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1. Důvodová zpráva 

 
Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) na rok 2017 je zpracován 

v souladu s platnými pravidly a zákonnými předpisy v aktuálním znění.  

 

Příjmy Fondu jsou poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vypouštění škodlivých 

látek do ovzduší, riziková složka poplatku za ukládání nebezpečných odpadů, poplatky na podporu 

sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, poplatky za užití vyčerpatelných zdrojů, 

konkrétně za odběry podzemních vod, odvody za dočasné a trvalé odnětí zemědělské a lesní půdy 

a registrační a evidenční poplatky dle zákona o obalech.  

 

Další zdroj příjmů představují platby sankčního charakteru za porušování předpisů v oblasti životního 

prostředí, splátky půjček poskytnutých Fondem příjemcům podpory a platby úroků z těchto půjček. 

Součástí příjmové části rozpočtu jsou také dotace z kapitoly 315 státního rozpočtu (dále jen „SR“) na 

úhradu výdajů, které jsou financovány v rámci výdajů kanceláře Fondu, vynaložených v rámci  

administrace Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP 2014+“) – 

refundovány v rámci technické pomoci (dále jen „TP“) a výdaje vynaložené na administraci programu 

Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“), refundované v rámci Podprogramu Nová zelená úsporám – 

náklady státu na administraci (dále jen „NSA“). 

  

Zdroje použitelné k financování akcí podporovaných Fondem na zlepšení životního prostředí 

a financování potřeb kanceláře Fondu nejsou tvořeny pouze příjmy Fondu daného roku, součástí zdrojů 

je i očekávaný zůstatek běžného účtu v ČNB k 1. 1. 2017.  

 

Výdajová strana rozpočtu Fondu zahrnuje poskytování podpory v rámci Národních programů  

a Národního programu Životní prostředí, programu Nová Zelená úsporám 2013 a půjček ze zdrojů 

Fondu na posílení vlastních zdrojů žadatelů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014+. 

Formu, výši a zaměření podpory stanoví MŽP. 

 

U Národních programů je podpora poskytována na základě tzv. Příloh Směrnice MŽP č. 6/2010 

a v případě Národního programu Životní prostředí dle Směrnice MŽP č. 4/2015. Podpora je 

poskytována formou dotace, půjčky, popř. formou kombinace dotace a půjčky. 

 

 

2. Rozpočtované příjmy a výdaje, rozpočet kanceláře Fondu na rok 2017 

 

2.1. Oblast příjmů 

 
Příjmová část rozpočtu vychází ze skutečností známých ke dni sestavení rozpočtu, z vývoje předchozích 

let a předpokládaného vývoje do konce roku 2016 a v roce 2017. Částka příjmů stanovená Fondu 

Usnesením vlády ČR č. 563 ze dne 22. června 2016 ve výši 1 282,2 mil. Kč jako minimální je v návrhu 

rozpočtu Fondu pro rok 2017 překročena, příjmy jsou rozpočtovány ve výši 1 535,3 mil. Kč. 
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V rozpočtu Fondu na rok 2017 jsou příjmy z poplatků za znečišťování životního prostředí odhadovány 

ve výši 1 125 mil. Kč.  

 

Dalšími příjmy jsou příjmy z úroků z půjček poskytnutých Fondem ve výši 12,9 mil. Kč a splátky půjček 

ve výši 187,4 mil. Kč.  

 

Součástí příjmů i výdajů rozpočtu kanceláře Fondu je také úhrada nákladů na administraci programu 

NZÚ. Náklady jsou hrazeny z prostředků Fondu a budou v plné výši refundovány ze SR. Náklady 

hrazené Fondem na administraci OPŽP jsou Fondu zpětně propláceny ze SR formou tzv. refundace 

předfinancování ve výši 85 %. Vynaložené prostředky na administraci, které budou zpětně refundovány, 

nesnižují náklady kanceláře Fondu ani výdajový limit Fondu a jsou následně účtovány do příjmů. Příjmy 

z dotací na úhradu nákladů na administraci OPŽP a programu NZÚ jsou očekávány ve výši 210 mil. Kč. 

