýšen o 7 000,00 tis.Kč. Upravený rozpočet tedy činil 
17 000,00 tis.K č. V kapitole 315 - MŽP jsou tyto činnosti zajišťovány 
OSS AOPK ČR, které byly převedeny všechny rozpočtované prostředky. V rámci 
titulu byly zároveň zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů AOPK ČR ve výši 
3 772,89 tis.K č. 

 AOPK ČR je Ministerstvem životního prostředí 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 § 45f 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. 

 AOPK ČR obdržela v roce 2016 od MŽP účelově vázané prostředky pro 
naplňování úkolů souvisejících s implementací obou výše zmíněných směrnic ve výši 
17 000,00 tis.Kč (z toho 10 000,00 tis.Kč na platy vč. příslušenství). Tato částka byla 
navýšena o nedočerpané finance z roku 2015 ve výši 3 772,89 tis.Kč. Tyto finance 
odborně spravovala sekce ochrany přírody a krajiny, odbor monitoringu biodiverzity. 

 Čerpání prostředků této účelové podpory v celkové výši 16 761,39 tis.K č 
(z toho NNV 2 787,51 tis.Kč) zachycuje následující přehled:  
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v tis.Kč 

Projekt Upravený 
rozpo čet 

Konečný 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

Soustava NATURA 2000 17 000,00  20 772,89 16 761,39 2 787,51 

 v tom prostředky na platy zaměstnanců na 
služebních místech 738,07 738,07 738,07 0,00 

 v tom prostředky na platy zaměstnanců v PP 6 642,00 6 642,00 6 642,00 0,00 

 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 2016 proplaceno 6,7 mil.Kč v následující 
struktuře podle typů monitoringu (v mil.Kč):  

biotopy 3,5 mil.Kč 
rostliny 0,6 mil.Kč 
hmyz a ostatní bezobratlí 0,06 mil.Kč 
ryby 0,16 mil.Kč 
ptáci 0,5 mil.Kč 
savci 1 mil.Kč 
zadávání dat a metodické vedení, materiál, režijní náklady 0,4 mil.Kč 
obojživelníci a plazi 0,5 mil.Kč 

 Zasmluvněno bylo 8,13 mil.Kč, ovšem v případě mapování biotopů došlo 
u vysokého počtu mapovatelů k nedodržení termínů a platby tak byly přesunuty do 
roku 2017. 

 Na mzdové prostředky AOPK ČR obdržela 7 380,07 tis.Kč, na příslušenství 
2 619,93 tis.Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 4 011,50 tis.Kč (z neplněných 
a neproplacených smluv) jsou převážně rezervovány na mapování biotopů v letech 
2017-2018, které bylo již na přelomu roku soutěženo. 

 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. 

 Částka přidělená v roce 2016 ve výši 17 mil.Kč je výrazně nižší než ideální 
stav. Tento stav vedl k maximální internalizaci aktivit a s tím i souvisejícími nároky 
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AOPK ČR na převod do mzdových prostředků. Doplňování dalších nezbytných dat je 
tak závislé na časově omezeném a administrativně náročném projektovém 
financování, které v roce 2016 bylo zajištěno dvěma souvisejícími projekty. 

 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 
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 
a monitoring vod 

 
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. v roce 2014 ve 
znění pozdějších dodatků 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. 

Schválený rozpočet této podpory činil v roce 2016 10 000,00 tis.K č. Rozpočet 
byl překročen o zapojené nároky ve výši 47 590,34 tis.Kč, konečný rozpočet tedy 
dosáhl výše 57 590,34 tis.K č. Čerpány byly prostředky v objemu 46 453,75 tis.K č, 
z toho NNV 43 974,00 tis.Kč. 

Následující přehled uvádí upravený rozpočet a čerpání dle jednotlivých oblastí 
a jejich souhrn: 

v tis.Kč 

Oblast podpory Upravený 
rozpo čet 

Konečný 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

Monitoring vod 10 000,00  10 000,00 2 479,75 0,00 

          v tom výdaje na služby ÚO MŽP 8 857,50 8 857,50 1 337,25 0,00 

          v tom prostředky pro PO ČGS 1 142,50 1 142,50 1 142,50 0,00 
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Oblast podpory Upravený 
rozpo čet 

Konečný 
rozpo čet 

Čerpání 
celkem 

Čerpání 
NNV 

Podpora výkonu státn í správy v oblasti 
vodního hospodá řství 0,00 47 590,34 43 974,00 43 974,00 

          v tom výdaje na služby ÚO MŽP 0,00 47 590,34 43 974,00 43 974,00 
Celkem  10 000,00 57 590,34 46 453,75 43 974,00 

 
V rámci monitoringu obdržela PO ČGS částku 1 142,50 tis.K č na realizaci 

I. etapy projektu "Turów". Tyto prostředky byly plně vyčerpány. 

Prostředky ve výši 1 337,25 tis.K č byly poskytnuty následujícím 
mimoresortním dodavatelům: 

v tis.Kč 

Zhotovitel Úkol Čerpání 

ICPDR Každoroční příspěvek na monitoring 6,25 

CzWA service s.r.o. školení OZO 60,50 

AQUATEST a.s. Turów - společný monitoring 2016 96,80 

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. 
  

aktualizace vrstvy záplavových území 229,90 

aktualizace POVIS záplavových území 943,80 

Celkem   1 337,25 

 
Nedočerpané prostředky této podpory činily 7 520,25 tis.Kč.  Tyto prostředky 

nebyly vyčerpány zejména z důvodu původně plánovaného použití pro řešení 
problematiky sucha. 

V rámci Podpory výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství byly 
VÚV T.G.M., v.v.i. poskytnuty NNV v celkové výši 43 974,00 tis.K č, z toho částka 
22 217,55 tis.Kč představovala prostředky použité na řešení problematiky sucha.  

 
Nedočerpané prostředky této podpory činily 3 616,34 tis.Kč budou použity na 

financování Rámcové smlouvy v roce 2017 na základě dodatku č. 4.  
 

4.6.6 Náhrada újmy za ztížení lesnického a zem ědělského hospoda ření 

  
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ukládá 
v § 58, odst. 2, povinnost uhradit újmu, která vznikne vlastníkovi zemědělské půdy, 
lesního pozemku, rybníka s chovem ryb (vodní drůbeže) nebo nájemci, který tyto 
pozemky oprávněně užívá, v důsledku omezení vyplývajícího z části 3 „Zvláště 
chráněná území“, části 4 „NATURA 2000“ nebo části 5 „Památné stromy, zvláště 
chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů“ citovaného zákona.  

 Způsob stanovení výše náhrady je upraven prováděcími předpisy, kterými 
jsou vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování 
finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zeměd.hospodaření, vzor a náležitosti 
uplatnění nároku a vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob 
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poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor 
a náležitosti uplatnění nároku. O náhradu může vlastník nebo nájemce požádat vždy 
zpětně za uplynulý rok do 3 kalendářních měsíců po jeho uplynutí. 

 Finanční náhradu poskytuje z prostředků státního rozpočtu příslušný orgán 
ochrany přírody. V působnosti MŽP se jedná o OSS AOPK ČR a PO Správa NP 
Šumava, které poskytují náhradu újmy na základě písemného uplatnění nároku 
vlastníka nebo nájemce, jestliže je tento nárok prokázán doklady, ve stanoveném 
rozsahu, potřebnými k jeho posouzení. 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly zabezpečeny prostředky na úhradu 
újmy ve výši 120 000,00 tis.K č. 

Z toho objemu bylo převedeno 104 810,04 tis.K č do rozpočtu AOPK ČR. 
Zároveň tato organizace na náhradu újmy zapojila neprofilující NNV ve výši 
821,75 tis.K č a profilující NNV ve výši 403,27 tis.K č (kód účelu 143960001). 
Profilující NNV byly využity dle jejich účelu na uhrazení žádostí státního podniku Lesy 
ČR, s.p. za roky 2009-2016, na úhradu soudních poplatků, nákladů řízení a na 
úhradu výdajů spojených s ostatními soudními případy mimo Lesy ČR,s.p. 

Správě NP Šumava byly celkem do příspěvku na činnost na náhradu újmy 
převedeny NNV ve výši 29 544,63 tis.K č. Tyto prostředky byly plně vyčerpány . 

Důvodem zapojení neprofilujících NNV pro potřeby vyplácení náhrad újmy PO 
Správa NP Šumava byla snaha ušetřit rozpočet na náhradu újmy schválený na rok 
2016 pro potřeby OSS AOPK ČR. 

Přehled rozpočtu a čerpání těchto prostředků zachycuje následující přehled: 
v tis.Kč 

Organizace Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Konečný 
rozpo čet Čerpání Nečerpáno  

Základ 120 000,00  15 189,96 15 189,96 0,00 15 189,96 

AOPK ČR 0,00 104 810,04 106 035,06 104 691,68 1 343,38 

z toho bezúčelové prostředky 0,00 104 810,04 104 810,04 103 466,66 1 343,38 

           neprofilující NNV 0,00 0,00 821,75 821,75 0,00 

           profilující NNV (účel 143960001) 0,00 0,00 403,27 403,27 0,00 

Správa NP Šumava 0,00  0,00 29 544,63 29 544,63 0,00 

z toho bezúčelové prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           neprofilující NNV 0,00 0,00 29 544,63 29 544,63 0,00 

Celkem 120 000,00  120 000,00 135 579,69 134 236,31 16 533,34 
 

Nedočerpané prostředky rozpočtu v ÚO MŽP ve výši 15 189,96 tis.Kč budou 
převedeny do NNV a v následujícím roce pokryjí potřebu vyplácení újem pro Správu NP 
Šumava. 

Nedočerpané prostředky OSS AOPK ČR ve výši 1 343,38 tis.Kč budou 
převedeny do NNV a použity v příštím roce v souladu s jejich účelem. 
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4.6.7 Prost ředky na zahrani ční rozvojovou pomoc 

 
V roce 2016 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 8 012,39 tis.K č určené na podporu projektů: 

• CzDA-RO-MN-2013-1-32220 „Geologické mapování 1:50 000 a zhodnocení 
ekonomického potenciálu vybrané oblasti Západního Mongolska“ (dále jen 
„Mongolsko“) – celkem rozpočet i čerpání ve výši 120,00 tis.K č pro PO ČGS, 

• CzDA-RO-GE-2014-4-74010 „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých 
částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů 
v municipalitě Dusheti“ (dále jen „Gruzie“) – celkem rozpočet 3 230,24 tis.K č, 
čerpáno 2 532,30 tis.K č PO ČGS, nedočerpané prostředky ve výši 697,94 tis.K č 
vrátila organizace před koncem roku na výdajový účet MŽP a úspora se stala 
součástí NNNV ústředního orgánu. Tyto NNNV budou v rámci tohoto projektu 
použity v následujícím roce, 

• CzDA-RO-GE-2014-5-41030 „Realizace vybraných opatření z plánu péče pro 
CHKO Tušsko“ (dále jen „Tušsko“) – celkem 1 163,30 tis.K č, z toho 446,05 tis.Kč 
pro OSS AOPK ČR a 717,25 tis.Kč pro PO Správa KRNAP. Rozpočtované 
prostředky ve výši 446,05 tis.K č pro OSS AOPK ČR byly čerpány v objemu 
340,70 tis.K č. Nedočerpaná částka ve výši 105,35 tis.K č se stala součástí NNNV 
této OSS.  Rozpočet ve výši 717,25 tis.K č pro PO Správa KRNAP byl čerpán 
v objemu 453,80 tis.K č, nedočerpané prostředky ve výši 263,45 tis.K č vrátila 
organizace před koncem roku na výdajový účet MŽP a úspora se stala součástí 
NNNV ústředního orgánu. Tyto NNNV budou v rámci tohoto projektu použity 
v následujícím roce, 

• CzDA-RO-ET-2015-4-74010 „Studie přírodních fenoménů ohrožujících 
zemědělskou produkci ve vybraných zónách SNNPR" (dále jen „Etiopie“) – 
celkem rozpočet 2 400,00 tis.K č, čerpáno 2 028,21 tis.K č PO ČGS, 
nedočerpané prostředky ve výši 371,79 tis.K č vrátila organizace před koncem 
roku na výdajový účet MŽP a úspora se stala součástí NNNV ústředního orgánu. 
Tyto NNNV budou v rámci tohoto projektu použity v následujícím roce, 

• CzDA-RO-GE-2015-2-41010 „Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti 
Imereti II“  – celkem rozpočet 1 098,85 tis.K č, čerpáno 346,92 tis.K č PO Správa 
jeskyní ČR, nedočerpané prostředky ve výši 751,92 tis.K č vrátila organizace před 
koncem roku na výdajový účet MŽP a úspora se stala součástí NNNV ústředního 
orgánu. Tyto NNNV budou v rámci tohoto projektu použity v následujícím roce. 

Celkové skutečné čerpání těchto prostředků činilo 5 821,93 tis.K č.  

Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů ústředního orgánu MŽP ve výši 
552,31 tis.K č, vzniklých z nedočerpaných prostředků v rámci ZRS z minulého roku, 
byly použity následovně:  

• CzDA-RO-GE-2014-4-74010 „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých 
částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů 
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v municipalitě Dusheti“ (dále jen „Gruzie“) – celkem zapojení a čerpání NNV ve 
výši 421,01 tis.K č pro PO ČGS. 

• CzDA-RO-GE-2014-5-41030 „Realizace vybraných opatření z plánu péče pro 
CHKO Tušsko“ (dále jen „Tušsko“) – zapojení a čerpání NNV ve výši 
131,30 tis.K č pro PO Správa KRNAP. 

Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů OSS AOPK ČR ve výši 903,46 tis.Kč, 
vzniklých z nedočerpaných prostředků v rámci ZRS z minulého roku, byly použity 
následovně:  

• CzDA-RO-GE-2014-5-41030 „Realizace vybraných opatření z plánu péče pro 
CHKO Tušsko“ (dále jen „Tušsko“) – celkem zapojené NNV 903,46 tis.Kč, byly 
čerpány ve výši 448,87 tis.K č OSS AOPK ČR. Nedočerpaná částka 454,59 tis.Kč 
se stala součástí NNNV této OSS. 

Celkové čerpání prostředků ZRS činilo 6 823,12 tis.K č (z toho NNV 
1 001,18 tis.K č).  

 

4.6.8 Příprava na krizové situace 

 
Za účelem připravenosti na řešení krizových situací v působnosti Ministerstva 

životního prostředí (ve smyslu příslušných ust. zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů)  
byly na rok 2016 schváleny finanční prostředky ve výši 3 000,00 tis.K č a tyto byly  
v plném rozsahu (100%) vyčerpány . 

Dotčené finance byly v souladu s právními předpisy v první řadě čerpány na 
přípravu podkladů pro zpracování obligatorní a pravidelné aktualizace krizové 
dokumentace -  Krizového plánu MŽP a Databáze zdrojů rizik v GIS.  

Dále byly finance čerpány na realizaci opatření uložené Ministerstvu životního 
prostředí aktualizovanou „Koncepcí environmentální bezpečnosti, a to na období 
2016 - 2020 s výhledem do roku 2030“ (usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. 
ledna 2016 č. 11), která je, mimo jiné, jedním ze základních zdrojů/podkladů při 
přípravě na krizové situace v působnosti MŽP. 

V neposlední řadě byly finanční prostředky čerpány pro přípravu podkladů ke 
zpracování Typových plánů pro zvládání krizových situaci v působnosti MŽP, a to 
v souladu s novou „Analýzou hrozeb pro Českou republiku“ (usnesení vlády ČR ze 
dne 27. dubna 2016 č. 369). 

Čerpané výdaje ve výši 2 511,96 tis.K č byly poskytnuty konkrétně těmto 
externím zhotovitelům: 

AKADEMIE o.p.s.                            1 000,67 tis.Kč 
Vysoká škola báňská – TU Ostrava 900,24 tis.Kč 
Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně 508,20 tis.Kč 
Cals servis s.r.o.                                 102,85 tis.Kč 
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 Částku 488,04 tis.K č obdržela i PO ČHMÚ na zpracování podkladů pro roční 
souhrnnou aktualizaci Krizového plánu Ministerstva životního prostředí 2016, pro 
implementaci Rámce ze Sendai pro snižování rizika katastrof 2015-2030 a pro 
realizaci opatření podle Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 
s výhledem do roku 2030 a zároveň na zpracování podkladů pro vypracování 
opatření pro krizovou situaci Extrémní vítr. 

 

4.7 Prost ředky na podporu projekt ů výzkumu, vývoje a inovací (VVal) 

 
Ve schváleném rozpo čtu kapitoly na rok 2016 nebyly zahrnuty ani 

institucionální ani ú čelové prost ředky VVaI ani je žádná z resortních organizací 
přes rozpo čet 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 2 917,80 tis.Kč (z toho 865,75 tis.Kč 
v rámci institucionální podpory a 2 052,05 tis.Kč v rámci účelové podpory) a ČGS 
117 160,35 tis.Kč (z toho institucionální podpora činila 78 087,14 tis.Kč a účelová 
podpora 39 073,21 tis.Kč).  

V roce 2016 poprvé čerpalo účelovou podporu i PO ČHMÚ a to ve výši 
9 250,57 tis.Kč, neboť na základě usnesení č. 311 ze zasedání Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace konaného dne 18.12.2015 je možné PO ČHMÚ považovat za 
výzkumnou organizaci v návaznosti na podporu vědy a výzkumu. 
 

4.8 Prost ředky ozna čené účely 

 

 V roce 2016 byly do rozpočtu MŽP převedeny  účelově určené prostředky: 

z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa ve výši 279,59 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 –
rozpo čet i čerpání 279,59 tis.K č, 

 Zároveň byly do rozpo čtu ÚO MŽP  zapojeny  profilující NNV s účely:  

• 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 44 069,36 tis.K č, 
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• 133980081 - řešení havarijní situace způsobené sesuvem na dálnici D8 
u Dobkoviček (viz UV č. 640/2013) – NNV čerpány ve výši 186,46 tis.K č pro PO 
ČGS, 

• 143980044 - financování programu 115 270 „Likvidace škod po živelních 
pohromách“ – NNV čerpány ve výši 90 734,40 tis.K č  

• 143980066 - prostředky na obnovu částí území Jihomoravského kraje 
postižených sesuvy půdy v roce 2014 (viz UV č. 960/2014) – rozpočet 
50 000,00 tis.Kč, čerpání bude zahájeno po předložení příslušných podkladů 
a splnění podmínek pro vydání Řídících dokumentů z podprogramu „Likvidace 
škod po živelních pohromách roku 2014“, v roce 2016  prostředky nebyly 
čerpány , 

 do rozpočtu OSS AOPK ČR byly zapojeny ú čelové NNV : 

• 143980044 - financování programu 115 270 „Likvidace škod po živelních 
pohromách“ – NNV čerpány ve výši 1 241,40 tis.K č, 

• 143960001 - zajištění náhrady újmy dle § 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, NNV 
čerpány ve výši 403,27 tis.K č, 

 do rozpočtu OSS Správa NP ČŠ byly zapojeny ú čelové NNV : 

• 153980048 - navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství (viz UV 
č. 748/2016) – NNV čerpány ve výši 0,36 tis.K č. 

 

Kone čný rozpo čet účelových prostředků činil 499 128,17 tis.K č a skute čné 
čerpání 136 914,84 tis.K č. 
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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 

 Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty MŽP v roce 2016 činily 
8 371,75 tis.K č. V průběhu roku 2016 se uskutečnilo 533 zahraničních pracovních 
cest a vycestovalo 699 osob. 

 Cílem realizovaných zahraničních pracovních cest bylo prosazování zájmů 
České republiky v souladu s prioritami Ministerstva životního prostředí v mezinárodní 
environmentální agendě. 

 Mezi prioritní zahraniční pracovní cesty řadíme: 
v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady 

Vídeň, 
Rakousko  

8.- 9.2. 

Ministerská konference 
ČS MKOD při 
příležitosti 
předsednictví ČR  

ČR v roce 2016 předsedala MKOD, jedná se 
o zásadní událost z hlediska předsednické země 
(přípravy, řízení atd.). 

32,00 

Varšava, 
Polsko  

17.-
18.2. 

Bilaterální jednání 
s ministrem životního 
prostředí Polska  

Projednání zásadních témat, a to plánované 
rozšíření těžby dolu Turów, průzkum těžby uranu 
na PL straně v blízkosti hranic, světelné 
znečištění z polských skleníků a řešení kvality 
ovzduší v Moravskoslezském kraji.  

137,00 

Brusel, 
Belgie 

4.3. 
Řádné zasedání Rady 
pro životní prostředí 
(EU) 

Jedná se o povinnost vyplývající z členství ČR 
v EU, jejímž prostřednictvím se ČR podílí na 
rozhodování v rámci legislativního procesu EU, 
a ovlivňuje tak podobu právních předpisů, které 
je následně povinna implementovat.  

42,00 

Varšava, 
Polsko  

8.4. 
Česko-polské 
mezivládní konzultace 

Projednání rozšíření těžby na dolu Turów 
a programu LIFE, který je důležitý pro zachování 
kvality ovzduší. 

1,00 

New York, 
USA 

20.-
24.4.  

Implementace 
Rozvojových cílů 
tisíciletí 

Zásadní vzhledem k místopředsednictví MŽP 
v RVUR. U příležitosti této cesty podepsána 
Pařížská dohoda, mezinárodní smlouva 
s globálním dopadem.   

116,00 

Nairobi, 
Keňa 

23. - 
27. 5. 

Environmentální 
shromáždění OSN 

Všech 26 rezolucí dopadlo podle preferencí 
EU/ČR a ČR byla zvolena do Byra UNEA 

80,00 

Lucemburk, 
Lucembursko

  
20.6.  

Řádné zasedání Rady 
pro životní prostředí 
(EU)  

Jedná se o povinnost vyplývající z členství ČR 
v EU, jejímž prostřednictvím se ČR podílí 
na rozhodování v rámci legislativního procesu 
EU, a ovlivňuje tak podobu právních předpisů, 
které je následně povinna implementovat.  

96,00 

Bratislava, 
Slovensko 

26.9. Společné zasedání vlád 
ČR a SR 

Projednání ratifikace tzv. klimatické dohody 
z Paříže, průběhu čerpání evropských 
prostředků z programového období 2014-2020 
a spolupráce v oblasti vodního hospodářství 
včetně problematiky sucha. 

1,00 
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Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady 

Paříž, 
Francie 

27.-
29.9. 

Zasedání výboru OECD 
pro politiku ŽP (EPOC) 
na ministerské úrovni  

Vrcholné jednání na úrovni ministrů a pouze 1x 
za 4 roky. Určuje priority EPOC na další 4 roky. 
Důležité z hlediska přípravy hodnocení politik ŽP 
ČR ze strany OECD (2016-18). 

43,00 

Brusel, 
Belgie  

30. 9. 
Mimořádné zasedání 
Rady pro životní 
prostředí 

Jedná se o povinnost vyplývající z členství ČR 
v EU, jejímž prostřednictvím se ČR podílí 
na rozhodování v rámci legislativního procesu 
EU, a ovlivňuje tak podobu právních předpisů, 
které je následně povinna implementovat. 
Na tomto jednání byla schválena ratifikace 
Pařížské dohody jménem EU, i díky tomu 
vstoupila PA v platnost v listopadu 2016. 

19,00 

Lucemburk, 
Lucembursko 

  
16.10. 

Řádné zasedání Rady 
pro životní prostředí 
(EU) 

Jedná se o povinnost vyplývající z členství ČR 
v EU, jejímž prostřednictvím se ČR podílí 
na rozhodování v rámci legislativního procesu 
EU, a ovlivňuje tak podobu právních předpisů, 
které je následně povinna implementovat.  

100,00 

Marrákeš, 
Maroko 

 5.-
19.11. 

Klimatická konference  

Přijata rozhodnutí nezbytná k provádění 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 
Kjótskému protokolu a schválen harmonogram 
pro vypracování prováděcích pravidel k Pařížské 
dohodě.     

503,00 

Brusel, 
Belgie 

19. 12. 
Řádné zasedání Rady 
pro životní prostředí 

Jedná se o povinnost vyplývající z členství ČR 
v EU, jejímž prostřednictvím se ČR podílí na 
rozhodování v rámci legislativního procesu EU, 
a ovlivňuje tak podobu právních předpisů, které 
je následně povinna implementovat. 

35,00 

 
 

5.1.2 Organiza ční složky státu 

 

V OSS činily výdaje na zahraniční pracovní cesty celkem 2 137,43 tis.K č, 
z toho AOPK ČR 1 678,69 tis.Kč, ČIŽP 388,40 tis.Kč a Správa NP České 
Švýcarsko 70,34 tis.Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny níže: 
 

� AOPK ČR 

 V r. 2016 se zahraniční pracovní cesty pracovníků AOPK ČR 
soustředily zejména na naplňování povinností členského státu Evropské unie, 
vyplývajících ze zákonodárství EU pro přírodní a krajinné dědictví. Některé z nich 
vyplývaly ze zapojení AOPK ČR do činnosti odborné instituce EU, Evropského 
tématického střediska biologické rozmanitosti (ETC/BD) a z odborné podpory 
předsednictví Slovenské republiky v Radě EU. 

Další zahraniční pracovní cesty souvisely s naplňováním závazků, k nimž se 
Česká republika přihlásila jako smluvní strana mezinárodních mnohostranných 
a dvoustranných úmluv, dohod a protokolů. AOPK ČR při nich průběžně poskytovala 
odbornou podporu MŽP. Mezinárodní agenda AOPK ČR v r. 2016 zahrnovala také 
zapojení do vybraných mezinárodních programů, projektů a iniciativ.  
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Zbývající zahraniční služební cesty umožnily aktivní účast zaměstnanců 
AOPK ČR na vědeckých a odborných konferencích, pracovních seminářích 
a terénních, většinou přeshraničních akcích, organizovaných regionálními pracovišti. 
Získané znalosti jsou využívány mj. v praktické péči o přírodní a krajinné dědictví 
v ČR. 

Celkové výdaje na zahraniční služební cesty činily v r. 2016 1 678,69 tis.K č. 
Z toho vlastní zdroje 1 247,10 tis.Kč, cizí zdroje (projekty) 431,59 tis.Kč. Dalšími 
výdaji souvisejícími se zahraničními cestami jsou pojištění zaměstnanců 
na zahraničních pracovních cestách, poplatky za vedení účtu KB, který sloužil 
výhradně pro zahraniční cesty (nákup letenek, rezervace ubytování) a také kurzové 
rozdíly vzniklé při nákupu a prodeji valut. Za celý rok 2016 se 91 služebních cest 
účastnilo 152 pracovníků AOPK ČR. Přibližně třetina cest byla částečně financována 
či následně refundována zahraničním partnerem/pořadatelem. Jedna zahraniční 
pracovní cesta se uskutečnila z pověření MŽP, to tak neslo veškeré náklady spojené 
s cestou.  

 Mezi prioritní a finančně nejobjemnější zahraniční pracovní cesty patří: 
v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty  Náklady  

Malajsie 
18.2.- 
1.3. 

Účast na 4. plenárním 
zasedání Mezivládní 
platformy pro biodiverzitu 
a ekosystémové služby 
(IPBES) 

Vyplývá z členství ČR v IPBES, AOPK ČR je 
národním koordinátorem, nominace MŽP, 
zastupování ČR. 

65,82 

Kanada 
23.4. -

3.5. 

Účast na 20. zasedání 
Poradního orgánu pro 
vědecké, technické 
a technologické záležitosti 
Úmluvy o biologické 
rozmanitosti (SBSTTA-CBD) 

Vyplývá z členství ČR v CBD, AOPK ČR je 
národním koordinátorem, nominace MŽP, 
zastupování ČR. 

62,26 

Albánie 
15.- 
22.5. 

Naplňování memoranda 
o spolupráci agentur 

Dojednání možnosti spolupráce mezi AOPK 
a partnerskou institucí v Albánii - v rámci 
podepsaného Memoranda, setkání 
s klíčovými pracovníky alb. Ochrany přírody. 

70,65 

Rakousko, 
Maďarsko, 
Slovensko 

1.- 5.6. 

Cesta v rámci projektu 
LIFE+ "Stepi Lounského 
středohoří", ukončené Life 
projekty - síťování, výměna 
zkušeností v oblasti 
AfterLIFE conservation plan 

Aktivní získání zkušeností s projekty LIFE, 
vyhodnocení projektů, následná udržitelnost. 

37,31 

USA 
24.6.- 
4.7. 

Účast na konferenci ESRI 

Seznámení se s novými trendy a nástroji Esri 
portfolia, osobní kontakt se specialisty GIS 
z celého světa i z ČR (Arcdata, ČGS, ÚJEP, 
T-Mapy). Získané znalosti se promítají 
do celkové strategie vývoje a správy GIS. 
Přímým užitkem účasti na konferenci je 
úspěšné nasazení technologie Survey123 
pro mobilní mapování.  

125,39 
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Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty  Náklady  

Německo 
21.- 
26.8. 

Přednáška Obnova luk 
v Bílých Karpatech 
na 10 konferenci Ecologi 

Prezentace ekologické obnovy travních 
porostů v Bílých Karpatech (2 přednášky 
v sekci Large-scale grassland restoration in 
Europe: practice and prospects) a ekologické 
obnovy v ČR (přednáška v sekci An overview 
of ecological restoration in Europe). 

46,82 

Francie 
29.8. -

3.9. 

Účast na IENE konferenci 
v rámci schválené a 
podpořené bilaterální aktivity 
EHP fondů 

Hlavním přínosem účasti celé skupiny 
realizátorů projektu č. EHP-CZ02-OV-1-028-
2015 na konferenci byla možnost zjistit 
aktuální stav problematiky konektivity krajiny 
a ekologicky udržitelné infrastruktury v mnoha 
zemích světa, srovnat různé přístupy 
a dozvědět se o řešených projektech. 
Vzhledem k nabitému programu konference 
s několika paralelními tématickými sekcemi 
byla přítomnost více zástupců vítána, bylo tak 
možné absolvovat celkově více různých 
přednášek. 

236,17 

USA 
30.8. -
12.9. 

Účast na 6. světovém 
kongresu ochrany přírody - 
IUCN 

Vyplývá z členství AOPK ČR v IUCN, aktivní 
účast - představení činnosti AOPK ČR  
a obecněji státní ochrany přírody v ČR. 

285,01 

Rumunsko 
20.- 
24.9. 

13th Eurasian Grassland 
Conference, prezetace LIFE 
Motýli ČR-SR 

Možnost prezentace LIFE Motýli ČR-SR - 
jakožto povinné součásti realizace projektu. 
Sdílení zkušeností na mezinárodním poli 
(zastoupení 25 evropských států) - ohledně 
managementu trávníků. Navázání spolupráce 
pro možné budoucí projekty. 

39,03 

Jihoafrická 
republika 

22.9. -
7.10. 

Účast na konferenci 
smluvních stran CITES 
(COP 17) 

Aktivní účast - členství v české delegaci, 
zplnomocnění vládou (credentials). 
Zastupování pozice ČR v rácmi EU 
na konferenci podle dohodnutého scénáře, 
vedení vyjednávacího týmu na návrh 
kozorožce kavkazského za EU (úspěch). 

88,23 

Norsko 
16.- 

20.10. 

EHP Projekt - vytvoření 
strategie pro snížení dopadů 
fragmentace říční sítě ČR 

Navštívení partnerské organizace projektu 
Norwegian Institute for Nature Research 
(NINA) a vzájemná konzultace 
nad jednotlivými aktivitami projektu, jejich 
průběžnými výsledky a cíly. Využití znalostí 
v rámci plnění dalších cílů projektu 
a při běžném odborně-znaleckém výkonu 
AOPK ČR. 

91,18 

Švýcarsko 
18.- 

22.10. 

Prezentace projektu LIFE+ 
Stepi lounského středohoří 
a dalších managementových 
opatření AOPK 
na konferenci Europarc 2016 

V rámci tématu komunikace a spolupráce 
s místními subjekty byly prezentovány 
příklady dobré praxe z projektu LIFE+, 
ale i dalších aktivit RP Ústecko. 

22,28 

Švýcarsko 
4.- 

8.11. 
Účast na 19. plenárním 
zasedání ENCA 

AOPK ČR je zakládajícím členem ENCA, 
výměna popznatků z činnosti evropských 
odborných institucí ochrany přírody. 

31,17 
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� ČIŽP 

 V roce 2016 se uskutečnilo celkem 54 zahraničních služebních cest. Celkové 
náklady činily 388,40 tis.K č. 

 Kombinovaného hrazení ČIŽP a EU bylo použito pro akce sítě IMPEL V rámci 
expertní skupiny IMPEL pro ovzduší a průmysl se konalo setkání skupiny spojené 
s projektem k implementaci směrnice o průmyslových emisích, workshop k projektu 
o implementaci směrnice o průmyslových emisích a dvě projektové schůzky v rámci 
projektu „Sdílení zkušeností s výjimkami z úrovní emisí spojených s nejlepšími 
dostupnými technikami“. V rámci expertní skupiny IMPEL pro odpady a přeshraniční 
přepravu odpadů se náš inspektor zúčastnil společné kontroly na skládce na Maltě, 
jako každý rok se uskutečnila Konference IMPEL pro odpady a přeshraniční přepravu 
odpadů, projekt prosazovací akce a setkání kontaktních osob. V rámci expertní 
skupiny pro vodu a půdu se uskutečnilo setkání skupiny spojené s konferencí o vodě 
a půdě. V rámci expertní skupiny pro přírodu se konalo setkání skupiny spojené se 
setkáním v rámci projektu „Turistický lov“. V rámci expertní skupiny pro přesahové 
přístupy a nástroje jsme se zúčastnili projektu „Mapování nástrojů pro regulátory“ 
a zástupkyně ČIŽP se zúčastnila jako člen hodnotícího týmu IRI v Rakousku.  Dále 
se naši inspektoři zúčastnili čtyř schůzek projektového týmu k projektu „Dělání 
správných věcí pro povolování“ a jednoho workshopu v rámci projektu, schůzky 
komunikační skupiny, společné Konference IMPEL/ENPE/EUFJE/EnviCrimeNet 
a 15. Valného shromáždění IMPEL v Bratislavě.  

 Inspektoři odboru odpadového hospodářství se zúčastnili celkem 
15 zahraničních pracovních cest. Proběhlo setkání SIŽP a ČIŽP zaměřené 
na legislativu v odpadovém hospodářství, porada projektových partnerů TEZZEUS 
spojená s česko-německým workshopem a porada projektových partnerů TEZZEUS 
s pracovním setkáním včetně odborné exkurze. Dále zástupce ČIŽP přednášel 
na summitu o prosazování a v rámci twinning projektu „Posílení kapacit národní 
infrastruktury kvality a služeb prosazování shody“ v Srbsku.  Inspektoři ČIZP se 
účastnili tří zasedání Fóra pořádaného Evropskou agenturou pro chemické látky 
(ECHA), které slouží k výměně informací o prosazování nařízení REACH, pracovní 
skupiny ECHA pro přípravu školení školitelů, pracovní skupiny pro prioritizaci 
kontrolních projektů ECHA, setkání kontrolních bodů PD NEA, školení administrátorů 
ECHA, jednání pracovní skupiny REF-5, jednání pracovní skupiny ECHA 
pro prioritizaci a přípravu evropských projektů a školení na systém IC SMS. 

 V rámci odboru ochrany vod se uskutečnilo celkem 7 zahraničních pracovních 
cest. Zástupci ČIŽP se zúčastnili 53. porady pracovní skupiny „Havarijní znečištění 
vod“ MKOL, jednání Komise pro hraniční vody se Slovenskem, 17. A 18. porady 
pracovní skupiny „Havarijní znečištění“ (G3) Mezinárodní komise pro ochranu Odry, 
8. jednání APC EG Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje spojeného s testováním 
Dunajského varovného systému a porady pracovní skupiny pro ochranu hraničních 
vod před znečištěním v rámci Česko-polské komise pro hraniční vody. 
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   Inspektoři z odboru ochrany ovzduší se zúčastnili 1 zahraniční pracovní cesty 
– exkurze v hutním provozu v Rakousku s velmi moderní technologií. 

 V rámci odboru ochrany přírody se uskutečnilo celkem 8 zahraničních 
pracovních cest. Zúčastnili jsme se mezinárodní konference „Save Wildlife“, 
17. Konference smluvních stran úmluvy CITES a zasedání Interpol Wildlife Crime 
Working Group, workshopu k využití forensních metod k objasnění wildlife crime, 
dvou jednání Enforcement Group CITES, Konference o zločinu v životním prostředí 
a naše inspektorka provedla instruktáž rakouských celníků a poskytla odbornou 
pomoc při vlastní kontrole zavazadel a určení rostlin na letišti ve Vídni, Dále proběhla 
návštěva záchranné stanice živočichů a Ekocentra na Slovensku. 

 Inspektoři z odboru ochrany lesa se zúčastnili 2 zahraničních pracovních cest 
– účast na  ZC věnované ochraně přírody versus lesnické hospodaření v Tatranském 
národním parku a ZC věnovaná porovnání hospodaření na lesním majetku města 
Cheb v Německu a ČR. 

 Inspektoři integrovaných agend se zúčastnili 1 zahraniční pracovní cesty – 
společné porady se SIŽP v oblasti IPPC: 

 Prioritou pro ČIŽP byly zahraniční služební cesty v rámci organizace IMPEL, 
zvláště společná Konference IMPEL/ENPE/EUFJE/EnviCrimeNet, účast 
na jednáních a školeních Evropské agentury pro chemické látky a cesty v oblasti 
CITES, a to jak 17. Konference smluvních stran úmluvy CITES a zasedání Interpol 
Wildlife Crime Working Group, tak i mezinárodní konference „Save wildlife“ a 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.  

 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. Výsledky jejich cest obvykle odpovídaly nebo 
předčily očekávání, čímž přispěli k budování dobré reputace MŽP i ČIŽP 
na mezinárodním fóru. 

 Mezi prioritní zahraniční pracovní cesty řadíme: 
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v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání  Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady  

Den 
Haag  

 3 dny 

Účast na mezinárodní konferenci 
„Save Wildlitfe“, jejichž součástí 
byl i kulatý stůl pro vysoce 
postavené vládní představitele 
a na základě rozhodnutí ministra 
byla delegace tvořena i 
pracovníkem ČIŽP 

Konference byla zaměřena na dvě klíčové 
oblasti-udržitelné využívání a ekonomický 
rozvoj a na posílení prosazovaní v oblasti 
wildlife.Byl diskutován Akční plán proti 
obchodování s volně žijícími zvířaty a volně 
rostoucími rostlinami  

19,68  

Berlín  3 dny  
Projekt IMPEL „Implementace 
směrnice o průmyslových emisích“ 

Na tomto jednání byla vyhodnocena práce 
jednotlivých pracovních skupin, prezentován 
pokrok v práci podskupin BREFs, vlastní 
monitoring, reporting a nástroje, stanovení 
priorit pro příští práci, byly naplánovány 
společné inspekce a zpracována příručka, 
kterou jednotlivé členské státy využijí 
při své práci  

2,88  

Bern  3 dny  Jednání v rámci IMPELU projektu 
„Prosazovací akce“ 

Na jednání byly prezentovány výsledky 
kontrolních akcí, které proběhly v rámci 
projektu ve 22 členských zemích – kontroly 
přeshraničních přeprav odpadů, kontroly 
u odesílatelů, praktické cvičení. Inspektoři 
využijí poznatky z projektu v praxi.  

6,86  

Utrecht 3 dny  Společná konference IMPEL, 
ENPE, EUFJE a EnviCrimeNet 

Jednalo se o první společnou konferenci 
IMPEL s ostatními sítěmi (státních zástupců, 
soudců a policistů v oblasti životního 
prostředí). Na konferencí byly prezentovány 
případové studie řešení kriminality v ŽP, 
prezentace z akademické sféry a proběhly 
diskuse. Konference byla velmi užitečná 
a bylo také dohodnuto, že spolupráce mezi 
sítěmi bude i nadále pokračovat 

11,46  

Johanesb
urg  17 dní 

17. Konference smluvních stran 
úmluvy CITES a zasedání Interpol 
Wildlife Crime Working Group 

Paní pavla Říhová byla členem delegace 
České republiky v pozici „poradce“ 
pro problematiky wildlife enforcement. 
Na konferenci byly projednány klíčové 
záležitosti týkající se případů řešených  
v České republice-obchod se slonovinou 
a nosorožčími rohy  

86,03 

 
 

� Správa NP ČŠ 

 Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty činily 70,34 tis.K č. Zahraniční 
pracovní cesty upevňují především přeshraniční spolupráci s NP SŠ, federací 
EUROPARC, dále pak zajišťují odborné činnosti např. entomologické a botanické 
monitoringy, monitoringy rašelinišť… Tímto způsobem získané poznatky a zkušenosti 
slouží k  rozvoji organizace. 

 V následujícím přehledu zahraničních pracovních cest jsou uvedeny prioritní 
cesty: 
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v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady 

Bad 
Schandau 

4 dny 
Účast na konferenci TransParcNet  
 

Výměna know-how při řízení návštěvnosti 
a stanovování únosných kapacit 
velkoplošných chráněných území, příklady 
best practice ve vybraných evropských 
národních parcích a dalších typech 
chráněných území. 

4,18 

Königswar
th,  

3 dny 

Účast na setkání entomologického 
spolku Horní Lužice. V rámci 
spolupráce probíhá intenzivní 
monitoring vybraných skupin 
hmyzu v přeshraničním území.  

Získání faunistických dat v rámci 
přeshraničního regionu. Získané poznatky 
slouží široké odborné entomologické 
veřejnosti včetně správám obou národních 
parků jako výchozí podklady pro zpracování 
plánů péče o předmětná území. 

2,84 

Bad 
Schandau 

3 dny 
Faunistický průzkum rašelinišť 
 

Získání faunistických dat v rámci 
přeshraničního region. Získané poznatky 
slouží správám obou národních parků jako 
výchozí podklady pro zpracování plánů péče 
o předmětná území. V neposlední řadě 
budou využity v rámci uvažované publikace 
o rašeliništích Česko-saského Švýcarska. 

3,24 

Münich 9 dní 
Studium hmyzu 
 

Studijní pobyt v Zoologische 
Staatssammlung München, studie rozsáhlé 
sbírku hmyzu vázaného na odumírající a 
odumřelou dřevní hmotu.- významný 
indikátor zachovalosti přírodního prostředí 
(lesů) ve velkoplošně chráněných územích 
nejen v České republice, ale i v celé Evropě. 

12,24 

Müritz 3 dny  
Studijní cesta do NP Müritz 
 

Řada zkušeností, především v oblasti práce 
s veřejností. Inspirativní návštěvy moderních 
návštěvnických středisek s nápaditými 
interaktivními expozicemi, poznatky v oblasti 
podpory veřejné hromadné dopravy 
(„jízdenka národního parku“) a spolupráce 
s místními spolky. V oblasti monitoringu a 
péče o ekosystémy v NP Müritz byly 
diskutovány odchylné přístupy v otázkách 
péče o lesní a nelesní ekosystémy či 
eliminace nepůvodních druhů rostlin a 
živočichů (dub červený, mýval severní aj.), 
kdy prioritou je ochrana přirozených 
procesů. 

17,83 

Valee de 
Joux, 

Švýcarsko 
5 dní  

Účast na konferenci Federace 
Europarc 

Akce přispěla k výměně informací 
a zkušeností mezi evropskými chráněnými 
územími. 

12,48 

Sklarzska 
Poreba, 
Polsko 

3 dny 

Účast na 9. mezinárodní vědecké 
konferenci Past, Present and 
Future of Transboundary 
Cooperation in Reseach and 
Management 

Během konference byly diskutovány 
zkušenosti z přeshraniční spolupráce mezi 
NP Karkonosze a Krkonoše, které jsou velmi 
inspirativní i pro správu NP České 
Švýcarsko. 

