
Zprávu o činnosti SFŽP ČR projednala vláda 

Bez připomínek (navíc s pochvalou premiéra Miloše Zemana) projednala vláda České
republiky na svém červencovém zasedání „Zprávu o činnosti Státního fondu životního prostředí
ČR za rok 2000”, kterou jí předložil ministr životního prostředí Miloš Kužvart jako správce SFŽP. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond”) je specificky zaměřenou institucí,
která je významným finančním zdrojem pro podporu realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu
životního prostředí v jeho jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění
závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, z Národního programu přípravy
České republiky na vstup do Evropské unie a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí.

Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb., na který navazují
prováděcí předpisy - Statut Fondu, Jednací řád Rady SFŽP ČR, Směrnice Ministerstva životního prostředí o
poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro
poskytování podpory pro příslušné období.

Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek
životního prostředí. V období 1994 - 1997 byly příjmem Fondu rovněž finanční prostředky uvolněné na
realizaci Programu na ozdravení ovzduší v celkové výši 6,1 mld. Kč, které byly do Fondu postupně
převáděny z Fondu národního majetku v intervalech a částkách stanovených usnesením vlády č. 711 ze dne
14. 12. 1994.

O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě
doporučení poradního orgánu - Rady SFŽP ČR, který je složen ze 6 zástupců Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, 6 zástupců vybraných ministerstev a zástupce Svazu měst a obcí ČR. Na základě vydaných
Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z Fondu zabezpečuje Kancelář Fondu realizaci konkrétních
podpor.

Kancelář Fondu zajišťuje veškerou agendu související s činností Fondu. Je to zejména konzultační a
poradenská činnost, příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava návrhů pro jednání Rady
Fondu a Rozhodnutí ministra, následně pak smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního
ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného
sledování účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených
ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a
vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových
pravidel.

V roce 2000 byly provedeny systémové změny v oblasti příjmu žádostí, pokračovalo dopracování
a zpřesňování postupů pro posuzování a vyhodnocování žádostí o podporu, posilování kontrolních a
dohlídkových činností v průběhu realizace podporovaných akcí, uplatňování intenzivnějších postupů vůči
dlužníkům apod. 

Fond významnou měrou přispěl z rozpočtových a rovněž z veřejnoprávních zdrojů k odstranění
povodňových škod, které způsobily živelní pohromy na území České republiky v letech 1997 a 1998. Fond
na základě souhlasu správce Fondu v červenci 1997 zřídil zvláštní povodňové konto, na kterém byly
shromažďovány finanční prostředky od občanů a organizací. K 31. 12. 1999 byla na základě Rozhodnutí
Ministerstva vnitra č. j. VS/3-6376/99-837 ze dne 16. 11. 1999 sbírka ukončena, konečné vyúčtování bylo
zpracováno k 31. 12. 2000 a předloženo příslušným orgánům ke schválení.

V roce 1999 byla dobudována síť celkem sedmi regionálních pracovišť Fondu pro zlepšení dostupnosti
informací o poskytování podpor z Fondu, k posílení kontrolní činnosti vůči příjemcům podpory a pro
zintenzivnění kontaktů Fondu s orgány státní správy, případně samosprávy na regionální, okresní a obecní
úrovni. Koncem roku 2000 v souvislosti s novou organizační strukturou orgánů státní správy a samosprávy
Fond doplnil tuto síť o dalších 5 nových pracovišť a na základě výběrových řízení zajistil jejich personální
obsazení. Umístění těchto pracovišť bylo voleno tak, aby od 1. ledna 2001 působností i lokalizací
odpovídala krajskému uspořádání orgánů státní správy.

S platností od 1. 6. 2000 byly upraveny programy pro poskytování podpor z Fondu, pro období roku
2000 byly proti předchozímu období rozšířeny i programy pro poskytování podpory na opatření v rámci
Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Úpravy vycházely ze
„Strategie Státního fondu životního prostředí ČR v předvstupním období”, schválené Ministerstvem
životního prostředí koncem roku 1999 pro období let 2000 až 2005, které je významné z hlediska přípravy na
vstup do Evropské unie. Odpovídají rovněž schválené Investiční strategii České republiky na zajištění
implementace legislativy Evropského společenství v oblasti Životní prostředí k Aproximační strategii pro
oblast Životní prostředí. Strategie Fondu obsahuje rozpracování Státní politiky  životního prostředí na
podmínky Fondu, navazuje na „Strategii Státního fondu životního prostředí České republiky v období 1997 -
2000” a zohledňuje závěry „Zhodnocení Státního fondu životního prostředí České  republiky” vydaného v
dubnu 1999 na základě hodnocení činnosti Fondu provedeného úkolovou skupinou Environmentálního
akčního programu (EAP) sekretariátu OECD a Programu PHARE EU koncem roku 1998. Základní



východiska předkládané strategie projednala rovněž Rada Fondu a její doporučení byla do materiálu
zapracována. 