 

Přehled očekávaných příjmů z poplatků za znečišťování životního prostředí  

 

Odpadní voda, podzemní voda 

Poplatky jsou vybírány podle § 88 – 89 zákona č. 254/2001 Sb. – zákon o vodách. Správa poplatků je 

zajišťována tzv. dělenou správou, kdy poplatkovou agendu zajišťuje ČIŽP dle správního řádu a výběr 

poplatků zajišťuje místně příslušný celní úřad na základě měsíčních, čtvrtletních či ročních záloh 

a následného vyúčtování dle skutečnosti. U podzemní vody jsou zpoplatněny odběry přesahující 

6 000 m3/rok za cenu 2 Kč/m3 pro výrobu pitné vody a 3 Kč/m3 pro ostatní užití, kdy je výnos 

přerozdělen 50 % pro SFŽP a 50 % krajskému úřadu, na jehož území se odběr nachází. U poplatků za 

vypouštění odpadní vody platí poplatky za objem znečišťovatel, který vypouští více než 100 000 m3/rok 

a dále dle sazby pro výpočet poplatku a hmotnostních a koncentračních limitů zpoplatnění uvedených 

v příloze č. 2, vodního zákona. Předpokládaný příjem z poplatků v této oblasti v roce 2017 je ve výši 

500 mil. Kč z toho 320 mil. Kč za vypouštění odpadních vod a 180 mil. Kč za odběr podzemní vody.  

 

Ovzduší 

Poplatky za znečišťování ovzduší jsou vybírány dle § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  

přílohy č. 9 „Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí“. Výše poplatku je závislá na 

velikosti zdroje, kterou určuje příloha č. 2 „Vyjmenované stacionární zdroje“. Poplatek stanovuje 

platebním výměrem krajský úřad na základě poplatkového přiznání znečišťovatele. Poplatky jsou 

vybírány ročně nebo v podobě měsíčních  záloh,  správu plateb vykonává místně příslušná celní správa. 

Rozpočtovaný příjem na rok 2017 je 200 mil. Kč. 

 

Odpady 

V oblasti odpadového hospodářství jsou vybírány poplatky za rizikovou složku ukládky nebezpečných 

odpadů na skládky dle zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, ve smyslu § 45 – 48  zákona je příjemcem 

tohoto poplatku Fond. Výše poplatku je závislá na množství ukládaných odpadů, kdy za jednu tunu 

uloženého odpadu je riziková složka poplatku ve výši 4 500 Kč. Poplatky jsou provozovateli skládek 

zasílány na účet Fondu měsíčně. Předpokládaný příjem pro rok 2017 je 30 mil. Kč. 

 

Obaly 

Příjmy z poplatků za obaly vyplývají z § 30 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění.  

Příjemcem poplatku je Fond, který přijímá od povinných osob zapsaných v Seznamu osob vedeném 

MŽP  1x ročně evidenční poplatek ve výši 800 Kč a registrační poplatek ve výši 800 Kč při zápisu do 
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Seznamu osob. Počet plátců evidovaných v tomto Seznamu osciluje okolo 700 ročně. Dále 1x  ročně 

přijímá Fond platby za firmy vedené v evidenci autorizované obalové společnosti EKO–KOM, a.s.  

Předpokládaný příjem z této oblasti pro rok 2017 je ve výši 15 mil. Kč. 
 

Autovraky 

Příjmy jsou vybírány dle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (část autovraky) – díl 7, který určuje 

výši poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, pravidla pro 

jeho placení, výjimky, konečného příjemce a další využití vybraných poplatků. Fond je dle uvedeného 

zákona příjemcem tohoto poplatku. Poplatky vybírá příslušný obecní úřad s rozšířenou působností při 

registraci vozidla a zasílá je vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich 

vybrání Fondu. Odhadovaný příjem pro rok 2017 je ve výši 180 mil. Kč. 