0,68 
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5.1.3 Příspěvkové organizace 

Příspěvkové organizace vynaložily na zahraniční pracovní cesty za rok 2016 
celkem 14 944,47 tis.K č s tím, že část výdajů byla hrazena z grantů. Z celkového 
objemu prostředků na zahraniční pracovní cesty vynaložila CENIA 1 058,14 tis.Kč, 
ČGS 6 424,06 tis.Kč, ČHMÚ 4 058,25 tis.Kč, Správa jeskyní ČR 400,92 tis.Kč, 
Správa KRNAP 2 669,34 tis.Kč, Správa NP Podyjí 116,79 tis.Kč a Správa NP 
Šumava 216,97 tis.Kč. Prostředky byly užity následovně: 

 
� CENIA 

 

 Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty byly ve výši 1 058,14 tis.K č 
včetně výdaji na ZPC za projekty (nehrazené ze SR). Z úkolů ZPC to činilo celkem 
643,47 tis.Kč a 287,47 tis.Kč bylo refundováno. 

 Každoročně se koná porada ředitelů evropských agentur životního prostředí, 
kterou vede EEA a je konána pod záštitou EK. V r. 2016 se konala v Portugalsku. 

 Mezi prioritní zahraniční pracovní cesty řadíme: 
v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady  

 Portugal
sko - 
Porto 

 26.10.- 
29.10. 

27th meeting of the European 
Network of the Heads of 
Environment Protection 
Agencies 

Pravidelná porada ředitelů agentur ŽP  23,32 

Dánsko - 
Kodaň  

18.9.-21.9.  Jednání ETC/ICM (Kodaň)  Projektový meeting  42,87 

Belgie - 
Brusel  

 30.11. 
- 

1.12. 
Meeting INSPIRE - MIG-P 

Vyjádření stanoviska ČR k možným nebo 
připravovaným změnám ve způsobu 
implementace Směrnice INSPIRE  

20,23 

Itálie - 
Miláno, 

Dánsko - 
Kodaň  

24.10.-
28.10.2016  

MIG-T meeting, NRC meeting 

"Účast na jednání expertní skupiny MIG-
T: 
Role v INSPIRE Registry a správa 
identifikátorů, správa obsahu evropského 
geoportálu. 
Informace pro zpracování nových vrstev 
CORINE Land Cover (CLC) aHRL 

20,55  

 
 

� ČGS 

 V roce 2016 byly čerpány náklady na zahraniční pracovní cesty v celkové výši 
6 424,06 tis.K č, z toho 5 121,88 tis.Kč bylo hrazeno z prostředků získaných 
z projektů a zakázek. 

 Mezi prioritní a finančně nejnáročnější řadíme následující pracovní cesty: 
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v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady  

Etiopie - 
Addis 

Ababa, 
29 dní Pokračování terénních prací Plnění projektu 585,00 

Etiopie - 
Addis 
Ababa 

23 dní Pokračování terénních prací Plnění mezinárodního projektu 169,00 

Polsko - 
Krakov 

34 dní 
Lu/Hf granát datování vzorků 
z Číny a Mongolska 

Mezinárodní spolupráce 166,00 

Švédsko 12 dní 
Odběr půdních vzorků 
v experimentálních povodích 

Mezinárodní spolupráce 166,00 

JAR - 
Kapské 
Město 

19 dní 35. mezinárodní geologický 
kongres + exkurze 

Prohloubení znalostí 164,00 

Francie-
Toulouse, 

Lyon 
21 dní Krátkodobá stáž Publikace v impaktovaném periodiku 123,00   

USA - 
Nové 

Mexiko 
10 dní Vzorkování karbonatitových  Spolupráce s univerzitou v Novém 121,00  

Etiopie - 
Addis 
Ababa 

15 dní Pokračování terénních prací Plnění mezinárodního projektu 110,00 

Etiopie - 
Addis 
Ababa 

15 dní Pokračování terénních prací Plnění mezinárodního projektu 110,00 

JAR - 
Skukuza 

14 dní 
LTER konference + terénní 
odběry vod 

Mezinárodní spolupráce 103,00 

Etiopie - 
Addis 
Ababa 

25 dní Pokračování v terénních  Plnění projektu 110,00 

 
 

� ČHMÚ 

 V roce 2016 se uskutečnilo celkem 337 zahraničních služebních cest. Náklady 
na zahraniční cestovné činily částku ve výši 4 058,25 tis.K č. Ze státního rozpočtu tj. 
z provozních prostředků organizace byla uhrazena částka na zahraniční cestovné 
včetně akcí ve výši 2 667,47 tis.Kč a z prostředků na granty byla uhrazena částka ve 
výši 1 390,78 tis.Kč. Zvýšení oproti roku 2015 činí 313,03 tis.Kč.  

 Mezi prioritní zahraniční pracovní cesty řadíme: 

v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady 

Švýcarsko 4 dny OEIWG (UNISDR) 

Probíhali jednání pro implementaci 
Sendaiského rámce (SFDRR( a v prac. 
skupiny Future Seamless GDPFS v rámci 
WMO, kde účastník zastupoval Komisi 
pro hydrologii WMO (Jan Daňhelka, 
ČHMÚ). Jednání probíhalo dle pravidel 
multilaterálního vyjednávání OSM. 

14,02 
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Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady 

Německo 5 dní MARS Meeting 

Projekt řeší vliv kombinací důležitých 
stresorů na akvatické ekosystémy. ČHMÚ 
pokrývá v rámci projektu problematiku 
stresorů podzemních vod a jejich 
vzájemných kombinací včetně analýzy 
těchto stresorů a jejich kombinací 
v Evropě. Účast na koordinačním jednání 
všech členů konsorcia řešila harmonogram 
řešení dílčích projektů a jeho koordinaci 
pro závěrečnou fázi řešení. 

16,73 

Slovensko 4 dny 12th STAC and PFAC 
EUMETNET Meetings 

EUMETNET je seskupení národních 
meteorologických služeb. Mezi členy jsou 
sdíleny nápady a osvědčené postupy, dělí 
se o náklady na velké investice do 
infrastruktury. Jednání na Slovensku: 
koordinátoři jednotlivých programů 
prezentovali výsledky do října 2015 
a plány na období 2018-2022. Byly 
projednány přípravné dokumenty pro valné 
shromáždění Eumetnet v Práze 
(přelom května a června 2016). 

14,92 

Španělsko 4 dny 
EFAS (European Flood 
Awareness system) Meeting 

Cílem zahraniční cesty bylo pravidelné 
setkání partnerských národních 
hydrologických služeb (NHS) zapojených 
do projektu EFAS, který se zabývá 
monitorováním a varováním 
před povodněmi na velkých povodích 
na území Evropy. 

Cestu 
hradil 
EFAS 

Švýcarsko 3 dny 
67. ECOWG – prac. skupina 
ECOMETU 

Cílem cesty bylo zapojení do práce 
Pracovní skupinu Ecometu (ECOWG) 
po vstupu ČHMÚ do této organizace 
k 1.1.2016. ČHMÚ zastupoval 
Ing. Pekárek jako budoucí focal point 
pro ECOMET za ČR a Ing. Vančura. 
Pracovní skupina se schází 2x ročně 
a připravuje podklady pro jednání valného 
shromáždění Ecometu (v Praze 
na přelomu května a června 2017) 

20,12 

Velká 
Británie 

4 dny 

ECMWF – 24. zasedání 
Security Representatives  + 28. 
zasedání Computing 
Representatives 

Náplní na 24. zasedání byla výměna 
zkušeností v oblasti bezpečnosti IT 
a v oblasti organizace výpočtů 
mezi členskými zeměmi. Seznámení se 
a informování se o novinkách ve fungování 
ECMWF. Získané poznatky jsou využívány 
pro celoroční práce Reprezentanta ČR 
v ECMWF pro bezpečnost a computing. 

23,01 

Německo 3 dny 
85. Rada EUMETSAT + 30. 
výročí EUMETSAT 

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 
účasti na jednání výboru ředitel národní 
meteorologické služby nebo jím 
delegovaný zástupce. Byly projednány 
a schváleny dokumenty důležité pro další 
činnost Eumetsatu. 

9,89 
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Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady 

Srbsko 3 dny 
29. schůze Flood Protection 
Expert Group - ICPDR 

Pravidelné pracovní jednání expertů 
na ochranu před povodněmi (zástupci 
podunajských států, zástupce ICPDR 
a zástupci EUSDR PA5). Diskutovala se 
problematika implementace směrnice 
(Water Framework Directive) v povodí 
Dunaje a nové projekty 

6,39 

Maďarsko 2 dny Inovace v DRR 

Vyžádaná prezentace v rámci letní školy 
Central European University na téma 
Inovace v omezování rizika katastrof. 
Účastník cesty přednesl přednášku 
o systéme ochrany před povodněmi 
a povodňové prevence v ČR. 

Cestu 
hradil 
WMO 

Německo 3 dny 
BfG-jednání k měření plavenin 
pomocí ADCP 

Cílem cesty bylo zjištění nových možností 
detekce plavenin v říčních tocích pomocí 
systému ADCP (Acoustic Doppler current 
profiler), který se v našich podmínkách 
zatím běžně užívá pouze pro zjišťování 
průtoků vodních toků. Bylo zjištěno, 
že systém je aplikovatelný v podmínkách 
ČR a plánuje se zakoupení potřebného 
SW pro tato měření (příští rok, tj. 2017). 

5,36 

Norsko 5 dní RA VI Hydrology Forum 

Pracovní skupina sdružující hydrology 
regionu ŔA VI (Evropa, rozdělení WMO) 
řešila problematiku hydrologických 
předpovědí a výstrah v Evropě. Přínos 
cesty spočíval v aktivním zapojení 
do plnění prací a defini aktivit do 
následujícího období z hlediska prosazení 
témat, která jsou zájmovými oblastmi ČR 
a ČHMÚ. 

46,39 

Francie 5 dní 
27. zasedání ICAO 
EANP/METG + jednání skupiny 
EUMETNET/AVIMET 

Pracovní skupina Eumetnetu (AVIMET) 
vznikla za účelem prosazování společných 
zájmů v rámci domény letecké 
meteorologie, zejména s ohledem 
na technologický ale i politický vývoj 
v Evropě v oblasti letectví. Tvoří platformu 
pro vyjednávání s ICAO a dalšími 
institucemi v rámci připravovaného 
projektu SES (Single European Sky). 
Z pohledu „malé“ meteorologické země je 
naše účast důležitá z pohledu získávání 
informací o dalším vývoji v této oblasti, kde 
se jinak bude rozhodovat o nás bez nás. 

18,42 

Finsko 4 dny 7. EFDR 

Evr, fórum pro omezování katastrof se 
snaží o implementace rámce ze Sendai. 
Zástupce ČHMÚ, (člen Nár. platformy 
pro omezování katastrof), se aktivně 
účastnil workshopů včetně Plenární 
diskuse k "Roadmap for Implementation of 
the Sendai Framework" v Evropě, (hlavní 
bod jednání s ohledem na blížící se Svět. 
konferenci pro omezování katastrof 
v Cancunu). Česká delegace byla veřejně 
chválena za dosavadní aktivní přístup při 
práci na indikátorech a jejich implementaci. 
Jednání se rovněž účastnil zástupce MŽP. 

12,67 
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Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady  

Itálie 9 dní Účast na Chy 15 (WMO) 

Na programu bylo odsouhlasení nového 
prezidenta a volba viceprezidenta komise. 
Dále proběhlo schvalování nominovaných 
členů tzv. Advisory Working Group a také 
schvalování do té doby navržených či 
na místě navržených rezolucí, které měly 
navazovat na dokumenty nadřazených 
orgánů či respektovat jednotné přání 
všech zúčastněných. Delegáti se aktivně 
zapojili do zasedání, podíleli se na 
navrhování rezolucí či na změnách jejich 
částí. Dr. Daňhelka v rámci jednání 
prezentoval výsledky své práce coby člena 
AWG v meziobdobí od CHy-14 hned 
několikrát (např. témata GDPFS, GFCS). 
Také aktivně vystupoval v diskuzích a hájil 
zájmy české hydrologie. Dr. Daňhelka byl 
nominován a zvolen do AWG ChY. ČR 
tak má zástupce v oblasti hydrologie 
na mezinárodní úrovni i v následujících 
čtyřech letech. 

42,02 

Švýcarsko 4 dny DRR UI – EAG HRA 

V Ženevě v budově WMO proběhlo 
jednání týmu expertů UI-EAG HRA jehož 
se účastník cesty zúčastnil jako zástupce 
CHy (tj. Komise WMO pro hydrologii).   
Detailní informace k programu jednání: 
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/
2015HRA/2015_UI-EAG_HRA.html 

Cestu 
hradil 
WMO 

 
 

� Správa jeskyní 

 Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty činily 400,92 tis.K č. Převážná 
část zahraničních pracovních cest byla v roce 2016 zaměřena na účast na vybraných 
mezinárodních veletrzích cestovního ruchu, významných vědeckých konferencích 
a rozvojové pomoci Gruzii (viz násl. kapitola). Na těchto cestách byly prezentovány 
výsledky práce SJ ČR. Při všech cestách bylo dbáno na hospodárné vynaložení 
finačních prostředků.  

 Převážná část mezinárodní spolupráce probíhala korespondenční formou 
a vzájemnou výměnou odborných informací a publikací.  

Propagaci jeskyní ČR a pozvání zahraničních hostů k jejich návštěvě zajistila 
SJ ČR ve dnech 28. - 31.1.2016 na 22. mezinárodním veletrhu cestovního ruchu „ITF 
Slovakiatour 2016“ (Incheba Expo Bratislava). 

 Mezinárodní kongres “ EuroSpeleo 2016, vč. symposia Cave & Karst - 
Protection and Conservation under EU Law  (Yorkshire Dales, Velká Británie, 13. - 
20. 8. 2016) Zásadní součástí kongresu byl i třídenní seminář Caves&Karst – 
Protection and Conservationunder EU Law, který byl zaměřen na ochranu jeskyní 
a stav související evropské legislativy. Zástupci vybraných evropských 
(i neevropských) států představili svůj přístup k ochraně jeskyní a zástupci European 
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Environmental Bureau informovali o stávající legislativě dopadající na jeskyně 
i o chystaných změnách. Diskutovalo se i o problematice stávající legislativy 
vs. ochraně jeskyní jako takových. Dále proběhla i prezentace způsobů ochrany 
a povozu zpřístupněných jeskyní ČR. Během kongresu byly navštíveny některé 
zpřístupněné jeskyně v Anglii.  

 Poznávací cesta zaměstnanců SJ ČR do krasových terénů Balkánu  
(7. - 18.9.2016) v rámci spolupráce s ISCA a za vedení pracovníků programu 
ProKarstTerra a prof. Romea Eftimiho, pracovníka Albánské geologické služby byla 
zaměřena na studium a návštěvu 6 zpřístupněných jeskyní a mnoha dalších 
významných krasových terénů a projevů krasové činnosti (ponory, vývěry aj.) 
v Srbsku, Makedonii, Albánii, Řecku a Bulharsku. Pracovníci i provozovatelé všech 
jeskyní měli značný zájem o naše zpřístupněné jeskyně a práci SJ ČR, po každé 
prohlídce jeskyně následovaly dlouhé diskuze a spolupráce nadále pokračuje 
korespondenční formou. 

 Účast na Slavnostním mítinku k 50. výročí objevu Medvědí jeskyně v Kletnie 
(24. - 25.9.2016) představovala ohodnocení činnosti SJ ČR na mezinárodním poli. 

K prioritním zahraničním pracovním cesty v r. 2016 náleží: 
v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady 

Slovensko, 
Bratislava 

28. - 31.1. Mezinárodní veletrh Slovakiatour Účinná mezinárodní propagace 14,17 

Gruzie, 
Imereti 

2. - 8.5. 

Projekt ČRA 
„Zvýšení efektivnosti řízení 
jeskynní chráněné oblasti Imereti 
– 2.etapa“ 

Účinná pomoc Gruzii v rámci 
rozvojových programů ČR 

55,14 

Gruzie, 
Imereti 

4. - 9.6. 

Setkání s ministrem ŽP ČR 
a velvyslancem ČR v Gruzii, 
seznámení s průběhem projektu 
Projekt ČRA 
„Zvýšení efektivnosti řízení 
jeskynní chráněné oblasti Imereti 
– 2.etapa“ 

Účinná pomoc Gruzii v rámci 
rozvojových programů ČR 

50,43 

Velká 
Británie, 
Londýn 

13. - 20.8. 

EuroSpeleo 2016, kongres včetně 
Symposia Cave & Karst - 
Protection and Conservation 
under EU Law 

Prezentace způsobů ochrany a 
povozu zpřístupněných jeskyní ČR, 
seznámení se se stávající 
legislativou zaměřenou na jeskyně i 
připravované změny. 

22,93 

Balkán 7. - 18.9. 
Pracovně-studijní cesta v rámci 
spolupráce ISCA  

Studium a výměna zkušeností z 
 výzkumu, ochrany a provozu 
zpřístupněných jeskyní a krasu 
Balkánských zemí   

197,68 

Polsko, 
Kletno 

24. - 25.9. 
Slavnostní mítink k 50. výročí 
objevu Medvědí jeskyně v Kletnie 

Prezentace výsledků SJ ČR  3,90 

Gruzie, 
Imereti 

26.10. - 
4.11. 

Navázání na Projekt ČRA 
„Zvýšení efektivnosti řízení 
jeskynní chráněné oblasti Imereti 
– 2.etapa“ 

Účinná pomoc Gruzii v rámci 
rozvojových programů ČR  56,67 
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� Správa KRNAP 

 Služební cesty jsou v souladu s potřebami organizace schvalovány předem 
Poradou vedení. V objemu služebních cest jsou též cesty hrazené v rámci projektů – 
např. „Tundra sem, tundra tam“, Norské fondy, či cesty v rámci mezinárodní 
spolupráce, v rámci Memoranda, v návaznosti ne spolupráci s ostatními NP a AOPK. 
Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty byly 2 669,34 tis.K č.  

 Mezi prioritní zahraniční cesty řadíme: 
v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady 

Gruzie 24.- 30.4.  Plnění projektu ČKA-Tušsko Předávání zkušeností 55,34 

Polsko  25.- 29.5.  Exkurze do NP  
Výměna zkušeností národních 
parků  

258,57 

Island  14.- 29.6. St.cesta po muzeích, NP, IC –
projekt Tundra sem, tundra tam 

Výměna zkušeností NP s ochranou 
a interpretací přírodních kulturních 
hodnot  

1 189,02 

Gruzie 1.- 13.7.  Projekt ČRA- projekt Tušsko  

Implementace projektu v rámci 
české rozvoj.pomoci-zvyšování 
kapacit.POředávání zkušeností 
v monitoringu a managementu 
ZCHU 

67,68 

Norsko 12.- 19.7. Exkurze po norských parcích-
projekt Tundra sem, tundra tam  

Výměna zkušeností NP 354,61 

Norsko 2.- 9.9. Exkurze-Tundra sem,tundra tam  Výměna zkušeností NP 349,60 

Švýcarsko 
17.- 

22.10. 
Konference EUROPARC 
 

Konference členů EUROPARC vč. 
účasti na zasedání Rady. Účast 
nutná i díky předsedání KRNAP 
sekci EUROPARC-Central and 
Eastem Europe 

49,98 

 
 
� Správa NP Podyjí 

  
 Celkové náklady na zahraniční pracovní cesty v roce 2016 činily 
116,79 tis.K č. Přínosem z cest jsou získané a předávané informace a zkušenosti, 
navázané kontakty, spolupráce v ochraně přírody na mezinárodní úrovni.  

 Mezi prioritní zahraniční pracovní cesty řadíme: 
v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady  

Maďarsko, 
Hortobágy 

NP  

 2.- 6.5. 
    

Pracovní setkání na téma „ Invazní 
rostliny a živočichové 
v chráněných územích centrální a 
východní Evropy“, organizované 
federací Europarc.   

 Získání praktických zkušeností 7,01 



201 
 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady  

Polsko,  
NP 

Slowinsky, 
NP Bory 

Tucholskie  

25. – 29.5. 
 

Odborná exkurze  
Seznámení se systémem ochrany 
přírody  Polska, navázání kontaktů, 
získání nových poznatků  

5,00 

Německo 
Saxon 

Switzerlan
d National 

Park 
Bad 

Schandau  

7. – 10.6. 
 

Setkání pracovníků přeshraničních 
chráněných území – TransParcNet 
2016 zaměřené na práci 
s veřejností.  

Účast na přednáškách a 
workshopech na téma práce 
s veřejností 

29,00 

Švýcarsko 
Sentier 

17.-22.10. 
 

Konference Federace Europarc 
2016 

Mezinárodní spolupráce v ochraně 
přírody, účast na jednáních. 

36,00 

 
� Správa NP Šumava 

 
 V roce 2016 činily výdaje za zahraniční pracovní cesty 216,97 tis.K č. Celkem 
bylo realizováno 39 zahraničních pracovních cest, z toho prioritních v částce 
nad 5 tis.Kč bylo realizováno 14. 

 Pracovní cesty se týkaly především spolupráce s Národním parkem Bavorský 
les, kdy je realizována či připravována řada společných projektů. 

 Mezi prioritní zahraniční pracovní cesty řadíme: 
v tis.Kč 

Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady 

Deggendo
rf 

3 dny konference Europarc prezentace činnosti EV a IS NPŠ 8,51 

Wels 1 den výstava Energiesparmesse 
obnovitelné zdroje energie a jejich 
úspor – nové poznatky 

5,38 

Berlín 3 dny 
workshop Large Carnivores in 
Central Europe 

nové poznatky o monitoringu rysů, 
další spolupráce 

7,02 

Seebach 
im 

Schwarzw
ald 

3 dny mezinárodní setkání stráže přírody 
poznávací exkurze a výměna 
zkušeností pracovníků stráže 
přírody 

6,43 

Ludwigsth
al 

1 den 
odborná exkurze v rámci 
vzdělávání zaměstnanců 

seznámení s NP Bavorský les, 
odborná exkurze, nové poznatky 
pro práci v NP Šumava 

6,23 

Bad 
Berleburg 

3 dny 
zubr – společné jednání NP BW, 
exkurze 

prohloubení přeshraniční spolupráce 
s NP Bavorský les. Jednání o 
nových projektech a možná další 
spolupráce 

18,03 

Hortobágy 
National 

park 
5 dní workshop 

získání poznatků o řešení invazních 
druhů v zahraničí, rostlinné i 
živočišné druhy, praktické informace 
k jejich tlumení 

6,35 

Bad 
Schandou 

4 dny TransPark Net Meeting 

mezinárodní spolupráce, prezentace 
spolupráce s NP BW, prezentace 
projektu socio -ekonomického 
monitoringu, práce s veřejností 

7,04 
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Místo 
konání 

Doba 
trvání Důvod cesty Zhodnocení p řínosu cesty Náklady 

Hardegg 
– NP 

Thayatal 
8 dní mezinárodní tábor 

doprovod účastníků za NP Šumava, 
spolupráce s přeshraničními i 
českými NP, reprezentace NP 
Šumava na mezinárodní akci, 
činnost a plnění cílů EVVO v rámci 
mezinárodní spolupráce 

6,49 

Freudenst
adt 

4 dny 
pracovní cesta do NP 
Schwarzwald 

spolupráce a navázání kontaktů 
s nově vzniklým NP Schwarzwald, 
společný výjezd pracovníků LZ 
a pracovníků PLENP a odboru OP 

24,32 

Zwieslerw
aldhaus-
Wildnisca

mp 

3 dny pobytová akce pro děti 
spolupráce s EVVO s NP Bavorský 
les. Akce přírodovědného kroužku 
s odborným zážitkovým programem  

9,73 

Wolosate 6 dní exkurze do NP Bieszcady 

získání informací o řízení Správy 
NPB a správy velkoplošných ZCHÚ 
v Polsku. Informace o způsobu 
financování provozu Správy a cílech 
org. preferující ochranu přírody 
s důrazem na zachování vazeb 
predátor a kořist u velkých kopytníků 
a šelem a udržování turistické 
infrastruktury 

33,35 

 Kelkheim 4 dny odborná exkurze 
získání nových poznatků v oblasti 
EVVO a práce s veřejností, profesní 
vzdělávání, představení EV NPŠ   

25,94 

 

 

5.2 Hodnocení a vy číslení poskytnutých i p řijatých finan čních prost ředků 
na zahrani ční aktivity 

 
 V roce 2016 v rámci kapitoly 315-MŽP vykázaly zahraniční aktivity následující 
resortní organizace: 
 

� OSS AOPK ČR 

 V rámci předsednictví ČR v Karpatské úmluvě mezi roky 2014 – 2016 
zorganizoval samostatný odbor vnějších vztahů (AOPK ČR) celokarpatskou 
konferenci na téma „Ochrana velkých šelem v Karpatech 2016“ v České republice ve 
dnech 18. – 21.10.2016. Náklady ve výši 428,19 tis.K č na konferenci i pobyt 
účastníků byly hrazeny z projektové pomoci německého Federálního ministerstva 
životního prostředí z programu AAP (Advisory Assistance Programme). 

 Zúčastnili se zástupci všech smluvních stran Karpatské úmluvy (SR, PL, 
Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a ČR). 

 Cílem konference bylo setkání expertů na ochranu velkých šelem (Rys 
ostrovid, Vlk obecný, Medvěd hnědý) a výměna informací o populačních stavech, 
trendech, formě ochrany, plánech péče, lovu, konfliktech s člověkem, migrační 
prostupnosti krajiny, bariéry atd. 
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� OSS ČIŽP 

 ČIŽP je účastníkem za ČR v mezinárodní neziskové organizaci zaměřené 
na implementaci a prosazování práva v oblasti životního prostředí (IMPEL) IMPEL 
byl založen v roce 1992 jako neformální síť evropských regulátorů a institucí. IMPEL 
je síť EU pro implementaci a prosazování práva životního prostředí. ČIŽP je jedním 
ze zakládajících členů této organizace. Základem práce jsou jednotlivé projekty, 
kterých se účastní inspektoři ČIŽP. Pro inspektory ČIŽP je účast na IMPEL 
projektech velice důležitá, protože projekty jsou velmi praktické a jejich výsledky jsou 
viditelné např. v podobě metodik, příruček, doporučení apod. a poznatky využívají 
inspektoři v praxi. Často se jedná o společné akce nebo výměnu inspektorů. 

 ČIŽP hradí pouze částečně stravu, a to průměrně 3 000 Kč na účast v jednom 
projektu. 

 Projekty IMPEL v roce 2016: 

Projekt/jednání Ú častník Termín  

Setkání projektového týmu projektu „Implementace 
směrnice o průmyslových emisích 

Ing. Tomáš Augustin 9.3. – 11.3. 

Jednání v rámci projektu Mapování nástrojů pro 
regulátory 

Bc. Lenka Němcová 14.3. – 16.3. 

Setkání projektového týmu projektu zaměřenému na 
povolování podle směrnice o průmyslových emisích 

RNDr. Helena Kameníčková 2.3. – 4.3. 

Jednání projektového týmu projektu Sdílení zkušeností 
spojených s BAT  

RNDr. Helena Kameníčková 31.3. – 1.4. 

Jednání v rámci projektu prosazovací akce 
v přeshraniční přepravě odpadů 

RNDr. Jitka Jenšovská 17.4. – 18.4. 

Společná kontrola na skládce na Maltě Ing. Ondřej Skoba 4.5. – 7.5. 
Spol. konference IMPEL, EUFJE, ENPE  EnviCrimeNet Bc. Lenka Němcová 11.5. – 13.5. 
Konference IMPEL o odpadech a přeshr. přepr. odpadů Ing. Martin Zemek, Ph.D. 7.6. – 10.6. 
Workshop v rámci projektu o sdílení podmínek z úrovně 
emisí spojených s BAT  

RNDr. Helena Kameníčková 13.6. – 15.6. 

Účast na IRI v Grazu jako hodnotitel Bc. Lenka Němcová 13.6. – 17.6. 
Setkání projektového týmu projektu „Implementace 
směrnice o průmyslových emisích“ 

Ing. Tomáš Augustin 29.6. – 1.7. 

Jednání projektového týmu zaměřenému na povolování 
podle směrnice o průmyslových emisích 

RNDr. Helena Kameníčková 4.7. – 6.7. 

Jednání komunikační skupiny IMPEL Bc. Lenka Němcová 19.9. – 21.9. 
Workshop v rámci projektu zaměřeného na povolování 
podle směrnice o průmyslových emisích 

RNDr. Helena Kameníčková 5.9. – 7.9. 

Workshop a jednání expertní skupiny pro přírodu Mgr. Zbyněk Maryška 18.9. – 21.9. 
Jednání projektového týmu k projektu o povolování 
podle směrnice o průmyslových emisích 

RNDr. Helena Kameníčková 17.10.– 19.10. 

Workshop v rámci projektu Implementace směrnice o 
průmyslových emisích 

Ing. Judita Adamová 4.10. – 7.10. 

IMPEL projekt TFS NCP nejlepší praxe v oblasti 
přeshraniční přepravy odpadů 

RNDr. Jitka Jenšovská 5.10. – 7.10. 

IMPEL konference o vodách a jednání expertního týmu 
pro vodu a půdu 

Ing. Daniel Grůza 4.10. – 7.10. 

Valné shromáždění IMPEL Bc. Lenka Němcová 29.11. – 2.12. 
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� PO CENIA 

  Organizace CENIA v hodnoceném roce čerpala  finanční prostředky ve výši 
6 462,62 tis.K č v návaznosti na spolupráci s mezinárodními institucemi 
na následujících projektech: 

European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine  waters  (ETC/ICM; 
Evropské tematické centrum pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody) je 
expertním centrem EEA pro oblast vody a spolupracuje na plnění úkolů EEA. 
Každoroční aktivitou je sběr a zpracování a kontrola kvality dat z  reportingu 
členských zemí EEA včetně správy databází a aktualizace indikátorů životního 
prostředí EEA. Součástí úkolů ETC/ICM je rozšiřování sítě Eionet a spolupráce i se 
zeměmi, které dosud nejsou členy EEA. Experti CENIA se v roce 2016 účastnili 
aktivit dle schváleného akčního plánu na příslušný rok. Kromě osobních nákladů byly 
významnou položkou v rozpočtu projektu náklady na zahraniční cesty za účelem 
plnění úkolů v projektu a účasti na mítincích dle požadavků EEA. 

European Topic Centre on Waste and Materials in a G reen Economy  
(ETC/WMGE): V roce 2016 probíhaly práce dle schváleného plánu práce 
na příslušný rok, CENIA se v rámci konsorcia podílela na řešení úloh Prevence 
vzniku odpadů, Indikátory odpadového hospodářství, Sledování horizontu a budoucí 
scénáře (FLIS) a Chemické látky v oběhovém hospodářství. Kromě osobních 
nákladů byly významnou položkou v rozpočtu náklady na zahraniční cesty za účelem 
plnění úkolů v projektu a účasti na mítincích dle požadavků EEA. 
 

v tis.Kč 

Projekt Nápl ň projektu Zdroj financování Čerpání 

European Topic Centre on 
Inland, Coastal and Marine 
waters (ETC/ICM) 

ETC/ICM je expertním centrem EEA 
pro oblast vody a spolupracuje 
na plnění úkolů EEA. 

 European 
Environment Agency 

(EEA) 
1 411,09 

European Topic Centre on 
Waste and Materials in a 
Green Economy 
(ETC/WMGE) 

Obecným cílem projektu je podpora 
činnosti EEA v oblasti nakládání s 
odpady a chemickými látkami. 

European 
Environment 

Agency (EEA) 
5 051,53 

 Dále PO CENIA vyslala národní expertku do Evropské agentury pro ŽP 
(European Environment Agency - EEA) na období 1.1.2016 – 31.12.2016 v souladu 
s usnesením vlády č. 391/2006. Zaměstnankyně pracovala na pozici „Projektový 
manažer - Podpora Eionetu“. Obsahem agendy byla zejména koordinace přípravy 
a příspěvků na jednání NFP/Eionet včetně souvisejících aktivit (např. setkání 
NRC/Eionet), spolupráce s relevantními interními a externími odborníky na 
aktualizaci přehledu zájmových témat k projednání na setkáních Eionetu, zajištění 
odpovídající zpětné vazby a sledování aktivit odsouhlasených na jednáních Eionetu. 
Náklady ve výši 279,59 tis.K č byly pokryty ú čelovými prost ředky p řevedenými 
do kapitoly 315 – MŽP z kapitoly 398 – Všeobecná po kladní správa .  
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� PO ČGS 

 PO ČGS se podílela  v roce 2016 na řešení  celkem 11 významných 
zahraničních projektů v celkové hodnotě 21 753,00 tis.K č. 

 Seznam s uvedením názvů, popisu a zdroje financování je uveden 
v následující tabulce: 

v tis.Kč 

Název a nápl ň projektu Zdroj 
financování Čerpání  

SLAvONIC -Effects of soil alteration on nitrogen and carbon cycling, FP 7-
PEOPLE-2013-CIG, 1.8.2013 - 31.7.2017. 

EU FP-7 629,00 

Horizon 2020: Base - Line Earth (Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal 
marINe Environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and 
metalloid trace element ratios and isotope systems), EU,1.1.2015 - 
31.12.2018. 

EU Horizon 2020 1 286,00 

Horizon 2020: ProSUM (Prospecting Secondary raw materials in the Urban 
mine and Mining waste), EU,1.1.2015 - 31.12.2017. 

EU Horizon 2020 523,00 

EHP-CZ02-OV-1-048-2014: Monitoring malých lesních povodí GEOMON – 
efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti 
životního prostředí.FM EHP. XII/2014 - IV/2016. 

Norské fondy 3 802,00 

EHP-CZ02-OV-1-038-01-2014 Aktuální stav poškození lesních a vodních 
ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační 
sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro 
managementová opatření k posílení jejich stability a biodiverzity, spolupráce 
s KRNAP,2015 IV/2016 

Norské fondy 901,00 

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České 
republice (REPP-CO2), Norské fondy 2009 - 2014, 23.1.2015 - 30.4.2016. 

Norské fondy 6 304,00 

M4ShaleGas: Measuring, monitoring, mitigating managing the environmental 
impact of shale gas (M4ShaleGas),H2020 EC, 1.6.2015 - 1.12.2017 

EU Horizon 2020 103,00 

Archaeomontan 2018, polupráce se Svobodným státem Sasko 2014 - 2020, 
finance EU + ČR, 1.9. 2015 - 31.8.2018 

EU 3 477,00 

LM2015079: Distribuovaný systém observatorních a terénních měření 
geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS), 1.1.2016 - 31.12.2019, MŠMT ( 
konsorcium Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita, 
Univerzita Karlova v Praze, Ústav geoniky AV ČR,v.v.i.,Ústav struktury a 
mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,Výzkumný ústav geodetický, topografický a 
kartografický, v.v.i.) 

MŠMT 3 949,00 

LM 201575: Národní infrastruktura SoWa (Soil and Water) pro komplexní 
monitorování půdních a vodních ekosystémů v kontextu trvale udržitelného 
využívání krajiny, 1.1.2016 - 31.12.2019, MŠMT (konsorcium Biologické 
centrum AV ČR, v.v.i., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Univerzita Karlova v Praze, Česká geologická služba). 

MŠMT 390,00 

NF-CZ08-BFB-1-020-01-2016 – REPP-CO2 - prohloubení spolupráce, 
Norské fondy, 14.4.2016 - 30.4.2017. 

Norské fondy 389,00 

 
� PO ČHMÚ 

 
 Náklady za zahraniční aktivity – členské příspěvky v roce 2016 byly ve výši 
2 689,73 tis.K č: 
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v tis.Kč 

Projekt Nápl ň projektu Zdroj financování Čerpání  

ECMWF Shinfield Park- Reading Členský příspěvek Státní rozpočet 2016 32,12 

ECOMET E.I.G. Členský příspěvek Státní rozpočet 2016 141,86 

EUMETNET Členský příspěvek Státní rozpočet 2016 1 675,18 

EURAMET                 Členský příspěvek Státní rozpočet 2016 27,55 

European Meteorological Society (EMS) Členský příspěvek Státní rozpočet 2016 27,57 
ZAMG (Zentralansdtalt für Meteorologie und 
Geodynamik) 

Členský příspěvek Státní rozpočet 2016 766,17 

European Severe Storms  (ESSL) Členský příspěvek Státní rozpočet 2016 19,28 

 Náklady za zahraniční granty v roce 2016 byly ve výši 2 484,55 tis.K č: 
v tis.Kč 

Projekt Nápl ň projektu Zdroj financování Čerpání 

EEA/ACC/10/001 
– ETC/ACC 

Úkolem je odborná podpora činností evropské 
agentury pro životní prostředí (EEA) v oblasti 
znečištění ovzduší a zmírnění změny klimatu. ČHMÚ 
je zapojen v oblastech reportování a hodnocení 
kvality ovzduší. 

EEA (European 
Environmental Agency) 

796,17 

OdCom Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis 
a v Ústeckém kraji 

OP Přeshraniční 
spolupráce Svobodný 
stát Sasko - ČR 

262,59 

SAMIRA 
Vývoj a testování operativní tvorby map znečištění 
ovzduší na webu pomocí kombinace měřených, 
modelových a satelitních dat. 

ESA (European Space 
Agency) 

429,94 

EU-7.Rámcová 
program – 603378 
(MARS) 

ČHMÚ pokrývá v rámci projektu problematiku 
stresorů podzemních vod a jejich vzájemných 
kombinací včetně analýzy těchto stresorů a jejich 
kombinací v Evropě. 

Prostředky z EU 827,76 

EU – HORIZONT 
2020 (ACTRIS II) 

Dlouhodobý monitoring atmosférických aerosolů, 
oblaků a reaktivních plynů. Výsledky jsou použitelné 
pro výzkum změny klimatu i kvality ovzduší.  

Prostředky z EU 168,09 

 
 

� PO Správa jeskyní ČR 

 SJ ČR se v roce 2016 věnovala následujícím mezinárodním aktivitám: 

 

Členství SJ ČR v ISCA 

 Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní ISCA sdružuje přes 90 členů 
z 34 zemí světa. Spolupráce SJ ČR měla v roce 2016 korespondenční charakter 
a to převážně s předsedou a generálním sekretářem. Žádné akce se SJ ČR v r. 2016 
nezúčastnila. 

Spolupráce se Správou slovenských jaskýň 

 Dlouhodobá dohoda o vzájemné spolupráci mezi SJ ČR a SSJ byla 
naplňována především formou průběžné spolupráce a odborných konzultací 
převážně korespondenčně a výměnou odborných materiálů a publikací. 
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Přijímání zahraničních hostů 

 Jednotlivé správy jeskyní navštívila v rámci svých odborných programů v ČR 
řada zahraničních odborníků, pracovníků odborných institucí a speleologů.  

 Dvakrát navštívil SJ ČR dr. Petar Stefanov, vědecký pracovník Institutu 
pro geofyziku, geodézii a geografii Bulharské akademie věd, koordinátor 
mezinárodního projektu „ProKARSTerra“, aby konzultoval spolupráci SJ ČR na tomto 
projektu. Z toho důvodu se také zúčastnil pracovní cesty SJ ČR za účelem studia 
a praktického poznávání výzkumu, ochrany a provozu zpřístupněných jeskyní 
a krasu Balkánských zemí. 

Rozvojová pomoc Gruzii 

SJ ČR pokračovala v aktivní rozvojové pomoci správě jeskyní v chráněné 
jeskynní oblasti Imereti v Gruzii v rámci projektu České rozvojové agentury z roku 
2014 „Zvýšení efektivnosti řízení jeskynní chráněné oblasti IMERETI II“ na období 
2015 – 2017. Jeho cílem je ověřit možnosti, provézt ověřovací výzkum a vypracovat 
dokumentaci pro vybudování speleoterapeutické léčebny v jedné z jeskyní oblasti 
Imereti. V rámci projektu byly v r. 2016 realizovány 3 cesty českých expertů do 
Gruzie v rámci aktivity se zaměřením na zavedení speleoterapie. První cesty se 
zúčastnila i pracovnice Státního zdravotního ústavu, která provedla měření 
záporných iontů, na jehož základě byla vybrána pro speleoterapii jeskyně Satsurblia. 
Další cesty byly provedeny za účelem kontroly funkčnosti monitorovacího systému 
mikroklimatu, doprovodu ministra ŽP ČR v lokalitě a provedení zaměření jeskyně 
Satsurblia jako podklad pro projekční zpřístupňovací práce. Rovněž byla přijata v ČR 
delegace pracovníků Agentury chráněných území Gruzie a Jeskynní chráněné 
oblasti Imereti v rámci týdenního studijního pobytu. 

Díky zapojení Správy jeskyní České republiky do řady mezinárodních aktivit 
vzrůstá i zájem o spolupráci na odborné, provozní i společenské úrovni. Správa 
jeskyní České republiky je dlouholetým členem ISCA (Asociace zpřístupněných 
jeskyní), kde se zúčastňuje mezinárodních pracovních setkání a má v této organizaci 
svého zástupce. Tradiční je dlouholetá spolupráce s našimi nejbližšími partnery 
Štátne ochrany přírody – Správy slovenských jaskýň. Ze zahraničí díky pravidelným 
kontaktům je stále větší zájem o metody používané v ČR k ochraně, péči 
a managementu zpřístupněných jeskyní, kde SJ ČR získala výborný kredit. 
Mimořádně je ze strany zahraničních partnerů i zastupitelského úřadu hodnocena 
práce na rozvojovém programu zpřístupněných jeskyní Gruzie. Správa jeskyní České 
republiky tak trvale přispívá k ochraně přírodního dědictví nejen v tuzemsku, 
ale i na mezinárodní úrovni. 
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� PO Správa KRNAP 
 
 Náklady  na zahraniční aktivity Správy v roce 2016 dosáhly výše 
12 299,00 tis.K č, z toho členský příspěvek organizaci Europarc Federation činil 
16,00 tis.Kč, členský příspěvek do EUROSITE činil 44,00 tis.Kč a do FSC 4,00 tis.Kč. 

 Mezi další prioritní akce se zahraniční účastí patří: 
v tis.Kč 

Projekt Nápl ň projektu Zdroj financování Čerpání 

Příprava Plánu péče pro 
CHKO Tušsko  

 Připravit Plán péče o CHKO Tušsko 
na léta 2014 - 2019, který byl v 
prvních měsících roku 2014 schválen 
zastupitelstvem okresu Achmeta. Dále 
provádění šetření mezi místními 
obyvateli a spolupráce s pracovníky 
CHKO Tušsko  

Česká rozvojová agentura  
(hlavní partnter AOPK 
ČR)  

585,00  

Comenius viridis 
Vytvoř. enviroment. vzdělávacích 
programů  

OPPS 938,00  

LIFE CONCORTICA Podpora lučních a říčních biotopů   
European 
Commission,Brussels 10 712,00 

 
 

� PO Správa NP Podyjí 
  

 V roce 2016 byl uhrazen pravidelný členský poplatek organizaci Europarc 
Federation, která reprezentuje přibližně 500 členských organizací z celé Evropy. 
Jejím cílem je umožnit výměnu zkušeností a podporovat širokou mezinárodní 
spolupráci mezi organizacemi, zabývajícími se péčí o chráněná území. 

 Poplatek ve výši 16 tis.K č je podporou činnosti federace Europarc 
a opravňuje členské organizace k účasti na všech aktivitách tohoto společenství. 
V rámci programu federace se pracovníci organizace účastní výročních konferencí, 
zasedání pracovních skupin a workshopů, získávají užitečné kontakty a poznatky 
z ochrany přírody v jiných státech Evropy. Konkrétní přínos je okomentován 
v kapitole zahraniční pracovní cesty. 

 
� PO Správa NP Šumava 

 V roce 2016 byly realizovány následovné aktivity ve výši 651,99 tis.K č, z toho 
členský příspěvek organizaci Europarc Federation činí 15,81 tis.Kč, 

v tis.Kč 

Projekt Nápl ň projektu Zdroj financování Čerpání  

Program přeshraniční 
spolupráce ČR – 
Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 
2020  

Realizace přeshraničního 
monitorování biodiverzity a vodního 
režimu  

Vlastní prostředky 547,56  

Informační středisko 
Brusel  

Propagace NP Šumava  Vlastní prostředky 88,62  
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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 2016 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 31.12.2016.  