Strategie Fondu obsahuje opatření rozdělená do základních okruhů (Zásady činnosti Fondu v
předvstupním období, Priority činnosti Fondu, Návrh optimálních mechanismů činnosti Fondu, Návrh
možných variant transformace Fondu, Návrh případných změn stávající právní úpravy a Výhled finanční
situace Fondu na období 2000 - 2005). Přitom vychází ze stávajícího zákona č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí ČR a neklade si za cíl navrhovat změny platných norem a předpisů vztahujících se
k činnosti Fondu. 

Realizace cílů Státní politiky životního prostředí a Investiční strategie České republiky na zajištění
implementace legislativy Evropského společenství v oblasti Životního prostředí k Aproximační strategii pro
oblast Životního prostředí však bude velmi náročná. Předpokladem je zachování jednotného a finančně
kompaktního Fondu životního prostředí, který je připraven uvedené strategické cíle uskutečnit. Tato etapa
bude i finančně velmi náročná a MŽP musí pro Fond zajistit co možná nejvyšší budoucí příjmy, ať již
vydáním vlastních dluhopisů nebo úvěrem ze zahraniční finanční instituce, či posílením zdrojů Fondu
státními prostředky. V případě stávajících příjmů musí MŽP usilovat o jejich zachování.

Ve sledovaném období probíhalo i sladění národní české legislativy s evropskými normami, např.
novelizace zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země, zcela nový zákon o integrované prevenci a
kontrole průmyslového znečišťování, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, vodní zákon atd.
Novelizace stávající legislativy by měla významně ovlivnit zdrojovou část rozpočtu Fondu, a tím i
navýšení objemu realizace podpory nových ekologických opatření. V časové řadě vykazuje zdrojová část
rozpočtu příjmů z úplat, poplatků a pokut nadále klesající charakter.

V roce 2000 pokračoval Fond v řešení otázek technického a administrativního zabezpečení
Programu ISPA EU. K zabezpečení této oblasti byl zřízen na SFŽP úsek zahraničních vztahů. Program
ISPA („Instrument for Structural Policies for Pre-Accession“) je nově připravovaný rámcový program
Evropské Unie, zaměřený na pomoc zemím, žádajícím o vstup do Evropské Unie. Úkolem tohoto programu
je jednak podpořit úsilí těchto zemí plnit soubor předpisů EU v oblasti životního prostředí a ostatní
požadavky EU, ale hlavně připravit kandidátské země na využívání Kohezního fondu po připojení
k Evropské unii. Program ISPA je obdobně jako Kohezní fond zaměřen na podporu investičních projektů v
oblasti životního prostředí a dopravy. V oblasti životního prostředí umožní podporovat projekty ve složkách
ochrany vod, ochrany ovzduší a nakládání s odpady. Jedná se o projekty velkého investičního rozsahu,
jejichž minimální náklady u jednotlivých projektů musí přesáhnout 5 mil. EUR. Podpora bude poskytována
formou dotace až do výše 60 - 75 procent požadované částky a je směrována převážně do veřejného
sektoru. Zbývajících minimálně 25 procent musí žadatel zajistit z vlastních zdrojů, komerčním úvěrem, ze
zdrojů domovského státu žadatele apod.

Fond se na přípravě Programu ISPA podílel od poloviny roku 1998. V roce 2000 byla dokončena příprava
návrhu „Směrnice MŽP pro předkládání žádostí o podporu z programu Evropského společenství
ISPA”. V roce 2000 se Fond připravoval na činnost Implementační agentury ISPA, kterou bude SFŽP od
roku 2001 zabezpečovat na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2001 číslo 149,
kterým bylo ministrovi životního prostředí uloženo zajistit implementaci projektů ISPA počínaje alokací roku
2001 prostřednictvím implementační agentury – Státního fondu životního prostředí ČR pro projekty životního
prostředí. Činnost implementační agentury spočívá především v přípravě výběrového řízení, v dohledu nad
realizací projektu, v uvolňování finančních zdrojů, sestavování finančních výkazů, vedení účetní evidence o
realizaci daného projektu atd. Celý proces od přijímání a vyhodnocování projektů až po jejich implementaci
tak bude zastřešen v rámci SFŽP ČR, který je spravován Ministerstvem životního prostředí a je součástí
resortu životního prostředí. Objem finančních prostředků poskytovaných Evropskou komisí v rámci programu
ISPA bude cca 1,2 mld. Kč ročně, celkové náklady projektů realizovaných Implementační agenturou
dostoupí výše cca 2 mld. Kč. ročně.