  

Příroda 

Poplatky v oblasti příroda jsou vybírány za zábor zemědělské půdy na základě § 11 zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,  a § 17 zákona č. 289/1995 Sb., Lesní zákon . Poplatky za 

odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu jsou vypočteny pověřenými pracovníky obcí s rozšířenou 

působností dle bonity odnímané půdy a vybírá je místně příslušná celní správa. Poplatky za odnětí 

půdy z lesního půdního fondu jsou počítány podle přílohy k zákonu č. 289/1995 Sb., Lesní zákon. Na 

účet Fondu jsou zasílány zpravidla 1x za 14 dnů. Předpokládaný příjem v roce 2017 je ve výši 

200 mil. Kč.  

 

2.2. Oblast výdajů  

 
Výdajová část rozpočtu je určena výdajovým limitem stanoveným Fondu Usnesením vlády ČR č. 563 ze 

dne 22. června 2016 ve výši 1 500 mil. Kč. Výše stanoveného výdajového limitu je pro financování 

známých a předpokládaných závazků v době sestavení rozpočtu roku 2017 dostatečná. 

Výdajová část rozpočtu zahrnuje financování jednotlivých programů administrovaných Fondem 

(Národní programy dle Příloh, Národní program Životní prostředí, Nová zelená úsporám 2013, půjčky 

ze zdrojů Fondu na posílení vlastních zdrojů žadatelů) a výdaje na provoz kanceláře Fondu. 

 

Národní program Životní prostředí a Národní programy podle Příloh 

U Národního programu Životní prostředí (dále jen „NPŽP“) a Národních programů dle Příloh (dále jen 

„NP dle Příloh“ je rozpočtováno financování známých závazků roku 2017 k datu sestavení rozpočtu, 

včetně vyhlášených alokací a dosud známých neprofinancovaných závazků z předchozích let. Při 

zohlednění schválených alokací na rok 2016 a z nich očekávaných budoucích závazků je částka 

stanovená pro národní programy ve výši 828,5 mil. Kč. 

 

Národní program Životní prostředí 

Celkové plánované financování v roce 2017 NPŽP je 746 mil. Kč, z toho 22,1 mil. Kč na základě 

vydaných Rozhodnutí ministra, 348 mil. Kč na základě předpokládaného čerpání z aktuálně vyhlášených 

výzev a  375,9 mil. Kč na základě odhadu čerpání z připravovaných výzev v následující struktuře: 

 

Vyhlášené výzvy bez vydaných Rozhodnutí ministra či uzavřené smlouvy (odhad čerpání): 

6/2015: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 
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Výzva č. 6/2015 bude ukončena 31. 12. 2016, celková alokace 5,5 mil. Kč, předpokládané financování 

v roce 2017 formou dotace ve výši 4 mil. Kč. 

 

7/2015: Půjčky na posílení vlastních zdrojů k OPŽP PO 1 

Výzva č. 7/2015 bude ukončena 31. 12. 2016, celková alokace 500 mil. Kč, předpokládané financování 

v roce 2017 formou půjčky ve výši  30 mil. Kč. 

 

8/2015: Půjčky na posílení vlastních zdrojů k OPŽP PO 5 

Výzva č. 8/2015 bude ukončena 31. 12. 2016, celková alokace 500 mil. Kč, předpokládané financování 

v roce 2017 formou půjčky ve výši 30 mil. Kč. 

 

9/2015: Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků - investice  

Výzva č. 9/2015 ukončena 31. 3. 2016, celková alokace 30 mil. Kč. Plánované financování pro rok 2017 

formou dotace v celkové výši 14 mil. Kč. 

 

10/2015: Preventivní opatření a nápravy škod - Environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a 

toků 

Výzva č. 10/2015 ukončena 29. 4. 2016, celková alokace 50 mil. Kč, předpokládané financování formou 

dotace v roce 2017 ve výši 15 mil. Kč. 

 

1/2016: Emise ze stacionárních zdrojů - Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů  

Výzva č. 1/2016 ukončena 29. 4. 2016, celková alokace 50 mil. Kč, předpokládané financování formou 

dotace v roce 2017 ve výši 25 mil. Kč. 