Celkový objem zálohových plateb (účet 314) činil u OSS vč. ústředního orgánu 
6 813,30 tis.Kč u  PO 7 579,77 tis.Kč, tj. celkem 14 393,07 tis.K č. Podrobnější 
informace jsou popsány níže: 

 
� ÚO MŽP 

Ústřední orgán ke dni 31.12.2016 evidoval pohledávky na provozní opakované 
zálohové platby na účtu 314 ve výši 1 216,38 tis.K č a to na: 

v tis.Kč 

Neinvesti ční záloha Částka 

Elektrická energie  476,66 
Plyn 42,00 
Teplo 169,70 
Voda 476,72 
Exekutorský úřad 1,50 
tiskoviny 15,24 
p. Tesař 34,56 

 

� OSS AOPK ČR 

 Organizace ke dni 31.12.2016 evidovala neinvestiční zálohy na zúčtovatelné 
energie v celkové výši 2 776,00 tis.K č, konkrétně na: 

v tis.Kč 

Neinvesti ční záloha Částka 

Elektrická energie  1 683,00  

Plyn  838,00  

Pára  82,00  

Voda  173,00  
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� OSS ČIŽP 

 ČIŽP ke dni 31.12. 2016 evidovala neinvestiční zálohu v celkové výši 
2 489,45 tis.K č a to: 

v tis.Kč 

Neinvesti ční záloha Částka 
Zálohy provozní 208,81 
Elektrická energie  392,22 
Plyn 846,27 
Vodné 317,73 
Teplo 375,42 
Záloha na CCS 349,00 

 

� OSS Správa NP ČŠ 

 Organizace ke dni 31.12.2016 evidovala neinvestiční zálohu na jistinu PHM, 
odběr el. energie a vodného v celkové výši 331,47 tis.K č, konkrétně na: 

v tis.Kč 

Neinvesti ční záloha Částka 
Záloha PHM - jistina - CCS karty 45,00 
Elektrická energie 237,88 
Vodné 48,59 

 

� PO CENIA 

        CENIA ke dni 31.12.2016 evidovala neinvestiční zálohu v celkové výši 
403,64 tis.K č.  

v tis.Kč 

Neinvesti ční záloha Částka 

Řeháková – Zpráva o ŽP  40,07  
Záloha na konferenci 1,50  
Hosting na 1. p. 2017  323,07  
Karty CCS 39,00  

 

� PO ČGS 

ČGS evidovala zůstatek na provozních zálohách ve výši 353,40 tis.K č, a to: 
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v tis.Kč 

Neinvesti ční záloha Částka 

Záloha na meziknihovní službu Wok 2017  133,80 
Předplatné časopisů 58,00 
Mýtná brána 4,80 
Půdní vzorky 4,20 
Ventil 18,90 
Elektrická energie 3,10 
Vodné  45,40 
Teplo  62,10 
Plyn 23,10 

 

� PO ČHMÚ 

 Český hydrometeorologický ústav ke dni 31.12.2016 evidoval neinvestiční 
zálohu  v celkové výši 3 278,06 tis.K č. Jedná se o každoročně zálohované platby, 
které se v průběhu roku 2017 vyúčtují. Konkrétně jde o tyto zálohy: 

v tis.Kč 

Neinvesti ční záloha Částka 
El.energie 2 492,75 
Plyn 292,05 
Pojištění osob v zahraničí 45,00 
Předplatné odborného tisku 127,18 
Teplo 65,60 
Vodné - stočné 204,82 
FKSP 8,40 
Ostatní celkem 42,26 

 

� PO Správa KRNAP 

Správa KRNAP ke dni 31.12.2016 evidovala neinvestiční zálohy v celkové výši 
1 519,72 tis.K č, konkrétně na: 

v tis.Kč 

Neinvesti ční záloha Částka 

Časopisy, věstníky, sbírky zákonů 28,07 
Poštovné – frank.stroj 86,41 
Elektrická energie 723,35 
Plyn 503,78 
Voda   57,74 
Teplo  16,37 
PHM - CCS 104,00 
 
  Organizace ke dni 31.12.2016 evidovala zálohu investičního charakteru na 
zhotovení přeložky v celkové výši 100,45 tis.K č od společnosti ČEZ Špindlerův Mlýn. 
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� PO Správa NP Podyjí 
 
 Organizace ke dni 31.12.2016 evidovala neinvestiční zálohu na krátkodobé 
provozní zálohy  v celkové výši 331,00 tis.K č, konkrétně na: 

v tis.Kč 

Neinvesti ční záloha Částka 

CCS Praha, zálohy na platební karty 112,00 

Eon Znojmo, Centropol Energy, elektrická energie 158,00 

Vodárenská a.s., voda 7,00 

Pražská plynárenská, plyn 42,00 

JUDr. Procházka, záloha na provedení exekuce 5,00 

JUDr. Filip Horák, záloha na vypracování znaleckého posudku 5,00 

předplatné novin a časopisů 2,00 

 
 Zároveň organizace evidovala zálohy  investičního charakteru na  pořízení 
audiovizuálního díla v celkové výši 70,00 tis.K č, konkrétně na: 

v tis.Kč 

Investi ční záloha Částka 

RTV Vysočina, audiovizuální dílo 70,00 

 

� PO Správa NP Šumava 

Správa NP Šumava evidovala ke 31.12.2016 neinvestiční zálohy v celkové 
výši 1 501,40 tis.K č, konkrétně na: 

v tis.Kč 

Neinvesti ční záloha Částka 
Krajský soud Ostrava – soudní náklady na znalecký posudek 
proti žalovanému Milanovi Martínkovi 

20,00 

Plzeňský kraj – úhrada nákladů na služby IS Brusel 27,06 

MORAVIAPRESS s.r.o. – záloha na Sbírky zákonů 6,00 

PORADCE s.r.o. – záloha na předplatné Poradce 0,75 

Záloha na plyn 16,34 

Záloha na vodné 22,62 

Záloha na elektrickou energii 1 008,63 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v. v. i. – záloha na řešení výzkumného projektu 400,00 

 
 Zároveň Správa evidovala zálohu investičního charakteru na zhotovení 
přeložky v celkové výši 22,10 tis.K č od společnosti ČEZ Distribuce a.s.  
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6. Výsledky kontrolních akcí provedených v roce 201 6 

  
 V roce 2016 byly jak na MŽP, tak v organizacích v působnosti MŽP, v rámci 
aplikace zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) 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.: 

Příkaz č.11/2016 ministra životního prostředí o zadávání veřejných zakázek 
na nákup automobilů a ostatních základních kategorií vozidel, stanovených v příloze 
k zákonu č. 56/2001 Sb., v resortu Ministerstva životního prostředí a o způsobech 
vyřazení automobilů pořizovaných v rámci resortu Ministerstva životního prostředí 
ze dne 11.10.2016 

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 03.10.2016 

Příkaz č. 5/2016 ministra životního prostředí o vydání Rezortního interního 
protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí ze dne 31.03.2016 

Směrnice MŽP č. 3/2016 pro poskytování finančních prostředků z programu 
Příspěvek zoologickým zahradám v roce 2016 ze dne 17.03.2016 

Směrnice MŽP č. 2/2016 pro hospodaření s finančními prostředky Ministerstva 
životního prostředí ze dne 16.03.2016 

Směrnice MŽP č. 1/2016 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu 
"MŽP Likvidace škod po živelních pohromách", podprogramu "Likvidace škod 
po živelních pohromách roku 2014" ze dne 26.02.2016 

Směrnice MŽP č. 2/2015 o poskytování finančních prostředků z programu Nová 
zelená úsporám od roku 2015 ze dne 12.02.2016 

 

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. 
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6.1 Výsledky externích kontrol 

� ÚO MŽP 

 Každoročně provádějí mimorezortní orgány na MŽP řadu kontrolních akcí 
specificky zaměřených dle oblasti jejich správní činnosti. Nejvýznamnější jsou 
kontroly prováděné dle schváleného plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního 
úřadu (dále jen „NKÚ“). 

NKÚ 

Kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu 
přírody a krajiny“ 

Kontrola byla zahájena dne 15. 3. 2016 a byla ukončena dne 23. 9. 2016. 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky z Operačního programu Životní 
prostředí a z Národního fondu poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny jsou 
čerpány v souladu s právními předpisy a se stanovenými podmínkami, a zhodnotit 
dosažené výsledky v porovnání se stanovenými cíli a s ohledem na použité 
prostředky. Proti Kontrolnímu protokolu nebyly uplatněny námitky. Kontrolní závěr byl 
zveřejněn dne 23. 1. 2017 a příprava stanoviska MŽP ke kontrolnímu závěru právě 
probíhá. 

Kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti 
nakládání s odpady“ 

 Kontrola byla zahájena dne 16. 8. 2016 a pokračuje v roce 2017. Cílem 
kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky z Operačního programu Životní 
prostředí poskytované v oblasti nakládání s odpady jsou čerpány v souladu 
s právními předpisy a se stanovenými podmínkami, a zhodnotit dosažené výsledky 
v porovnání se stanovenými cíli a s ohledem na použité prostředky. Kontrolní 
protokol bude podepsán začátkem února 2017. 

Ostatní mimoresortní kontroly 

Auditní orgán Ministerstva financí ČR 

 U sekce ochrany přírody a krajiny MŽP proběhly v roce 2016 dva audity 
operace ze strany Auditního orgánu Ministerstva financí (první oblast - Ochrana 
a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR, projekt financovaný z EHP fondů; druhá oblast - 
administrace Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště 
chráněné druhy II, financováno z EHP fondů). Z auditních zpráv nevyplynuly žádné 
finanční ani jiné dopady. Na konci roku byla ještě zahájena Průběžná veřejnosprávní 
kontrola administrace Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště 
chráněné druhy II financovaného z EHP fondů ze strany Ministerstva financí. Tato 
kontrola nebyla dosud ukončena. 
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Pražská správa sociálního zabezpečení 

 Na odboru personálním a státní služby MŽP proběhla ve dnech 16. -
 17. 2. 2016 kontrola zaměřená na plnění povinností v oblasti nemocenského 
a důchodového pojištění a při odvodu pojistného na státní politiku zaměstnanosti za 
období od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2015. Uvedenou kontrolou byly zjištěny nedoplatky 
na pojistném, kdy nebyly zaměstnavatelem zahrnuty do vyměřovacího základu 
pro odvod pojistného některé příjmy zúčtované na základě uzavřených dohod 
o provedení práce, které založily účast na pojištění. MŽP byl vyměřen nedoplatek 
na pojistném ve výši 117 750 Kč, penále za dlužné pojistné ve výši 46 977 Kč, 
celkem tedy částka ve výši 164 727 Kč, která byla v termínu uhrazena. V návaznosti 
na zjištěné nedostatky byl nastaven vnitřní pracovní postup pro mzdovou účtárnu, 
aby při zadávání odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
vyúčtovávaných za období delší než aktuální výplatní období byly odpracované 
hodiny v personálním informačním systému zadávány zpětně do příslušných měsíců, 
ale celková vyúčtovaná odměna byla zadána vždy do aktuálního výplatního období, 
aby nedocházelo k nesprávnému výpočtu odvodu pojistného na sociální pojištění. 

Finanční úřad pro hlavní město Prahu  

 Finanční úřad pro Hlavní město Prahu vykonal na základě vlastních podnětů 
ze strany MŽP a na základě podnětů poskytovatelů podpory daňové kontroly 
u následujících projektů: 

 Na základě podnětu Ministerstva vnitra proběhla kontrola projektu "Metodika 
efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí životního prostředí“. Kontrolou 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v oblasti účtování osobních nákladů ve výši 
280 Kč. Další kontrola tohoto projektu probíhá. 

 Na základě podnětu odboru rozpočtu MŽP proběhla kontrola týkající se 
porušení rozpočtové kázně v rámci Finančního vypořádání se státním rozpočtem za 
rok 2015. Vinou administrativního pochybení nebyly odvedeny nedočerpané peněžní 
prostředky v termínu stanoveném vyhláškou o finančním vypořádání. Na základě 
provedené kontroly vydal FÚ pro hl. město Prahu platební výměr na odvod 
za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu ve výši 40 000 Kč a platební 
výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 
7 640 Kč. Oba platební výměry již byly uhrazeny. 

 Dále proběhla kontrola na odboru ekonomiky životního prostředí MŽP kontrola 
projektu „Analýza a úpravy stávajících činností a agend s následnou identifikací 
strategie Ministerstva životního prostředí“. Kontrola zjistila porušení rozpočtové 
kázně ve výši 4 273 Kč, neboť byly nárokovány mzdové náklady, jejichž plnění 
nebylo řádně doloženo. 

 Dále byly realizovány u odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP čtyři 
daňové kontroly projektu „Příprava, rozvoj a zavádění procesních metodik rezortu 
životního prostředí vedoucích ke snížení administrativy“ v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě a v rozsahu podnětů 
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Ministerstva vnitra. Kontroly zjistily porušení rozpočtové kázně v celkové výši 
72 106 Kč, neboť byly nárokovány mzdové náklady, které překračovaly povolené 
smluvní úvazky jednotlivých pracovníků. 

 U odboru fondů EU MŽP byly provedeny a uzavřeny dvě kontroly. První se 
týkala akce „Nákup automobilu“, kdy byla v předmětu veřejné zakázky v rozporu se 
zákonem o veřejných zakázkách přímo specifikována značka a přesný typ 
automobilu. Finanční úřad provedl kontrolu na základě podnětu MŽP a vyčíslil 
porušení rozpočtové kázně ve výši 373 203 Kč. V tuto chvíli je podána žádost 
o prominutí platby. 

 Druhá kontrola se týkala akce „Nákup kancelářských potřeb“, který byl 
financován z Operačního programu Životní prostředí. Byla porušena povinnost 
zveřejnit zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v Úředním 
věstníku EU. Finanční kontrola byla provedena na základě vlastního podnětu MŽP 
a celkem bylo vyčísleno porušení rozpočtové kázně včetně penále ve výši 685 096 
Kč. V tuto chvíli byly na základě plateb. výměrů podány žádosti o prominutí plateb. 

 Další daňová kontrola projektu „Vytvoření a realizace programu odborného 
vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České 
republice“ proběhla na odboru ochrany ovzduší MŽP s výsledkem porušení 
rozpočtové kázně ve výši 4 242 Kč. Důvodem bylo překročení odsouhlaseného 
rozpočtu při nákupu multifunkční tiskárny. Vzhledem k tomu, že dotace již byla 
krácena poskytovatelem, MŽP podalo odvolání proti dodatečnému odvodu. 

Mimorezortní kontroly u sekce 300 

 Dále byly u odboru fondů EU realizovány externí kontroly a audity různými 
auditními a kontrolními subjekty. Řídící orgán OPŽP informoval o kontrolách 
a auditech provedených Auditním orgánem Ministerstva financí ČR (byly provedeny 
audit designace, audity systému a audity operací), Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem (tři audity týkající se prohlášení o věrohodnosti a jeden audit 
výkonnosti zaměřený na podporu čerpání prostředků ESF) a o veřejnosprávní 
kontrole provedené Platebním a certifikačním orgánem Ministerstva financí. Některé 
z těchto kontrol a auditů nebyly doposud ukončeny a některé kontroly byly zahájeny 
již v předešlých letech. Z celkem 33 auditů operací v rámci OPŽP, provedených 
Auditním orgánem Ministerstva financí ČR, obdržel řídící orgán OPŽP doposud 
28 konečných zpráv z těchto auditů. Audity nejsou pro řídící orgán OPŽP ukončeny. 
Ukončené auditní zprávy jsou elektronicky postupovány SFŽP k založení do složek 
projektů. Projekty, kde je identifikováno zjištění s finančním dopadem, jsou řešeny 
v agendě nesrovnalostí. U ostatních projektů jsou realizována opatření v souladu 
s auditními zprávami. 

Souhrnný přehled o provedených externích kontrolách poskytuje následující 
tabulka: 
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Datum 
kontroly 

Kontrol
ní orgán  Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

březen – 
září  

Nejvyšší 
kontrolní 

úřad  

Kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní 
prostředky poskytované na 
zlepšování stavu přírody a krajiny“ 

bez zjištění porušení 
rozpočtové kázně  

probíhá příprava 
Stanoviska ke 
kontrolnímu závěru 
NKÚ 

srpen – 
prosinec  

Nejvyšší 
kontrolní 

úřad  

Kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní 
prostředky určené na realizaci 
opatření v oblasti nakládání s 
odpady“ 

před podpisem kontrolního 
protokolu  

--- 

srpen  
Auditní 
orgán 
MF  

FM2/2016/O/003 audit operace 
pro projekt „Záchranný program 
pro zvláště chráněné druhy II“ 

bez finančního dopadu  --- 

květen  
Auditní 
orgán 
MF  

FM2/2016/O/004 audit operace 
pro projekt „Ochrana a udržitelný 
rozvoj mokřadů v ČR“  

bez finančního dopadu --- 

listopad 
2016 – 
dosud 
trvá 

Auditní 
orgán 
MF  

Průběžná veřejnosprávní kontrola 
administrace Malého grantového 
schématu Záchranné programy 
pro zvláště chráněné druhy II  

kontrola dosud trvá --- 

únor  

Pražská 
správa 

sociálníh
o 

zabezpe
čení  

kontrola zaměřená na plnění 
povinností v oblasti 
nemocenského a důchodového 
pojištění a při odvodu pojistného 
na státní politiku zaměstnanosti  

nedoplatek na pojistném ve 
výši 164 727 Kč 

systémové změny, aby 
nedocházelo k 
nesprávnému výpočtu 
odvodu pojistného na 
sociální pojištění  

září – 
prosinec  

FÚ pro 
hl. m 

Prahu  

daňová kontrola projektu 
"Metodika efektivní přípravy a 
vyhodnocování dopadů koncepcí 
životního prostředí“  

porušení rozpočtové kázně 
v oblasti účtování osobních 
nákladů ve výši 280 Kč. 

--- 

březen 
FÚ pro 
hl. m 

Prahu  

daňová kontrola týkající se 
porušení rozpočtové kázně v 
rámci Finančního vypořádání se 
státním rozpočtem za rok 2015  

porušení rozpočtové kázně do 
státního rozpočtu ve výši 40 
000 Kč a platební výměr na 
penále za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 7 640 Kč 

--- 

květen – 
září  

FÚ pro 
hl. m 

Prahu  

daňová kontrola projektu „Analýza 
a úpravy stávajících činností a 
agend s následnou identifikací 
strategie Ministerstva životního 
prostředí“  

porušení rozpočtové kázně ve 
výši 4 273 Kč 

--- 

rok 2015 
– srpen 
2016 

FÚ pro 
hl. m 

Prahu  

daňové kontroly projektu 
„Příprava, rozvoj a zavádění 
procesních metodik rezortu 
životního prostředí vedoucích ke 
snížení administrativy“ 

porušení rozpočtové kázně 
v celkové výši 72 106 Kč --- 

březen  
FÚ pro 
hl. m 

Prahu  
 „Nákup automobilu“, 

porušení rozpočtové kázně ve 
výši 373 203 Kč  

podána žádost o 
prominutí platby  

září – 
listopad  

FÚ pro 
hl. m 

Prahu  

daňová kontrola projektu „Nákup 
kancelářských potřeb“ 

porušení rozpočtové kázně 
včetně penále ve výši 685 096 
Kč 

podány žádosti o 
prominutí plateb  

květen – 
srpen 

FÚ pro 
hl. m 

Prahu  

daňová kontrola projektu 
„Vytvoření a realizace programu 
odborného vzdělávání úředníků 
pro efektivní výkon státní správy 
ochrany ovzduší v České 
republice“ 

porušení rozpočtové kázně ve 
výši 4 242 Kč 

vzhledem k tomu, že 
dotace již byla krácena 
poskytovatelem, 
podalo MŽP odvolání 
proti dodatečnému 
odvodu 
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� AOPK ČR 
 

V roce 2016 bylo v agentuře provedeno 31 vnějších kontrol a to: 

 

Datum 
kontroly  

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

od 
12.2015 

FÚ pro hl. 
m Prahu  

Vybrané veřejné zakázky 
Koncem r. 2016 vydáno 
rozhodnutí. AOPK ČR se 
odvolala. 

  

leden VZP Kontrola plateb pojistného Bez nálezu   

únor, 
březen 

PSSZ Kontrola plateb pojistného Bez významnějšího nálezu  

květen 

Zaměstna
necká 

pojišťovna 
Škoda 

Kontrola plateb pojistného Bez nálezu  

květen -  
červen 

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP 

Funkčnost vnitřního kontrolního 
systému a efektivnosti 
a hospodárnosti nakládání 
s veřejnými prostředky 

Bez významnějšího nálezu  

prosinec MŽP 
Připravenost na plnění 
povinností ze zákona 
o kybernetické bezpečnosti 

Protokol nebyl předán  

březen-
 září 

NKÚ 

Dotační programy, resp. 
Podpořené žádosti POPFK, 
PPK B 2013-2015 a spolupráce 
při administraci projektů OPŽP, 
včetně kontroly vybraných 
projektů 

Bez závažných nedostatků  

září -
dosud 

Veřejno-
správní 
kontrola 
MF ČR 

Projekt Vytvoření strategie 
pro snížení dopadů 
fragmentace říční sítě ČR(EHP-
CZ02-OV-1-016-2014, EHP-
34), podpořený z EHP fondů 

Dosud neukončena  

prosinec 
- dosud  

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP 

 Projekt Vytvoření strategie pro 
snížení dopadů fragmentace 
říční sítě ČR(č.EHP-CZ02-OV-
1-016-2014), podpořený z EHP 
fondů 

Dosud neukončena    

říjen- 
dosud 

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP 

Projekt Realizace 
managementových opatření 
a monitoringu Hořečku 
mnohotvarého českého, v rámci 
Záchranného 
programu(č.MGSII-10), 
podpořený z EHP fondů 

Dosud neukončena  

červenec 
- dosud  

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP 

Projekt Příprava záchranného 
programu Hořečky – Hořeček 
nahořklý pravý(Gentianella 
amarella subsp.amarella) 
a Hořeček drsný 
Sturmův(Gentianella obtusifolia 
subsp. Sturmiana) (č.MGSII – 
25), podpořený z EHP fondů 

Dosud neukončena  
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Datum 
kontroly  

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

říjen - 
dosud 

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP 

Projekt Založení nových 
odchovů Sysla obecného 
a osvětová činnost v rámci 
realizace jeho záchranného 
programu(č. MGSII-24), 
podpořený z EHP fondů 

Dosud neukončena  

říjen - 
dosud 

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP 

Projekt Aktualizace 
záchranného programu Matizny 
bahenní (Angelica palustris) 
(č.MGSII-09), podpořený z EHP 
fondů 

Dosud neukončena  

Započata 
říjen - 
dosud 

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP 

Projekt Příprava záchranného 
programu pro Koniklec 
otevřený(Pulsatilla patens) 
(č.MGSII-23), podpořený z EHP 
fondů 

Dosud neukončena  

červenec 

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP 

Projekt Aktualizace 
záchranného programu pro 
Rdest dlouholistý(č.MGSII-29), 
podpořený z EHP fondů 

Bez zjištění  

červenec 
- dosud 

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP 

Projekt Propagace ochrany 
Perlorodky říční a jejího 
habitatu (č.MGSII-04), 
podpořený z EHP fondů 

Dosud neukončena  

říjen - 
dosud 

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŹP 

Projekt Obnova biotopu 
Perlorodky říční v údolní nivě 
Lužního potoka 
a monitoring(č.MGSII-57), 
podpořený z EHP fondů 

Dosud neukončena  

září - 
dosud 

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP a MF 

Projekt Komplexní přístup 
k ochraně fauny terestrických 
ekosystémů před fragmentací 
krajiny v ČR(č.EHP-CZ02-OV-
1-028-2015, EHP-40), 
podpořený z EHP fondů 

Dosud neukončena  

říjen - 
dosud 

Veřejno-
správní 
kontrola 

MŽP a MF 

Projekt Opatření pro zastavení 
úbytku biodiverzity na celostátní 
a regionální úrovni(č.EHP-
CZ02-OV-1-026-2015, EHP-
42), podpoření z EHP fondů 

Dosud neukončena  

červen - 
červenec 

SFŽP 

Projekt Příprava souhrnů 
doporučených opatření pro 
evropsky významné lokality 
v České republice, podpoření z 
OPŽP 

Nebyly zjištěny nedostatky  

květen 
ČIŽP, OI 
Ústí nad 
Labem 

Dodržování povinností 
vyplývajících z ustanovení 
právních předpisů a rozhodnutí 
týkajících se funkcí lesa jako 
složky životního prostředí 
v lesích na pozemcích, k nimž 
má AOPK ČR právo 
hospodaření (LHC č. 842201) 

Nebylo zjištěno porušení 
zákona 

 

prosinec 
ČIŽP, OI 

Brno 

Těžba lesních porostů 
provedená v NPR Vývěry 
Punkvy a v I. a II. Zóně CHKO 
Moravský kras. 

Nebylo zjištěno porušení 
zákona 
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Kontroly výkonu státní správy na úseku ochrany p řírody a krajiny v  roce 2016 (vrchní státní dozor)  
 

Datum 
kontroly  

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

červen 
MŽP, 

OVSS V. 
Kontrolováno RP SCHKO 
Kokořínsko-Máchův kraj 

Zjištěny dílčí opakující se 
nedostatky  

Navrženo 
doporučené řešení 
zjištěných nedostatků 

květen 
MŽP, 

OVSS I. 

Kontrolováno RP Střední 
Čechy, oddělení SCHKO Český 
kras 

Zjištěny dílčí nedostatky  
Navrženo 
doporučené řešení 
zjištěných nedostatků 

duben 
MŽP, 

OVSS VI. 
Kontrolováno Východní Čechy, 
oddělení SCHKO Broumovsko 

Zjištěno neplnění opatření 
uložených MŽP na základě 
výsledků minulé kontroly 
výkonu státní správy 
v případech připomínkování 
povolování vypouštění 
odpadních vod a uloženo 
opatření k nápravě. V ostatních 
kontrolovaných agendách 
žádné závažnější nedostatky 
zjištěny nebyly. 

Proti tomuto 
kontrolnímu zjištění 
byly AOPK ČR 
podány námitky, 
kterým nebylo 
vyhověno.  

březen - 
duben 

MŽP, 
OVSS V. 

Kontrolováno RP Liberecko, 
oddělení SCHKO Jizerské hory 

Zjištěny pouze dílčí opakující se 
nedostatky 

Navrženo 
doporučené řešení 
zjištěných nedostatků 

březen 
MŽP, 

OVSS II. 
Kontrolováno RP Jižní Čechy, 
oddělení SCHKO Třeboňsko 

Zjištěny dílčí nedostatky 
a nepřesnosti. Po odborné 
stránce nebylo výkonu státní 
správy nic vytknuto 

Uložena opatření 
k jejich odstranění 

říjen 
MŽP, 

OVSS IX. 
Kontrolováno RP SCHKO 
Poodří 

Zjištěno, že výkon státní správy 
je prováděn na velmi dobré 
úrovni, a to jak po stránce 
právní, tak z hlediska věcně 
odborného, jednotlivé správní 
akty jsou řádně odůvodňovány, 
spisová agenda je vedena 
řádně a přehledně 

 

říjen 
MŽP, 

OVSS VIII. 
Kontrolováno RP SCHKO Bílé 
Karpaty  

Kontrola nedokončena, AOPK 
dosud čeká na doručení 
dokončeného protokolu z 
kontroly  

  

březen - 
květen 

ČIŽP, OI 
Liberec 

Kontrolováno RP SCHKO 
Kokořínsko-Máchův kraj  

 Zjištěny dílčí opakující se 
konkrétní nedostatky, u nichž je 
potřebné sjednat, zjištěné 
skutečnosti ČIŽP nepovažuje 
za porušení zákona č 114/1992 
Sb. a nezakládají nezákonnost 
postupu 

  

 

 

� ČIŽP 
 

V hodnoceném roce byly v ČIŽP provedeny následující vnější kontroly: 

 Ve dnech 3. - 18.3.2016 proběhla kontrola Oblastního inspektorátu práce 
pro hlavní město Praha. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností 
vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2015 Sb. se zaměřením 
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zejména na povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců a bezpečnost 
práce. Kontrola neodhalila žádné nedostatky. 

 Ve dnech 14.3. - 7.4.2016 byla provedena veřejnosprávní kontrola MŽP 
zaměřená na prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému, 
dodržování zásad efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti ve vybraných oblastech 
hospodaření s veřejnými prostředky a kontrolu fungování systému řízení korupčních 
rizik. Výsledkem kontroly byla doporučení ke zvýšení účinnosti vnitřního kontrolního 
systému a opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků specifikovaná v protokolu 
MŽP č.j. 27915/ENV/16, 564/010/16 ze dne 5.5.2016, která jsou realizována 
dle Služebního předpisu ředitele České inspekce životního prostředí č. 12/2016. 

 Souhrnný přehled o provedených externích kontrolách poskytuje následující 
tabulka: 
 

Datum 
kontroly  

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

březen  OIP HMP 

Dodržování povinnosti 
vymezených v ustanovení § 3 
odst. 1 zákona č. 251/2015 Sb. 
se zaměřením zejména na 
povinnosti na úseku pracovního 
poměru nebo dohod o pracích 
konaných mimo pracovní 
poměr, povinnosti na úseku 
odměňování zaměstnanců 
a bezpečnosti práce 

Bez nedostatků žádná 

březen - 
duben 

MŽP 

Prověření přiměřenosti 
a účinnosti vnitřního kontrolního 
systému, zásad efektivnosti 
a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky 
a kontrolu fungování systému 
řízení rizik 

Doporučení ke zvýšení 
účinnosti vnitřního kontrolního 
systému a opatření 
k odstranění nebo prevenci 
nedostatků specifikovaných 
v protokolu MŽP č. 
j.27915/ENV/16, 564/010/16 ze 
dne 5. 5. 2016 

Opatření realizovaná 
dle Služebního 
předpisu č. 12/2016  

 
 

� Správa NP ČŠ 
   

 V roce 2016 byly u Správy Národního parku České Švýcarsko provedeny níže 
uvedené externí kontroly zaměřené na různé oblasti činnosti Správy NP. Na základě 
vykonaných kontrol nebyly Správě NP uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové 
kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech, ani jiné sankce podle zvláštních 
právních předpisů. 

 Souhrnný přehled o provedených externích kontrolách poskytuje následující 
tabulka: 
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Datum 
kontroly 

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

září VZP ČR 
odvody na veřejné zdravotní 
pojištění za zaměstnance 

Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky. 

-  

říjen 

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební 
ústav 
země-
dělský 

Dozor nad povinností registrace 
osob a povinnostmi 
registrovaných osob podle 
zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči. 

Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky. 

- 

červen 

Oblastní 
inspektorát 
práce 
pro Úst. 
kraj a Lib. 
kraj 

příčiny a okolnosti pracovního 
úrazu a dodržování povinností 
vyplývajících z právních 
předpisů k zajištění bezpečnosti 
práce 

Kontrolou nebylo zjištěno 
pochybení Správy NP.  

 - 

duben SFŽP 

ověření plnění podmínek 
Stanovení výdajů na 
financování akce organizační 
složky státu č. 115V122002003 
– Výsadba cílových druhů 
dřevin na území NP České 
Švýcarsko (27. výzva) 

Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky. 

 - 

prosinec 

Státní vet. 
správa – 
Krajská 
vet. správa  
Úst. kraj 

kontrola pokusu 
v akreditovaném zařízení 

Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky. 

 - 

prosinec 

Státní vet. 
správa – 
Krajská 
vet. správa  
Úst. kraj 

kontrola plnění povinností 
provozovatele potravinářského 
podniku – kontrola zařízení pro 
uchování těl ulovené volně žijící 
zvěře 

Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky. 

 - 

březen 

Státní vet. 
správa – 
Krajská 
vet. správa  
Úst. kraj 

kontrola dokumentace uživatelů 
honiteb na základě VPK 

Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky. 

 - 

květen  MŽP 

prověření přiměřenosti a 
účinnosti vnitřního kontrolního 
systému, kontrola dodržování 
zásad 3E ve vybraných 
oblastech nakládání 
s veřejnými prostředky a 
kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik 

Kontrola neodhalila 
v kontrolovaných oblastech 
žádné závažné nedostatky, 
nicméně byla zjištěna dílčí, 
v některých případech formální, 
pochybení, např. v oblasti 
seznamování zaměstnanců 
s interními předpisy a v oblasti 
tvorby opravných položek 
k pohledávkám. K odstranění 
zjištěných nedostatků byla 
Správou NP přijata opatření.  

Dle výsledků kontroly 
k eliminaci zjištěných 

nedostatků  
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� CENIA 

     V roce 2016 byly provedeny v organizaci CENIA následující vnější kontroly: 
 

Datum 
kontroly  

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

srpen  PSSZ  

Kontrola plnění povinností v 
nemocenském pojištění, v 
důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, 
kontrolované období od 1. 1. 
2014 do 30. 6. 2016 

Jeden nedostatek zjištěn na 
stejnopisu ELDP za 2013 u jedné 
zaměstnankyně - čerpání peněžité 
pomoci v mateřství. V průběhu 
kontroly vystaveny opravné ELDP 
vč. stejnopisů. Ostatní kontrolované 
oblasti bez nedostatků 

V průběhu 
kontroly 
vystaveny 
opravné ELDP 
vč. stejnopisů  

listopad - 
prosinec 

OIAFK 
MŽP 

Prověření přiměřenosti a 
účinnosti vnitřního kontrolního 
systému, dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti a 
hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření s 
veřejnými prostředky 

Zjištěn nedostatek v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a ve 
vedení záznamů o proškolení členů 
inventarizační komise 

Byla přijata 
komplexní 
nápravná 
opatření – 
Rozhodnutí 
ROZ 1-2016  
  

 

� ČGS 

 Celkové zhodnocení realizovaných externích kontrol v roce 2016. 
 

Datum 
kontroly 

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

červen 
OFK 
MŽP  

Vnitřní kontrolní systém a 
protikorupční opatření 

Opatření k odstranění nebo 
provádění nedostatků 

Prováděna  

listopad 
FÚ 

Praha  
Kontrola projektu OPVK Platební výměr 5 691,- Kč Provedena  

� ČHMÚ 

 V roce 2016 proběhly v ČHMÚ pět externích kontrol zaměřené na 
hospodaření s prostředky státního rozpočtu. V níže uvedené tabulce jsou vypsány 
konkrétně. 

Datum 
kontroly 

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

únor OSSOO 
BOZP ve smyslu § 322 
Zákoníku práce 

Nebyly zjištěny závady Bez opatření 

březen SFŽP 

Ověření plnění realizačních a 
smluvních podmínek podpory 
v Národních programech podle 
Směrnic MŽP o poskytování 
finan.prostředků ze SFŽP ČR. 
Smlouvy č. 03431021 
o poskytnutí podpory ze SFŽP 
ze dne 20.12.‘11 včetně všech 
platných dodatků pro akci: 
„Upgrade technologických 
zařízení pro monitoring stavu 
ozónové vrstvy země a UV 
sluneč. záření na území ČR“ 

Veřejnosprávní kontrola ověřila, že 
smluvní podmínky podpory 
v programu jsou plněny. Příjemce 
podpory ke dni kontroly plní 
podmínku vlastnictví vědí 
pořízených s podporou SFŽP ČR a 
současně zabezpečuje plnění účelu 
poskytnutí podpory pro dobu 
nejméně 5 let od dokončení akce. 
Podmínka publicity, presentace na 
národní a mezinárodní úrovni je 
dostatečně plněna. 

Bez opatření 
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Datum 
kontroly 

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

srpen MŽP 

Předmětem kontroly: 
1. Prověření přiměřenosti 
a účinnosti vnitřního kontrolního 
systému se zaměřením na 
oblast interních předpisů 
2. Kontrola krytí 
peněžních fondů 
3. Kontrola pohledávek po 
lhůtě splatnosti 
4. Kontrola souladu 
obsahu zřizovacích listin 
5. Kontrola procesů 
zadávání veřejných zakázek 
6. Kontrola zabezpečení 
vnitřního kontrolního systému 
s ohledem na službu interního 
auditu 
7. Kontrola plnění úkolů 
v oblasti boje s korupcí 
8. Kontrola inventarizace 
majetku a závazků 

Doporučení: 
Bod 1.  Při vydávání nových 
interních předpisů stanovit účinnost 
předpisu s určitým časovým 
odstupem nejen od nabytí jeho 
platnosti, ale také od jeho vyhlášení 
zaměstnavatelem tak aby 
zaměstnanci měli dostatek času se 
s novým předpisem seznámit. 
Bod 2.  Provádět pravidelnou 
kontrolu krytí rezervního fondu tak, 
aby nedocházelo k jeho nekrytí 
peněžními prostředky 
Bod 4. Požádat o vydání 
živnostenského oprávnění 
na poskytování ubytovacích služeb 
a zprostředkování obchodu a služeb 
(činnost, které nejsou v současné 
době skutečně vykonávány, ale jsou 
uvedeny ve zřizovací listině). 
Bod 7 . provádět pravidelná školení 
zaměstnanců v oblasti boje proti 
korupci 
Bod 8 . vydat příkaz ředitele 
k provedení kompletní inventarizace 
a až po provedení veškeré 
inventurní činnosti vyhotovit 
závěrečnou zprávu ÚIK, která bude 
obsahovat závěry ze všech 
provedených dílčích inventur a bude 
předána řediteli organizace ke 
schválení. U podpisů stvrzujících 
jmenování předsedů a členů ÚIK, 
DIK a IS vždy uvádět datum podpisu  

 
V průběhu roku 
2016 byly 
nápravná 
opatření splněny 
či jsou ve fázi 
zpracování. 

říjen PSSZ 

Předmětem kontroly: 
1. plnění povinností 
v nemocenské pojištění,  
2. plnění povinností v oblasti 
pojistného 
3. plnění v oblasti důchodovém 
pojištění  
za období od 1.5.2013 do 
30.9.2016. 

V bodě: 
1. Nebyly zjištěny nedostatky.  
2. Byl zjištěn přeplatek 263,- 
Kč, který bude zaměstnavateli 
vrácen 
3. Nebyly zjištěny nedostatky 

Zjištěný 
přeplatek byl 
vrácen 
zaměstnavateli 

říjen - 
dosud 

SFŽP 

Předmětem kontroly: projekt „ 
Inovace Státní Imisní Sítě a 
nástrojů hodnocení kvality 
ovzduší (výzva č. 26), ověření 
plnění podmínek Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. 
115V212000717, včetně jejích 
případných dodatků, období 
27.3.2012 – 8.12.2015. 
- Kontrola stále probíhá 
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� Správa jeskyní ČR 

 Kontrola OIAFK MŽP - je prováděna každoročně v souladu s ustanovením § 8 
odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), neboť u 
státní příspěvkové organizace Správa jeskyní České republiky není zřízen institut 
interního auditu. 

 Kontrolou v roce 2016 bylo zjištěno odstranění nedostatků z předchozí 
kontroly provedené zřizovatelem organizace. Žádná závažná kontrolní zjištění (např. 
neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jejich 
zadržení) nebyla zaznamenána. K odstranění dílčích nedostatků byla přijata a jsou 
plněna odpovídající opatření k nápravě. 

 Kontrolami Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj 
a Okresní správy sociálního zabezpečení Praha západ u SJ ČR nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. 

 U SJ ČR nebyla v roce 2016 provedena kontrola NKÚ, ani FÚ. 
 

Datum 
kontroly 

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

říjen – 
listopad 

OIAFK 
MŽP 

Vnitřní kontrolní systém, 
hospodaření s veřejnými 
prostředky, 
systém řízení korupčních rizik 

Nezjištěny žádné závažné 
nedostatky,  
pouze drobné formální bez vlivu na 
hospodaření 

Stanoveno 
deset opatření 
Příkazem 
ředitele (PŘ) 
č. 14/2016 

srpen 

Oblastní 
inspekto- 
rát práce 
pro Úst. 

kraj a Lib. 
kraj 

Dodržování zák.  
č. 251/2005 Sb.,  
o inspekci práce  
a č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti 

Nezjištěny žádné nedostatky - 

listopad 
OSSZ 
Praha 
západ 

Dodržování zák.  
č. 187/2006 Sb.,  
č. 582/1991 Sb. a č. 589/1992 
Sb. 

Nezjištěny žádné nedostatky - 

 

� Správa KRNAP 

 Celkem 7 externích kontrol- týkali se především projektů EHP, jedna kontrola 
ZP a jedna projektu Minuty z krkonošské přírody-projekt česko-švýcarské 
spolupráce. 

Datum 
kontroly  

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

leden ZPŠ 
Dodržování termínů odvodů 
pojistného za období 1/93 – 
12/15. 

Chybně proveden odvod ve výši 53,- 
za období 11/2012, za období 
1/2015 – 6/2015 nebyl proveden 
odvod ZP za p. Marii Richtrovou, 
dne 3.11.2015 došlo k opravě 
hlášení a odvod proveden 7.1.2016. 

Uhrazení 
penále do 7 dnů 
od obdržení 
protokolu. 
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Datum 
kontroly  

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

březen - 
květen  

MF ČR 

Projekt EHP-CZ02-OV-1-023-
2015, Aktuální stav poškození 
lesních a vodních ekosystémů 
na území EVL Krkonoše 
a harmonizace základní 
monitorovací sítě pro sledování 
jejich vývoje jako nezbytného 
podkladu pro managementová 
opatření k posílení jejich 
stability a biodiverzity.  

Projekt je realizován v souladu 
s právním aktem, nebylo 
identifikováno žádné negativní 
zjištění.  

Bez opatření. 

březen MF ČR  
Projekt EHP-CZ02-OV-1-031-
2015, Krkonoše – člověk 
a příroda. 

Projekt je realizován v souladu 
s právním aktem, nebylo 
identifikováno žádné negativní 
zjištění  

Bez opatření.  

březen  MŽP ČR 

Projekt EHP-CZ02-OV-1-023-
2015, Aktuální stav poškození 
lesních a vodních ekosystémů 
na území EVL Krkonoše 
a harmonizace základní 
monitorovací sítě pro sledování 
jejich vývoje jako nezbytného 
podkladu pro managementová 
opatření k posílení jejich 
stability a biodiverzity.  

Bez zjištěných nedostatků  Bez opatření. 

březen  MŽP ČR 
Projekt EHP-CZ02-OV-1-031-
2015, Krkonoše – člověk 
a příroda.  

Bez zjištěných nedostatků  Bez opatření. 

říjen MŽP ČR 
Projekt 13/FEO/11 Minuty 
z krkonošské přírody. 

Projekt byl realizován v souladu 
s programovými ustanoveními, 
manuály a grantovou dohodou. 

Bez opatření.  

listopad  MF ČR 
Závěrečná kontrola Projektu 
EHP-CZ02-OV-1-031-2015, 
Krkonoše – člověk a příroda.  

Nebyly zjištěny žádné závady, 
nebyla formulována žádná kontrolní 
zjištění, nebyly identifikovány žádné 
nezpůsobilé výdaje. 

Bez opatření.   

 

� Správa NP Podyjí 
 
 V roce 2016 proběhly v organizaci následující externí kontroly:  
 

Datum 
kontroly 

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

říjen VZP ČR  

Kontrola plateb pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění 
a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného 

Ke dni kontroly nebyly zjištěny 
splatné závazky vůči VZP ani jiné 
evidenční nedostatky  

Nebyla uložena 
žádná 
nápravná 
opatření. 

červen 

Odbor 
interního 
auditu a 
finanční 
kontroly 

MŽP 

Veřejnosprávní kontrola plnění 
opatření přijatých k odstranění 
nebo prevenci nedostatků, 
zjištěných veřejnoprávní 
kontrolou v r. 2015  

Kontrola zjistila nedostatky v plnění 
přijatých opatření k nápravě  

Byly dohodnuty 
závazné úkoly 
a termíny 
k realizaci dříve 
přijatých 
opatření 
k nápravě. 
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Datum 
kontroly 

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

září 

Odbor 
interního 
auditu a 
finanční 
kontroly 

MŽP 

Veřejnosprávní kontrola, 
zaměřená na prověření 
přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému, 
dodržování zásad efektivnosti 
a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky, kontrola 
fungování systému řízení 
korupčních rizik a kontrola 
plnění opatření přijatých 
k odstranění nebo prevenci 
nedostatků, zjištěných 
veřejnoprávní kontrolou 
v červnu 2016.  