K významným aktivitám Fondu se řadí i pokračování mezinárodní spolupráce se středoevropskými
partnerskými fondy životního prostředí. Pojetí fondové formy financování, používané pracovní postupy a
organizační uspořádání Fondu s republikovou působností, které je koncipováno obdobně jako u
srovnatelných zahraničních institucí, bylo pozitivně hodnoceno zástupci OECD při jejich ověřování stavu v
rámci přípravného období pro vstup do EU.

V závěru roku 1999 proběhlo vedením Fondu zadané ratingové hodnocení SFŽP ČR. Na základě jeho
výsledků v únoru 2000 Ratingová agentura Duff & Phelps CZ, a. s., přidělila Fondu lokální ratingové
hodnocení v lokální měně (Kč) stupně AAA. Jedná se o nejlepší dosažitelné ohodnocení dlouhodobého
ratingu. Uvedené ratingové hodnocení přidělil pětičlenný výbor, který zejména pozitivně hodnotil celkově
obezřetný a konzervativní přístup Fondu při poskytování půjček a dotací. Současně bylo kladně oceněno
dosažení vyrovnaného rozpočtu, tvorba dostatečně vysokých rezerv ukládaných do kvalitních finančních
instrumentů, zajištěná likvidita a důslednost při vymáhání pohledávek, schopnost SFŽP dostát svým
závazkům a dále schopnost zachovat si dlouhodobou solventnost. Další ratingové hodnocení Fondu se
uskutečnilo v závěru roku 2000. Na jeho základě mezinárodní ratingová agentura Fitch udělila dne
20. 2. 2001 Státnímu fondu životního prostředí České republiky dlouhodobý národní rating ,AAA (cze)’,
výhled ratingu je stabilní. Rating je založen zejména na konzervativních principech hospodaření Fondu,
bezpečnému charakteru jeho příjmů a efektivním provozu. Ačkoliv Fond nemá explicitní státní záruku, z jeho
statutu vyplývá zřetelná vazba na stát. 



V roce 2000 vyřídil Fond celkem 113 písemně podaných žádostí o informace podle zákona číslo
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkajících se přímo či nepřímo činnosti Fondu. 

Z celkového počtu 113 žádostí bylo sto vyřízeno kladně (tj. požadovaná informace byla poskytnuta), v 5
případech bylo vyhověno jen částečně, v 8 případech bylo odepřeno zpřístupnění informace v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona číslo 106/1999 Sb., která omezují právo na informace z následujících
důvodů: buď proto, že se požadované informace vztahovaly k interním předpisům Fondu nebo šlo o nové
informace, které vznikly při přípravě rozhodnutí povinného subjektu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1
zákona, resp. by podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona poskytnutím požadované informace byla porušena
ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem nebo je vylučovaly předpisy o ochraně
obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona, v jednom případě, kdy žádost byla ve smyslu § 4 zákona
podaná Fondu jakožto nepříslušnému orgánu, byl žadatel  odkázán na jiný subjekt, kompetentní k poskytnutí
požadované informace. Ve všech případech byli žadatelé informováni o důvodech odepření poskytnutí
informace. Nebylo podáno žádné odvolání ani rozklad proti rozhodnutí.

Z celkového počtu 113 žádostí o poskytnutí informací byly 53 žádosti, tj. cca 47 procent, v podstatě
standardní dotazy na možnosti poskytování podpory z Fondu, které by byly zodpovězeny i v případě
neexistence zákona č. 106/1999 Sb.; 60 žádostí, tj. cca 53 procent, byly dotazy speciální, převážně
zaměřené na konkrétní akce, na něž byla poskytnuta podpora z Fondu, a dále dotazy, které s činností Fondu
prakticky nesouvisejí nebo souvisejí jen nepřímo – např. dotazy týkající se subjektů, jimž byla přiznána
podpora z Fondu, žádosti o dokumenty, které jsou vlastnictvím žadatele, např. kompletní projektová
dokumentace podporovaných projektů, případně žádosti o doporučení konkrétních dodavatelských firem či
technologií.