 

2/2016: Nízkoemisní zóny 

Výzva č. 2/2016 bude ukončena 30. 11. 2016, celková alokace 10 mil. Kč, plánované financování v roce 

2017 formou dotace ve výši 10 mil. Kč. 

 

3/2016: Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích 

Výzva č. 3/2016 bude ukončena 30. 11. 2016, celková alokace 50 mil. Kč, předpokládané financování 

formou dotace v roce 2017 ve výši 10 mil. Kč. 

 

5/2016: Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků - neinvestice  

Výzva č. 5/2016 pro rok 2017 bude ukončena 31. 3. 2017, celková alokace 60 mil. Kč, předpokládané 

financování v roce 2017 formou dotace ve výši 30 mil. Kč. 

 

6/2016: Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů  

Výzva č. 6/2016 bude ukončena 16. 12 2016 nebo vyčerpáním alokace, celková alokace 100 mil. Kč, 

předpokládané financování formou dotace v roce 2017 ve výši 70 mil. Kč. 

 

7/2016: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta - Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, 

evaluace; interpretace přírodního dědictví 

Výzva č. 7/2016 bude ukončena 30. 7. 2016, celková alokace 25 mil. Kč, předpokládané financování 

v roce 2017 formou dotace je 10 mil. Kč. 
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8/2016: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody 

Výzva č. 8/2016 bude ukončena 30. 6. 2017, celková alokace 300 mil. Kč, předpokládané financování 

v roce 2017 formou dotace je 100 mil. Kč. 

 

Plánované, zatím nevyhlášené, výzvy (odhad čerpání): 

Prioritní oblast 1: Voda 

Likvidace nepotřebných vrtů 

Výzva plánována na 4. čtvrtletí roku 2016 s alokací 20 mil. Kč, odhadované financování v roce 2017 

formou dotace ve výši 10 mil. Kč. 

 

Prioritní oblast č. 3: Půjčky na posílení vlastních zdrojů k OPŽP PO 3 

Výzva plánována na 2. pololetí roku 2016 s alokací 237,9 mil. Kč 

 

Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích 

Podpora nákupu vozidel na alternativní pohon 

Výzva plánována na 3. čtvrtletí 2016 s alokací 150 mil. Kč, odhadované financování v roce 2017 formou 

dotace ve výši 100 mil. Kč. 

 

Bikesharing 

Výzva plánována na 3. čtvrtletí 2016 s alokací 20 mil. Kč, odhadované financování v roce 2017 formou 

dotace ve výši 10 mil. Kč. 

 

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Výzva plánována na 3. čtvrtletí 2016 s alokací 20 mil. Kč, odhadované financování v roce 2017 formou 

dotace ve výši 10 mil. Kč. 

 

Prioritní oblast 6: Environmentální prevence 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  

Výzva plánována na  3. čtvrtletí 2016 s  alokací 13 mil. Kč, odhadované financování v roce 2017 formou 

dotace ve výši 8 mil. Kč. 

 

Udržitelné hospodaření s vodou (sektor bydlení) 

Jedná se o připravovaný program na podporu udržitelného hospodaření s vodou v bytovém sektoru 

(rodinné a bytové domy). Program by měl být financován z prostředků Fondu a administrován 

současně s programem Nová zelená úsporám. Plánuje se vyhlášení pilotní výzvy na přelomu roku 

2016/2017. V návrhu rozpočtu se tak jedná o předpoklad čerpání na základě dosud známých informací. 

V roce 2017 odhadujeme čerpání ve výši 30 mil. Kč. 

 

Národní programy dle Příloh 

Celkové plánované financování NP dle Příloh  v roce 2017 je 82,5 mil. Kč, z toho 37,5 mil. Kč na 

základě již uzavřených smluvních závazků a 45 mil. Kč na základě vydaných Rozhodnutí ministra, 

v následující struktuře: 
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Národní parky (Přílohy IV) 

4. výzva s alokací 50 mil. Kč byla ukončena 30. 9. 2015. Plánované financování v roce 2017 formou 

dotace 22 mil. Kč. 