Kontrola nezjistila žádné nové 
zásadní nedostatky  

Doporučení ke 
zvýšení 
účinnosti 
vnitřního 
kontrolního 
systému. 
K jednotlivým 
zjištěním byla 
přijata opatření 
k nápravě 
kontrolních 
zjištění a 
prevenci 
nedostatků.   

 

� Správa NP Šumava 

 U Správy Národního parku Šumava byly v roce 2016 realizovány externí 
kontroly těmito kontrolními orgány: ČIŽP, Okresní správa sociálního zabezpečení 
Prachatice, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Krajská veterinární správa, 
MŽP, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Finanční úřad pro Jihočeský kraj, 
Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody. V následující tabulce jsou 
uvedeny externí kontroly týkající se hospodaření s prostředky státního rozpočtu. 

 

Datum 
kontroly 

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

duben 

 Okresní 
správa 

sociálního 
zabezpeče

ní  

Plnění povinností 
v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na 
soc.zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti 
stanovených zákonem č. 
187/2006 Sb.  

Nesprávné stanovení procentní výše 
pojistného z vyměřovacího základu 
za 3/2013 u Mgr. Ježka. 

Výdaje spojené s výkonem práva 
myslivosti nezahrnul zaměstnavatel 
do vyměřovacího základu 
zaměstnance a zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel vyhotovil v případech 
uvedených v protokolu ELDP za 
 r. 2013, 2014, 2015 s chybným 
vyměřovacím základem.  

Vyhotovení 
opravné ELDP 
za r. 2013, 
2014, 2015 dle 
seznamu 
a předložení 
na OSSZ do 
31.5.2016 se 
správnými 
vyměřovacími 
základy.  
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Datum 
kontroly 

Kontrolní 
orgán Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná 

opat ření 

září  MŽP 

Veřejnosprávní kontrola 
zaměřená na prověření 
přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému, 
dodržování zásad efektivnosti, 
účelnosti a hospodárnosti ve 
vybraných oblastech 
hospodaření s veřejnými 
prostředky a kontrolu fungování 
systému řízení korupčních rizik 

Kontrola MŽP byla zaměřena na 
sedm témat, v celkovém souhrnu 
dopadla kontrola dobře, bylo zjištěno 
několik nedostatků (formálních či 
systémových), např. prokazatelné 
seznámení s interními předpisy se 
provádí u vedoucích zaměstnanců, 
prokazatelné seznámení u ostatních 
zaměstnanců nebylo doloženo, 
neprovádění záznamů o 
pravidelných revizích interních 
předpisů, nebo kontrolou 
pohledávek po splatnosti bylo 
zjištěno, že po vytvoření opravné 
položky k pohledávce do výše 100% 
její hodnoty tuto opravnou položku 
odúčtuje a sníží i hodnotu korekce v 
rozvaze. Jsou tak vykazovány pouze 
vytvořené opravné položky, které 
zatím nedosáhly výše 100% 
pohledávky, ke které jsou tvořeny, 
přestože pohledávka je stále vedena 
na účtu 311 – Odběratelé, dále 
manka zjištěná inventarizací za rok 
2015 byla předána k řešení škodní 
komisi dne 1. 2. 2016. Do doby 
ukončení kontroly nebyla stále 
zjištěná manka škodní komisí 
projednána a dořešena, atd. 
Kontrolující uvedli 7 doporučení a 4 
opatření k odstranění nebo prevenci 
nedostatků (viz sloupec nápravná 
opatření).  

1. Při vydávání 
nových/ 
revizích 
stávajících 
interních 
předpisů dbát 
na dodržování 
postupů 
zpracování 
předpisů dle 
Směrnice S01. 

2. Zavést 
postup, který by 
dokládal 
seznámení 
zaměstnance s 
novým či 
aktualizovaným 
interním 
předpisem. 

3. Na účtu 194 
000 – Opravné 
položky k 
odběratelům a 
v rozvaze ve 
sloupci 
„Korekce“ k 
účtu 311 - 
Odběratelé 
vykazovat 
veškeré 
vytvořené 
opravné 
položky, které 
byly vytvořeny 
ke všem 
pohledávkám 
zahrnutým na 
účtu 311 – 
Odběratelé. 

4. Projednat a 
dořešit všechna 
manka zjištěná 
inventarizací za 
rok 2015 
škodní komisí. 
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6.2 Výsledky vnit řních kontrol 

 

� ÚO MŽP 
 
Odborné útvary MŽP : 

Odbor bezpečnosti a krizového řízení (020) 

 V průběhu roku 2016 byly prováděny kontroly předběžné, průběžné 
(při předávání dílčích etap díla) a následné (závěrečné předávací řízení) u celkem 6 
smluv o dílo uzavřených tímto odborem. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

Sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů (300) 

 V rámci odboru finančních a dobrovolných nástrojů EU (320) se uskutečnilo 
v roce 2016 celkem 29 kontrol projektů s celkovou finanční podporou 39 686 423,33 
Kč. Z toho 4 projekty jsou financovány v rámci Fondu environmentální odbornosti 
Programu s podporou ve výši 7 455 320,- Kč (z toho 6 800 824,55 EU a 654 495,45 
SR), 22 projektů bylo financováno v rámci Malého grantového schématu s podporou 
31 631 103,30 Kč (z toho 26 886 437,805 EU a 4 744 665,495 SR) a 3 projekty 
v rámci Programu na podporu projektů NNO s podporou ve výši celkem 600 000 Kč 
(100% státní rozpočet). 

 Kontroly byly provedeny v souladu se zákonem o finanční kontrole a zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Cílem kontrol bylo zjistit, zda čerpání 
finančních prostředků a realizace projektů probíhá v souladu s Manuály pracovních 
postupů jednotlivých programů. U žádného projektu nebylo identifikováno zjištění 
s finančním dopadem. 

 V rámci odboru fondů EU (330) bylo v roce 2016 ukončeno 5 veřejnosprávních 
kontrol u příjemců. Čtyři z nich byly realizovány v průběhu realizace projektu a jedna 
v době udržitelnosti. Všechny výše zkontrolované projekty jsou financovány 
z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013. Celkový objem 
kontrolovaných finančních prostředků činil 58 539 642,51 Kč (z toho 3 463 839,43 Kč 
ze SFŽP/SR a 55 075 803,08 ERDF/FS). 

 Kontroly byly provedeny v souladu se zákonem o finanční kontrole a zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Projekty, kde bylo identifikováno zjištění s 
finančním dopadem, jsou řešeny v agendě nesrovnalostí. 

 V rámci samostatného oddělení programu Nová zelená úsporám (360) 
proběhly v roce 2016 dvě veřejnosprávní kontroly v rámci podprogramu NZU – NSA 
s přezkoumaným objemem finančních prostředků 33 281 000 Kč Kontroly byly 
provedeny v souladu se zákonem o finanční kontrole a zákonem č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád). U žádného projektu nebylo identifikováno zjištění s finančním 
dopadem. 
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Sekce ochrany přírody a krajiny (600) 

 Odbor obecné ochrany přírody a krajiny (610) provedl tři veřejnosprávní 
kontroly naplňování Programu péče o krajinu, podprogramu Správa nezcizitelného 
státního majetku v ZCHÚ, programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. 
V jednom případě bylo zjištěno porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
MŽP vyzve žadatele o doplnění podkladů. Další kontroly buď ještě nebyly ukončeny, 
nebo jsou ve fázi vyhotovení kontrolních protokolů. 

 V roce 2016 byla odborem druhové ochrany a implementace mezinárodních 
závazků (630) provedena jedna finanční kontrola dotací poskytnutých z  rogramu 
"Příspěvek zoologickým zahradám" (dále jen "Program") v roce 2014 a 2015 
provozovateli Zoologické zahrady a zámku Zlín – Lešná, příspěvkové organizace 
(příjemce dotací). Předmětem následné finanční kontroly u příjemce dotací bylo ve 
smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly 315 – MŽP. Bylo 
zkontrolováno 100 % dotací poskytnutých příjemci ve výši 1 971 008 Kč (z toho 
1 004 601 Kč v roce 2014 a 966 407 Kč v roce 2015). Kontrolní pracovníci odboru 
630 v průběhu kontroly na místě ověřili, že dotace byly příjemcem účtovány odděleně 
od vlastního hospodaření a účetní doklady byly bezpečně uschovány po stanovenou 
lhůtu. Příjemce prokázal, že dotace využil účelně, efektivně a hospodárně. Kontrolní 
pracovníci nezjistili neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu 
ani žádná jiná pochybení, která by představovala riziko pro další poskytování dotací 
z Programu. 

 Dále byly tímto útvarem provedeny pravidelné kontroly u provozovatelů 
zoologických zahrad, které jsou prováděny podle zákona č. 162/2003 Sb., 
o zoologických zahradách, vždy jednou za dva roky. V roce 2016 bylo provedeno 
všech 12 plánovaných kontrol zoologických zahrad. Předmětem pravidelných kontrol 
bylo zjišťování, zda jsou plněny podmínky stanovené v § 6 odst. 2 písm. a) bod 1 až 
6 zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, za kterých byla vydána licence 
k provozování ZOO. Kontrolována byla činnost jednotlivých ZOO za období od data 
minulé kontroly provedené v roce 2014 do data prováděné kontroly v roce 2016, tj. 
za období posledních dvou let. Pravidelnými kontrolami 12 ZOO nebyly zjištěny 
nedostatky v plnění jednotlivých ustanovení zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických 
zahradách, ani dalších souvisejících právních předpisů. 

 Provedeny byly rovněž kontroly provozovatelů záchranných stanic (dále jen 
„ZS“), které jsou prováděny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. Z plánovaných 6 kontrol proběhly 4 kontroly. Bylo zjištěno, že tyto ZS jsou 
provozovány řádně a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu přírody, 
ochranu zvířat proti týrání i veterinárními předpisy. U zbývajících 2 stanic kontrola 
neproběhla. V případ  ZS Lira Liberec bylo důvodem zjištění, že ZS prakticky 
nefunguje. Proto nebylo možné kontrolu MŽP uskutečnit a záležitost dále řešila ČIŽP. 
V případě ZS Buchlovice byla kontrola odložena na rok 2017. 
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Odbor interního auditu a finanční kontroly MŽP 

 Odbor interního auditu a finanční kontroly MŽP provedl v roce 2016 celkem 
18 veřejnosprávních kontrol, auditů a kontrolních šetření, které jsou podrobně 
popsány v tabulce. 
Oddělení interního auditu 

 Útvar interního auditu hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému 
podle ustanovení § 31 odst. 3 písm. a) zákona o finanční kontrole následovně: 

 V roce 2016 byly v rámci auditní činnosti zjištěny některé velmi významné 
nedostatky, některé podstatné řídící, popř. kontrolní mechanismy v rámci 
prověřovaných oblastí nejsou zavedeny nebo nejsou efektivní a některá významná 
rizika nejsou ošetřena. Některé audity tak byly auditními skupinami hodnoceny 
stupněm 3, tedy s výhradou (Audit organizace a zadávání veřejných zakázek na 
Ministerstvu životního prostředí a Audit Programu na podporu projektů nestátních 
neziskových organizací pro roky 2015 a 2016 – oblast Podprogramu A). 

 Interním auditem zjištěné skutečnosti měly vliv na činnost a finanční výkonnost 
MŽP, nejednalo se však o nedostatky závažného charakteru ve smyslu ustanovení § 
31 odst. 3 písm. b) zákona o finanční kontrole. 

 Ve vztahu k účetnictví je nutné uvést, že audit evid. č. 4/2016 Audit programu 
115 280 Nová zelená úsporám zjistil v případě emisních povolenek nedostatky 
ohledně metodiky stanovení okamžiku účetního případu a stanovení skutečností 
souvisejících s oceněním majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou. Na tuto 
skutečnost upozorňoval i Nejvyšší kontrolní úřad ve svém protokolu o kontrole 
č. 14/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za 
rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok 
2013. Současně však lze konstatovat, že interní audit nedospěl k žádným zjištěním, 
která by zpochybňovala, že účetní jednotka zaúčtovala v účetním období všechny 
účetní případy, které v něm měla zaúčtovat, a že všechny účetní záznamy účetnictví 
MŽP jsou průkazné. 

 Doporučení interního auditu ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti 
MŽP jsou řešena v jednotlivých auditních zprávách. Realizace dílčích navržených 
opatření k jednotlivým auditním zjištěním a doporučením je ověřována 
prostřednictvím každoročního specificky zaměřeného následného auditu. 

Oddělení finanční kontroly 

 Oddělení finanční kontroly vykonává svou činnost zejména ve smyslu 
ustanovení § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole, kdy výkonem veřejnosprávní 
kontroly nahrazuje funkci útvaru interního auditu některých přímo řízených organizací 
resortu MŽP. V roce 2016 byly také provedeny veřejnosprávní kontroly ve smyslu § 8 
zákona o finanční kontrole u resortních organizací, u nichž je zřízen útvar interního 
auditu.  
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 Poznatky z kontrolních akcí napomáhají k odhalování rizik a předcházení 
jejich vzniku v resortních organizacích. Jsou také zdrojem informací pro další útvary 
MŽP, které je používají ke své činnosti a při řízení resortních organizací. O přijetí 
nápravných opatření ke zjištěním je kontrolní orgán informován. Stav plnění opatření 
a provedení skutečné nápravy je ověřován následnou kontrolou. 

 Zaměření všech kontrolních akcí sledovalo naplnění ustanovení obsažených 
v Příkazu č. 25/2014 ministra životního prostředí a také v usnesení vlády České 
republiky ze dne 8. 6. 2015 č. 454 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol 
ve veřejné správě za rok 2014. 

 Předmětem kontrol byly následující procesy:  

• přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému se zaměřením na oblast 
interních předpisů, 

• krytí peněžních fondů,  

• evidence pohledávek po lhůtě splatnosti, jejich vymáhání a tvorba účetních 
opravných položek, 

• soulad obsahu zřizovacích listin s vykonávanými činnostmi, 

• zadávání veřejných zakázek, 

• činnost interního auditu (pouze u organizací, které mají útvar inter.auditu zřízen), 

• plnění úkolů v oblasti boje s korupcí, 

• kontrola inventarizace majetku a závazků.  

 Kontroly nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního systému, prováděné 
u resortních organizací, kde veřejnosprávní kontrola oddělení finanční kontroly 
nahrazuje útvar interního auditu těchto organizací, byly zaměřeny také na prověření 
odstranění příčin negativních zjištění z kontrol provedených v předchozích letech. 

 Na základě vyhodnocení výsledků získaných z kontrol uvedených oblastí 
u všech resortních organizací lze konstatovat následující opakující se nedostatky: 

• chyby v inventarizačních procesech (neúplnost inventarizovaného majetku, 
neúplné povinné náležitosti, chyby v zaúčtování inventarizačních rozdílů), 

• nesoulad skutečně vykonávaných činností s činnostmi uvedenými ve zřizovací 
listině (z toho plynoucí riziko při stanovení daňového základu v souladu se 
zákonem o daních z příjmů) 

• nedostatečné krytí peněžních fondů resortních organizací (mimo jiné i vlivem 
nejednoznačného určení způsobu krytí fondů v legislativě) 

• nevyhovující systém řízení obecných rizik, včetně rizik korupčních, 
• není zaveden systém sledování nakládání s výsledky provedených auditů 

předanými vedení organizací, 
• nefunkční nastavení procesu při vyhlašování nových interních předpisů, jejich 

aktualizací a seznamování zaměstnanců s nimi. 

Kontrolní akce provedené odborem interního auditu a  finan ční kontroly:  
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Datum Kontrol . 
orgán 

Iniciátor / 
Důvod Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

3-
4/16 

oddělení 
finanční 
kontroly 

Plán 
činnosti 
odboru 

interního 
auditu a 
finanční 
kontroly 
na rok 
2016 

Veřejnosprávní kontrola u 
ČIŽP - prověření přiměřenosti 

a účinnosti vnitřního 
kontrolního systému, 

dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti 

a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky 

a kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik 

Kontrola plnění opatření přijatých k odstranění a prevenci nedostatků 
zjištěných při veřejnosprávní kontrole v roce 2015: Nedostatky 
přetrvávají v evidenci dokumentů včetně smluv a předávání informací 
o rozdílech zjištěných při inventarizaci majetku a závazků. Další 
nedostatky byly zjištěny v oblastech tvorby a aktualizace interních 
předpisů, jejich vyhlašování a seznamovaní zaměstnanců s nimi a dále 
také v provádění kontroly krytí peněž.fondů. V oblasti inventarizace 
majetku a závazků za rok 2015 bylo zjištěno porušení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tím, že došlo k zaúčtování inventar. 
rozdílu do špatného účet.období. Dalším pochybením při provádění 
inventarizace byly chybějící náležitosti inventurních soupisů. Kontrolou 
zabezpečení vnitřního kontrolního systému s ohledem na službu 
interního auditu a oblasti boje s korupcí bylo zjištěno, že v organizaci 
není vypracována analýza obecných rizik. Řízení korupčních rizik 
v praxi nebylo doloženo. 

Zajistit dodržování Směrnice č. 37/2012, případně provést její 
revizi. Vytvořit tzv. „předpis o předpisech“ s pravidly pro tvorbu 
nových interních předpisů. Provést aktualizaci interních předpisů, 
které nejsou v souladu s aktuálně platnými obecně závaznými 
předpisy, s ostatními interními předpisy ČIŽP, nebo s aktuální 
organizační strukturou ČIŽP. Zajistit provádění pravidelné kontroly 
peněžního krytí FKSP. Aktualizovat Směrnici č. 001/2012 tak, aby 
její ustanovení byla v souladu se všemi obecně 
závaznými právními předpisy v návaznosti na připravovaný nový 
zákon o veřejných zakázkách. Zpracovat metodiku řízení 
korupčních rizik. Zajistit, aby inventurní soupisy obsahovaly 
všechny povinné náležitosti. Zajistit, aby všechny inventarizační 
rozdíly byly vyúčtovány účetní jednotkou do účetního období, za 
které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 

5/16 
odd. 

finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u 
Správy NP ČŠ - prověření 
přiměřenosti a účinnosti 

vnitřního kontrolního systému, 
dodržování zásad 

efektivnosti, účelnosti 
a hospodárnosti ve vybraných 

oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky 

a kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik 

Nedostatek u interních předpisů byl zjištěn v oblasti seznamování 
zaměstnanců s nimi. Nebylo doloženo prokazatelné seznámení s 
interními předpisy. V oblasti kontroly pohledávek po lhůtě splatnosti 
bylo zjištěno porušení ustanovení § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb., tím, 
že SNPČŠ netvořila účetní opravné položky k pohledávkám po 
splatnosti nad 90 dnů vůbec, nebo s jejich tvorbou přestala. 
 

Aktualizovat Směrnici č. 27 tak, aby byla v souladu s aktuálně 
platnými obecně závaznými předpisy. Aktualizovat spisový a 
skartační plán SNPČŠ, který je přílohou Směrnice č. 10 o spisovém 
a skartačním řádu. Zajistit prokazatelné seznamování zaměstnanců 
s interními předpisy SNPČŠ. Zvážit vyřazení neefektivních 
pohledávek na podrozvahový účet. Zajistit tvorbu účetních 
opravných položek k pohledávkám po splatnosti v souladu 
s ustanovením § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

5-
6/16 

odd. 
finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u 
AOPK ČR - prověření 

přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému, 

dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti 

a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky 

a kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik 

 

Pochybení v oblasti interních předpisů bylo zjištěno v procesu jejich 
vyhlašování, kdy některé vnitřní předpisy byly vyhlášeny až po nabytí 
jejich účinnosti. Dále byla u vybraných předpisů zjištěna nedostatečná 
lhůta archivace a nesoulad s aktuálně platnými obecně závaznými 
předpisy. Drobné dílčí nedostatky byly zjištěny v účtování a krytí fondu 
kulturních a sociálních potřeb, v dokumentaci k vybraným veřejným 
zakázkám a v chybějících povinných náležitostech inventurních 
soupisů v oblasti inventarizace majetku a závazků. Jako nejzávažnější 
nedostatky při kontrole činnosti interního auditu byly vyhodnoceny 
chybějící zákonné náležitosti v oblasti auditních postupů, čímž došlo k 
porušení vyhlášky č. 416/2004. Dále bylo zjištěno, že ve Statutu AOPK 
není interní audit začleněn v organizační struktuře a zároveň zde není 
zakotvena přímá podřízenost interního auditu řediteli organizace, která 
zajišťuje jeho funkční nezávislost. Kontrolou byla dále zjištěna 

Při vydávání nových interních předpisů stanovit účinnost předpisu s 
určitým časovým odstupem nejen od nabytí jeho platnosti, ale také 
od jeho vyhlášení. Aktualizovat Spisový a skartační řád a plán, tak, 
aby interní předpisy AOPKČR měly v souladu s ustanovením § 305 
zákoníku práce spisový znak minimálně A 10. Aktualizovat OOŘ č. 
05.4 tak, aby bylo v souladu se zákonem č. 51/2016. Účetně 
dorovnat v roce 2016 rozdíl mezi účty 245 – Jiné běžné účty a 412 
– FKSP. Zakotvit ve Statutu AOPK ČR začlenění interního auditu v 
organizační struktuře. Zajistit vypracování programů všech 
konkrétních auditů na základě ročního plánu interních auditů 
včetně povinných údajů v souladu s vyhláškou č. 416/2004. Na 
základě vypracované zprávy o zjištěních z vykonaného auditu 
zajistit připojení stanoviska vedoucího zaměstnance odpovědného 
za řízení a kontrolu auditované činnosti, které je nezbytnou 
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nedostatečná účast vedoucích pracovníků na vypracování analýzy 
obecných rizik a jejich řízení (včetně korupčních rizik), ačkoliv jejich 
povinnosti a odpovědnosti podrobně definuje příslušný interní předpis. 
Souhrnná analýza, resp. mapa rizik, je v AOPK zpracována interním 
auditorem, ale podklady o vypracování dílčích analýz rizik ze strany 
jednotlivých vedoucích odborů a samostatných odděleních ani 
samotné řízení rizik v praxi nebylo doloženo. 

součástí auditního postupu. Zavést a udržovat v rámci interního 
auditu systém, který umožní sledovat, jak se s výsledky auditů 
předanými vedení dále nakládá. Důsledně dodržovat postup pro 
tvorbu analýzy rizik a řízení rizik (včetně korupčních rizik) v souladu 
s OOŘ č. 69. Zajistit doplnění informací o smlouvách a 
dodavatelích AOPK ČR uzavřených v roce 2016 mimo režim 
veřejných zakázek na webu MŽP v sekci Otevřená data. Zajistit, 
aby všechny inventurní soupisy obsahovaly povinné náležitosti. 

6/16 
odd. 

finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u 
Správy NP Podyjí - kontrola 

plnění opatření přijatých 
k odstranění nebo prevenci 

nedostatků zjištěných 
veřejnosprávní kontrolou OFK 

MŽP v roce 2015 

Nejzávažnější nedostatky byly zjištěny v opětovném neprovedení 
inventarizace majetku a závazků za rok 2015, čímž došlo k porušení 
ustanovení zákona o účetnictví. Vzhledem k dlouhodobému 
nevyřazování nepotřebného majetku dochází k nepřetržitému 
porušování ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, neboť majetek není 
využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu 
stanovených činností a SNPP si nepočíná tak, aby svým jednáním 
neodůvodněně nesnižovala hodnotu majetku anebo výnos z tohoto 
majetku. Další nedostatky byly zjištěny v předkládání písemných 
dokladů potřebných k vyúčtování cestovních náhrad zaměstnavateli. 
V několika dalších případech bylo zjištěno porušení interních předpisů 
organizace. 

Vytvořit harmonogram postupu směřující k prodeji, převodu či 
likvidaci nepotřebného majetku. Provést vyřazení nepotřebného 
majetku z evidence. Provést revizi všech interních předpisů s 
uvedením záznamu o této revizi. Zajistit realizaci OS 1/2016 
Uzavírání a evidence smluv v praxi. Aktualizovat sdílený adresář, 
kde jsou uloženy interní předpisy. Trvale zajistit seznamování 
všech zaměstnanců s novými interními předpisy včetně prokázání 
tohoto seznámení. Seznamovat poradu vedení s výsledky kontrol 
bezprostředně po jejich ukončení, přijímat a realizovat doporučení 
a opatření uvedené ve zprávách. Zajistit provedení inventarizace 
majetku a závazků za rok 2016 v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví. Zajistit dodržování ustanovení § 183 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb. Zajistit dodržování OS 5/2016 Oběh 
účetních dokladů, případně předpis aktualizovat tak, aby byl 
v souladu s uplatňovanou praxí. Před provedením pokladní 
operace (finanční transakce) dbát na dodržení povinnosti pokladní 
při zajištění prověření a schválení výdajového pokladního dokladu 
oprávněným pracovníkem v souladu s OS 5/2016 Oběh účetních 
dokladů. Zajistit kontrolu kompletní dokumentace k veřejným 
zakázkám před jejich uveřejněním. 

6-
7/16 

odd. 
finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u 
ČGS - prověření přiměřenosti 

a účinnosti vnitřního 
kontrolního systému, 

dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti 

a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky 

a kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik 

 

Nebyla splněna všechna opatření uložená veřejnosprávní kontrolou 
v roce 2015. Nedostatky přetrvávají v aktualizaci interních předpisů a 
jejich pravidelném uvádění do souladu s platnou legislativou, v postupu 
seznamování zaměstnanců s novými či aktualizovanými předpisy. Při 
určování data platnosti a účinnosti interních předpisů není provozován 
systém průkazně vylučující situaci, že je nový předpis v účinnosti dříve, 
než měli zaměstnanci možnost se s ním seznámit. Dále přetrvává stav, 
kdy rozdělení některých činností ČGS na hlavní a jiné není v souladu 
se členěním předmětu činností uvedených ve Zřizovací listině. Není 
formalizován systém řízení obecných rizik, který by umožnil účinné 
využití služby interního auditu, fungujícího mimo jiné na základě 
hodnocení rizik vypracovaného vedením společnosti. V oblasti boje s 
korupcí i nadále nedochází k pravidelnému školení zaměstnanců. 

Uvést v platnost a účinnost návrh Směrnice ředitele o poskytování 
osobních ochranných prostředků, včetně 3 dodatků, ze dne 17. 6. 
2016. Uvést rozdělení činností ČGS do souladu se Zřizovací 
listinou. Provést revizi všech interních předpisů včetně záznamu o 
provedené revizi. Zavést postup, který by dokládal seznámení 
zaměstnance s novým či aktualizovaným předpisem. Vytvořit 
analýzu obecných rizik. Vytvořit předpis pro řízení rizik. 
Každoročně aktualizovat střednědobý plán interního auditu na 
základě aktuálních potřeb a cílů organizace a na základě 
každoroční aktualizace obecných rizik.  
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7/16 
odd. 

finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u 
Správy KRNAP - prověření 

přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému, 

dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti 

a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky 

a kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik 

V oblasti interních předpisů byl zjištěn nesoulad s aktuálně platnými 
obecně závaznými předpisy a také v seznamování zaměstnanců 
s novými interními předpisy. Při účtování a tvorbě opravných položek u 
pohledávek po splatnosti nad 90 dnů dochází k nepřesnostem v jejich 
výpočtu a celková výše účetních opravných položek vykázaných 
k doloženým pohledávkám po splatnosti neodpovídá konečnému stavu 
příslušného účtu. Dochází k nedostatečnému využívání výsledků 
služby interního auditu, protože nejsou projednávány zprávy z auditů a 
navrhovaná doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního 
systému s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů. V oblasti boje 
s korupcí nedochází k pravidelnému školení zaměstnanců. 

Aktualizovat spisový plán. Zavést postup, který by dokládal 
seznámení zaměstnance s novým či aktualizovaným předpisem. 
Provést revizi všech interních předpisů včetně záznamu o 
provedené revizi. Provádět pravidelné kontroly krytí jednotlivých 
peněžních fondů (RF, FO a FRM). Zajistit opravu výše vytvořených 
účetních opravných položek k pohledávkám po splatnosti. Uvést 
zřizovací listinu do souladu se skutečností. Projednávat zprávy z 
auditů a navrhovaná doporučení.  

8/16 
odd. 

finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u 
ČHMÚ - prověření 

přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému, 

dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti 

a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky 

a kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik 

Kontrolou byla zjištěna pochybení v několika oblastech. K vyhlášení 
nového nebo aktualizovaného předpisu dochází až po nabytí jeho 
účinnosti a dále nebylo prokázáno důsledné seznamování 
zaměstnanců s těmito předpisy. V důsledku pozdního bankovního 
převodu přídělu do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2013 nebyl v následujícím roce rezervní fond kryt 
peněžními prostředky. Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě 
splatnosti jsou tvořeny, přesto byly zjištěny chyby v jejich účtování. 
V oblasti zřizovacích listin byl zjištěn nesoulad mezi skutečně 
vykonávanými jinými činnostmi a platnými živnostenskými 
oprávněními. V inventarizaci majetku a závazků za rok 2015 byly 
zjištěny chybějící náležitosti k jejímu řádnému provedení, čímž došlo 
k porušení interního předpisu a zákona o účetnictví. V oblasti boje 
s korupcí byly zjištěny nedostatky v metodice řízení korupčních rizik, v 
řízení korupčních rizik v praxi, dále v postupu při oznamování 
korupčního jednání včetně ochrany oznamovatelů a v neúplném 
zveřejňování informací vztahujících se k výběru dodavatelů. 
 

Provést revizi všech interních předpisů včetně záznamu o 
provedené revizi; zavést postup, který by dokládal seznámení 
zaměstnance s novým či aktualizovaným předpisem. Zajistit 
dohledání všech položek obsažených v částce 33 966,60 Kč ve 
sloupci „Korekce“ k účtu 311 - Odběratelé v rozvaze i na účtu 194 – 
Opravné položky k odběratelům ke dni 31. 12. 2015 a provést 
opravu této položky tak, aby odpovídala stavu skutečně 
vytvořených opravných položek k evidovaným pohledávkám po 
splatnosti. Zajistit vydání živnostenského oprávnění na pořádání 
odborných kurzů, exkurzí, školení a jiných vzdělávacích akcí pro 
veřejnost, včetně lektorské činnosti, EVVO. Uvést Směrnici 
2012/14 do souladu s platnými předpisy. Zpracovat metodiku 
postupu při oznamování korupčního jednání včetně ochrany 
oznamovatelů. Zpracovat metodiku řízení korupčních rizik a zajistit 
jejich provádění v praxi. Zajistit zveřejňování informací vztahující se 
k výběru dodavatelů. U předsedy a členů ÚIK zajistit stvrzení 
seznámení s jejich jmenováním podpisem. Do plánu inventur a 
v invent.soupisech uvádět všechny povinné náležitosti. Nastavit 
kontr.mechanismy tak, aby byla inventarizace provedena vždy 
v souladu s vydaným příkazem ředitele. 

8-
9/16

í 

odd. 
finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u 
Správy NP Šumava -

prověření přiměřenosti a 
účinnosti vnitřního kontrolního 
systému, dodržování zásad 

efektivnosti, účelnosti 
a hospodárnosti ve vybraných 

oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky 

a kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik 

Kontrola neodhalila žádné závažné nedostatky. Dílčí pochybení byla 
zjištěna především u seznamování zaměstnanců s inter.předpisy 
a v neprovádění záznamů o jejich pravidel.revizích. Kontrolou 
pohledávek po splatnosti bylo zjištěno chybné vykazování opravných 
položek k těmto pohledávkám. Inventarizace majetku a závazků byla 
provedena řádně a v plném rozsahu, byl však zjištěn nedostatek při 
výkonu činnosti škodní komise při projednání mank zjištěných 
inventarizací. Dále byla zjištěna pochybení v obl. veřejných zakázek při 
nedodržení zákonné lhůty u odeslání oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky dotčeným uchazečům a  v oblasti boje s korupcí při 
neprovádění pravid.školení zaměstnanců v protikorupční problematice. 

Při vydávání nových/revizi stávajících interních předpisů dbát na 
dodržování stanovených postupů zpracování interních předpisů dle 
Směrnice S 01. Zavést postup, který by dokládal seznámení 
zaměstnance s novým či aktualizovaným interním předpisem. Na 
účtu 194 000 – Opravné položky k odběratelům a v rozvaze ve 
sloupci „Korekce“ k účtu 311 - Odběratelé vykazovat veškeré 
vytvořené opravné položky, které byly vytvořeny ke všem 
pohledávkám zahrnutým na účtu 311 – Odběratelé. Projednat a 
dořešit všechna manka zjištěná inventarizací za rok 2015 škodní 
komisí. 
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9/16 
odd. 

finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u 
Správy NP Podyjí - prověření 

přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému, 

dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti 

a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky, 

kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik a 
kontrola plnění opatření 

přijatých k odstranění nebo 
prevenci nedostatků 

zjištěných veřejnosprávní 
kontrolou provedenou 

v červnu roku 2016 

Všechna uložená opatření byla splněna či jsou průběžně realizována a 
jejich splnění bude ověřeno následnou kontrolou v roce 2017. SNPP 
neprovedla inventarizaci majetku a závazků řádně a v plném rozsahu, 
neboť nebyl inventarizován veškerý majetek a v důsledku toho je 
účetnictví SNPP neprůkazné. Z tohoto důvodu Komise pro schvalování 
účet.ních závěrek MŽP účetní závěrku SNPP za rok 2015 neschválila. 
Provedenou kontrolou však byl zjištěn pozitivní vývoj směřující 
k řádnému provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2016. V 
oblasti interních předpisů je nutné pokračovat v jejich aktualizaci 
zároveň se stanovením a důsledným dodržováním příslušných 
postupů při jejich tvorbě a seznamování zaměstnanců s nimi. 
Kontrolou bylo zjištěno, že v letech 2014 a 2015 nebyly peněžní fondy 
kryty peněžními prostředky. SNPP do krytí peněžních fondů zahrnuje 
také další druhy likvidního majetku (např. krátkodobé pohledávky, 
zásoby, apod.), při jejichž zapojení byly peněžní fondy v roce 2014 a 
2015 kryty. V oblasti boje s korupcí byly zjištěny nedostatky v 
průběžném zveřejňování smluv s dodavateli a informací vztahujících 
se k poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů, které však 
byly odstraněny v průběhu kontroly. Další nedostatek byl zjištěn 
v neprovádění pravidelného školení zaměstnanců v protikorupční 
problematice. 
 

Rozhodnout o trvalé nepotřebnosti majetku, který je předmětem 
nájemních smluv a převést ho na Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Zajistit schválení a vydání revidovaných 
návrhů interních předpisů. Zajistit průběžnou aktualizaci evidence 
smluv a vnitřních předpisů ve sdíleném adresáři. Zajistit trvalé 
seznamování porady vedení s výsledky kontrol externího kontrolora 
bezprostředně po jejich ukončení. Zajistit trvalé přijímání a realizaci 
opatření uvedených ve zprávách externího kontrolora s určením 
odpovědností konkrétních zaměstnanců a informovat poradu 
vedení o jejich plnění. Uzavřít v případě potřeby dohodu mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem o jiné době pro předkládání 
vyúčtování pracovní cesty. Zavést postup, který by dokládal 
seznámení zaměstnance s novým či aktualizovaným předpisem. 
Účtovat stav a pohyb peněžních prostředků na účtech 241 a 243 
na základě výpisů z bankovních účtů tak, aby stav peněžních 
prostředků na těchto účtech věrně zobrazoval skutečný stav. 
Zajistit dodržování ustanovení § 66 odst. 8 Vyhlášky č. 410/2009 
v případě nezajištění krytí fondu reprodukce majetku finančními 
prostředky a nezahrnovat do kontroly krytí peněžní prostředky na 
účtu 243-Běžný účet FKSP. Nahradit Směrnici č. 10/2014 Zadávání 
veřejných zakázek novým interním předpisem v souladu s platnými 
předpisy. Zajistit provedení inventarizace majetku a závazků za rok 
2016 v souladu se Zákonem o účetnictví. Zajistit, aby v evidenci 
DHM byl veškerý majetek evidován pod jedinečným inventar.číslem 
a aby štítek s tímto číslem byl také umístěn na tomto majetku. 

10-
16 

odd. 
finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u 
Správy jeskyní ČR -prověření 

přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému, 

dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti 

a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky, 

kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik a 
kontrola plnění opatření 

přijatých k odstranění nebo 
prevenci nedostatků 

zjištěných veřejnosprávní 
kontrolou provedenou v roce 

2015 

 Veřejnosprávní kontrola zjistila zásadní nedostatek v oblasti 
zřizovacích listin, kdy současné nastavení účetního systému SJČR 
neumožňuje rozlišovat příjmy a výdaje podle jednotlivých hlavních 
činností uvedených ve zřizovací listině. Z tohoto důvodu nelze určit 
daňovou povinnost daně z příjmů právnických osob ve správné výši.   
V rámci kontroly opatření přijatých k závěrům veřejnosprávní kontroly 
OFK z roku 2015 bylo zjištěno, že 6 opatření bylo zcela splněno. 
Jedno opatření splněno dosud nebylo. Dílčí pochybení byla zjištěna 
v oblasti vnitřních předpisů, provádění kontroly krytí fondu kulturních 
a sociálních potřeb, výpočtu účetních opravných položek 
k pohledávkám po lhůtě splatnosti a v provádění pravidelného školení 
zaměstnanců v protikorupční problematice. 
 

Aktualizovat Příkaz ředitele č. 6/2012, kterým se vydává Směrnice 
o zadávání veřej.zakázek malého rozsahu tak, aby byl v souladu 
s platnou legislativou. Aktualizovat Příkaz ředitele č. 11/2014, 
kterým se vydává Směrnice o evidenci majetku SJ ČR tak, aby byl 
v souladu se zákonem č. 51/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve z.p.p., a někt. další zákony. Provést revizi 
všech interních předpisů včetně záznamu o provedené revizi. 
Zavést postup, který by dokládal seznámení zaměstnance s novým 
či aktualiz.předpisem. Provést opravu vytvořených účet.opravných 
položek k pohledávkám po splatnosti evidovaných na účtu 194 –
 Opravné položky tak, aby odpovídaly evidovaným pohledávkám po 
splatnosti a byly v souladu s § 65 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Nastavit v účetnictví systém, kt. umožní rozlišovat příjmy a výdaje 
podle jednotlivých hl. činností uvedených ve zřiz.listině, postupovat 
v souladu se Zákonem o daních z příjmů při tvorbě daň.přiznání 
k dani z příjmů práv.osob a určit daň.povinnost ve správné výši. 
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10-
11/1
6  

odd. 
finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u 
SFŽP -prověření přiměřenosti 

a účinnosti vnitřního 
kontrolního systému, 

dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti 

a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky 

a kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik 

V oblasti inventarizace majetku a závazků bylo zjištěno nezaúčtování 
inventarizačních rozdílů zjištěných v průběhu inventarizace za rok 
2015 do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav 
majetku a závazků. Tím došlo k porušení zákona o účetnictví. V této 
souvislosti je však nutno uvést, že s ohledem na množství položek 
inventarizovaných dokladovou inventurou (tisíce položek) je zjištění 
příčin vzniku dohledaných inventarizačních rozdílů do doby ukončení 
inventarizace velmi složité a časově náročné. V rámci boje s korupcí je 
potřebné zavést povinné školení zaměstnanců v protikorupční tematice 
a aktualizovat interní předpis upravující ochranu oznamovatelů 
korupčního jednání. 

 Provést revizi skartačních znaků přidělených všem interním 
předpisům tak, aby odpovídaly § 305 odst. 4 Zákoníku práce a 
Směrnici SM 06 Spisový a skartační řád. Aktualizovat interní 
předpisy v oblasti ochrany oznamovatelů korupčního jednání tak, 
aby byly v souladu s RIPP MŽP a zákonem č. 234/2014 Sb., Zákon 
o státní službě. Zajistit aby všechny inventarizační rozdíly byly vždy 
vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje 
stav majetku a závazků, v souladu s § 30 odst. 11 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví.  

11-
12/1

6 

odd. 
finanční 
kontroly 

―ǁ― 

Veřejnosprávní kontrola u PO 
CENIA - prověření 

přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému, 

dodržování zásad 
efektivnosti, účelnosti 

a hospodárnosti ve vybraných 
oblastech hospodaření 
s veřejnými prostředky, 

kontrola fungování systému 
řízení korupčních rizik a 
kontrola plnění opatření 

přijatých k odstranění nebo 
prevenci nedostatků 

zjištěných veřejnosprávní 
kontrolou provedenou v roce 

2015 

U nadlimitní zakázky Rozvoj EnviHELP v letech 2016 – 2020 byla ve 
smlouvě s dodavatelem překročena maximální cena stanovená 
zadavatelem. U nadlimitních zakázek realizovaných formou jednacího 
řízení bez uveřejnění „Rozvoj ISPOP v letech 2016 – 2020“ a „Rozvoj 
EnviHELP v letech 2016 – 2020“ došla kontrolní skupina k závěru, že 
v obou případech dochází ke smluvní závislosti CENIA na jediném 
dodavateli, neboť nebylo smluvně ošetřeno postoupení výhradního 
práva užití a dodání zdrojových kódů informačních systémů ve 
prospěch CENIA, což může vést k riziku, že veřejná zakázka nebude 
realizována nejhospodárnějším způsobem. Nedostatek přetrvává 
v nutnosti provést důslednou revizi vnitřních předpisů včetně 
odstranění formálních nedostatků. Kontrolou interních předpisů byly 
zjištěny nedostatky v provádění jejich aktualizací a v oblasti 
seznamování zaměstnanců s nimi. V roce 2014 bylo zjištěno nekrytí 
fondu kulturních a sociálních potřeb peněžními prostředky. Na základě 
kontroly obsahu zřizovací listiny bylo zjištěno, že CENIA svoji činnost 
kvalifikuje jako hlavní nepodnikatelskou činnost, která není předmětem 
daně z příjmů právnických osob, a  z tohoto důvodu nepodává daňové 
přiznání. OFK MŽP proto doporučuje zavést systém, který vyhodnotí 
za každé zdaňovací období jednotlivé druhy hlavních činností zvlášť 
s ohledem na to, zda jsou nebo nejsou předmětem daně z příjmů 
právnických osob, v souladu s ustanovením § 18a zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů. V oblasti boje s korupcí není zajištěno 
pravidelné školení zaměstnanců v protikorupční tematice. 
V inventarizaci majetku a závazků za rok 2015 byly zjištěny chybějící 
náležitosti k jejímu řádnému provedení, čímž došlo k porušení 
interního předpisu a zákona o účetnictví. 

Provést revizi interních předpisů organizace a odstranit u nich 
formální nedostatky. Zapracovat ustanovení zákona č. 51/2016, 
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů do všech příslušných interních předpisů. Vypracovat 
platný a účinný předpis pro nakládání s majetkem. Zajistit opravu 
uzavřené Smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Rozvoj 
EnviHELP v letech 2016 – 2020“ formou dodatku ke smlouvě tak, 
aby výsledná smluvní cena zakázky odpovídala předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky definované zadavatelem ve Výzvě k 
jednání v JŘBU a zadávací dokumentaci jako nepřekročitelná, OFK 
MŽP doporučuje stanovit v dodatku ke smlouvě kromě dílčího 
propočtu cen i výslednou celkovou cenu zakázky. Zajistit, aby 
kompletní dokumentace k veřejným zakázkám byla uchovávána 
a dostupná přímo u zadavatele po dobu 10 let od uzavření smlouvy 
v souladu s § 155 ZVZ. V případě nových zakázek na informační 
systémy po dodavateli požadovat a smluvně zajistit pro CENIA 
výhradní práva užití a dodání zdrojových kódů informačních 
systémů k celému dílu. Zajistit, aby inventurní soupisy obsahovaly 
všechny povinné náležitosti podle § 30 odst. 7 zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků. 
  