Od zahájení činnosti Fondu v roce 1992 do konce roku 2000 bylo vydáno celkem 3881 kladných
rozhodnutí ministra o poskytnutí finanční podpory v souhrnné výši 33,114 mld. Kč. Z tohoto počtu bylo
celkem 1011 akcí definitivně ukončeno včetně případného vypořádání splátek z titulu poskytovaných půjček
a splátek úroků. U dalších 842 akcí byla ukončena realizace a definitivně přiznána podpora schválením
závěrečného vyhodnocení, ale dále probíhá splácení poskytnuté půjčky. 

Ing. František Zelenka,
PhDr. Věra Dřevíkovská,

SFŽP ČR

Vydána Zpráva o kontě Povodeň

Státní fond životního prostředí ČR , který byl vládou ČR pověřen v uplynulých čtyřech letech
správou vládního povodňového konta a vykonával jeho finanční, účetní a smluvní agendu, vydal
tiskem Závěrečnou zprávu o využití veřejné sbírky a tohoto konta.

Pro soustředění finančních sbírek a darů, které věnovali občané, podnikatelé, organizace a firmy z
domova i ze zahraničí na pomoc obyvatelům území postižených povodněmi a záplavami v roce 1997 a
1998, zřídila vláda České republiky v červenci 1997 tzv. vládní povodňové konto číslo 1023-001/0710.
Správou konta byl pověřen SFŽP ČR. Na toto konto přicházely finanční příspěvky od července 1997 až do
roku 1999, celkem od 29 221 dárce. Soustředěné finanční prostředky dosáhly výše 239 035 769,90 Kč a
úroky z nich celkem 14 192 851,16 Kč. V roce 2000 bylo konto ukončeno a k 31. 12. 2000 řádně vyúčtováno
a auditováno.

Z konta byly uvolňovány podle potřeby průběžně prostředky až do roku 2000, a to především na řešení: 
- bytové situace občanů postižených povodněmi v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů, který je v

gesci MMR ČR,
- nákupu vysoušecích zařízení pro podmáčené byty,
- humanitární pomoc prostřednictvím charitativních organizací,
- individuální pomoc občanům okresu Rychnov nad Kněžnou.

Celkové investiční výdaje z povodňového konta dosáhly částky 192 995 153,50 Kč a neinvestiční
výdaje částky 59 925 182,70 Kč. Suma výdajů, včetně poštovních a bankovních poplatků, dosáhla výše 252
961 998,78 korun.

Útlá brožurka vydaná SFŽP je v současné době předávána poslancům a senátorům z obou předmětných
výborů, dále je rozesílána významným dárcům, krajským a okresním úřadům v dotčeném území a všem
obecním a městským úřadům, které z vládního povodňového konta v minulých letech finanční prostředky
čerpaly.

PhDr. Věra Dřevíkovská,
tisková mluvčí SFŽP



EKOFILM 2001
XXVII. Mezinárodní  filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví

Český Krumlov 3. — 7. 10. 2001
Program festivalu
Denně   9,00 -  18,00 projekce filmů
středa 17,00 Zahájení festivalu - hrají Nezmaři – Náměstí Svornosti
čtvrtek 10,00 Zdroje finančních prostředků v ochraně životního prostředí (seminář)

14,00 Je krajinný ráz exaktní pojem? (seminář)
19,30 Povídání o šumných městech se šumný tvůrci

pátek 10,00 Ekonomická hlediska provozu jaderných (seminář)
14,00 Reflexe ochrany přírody ve světových náboženstvích (seminář)
19,30 Setkání se Stevem Lichtagem

sobota 10,00 Výstavba jihočeské dálnice D3 (seminář)
neděle  9,00 Přehlídka nejlepších filmů z Ekofilmu 2001
Vyhlašovatel, informace o programu:
Ministerstvo životního prostředí, RNDr. Jitka Radová, tel. 6712 2432, fax 6731 1496,  
e-mail: ekofilm@env.cz, Internet: www.env.cz

Organizátor, přihlášky filmů, akreditace: 
AUVIEX, s.r.o., Perlitová 1820, 140 00  Praha 4, tel. 02/4144 5165, 02/ 4144 5404, fax 02/4144 5584, 
e-mail: auviex@login.cz, Internet: www.auviex.cz
kancelář Český Krumlov: Latrán 37, 381 01 Český Krumlov, tel. 0337/711453, tel., fax: 0337/711487

Místo konání: Státní hrad a zámek Český Krumlov – Mincovna (2. nádvoří), Internet: www.ckrumlov.cz

Promítání a všechny pořady festivalu 
jsou určeny pro  veřejnost

Vstup volný