 

Zeleň do měst a jejich okolí, Sídelní zeleň (Přílohy XVI) 

1. výzva s alokací 130 mil. Kč ukončena 17. 12. 2013, 2. výzva s alokací 40 mil. Kč ukončena 31. 3. 2015, 

pro obě výzvy je plánované financování v roce 2017 formou dotace 23 mil. Kč.  

 

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 

U dobíhajících programů Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013, které jsou financovány 

z prostředků Fondu, rozpočtujeme financování známých neprofinancovaných závazků z předchozích 

let. Při zohlednění aktuálního stavu ukončování a financování jednotlivých žádostí o podporu s kladným 

rozhodnutím ministra životního prostředí, očekáváme pro rok 2017 financování závazků z obou 

zmíněných programů formou dotace v objemu 10 mil. Kč. 

 

Tento objem může být ovlivněn: 

Negativně (tj. snížen), za předpokladu, že: 

- žadatelé dokončí a řádně doloží realizaci podporovaných opatření dříve, než mají stanoveno 

v rozhodnutí ministra životního prostředí (tj. financování proběhne ještě v roce 2016); 

- žadatelé odstoupí od žádosti (žádost nebude financována); 

- žadatelé nesplní podmínky pro poskytnutí podpory stanovené v rozhodnutí ministra životního 

prostředí (žádost nebude financována) 

- čerpání je odhadováno ve výši 8 mil. Kč. 

 

Pozitivně (tj. zvýšen), za předpokladu, že: 

- žadatelé nestihnou dokončit a řádně doložit realizaci podporovaných opatření v termínu, který 

mají stanoven v rozhodnutí ministra, a zároveň jim bude ze strany Fondu termín prodloužen 

(financování žádosti se přesune z roku 2016 do roku 2017; každá žádost o prodloužení termínu 

je individuálně posuzována a musí jít o podstatné důvody); 

- dořešení sporů s návratem do administrace (dle výsledků rozhodnutí soudů) 

- čerpání je odhadováno ve výši 14 mil. Kč. 

 

Zelená úsporám 

V programu Zelená úsporám, dle směrnice ministerstva životního prostředí č. 9/2009 ve znění dodatku 

č. 7 a Směrnice ministerstva životního prostředí č. 7/2010 ve znění dodatku č. 5 jsou v tuto chvíli řešeny 

pouze jednotky žádostí, u kterých se předpokládá financování v roce 2016. Dopad na rozpočet roku 

2017 se nepředpokládá. 

 

Nová zelená úsporám 2013 

V programu Nová zelená úsporám 2013, dle Směrnice ministerstva životního prostředí č. 9/2013 ve 

znění dodatku č. 2, v tuto chvíli zbývá profinancovat 357 žádostí s vydaným kladným rozhodnutím 

ministra životního prostředí za cca 133 mil. Kč. Většina těchto žádostí by měla být dle termínu 

uvedeného v rozhodnutí ministra životního prostředí financována ještě v roce 2016, přičemž pouze 5 

žádostí za 2,4 mil. Kč má tento termín nastaven na rok 2017. Výsledná rozpočtovaná částka 10 mil. Kč 

tak v sobě zahrnuje i odhadované závazky z žádostí, u kterých bude lhůta pro dokončení realizace a 



 8

financování prodloužena a závazky z případných zamítnutých žádostí, které se budou opravným 

prostředkem vracet do administrace. 

 

 

OPŽP 

Financování projektů realizovaných v rámci OPŽP 2007 – 2013 ze zdrojů ERDF/FS a spolufinancování ze 

zdrojů Fondu bylo  ukončeno v červnu 2016.  Fond však bude i nadále provádět finanční kontroly 

v souvislosti s  finančním vypořádáním a závěrečným technickoekonomickým vyhodnocením projektů 

(v době sestavení Rozpočtu se jedná o cca 16 000 projektů), současně bude v roce 2017 probíhat 

monitoring splácení půjček Fondu poskytnutých příjemcům podpory na posílení vlastních zdrojů 

v souhrnné výši 1,7 mld. Kč. 