2-
4/16 

odd. 
interního 
auditu  

―ǁ― 

Audit evid. č. 1/2016 – Audit 
řídících a kontrolních systémů 

EHP a Norských fondů; cíl 
auditu: ověřit a posoudit 

Na základě auditu lze konstatovat, že povinnosti odd.programů EU 
MŽP vykonávajícího roli partnera programů CZ02 a CZ08 jsou plněny. 
V průběhu auditu nebyly v této oblasti zjištěny žádné významné 
nedostatky. Audit identifikoval dílčí nedostatky v dodržování závazně 

Auditem bylo uloženo celkem 40 auditních doporučení, a sice 6 pro 
oblast Program CZ02 a Program CZ08, 29 pro oblast Malé 
grantové schéma, 3 pro oblast provádění veřejnosprávních kontrol 
MGS u konečného příjemce a 2 v rámci podnětů od auditovaného 
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účinnost řídících  
a kontrolních systémů EHP a 

Norských fondů 

stanovených lhůt a plnění požadavků na praxi exter.hodnotitelů a členů 
hodnotící komise podle Pokynů pro výzvy. Dále audit identifikoval 
riziko nezpůsobilosti části výdajů v rámci programu CZ02 z důvodu 
rozporných informací o zahrnutí DPH do způsobilých výdajů projektu. 
MŽP, jakožto zprostředkovatel MGS, zavedlo v rámci ověřovaného 
projektu většinou funkční kontrolní mechanismy. Přesto auditní tým 
dospěl k závěru, že některé kontrolní mechanismy k ověření shody 
výdajů s požadavky autorit MGS nejsou nastaveny nebo nejsou 
aplikovány. Významné nedostatky identifikoval audit v oblasti 
zachování auditní stopy, výkonu spisové služby, řízení rizik a 
dokumentace. Současně byla v rámci auditu identifikována rizika 
v oblasti zajištění potřebných zdrojů pro výdaje za plnění role 
Zprostředkovatele MGS, plnění indikátoru pro kontroly na místě a 
neshody aplikovaných právních aktů s rozpočtovými pravidly.  

subjektu. 
 
Všechna auditní doporučení jsou uvedena ve Zprávě o zjištěních 
z auditu řídících a kontrolních systémů EHP a Norských fondů (č. j.: 
2380/ENV/16). 

4-
5/16 

Odd. 
inter. 

auditu  
―ǁ― 

Audit evid. č. 2/2016 – Audit 
postupu vyřizování stížností, 

podnětů, petic a žádostí 
o poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb. a 
zákona č. 123/1998 Sb.; cíl 

auditu: prověření postupů při 
vyřizování stížností, podnětů, 
petic a žádostí o poskytování 

informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, a 
zákona č. 123/1998 Sb., o 
právu na informace o ŽP 

Na základě provedeného auditu lze konstatovat, že povinnosti odboru 
interního auditu a finanční kontroly v souvislosti s přijímáním, 
vyřizováním a vedením evidence stížností, podnětů a petic jsou 
plněny. V průběhu auditu nebyly v této oblasti zjištěny žádné velmi 
významné nedostatky. Dílčí nedostatky byly identifikovány při 
postupování podání a následným časovým prodlevám. V rámci oblasti 
poskytování informací nebyly zjištěny žádné významné nedostatky, 
potřebné řídící a kontrolní mechanismy jsou zavedeny. Dílčí 
nedostatky byly identifikovány v oblasti povinně zveřejňovaných 
informací na webových stránkách MŽP (úřední desce) a v aktuálnosti 
některých interních předpisů MŽP. 

Auditem bylo uloženo celkem 20 auditních doporučení, a sice 1 
v právní a interní úpravě oblasti, 4 v oblasti vyřizování stížností, 
podnětů a petic a 15 v oblasti poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle 
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. 
Všechna auditní doporučení jsou uvedena ve Zprávě o zjištěních 
z auditu postupu vyřizování stížností, podnětů, petic  
a žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a 
zákona č. 123/1998 Sb. (č. j.: 11151/ENV/16). 

5-
9/16 

Odd. 
inter. 

auditu  
―ǁ― 

Audit evid. č. 3/2016 – Audit 
organizace zadávání 
veřejných zakázek na 
Ministerstvu životního 

prostředí; cíl auditu: posoudit 
účinnost zavedeného 
systému a organizace 

zadávání veřejných zakázek 

Na základě provedeného auditu bylo zjištěno, že ověřované povinnosti 
samostatného oddělení veřejných zakázek, vyplývající ze zákonných 
ustanovení a interních předpisů, vykazují v rámci prověřované oblasti 
některé významné nedostatky a některé kontrolní mechanismy nejsou 
efektivní. Byl zjištěn nedostatek v aktuálnosti interního předpisu a 
nedostatečné úpravy odpovědností v něm. Auditem bylo zjištěno, že 
není nastaven dostatečný kontrolní mechanismus pro ověřování 
kompletnosti nabídek jednotlivých uchazečů v návaznosti na zadávací 
podmínky. Dále audit identifikoval nedostatky ve spolupráci se 
zadávajícím útvarem a v oblasti výkonu spisové služby. 

Auditem bylo uloženo celkem 13 auditních doporučení. Všechna 
auditní doporučení jsou uvedena ve Zprávě o zjištěních z auditu  
organizace zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu životního 
prostředí (č. j.: 35475/ENV/16).  

5-
7/16

  

Odd. 
inter. 

auditu  
―ǁ― 

Audit evid. č. 4/2016 – Audit 
Programu 115 280 Nová 

zelená úsporám; cíle auditu: 
posouzení přiměřenosti a 

Administrace programu NZÚ je vykonávána odpovědně a většina 
kontrolních mechanismů je funkční. V rámci auditu nebyly zjištěny 
žádné významné nedostatky a kontrolní mechanismy prověřovaného 
programu NZÚ potvrdily svoji relevantnost. Během auditu byla 

Auditem bylo uloženo celkem 13 auditních doporučení, a sice 4 
v oblasti zdroje a informace o čerpání zdrojů/rozpočtu v rámci NZÚ, 
2 v oblasti příjmu výnosů z dražeb emisních povolenek, 2 v oblasti 
kontroly výdajů v rámci programu 115 280 Nová zelená úsporám, 1 
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účinnosti zavedeného 
kontrolního systému, ověření 

výkonu role správce 
programu, ujištění o stavu 

plnění stanovených či 
žádoucích podm. pro správu 
svěřených finan.prostředků. 

ověřována a zjištěna nedokončená realizace opatření k nápravě 
vyplývajících z kontrol NKÚ a souvisejících s auditovaným programem 
(kontrolní akce č. 14/19 a č. 15/02). Ve zprávě identifikovaná zjištění a 
navrhovaná doporučení mají dílčí vliv na efektivní fungování řídícího a 
kontrolního systému, proto jim auditní tým přikládá střední rizikovost. 
Nedostatky a příležitosti ke zlepšení auditní tým identifikoval 
především v oblasti výkonu veřejnosprávních kontrol, nastavení 
vzájemné komunikace a zdrojů pro realizaci dohledu nad činností 
pověřeného subjektu (SFŽP ČR) a způsobu získávání ujištění o stavu 
kontrolního systému u tohoto subjektu. 

v oblasti ověření vzorku realizovaných operací a 4 v oblasti výkonu 
veřejnosprávních kontrol správcem programu.  
Všechna auditní doporučení jsou uvedena ve Zprávě o zjištěních 
z vykonaného auditu programu 115 280 Nová zelená úsporám (č. 
j.: 33827/ENV/16).  

10-
11/1
6  

Odd. 
inter. 

auditu  
―ǁ― 

Audit evid. č. 5/2016 – Audit 
Programu na podporu 

projektů NNO pro roky 2015 a 
2016; cíle auditu: posoudit 

přiměřenost a účinnost zav. 
kontr. syst., posoudit 

návaznost programu na 
koncepční materiály, ověřit 

způsob řízení, kontroly, 
realizace a vyhodnocování 
jednotlivých projektů, získat 

ujištění o stavu plnění 
stanovených či žádoucích 
podmínek pro správu  fin. 

prostředků. 

Auditní tým zjistil, že některé prověřované oblasti vykazují nedostatky 
a některé kontrolní mechanismy nejsou efektivní. Byly zjištěny 
nedostatky v návaznosti na koncepční materiály schválené vládou ČR 
a v neadekvátní úpravě procesu poskytování finanční podpory 
v interním předpise V Podprogramu A není zaveden důsledný kontrolní 
mechanismus při ověřování splnění všech podmínek poskytnutí 
podpory ani v této oblasti nejsou stanoveny odpovědnosti. Auditní 
skupina identifikovala riziko také v nastavení systémů hodnocení 
projektů. V Podprogramu B identifikovala auditní skupiny nedostatek 
ve výkonu veřejnosprávních kontrol. 

Auditem bylo uloženo celkem 17 auditních doporučení, a sice 5 
v oblasti nastavení programu v podmínkách MŽP, 8 v nastavení 
dílčích procesů v Podprogramu A a 4 v nastavení dílčích procesů 
v Podprogramu B. Všechna auditní doporučení jsou uvedena ve 
Zprávě o zjištěních z vykonaného auditu programu 115 280 Nová 
zelená úsporám (č. j.: 77261/ENV/16).  

12/1
6– 

1/17 

Odd. 
inter. 

auditu  
―ǁ― 

Audit evid. č. 7/2016 – 
Následný audit 2016; cíl 

auditu: prověření opatření 
přijatých k nápravě 

nedostatků zjištěných při 
auditech v roce 2015 

Následným auditem 2016 auditní skupina ověřovala, jaká opatření byla 
přijata auditovanými subjekty k odstranění nedostatků zjištěných 
během auditů v roce 2015. 

Výsledkem auditu nebyla, v případě nepřijetí adekvátních opatření 
k auditním zjištěním z předchozích auditů, nová doporučení. 
Vedoucí auditovaných subjektů přijmou opatření k již dříve 
vydaným auditním doporučením příslušných auditů, které byly 
předmětem tohoto Následného auditu 2016. OIA bude ta opatření, 
která doposud nebyla realizována, ověřovat opětovně v následném 
auditu v roce 2017. 
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� AOPK ČR 

V organizaci AOPK ČR byly v hodnoceném roce provedeny následující 
vnitřních kontrol v souladu se stanoveným plánem kontrol: 

 

Datum  Kontrolní 
orgán 

Iniciátor kontroly / D ůvod 
kontroly Předmět kontroly Výsledek 

kontroly 
Nápr. 
opat ř. 

1/16 

AOPK ČR  
Odbor 

zvláštní 
ochrany 
přírody 

Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Střední Čechy - Praha 
Kontrola administrace náhrady újmy 

splněno 
 

2/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Střední Čechy-SCHKO Křivoklátsko 
Kontrola administrace náhrada újmy 

splněno  

2/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Slavkovský les 
Kontrola administrace náhrady újmy 

splněno  

4/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Liberecko-SCHKO Lužické hory a 
Liberec 
Kontrola administrace náhrady újmy 

splněno  

4/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Východní Čechy-Pardubice a SCHKO Orlické hory  
Kontrola administrace náhrady újmy  splněno  

6/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Bílé Karpaty 
Kontrola administrace náhrady újmy  

splněno  

7/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Jižní Morava-SCHKO Pálava a Brno 
Kontrola administrace náhrady újmy 

splněno  

9/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Beskydy 
Kontrola administrace náhrady újmy  

splněno  

7/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Český les 
Kontrola administrace náhrady újmy 

splněno  

7/16 

AOPK ČR 
Odbor 
obecné 
ochrany 
přírody a 
krajiny 

Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Liberecko, území CHKO Lužické hory 
Kontrola výkonu státní správy a odborné 
činnosti dle §12 a §44 ZOPK 

splněno  

5/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Východní Čechy, SCHKO Orlické hory 
Kontrola výkonu státní správy a odborné 
činnosti dle §12 a §44 ZOPK 

splněno  

11/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Slavkovský les 
Kontrola výkonu státní správy a odborné 
činnosti dle §12 a §44 ZOPK 

nesplněn
o 

 

7/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Jižní Čechy s výjimkou území CHKO 
Třeboňsko 
Kontrola výkonu státní správy a odborné 
činnosti dle §12 a §44 ZOPK 

splněno  

12/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Žďárské vrchy 
Kontrola výkonu státní správy a odborné 
činnosti dle §12 a §44 ZOPK 

nesplněn
o 

 

5/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Jižní Čechy s výjimkou území CHKO 
Třeboňsko 
Kontrola šetření naplňování PPK A, PPK B, 
MAS a POPFK 

splněno  

11/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Jižní Morava 
Kontrola šetření naplňování PPK A, PPK B, 
MAS a POPFK 

splněno  

9/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Slavkovský les 
Kontrola hospodaření na rybnících ve 
správě AOPK 

splněno  
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Datum  Kontrolní 
orgán 

Iniciátor kontroly / D ůvod 
kontroly Předmět kontroly Výsledek 

kontroly 
Nápr. 
opat ř. 

2/16 

AOPK ČR 
Právní 

odd. pro 
státní 
správu 

Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Východní Čechy s výjimkou území 
CHKO Broumovsko 
Kontrola výkonu státní správy a kontrola 
odborné činnosti dle §12 a §44 ZOPK 

splněno  

5/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Beskydy 
Kontrola výkonu státní správy a kontrola 
odborné činnosti dle §12 a §44 ZOPK 

splněno  

6/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Jižní Čechy s výjimkou území CHKO 
Třeboňsko 
Kontrola výkonu státní správy a kontrola 
odborné činnosti dle §12 a §44 ZOPK 

splněno  

1/16 
AOPK ČR 

Odbor 
finanční 

Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Liberecko 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na regionálních pracovištích-
dodržování pracovních postupů, interní a 
externí výkaznictví. Metodická činnost 

splněno  

9/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Poodří 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na regionálních pracovištích-
dodržování pracovních postupů, interní a 
externí výkaznictví. Metodická činnost 

splněno  

9/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Beskydy 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na regionálních pracovištích-
dodržování pracovních postupů, interní a 
externí výkaznictví. Metodická činnost 

splněno  

9/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Jižní Morava 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na regionálních pracovištích-
dodržování pracovních postupů, interní a 
externí výkaznictví. Metodická činnost 

splněno  

10/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Jižní Čechy 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na regionálních pracovištích-
dodržování pracovních postupů, interní a 
externí výkaznictví. Metodická činnost 

splněno  

3/16 
AOPK ČR 

Odbor 
majetkový 

Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Olomoucko 
Kontrola inventarizace 2015, evidence a 
hospodaření s pozemky, návštěvnická 
infrastruktura-majetky v přírodě. Evidence a 
dodržování OOŘ-pozemky. 

splněno  

3/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Střední Čechy 
Kontrola majetkové evidence a evidence 
autoprovozu-výkazy PHM projektů, 
návštěvnická infrastruktura NS-majetky 
v přírodě. Dodržování OOŘ-pozemky. 

splněno  

4/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Liberecko 
Kontrola evidence majetku+pozemků, 
kontrola nájemních smluv návštěvnická 
infrastruktura NS-majetky v přírodě 

splněno  

5/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Slavkovský les 
Kontrola maj. evid. a evid. autoprovozu-
výkazy PHM projektů, návšt. infrastruktura 
NS-maj. v přír. Dodržování OOŘ-pozemky. 

splněno  

9/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Poodří 
Kontrola evidence majetku+pozemků, 
kontrola nájemních smluv návštěvnická 
infrastruktura NS-majetky v přírodě 

splněno  
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Datum  Kontrolní 
orgán 

Iniciátor kontroly / D ůvod 
kontroly Předmět kontroly Výsledek 

kontroly 
Nápr. 
opat ř. 

10/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Střední Čechy 
Kontrola evidence majetku+pozemků, 
kontrola nájemních smluv návštěvnická 
infrastruktura NS-majetky v přírodě 

splněno  

11/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Bílé Karpaty 
Kontrola evidence majetku+pozemků, 
kontrola nájemních smluv návštěvnická 
infrastruktura NS-majetky v přírodě 

splněno  

9/16 

AOPK ČR 
Odbor 

správy a 
podpory 

ICT 

Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

Celá organizace 
Softwarový audit 

splněno  

4/16 

AOPK ČR 
Samostatn

ý odbor 
právně- 

personální 

Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

Vybraná pracoviště ředitelství a RP 
Kontrola čerpání dovolených za rok 
2015(převod do r.2016)dle ZP 

splněno  

10/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP SCHKO Jeseníky a RP SCHKO Poodří 
Kontrola pravidelného proškolování 
zaměstnanců nadřízenými ve dvouletém 
intervalu v problematice BOZP 

splněno  

10/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Jižní Čechy, RP Ústecko, RP SCHKO 
Slavkovský les, RP Liberecko 
Kontrola vedení evidence docházky 

splněno  

6/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP Žďárské vrchy, Labské pískovce a 
České středohoří 
Kontrola zadávání veřejných zakázek 

splněno  

1/16 

AOPK ČR 
Samostatn

ý odbor 
vnějších 
vztahů 

Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

Odd. mezinárodní spolupráce-Vědecký 
orgán CITES 
Průběžná kontrola termínů zpracování 
odborných stanovisek (3 týdny) 

Plněno 
průběžně 

 

9-
12/16 

―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

Odd. EVL 
Projekt ČRA: Kontrola plnění projektu 
„Realizace vybraných opatření z plánu péče 
pro CHKO Tušsko“ 

splněno  

6/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP 
Označení budov regionálních pracovišť 

Splněno 
Fotodoku
mentace 
uložena u 

SOVS 

 

3/16 
AOPK ČR 
Samostatn

ý odbor 
OPŽP 

Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP 
Kontrola administrace OPŽP – RP SCHKO 
Kokořínsko-Máchův kraj 

splněno  

3/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP 
Kontrola administrace OPŽP – RP SCHKO 
Beskydy 

splněno  

3/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP 
Kontrola administrace OPŽP – RP 
Olomoucko 

splněno  

5/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP 
Kontrola administrace OPŽP – RP Ústecko 

splněno  

5/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP 
Kontrola administrace OPŽP – RP Střední 
Čechy 

splněno  

9/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP, Kontrola administrace OPŽP – RP 
SCHKO Bílé Karpaty 

splněno  
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Datum  Kontrolní 
orgán 

Iniciátor kontroly / D ůvod 
kontroly Předmět kontroly Výsledek 

kontroly 
Nápr. 
opat ř. 

11/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP 
Kontrola administrace OPŽP – RP SCHKO 
Slavkovský les 

splněno  

11/16 ―ǁ― Vedení organizace a zařazení do 
plánu kontrol 

RP 
Kontrola administrace OPŽP – RP SCHKO 
Žďárské vrchy 

splněno  

Přehled kontrolních akcí uskute čněných mimo plán kontrolní činnosti AOPK ČR v roce 2016 

3-4/16 

AOPK ČR  
SOPK 
Odbor 
PPK 

Vedení organizace 
  Závazná stanoviska dle §12 a 

§44 zákona č. 114/92 Sb., 
související odborná stanoviska a 
vyjádření ke stavebním záměrům 

RP Liberecko, území CHKO Český ráj 
Kontrola výkonu státní správy a odborné 

činnosti dle §12 a §44 ZOPK 
  

10/16 
AOPK ČR 

SOPP 

Vedení organizace 
Kontrola opatření dle chyb 

zjištěných při kontrole zadávání VZ 
30.9.2016 

RP Žďárské vrchy, RP Labské pískovce, a 
České středohoří 

Následná kontrola RP 
  

10/16 

AOPK ČR 
Odbor 

finanční 
 

Vedení organizace 
Dodržování vnitřních směrnic, 
využívání peněžních prostředků, 
metodická činnost a doškolení 
EKIS, MIS 

RP Střední Čechy 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na RP-dodržování pracovních 
postupů, interní a externí výkaznictví, 
Metodická činnost 

  

11/16 ―ǁ― 

Vedení organizace 
Dodržování vnitřních směrnic, 
využívání peněžních prostředků, 
metodická činnost a doškolení 
EKIS, MIS 

RP Ústecko 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na RP-dodržování pracovních 
postupů, interní a externí výkaznictví, 
Metodická činnost 

  

11/16 ―ǁ― 

Vedení organizace 
Dodržování vnitřních směrnic, 
využívání peněžních prostředků, 
metodická činnost a doškolení 
EKIS, MIS 

RP SCHKO Bílé Karpaty 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na RP-dodržování pracovních 
postupů, interní a externí výkaznictví, 
Metodická činnost 

  

11/16 ―ǁ― 

Vedení organizace 
Dodržování vnitřních směrnic, 
využívání peněžních prostředků, 
metodická činnost a doškolení 
EKIS, MIS 

SCHKO Žďárské Vrchy 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na RP-dodržování pracovních 
postupů, interní a externí výkaznictví, 
Metodická činnost 

  

11/16 ―ǁ― 

Vedení organizace 
Dodržování vnitřních směrnic, 
využívání peněžních prostředků, 
metodická činnost a doškolení 
EKIS, MIS 

SCHKO Východní Čechy 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na RP-dodržování pracovních 
postupů, interní a externí výkaznictví, 
Metodická činnost 

  

10/16 ―ǁ― 

Vedení organizace 
Dodržování vnitřních směrnic, 
využívání peněžních prostředků, 
metodická činnost a doškolení 
EKIS, MIS 

RP Kokořínsko-Máchův kraj 
Vedení účetnictví a dodržování rozpočtové 
kázně na RP-dodržování pracovních 
postupů, interní a externí výkaznictví, 
Metodická činnost 
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� ČIŽP 

 V roce 2016 byl pracovníky oddělení ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP 
(OOO Ř ČIŽP) hodnocen průběh 533 vedených správních řízení. Postupy 
oblastních inspektorátů přímo při kontrolní činnosti byly kontrolovány společnými 
kontrolami v 19 případech u 8 oblastních inspektorátů, a to OI Praha (8 kontrol), 
OI České Budějovice (1 kontrola), OI Plzeň (1 kontrola), OI Ústí nad Labem 
(2 kontroly), OI Liberec (2 kontroly), OI Hradec Králové (2 kontroly), OI Havlíčkův 
Brod (1 kontrola) a OI Olomouc (2 kontroly). Postup inspektorů kontrolovaných 
oblastních inspektorátů byl v  souladu s obecnými zásadami kontrolní činnosti 
i metodickými pokyny ředitelství ČIŽP. Žádné pochybení inspektorů oblastních 
inspektorátů zjištěno nebylo. 

 V roce 2016 zkontrolovali pracovníci oddělení odpadového hospodářství 
ředitelství ČIŽP (OOH Ř ČIŽP) celkem 5 oblastních inspektorátů (Plzeň, Ostrava, 
Hradec Králové, Havlíčkův Brod a Brno). Kontroly byly zaměřené především 
na způsob vedení správního řízení o uložení pokut a stanovení podmínek a lhůt pro 
zjednání nápravy. Při provádění terénních kontrol byla pozornost zaměřena 
na postupy inspektorů s cílem co možná nejvíce sjednotit inspekční postupy v rámci 
celé ČR. Na žádném z kontrolovaných oblastních inspektorátů nebyly 
za problematiku zákona o odpadech, zákona o obalech ani za agendu chemických 
látek zjištěny závažnější nedostatky. 

 Pracovníky oddělení provozu ředitelství ČIŽP (Opro Ř ČIŽP) byla provedena 
kontrola odstraňování zjištěných závad při roční prověrce BOZP na 3 oblastních 
inspektorátech (Ostrava, Brno, a Liberec), vedení knihy jízd, hospodaření s PHM 
a kontrola technického stavu vozového parku na 2 oblastních inspektorátech (Praha 
a Liberec). Dále byla provedena kontrola hospodaření s palivy a energií u všech 
oblastních inspektorátů, které mají vlastní budovy a bylo zjištěno, že chybí zateplení 
u budovy OI Plzeň a nejsou zateplené dvě štítové zdi OI Ostrava. Odstranění 
uvedených nedostatků bude řešeno zapracováním do plánu investic. V dalších 
kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny žádné závady. 

 Oddělení ochrany vod ředitelství ČIŽP (OOV Ř ČIŽP) provedlo v roce 2016 
vnitřní kontroly na 4 oblastních inspektorátech (Ústí nad Labem, České Budějovice, 
Hradec Králové a Havlíčkův Brod). Předmětem vnitřních kontrol bylo zejména 
zaměření na provádění vodoprávního dohledu u nejvýznamnějších znečišťovatelů 
vod. Dále byly zaměřeny na správnost a úplnost vedení správních řízení 
a spisových složek, vkládání do CIS, řešení závažných havarijních stavů v oblasti 
ochrany vod, ukládání opatření k nápravě závadného stavu včetně kontroly jejich 
plnění. Dalším bodem kontrol byly i problémy jednotlivých oblastních inspektorátů, 
plnění řádů, směrnic, příkazů a odborných požadavků ředitelství ČIŽP a OOV Ř 
ČIŽP. V rámci vnitřních kontrol nebyly zjištěny nedostatky závažného významu.  

 Vnitřní kontroly oddělení ochrany lesa ředitelství ČIŽP (OOL Ř ČIŽP) se 
týkaly 2 komplexních kontrol výsledných materiálů z činnosti OOL oblastních 
inspektorátů (Hradec Králové a České Budějovice), kontrola funkčnosti a úplnosti 
vedení výstupů OOL v CIS byla provedena na OI Hradec Králové a kontroly 
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postupu inspektorů při provádění kontrol a šetření v lesích byly provedeny na 6 
oblastních inspektorátech (Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Havlíčkův Brod 
a Hradec Králové). Z komplexních kontrol ani z prověřování postupů v rámci 
správních řízení nebyly v hodnoceném roce zjištěny závažnější nedostatky 
a nepřesnosti. Výsledné dokumenty z činnosti OOL OI mají standardně 
požadovanou úroveň a nedochází k opakování nepřesností konstatovaných při 
předchozích kontrolách. 

 Oddělení ochrany přírody ředitelství ČIŽP (OOP Ř ČIŽP) provedlo v roce 
2016 kontrolu výkonu kontrolní činnosti – vydaných rozhodnutí po nabytí právní 
moci u oddělení ochrany přírody všech oblastních inspektorátů ČIŽP, a to formou 
analýz ze systému CIS v pololetí a na konci roku 2016. Případné nedostatky byly 
s vedoucími jednotlivých oddělení ochrany přírody řešeny operativně osobně, 
případně projednány s jednotlivými inspektory. Dále probíhaly také kontroly 
v terénu, zaměřené na postupy inspektorů při řešení některých vybraných případů. 
Průběžně jsou během roku prováděny také konzultace v rámci kontroly Cross 
Compliance, vedených správních řízení a celorepublikové kontroly kácení podél 
drah prováděných SŽDC. 

 V roce 2016 byly personálním oddělením ředitelství ČIŽP (OP Ř ČIŽP) 
provedeny 2 interní kontroly na OI Brno a OI Plzeň, které byly zaměřené především 
na dodržování služebních předpisů a Zákona o státní službě. Drobné nedostatky 
byly odstraněny v rámci kontroly. 

 Oddělení ekonomiky ředitelství ČIŽP (OE Ř ČIŽP) provedlo v roce 2016 
2 interní kontroly zaměřené na kontrolu účetních dokladů, pokladní hotovosti, cenin 
a přísně zúčtovatelných tiskopisů a na evidenci majetku, a to na OI Praha a OI Ústí 
nad Labem. Drobné nedostatky byly odstraněny v rámci kontroly. 

 Oddělení vnitřní kontroly ředitelství ČIŽP (OVK Ř ČIŽP) se v roce 2016 
zabývalo 812 podněty. Kontrola vedení správních řízení, zaměřená na plnění 
správního řádu a zákona o kontrole, byla prováděna formou šetření konkrétních 
stížností proti postupu správního orgánu nebo proti nevhodnému chování úředních 
osob, tj. stížností zaměřených proti oblastním inspektorátům ČIŽP a oddělení vnitřní 
kontroly nebo koordinováním postupu šetření konkrétní stížnosti (celkem se jednalo 
o 66 stížností). Výsledná zjištění jsou součástí písemných vyrozumění 
adresovaných konkrétním stěžovatelům. V roce 2016 dále proběhly kontroly na 4 
oblastních inspektorátech (Hradec Králové, Liberec, Ostrava a Praha). Drobné 
nedostatky byly odstraněny v rámci poučení na místě. 

Vnitřní kontroly realizované v roce 2016 jsou zobrazeny v následující tabulce 
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Datum  Kontrolní 
orgán 

Iniciátor 
kontroly / 

Důvod 
kontroly 

Předmět kontroly Výsledek 
kontroly 

Nápravná 
opat ření 

5/16 
OOH Ř 
ČIŽP Plán VKČ 2016 OOH OI Hradec Králové – správní řízení 

 bez 
nedostatků žádná  

8-9/16 
OOH Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
 OOH OI Ostrava – terénní šetření a správní 
řízení 

 bez 
nedostatků 

žádná 

11/16 
OOV Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
OOV OI České Budějovice -  kontrolní činnost, 
problematické kauzy, správní řízení 

drobné 
nedostatky 

 poučení na místě 
(odůvodnění 
rozhodnutí) 

3/16 
OOV Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
 OOV OI Ústí nad Labem – kontrolní činnost, 
správní řízení, vedení spisových agend, CIS  

 drobné 
nedostatky 

poučení na 
místě (evidence 

CIS) 

2/16 
Opro Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 OI Plzeň – dodržování zákona 406/2000 Sb.  
 chybí 

zateplení 
budovy 

 zateplení budovy 
zařazeno do 

plánu investic 

12/16 
Opro Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
OI Liberec - dodržování služebního předpisu č. 
5/2016; vedení knihy jízd; hospodaření s PHM; 
technický stav vozového parku  

 bez 
nedostatků 

žádná  

6/16 
OOP Ř 
ČIŽP Plán VKČ 2016 

OOP všech OI -  analýza činnosti ze systému 
CIS 

 drobné 
nedostatky 

 vyřešeny 
operativně s 

vedoucími OOP 
OI 

4/16 
OOP Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
OI Havlíčkův Brod – kontrola šetření 
problémových kauz  

 bez 
nedostatků 

žádná  

7/16 
OOO Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
OI Praha -  postup inspektorů při výkonu 
kontrolní činnosti 

 bez 
nedostatků 

 žádná 

11/16 
OOO Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
OI Havlíčkův Brod -  postup inspektorů při 
výkonu kontrolní činnosti 

 bez 
nedostatků 

 žádná 

6/16 
OVK Ř 
ČIŽP Plán VKČ 2016 

 OI Hradec Králové - šetření stížností dle SŘ a 
vyřizování žádostí o informace dle 
informačních zákonů  

drobné 
nedostatky 

poučení na místě 
(terminologie; 

evidence spisu) 

9/16 
OVK Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
 OI Liberec – šetření stížností dle SŘ a 
vyřizování žádostí o informace dle 
informačních zákonů 

 bez 
nedostatků 

žádná  

12/16 
OE Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
OI Praha – stav pokladny, účetní doklady, 
cestovní příkazy, kontrola majetku 

drobné 
nedostatky 

poučení na místě 
(dodržování 
směrnice č. 

1/2014) 

12/16 
OE Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
OI Ústí nad Labem - stav pokladny, účetní 
doklady, kontrola majetku 

bez 
nedostatků 

žádná 

11/16 
OP Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 

OI Brno - dodržování služebních předpisů a 
Zákona o státní službě, vedení personální a 
mzdových podkladů, způsob vedení docházky, 
pracovně lékařské prohlídky, seznámení 
zaměstnanců se služebními předpisy a 
vzdělávání 

drobné 
nedostatky 

poučení na místě 
(seznamování 

zaměstnanců se 
služebními 
předpisy) 

11/16 
OP Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 

OI Plzeň - dodržování služebních předpisů a 
Zákona o státní službě, vedení personální a 
mzdových podkladů, způsob vedení docházky, 
pracovně lékařské prohlídky, seznámení 
zaměstnanců se služebními předpisy a 
vzdělávání  

bez 
nedostatků 

žádná 

6/16 
OOL Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 

OOL OI Hradec Králové - komplexní kontrola 
výsledných materiálů, funkčnost a úplnost 
vedení výstupů v CIS, realizace vnějších 
kontrol 

drobné 
nedostatky 

poučení na místě 
(neúplná 

evidence CIS) 

5/16 
OOL Ř 
ČIŽP 

Plán VKČ 2016 
OOL OI Ostrava - postup inspektorů při 
provádění kontrol a šetření v lesích 

bez 
nedostatků 

žádná 
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� Správa NP ČŠ 
  
 Vnitřní kontrolní systém zavedený u Správy Národního parku České 
Švýcarsko 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. 

 Plánem kontrolní činnosti, který byl vypracován na základě Analýzy rizik, bylo 
na rok 2016 naplánováno 55 typů kontrolních akcí. Jedná se nejen o finanční 
kontroly, resp. průběžné a následné kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole, 
ale také o kontroly odborných činností, prováděných Správou NP i kontroly plnění 
zákonných povinností třetích osob.  

 Kontrolami byly zjištěny některé odchylky od žádoucího stavu. Jednalo se 
o nedbalé provedení předběžné řídící kontroly u několika smluv a faktur. Tím došlo 
např. ke schválení smluv s chybnými datumy a k proplacení faktury ve výši 
neodpovídající uzavřené smlouvě. Dále bylo kontrolami odhaleno určité riziko při 
vyplácení záloh na služební cesty, způsobené změnou jejich účtování v roce 2016. 
Na základě těchto zjištění byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 
Na základě výsledků vnitřních kontrol byl také zaveden nový systém kontroly 
dodržování termínů u investičních akcí. 

 Kontrolami nebyla zjištěna žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
Níže jsou uvedeny pouze finanční kontroly, jimiž byly zjištěny nedostatky, a byla 
přijata opatření k jejich odstranění. 
 

Datum Kontrolní 
orgán 

Iniciátor kontroly 
/ Důvod kontroly  

Předmět 
kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

květen  

vedoucí 
odd. vnitřní 

správy a 
právní 

podpory  

průběžná kontrola 
dle plánu 

kontrolní činnosti   

kontrola 
přijaté 

faktury za 
pronájem 
stodoly  

Kontrolou byla zjištěna pochybení 
v procesu schvalování přijaté 

faktury, čímž došlo k proplacení 
faktury ve výši neodpovídající 

uzavřené nájemní smlouvě. Při 
uzavírání dodatků k nájemní 
smlouvě nebyl při provádění 

předběžné řídící kontroly odhalen 
nesoulad v termínech dle smlouvy. 

- vrácení neoprávněně 
vyfakturované částky 
- uzavření nové 
nájemní smlouvy 

listopad  

vedoucí 
odd. vnitřní 

správy a 
právní 

podpory   

průběžná kontrola 
dle plánu 
kontrolní 
činnosti    

kontrola 
pokladny  

Kontrolou bylo zjištěno určité riziko 
při vyplácení záloh na služební 
cesty, způsobené změnou jejich 

účtování v roce 2016.  

zavedení nového 
způsobu účtování 
záloh na služební 
cesty od 1.1.2017  

listopad  

vedoucí 
odd. vnitřní 

správy a 
právní 

podpory   

následná kontrola 
dle plánu 
kontrolní 
činnosti    

kontrola 
investiční 

akce z roku 
2015  

pozdní požádání o prodloužení 
termínu realizace akce  

zavedení tabulky 
investičních akcí s 
termíny, která bude 

trvale součástí zápisu 
z PV a při každé PV 

bude kontrola termínů  
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� CENIA 

 V roce 2016 proběhla vnitřní kontrola podle Plánu kontrol pro rok 2016. 
Kontrolovány byly výdaje na tuzemské pracovní cesty 2015, VF 2015, PF 2015 
 

Datum Kontrolní 
orgán 

Iniciátor 
kontroly / 

Důvod kontroly 
Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

říjen  Zaměstnanci 
CENIA 

 Plán vnitřních 
kontrol 

 PC 2015, VF 2015, 
FP 2015 

 Nebylo zjištěno závažné 
pochybení 

Nebyla přijata  

 

� ČHMÚ 

 V roce 2016 proběhlo v Českém hydrometeorologickém ústavu 12 interních 
kontrol se zaměřením na hospodaření s prostředky státního rozpočtu.  

V tabulce jsou uvedeny výsledky interních auditů za ČHMÚ: 

Datum  Kontrol . 
orgán 

Iniciátor / D ůvod 
kontroly Předmět kontroly Výs ledek 

kontroly  Nápravná opat ření 

leden IAK 
Jiráňová 

 Plán kontrol 
2016 

Fakturace a evidence objednávek  Bez 
závad  

X 

leden ―ǁ― ―ǁ― Hospodaření s majetkem a poklad.hotovost.  
Bez 
závad  

X 

duben ―ǁ― ―ǁ― 

 Dodavatelské a odběratelské vztahy, 
autoprovoz, pokladní hotovost, majetek, 
postupy DLK, čerpání fin. prostředků 
v souladu s plánem 

 Bez 
závad 

X 
 

květe
n 

―ǁ― Mimo.kontrola dle 
pokynu ŘÚ  

Příkazy ŘÚ - revize  Neshoda
  

Revizi Příkazů ředitele 
provedou zpracovatelé do 
31. 5. 2016 

duben ―ǁ― Plán kontrol 
2016  

Příručka kvality, odborné činnosti – procesy, 
normy, dokumentace, komunikace  

Bez 
závad  

X 

květe
n 

―ǁ― ―ǁ― 

Dodavatelské a odběratelské vztahy, 
autoprovoz, pokladní hotovost, majetek, 
postupy DLK, čerpání fin. prostředků 
v souladu s plánem  

Neshoda
  

Bod 6 – proces 12123 
ÚLK a DLK. Rozdíl mezi 
skutečností a procesem 
upraví zprac. procesu.  

červe
n 

―ǁ― ―ǁ― 
Fakturace od zákazníků, faktury přijaté – 
došlé, (sml., objed., podklady).  

Neshoda
  

Zpřesnit text předmětu na 
Objednávce a zaúčtování 
na příslušný správný účet.  

červe
n 

―ǁ― ―ǁ― 

Dodavatelské a odběratelské vztahy, 
autoprovoz, pokladní hotovost, majetek, 
postupy DLK, čerpání fin. prostředků 
v souladu s plánem   

 Bez 
závad 

X 

srpen ―ǁ― ―ǁ― 

 Dodavatelské a odběratelské vztahy, 
autoprovoz, pokladní hotovost, majetek, 
postupy DLK, čerpání fin. prostředků 
v souladu s plánem   

Bez 
závad  

X 

srpen ―ǁ― ―ǁ― 

 Dodavatelské a odběratelské vztahy, 
autoprovoz, pokladní hotovost, majetek, 
postupy DLK, čerpání fin. prostředků 
v souladu s plánem   

Neshoda
  

V bodu Hospodaření 
s majetkem zpřesnit 
účetní evidenci na 
skutečný stav.  

září ―ǁ― ―ǁ― Autoprovoz a provozní záloha  
Neshoda
  

V záznamu provozu 
vozidla uvádět přesně čas 
čerpání PHM.  

říjen ―ǁ― ―ǁ― 

Dodavatelské a odběratelské vztahy, 
autoprovoz, pokladní hotovost, majetek, 
postupy DLK, čerpání fin. prostředků 
v souladu s plánem   

Bez 
závad  

X 



249 
 

� Správa jeskyní ČR 

 Po kontrolní akci OIAFK MŽP porada vedení SJ ČR projednala výsledky 
kontroly a formou Příkazu ředitele byla stanovena opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků a k jejich prevenci. Opatření přijímaná k nápravě nedostatků jsou vždy 
konkrétní, jmenovitá a termínovaná. Vnitřní kontrola následně kontroluje, zda a jak 
jsou konkrétní opatření odpovědnými zaměstnanci a ve stanovených termínech 
plněna. Opatření uložená k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou OIAFK MŽP 
v roce 2016 byla částečně splněna nebo jejich plnění v termínech stanovených pro rok 
2017 probíhá. Následná řídící kontrola plnění příkazu ředitele bude provedena do 
konce 2. čtvrtletí roku 2017. 

 Ostatní interní kontrolní akce byly provedeny v souladu s „Plánem kontrolní 
činnosti Správy jeskyní České republiky na rok 2016“. V roce 2016 byly tyto kontroly 
tak jako v uplynulých letech zaměřeny na hospodaření s finančními prostředky 
a s majetkem státu a ke kontrole byla vybrána další regionální pracoviště. Kontrolní 
akce probíhají souběžně a budou ukončeny v roce 2017 vypracováním samostatných 
zpráv o výsledku následné řídící kontroly, včetně uložení opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků a jejich prevenci. 
 

Datum 
kontroly Kontrolní orgán Iniciátor kontroly / 

Důvod kontroly Předmět kontroly Výsledek 
kontroly 

Nápravná 
opat ření 

květen - 
červen 

Sekretariát ředitele  
SJ ČR  

 Porada vedení / 
výsledky kontroly 

OIAFK MŽP 

Realizace opatření 
k nápravě nedostatků 
zjištěných kontrolou  
OIAFK MŽP 

Opatření byla 
splněna 

Jedno 
 z opatření 
bylo splněno 
v náhrad-ním 
termínu 

září 

 Sekretariát ředitele  
a odbor 

ekonomicko - 
provozní 
SJ ČR  

Dle Plánu kontrolní 
činnosti SJ ČR 

Evidence a stav majetku 
ve vazbě  
na účetnictví  
u Správy Zbrašovských 
aragonitových jeskyní 

Dosud probíhá 
kontrolní šetření  
a zpraco-vání 
zprávy 
z kontroly 

Dosud 
nestanovena 

září 

 Sekretariát ředitele  
a odbor 

ekonomicko - 
provozní 
SJ ČR  

Dle Plánu kontrolní 
činnosti SJ ČR 

Dodržování PŘ 
č. 15/2012 – Směrnice o 
oběhu účetních dokladů  
u Správy Zbrašovských 
aragonitových jeskyní 

Dosud probíhá 
kontrolní šetření  
a zpraco-vání 
zprávy 
z kontroly 
 

Dosud 
nestanovena 

říjen 

 Sekretariát ředitele  
a odbor 

ekonomicko - 
provozní 
SJ ČR  

Dle Plánu kontrolní 
činnosti SJ ČR 

Evidence a stav majetku 
ve vazbě  
na účetnictví  
u Správy Chýnovské 
jeskyně 

 

Dosud probíhá 
kontrolní šetření  
a zpraco-vání 
zprávy 
z kontroly 
 
 

Dosud 
nestanovena 

říjen 

 Sekretariát ředitele  
a odbor 

ekonomicko - 
provozní 
SJ ČR  

Dle Plánu kontrolní 
činnosti SJ ČR 

Dodržování PŘ 
č. 15/2012 – Směrnice o 
oběhu účetních dokladů  
u Správy Chýnovské 
jeskyně 

Dosud probíhá 
kontrolní šetření  
a zpraco-vání 
zprávy 
z kontroly 
 

Dosud 
nestanovena 
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� Správa KRNAP 

Celkové zhodnocení realizovaných interních kontrol v roce 2016. 

Datum  Kontrolní 
orgán 

Iniciátor / 
Důvod Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

7/16 
Ved.odd. 
správy 

majetku 

Plán kontrolní 
činnosti 2016  

Kontrola všech 
nájemních smluv a 
ostatních smluv 
uzavřených 2014-2016  

Bez zjištěných nedostatků.   Bez opatření. 

9/16 
Ved.odd. 
správy 

majetku 

 Úkol z porady 
odboru OVV. 

Kontrola správnosti 
údajů v evidenci HIM a 
údaji v katastru 
nemovitostí, zařazení 
zapůjčeného a 
pronajatého majetku.  

Nesoulad u objektu 
bývalého MTZ v Hořejším 
Vrchlabí č.p. oproti údaji 
v KN. 

 Nesoulad odstraněn. 

11/16 
PEP odb. 
vnitřních 

věcí. 

Plán kontrolní 
činnosti 2016. 

Kontrola objednávek a 
následného vyúčtování 
zakázek pracoviště 
dřevovýroby 1-9/2016. 

Bez zjištěných nedostatků.   Bez opatření. 

11/16 
PEP odb. 
vnitřních 

věcí. 

Plán kontrolní 
činnosti 2016. 

 Kontrola využití AUV na 
oddělení správy 
majetku. 

Bez zjištěných nedostatků.   Bez opatření. 

11/16 
 PEP odb. 
vnitřních 

věcí. 

 Plán kontrolní 
činnosti 2016. 

Kontrola dodržování 
pokynů k zadávání 
zakázek malého 
rozsahu na oddělení 
investic.  

Bez zjištěných nedostatků.   Bez opatření. 

9-
10/16 

  
PEP 

odb.vnitřn
ích věcí. 

  Plán kontrolní 
činnosti 2016. 

Kontrola využití 
referentských vozidel 
pracovníky investičního 
oddělení.  

Odchylky mezi 
požadovaným cílem jízdy a 
skutečností dané potřebou 
operativního řešení 
momentálních potřeb. 

  Bez opatření. 

1-
12/16

  

Ved. 
pracoviš. 

informatiky 

 Plán kontrolní 
činnosti 2016  

 Kontrola efektivity 
nákupů na pracovišti 
informatiky. 

Bez zjištěných nedostatků.   Bez opatření. 

1-
11/16 

Vedoucí 
oddělení 

Pravidelná 
kontrola 

Kontrola autoprovozu a 
řízení pracovišť 

Bez závad Bez opatření, 

1-
9/16 

Vedoucí 
odboru 

Pravidelná 
kontrola 

Kontrola využití PC a 
NB 

Bez závad Bez opatření. 

1-
11/16 

Vedoucí 
oddělení 

Pravidelná 
kontrola 

Kontrola pracovní 
činnosti. 

Bez závad. Bez opatření. 

1/16 Vedoucí 
pracoviště 

Zimní sezóna 
návštěv.centra. 

Kontrola PM a zboží. Bez závad. Bez opatření. 

2/16 
Vedoucí 

pracoviště 
Namátková 

kontrola. 
Zboží, pokladny. Bez závad. Bez opatření. 

3/16 
Vedoucí 

pracoviště 

Kontrola 
objektů 

návštěv.center. 

Stav objektů po zimním 
období. 

Na dvou objektech drobná 
poškození. 

Nahlášeno a následně 
opraveno. 

6/16 
Vedoucí 

pracoviště 
 

Kontrola poskytování 
informací 
v návštěvnických 
centrech. 

Bez závad. Bez opatření. 

8/16 
Vedoucí 

pracoviště 
 Kontrola docházky. Bez závad. Bez opatření. 

5-
11/16 

Vedoucí 
pracoviště 

 Kontrola prodeje. Bez závad. Bez opatření. 

12/16 
Vedoucí 

pracoviště 
 

Kontrola výjimek, výdeje 
dokladů k vjezdu. 

Bez závad. Bez opatření. 

1-
9/16 

Vedoucí 
oddělení. 

Pravidelná 
kontrola sbírek. 

Evidence a uložení 
sbírkových předmětů. 

Bez závad. Bez opatření. 
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Datum  Kontrolní 
orgán 

Iniciátor / 
Důvod Předmět kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

1-
12/16 

Vedoucí 
oddělení. 

Pravidelná 
kontrola. 

Kontrola prodeje 
propagačního materiálu. 

Bez závad. Bez opatření. 

1-
12/16 

Vedoucí 
oddělení. 

Průběžná 
kontrola 

návštěvnost. 

Kontrola a vyhodnocení 
návštěvnosti. 

Nárůst oproti 2015. Bez opatření. 

3/16 
Vedoucí 
odboru. 

Plán kontrolní 
činnosti OSS. 

Kontrola CÚ, dodržování 
zák.lhůt pro vyřizování 
podání, využití pracovní 
doby při výjezdech. 

Bez závažných nedostatků 

Termíny nad 60 dní 
oznamovat ved.odboru, 
pokud možno spojovat jízdy 
s jinými kolegy. 

6/16 
Vedoucí 
odboru. 

Plán kontrolní 
činnosti OSS. 

Kontrola CÚ, dodržování 
zák.lhůt pro vyřizování 
podání, využití pracovní 
doby při výjezdech. 

Bez závažných nedostatků, 

Termíny nad 60 dní 
oznamovat ved.odboru, 
pokud možno spojovat jízdy 
s jinými kolegy. 

9/16 
Vedoucí 
odboru. 

Plán kontrolní 
činnosti OSS. 

Kontrola CÚ, dodržování 
zák.lhůt pro vyřizování 
podání, využití pracovní 
doby při výjezdech. 

Bez závažných nedostatků, 

Termíny nad 60 dní 
oznamovat ved.odboru, 
pokud možno spojovat jízdy 
s jinými kolegy. 

12/16 
Vedoucí 
odboru. 

Plán kontrolní 
činnosti OSS. 

Kontrola CÚ, dodržování 
zák.lhůt pro vyřizování 
podání, využití pracovní 
doby při výjezdech. 

Bez závažných nedostatků, 

Termíny nad 60 dní 
oznamovat ved.odboru, 
pokud možno spojovat jízdy 
s jinými kolegy. 

10/16 OPLE 
Směrnice S-

9/2015 
Komplexní prověrka ÚP 
31. 

Nezaloženy protokoly 
z měření, nedostatečná 
evidence kůrovce, tažné 
lano na cestě. 

Zakládat protokoly z měření 
viz. příloha směrnice, důkl. 
evid. kůrovce. Odstranění 
lana firmou. 

10/16 OPLE 
Směrnice S-

9/2015 
Komplexní prověrka ÚP 
32. 

Neúplné zápisy ve 
služebním deníku strážců. 

Do zápisu uvádět vždy 
výsledek (i v případě zjištění 
bez závad.). 

10/16 OPLE 
Směrnice S-

9/2015 
Komplexní prověrka ÚP 
33. 

Nedostatečná asanace po 
provedeném přibližování, 
nedostatečná evidence 
těžby trasy pro lanovku. 

Doasanovat klestem nebo 
zahrnout, oprava evid. trasy 
lanovky v porostu. 

10/16 OPLE Směrnice S-
9/2015 

Komplexní prověrka ÚP 
34. 

Nedostatečné zápisy 
z kontrol. 

V zápisech uvádět kontroly 
dodržování BOZP u 
pracovníků dodavatele. 

10/16 OPLE 
Směrnice S-

9/2015 
Komplexní prověrka ÚP 
35. 

Protokoly příjmu dřeva 
založeny pouze u K4 
lesních, kontrola oplocenek, 
zbytky dřevní hmoty, vyjeté 
koleje, chybí pásky 
ozn.skládky, staré plasty u 
oplocenek, neošetřený 
strom po poškození na OM. 

Protokoly o měření dřeva 
zakládat i u kontrol 
prováděných ÚP, opravit 
pole oplocenky – zápis do 
18.11.‘16, odvoz zbylé dřev. 
hmoty do 15.11., asanace 
kolejí po ukončení prací, 
označit klády páskou. Úklid 
plastů, ošetř. stromů na OM. 

11/16 OPLE 
Směrnice S-

9/2015 
Komplexní prověrka ÚP 
36. 

Nefunkční indiv.ochrany. 
Nefunkční indiv.ochrany 
zlikvidovat. 

9/16 OPLE 

Pokyn č.1/2016 
předsedy HIK o 

provádění 
roč.inventarizací 

Roční inventury dřeva. Bez závad. Bez opatření. Bez opatření. 

2-
7/16 

OPLE 
Plán kontrolní 
činnosti. 

Kontroly vybraných 
pracovišt na jednotl. ÚP. 

Bez závad. Bez opatření. 

5/16 OPLE 
Plán kontrolní 
činnosti 

ÚP 32 – těžba dříví a 
instalace lapačů. 

Poškozená oplocenka, 
nevhodné umístění lapačů. 

Zajistit opravu oplocenky, 
sledovat stupeň odchytu u 
lapačů, po těžbě umístit 
další lapače. 

12/16 
Vedoucí 
ÚP 36 

Plán kontrolní 
činnosti 

LÚ č.3 – těžba, 
přibližování a vystavení 
norem v porostu 429 B k 
37 

Hrubé porušení povinností 
lesního a to ve stanovení 
norem, proplacen.množství, 
kt. neodpovídá skutečnosti 

Předáno k prošetření 
internímu auditorovi. 
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� Správa NP Podyjí 

 V průběhu roku 2016 byla prováděna finanční kontrola a interní audit 
ve vybraných oblastech v souladu s plánem veřejnoprávních kontrol Správy 
Národního parku Podyjí v roce 2016.  
 

Datum  Kontrolní 
orgán 

Iniciátor 
kontroly / 

Důvod 
kontroly 

Předmět 
kontroly Výsledek kontroly Nápravná opat ření 

3/16 
interní 

kontrolor  
vedení Správy 

NP Podyjí  

Kontrola 
evidence 
majetku  

Bylo zjištěno, že není 
řádně zabezpečena 
evidence ani 
hospodaření 
s významnou částí 
majetku organizace.  

 Aktualizace vnitřních směrnic 
v oblasti nakládání s majetkem a 
skladového hospodářství. 
Jmenování likvidační komise a 
vyřazení a likvidace přebytečného 
a neupotřebitelného majetku. 
Stanovení odpovědnosti 
pracovníků za veškerý majetek 
organizace.  

6/16  Interní 
kontrolor  

Vedení Správy 
NP Podyjí  

Kontrola 
aktualizace 
systému 
vnitropodnikovýc
h norem  

 Bylo zjištěno celá řada 
nedostatků. , Systém 
vnitřních předpisů 
neodpovídá stavu, 
požadovanému vnitřní 
organizační směrnicí č. 
1/2012 Pravidla tvorby 
vnitřních předpisů 
organizace. 

Všechny vnitřní organizační 
směrnice aktualizovat podle 
současných právních předpisů a 
uvést do podoby odpovídající  OS 
1/2012 Pravidla tvorby vnitřních 
předpisů organizace. 
Zlepšit evidenci vnitřních přepisů, 
aktualizovat podpisové vzory. 

12/16  
 Interní 

kontrolor 
Vedení Správy 

NP Podyjí  
Kontrola 
fakturace  

 Po věcné stránce 
vynakládání a 
proplácení finančních 
prostředků nebyly 
zjištěny nedostatky.  
Na krycím listu 
k fakturám většinou 
chybí podpis 
pracovníka, pověřeného 
zajištěním operace. 

 Aktualizovat vnitřní směrnici pro 
Oběh dokladů a prokazatelné 
seznámit všech pracovníky 
s jejím obsahem. Důsledně 
vyžadovat a kontrolovat podpis 
pracovníka, pověřeného 
zajištěním operace na krycím listu 
k faktuře.  

12/16  
Interní 

kontrolor  
Vedení Správy 

NP Podyjí  

Kontrola 
vybraných 
stavebních akcí  

 Bylo zjištěno, že při 
zahájení stavby nebyla 
zcela jasná koncepce 
využití stavby. Změny 
v této oblasti, ke kterým 
dochází v průběhu 
realizace akce, 
způsobují problémy 
s nárůstem nákladů a 
termínem dokončení 
akce.  

 Podle současných poznatků a 
předpokladů stanovit jasnou 
koncepci budoucího využití 
objektu a na tomto základě 
stanovit jasné požadavky 
 na konečnou podobu stavby. 
Dohodnout s dodavatelem 
rozpočet  na dodatečné práce a 
uzavřít dodatek smlouvy.  

12/16  
Interní 

kontrolor  
Vedení Správy 

NP Podyjí  

Kontrola 
vybraných 
výběrových 
řízení na služby 
v oblasti péče o 
lesní a nelesní 
ekosystémy  

 Byly zjištěny formální 
nedostatky při 
uveřejňování 
dokumentace 

 Konzultovat nesrovnalosti 
s právním zástupcem a případně 
aktualizovat příslušnou vnitřní 
směrnici.  
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� Správa NP Šumava 

 Vnitřní kontroly jsou na Správě NP Šumava prováděny vedoucími 
pracovníky, jedná se o řídící kontroly vedoucích zaměstnanců, (vyplývá ze zákona 
č.320/2001 Sb., řeší vnitřní směrnice  S08 - vnitřní kontrolní systém). Těchto 
vnitřních řídících kontrol jsou u Správy provedeny ročně stovky, různých zaměření 
podle jednotlivých útvarů. Výsledky vnitřních řídících kontrol podle jednotlivých 
odborů jsou rozepsány níže. 

Na Správě NP Šumava je útvar interního auditu, ten provádí interní audity 
(včetně auditu vnitřního kontrolního systému Správy). Uvedený přehled vnitřních 
řídících kontrol byl zpracován podle odevzdaných vnitřních kontrol do útvaru auditu 
jednotlivými vedoucími pracovníky za rok 2016 k datu 2.2.2017 a podle záznamů 
reportingu kontrol v IS LesIS (kontroly lesnických činností). 

Oddělení kanceláře ředitele provedlo 3 řídící kontroly, zjištění: využívání aplikace e-
spis není plně v souladu se Spisovým řádem u žádného zaměstnance oddělení 97. 

Oddělení IS a SEV provedlo 37 řídících kontrol, nebylo zjištěno závad. 

Odbor řízení projektů provedl 45 řídících kontrol, u většiny kontrol nebylo zjištěno 
závad. U NC Srní uveden problém, že návštěvníci nedodržují pokynů pohybu 
po stezkách.  NC Srní nemá závaznou vyhlášku, kterou by měli návštěvníci 
respektovat a která by byla vymahatelná. U RL a PDV Borová Lada, kontrolou 
zjištěno, že nebylo vráceno 6 úlovkových listů. Třeba dořešit převody vyrobených 
souprav na sklady a odpovědné osoby za svěřený majetek 

Odbor státní správy NP Šumava provedl 4 řídící kontroly, u jedné z kontrol byla 
konstatována nutnost uzavírání spisů, důsledné zařazování dokumentů do spisu 
a nutnost kvalitního popisu jednotlivých dokumentů ve spisu.   

Oddělení Informační a strážní služby provedlo 91 řídících kontrol, zjištěno několik 
nedostatků: 
- využití vozidel – nepřesná data v Carnet, čistota a tech. stav – řešeno průběžně 
- dodržování Směrnice ISS – osobní vybavení, ústrojová kázeň – průběžně řešeno 
- nefunkční jedna čtečka GPS a nefunkční karta GPS- oprava a výměna 
- dodržování BOZP – požadavek na dovybavení pracovníků ISS OOPP 
- nefunkční evidenční systémy – TIS, nálezová databáze 
- nedostatečné zajištění ochranných pracovních pomůcek 

Odbor státní správy CHKO Šumava provedl 5 řídících kontrol, nebyla zjištěna 
pochybení a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

Odbor vnitřní správy provedl 6 řídících kontrol vedoucím odboru, zjištěno několik 
nedostatků: 
- nejsou včas prováděny změny rozpočtu jednotlivých útvarů 
- drobná administrativní pochybení (chybně uvedený výkon, prostředek, osoba) 
- při čerpání dotací PPK docházelo ke změnám částek u jednotlivých opatření 

Vedoucí ekonomického oddělení provedl 6 řídících kontrol, ze kt. vyplynulo, že 
rozpočty na rok 2016 nejsou v konsolidovaném stavu a rozpočet stále vykazuje 
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záporný hosp.výsledek. Metodický pokyn 10 neobsahuje konkrétní termíny pro 
předání neuhrazených pohledávek právníkovi. 

 Vedoucí oddělení informatiky a GIS provedl 6 řídících kontrol, bez závad.  

Odbor ochrany přírody provedl 9 řídících kontrol, zjištění: 
- v někt. příp. nezapsány doby odchodu a příchodu pracovníků v knize v K.Horách 
- na systematickou kontrolu zeměd.subjektů nezbyl čas kvůli ostatní priorit.úkolům  

Odbor péče o lesní ekosystémy NP provedl 48 řídících kontrol na formulářích 
F110/S08 vedoucích a referentů oddělení lesního provozu a vedoucích ÚP a 21 
odevzdaných záznamů komplexních kontrol za vybrané lesnické úseky. 

Zjištění z provedených kontrol bylo několik, popis zjištění a nápravných 
doporučení je dlouhý, stručně lze uvést, že byly prováděny kontroly lesnických 
pěstebních a těžebních činností,  minitendrů, ochrany lesa, myslivosti, 
autoprovozu, limitů hovorného, rozpočtu, atd.  

Další typy kontroly pracovníků odboru 24 jsou uváděny v LesIS, kontroly jsou 
zaznamenávány prostřednictvím mobilních zařízení, včetně fotografií a polohy 
GPS:  

Za rok 2016 bylo provedeno 548 generovaných kontrol, záznamy jsou 
v LesIS, z toho podle hodnocení kontrolujících bylo 6 kontrol se závažnými 
nedostatky a 39 kontrol s výsledkem drobné nedostatky, ostatní bez závad. 

Za rok 2016 bylo provedeno 1202 průběžných kontrol k ÚP, záznamy jsou 
v LesIS, z toho podle hodnocení kontrolujících bylo 23 kontrol se závažnými 
nedostatky, 2 kontroly s výsledkem neodstranitelná vada a 103 kontrol 
s výsledkem drobné nedostatky, ostatní bez závad. 

Za rok 2016 byla provedena 1 incideční kontrola, záznam je v LesIS, podle 
hodnocení kontrolujících byla kontrola s výsledkem závažné nedostatky. 

Supervize jsou kontrolami k určitému VKP z minitedru, jsou prováděny 
konkrétními zaměstnanci podle Směrnice S20. Za rok 2016 bylo provedeno 
31 supervizí, záznamy jsou v LesIS, z toho podle hodnocení kontrolujících bylo 
28 supervizí s výsledkem drobné nedostatky a 3 případy se závažným 
nedostatkem. 
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7. Doplňující informace kapitoly 315 

  

7.1 Nakládání s centralizovanými prost ředky likvidace státních podnik ů 

MŽP nespravovalo v roce 2016 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 2016 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 
a nároků z nespotřebovaných výdajů čerpány ve výši 8 974 269,12 tis.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 finančních prostředků vznikl 
nárok na čerpání nespotřebovaných výdajů v celkové výši 14 214 945,38 tis.Kč. 
Vzhledem k tomu, že se jedná především o prostředky z programu Nová zelená 
úsporám (5 210 793,02 tis.Kč), budou tyto výdaje v dalších letech čerpány v rámci 
aktivních projektů po doložení dokladů o ukončení realizace těchto akcí v souladu 
s programovou dokumentací. Prostředky OPŽP 2007-2013 (2 815 684,89 tis.Kč) 
budou v návaznosti na vyhodnocení celého operačního programu ve formě NNV 
ukončeny. Zároveň budou ukončeny i NNV z ukončeného Operačního programu 
lidských zdrojů a zaměstnanosti a OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3. Prostředky 
z OPŽP 2014+ (2 636 053,00 tis.Kč) budou v následujícím roce použity na 
financování uznatelných výdajů v rámci OP. Prostředky z ostatních operačních 
programů a finančních mechanismů budou čerpány v následujícím roce na 
financování dalších projektů v rámci jejich programového období. Neprofilující NNV 
ve výši cca 592 150,74 tis.Kč budou v roce 2017 a dalších využity na úhradu 
provozních, rozpočtem nezajištěných, výdajů, a to zejména závazků uzavřených 
v roce 2017, úhradu zakázek spojených s likvidací starých důlních děl a náhrady 
újmy za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření. 
  
 
 
 
V Praze dne 10.3.2017 

 
 
 
 

     
 Mgr. Richard Brabec  

ministr životního prostředí 
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Souhrn výdaj ů státního rozpo čtu podle funk čního členění 

Období: 012.2016
KAPITOLA:315 Ministerstvo životního prostředí v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2016 % Index

U K A Z A T E L Skutečnost 012.2015 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2016 Plnění Sk012.2016/Sk012.2015

rozpočet po změnách 3:2 3:0

0 1 2 3 4 5

101  Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj         

102

 Regulace zemědělské produkce, organizace trhu 
 a poskytování podpor         

103  Lesní hospodářství 43 578,59 3 500,00 4 534,36 4 151,66 91,56 9,53 

106  Správa v zemědělství         

107  Rybářství         

108  Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj         

109  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje         

10  Zemědělství, lesní hospodá řství a rybá řství 43 578,59 3 500,00 4 534,36 4 151,66 91,56 9,53 

1

 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   
 A RYBÁŘSTVÍ 43 578,59 3 500,00 4 534,36 4 151,66 91,56 9,53 

211  Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 6 657 059,93  982,36 1 408 245,90 ######## 21,15 

212

 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti 
 v průmyslu a stavebnictví         

213  Zahraniční obchod         

214  Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch         

216

 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, 
 obchodu a služeb         

218

 Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví,
 obchodu a službách         

219  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje         

21  Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 6 657 059,93  982,36 1 408 245,90 ######## 21,15 

221  Pozemní komunikace         

222  Silniční doprava         

223  Vnitrozemská a námořní plavba         

224  Železniční doprava         

225  Civilní letecká doprava         

226  Správa v dopravě         

227  Doprava ostatních drah         

228  Výzkum v dopravě         

229  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě         

22  Doprava         

231  Pitná voda 1 231 243,35  1 327,53 44 850,09 3 378,47 3,64 

232  Odvádění a čistění odpadních vod 10 283 007,48  80 056,43 894 818,68 1 117,73 8,70 

233  Vodní toky a vodohospodářská díla 228 007,81 10 000,00 13 401,84 15 324,94 114,35 6,72 

234  Voda v zemědělské krajině 11 791,09       

236  Správa ve vodním hospodářství         

238  Vodohospodářský výzkum a vývoj         

239  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 392 485,27   44 076,54   11,23 

23  Vodní hospodá řství 12 146 535,00 10 000,00 94 785,80 999 070,25 1 054,03 8,23 

241  Činnosti spojů         

246  Správa ve spojích         

248  Výzkum a vývoj ve spojích         

249  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích         

24  Spoje         

251  Podpora podnikání         

252  Všeobecné pracovní záležitosti         

253  Všeobecné finanční záležitosti         

254  Všeobecné hospodářské služby 780 187,56 560 280,00 582 319,39 675 445,85 115,99 86,57 

256  Všeobecná hospodářská správa         

258

 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných
 hospodářských záležitostí         

259  Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje         

25
 Všeobecné hospodá řské záležitosti a ostatní
 ekonomické funkce 780 187,56 560 280,00 582 319,39 675 445,85 115,99 86,57 

2
 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV ĚTVÍ
 HOSPODÁŘSTVÍ 19 583 782,49 570 280,00 678 087,55 3 082 762,00 454,63 15,74 

311  Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání         

312  Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích         

313  Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy         

314

 Ostatní zařízení související s výchovou
 a vzděláním mládeže         

315  Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání         

31  Vzdělávání a školské služby  (oddíl 31)         

321  Zařízení vysokoškolského vzdělávání         

v to
m

:
32

12

    z toho:  Výzkum a vývoj na vysokých školách         

322  Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním         

323  Zájmové studium         

326  Správa ve vzdělávání         

328  Výzkum školství a vzdělání         

329  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje         
32  Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)         
31,
32  Vzdělávání a školské služby (o ddíl 31 + 32)         

331  Kultura         

sk
up

in
a

po
do

dd
íl

od
dí

l
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332

 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 
 a národní a historické povědomí         

333  Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.         

334  Sdělovací prostředky         

336  Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků         

338

 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví
 a sdělovacích prostředků         

339

 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví
 a sdělovacích prostředků         

33  Kultura, církve a sd ělovací prost ředky         

341  Tělovýchova         

342  Zájmová činnost a rekreace         

348

 Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti
 a rekreace         

34  Tělovýchova a zájmová činnost         

351  Ambulantní péče         

352  Ústavní péče         

353  Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotictví         

354  Zdravotnické programy         

356  Správa ve zdravotnictví         

358  Výzkum a vývoj ve zdravotnictví         

359  Ostatní činnost ve zdravotnictví         

35  Zdravotnictví         

361  Rozvoj bydlení a bytové hospodářství         

363  Komunální služby a územní rozvoj         

366

 Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb
 a územního rozvoje         

368

 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních 
  služeb a územního rozvoje         

369

 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních
 služeb a územního rozvoje         

36  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj         

371  Ochrana ovzduší a klimatu 5 514 048,08  1 668 102,07 2 327 809,16 139,55 42,22 

372  Nakládání s odpady 3 930 546,07  161 846,31 262 872,05 162,42 6,69 

373  Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 1 266 423,17 10 000,00 10 000,00 18 840,39 188,40 1,49 

374  Ochrana přírody a krajiny 4 841 176,86 762 548,86 918 463,72 1 108 808,74 120,72 22,90 

375 Omezování hluku a vibrací         

376  Správa v ochraně životního prostředí 1 322 864,61 1 024 543,18 1 208 686,74 1 381 029,45 114,26 104,40 

377 Ochrana proti záření         

378  Výzkum životního prostředí         

379  Ostatní činnosti v životním prostředí 2 519 381,97 7 069 895,65 7 782 495,53 778 172,55 10,00 30,89 

37  Ochrana životního prost ředí 19 394 440,77 8 866 987,70 11 749 594,38 5 877 532,33 50,02 30,31 

380  Ostatní výzkum a vývoj         

38  Ostatní výzkum a vývoj         

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo         

39
Ostatní činnosti související se službami pro 
obyvatelstvo         

3  SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 19 394 440,77 8 866 987,70 11 749 594,38 5 877 532,33 50,02 30,31 

411  Dávky důchodového pojištění         

412  Dávky nemocenského pojištění         

413  Dávky státní sociální podpory     (pododdíl 413)         

414  Dávky státní sociální podpory     (pododdíl 414)         

415

 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil 
 při skončení služebního poměru         

416  Dávky úrazového pojištění         

417  Dávky pomoci v hmotné nouzi         

418  Dávky zdravotně postiženým občanům         

419  Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení         

41  Dávky a podpory v sociálním zabezpe čení         

421 Podpory v nezaměstnanosti         

422  Aktivní politika zaměstnanosti         

423

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti
 zaměstnavatelů         

424  Zaměstnávání zdravotně postižených občanů         

425  Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace         

428  Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti         

42  Politika zam ěstnanosti         

431  Sociální poradenství         

432  Sociální péče a pomoc dětem a mládeži         

433  Sociální péče a pomoc manželství a rodinám         

434  Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc         

435  Služby sociální péče         

436

 Správa v sociálním zabezpečení 
 a politice zaměstnanosti         
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437  Služby sociální prevence         

438

 Výzkum v sociálním zabezpečení
 a politice zaměstnanosti         

439  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje         

43
 Sociální služby a spole čné činnosti v sociálním 
zabezpečení a politice zam ěstnanosti         

4
 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA
 ZAMĚSTNANOSTI         

511  Vojenská obrana         

516  Státní správa ve vojenské obraně         

517  Zabezpečení potřeb ozbrojených sil         

518  Výzkum a vývoj v oblasti obrany         

519  Ostatní záležitosti obrany         

51  Obrana         

521  Ochrana obyvatelstva         

522  Hospodářská opatření pro krizové stavy         

526  Státní správa v oblasti hospodářských opatření 3 135,02 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 95,69 

527  Krizové řízení         

528

 Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti
 na krizové stavy         

529  Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy         

52  Civilní p řipravenost na krizové stavy 3 135,02 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 95,69 

531  Bezpečnost a veřejný pořádek         

z 
to

ho
 5

31
6      z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy 

                 v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku         

538  Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku         

539  Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku         

53  Bezpečnost a ve řejný po řádek         

541  Ústavní soudnictví         

542  Soudnictví         

543  Státní zastupitelství         

544  Vězeňství         

545  Probační a mediační služba         

546  Správa v oblasti právní ochrany         

547  Veřejná ochrana         

548  Výzkum v oblasti právní ochrany         

549  Ostatní záležitosti právní ochrany         

54  Právní ochrana         

551  Požární ochrana         

552  Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému         

556

 Státní správa v požární ochraně a integrovaném
 záchranném systému         

558

 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném
 záchranném systému         

559

 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného
 záchranného systému         

55
 Požární ochrana a integrovaný záchranný
 systém         

5  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 3 135,02 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 95,69 

611  Zastupitelské orgány         

612  Kancelář prezidenta republiky         

613  Nejvyšší kontrolní úřad         

614

 Všeobecná vnitřní státní správa 
 (nezařazená v jiných funkcích)         

615

 Zahraniční služba a záležitosti 
 (nezařazené v jiných funkcích)         

617  Regionální a místní správa         

618  Výzkum ve státní správě a samosprávě         

619  Politické strany a hnutí         

61
 Státní moc, státní správa, územní samospráva
 a politické strany         

621  Ostatní veřejné služby         

622

 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce 
 (jinde nezařazená) 13 764,24  8 012,39 6 823,12 85,16 49,57 

62  Jiné ve řejné služby a činnosti 13 764,24  8 012,39 6 823,12 85,16 49,57 

631  Obecné příjmy a výdaje finančních operací         

632  Pojištění funkčně nespecifikované         

633  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně         

639  Ostatní finanční operace         

63  Finan ční operace         

640  Ostatní činnosti         

64  Ostatní činnosti         

6  VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 13 764,24  8 012,39 6 823,12 85,16 49,57 

 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
39 038 701,12 9 443 767,70 12 443 228,67 8 974 269,12 72,12 22,99 

1 až  6



                    Tabulka č. 2
 

Období: 2016
KAPITOLA: 315 - Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč
Konečný rozpočet

Ukazatel schválený po změnách 2016
1 2 3 4 5=4:2

 Příjmy celkem 9 225 716,71 10 938 392,73 0,00 16 767 189,27 1,53

 Výdaje celkem 9 443 767,70 12 443 228,67 21 283 588,87 8 974 269,12 0,72

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 900,00 900,00 0,00 1 026,97 1,14

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 9 224 816,71 10 937 492,73 0,00 16 766 162,30 1,53

v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 3 229 878,71 4 942 554,73 0,00 13 214 777,45 2,67

Příjmy z prostředků z finančních mechanismů 121 618,00 121 618,00 0,00 244 324,64 2,01

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 873 320,00 5 873 320,00 0,00 3 307 060,22 0,56

Specifické ukazatele - výdaje

Ochrana přírody a krajiny 639 500,00 687 270,68 1 388 420,56 473 281,38 0,69

Technická ochrana životního prostředí 1 229 000,00 1 229 000,00 3 394 516,44 1 280 083,01 1,04

Ochrana klimatu a ovzduší 4 005 994,51 6 967 779,66 11 470 795,76 4 017 693,92 0,58
Ostatní činnosti v životním prostředí 3 569 273,19 3 559 178,34 5 029 856,11 3 203 210,81 0,90
Průřezové ukazatele 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 720 624,90 748 739,25 790 778,35 702 553,33 0,94

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 245 012,48 254 414,06 266 809,49 236 772,23 0,93

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 10 666,81 11 070,15 11 521,46 10 421,01 0,94

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na sl.míst 91 512,05 104 140,50 125 634,86 100 929,29 0,97

Platy zaměstnanců na služebních místech dle z. o stát.službě 619 464,69 633 725,14 646 121,91 585 955,10 0,92

Výdaje na VaVaI celkem vč. programů spolufin. ze zahr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom: Ze státního rozpočtu celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom: Institucionální podpora celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Účelová podpora celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podíl prostředků zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Účelová podp. na progr. aplikovaného VaVaI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instit. podp.výzkum. org. podle zhodnocení jimi dosaž. výsl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zahraniční rozvojová spolupráce 0,00 8 012,39 9 468,16 6 823,12 0,85

Zajištění přípravy na krizové situace dle zák.č.240/2000 Sb. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1,00

Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP 3 350 552,81 5 063 228,82 9 988 259,41 4 465 421,62 0,88

v tom: Ze státního rozpočtu 120 674,10 120 674,10 706 888,62 37 667,34 0,31

Podíl rozpočtu Evropské unie 3 229 878,71 4 942 554,73 9 281 370,79 4 427 754,28 0,90

Výdaje na spol.projekty,zcela nebo částečně financovány z FM 135 423,00 135 423,00 522 680,56 222 072,05 1,64

v tom: Ze státního rozpočtu 13 805,00 13 805,00 24 266,49 15 008,57 1,09

Podíl prostředků finančních mechanismů 121 618,00 121 618,00 498 414,07 207 063,47 1,70

Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS 6 183 659,07 9 379 445,19 17 863 210,42 6 100 194,73 0,65

Skutečnost           2016
Rozpočet 2016

% plnění

Plnění závazných ukazatel ů státního rozpo čtu



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
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Organizační složky státu celkem 720 624 899 9 648 152 710 976 747 1 812 32 698 748 739 254 10 873 611 737 865 643 1 836 33 491 8 147 973 33 891 123 0
v tom:

a) Státní správa celkem 541 866 871 9 349 054 532 517 817 1 249 35 530 546 421 625 9 908 756 536 512 869 1 249 35 796 4 378 890 29 429 004 0
v tom :

I. Ústřední orgán státní správy   321 211 970 8 640 490 312 571 480 610 42 701 324 073 602 9 392 472 314 681 130 610 42 989 3 583 899 28 456 420 0
z toho:     rozpočtová položka 5011 35 968 519 100 29 974 36 968 519 100 30 807 20 892 593 0
              rozpočtová položka 5013 276 602 961 510 45 197 277 712 611 510 45 378 7 563 827 0
              rozpočtová položka 5022 1 503 600 1 503 600 0

II. Organizační složky státu - státní správa celkem 220 654 901 708 564 219 946 337 639 28 684 222 348 023 516 284 221 831 739 639 28 930 794 991 972 584 0

v tom:

- Česká inspekce životního prostředí 203 233 919 435 955 202 797 964 589 28 692 204 816 122 243 675 204 572 447 589 28 943 675 175 972 584 0
z toho:     rozpočtová položka 5011 32 169 785 95 28 219 33 234 475 95 29 153 346 939 0
              rozpočtová položka 5013 170 628 179 494 28 783 171 337 972 494 28 903 625 645 0
- Správa NP České Švýcarsko 17 420 982 272 609 17 148 373 50 28 581 17 531 901 272 609 17 259 292 50 28 765 119 816 0 0
z toho:     rozpočtová položka 5011 8 914 467 30 24 762 17 259 292 50 28 765 0 0
              rozpočtová položka 5013 8 233 906 20 34 308 0 0 0 0 0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a 
právní ochrany

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Ostatní organizační složky státu celkem 178 758 028 299 098 178 458 930 563 26 415 202 317 629 964 855 201 352 774 587 28 585 3 769 083 4 462 119 0
z toho:     rozpočtová položka 5011 14 459 283 55 21 908 16 678 215 57 24 383 254 823
              rozpočtová položka 5013 163 999 647 508 26 903 184 674 559 530 29 037 4 207 296

Příspěvkové organizace celkem 495 767 689 19 976 460 475 791 229 1 523 26 034 502 009 829 21 736 453 480 273 376 1 534 26 090 9 168 374 106 899 667 227
z toho:     Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. 
místech 475 791 229 475 791 229 1 523 26 034 480 273 376 480 273 376 1 534 26 090 106 899 667 227

Organizační složky státu a příspěvkové organizace 
celkem

1 216 392 588 29 624 612 1 186 767 976 3 335 29 654 1 250 749 083 32 610 064 1 218 139 019 3 370 30 122 17 316 347 140 790 790 227

Vypracoval: (Ing. Martina Vaková, 267 122 674) Kontr oloval: (Ing. Josef Be čvář, 267 122 267)

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)
Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 

1 písm. b) 

z toho:

Přepočtený počet 
zaměstnanců

Průměrný 
plat

Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy Přepočtený počet 

zaměstnanců

Ostatní platby za 
provedenou práci (OON)

Prostředky na platy 
Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy 

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)

1



Kapitola: 315 - Ministerstvo životního prostředí

a

Organizační složky státu celkem
v tom:

a) Státní správa celkem
v tom :

I. Ústřední orgán státní správy   
z toho:     rozpočtová položka 5011

              rozpočtová položka 5013

              rozpočtová položka 5022

II. Organizační složky státu - státní správa celkem

v tom:

- Česká inspekce životního prostředí
z toho:     rozpočtová položka 5011

              rozpočtová položka 5013

- Správa NP České Švýcarsko
z toho:     rozpočtová položka 5011

              rozpočtová položka 5013

III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a 
právní ochrany

b) Ostatní organizační složky státu celkem
z toho:     rozpočtová položka 5011

              rozpočtová položka 5013

Příspěvkové organizace celkem
z toho:     Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. 
místech

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
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 0 0 702 553 334 15 668 952 686 884 382 1 698 33 710 6 056 446 23 781 112 0 0 0 0

0 0 0 508 915 312 11 878 387 497 036 925 1 145 36 174 2 893 864 19 564 903 0 0 0 0

0 0 292 971 210 10 860 031 282 111 179 559 42 056 2 220 297 18 939 258 0 0 0
37 058 109 89 34 699 11 694 962 0

245 053 070 470 43 449 7 244 296 0
1 503 600 0

0 0 0 215 944 102 1 018 356 214 925 746 586 30 564 673 567 625 645 0 0 0 0

0 0 198 463 880 797 426 197 666 454 536 30 732 553 751 625 645 0 0 0
30 919 648 96 26 840 0 0

166 746 806 440 31 581 625 645 0
0 0 17 480 222 220 930 17 259 292 50 28 765 119 816 0 0 0 0

17 259 292 50 28 765 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 193 638 022 3 790 565 189 847 457 553 28 609 3 162 582 4 216 209 0 0 0

15 692 236 56 23 352 254 823
174 155 221 497 29 201 3 961 386

0 0 615 887 096 28 369 116 587 517 980 1 643 29 799 0 0 8 088 828 100 296 916 171

587 517 980 587 517 980 1 643 29 799 100 296 916 171

0 0 0 1 318 440 430 44 038 068 1 274 402 362 3 341 31 787 6 056 446 23 781 112 0 8 088 828 100 296 916 171

Datum: 6.3.2017

Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 
1 písm. c)

Skutečnost za rok 2016 bez náhrady v době dočasné pracovní 
neschopnosti

Čerpání nároku na použití úspor z 
minulých let podle § 47 rozpočtových 

pravidel

Čerpání v dalších případech překročení 
povoleného MF a čerpání prostředků na 

podporu vědy a výzkumu

Prostředky na platy 

Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy Přepočtený počet 

zaměstnanců

Průměrný 
přepočtený počet 

zaměstnanců

Průměrný plat
Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy Průměrný 

přepočtený počet 
zaměstnanců

Ostatní platby za 
provedenou práci 

(OON)
Prostředky na platy 

Prostředky na platy a 
ostatní platby za 

provedenou práci (mzdové 
náklady)

z toho:
Průměrný 

přepočtený počet 
zaměstnanců

Ostatní platby za 
provedenou práci (OON)

2



Kapitola: 315 - Ministerstvo životního prostředí

a

Organizační složky státu celkem
v tom:

a) Státní správa celkem
v tom :

I. Ústřední orgán státní správy   
z toho:     rozpočtová položka 5011

              rozpočtová položka 5013

              rozpočtová položka 5022

II. Organizační složky státu - státní správa celkem

v tom:

- Česká inspekce životního prostředí
z toho:     rozpočtová položka 5011

              rozpočtová položka 5013

- Správa NP České Švýcarsko
z toho:     rozpočtová položka 5011

              rozpočtová položka 5013

III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a 
právní ochrany

b) Ostatní organizační složky státu celkem
z toho:     rozpočtová položka 5011

              rozpočtová položka 5013

Příspěvkové organizace celkem
z toho:     Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. 
místech

Organizační složky státu a příspěvkové organizace 
celkem

Tabulka  č. 3

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč
28 29 30 31 32 33 34

86 320 152 090 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 0 0

86 320 152 090 0 0 0

152 090

9 344 266 0 0 0 0 65 013 368

9 344 266 0 0 65 013 368

86 320 9 496 356 0 0 0 0 65 013 368

Čerpání mimorozpočtových zdrojů
Čerpání prostředků vyčleněných z limitů 

regulace zaměstnanosti včetně 
souvisejícího počtu zaměstnanců

Zůstatek 
fondu odměn 
k 31.12.2016

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

3



Poznámka:
Údaje schváleného rozpo čtu, rozpo čtu po zm ěnách a skute čnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1  - Bilance p říjmů a výdaj ů státního rozpo čtu za hodnocený rok a v tabulce 
závazných ukazatel ů státního rozpo čtu za rok 20xx.
Prost ředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organiza čních složek státu a mzdové náklady p říspěvkových organizací uvede správce kapitoly v K č (bez desetinných míst).
Počet míst, p řepočtený po čet míst a pr ůměrný ro ční přepočtený po čet zaměstnanc ů a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného roz počtu upravené o rozpo čtová opat ření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpo čtová pravidla. 
Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou zm ěny podle § 23 odstavec 1 písm. b)  zákona č. 218/2000 Sb., rozpo čtová pravidla, nezahrnuté do rozpo čtu po zm ěnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí 
povolené p řekro čení rozpo čtu výdaj ů, kterým nedochází ke zm ěně závazného ukazatele, nap ř. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).  
Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prost ředků státního rozpo čtu v rámci rozpo čtu, kterým nedochází ke zm ěně závazného ukazatele.
Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skute čné čerpání všech prost ředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v ro ce 20xx, tj. v četně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), 
v dalších p řípadech p řekro čení povoleného MF a čerpání prost ředků na podporu v ědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem p říjemci bez provedení rozpo čtového opat
ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpo čtových zdroj ů  se uvede do sloupc ů 28 až 30 a do sloupc ů 31 až 33 se uvede čerpání prost ředků vyčleněných na základ ě rozhodnutí vlády z limit

SOBCPO je zkratka pro organiza ční složky státu ve složkách obrany, bezpe čnosti, celní a právní ochrany. 

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prost ředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby  za provedenou práci se uvedou 
ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedo u zdroje umož ňující p řekro čení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umož ňující p řekro čení.
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tu za hodnocený rok a v tabulce č. 2  - Plnění  

č (bez desetinných míst).
íslech (bez desetinných míst).