 

Fond je dále zprostředkujícím subjektem i pro OPŽP 2014 – 2020, na základě uzavřené Delegační 

dohody s MŽP – Řídícím orgánem programu, bude i v roce 2017 realizovat  činnosti  spojené 

s administrací žádostí o podporu v jednotlivých výzvách, procesů hodnocení, přípravou registrace akcí, 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, kontrolou věcné, finanční a formální správnosti monitorovacích zpráv 

a  žádostí o platby, veřejnosprávních kontrol u příjemců a dalších činností. Predikovaná částka 

proplacené dotace OPŽP v roce 2017 dosahuje výše 6 mld. Kč. 

 

V listopadu a prosinci 2015 a v červnu 2016 byly vyhlášeny průběžné výzvy i na příjem žádostí na 

spolufinancování projektů OPŽP 2014 – 2020 ze zdrojů Fondu formou zvýhodněných půjček na posílení 

vlastních zdrojů příjemců dotací, a to prozatím ve třech prioritních  osách. Příjem žádostí bude ukončen 

k 31. 12. 2016, celková alokace těchto výzev činí 1,1 mld. Kč. 

 

V rámci OPŽP 2014 – 2020 bylo v době sestavení návrhu rozpočtu vyhlášeno 39 výzev s alokací 

27,5 mld. Kč, ve kterých bylo registrováno celkem 3 230 žádostí s dotací EU ve výši 24,9 mld. Kč. Do 

konce roku 2016 plánuje Fond vyhlásit dalších 13 výzev s alokací 10,8 mld. Kč dotace EU. Na účty 

příjemců podpory bylo vyplaceno 1,1 mld. Kč. V letošním roce se očekává celkové čerpání prostředků 

EU téměř 2 mld. Kč. 

 

Ve schváleném OPŽP 2014 – 2020 se počítá se spolufinancováním z prostředků Fondu v rámci 

Národního programu ŽP, a to půjčkou na posílení vlastních zdrojů žadatelů. Odhadovaná částka 

rozpočtovaná na spolufinancování v roce 2017 je ve výši 295,3 mil. Kč.  
 

Kancelář Fondu 

Výdaje kanceláře Fondu jsou rozpočtovány ve výši 631,5 mil. Kč. Všechny výdaje kanceláře Fondu jsou 

financovány ze zdrojů Fondu, způsobilé výdaje pro refundaci budou následně refundovány. 

Prostřednictvím technické pomoci OPŽP 2014+ ve výši 140 mil. Kč, prostřednictvím NSA NZÚ ve výši 

70 mil. Kč, celkem 210 mil. Kč.  

 

Rozpočet Kanceláře Fondu na rok 2017 je  v celkové  částce výdajů ve výši 631,5 mil. Kč. Při srovnání 

s rozpočtem roku 2016 je třeba brát v úvahu to, že mzdové náklady v tomto roce byly narozpočtovány 

pouze za 11 měsíců z důvodu refundace z TA OPŽP 2007 – 2013.  Rozpočet roku 2017 dále počítá 

s rozvojem v oblasti IT/SW v částce 25 mil. Kč, také je obsažena částka 10 mil. Kč na zlepšení tepelně - 
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klimatických podmínek v budově SFŽP ČR na adrese Kaplanova 1931/1, Praha 11, kde nyní sídlí AOPK 

a 10 mil. Kč je počítáno na projektovou přípravu pro rozšíření dané budovy.  

 

Srovnatelný rozpočet roku 2017 je tedy po odečtení rozvojových investic ve výši 586 mil. Kč, tj. téměř 

o 30 mil. Kč nižší.  

 

Hlavní položky rozpočtu Kanceláře Fondu jsou uvedeny  v následující tabulce. 