čtová pravidla. 
nách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí 

 použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání 
tového opat ření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede

ě rozhodnutí vlády z limit ů regulace zam ěstnanosti.

edky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby  za provedenou práci se uvedou 
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Kapitola: 315 - Ministerstvo životního prostředí

Přehled výdaj ů organiza čních složek státu, p říspěvků a dotací p říspěvkovým a podobným organizacím,
transfer ů a půjčených prost ředků (návratných finan čních výpomocí) kraj ům a obcím, podnikatelským  

a jiným subjekt ům z rozpo čtu kapitoly 

v tis. Kč
Rozpočet 2016 Skutečnost

schválený po změnách  k 31. 12. 2016

Běžné výdaje organizačních složek státu celkem 2 163 822,40 1 924 992,57 1 604 620,96
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 1 491,14 0,00

Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem 6 088 702,46 7 143 037,37 109 506,98
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 3 597,11 1 241,40

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 846 642,84 910 676,35 1 070 333,66
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 7 659,69

Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 0,00 22 440,48 130 050,48
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 15 959,95

Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem 42 200,00 94 607,24 167 447,64
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 1 508,86 15 120,94

transfery 0,00 0,00 0,00
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00

Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem 0,00 1 754 594,84 2 739 912,25
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 4 578,41 55 424,50

transfery 0,00 0,00 0,00
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00

Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům 52 400,00 63 337,47 95 532,49
 a neziskovým institucím celkem 0,00 0,00 71,03
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00

transfery 0,00 0,00 0,00
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00

Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům 0,00 104 592,72 1 031 899,98
a neziskovým institucím celkem 0,00 0,00 882,49
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00

transfery 0,00 0,00 0,00
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00

Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem 0,00 143 707,01 389 319,16
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00

Investiční příspěvky státním fondům celkem 0,00 0,00 6 393,33
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00

celkem
 z toho: neinvestiční

investiční

Běžné výdaje kapitoly celkem 3 355 065,24 3 401 522,53 3 637 693,96
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 3 000,00 22 869,82

Kapitálové výdaje kapitoly celkem 6 088 702,46 9 041 706,14 5 336 575,16
 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 25 094,66 80 803,13

Vypracoval: Ing. Martina Vaková, 267 122 674 Kontroloval: Ing. Josef Bečvář, 267 122 267
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)  (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) Datum: 10.3.2017

Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti

Tabulka č. 5



Kapitola: 315 - Ministerstvo životního prostředí Tabulka č. 10
Období: 2016

tis. Kč

schválený po změnách
mimorozpočtové 

zdroje

příjem prostředků podle § 25 
odst. 1 písm. c) zákona č. 
218/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů

kód slovy 1 2 3 4 5 6 = (3 - 5) : 2

03200 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 0 10 023 0,0

03300 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 0 0 2 699 0,0

04703 KP LIFE+ 12 733 12 733 8 020 8 020 63,0

04800 Twinning out 0 0 56 56 0,0

05300 OP Životní prostředí - ERDF 0 0 1 836 329 0,0

05400 OP Životní prostředí - CF 0 0 10 995 742 0,0

10400 OP Zaměstnanost 2014+ 8 288 8 288 0 0,0

10601 OP Životní prostředí - ERDF2014+ 455 000 467 676 0 0,0

10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 2 565 000 4 265 000 361 616 8,5

10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 175 695 175 695 0 0,0

10905 OP Technická pomoc - Ostatní 2014+ 1 446 1 446 142 9,8

11005 Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+ 3 000 3 000 0 0,0

11101 OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 5 600 5 600 0 0,0

11102 OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ 3 117 3 117 0 0,0

12000 Jiné EU 2014+ 0 0 206 206 0,0

3 229 879 4 942 555 13 214 833 8 282 267,4

0 0 0 0 0,0

0 0 12 844 793 0 0,0

3 217 146 4 929 822 361 964 206 7,3

12 733 12 733 8 076 8 076 63,4

tis. Kč

schválený po změnách
mimorozpočtové 

zdroje

příjem prostředků podle § 25 
odst. 1 písm. c) zákona č. 
218/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů

kód slovy 1 2 3 4 5 6 = (3 - 5) : 2

Celkem 

Celkem 

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

kód slovy 1 2 3 4 5 6 = (3 - 5) : 2

6002 Program švýcarsko - české spolupráce 25 000 25 000 149 565 598,3

6003 EHP/Norsko 2 96 618 96 618 94 759 98,1

121 618 121 618 244 325 200,9

Vypracoval: Agata Zemanová, 267122411 Kontroloval: Radka Janáková, 267122852 Datum: 15.2.2017
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

  Ú h r n e m

programové období 2004-2006

programové období 2007-2013

programové období 2014-2020

Přímé platby zemědělcům celkem

Společná organizace trhu celkem

Finanční mechanismus

Státní rozpočet

Skutečnost k 
31.12.2016

z toho 

% plnění

z toho 

% plnění

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Státní rozpočet

Skutečnost k 
31.12.2016

z toho 

% plnění

Příjmy kapitoly z rozpo čtu EU na financování spole čných program ů EU a ČR  v roce 2016 (bez spole čné zemědělské politiky)

Program/Projekt - nástrojové třídění

programové období 2004-2006

programové období 2007-2013

programové období 2014-2020

Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem

Komunitární programy celkem

Příjmy kapitoly z finan čních mechanism ů

  Ú h r n e m

v tom:

  Ú h r n em 

v tom:

Program rozvoje venkova celkem

Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem

Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem

Ostatní celkem

Příjmy kapitoly z rozpo čtu EU na spole čnou zem ědělskou politiku

Program/Projekt - nástrojové třídění

Státní rozpočet

Skutečnost k 
31.12.2016



Kapitola: 315 Ministerstvo životního prost ředí

ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 1)

ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem x 41 149 16 0 42 57 4 222 940 0 291 408 4 514 348 23 923 134 0 1 651 270 25 574 404 28 146 074 0 1 942 678 30 088 752

A x 41 589 14 0 40 53 4 004 501 0 x 4 004 501 22 685 862 0 x 22 685 862 26 690 363 0 x 26 690 363

B x 34 463 2 0 2 4 218 439 0 x 218 439 1 237 272 0 x 1 237 272 1 455 711 0 x 1 455 711

C x x x x x x x x 291 408 291 408 x x 1 651 270 1 651 270 x x 1 942 678 1 942 678

v tom: I. Úst řední orgán státní správy celkem x 41 149 16 0 42 57 4 222 940 0 291 408 4 514 348 23 923 134 0 1 651 270 25 574 404 28 146 074 0 1 942 678 30 088 752

A x 41 589 14 0 40 53 4 004 501 0 x 4 004 501 22 685 862 0 x 22 685 862 26 690 363 0 x 26 690 363

B x 34 463 2 0 2 4 218 439 0 x 218 439 1 237 272 0 x 1 237 272 1 455 711 0 x 1 455 711

C x x x x x x x x 291 408 291 408 x x 1 651 270 1 651 270 x x 1 942 678 1 942 678

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) TA OPŽP2014; 10602 41 149 15,5 0 41,5 57 4 222 940 0 291 408 4 514 348 23 923 134 0 1 651 270 25 574 404 28 146 074 0 1 942 678 30 088 752

A x 41 589 13,98 39,5 53 4 004 501 x 4 004 501 22 685 862 x 22 685 862 26 690 363 0 x 26 690 363

B x 34 463 1,52 2 4 218 439 x 218 439 1 237 272 x 1 237 272 1 455 711 0 x 1 455 711

C x x x x x x x x 291 408 291 408 x x 1 651 270 1 651 270 x x 1 942 678 1 942 678

ADMINISTRATIVNÍ kapacity OSS a SPO celkem x 41 149 16 0 42 57 4 222 940 0 291 408 4 514 348 23 923 134 0 1 651 270 25 574 404 28 146 074 0 1 942 678 30 088 752

A x 41 589 14 0 40 53 4 004 501 0 x 4 004 501 22 685 862 0 x 22 685 862 26 690 363 0 x 26 690 363

B x 34 463 2 0 2 4 218 439 0 x 218 439 1 237 272 0 x 1 237 272 1 455 711 0 x 1 455 711

C x x x x x x x x 291 408 291 408 x x 1 651 270 1 651 270 x x 1 942 678 1 942 678

motivace OPPP/OON celkem prostředky na platy motivace OPPP/OON
systemizovaná 

místa
motivace 

jednorázové 
navýšení 

celkem prostředky na platy celkem
prostředky na 

platy
motivace OPPP/OON

Formulá ř č. 9

Objem prost ředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostat ní osobní náklady a po čet zaměstnanc ů zapojených do oblasti čerpání prost ředků z rozpo čtu Evropské unie a finan čních mechanism ů za rok 2016

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na 
služebních místech dle zákona o státní službě (SPO)

B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); 
platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle 
zákona o státní službě (u SPO)

C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady 
(SPO)

program / projekt;

kód - nástrojové třídění 2)
průměrný měsíční 

plat v Kč

průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč 

spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem

platy a OPPP/OON platy a OPPP/OON platy a OPPP/OON

celkem

Stránka 1



motivace OPPP/OON celkem prostředky na platy motivace OPPP/OON
systemizovaná 

místa
motivace 

jednorázové 
navýšení 

celkem prostředky na platy celkem
prostředky na 

platy
motivace OPPP/OON

Objem prost ředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostat ní osobní náklady a po čet zaměstnanc ů zapojených do oblasti čerpání prost ředků z rozpo čtu Evropské unie a finan čních mechanism ů za rok 2016

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na 
služebních místech dle zákona o státní službě (SPO)

B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); 
platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle 
zákona o státní službě (u SPO)

C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady 
(SPO)

program / projekt;

kód - nástrojové třídění 2)
průměrný měsíční 

plat v Kč

průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč 

spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem

platy a OPPP/OON platy a OPPP/OON platy a OPPP/OON

celkem

OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY  8)

OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem x 24 912 33 0 54 86,7 3 083 308 0 1 207 284 4 290 592 22 835 222 0 3 064 923 25 900 145 25 918 530 0 4 272 207 30 190 737

A x 25 379 32 0 48 79 3 001 388 0 x 3 001 388 21 161 150 0 x 21 161 150 24 162 538 0 x 24 162 538

B x 19 882 1 0 6 7 81 920 0 x 81 920 1 674 072 0 x 1 674 072 1 755 992 0 x 1 755 992

C x x x x x x x x 1 207 284 1 207 284 x x 3 064 923 3 064 923 x x 4 272 207 4 272 207

v tom: I. Úst řední orgán státní správy celkem x 38 947 0 0 2 2 0 0 587 751 587 751 934 718 0 379 245 1 313 963 934 718 0 966 996 1 901 714

A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0

B x 38 947 0 0 2 2 0 0 x 0 934 718 0 x 934 718 934 718 0 x 934 718

C x x x x x x x x 587 751 587 751 x x 379 245 379 245 x x 966 996 966 996

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) KP LIFE; 04703 38 947 0 0 2 2 0 0 587 751 587 751 934 718 0 379 245 1 313 963 934 718 0 966 996 1 901 714

A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 x 0 x 0 0 0 x 0

B x 38 947 2 2 x 0 934 718 x 934 718 934 718 0 x 934 718

C x x x x x x x x 587 751 587 751 x x 379 245 379 245 x x 966 996 966 996

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) FM EHP/N; 06003 32 641 0 0 2,72 2,72 24 586 0 102 645 127 231 1 040 815 0 814 255 1 855 070 1 065 401 0 916 900 1 982 301

A x 32 641 2,72 3 24 586 x 24 586 1 040 815 x 1 040 815 1 065 401 0 x 1 065 401

B x #DĚLENÍ_NULOU! 0 x 0 x 0 0 0 x 0

C x x x x x x x x 102 645 102 645 x x 814 255 814 255 x x 916 900 916 900

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) OP TP 2014+; 10905 24 691 0 0 2,2 2,2 97 808 0 0 97 808 554 026 0 0 554 026 651 834 0 0 651 834

A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 x 0 x 0 0 0 x 0

B x 24 691 2,2 2 97 808 x 97 808 554 026 x 554 026 651 834 0 x 651 834

C x x x x x x x x 0 x x 0 x x 0 0
IV. Ostatní organiza ční složky státu celkem x 24 581 33 0 52 84,7 3 083 308 0 619 533 3 702 841 21 900 504 0 2 685 678 24 586 182 24 983 812 0 3 305 211 28 289 023
5013 x 25 379 32 0 48 79 3 001 388 0 x 3 001 388 21 161 150 0 x 21 161 150 24 162 538 0 x 24 162 538
B x 12 769 1 0 4 5 81 920 0 x 81 920 739 354 0 x 739 354 821 274 0 x 821 274
C x x x x x x x x 619 533 619 533 x x 2 685 678 2 685 678 x x 3 305 211 3 305 211
v tom: AOPK x 24 581 33 0 52 85 3 083 308 0 619 533 3 702 841 21 900 504 0 2 685 678 24 586 182 24 983 812 0 3 305 211 28 289 023
A x 25 379 32 0 48 79 3 001 388 0 x 3 001 388 21 161 150 0 x 21 161 150 24 162 538 0 x 24 162 538
B x 12 769 1 0 4 5 81 920 0 x 81 920 739 354 0 x 739 354 821 274 0 x 821 274
C x x x x x x x x 619 533 619 533 x x 2 685 678 2 685 678 x x 3 305 211 3 305 211

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) TP OPŽP2014+; 10602 26 596 33 0 14 47 2 249 994 0 0 2 249 994 12 749 969 0 0 12 749 969 14 999 963 0 0 14 999 963

5013 x 26 950 31,75 13,6 45 2 199 928,05 x 2 199 928 12 466 258,95 x 12 466 259 14 666 187 0 x 14 666 187

B x 16 857 1,25 0,4 2 50 066,4 x 50 066 283 709,6 x 283 710 333 776 0 x 333 776

C x x x x x x x x 0 x x 0 x x 0 0

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) LIFE+; 04703 18 590 0 0 9 9 0 0 0 0 2 007 771 0 65 280 2 073 051 2 007 771 0 65 280 2 073 051

5013 x 19 995 7 7 x 0 1 679 540 x 1 679 540 1 679 540 0 x 1 679 540

B x 13 676 2 2 x 0 328 231 x 328 231 328 231 0 x 328 231

C x x x x x x x x 0 x x 65 280 65 280 x x 65 280 65 280

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) FM EHP/N; 06003 19 036 0 0 19,05 19,05 833 313 0 619 533 1 452 846 3 518 203 0 2 620 398 6 138 601 4 351 516 0 3 239 931 7 591 447

5013 x 19 409 18 18 801 460 x 801 460 3 390 789 x 3 390 789 4 192 249 0 x 4 192 249

B x 12 640 1,05 1 31 853,40 x 31 853 127 413,60 x 127 414 159 267 0 x 159 267

C x x x x x x x x 619 532,80 619 533 x x 2 620 398,20 2 620 398 x x 3 239 931 3 239 931

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) OPŽP2014+; 10601 31 049 0 0 9,32 9,32 0 0 0 0 3 472 472 0 0 3 472 472 3 472 472 0 0 3 472 472

5013 x 33 415 8,66 9 x 0 3 472 472 x 3 472 472 3 472 472 0 x 3 472 472

B x 0 0,66 1 x 0 x 0 0 0 x 0

C x x x x x x x x 0 x x 0 x x 0 0

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) ETC/CBD; 12000 38 407 0 0 0,33 0,33 0 0 0 0 152 090 0 0 152 090 152 090 0 0 152 090

A x 38 407 0,33 0 x 0 152 090 x 152 090 152 090 0 x 152 090

B x #DĚLENÍ_NULOU! 0 x 0 x 0 0 0 x 0

C x x x x x x x x 0 x x 0 x x 0 0

OSTATNÍ personální kapacity SPO celkem 7) x 38 857 12 0 3,1 15,19 1 092 814 0 137 048 1 229 861 5 990 060 0 648 808 6 638 867 7 082 874 0 785 855 7 868 729
A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
B x 38 857 12 0 3 15 1 092 814 0 x 1 092 814 5 990 060 0 x 5 990 060 7 082 874 0 x 7 082 874
C x x x x x x x x 137 048 137 048 x x 648 808 648 808 x x 785 855 785 855
v tom: Česká geologická služba x 40 425 10 0 0 10 606 652 0 54 344 660 995 4 045 412 0 317 992 4 363 403 4 652 064 0 372 335 5 024 399
A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
B x 40 425 10 0 0 10 606 652 0 x 606 652 4 045 412 0 x 4 045 412 4 652 064 0 x 4 652 064
C x x x x x x x x 54 344 54 344 x x 317 992 317 992 x x 372 335 372 335

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) FM EHP/N; 06003 40 425 9,59 0 0 9,59 606 652 0 54 344 660 995 4 045 412 0 317 992 4 363 403 4 652 064 0 372 335 5 024 399
A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 x 0 x 0 0 0 x 0
B x 40 425 9,59 10 606 652 x 606 652 4 045 412 x 4 045 412 4 652 064 0 x 4 652 064
C x x x x x x x x 54 344 54 344 x x 317 992 317 992 x x 372 335 372 335
Správa KRNAP x 36 173 3 0 3 6 486 162 0 82 704 568 866 1 944 648 0 330 816 2 275 464 2 430 810 0 413 520 2 844 330
A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
B x 36 173 3 0 3 6 486 162 0 x 486 162 1 944 648 0 x 1 944 648 2 430 810 0 x 2 430 810
C x x x x x x x x 82 704 82 704 x x 330 816 330 816 x x 413 520 413 520

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) FM EHP/N; 06003 36 173 2,5 0 3,1 5,6 486 162 0 82 704 568 866 1 944 648 0 330 816 2 275 464 2 430 810 0 413 520 2 844 330
A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0
B x 36 173 2,5 0 3,1 6 486 162 x 486 162 1 944 648 x 1 944 648 2 430 810 0 x 2 430 810
C x x x x x x x x 82 704 82 704 x x 330 816 330 816 x x 413 520 413 520
CENIA, česká informa ční agentura životního prost ředí x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
B x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
C x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 x x 0 0

v tom program/ projekt; kód - nástrojové t řídění 2 ) #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 x 0 x 0 0 0 x 0
B x #DĚLENÍ_NULOU! 0 x 0 x 0 0 0 x 0
C x x x x x x x x 0 x x 0 x x 0 0
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem x 26 991 45 0 57 101,89 4 176 122 0 1 344 331 5 520 453 28 825 282 0 3 713 731 32 539 013 33 001 404 0 5 058 062 38 059 466
A x 25 379 32 0 48 79 3 001 388 0 x 3 001 388 21 161 150 0 x 21 161 150 24 162 538 0 x 24 162 538
B x 32 664 13 0 9 23 1 174 734 0 x 1 174 734 7 664 132 0 x 7 664 132 8 838 866 0 x 8 838 866
C x x x x x x x x 1 344 331 1 344 331 x x 3 713 731 3 713 731 x x 5 058 062 5 058 062
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motivace OPPP/OON celkem prostředky na platy motivace OPPP/OON
systemizovaná 

místa
motivace 

jednorázové 
navýšení 

celkem prostředky na platy celkem
prostředky na 

platy
motivace OPPP/OON

Objem prost ředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostat ní osobní náklady a po čet zaměstnanc ů zapojených do oblasti čerpání prost ředků z rozpo čtu Evropské unie a finan čních mechanism ů za rok 2016

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na 
služebních místech dle zákona o státní službě (SPO)

B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); 
platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle 
zákona o státní službě (u SPO)

C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady 
(SPO)

program / projekt;

kód - nástrojové třídění 2)
průměrný měsíční 

plat v Kč

průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč 

spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem

platy a OPPP/OON platy a OPPP/OON platy a OPPP/OON

celkem

ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a 
SPO celkem

x 32 070 61 0 98 158,89 8 399 062 0 1 635 739 10 034 801 52 748 416 0 5 365 001 58 113 417 61 147 478 0 7 000 740 68 148 218

A x 31 906 46 0 87 133 7 005 889 0 x 7 005 889 43 847 012 0 x 43 847 012 50 852 901 0 x 50 852 901
B x 32 907 15 0 11 26 1 393 173 0 x 1 393 173 8 901 404 0 x 8 901 404 10 294 577 0 x 10 294 577
C x x x x x x x x 1 635 739 1 635 739 x x 5 365 001 5 365 001 x x 7 000 740 7 000 740
 v tom: Úst řední orgán státní správy celkem x 41 075 15,5 0 43,5 59 4 222 940 0 879 159 5 102 099 24 857 852 0 2 030 515 26 888 367 29 080 792 0 2 909 674 31 990 466
A x 41 589 14 0 40 53 4 004 501 0 x 4 004 501 22 685 862 0 x 22 685 862 26 690 363 0 x 26 690 363
B x 36 087 2 0 4 6 218 439 0 x 218 439 2 171 990 0 x 2 171 990 2 390 429 0 x 2 390 429
C x x x x x x x x 879 159 879 159 x x 2 030 515 2 030 515 x x 2 909 674 2 909 674
Organiza ční složky státu - státní správa celkem x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
B x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
C x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 x x 0 0

Organiza ční složky správy ve složkách obrany, 
bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem

x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
B x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
C x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 x x 0 0
Ostatní organiza ční složky státu celkem x 24 581 33 0 51,7 84,7 3 083 308 0 619 533 3 702 841 21 900 504 0 2 685 678 24 586 182 24 983 812 0 3 305 211 28 289 023
A x 25 379 32 0 48 79 3 001 388 0 x 3 001 388 21 161 150 0 x 21 161 150 24 162 538 0 x 24 162 538
B x 12 769 1 0 4 5 81 920 0 x 81 920 739 354 0 x 739 354 821 274 0 x 821 274
C x x x x x x x x 619 533 619 533 x x 2 685 678 2 685 678 x x 3 305 211 3 305 211

SPO celkem 7) x 38 857 12,09 0 3,1 15,19 1 092 814 0 137 048 1 229 861 5 990 060 0 648 808 6 638 867 7 082 874 0 785 855 7 868 729
A x #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
B x 38 857 12 0 3 15 1 092 814 0 x 1 092 814 5 990 060 0 x 5 990 060 7 082 874 0 x 7 082 874
C x x x x x x x x 137 048 137 048 x x 648 808 648 808 x x 785 855 785 855

2) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

5) Uvede se návrh přepočteného poču zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok),  kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Pracovní/služební poměr by měl být stanoven na dobu programovacího období, tj. nejde o kmenové zaměstnance, kteří kapitole zůstanou v systemizaci po ukončení programovacího období. 

8) Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Pozn. a) vyplňují se šedě vyznačená pole; b) "x" znamená nerelevantní (nevyplňuje se); c) "0" ve vzoru představuje přednastavený vzorec (nevyplňuje se)

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst) v návaznosti na IISSP.

Přepočtený počet zaměstnanců se uvádí se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst). 

Sestavil: Ing. Martina Vaková telefon: 267 122 674 telefon:

Datum a podpis: 6.3.2017

3) Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO.
4) Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok) jejichž plat je plně hrazen ze SR a zároveň je součástí osobních nákladů finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, případně přepočtený počet zaměstnanců v rámci ostatních personálních kapacit, na které se vztahuje finanční motivace. Uvádí se část úvazku která odráží pouze podíl agendy 
EU/FM (nezohlednňuje celý úvazek pracovní smlouvy/služebního poměru, který je uveden ve sloupci 5). Příklad: zaměstnanec na plný roční úvazek, který má nárok na finanční motivaci po dobu 3 měsíců v roce za participaci na agendě EU v rozsahu 30 %, je zohledněn jako 0,30/3=0,10

6) Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok) jejichž plat je kofinancován ze zdrojů EU/FM a zároveň je součástí osobních nákladů finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, případně přepočtený počet zaměstnanců v rámci ostatních personálních kapacit na které se vztahuje finanční motivace. Jde o údaj, který zpřesňuje (tj. je obsahem) 
7) Týká se státních příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do regulace zaměstnanosti vládou, tj., v nichž dochází k odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
   Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací  začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

1) Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014. 
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NAR 1-12 OSS Hlavi čka

 k období 

PRO 2016

Kapitola IČO

315 164801

315 41693205

315 62933591

315 70565759

NAR 1-12 OSS (2016)

Číslo
řádku

1
Stav NNV k 1.1. b.r.
v Kč

2
Změna stavu NNV b.r. 1)
v Kč

3 z toho:Ukončení NNV 
pdl. §47 od.6 p.b až e
v Kč

4 z toho:Zapojení 
NNV pdl. §47 od.6 
písm. a
v Kč

5
Zapojení NNV dle 
rozhodnutí vlády 
2)
v Kč

6
Stav NNV k posl. dni 
m. b.r.
v Kč

7
Skutečné čerpání 
NNV k posl. dni m. 
b.r
v Kč

8
Stav zapoj, nečerp. NNV 
k posl.dni m.b.r.
v Kč

9
Zůst NNV vč. nečerp. 
zapoj. k p.d.m.b.r.
v Kč

Profilující výdaje (A až H) ř.(2+3+4+7+10+11+12+13) 1 11 557 939 698,24 -9 934 630 418,33 45 770 381,63 9 888 860 036,70 1 623 309 279,91 3 976 966 701,97 5 911 893 334,73 7 535 202 614,64

A. Na platy státních zaměstnanců  3) 2 14 312 776,00 -12 440 264,00 162 586,00 12 244 678,00 1 872 512,00 11 831 327,00 413 351,00 2 285 863,00

B.Na platy a ost.platby za proved.práci kromě 
pl.stát.zam.4)

3 63 768 487,72 -29 829 929,40 306 921,00 29 556 008,40 33 938 558,32 18 006 231,60 11 549 776,80 45 488 335,12

C.Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky 
z EU

4 6 051 986 780,81 -4 915 527 545,11 416 096,96 4 915 111 448,15 1 136 459 235,70 2 312 000 084,87 2 603 111 363,28 3 739 570 598,98

v tom: výdaje financované z národních peněžních 
prostředků

5 739 781 016,88 -586 175 929,40 125 004,85 586 050 924,55 153 605 087,48 22 904 768,99 563 146 155,56 716 751 243,04

výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostř. 
EU

6 5 312 205 763,93 -4 329 351 615,71 291 092,11 4 329 060 523,60 982 854 148,22 2 289 095 315,88 2 039 965 207,72 3 022 819 355,94

D.Na jejichž provedení dostává ČR peněžní 
prostř.z fin.mech.

7 489 366 355,13 -379 580 908,80 379 580 908,80 109 785 446,33 168 656 450,33 210 924 458,47 320 709 904,80

v tom: výdaje financované z národních peněžních 
prostředků

8 41 897 667,21 -9 400 552,35 9 400 552,35 32 497 114,86 8 136 115,69 1 264 436,66 33 761 551,52

výdaje kryté peněžními prostředky z finančních 
mechanismů

9 447 468 687,92 -370 180 356,45 370 180 356,45 77 288 331,47 160 520 334,64 209 660 021,81 286 948 353,28

E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. 
od NATO

10

F.  Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 11 4 937 631 044,65 -4 596 661 683,21 44 884 777,67 4 551 776 905,54 340 969 361,44 1 465 882 520,36 3 085 894 385,18 3 426 863 746,62

G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočt.pravidel 12 874 253,93 -590 087,81 590 087,81 284 166,12 590 087,81 0,00 284 166,12

H. Na výzkum, vývoj a inovace 13

Neprofilující výdaje 14 522 485 739,47 -240 169 389,98 75 104,51 240 094 285,47 282 316 349,49 188 770 029,40 51 324 256,07 333 640 605,56

Celkem (ř. 1 + ř. 14) 15 12 080 425 437,71 -10 174 799 808,31 45 845 486,14 10 128 954 322,17 1 905 625 629,40 4 165 736 731,37 5 963 217 590,80 7 868 843 220,20

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky

Správa národního parku České Švýcarsko

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí



NAR 1-12 OSS Hlavi čka

 k období 

LED 2017

Kapitola IČO

315 164801

315 41693205

315 62933591

315 70565759

NAR 1-12 OSS (2016)

Číslo
řádku

1
Stav NNV k 1.1. b.r.
v Kč

2
Změna stavu NNV b.r. 1)
v Kč

3 z toho:Ukončení NNV 
pdl. §47 od.6 p.b až e
v Kč

4 z toho:Zapojení NNV 
pdl. §47 od.6 písm. a
v Kč

5
Zapojení NNV dle 
rozhodnutí vlády 2)
v Kč

6
Stav NNV k posl. dni 
m. b.r.
v Kč

7
Skutečné čerpání 
NNV k posl. dni m. 
b.r
v Kč

8
Stav zapoj, nečerp. NNV k 
posl.dni m.b.r.
v Kč

9
Zůst NNV vč. nečerp. 
zapoj. k p.d.m.b.r.
v Kč

Profilující výdaje (A až H) ř.(2+3+4+7+10+11+12+13) 1 13 622 794 640,00 -5 210 793 022,49 5 210 793 022,49 8 412 001 617,51 93 660 368,00 5 117 132 654,49 13 529 134 272,00

A. Na platy státních zaměstnanců  3) 2 62 039 325,00 -430 284,00 430 284,00 61 609 041,00 0,00 430 284,00 62 039 325,00

B.Na platy a ost.platby za proved.práci kromě pl.stát.zam.4) 3 61 996 761,72 -7 897 931,00 7 897 931,00 54 098 830,72 0,00 7 897 931,00 61 996 761,72

C.Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU 4 6 620 329 673,95 6 620 329 673,95 0,00 0,00 6 620 329 673,95

v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků 5 818 233 953,56 818 233 953,56 0,00 0,00 818 233 953,56

výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostř. EU 6 5 802 095 720,39 5 802 095 720,39 0,00 0,00 5 802 095 720,39

D.Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř.z fin.mech. 7 406 644 112,40 406 644 112,40 0,00 0,00 406 644 112,40

v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků 8 41 414 903,06 41 414 903,06 0,00 0,00 41 414 903,06

výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů 9 365 229 209,34 365 229 209,34 0,00 0,00 365 229 209,34

E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. od NATO 10

F.  Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 11 6 471 500 600,81 -5 202 464 807,49 5 202 464 807,49 1 269 035 793,32 93 660 368,00 5 108 804 439,49 6 377 840 232,81

G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočt.pravidel 12 284 166,12 284 166,12 0,00 0,00 284 166,12

H. Na výzkum, vývoj a inovace 13

Neprofilující výdaje 14 592 150 740,13 592 150 740,13 0,00 0,00 592 150 740,13

Celkem (ř. 1 + ř. 14) 15 14 214 945 380,13 -5 210 793 022,49 5 210 793 022,49 9 004 152 357,64 93 660 368,00 5 117 132 654,49 14 121 285 012,13

Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Ministerstvo životního prostředí Správa národního parku České Švýcarsko



Příloha č. 2

Platby mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům (podseskupení položek - PSP 551 a 553)

Položka 
číslo

Název mezinárodní organizace

nebo nadnárodního orgánu  1)

Zkratka 
mezinárodní 

organizace nebo 
nadnárodního 

orgánu

Název  příspěvku, který je 
poskytován Právní titul 2)

Schválený 
rozpočet 

2016
(v Kč)

Schválený rozpočet 
2016

(v jednotkách cizí 
měny)

Rozpočet po 
změnách

 k 31.12.2016
(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách k 
31.12.2016

(v jednotkách 
cizí měny)

Čerpání k 
31.12.2016

(v Kč)

Čerpání k 
 k 31.12.2016
(v jednotkách 

cizí měny)

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.

29 662 500 - 29 662 500 - 29 662 500 -

2
Evropská organizace pro využívání meteorologických 
satelitů

EUMETSAT Povinný členský příspěvek 3/2011 Sb.m.s. 115 009 669 4 167 017€               115 009 669 4 167 017€         120 673 740 4 440 000€       

3
Smlouva o spolupráci ČR s Evropským centrem pro 
střednědobou předpověď počasí

ECMWF
Povinný příspěvek z titulu 
spolupracujícího státu

140/2001 Sb.m.s. 8 401 709 222 857£                  8 401 709 222 857£            7 687 042 238 491£          

4 Program OSN pro životní prostředí UNEP
Dobrovolný/účelový příspěvek na 
základě usnesení vlády (každoročně)

Rozhodnut Řídící rady 
UNEP č. SS.VII/1

6 678 338 262 927$                   6 678 338 262 927$             13 331 348 521 000$          

5 Světová meteorologická organizace WMO Povinný členský příspěvek NEO 1/1947 Sb. 6 373 307 252 909CHF             6 373 307 252 909CHF       5 766 314 232 148CHF     

6 Síť IMPEL IMPEL Povinný příspěvek
Rozhod.Valného 
shromářdění IMPEL

138 000 5 000€                      138 000 5 000€                135 775 5 000€              

7 Světový svaz ochrany přírody IUCN Povinný členský příspěvek UV 190/2000 4 552 204 180 643CHF             4 552 204 180 643CHF       2 983 856 118 079CHF     
8 Světový svaz ochrany přírody - AOPK IUCN Povinný příspěvek Na základě členství 136 559 5 419CHF                 136 559 5 419CHF           89 532 3 543CHF         

9
Federace evropských velkoplošných chráněných území 
(EUROPARC) - MŽP

EUROPARC Povinný příspěvek Na zákl. členství MŽP 64 308 2 330€                      64 308 2 330€                63 271 2 330€              

10
Federace evropských velkoplošných chráněných území - 
AOPK

EUROPARC Povinný příspěvek Na zákl.členství AOPK 82 662 2 995€                      82 662 2 995€                63 283 2 330€              

11
Federace evropských velkoplošných chráněných území - 
NP České Švýcarsko

EUROPARC Povinný příspěvek Na zákl.členství NPČŠ 33 396 1 210€                      33 396 1 210€                15 900 585€                 

MEZINÁRODNÍ KOMISE

12 Mezinárodní komise pro ochranu Labe MKOL
Povinný přísp.do kmen.rozpočtu 
dohody

UV č. 254/90 6 746 047 244 422€                  6 746 047 244 422€            6 637 279 244 422€          

13
Mezinárodní komise pro ochranu a únosné využívání 
Dunaje

MKOD
Povinný přísp.do kmen.rozpočtu 
dohody

UV č. 11/95 2 718 600 98 500€                    2 718 600 98 500€              2 674 768 98 500€            

14 Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním MKOOpZ
Povinný přísp.do kmen.rozpočtu 
dohody

UV č.49/94 1 944 800 286 000 zł                 1 944 800 286 000 zł           1 761 188 286 000 zł         

15 Mezinárodní velrybářská komise IWC Povinný příspěvek 7/2007 Sb.m.s. 923 025 25 711£                    923 025 25 711£              722 609 22 419£            

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

16 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu UNFCCC
Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

80/2005 Sb.m.s. 2 223 152 80 549€                    2 223 152 80 549€              1 723 229 63 459€            

17 Mezinárodní přenosový uzel ITL UNFCCC Povinný příspěvek 81/2005 Sb.m.s. 443 394 16 065€                    443 394 16 065€              365 438 13 455€            

18 Zelený klimatický fond GCF Doplnění zdrojů

80/2005 Sb.m.s. (na 
základě rozhodnutí 
smluvních stran UNFCC 
2/CP.15 a 1/CP.16)

50 000 000 - 50 000 000 - 50 000 000 -

19 Kjótský protokol
Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
protokolu

81/2005 Sb.m.s. 1 199 054 43 444€                    1 199 054 43 444€              928 674 34 199€            

20
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. 809 039 29 313€                    809 039 29 313€              795 995 29 313€            

21 Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy UNEP
Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

108/2003 Sb.m.s. 58 928 2 320$                       58 928 2 320$                 57 845 2 320$               



Příloha č. 2

Platby mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům (podseskupení položek - PSP 551 a 553)

Položka 
číslo

Název mezinárodní organizace

nebo nadnárodního orgánu  1)

Zkratka 
mezinárodní 

organizace nebo 
nadnárodního 

orgánu

Název  příspěvku, který je 
poskytován Právní titul 2)

Schválený 
rozpočet 

2016
(v Kč)

Schválený rozpočet 
2016

(v jednotkách cizí 
měny)

Rozpočet po 
změnách

 k 31.12.2016
(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách k 
31.12.2016

(v jednotkách 
cizí měny)

Čerpání k 
31.12.2016

(v Kč)

Čerpání k 
 k 31.12.2016
(v jednotkách 

cizí měny)

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

22
Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu

Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

109/2003 Sb.m.s. 438 836 17 277$                     438 836 17 277$               507 762 19 745$             

23 Mnohostranný fond pro plnění Montrealského Protokolu MLF
Povinný příspěvek do finančního 
mechanismu protokolu

109/2003 Sb.m.s. 1 000 000 - 1 000 000 - 15 623 950 -

24
Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných 
odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

100/1994 Sb.z. 564 210 22 213$                     564 210 22 213$               553 837 22 213$             

25
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. 327 660 12 900$                     327 660 12 900$               321 636 12 900$             

26
Stockholmská úmluva o perzistentních organických 
populantech

Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

40/2006 Sb.m.s. 629 260 24 774$                     629 260 24 774$               617 690 24 774$             

27
Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících 
živočichů - Bonnská úmluva 

Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

127/1994 Sb.z. 632 758 22 926€                    632 758 22 926€              622 670 22 926€            

28 Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě EUROBATS
Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

208/1994 Sb.z. 100 519 3 642€                      100 519 3 642€                98 917 3 642€              

29 Úmluva o biologické rozmanitosti CBD
Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

134/1999 Sb.z. 1 945 132 76 580$                     1 945 132 76 580$               1 551 613 59 682$             

30 Nagojský protokol Povinný příspěvek UV 269/2011 419 100 16 500$                     419 100 16 500$               491 073 18 992$             

31 Cartagenský protokol k Úmluvě o biologické bezpečnosi
Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

89/2005 Sb.m.s. 456 743 17 982$                     456 743 17 982$               398 445 15 326$             

32
Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně 
žijících živočichů a rostlin

CITES
Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

572/92 Sb.z. 733 171 28 865$                     733 171 28 865$               527 318 20 608$             

33
Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji 
Karpatech

Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

47/2006 Sb.m.s. 828 000 30 000€                    828 000 30 000€              814 650 30 000€            

34 Minamatská úmluva o rtuti Povinný příspěvek 635 000 25 000$                     635 000 25 000$               

35
Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím 
hranice států (CLRTAP)

CLRTAP
Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy,nekryté EMEP

5/1985 Sb.z. 495 935 19 525$                     495 935 19 525$               465 398 19 525$             

36
Evropský monitorovací a vyhodnocovací program 
k Úmluvě LRTAP (EMEP)

EMEP
Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
protokolui

 215/1994 Sb.z. 628 015 24 725$                     628 015 24 725$               512 236 21 490$             

37
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. 381 000 15 000$                     381 000 15 000$               363 075 15 000$             

38
Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek  
(PRTR)

PRTR Přísp.na podporu impl. prot. 108/2010 Sb.m.s. 254 000 10 000$                     254 000 10 000$               242 050 10 000$             

39
Úmluva o posuzování vlivů na ŽP přesahujících hranice 
států

Esppo úmluva
Přísp.na podporu implementace 
úmluvy

58/2002 Sb.m.s. 127 000 5 000$                       127 000 5 000$                 127 940 5 000$               

40
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam 
zejména jako biotopy vodního ptactva - Ramsarská úmluva 

Povinný přísp.do kmenového rozpočtu 
úmluvy

396/90 Sb.z. 474 692 18 837CHF               474 692 18 837CHF         427 287 16 821CHF       

41
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. 220 800 8 000€                      220 800 8 000€                217 240 8 000€              



Příloha č. 2

Platby mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům (podseskupení položek - PSP 551 a 553)

Položka 
číslo

Název mezinárodní organizace

nebo nadnárodního orgánu  1)

Zkratka 
mezinárodní 

organizace nebo 
nadnárodního 

orgánu

Název  příspěvku, který je 
poskytován Právní titul 2)

Schválený 
rozpočet 

2016
(v Kč)

Schválený rozpočet 
2016

(v jednotkách cizí 
měny)

Rozpočet po 
změnách

 k 31.12.2016
(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách k 
31.12.2016

(v jednotkách 
cizí měny)

Čerpání k 
31.12.2016

(v Kč)

Čerpání k 
 k 31.12.2016
(v jednotkách 

cizí měny)

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

42 Úmluva o účincích průmyslových havárií
Přísp.na podporu implementace 
úmluvy

58/2002 Sb.m.s. 294 640 11 600$                     294 640 11 600$               276 498 11 600$             

43 Dohoda o ochraně stěhovavých vodních ptáků AEWA
Přísp.na podporu implementace 
úmluvy

Dohoda-platnost 1.9.2006-
prezidentská smlouva

214 838 7 784€                      214 838 7 784€                211 413 7 784€              

CELKEM pol.5511 x x x 250 000 000 x 250 000 000 x 271 112 282,19 x

        v tom: povinné příspěvky (P) x x x

                   dobrovolné příspěvky (D) x x x

Neprofilující nároky nespotřebovaných výdajů 0 x 26 000 000 x * x

Konečný rozpočet 250 000 000 x 276 000 000 x 271 112 282 x



Aktuální organizační schéma Ministerstva životního prostředí Příloha č. 1 k organizačnímu řádu

01/03/16

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

120  Sam. odd. politiky a strategií
        životního prostředí

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

150  Sam. odd. vládní a parlamentní
        agendy

100  Sekce politiky životního prostředí
        a mezinárodních vztahů

        náměstek pro řízení 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. hospodářské správy
232  odd. majetkoprávní a investic
233  odd. evidence majetku,
        BOZP a PO

230  Odbor provozní

240  Sam. odd. veřejných zakázek

251  odd. ekonomických analýz
252  odd. projektů a controllingu

250  Odbor ekonominky životního
        prostředí

261  odd. výběrových řízení
        a odměňování
262  odd. vzdělávání a úřednické
        zkoušky

260  Odbor personální a státní služby

200  Sekce úřadu ministerstva

         státní tajemník

321  odd. finančních nástrojů
322  odd. dobrovolných nástrojů
        a spolupráce s NNO
323  odd. programů EU

320  Odbor finančních
        a dobrovolných nástrojů

331  odd. metodické a informačních
        systémů fondů EU
332  odd. financování fondů EU
333  odd. kontrol a auditů fondů EU
334  odd. právní podpory fondů EU
335  odd. implementace projektů
        fondů EU
336  odd. Technické pomoci fondů EU
337  odd. monitoringu a evaluací
        fondů EU

330  Odbor fondů EU

360  Sam. odd. programu Nová zelená
        úsporám

300  Sekce fondů EU, finančních
        a dobrovolných nástrojů

        náměstek pro řízení 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 pro řízení 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 pro řízení 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 pro řízení sekce

MINISTR

 



Aktuální organiza ční schéma řízení resortních organizací Ministerstva životního prost ředí 

100 Sekce politiky ŽP 200 Sekce úřadu ministerstva 300 Sekce fondů EU, finančních 400 600 700 Sekce technické

a mezinárodních vztahů a dobrovolných nástrojů ochrany ŽP

Sekce státní správy Sekce ochrany

přírody a krajiny

náměstek pro řízení sekce náměstek pro řízení sekcenáměstek pro řízení sekcenáměstek pro řízení sekce státní tajemník náměstek pro řízení sekce

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, správní ú řad

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, o.s.s.

Správa Národního parku 
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, 

správní ú řad

Výzkumný ústav 
vodohospodá řský 

T. G. Masaryka, v. v. i.

Český 
hydrometeorologický 

ústav, s.p.o.

Ministr



Druh ukazatele Položka výkazu
Schválený 
rozpočet

v Kč

Rozpočet po 
změnách

v Kč

Konečný rozpočet 
výdajů
v Kč

Skutečnost
v Kč

Mimorozpočtové 
prostředky

Čerpání nároků z 
nespotřebovaných 

výdajů
Plnění (%)

Specifické 
ukazatele - 
příjmy

Daňové příjmy 900 000,00 900 000,00 0,00 1 026 970,08 114,11

Specifické 
ukazatele - 
příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy 
a přijaté transfery cel.

9 224 816 712,00 10 937 492 727,00 0,00 16 766 162 299,45 13 111 738,25 153,29

Specifické 
ukazatele - 
příjmy

v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské 
unie bez SZP

3 229 878 712,00 4 942 554 727,00 0,00 13 214 777 445,55 8 226 072,10 267,37

Specifické 
ukazatele - 
příjmy

Příjmy z prostředků finančních 
mechanismů

121 618 000,00 121 618 000,00 0,00 244 324 638,09 200,90

Specifické 
ukazatele - 
příjmy

Ost. nedaňové příjmy, kapitálové 
příjmy a přijaté transfery

5 873 320 000,00 5 873 320 000,00 0,00 3 307 060 215,81 4 885 666,15 56,31

Specifické 
ukazatele - 
výdaje

Ochrana přírody a krajiny 639 500 000,00 687 270 678,00 1 388 420 560,58 473 281 384,82 239 669 285,61 68,86

Specifické 
ukazatele - 
výdaje

Technická ochrana životního 
prostředí

1 229 000 000,00 1 229 000 000,00 3 394 516 441,86 1 280 083 011,39 1 028 110 118,12 104,16

Specifické 
ukazatele - 
výdaje

Ochrana klimatu a ovzduší 4 005 994 505,00 6 967 779 655,00 11 470 795 760,38 4 017 693 915,35 2 316 379 578,50 57,66

Specifické 
ukazatele - 
výdaje

Ostatní činnosti v životním prostředí 3 569 273 191,00 3 559 178 339,00 5 029 856 109,42 3 203 210 809,95 10 811 288,85 581 577 749,14 90,00

Průřezové 
ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby 
za provedenou práci

720 624 899,00 748 739 254,00 790 778 350,40 702 553 334,00 238 410,00 29 837 558,60 93,83

Průřezové 
ukazatele

Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem

245 012 478,00 254 414 062,00 266 809 487,68 236 772 233,00 58 511,00 4 214 267,00 93,07

Průřezové 
ukazatele

Převod fondu kulturních a 
sociálních potřeb

10 666 812,00 11 070 150,00 11 521 460,75 10 421 010,00 2 282,00 136 712,11 94,14

Průřezové 
ukazatele

Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru vyjma zaměst.na sl.míst

91 512 054,00 104 140 501,00 125 634 856,40 100 929 285,00 11 949 785,40 96,92

Průřezové 
ukazatele

Platy zaměstnanců na služebních 
místech dle z. o stát.službě

619 464 693,00 633 725 142,00 646 121 910,00 585 955 097,00 152 090,00 11 831 327,00 92,46

Průřezové 
ukazatele

Výdaje na VaVaI celkem vč. 
programů spolufin. ze zahr.

Průřezové 
ukazatele

v tom: Ze státního rozpočtu celkem

Průřezové 
ukazatele

v tom: Institucionální podpora 
celkem

Průřezové 
ukazatele

Účelová podpora celkem

Průřezové 
ukazatele

Podíl prostředků zahraničních 
programů

Průřezové 
ukazatele

Účelová podp. na progr. 
aplikovaného VaVaI

Průřezové 
ukazatele

Instit. podp.výzkum. org. podle 
zhodnocení jimi dosaž. výsl.

Průřezové 
ukazatele

Zahraniční rozvojová spolupráce 0,00 8 012 386,00 9 468 158,29 6 823 118,85 1 001 184,38 85,16

Průřezové 
ukazatele

Zajištění přípravy na krizové situace 
dle zák.č.240/2000 Sb.

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 100,00

Průřezové 
ukazatele

Výdaje spolufinancované z rozpočtu 
EU bez SZP

3 350 552 807,00 5 063 228 822,00 9 988 259 406,25 4 465 421 624,00 8 281 684,10 2 313 481 915,87 88,19

Průřezové 
ukazatele

v tom: Ze státního rozpočtu 120 674 095,00 120 674 095,00 706 888 619,55 37 667 344,92 0,00 23 068 368,99 31,21

Průřezové 
ukazatele

Podíl rozpočtu Evropské unie 3 229 878 712,00 4 942 554 727,00 9 281 370 786,70 4 427 754 279,08 8 281 684,10 2 290 413 546,88 89,58

Průřezové 
ukazatele

Výdaje na spol.projekty,zcela nebo 
částečně financovány z FM

135 423 000,00 135 423 000,00 522 680 559,20 222 072 046,73 174 251 518,93 163,98

Průřezové 
ukazatele

v tom: Ze státního rozpočtu 13 805 000,00 13 805 000,00 24 266 486,45 15 008 573,35 9 140 428,24 108,72

Průřezové 
ukazatele

Podíl prostředků finančních 
mechanismů

121 618 000,00 121 618 000,00 498 414 072,75 207 063 473,38 165 111 090,69 170,26

Průřezové 
ukazatele

Výdaje vedené v info. sys. program. 
financování EDS/SMVS

6 183 659 066,00 9 379 445 194,00 17 863 210 416,26 6 100 194 730,42 3 858 875 515,40 65,04

III. Závazné ukatatele státního rozpo čtu



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období
v Kč

Korekce - běžné 
období
v Kč

Netto - běžné 
období
v Kč

Netto - minulé 
období
v Kč

AKTIVA Aktiva celkem - 18 127 003 791,50 1 307 953 745,54 16 819 050 045,96 73 018 191 903,13

A. Stálá aktiva - 11 541 650 397,64 1 306 650 630,54 10 234 999 767,10 68 089 222 058,32

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 4 649 092 979,35 188 341 335,95 4 460 751 643,40 295 286 716,65

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.2. Software 013 201 290 875,91 139 082 314,08 62 208 561,83 64 640 775,18

A.I.3. Ocenitelná práva 014 183 000,00 164 947,00 18 053,00 22 517,00

A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 84 549 793,12 0,00 84 549 793,12 214 733 080,42

A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 43 857 329,87 43 025 584,87 831 745,00 831 745,00

A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 15 016 108,49 6 068 490,00 8 947 618,49 9 901 107,25

A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10 375 431,96 0,00 10 375 431,96 5 065 809,49

A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 4 293 820 440,00 0,00 4 293 820 440,00 91 682,31

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek - 4 363 968 602,10 1 118 309 294,59 3 245 659 307,51 3 172 394 309,27

A.II.1. Pozemky 031 1 320 922 244,88 0,00 1 320 922 244,88 1 259 529 251,33

A.II.2. Kulturní předměty 032 1 014 276,00 0,00 1 014 276,00 1 014 276,00

A.II.3. Stavby 021 1 656 486 916,99 278 104 604,44 1 378 382 312,55 1 301 075 329,60

A.II.4.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých vě

022 391 218 851,69 260 835 754,51 130 383 097,18 103 207 041,87

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 435 056 944,64 435 056 944,64 0,00 0,00

A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 386 653 996,08 144 311 991,00 242 342 005,08 182 219 309,28

A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 169 158 072,59 0,00 169 158 072,59 320 979 732,96

A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00

A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 3 457 299,23 0,00 3 457 299,23 4 369 368,23

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

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

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00

A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00

A.III.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV. Dlouhodobé pohledávky - 2 528 588 816,19 0,00 2 528 588 816,19 64 621 541 032,40

A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462

A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00

A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 475 000,00 0,00 475 000,00 454 000,00

A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0,00 0,00

A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469

A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 2 528 113 816,19 2 528 113 816,19 64 621 087 032,40

A.IV.7. Dlouhodobé zprostředkování transferů 475 0,00 0,00

B. Oběžná aktiva - 6 585 353 393,86 1 303 115,00 6 584 050 278,86 4 928 969 844,81

B.I. Zásoby - 2 804 921,62 2 804 921,62 3 714 921,61

B.I.1. Pořízení materiálu 111

B.I.2. Materiál na skladě 112 2 641 065,62 2 641 065,62 2 102 876,31

B.I.3. Materiál na cestě 119

B.I.4. Nedokončená výroba 121

B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122

B.I.6. Výrobky 123 163 856,00 163 856,00 1 533 497,00

B.I.7. Pořízení zboží 131

B.I.8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00

B.I.9. Zboží na cestě 138

B.I.10. Ostatní zásoby 139 78 548,30

B.II. Krátkodobé pohledávky - 6 464 189 459,80 1 303 115,00 6 462 886 344,80 4 820 846 853,73

B.II.1. Odběratelé 311 2 261 233,07 15 284,70 2 245 948,37 10 431 268,28

B.II.2. Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00

B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 6 813 715,20 6 813 715,20 6 244 764,47

B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 7 587 491,00 1 051 886,10 6 535 604,90 6 772 900,39

Položka výkazu

Rozvaha organiza čních složek státu
k 31.12.2016

(v Kč na dvě desetinná místa )



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období
v Kč

Korekce - běžné 
období
v Kč

Netto - běžné 
období
v Kč

Netto - minulé 
období
v Kč

Položka výkazu

B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00

B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317

B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 145 089,00 145 089,00 120 055,27

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 0,00 0,00 0,00

B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342

B.II.15. Daň z přidané hodnoty 343

B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 6 337 085 067,53 6 337 085 067,53 4 527 481 711,46

B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 8 375 496,77 8 375 496,77 94 168 913,28

B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.19. Pohledávky ze správy daní 352 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00

B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.24. Pevné termínové operace a opce 363

B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369

B.II.26. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 0,00 0,00

B.II.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367

B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 34 088 178,20 34 088 178,20 115 912 503,86

B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375

B.II.30. Náklady příštích období 381 66 668 084,20 66 668 084,20 59 510 301,47

B.II.31. Příjmy příštích období 385 25 993,00

B.II.32. Dohadné účty aktivní 388 0,00

B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 165 104,83 235 944,20 929 160,63 178 442,25

B.III. Krátkodobý finanční majetek - 118 359 012,44 118 359 012,44 104 408 069,47

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 85 154 017,55 85 154 017,55 65 959 046,05

B.III.6. Účty státních finančních aktiv 247

B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu 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 5 865 769,86 5 865 769,86 2 824 802,06

B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu 225 27 170 791,03 27 170 791,03 35 396 444,36

B.III.15. Ceniny 263 168 434,00 168 434,00 187 777,00

B.III.16. Peníze na cestě 262

B.III.17. Pokladna 261 0,00 0,00 40 000,00

PASIVA Pasiva celkem - 0,00 0,00 16 819 050 045,96 73 018 191 903,13

C. Vlastní kapitál - 0,00 14 164 557 047,35 8 210 843 588,43

C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky - 51 730 111 816,79 34 290 042 880,31

C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 51 701 300 172,02 33 857 413 603,44

C.I.2. Fond privatizace 402

C.I.4. Kurzové rozdíly 405

C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 0,00 -1 025 192 910,22 -1 025 192 910,22

C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 -171 945 620,88 212 401 434,90

C.I.7. Opravy předcházejících účetních období 408 1 225 950 175,87 1 245 420 752,19

C.II. Fondy účetní jednotky - 33 057 582,89 38 161 797,12

C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 5 886 791,86 2 765 352,76

C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 0,00 0,00 0,00

C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 0,00 27 170 791,03 35 396 444,36

C.III. Výsledek hospodaření - 0,00 -57 939 459 436,39 -54 251 128 321,08

C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 0,00 -3 688 331 115,31 -711 701 560,05

C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 -1 624 162 706,73 -1 294 574 928,53

C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 -52 626 965 614,35 -52 244 851 832,50

C.IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření - 20 340 847 084,06 28 133 767 232,08



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období
v Kč

Korekce - běžné 
období
v Kč

Netto - běžné 
období
v Kč

Netto - minulé 
období
v Kč

Položka výkazu

C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu 222 -16 767 189 269,53 -43 225 046 474,55

C.IV.2. Zvláštní výdajový účet 223 8 974 269 121,51 39 038 701 119,87

C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu 227

C.IV.4.
Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních 
období

404 28 133 767 232,08 32 320 112 586,76

D. Cizí zdroje - 2 654 492 998,61 64 807 348 314,70

D.I. Rezervy - 0,00

D.I.1. Rezervy 441 0,00 0,00

D.II. Dlouhodobé závazky - 0,00 0,00

D.II.1. Dlouhodobé úvěry 451 0,00 0,00

D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452

D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 0,00

D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 0,00

D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 0,00

D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 0,00

D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00

D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00

D.II.9. Dlouhodobé zprostředkování transferů 475 0,00 0,00

D.III. Krátkodobé závazky - 2 654 492 998,61 64 807 348 314,70

D.III.1. Krátkodobé úvěry 281

D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 0,00

D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0,00 0,00

D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky 289

D.III.5. Dodavatelé 321 382 085,77 11 962,00

D.III.6. Směnky k úhradě 322 0,00 0,00

D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 313 844,24 568 124,24

D.III.8. Závazky z dělené správy 325 7 120,61

D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326

D.III.10. Zaměstnanci 331 31 768 236,00 18 600 662,00

D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12 230 766,00 14 908 431,00

D.III.12. Sociální zabezpečení 336 17 772 171,00 13 361 254,00

D.III.13. Zdravotní pojištění 337 7 703 579,00 5 795 794,00

D.III.14. Důchodové spoření 338 1 432,00

D.III.15. Daň z příjmů 341 0,00

D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 6 901 836,00 5 859 051,00

D.III.17. Daň z přidané hodnoty 343 279 664,00

D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345

D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 3 317 635,86 590 799,59

D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 6 000,00 27 400,00

D.III.21. Přijaté zálohy daní 351 0,00 0,00

D.III.22. Přeplatky na daních 353

D.III.23. Závazky z vratek nepřímých daní 354 0,00 0,00

D.III.24. Zúčtování z přerozdělování daní 355 0,00 0,00

D.III.25. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem 357

D.III.26. Ostatní závazky ze správy daní 359 0,00 0,00

D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 0,00

D.III.28. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00

D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací 364 0,00

D.III.30. Závazky z finančního zajištění 366 0,00

D.III.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368

D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00

D.III.33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 0,00

D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu 248

D.III.35. Výdaje příštích období 383

D.III.36. Výnosy příštích období 384 54 691,00 500,00

D.III.37. Dohadné účty pasivní 389 2 568 609 135,95 64 740 836 108,41

D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 5 425 897,18 6 507 132,46



Syntetický 
účet

Hl.činn. - běž. 
období

Hosp.činn. - 
běž.období

Hl.činnost - 
min.období

Hosp.činn. - 
min.období

A. NÁKLADY CELKEM - 21 993 411 273,80 0,00 49 749 656 260,40 0,00

A.I. Náklady z činnosti - 13 541 520 528,06 0,00 13 327 061 794,89 0,00

A.I.1. Spotřeba materiálu 501 31 401 091,85 0,00 39 202 050,78 0,00

A.I.2. Spotřeba energie 502 18 428 559,33 0,00 21 883 614,04 0,00

A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 3 090 126,62 0,00 267 312,65 0,00

A.I.4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 1 369 641,00 0,00 -1 475 357,00 0,00

A.I.8. Opravy a udržování 511 36 181 806,78 0,00 32 502 803,01 0,00

A.I.9. Cestovné 512 17 323 378,90 0,00 16 887 224,57 0,00

A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 3 977 245,09 0,00 5 876 255,94 0,00

A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.12. Ostatní služby 518 391 446 094,77 0,00 476 287 665,84 0,00

A.I.13. Mzdové náklady 521 704 352 406,00 0,00 679 076 835,00 0,00

A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 236 754 724,00 0,00 225 886 105,00 0,00

A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 15 312 060,22 0,00 12 178 920,00 0,00

A.I.17. Jiné sociální náklady 528 1 464 666,50 0,00 1 417 107,50 0,00

A.I.18. Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.19. Daň z nemovitostí 532 226 229,00 0,00 168 108,00 0,00

A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 1 646 842,24 0,00 920 658,29 0,00

A.I.21. Vratky nepřímých daní 539 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 104 633 294,36 0,00 135 346 644,79 0,00

A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 4 232 742,00 0,00 228 365,00 0,00

A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 8 359 750 623,87 0,00 8 564 722 508,63 0,00

A.I.25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.26. Manka a škody 547 66 010,00 0,00 0,00 0,00

A.I.27. Tvorba fondů 548 3 395 654,00 0,00 1 944 513,00 0,00

A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 103 973 200,61 0,00 143 946 640,05 0,00

A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 3 463 069 155,00 0,00 2 913 798 472,80 0,00

A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 2 138 585,00 0,00 11 317 368,00 0,00

A.I.31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -871 594,06 0,00 -1 160 105,11 0,00

A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 1 198 853,53 0,00 1 448 183,83 0,00

A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 32 160 273,49 0,00 42 263 173,27 0,00

A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 4 798 857,96 0,00 2 126 727,01 0,00

A.II. Finanční náklady - 1 483 013 065,51 0,00 12 173 539,19 0,00

A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.3. Kurzové ztráty 563 8 119 998,30 0,00 1 283 217,96 0,00

A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 1 472 697 543,32 0,00 7 613 576,57 0,00

A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 2 195 523,89 0,00 3 276 744,66 0,00

A.III. Náklady na transfery - 6 968 877 680,23 0,00 36 410 420 926,32 0,00

A.III.1.
Náklady vybraných ústředních vládních 
institucí na transfery

571 2 665 721 879,42 0,00 2 310 231 339,20 0,00

A.III.3.
Náklady vybraných ústředních vládních 
institucí na předfinan

575 4 303 155 800,81 0,00 34 100 189 587,12 0,00

A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků - 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.1.
Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických 
osob

581 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.2.
Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických 
osob

582 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 584 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.4. Náklady ze sdílených spotřebních daní 585 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka výkazu

Výkaz zisku a ztráty
organi čních složek státu

k 31.12.2016

(v Kč 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 0,00 0,00 0,00 0,00

A.V. Daň z příjmů - 0,00 0,00 0,00 0,00

A.V.1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00

A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00

B. VÝNOSY CELKEM - 18 305 080 158,49 0,00 26 081 964 120,79 0,00

B.I. Výnosy z činnosti - 3 252 027 077,97 0,00 3 130 123 970,75 0,00

B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 32 909 231,87 0,00 45 491 991,56 0,00

B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 571 497,88 0,00 1 179 351,36 0,00

B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 10 715 262,68 0,00 8 036 771,51 0,00

B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 789 017,28 0,00 632 782,77 0,00

B.I.5. Výnosy ze správních poplatků 605 1 026 970,08 0,00 960 170,16 0,00

B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků 607 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 94 026,40 0,00 1 537 385,90 0,00

B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 998 065,46 0,00 335 728,09 0,00

B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 3 021 069,00 0,00 3 274 160,12 0,00

B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 1 281,65 0,00 12 136,75 0,00

B.I.13.
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 
majetku

645 3 173 074 789,10 0,00 3 026 399 016,04 0,00

B.I.14.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků

646 2 282 309,00 0,00 1 952 972,00 0,00

B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 49 429,00 0,00 4 056 721,00 0,00

B.I.16. Čerpání fondů 648 9 762 303,85 0,00 22 340 278,00 0,00

B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 15 731 824,72 0,00 13 914 505,49 0,00

B.II. Finanční výnosy - 88 818 402,46 0,00 98 101 013,25 0,00

B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.2. Úroky 662 144,35 0,00 157,70 0,00

B.II.3. Kurzové zisky 663 10 635 525,70 0,00 291 120,07 0,00

B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 17 619 536,44 0,00 16 370 586,03 0,00

B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 60 563 195,97 0,00 81 439 149,45 0,00

B.III. Výnosy z daní a poplatků - -145,02 0,00 -0,35 0,00

B.III.1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.3. Výnosy ze sociálního pojištění 633 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 -145,02 0,00 -0,35 0,00

B.III.5. Výnosy ze spotřebních daní 635 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.6. Výnosy z majetkových daní 636 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.7. Výnosy z energetických daní 637 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.8. Výnosy z daně silniční 638 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 0,00 0,00 0,00 0,00

B.IV. Výnosy z transferů - 14 964 234 823,08 0,00 22 853 739 137,14 0,00

B.IV.1.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí 
z transferů

671 68 917 782,39 0,00 91 833 347,93 0,00

B.IV.3.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí 
z předfinanco

675 14 895 317 040,69 0,00 22 761 905 789,21 0,00

B.V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků - 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V.1.
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických 
osob

681 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V.2.
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických 
osob

682 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V.6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 0,00 0,00 0,00 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním - -3 688 331 115,31 0,00 -23 667 692 139,61 0,00

C.2.
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období

- -3 688 331 115,31 0,00 -23 667 692 139,61 0,00



Položka 
výkazu

Běžné účetní 
období
v Kč

Minulé účetní 
období
v Kč

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 14 023 980,53 9 744 561,86

P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 035,76 6 035,76

P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 156 844,06 5 227 542,10

P.I.3. Vyřazené pohledávky 3 438 240,53 2 713 245,00

P.I.4. Vyřazené závazky 0,00 0,00

P.I.5. Ostatní majetek 5 422 860,18 1 797 739,00

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé pod 2 745 489 340,85 12 332 268 257,94

P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 1 869 207 240,85 12 332 261 556,94

P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0,00 0,00

P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0,00 0,00

P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0,00 0,00

P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0,00 0,00

P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 876 282 100,00 6 701,00

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 35 938 309,30 30 056 918,93

P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m 0,00 0,00

P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání 0,00 0,00

P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin 0,00 0,00

P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin 35 938 309,30 30 056 918,93

P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin 0,00 0,00

P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin 0,00 0,00

P.IV. Další podmíněné pohledávky 4 970 417,90 30 628 592,06

P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob 0,00 0,00

P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0,00 0,00

P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 0,00 0,00

P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 2 801 221,90 2 802 494,40

P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob 0,00 0,00

P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0,00 0,00

P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 2 169 196,00 1 300 320,00

P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0,00 0,00

P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0,00 0,00

P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0,00 0,00

P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0,00 26 525 777,66

P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0,00 0,00

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé pod 6 855 048 805,13 7 145 343 706,78

P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0,00 0,00

P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0,00 0,00

P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0,00 0,00

P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0,00 0,00

P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 44 364 295,84 0,00

P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 6 810 684 509,29 7 145 343 706,78

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 18 401,00

k 31.12.2016

Sumář příloh organiza čních složek státu

Příloha ú četní závěrky - část A.4.



P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0 0

P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0,00 0,00

P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0,00 0,00

P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0,00 0,00

P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00

P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00

P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00

P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 18 401,00

P.VII. Další podmíněné závazky 1 780 484 750,08 1 729 139 796,37

P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh 11 626 530,00 5 796 485,51

P.VII.10. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz 0,00 0,00

P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatníc 0,00 0,00

P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatníc 0,00 0,00

P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří 0,00 0,00

P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří 1 557 625 139,53 1 398 733 924,37

P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh 12 361 703,51 0,00

P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 49 361 450,47 4 910 069,22

P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 149 509 926,57 319 699 317,27

P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0,00 0,00

P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0,00 0,00

P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 0,00 0,00

P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 0,00 0,00

P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz 0,00 0,00

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovn 460 000,00 486 000,00

P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0,00 0,00

P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 460 000,00 486 000,00

P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0,00 0,00

P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0,00 0,00

P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -7 498 487 114,95 3 528 705 826,64

Položka 
výkazu

Stav k 1.1.
v Kč

Stav k 31.12.2016
v Kč

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 0,00 0,00

Položka 
výkazu

Stav k 1.1.
v Kč

Stav k 31.12.2016
v Kč

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za 0,00 0,00

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve 0,00 0,00

Položka 
výkazu

Hodnota
v Kč

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto 20 657,00

Příloha ú četní závěrky - část B

Příloha ú četní závěrky - část C

Příloha ú četní závěrky - část D



Položka 
výkazu

Stav k 31.12.2016
v Kč

A.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 2 765 352,76

A.II. Tvorba fondu 10 596 898,00

A.II.1. Základní příděl 10 596 898,00

A.II.2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19 0,00

A.II.3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k 0,00

A.II.4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,00

A.II.5. Ostatní tvorba fondu 0,00

A.III. Čerpání fondu 7 475 458,90

A.III.1. Půjčky na bytové účely 0,00

A.III.2. Stravování 4 963 078,00

A.III.3. Rekreace 556 948,81

A.III.4. Kultura, tělovýchova a sport 553 553,60

A.III.5. Sociální výpomoci a půjčky 15 000,00

A.III.6. Poskytnuté peněžní dary 167 000,00

A.III.7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 996 470,00

A.III.8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00

A.III.9. Ostatní užití fondu 223 408,49

A.IV. Konečný stav fondu 5 886 791,86

Položka 
výkazu

Stav k 31.12.2016 
v Kč

B.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 35 481 888,36

B.II. Tvorba fondu 1 470 650,52

B.II.1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 1 321 596,52

B.II.2. Peněžní dary - účelové 95 054,00

B.II.3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00

B.II.4. Peněžní dary - neúčelové 0,00

B.II.5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prost 0,00

B.II.6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nab 0,00

B.II.7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospod 54 000,00

B.II.8. Ostatní tvorba 0,00

B.III. Čerpání fondu 9 762 303,85

B.III.1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 8 654 265,08

B.III.2. Peněžní dary - účelové 85 054,00

B.III.3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00

B.III.4. Peněžní dary - neúčelové 0,00

B.III.5. Výdaje na reprodukci majetku 0,00

B.III.6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany 0,00

B.III.7. Ostatní čerpání 1 022 984,77

Příloha ú četní závěrky - Fond kulturních a sociálních

Příloha ú četní závěrka - Rezervní fond (OSS)



B.IV. Konečný stav fondu 27 190 235,03



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období

Korekce - běžné 
období

Netto - běžné 
období

Netto - minulé 
období

AKTIVA Aktiva celkem - 14 583 108 312,11 4 418 839 413,36 10 164 268 898,75 10 297 703 304,03

A. Stálá aktiva - 12 824 327 685,51 4 411 987 695,05 8 412 339 990,46 8 554 604 828,61

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 799 885 523,61 497 091 075,06 302 794 448,55 380 396 067,89

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 25 049 698,92 8 362 564,00 16 687 134,92 5 344 311,46

A.I.2. Software 013 596 973 036,36 364 780 127,13 232 192 909,23 269 168 810,81

A.I.3. Ocenitelná práva 014 7 620 747,18 4 386 448,50 3 234 298,68 3 606 934,68

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 75 582 188,93 75 581 039,93 1 149,00 1 449,00

A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 90 149 416,41 43 980 895,50 46 168 520,91 44 360 267,49

A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 4 440 435,81 0,00 4 440 435,81 57 158 614,45

A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 70 000,00 0,00 70 000,00 755 680,00

A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek - 12 024 123 479,10 3 914 896 619,99 8 109 226 859,11 8 173 863 617,92

A.II.1. Pozemky 031 4 087 072 700,83 0,00 4 087 072 700,83 4 079 722 339,31

A.II.2. Kulturní předměty 032 5 090 624,76 0,00 5 090 624,76 4 914 265,23

A.II.3. Stavby 021 4 988 136 773,44 1 909 930 796,72 3 078 205 976,72 2 984 183 992,81

A.II.4.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých vě

022 2 329 567 233,40 1 527 314 285,66 802 252 947,74 429 888 548,25

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 476 909 727,41 476 895 753,61 13 973,80 30 276,80

A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 846 807,00 755 784,00 91 023,00 120 406,00

A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 118 395 041,26 0,00 118 395 041,26 633 693 935,92

A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 122 550,00 0,00 122 550,00 184 079,00

A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 17 982 021,00 0,00 17 982 021,00 41 125 774,60

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 - 318 682,80 0,00 318 682,80 345 142,80

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 465 318 682,80 0,00 318 682,80 345 142,80

A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Oběžná aktiva - 1 758 780 626,60 6 851 718,31 1 751 928 908,29 1 743 098 475,42

B.I. Zásoby - 57 899 347,87 0,00 57 899 347,87 60 580 152,75

B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.2. Materiál na skladě 112 30 160 018,12 0,00 30 160 018,12 28 758 031,55

B.I.3. Materiál na cestě 119 129 013,15 0,00 129 013,15 139 041,02

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 8 993 397,85 0,00 8 993 397,85 14 372 783,72

B.I.7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.8. Zboží na skladě 132 18 264 735,80 0,00 18 264 735,80 16 706 046,90

B.I.9. Zboží na cestě 138 147 171,05 0,00 147 171,05 349 435,56

B.I.10. Ostatní zásoby 139 205 011,90 0,00 205 011,90 254 814,00

B.II. Krátkodobé pohledávky - 676 171 651,91 6 851 718,31 669 319 933,60 695 987 076,70

B.II.1. Odběratelé 311 61 278 755,08 6 663 110,11 54 615 644,97 59 684 456,05

B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7 774 055,24 0,00 7 774 055,24 5 812 607,34

B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4 510 267,34 0,00 4 510 267,34 4 537 188,59

B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaha p říspěvkových organizací 
k 31.12.2016

(v Kč na dvě desetinná místa)



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období

Korekce - běžné 
období

Netto - běžné 
období

Netto - minulé 
období

B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 803 146,04 0,00 803 146,04 1 511 850,87

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 4 479 934,00 0,00 4 479 934,00 6 638 810,00

B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.15. Daň z přidané hodnoty 343 3 282 522,89 0,00 3 282 522,89 2 398 084,00

B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 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.30. Náklady příštích období 381 12 855 584,29 0,00 12 855 584,29 12 792 332,21

B.II.31. Příjmy příštích období 385 493 126,97 0,00 493 126,97 215 369,24

B.II.32. Dohadné účty aktivní 388 580 181 593,30 0,00 580 181 593,30 602 188 177,40

B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 512 666,76 188 608,20 324 058,56 208 201,00

B.III. Krátkodobý finanční majetek - 1 024 709 626,82 0,00 1 024 709 626,82 986 531 245,97

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 30 913 068,84 0,00 30 913 068,84 484 636,34

B.III.9. Běžný účet 241 980 266 547,79 0,00 980 266 547,79 976 168 026,29

B.III.10. Běžný účet FKSP 243 7 907 594,07 0,00 7 907 594,07 6 393 889,47

B.III.15. Ceniny 263 977 043,58 0,00 977 043,58 962 695,40

B.III.16. Peníze na cestě 262 1 954 576,65 0,00 1 954 576,65 0,00

B.III.17. Pokladna 261 2 690 795,89 0,00 2 690 795,89 2 521 998,47

PASIVA Pasiva celkem - 0,00 0,00 10 164 268 898,75 10 297 703 304,03

C. Vlastní kapitál - 0,00 0,00 9 416 610 676,64 9 531 743 823,30

C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky - 0,00 0,00 8 480 361 517,05 8 593 100 192,92

C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 0,00 0,00 7 159 686 189,47 7 140 084 473,17

C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 0,00 0,00 1 328 174 325,91 1 469 116 103,19

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 -28 158 212,26 -28 158 212,26

C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,00 0,00 9 617 842,84 3 293 165,42

C.I.7. Opravy předcházejících účetních období 408 0,00 0,00 11 041 371,09 8 764 663,40

C.II. Fondy účetní jednotky - 0,00 0,00 908 496 945,88 900 357 614,18

C.II.1. Fond odměn 411 0,00 0,00 69 259 816,31 56 087 488,73

C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 0,00 0,00 8 692 773,31 7 188 108,26

C.II.3.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 
hospodaření

413 0,00 0,00 181 811 011,30 189 378 401,98

C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 0,00 0,00 2 734 482,65 4 708 361,58

C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 0,00 0,00 645 998 862,31 642 995 253,63

C.III. Výsledek hospodaření - 0,00 0,00 27 752 213,71 38 286 016,20

C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 0,00 0,00 26 563 573,71 37 097 376,20

C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00 0,00 1 188 640,00

C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 0,00 0,00 1 188 640,00 0,00

D. Cizí zdroje - 0,00 0,00 747 658 222,11 765 959 480,73

D.I. Rezervy - 0,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00

D.I.1. Rezervy 441 0,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00

D.II. Dlouhodobé závazky - 0,00 0,00 568 621 048,40 565 326 245,27

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 5 175,00 5 175,00

D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 0,00 0,00

D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00 568 615 873,40 565 321 070,27

D.III. Krátkodobé závazky - 0,00 0,00 164 037 173,71 185 633 235,46



Syntetický 
účet

Brutto - běžné 
období

Korekce - běžné 
období

Netto - běžné 
období

Netto - minulé 
období

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 37 845 410,69 62 861 469,01

D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00 306 917,90 282 062,63

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 19 248 019,00 17 334 420,00

D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0,00 28 304 130,57 23 301 574,88

D.III.12. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 19 759 439,49 17 575 258,00

D.III.13. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 8 490 057,00 7 634 324,00

D.III.14. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 19 212,00

D.III.15. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 1 910 131,00 3 012 392,00

D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 8 131 483,00 3 458 776,00

D.III.17. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 1 871 741,63 3 849 412,74

D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00 0,00 0,00

D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0,00 0,00 4 130 013,57 627 478,99

D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 0,00 15 000,00 16 500,00

D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 801 379,96 9 912 133,85

D.III.35. Výdaje příštích období 383 0,00 0,00 1 478 480,48 915 312,20

D.III.36. Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 5 475 678,85 3 925 193,84

D.III.37. Dohadné účty pasivní 389 0,00 0,00 23 680 229,07 24 655 891,91

D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 0,00 0,00 2 589 061,50 6 251 823,41



Syntetický účet
Hl.činn. - běž. 
období

Hosp.činn. - 
běž.období

Hl.činnost - 
min.období

Hosp.činn. - 
min.období

A. NÁKLADY CELKEM - 2 106 907 710,78 16 289 164,26 2 259 108 415,14 12 663 273,34

A.I. Náklady z činnosti - 2 082 714 340,52 15 141 047,05 2 240 131 498,97 12 663 229,28

A.I.1. Spotřeba materiálu 501 93 393 974,73 1 047 318,81 100 752 265,01 966 436,95

A.I.2. Spotřeba energie 502 41 378 392,66 433 803,08 43 331 314,52 276 728,07

A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 3 399 832,76 0,00 4 016 379,59 0,00

A.I.4. Prodané zboží 504 5 433 632,20 7 103 807,69 4 492 208,61 5 513 090,97

A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 -1 413 016,00 0,00 -2 747 754,00 0,00

A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 -10 183 729,27 -468,00 -12 792 311,66 0,00

A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 6 530 001,13 0,00 -4 613 574,74 0,00

A.I.8. Opravy a udržování 511 100 585 205,13 61 832,00 95 406 670,72 79 957,76

A.I.9. Cestovné 512 22 303 158,45 8 227,73 23 945 819,54 5 747,74

A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 1 256 480,59 533,00 1 289 703,28 440,00

A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 -2 040,00 0,00 -123 898,18 0,00

A.I.12. Ostatní služby 518 482 719 679,13 795 155,06 671 419 381,61 430 033,88

A.I.13. Mzdové náklady 521 657 085 175,20 3 740 419,00 646 378 365,00 3 444 288,00

A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 216 173 842,25 1 272 826,00 212 817 195,00 1 166 951,00

A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 2 848 344,89 0,00 2 744 649,24 0,00

A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 19 013 790,67 65 041,47 15 237 241,63 44 374,67

A.I.17. Jiné sociální náklady 528 740 567,90 0,00 2 525 121,20 18 199,00

A.I.18. Daň silniční 531 681 527,00 0,00 751 923,00 0,00

A.I.19. Daň z nemovitostí 532 3 349 189,00 719,00 3 440 649,00 719,00

A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 1 509 908,32 0,00 1 238 536,55 0,00

A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 9 319,15 4 000,00 1 012 571,00 0,00

A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 1 203 783,05 0,00 2 408 172,42 0,00

A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.25. Prodaný materiál 544 571 676,99 0,00 1 828 831,63 0,00

A.I.26. Manka a škody 547 1 107 361,08 3 088,67 58 140 242,98 32 385,13

A.I.27. Tvorba fondů 548 464 996,71 0,00 -126 435,00 0,00

A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 319 905 031,05 353 994,00 216 877 433,63 443 991,00

A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 8 234 053,43 0,00 6 272 882,77 0,00

A.I.31. Prodané pozemky 554 1 851 153,00 0,00 492 098,00 0,00

A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -227 984,63 -13 929,95 -781 221,36 74 770,05

A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 1 448 092,08 0,00 23 857,24 0,00

A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 32 914 605,00 233 550,83 48 908 197,59 133 565,38

A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 68 428 336,87 31 128,66 95 564 983,15 31 550,68

A.II. Finanční náklady - 13 959 254,32 19,21 3 525 555,92 44,06

A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.2. Úroky 562 2,18 0,00 164,01 0,00

A.II.3. Kurzové ztráty 563 1 021 963,17 19,21 3 517 068,05 44,06

A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 12 932 442,20 0,00 6 534,97 0,00

A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 4 846,77 0,00 1 788,89 0,00

A.III. Náklady na transfery - 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.1.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí 
na transfery

571 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na 
transfery

572 0,00 0,00 0,00 0,00

A.V. Daň z příjmů - 10 234 115,94 1 148 098,00 15 451 360,25 0,00

A.V.1. Daň z příjmů 591 9 805 792,94 1 148 098,00 16 075 690,25 0,00

Položka výkazu

 Výkaz zisku a ztráty 
příspěvkových organizací 

k 31.12.2016

(v Kč na dvě desetinná místa)



Syntetický účet
Hl.činn. - běž. 
období

Hosp.činn. - 
běž.období

Hl.činnost - 
min.období

Hosp.činn. - 
min.obdobíPoložka výkazu

A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 428 323,00 0,00 -624 330,00 0,00

B. VÝNOSY CELKEM - 2 127 931 080,80 21 829 367,95 2 291 263 235,08 17 605 829,60

B.I. Výnosy z činnosti - 785 934 569,37 21 829 367,16 750 169 235,73 17 605 774,92

B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 354 926 398,01 0,00 373 693 145,34 0,00

B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 273 928 407,11 4 570 406,84 270 772 772,03 4 297 976,70

B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 28 706 182,87 2 876 202,57 27 415 870,15 2 632 712,34

B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 6 467 690,83 14 069 222,59 4 910 577,65 10 591 169,48

B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 1 755 740,23 0,00 1 507 677,58 0,00

B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 854 228,24 0,00 1 215 206,00 0,00

B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 3 440 356,48 0,00 2 590 554,95 0,00

B.I.13.
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 
majetku

645 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.14.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků

646 1 493 663,04 0,00 2 231 100,44 0,00

B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 416 500,00 0,00

B.I.16. Čerpání fondů 648 63 161 113,84 0,00 29 132 610,27 0,00

B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 51 200 788,72 313 535,16 36 283 221,32 83 916,40

B.II. Finanční výnosy - 3 408 140,93 0,79 5 791 258,07 54,68

B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.2. Úroky 662 114 002,24 0,00 987 415,01 0,00

B.II.3. Kurzové zisky 663 300 427,48 0,79 1 074 433,12 54,68

B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 2 993 711,21 0,00 3 729 409,00 0,00

B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,94 0,00

B.IV. Výnosy z transferů - 1 338 588 370,50 0,00 1 535 302 741,28 0,00

B.IV.1.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 
transferů

671 1 338 588 370,50 0,00 1 535 302 741,28 0,00

B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z 
transferů

672 0,00 0,00 0,00 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 31 257 485,96 6 688 301,69 47 606 180,19 4 942 556,26

C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 21 023 370,02 5 540 203,69 32 154 819,94 4 942 556,26



Položka 
výkazu

Brutto - běžné obd
v Kč

Korekce - běžné obd
v Kč

Netto - běžné 
obd
v Kč

Netto - minulé obd.
v Kč

G. Stavby 4 891 329 233,98 1 797 412 039,38 3 093 917 194,60 2 992 379 509,69

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 256 131 879,00 111 801 516,44 144 330 362,56 232 985 726,89

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 554 968 661,66 92 942 281,38 462 026 380,28 426 356 270,71

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1 182 473 696,24 321 424 743,91 861 048 952,33 834 602 158,39

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 1 274 614 519,58 790 986 388,41 483 628 131,17 462 150 854,43

G.5. Jiné inženýrské sítě 151 475 115,43 46 457 301,01 105 017 814,42 100 535 370,07

G.6. Ostatní stavby 1 471 665 362,07 433 799 808,23 1 037 865 553,84 935 749 129,20

Položka 
výkazu

Brutto - běžné obd
v Kč

Korekce - běžné obd
v Kč

Netto - běžné 
obd
v Kč

Netto - minulé obd.
v Kč

H. Pozemky 4 086 529 480,83 0,00 4 086 529 480,83 4 041 838 159,31

H.1. Stavební pozemky 5 680 655,99 0,00 5 680 655,99 3 628 589,40

H.2. Lesní pozemky 3 346 499 262,92 0,00 3 346 499 262,92 3 581 268 289,50

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 101 231 528,42 0,00 101 231 528,42 95 874 543,35

H.4. Zastavěná plocha 27 529 869,30 0,00 27 529 869,30 14 660 277,78

H.5. Ostatní pozemky 605 588 164,20 0,00 605 588 164,20 346 406 459,28

Příloha ú četní závěrky - Stavby

Příloha ú četní závěrky - Pozemky



Zkratka Význam
AOPK ČR 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 ČR Ministerstvo financí ČR
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
OPI Operační program infrastruktura
OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPS Operační program Přeshraniční spolupráce
OPŽP Operační program Životní prostředí
OPPP Ostatní platby za provedenou práci
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 OPŽP Technická asistence Operačního programu Životní prostředí
UCB UniCredit bank
ÚO ústřední orgán
v.v.i. veřejné výzkumné instituce
VH Vodohospodářské
OPVpK 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
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Afro-Onzi Leather                                 2 000 Kvedu Praha s.r.o.                                142 000
Ahmad Yassin                                      5 000 Laube Z.                                          2 000
Albrecht Lišková Rom                              10 000 Laube Zbyněk                                    5 000
Altman Az s.r.o.                                  5 000 Lederer, Leoš                                     5 000
Animal Source Czechi                              15 000 Lesy Budišov Nad Bud                              1 000
Animals Holding Druž                              1 000 Luxury Brand Manag.                               38 000
Antonín Lukscheiter                               3 000 Mareček                                           1 000
Aqua Vala                                         10 000 Mareček M.                                        1 000
Aquareef s.r.o.                                   1 000 Marek J. 3 000
Art De Suisse s.r.o.                              94 000 Martin Cirž                                       2 000
Arture Art  & Nature                              1 000 Martínek M. Ra Ma                                 3 000
B.A.R. - Reptofilia,                              6 000 Mcbride Czech, A.S.                               3 000
B.Powedrozka                                      1 000 Menclik Stanislav                                 4 000
Bahnikova Jana                                    1 000 Menclíková M                                      2 000
Bc Metal Doo Banja L                              5 970 Mgr. Lukáš Bělský                                 1 000
Bc. Kristýna Zichová                              1 000 Miami Group s.r.o.                                2 000
Bečička Jan                                       1 000 Miloslav Mareček                                  6 000
Bechyně Vl. S.R.                                  2 000 Morák J.                                          3 000
Bělohlávek, Jiří                                  1 000 Morong Jindřich                                  1 000
Bělský L.                                         1 000 Moskal J. 1 000
Benický Martin                                    1 000 Mošová Jana                                       1 000
Berger Helmut                                     3 000 Mrozek Richard Ing.                               1 000
Berka J.                                          1 000 Mvdr. Michal Necid                                12 000
Blahoš J,                                         4 000 Nature Resource Netw                              26 000
Blahož J.                                         8 000 Nb Product s.r.o.                                 1 000
Blahož, Bárta                                     4 000 Nbe Corp. s.r.o.                                  4 000
Blahož, Chrpa 3 000 Necid M.                                          2 000
Blokes Josef                                      3 000 Nejedly Jiri                                      1 000
Blokeš J.                                         2 000 Nest Spol. s.r.o.                           13 000
Böhm Karel,Mudr.                                  1 000 Nguyen Chi Kien                                   1 000
Bublík Tomáš                                      1 000 Nimetal, Spol. s.r.o.                             6 000
Carollinum s.r.o.                                 50 000 Nováková Hana,Mudr.                               2 000
Česká Spr.Nemovit. I                              1 000 Oldřich Pospíchal                                 16 000
Činž M.                                           2 000 Orbico Beauty s.r.o.                              3 000
Čubírka, Habi                                     5 000 Otakar Potyka                                     1 000
Dadal Animals s.r.o.                              8 000 Palkowitschia, Spol.                              3 000
Deal Hodinarstvi, s.r.o.                              1 000 Parrot Export s.r.o.                              8 000
Doležal Jiří                                      21 000 Pavlica R.                                        1 000
Drozdík Č.                                        3 000 Pečinková Leona                                   1 000
Eliška Eliášová                                   2 000 Petr Smekal                                       1 000
Eniak Spol. S R.O.                                16 000 Petra-Aqua s.r.o.                                 1 000
Farma Python s.r.o.                               2 000 Petrásová Simona                                  1 000
Fine Antigues Prague s.r.o.                       2 000 Pittsburgh Corn                                   10 000
Forst P.                                          1 000 Pospíšil Josef                                    40 000
Forst Petr Ing                                    3 000 R.Martínek Ra Ma                                  4 000
Frantisek Hanak                                   23 000 Radek Martinek-Rama-                              33 000
Frischolz Soňa 1 000 Róza - West                                       1 000
Gilar Jaroslav                                    6 000 Rozawood, A.S.                                    1 000
Glamour Diamond s.r.o..                              7 000 Rybníkářství Pohořel                              10 000
Gumárny Zubří, a.s.                             1 000 Rys K. 2 000
Habal Vít                                         1 000 Sedláček, Ivo                                     1 000
Hanák F.                                           2 000 Semecký, Vagner, Fadrhonc                         3 000
Hodinářství Bechyně                               51 000 Shemesh Sharon                                    2 000
Hojný Luděk                                       10 000 Simpsonová Juliana                                4 000
Hortai, Michal                                    1 000 Sotio A.S.                                        20 000
Hošek V.                                          2 000 Sound Trust, s.r.o.                               2 000
Hynek, Jan                                        2 000 Suchánek Jan                                      8 000
Christian Dior Coutu                              2 000 Šedivcová, Jana                                   1 000
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Chrpa F. 2 000 Šlechtová Hana                                    1 000
Chrpa, Červinka 2 000 Štika P.                                          1 000
Ilian Kirov                                       3 000 Štika P. Optimum 2 000
Ing.Jiri Berka                                    1 000 Švarc, David                                      7 000
Ingr Jiří                                         3 000 Tcm Bohemia s.r.o.                                2 000
Institut Environment                              9 000 Terra Company Habal                               17 000
Jahoda P.                                         2 000 Time Trade s.r.o.                                 4 000
Jahoda Petr                                       16 000 Tomáš Říha                                        1 000
Jakub Kronovetr                                   1 000 Vesely Jiri, Mudr.                                1 000
Janeba Time, s.r.o.                               2 000 Vladimir  Cech - Obc                              1 000
Janeček R.                                        1 000 Vladimír Bechyně S.R                              18 000
Jewelery Pařĺžská 15                              1 000 Vlk Vítězslav                                     1 000
Khodlova Dita                                     1 000 Zalabáková Klára                                  3 000
Klenoty Aurum, S.R.O                              3 000 Zales Milan                                       3 000
Kovachevski Filip                                 1 000 Zbynek Englic                      10 000
Krcal Jiri                                        1 000 Zima J.                                           1 000
Kříř R.                                           1 000 Zoopark Zajezd o.p.s.                            2 000
Kundera Jan                                       4 000 1 026 970