 

v mil. Kč 

mzdy včetně FKSP a povinných odvodů 404,0 

provoz centrály Fondu  53,0 

zprac.dat a služby související s IT 19,4 

výpočetní technika 13,0 

ostatní 96,6 

 

 

 

3. Současný stav a výhled na další období 

 
Po ukončení kofinancování OPŽP a dalších programů EU v průběhu roku 2016 se pro Fond stal 

prioritním programem financování akcí ze zdrojů Fondu NPŽP, který podporuje projekty a aktivity 

přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným 

dotačním titulům, především OPŽP 2014+ a programu NZÚ. Obsahové zaměření vychází z aktuálních 

priorit koncepčních a strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí České republiky, 

zejména Státní politiky životního prostředí 2012 - 2020. 

 

Fond vždy zajistil plynulé financování svých závazků. Nezmění-li se okolnosti, jsou finanční prostředky 

deponované na účtech Fondu a finanční prostředky z předpokládaných příjmů v následujících letech 

dostatečné k  profinancování závazků. S neprofinancovanými závazky jsou převáděny do dalších let 

také finanční prostředky na jejich úhradu.  

 

Všechny částky uváděné jak v příjmové, tak ve výdajové stránce rozpočtu Fondu na rok 2017 jsou 

částkami odhadovanými na základě známých a předvídatelných skutečností ke dni sestavení rozpočtu. 

Skutečné částky se mohou od plánovaných částek lišit v důsledku různých faktorů, které nelze 

v současné době předvídat, nebo v důsledku aktualizace priorit MŽP a Fondu. 

 

Přílohy: 

Příjmová a výdajová část rozpočtu SFŽP ČR na rok 2017 
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Rozpočet SFŽP ČR na rok 2017 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 
Třídění dle 

RS 
Ochrana 

vody  
Ochrana 
ovzduší 

Ochrana 
přírody 

Nakládání 
s odpady 

Kancelář 
Fondu 

Příjmy 
celkem 

Podíl z 
příjmů v 

% 

1. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 1331 180,0         180,0 11,7 

2. Poplatky za vypouštění škodlivých  látek do ovzduší   1332   200,0       200,0 13,0 

3. Poplatky za ukládání odpadů dle zákona o odpadech 1333       30,0   30,0 2,0 

4. Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění 
vybraných autovraků 

1359 
      

180,0 
  

180,0 11,7 

5. Odvody za dočasné a trvalé odnětí zemědělské a lesní půdy  1334+1335     200,0     200,0 13,0 

6. Poplatky za odebrané množství podzemní vody 2342 320,0         320,0 20,8 

7. Registrační a evidenční poplatky dle zákona o obalech 1338       15,0   15,0 1,0 

Příjmy z poplatků celkem   500,0 200,0 200,0 225,0 0,0 1 125,0 73,3 

8. Dotace ze SR na úhradu TA 4116+4216         210,0 210,0 13,7 

9. Úvěry od právnických osob                 
10. Příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických osob                 

Přijaté dotace celkem:           210,0 210,0 13,7 

11. Úroky z půjček poskytnutých Fondem 2141 12,4 0,1 0,1 0,3   12,9 0,8 

12. Splátky půjček poskytnutých Fondem 24xx 179,1 2,5 0,7 5,1   187,4 12,2 

Ostatní příjmy celkem   191,5 2,6 0,8 5,4 0,0 200,3 13,0 

Předpokládané příjmy SFŽP celkem   691,5 202,6 200,8 230,4 210,0 1 535,3 100,0 
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VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 
Výdaje do výše  

výdajového limitu 
od MF 

1. Národní programy včetně autovraků 82,5 

2. Národní program Životní prostředí 478,1 

3. Operační program Životní prostředí 2014+ (půjčky) ze zdrojů Fondu 297,9 

4. Nová Zelená úsporám 2013 (NZÚ2013) 10,0 

6. Úhrada nákladů spojených s činností kanceláře Fondu 631,5 

Výdaje SFŽP celkem 1 500,0 

    

Limit výdajů dle Usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 22. června 2016 1 500,0 

 


