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Schvaluji: 

Ing. Petr Valdman 

ředitel SFŽP ČR 

   

 

Za Ministerstvo životního prostředí: 

Ing. Jan Kříž – náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů 

 

Předkládá:  

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR 

V Praze dne 14. 7. 2017 

Č. j.:  SFZP 060137/2017 



1. Důvodová zpráva 

 
Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) na rok 2018 je zpracován 

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

 

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

látek do ovzduší, poplatek za rizikovou složku při 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 zdroje příjmů představují platby sankčního charakteru za porušování předpisů v oblasti životního 

prostředí, splátky půjček poskytnutých Fondem 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 provozních nákladů Fondu (dále jen „kancelář Fondu“) vynaložených v rámci  

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

jsou refundovány v rámci technické pomoci (dále jen „TP“), dále náklady vynaložené na administraci 

programu Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“), které jsou refundované v rámci Podprogramu Nová 

zelená úsporám – náklady státu na administraci (dále jen „NZÚ NSA“). 

 

Zdroje použitelné k financování akcí na zlepšení životního prostředí podporovaných Fondem 

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. 2018.  

 

Výdajová strana rozpočtu Fondu zahrnuje poskytování podpory v rámci Národního programu Životní 

prostředí a Národních programů a půjček ze zdrojů Fondu na posílení vlastních zdrojů žadatelů v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 2014+. Formu, výši a zaměření podpory stanoví MŽP. 

 

V případě Národního programu Životní prostředí je podpora poskytována dle Směrnice MŽP č. 4/2015, 

u Národních programů na základě tzv. Příloh Směrnice MŽP č. 6/2010. Podpora je poskytována formou 

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

 

Na základě připravované dohody o financování je Fond navržen za správce Inovativních Finančních 

nástrojů (dále jen „IFN“). IFN je finanční podpora poskytovaná z rozpočtu Evropské unie na základě 

Nařízení EK č. 1303/2013 a prováděcích nařízení. V roce 2018 předpokládá Fond proplacení půjček z  

první tranše finančních prostředků, jejíž přijmutí Fond očekává koncem roku 2017.   

 

V září 2017 je předpokládán podpis úvodní dohody (Memoranda o porozumění) o možnosti užití 

Norských fondů, schválení programové dohody se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2018. Vzhledem k tomu, 

že program Environment, Ecosystem and Climate Change (dále jen „EECC“) zaměřený na životní 

prostředí a financovaný z Norských fondů je teprve na začátku vyjednávání, neočekávají se  v roce 2018 

žádné významnější příjmy ani výdaje (půjde maximálně o jednotky mil. Kč na management přípravy 

programu EECC).  

 



 

2. Rozpočtované příjmy a výdaje, rozpočet kanceláře Fondu na rok 2018 

 

2.1. Oblast příjmů 

 

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

předchozích let. Částka příjmů stanovená Fondu usnesením vlády ČR ze dne 14. 6. 2017 č. 442 ve výši 

1 632 mil. Kč jako minimální. 

 

V rozpočtu Fondu na rok 2018 jsou příjmy z poplatků za znečišťování životního prostředí odhadovány 

ve výši 1 116 mil. Kč.  

 

Dalšími příjmy jsou úroky z půjček poskytnutých Fondem ve výši 8 mil. Kč a splátky půjček ve výši 

160 mil. Kč, příjmy v rámci IFN ve výši 120 mil. Kč a úhrada nákladů na administraci programu NZÚ a 

technická podpora OPŽP 2014+ v celkové výši 270 mil. Kč.  

 

 

Přehled očekávaných příjmů z poplatků za znečišťování životního prostředí  

 

2.1.1 Odpadní voda, podzemní voda 

Poplatky jsou vybírány podle § 88–89 zákona č. 254/2001 Sb., 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 m
3
/rok za 

cenu 2 Kč/m
3 

pro výrobu pitné vody a 3 Kč/m
3 

pro ostatní užití, kdy je výnos přerozdělen 50 % pro 

SFŽP ČR 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 m
3
/rok a dále dle sazby pro 

výpočet poplatku a hmotnostních a koncentračních limitů zpoplatnění uvedených v příloze č. 2, zákona 

o vodách. Předpokládaný příjem z poplatků v této oblasti v roce 2018 je ve výši 480 mil. Kč z toho 

180 mil. Kč za vypouštění odpadních vod a 300 mil. Kč za odběr podzemní vody.  

Na základě předložené novely zákona o vodách, která je v době zpracování návrh Rozpočtu Fondu 

2018 v 1.čtení v Poslanecké sněmovně, bude Fond správcem poplatku dle Daňového řádu, s vlastními 

kontrolními pravomocemi pro oblast poplatků. Novela nemá oproti původním předpokladům dopad 

na navýšení příjmové stránky Fondu. 

 

2.1.2 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 2018 je 200 mil. Kč.  

Od roku 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o ovzduší. Příjem Fondu byl ze 100 % snížen na 65 %, 

byl snížen počet plátců, nastaven jiný způsob výpočtu výše poplatku i jiné sazby. Absolutní výše tohoto 

poplatku bude s ohledem na uvedené skutečnosti zřejmě nižší, než je současný stav.  



 

2.1.3 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 2018 je 20 mil. Kč. 

 

2.1.4 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 

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 2018 je ve výši 16 mil. Kč. 

Na jaře roku 2017 byla schválena novela zákona o obalech, ve které je Fond uveden jako správce 

poplatku dle Daňového řádu, stejně jako je navržen v oblasti vodního zákona a byl navržen v novele 

odpadového hospodářství. Na základě novely od 1. 7. 2017 vybírá poplatky Celní správa, která je 

následně zasílá na bankovní účet Fondu. 

 

2.1.5 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 2018 je ve výši 200 mil. Kč. 

  

2.1.6 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 2018 je ve výši 

200 mil Kč.  

 

2.1.7 Technická podpora – Náklady státu na administraci 

 

Součástí příjmů 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 2014+ 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 technické pomoci OPŽP 2014+ a z NZÚ NSA jsou očekávány ve výši 270 mil. Kč. 



2.1.8 Inovativní finanční nástroje 

V roce 2018 se předpokládá příjem ve výši 120 mil. Kč u specifického cíle č. 3.5 – snížit 

environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Tato částka bude proplacena formou tranše ze 

státního rozpočtu.  

 

2.1.9 Splátky půjček včetně úroků  

V roce 2018 jsou očekávány do příjmů splátky půjček poskytnutých Fondem ve výši 160 mil. Kč a úroky 

z půjček ve výši 8 mil. Kč v celkové výši 168 mil. Kč. 

 

2.2. Oblast výdajů  

 

Výdajová část rozpočtu je určena výdajovým limitem stanoveným Fondu usnesením vlády ČR ze dne 

14. 6. 2017 č. 442 ve výši 1 700 mil. Kč jako maximální. Výše stanoveného výdajového limitu je pro 

financování známých a předpokládaných závazků v době sestavení rozpočtu roku 2018 dostatečná. 

Výdajová část rozpočtu nezahrnuje financování projektů OPŽP 2014+ ze zdrojů EU, které Fond 

administruje (žádosti o podporu v objemu cca 52 mld. Kč) z důvodu vykazování v rozpočtové kapitole 

MŽP, analogicky Fond administruje program Nová zelená úsporám. 

 

Výdajová část rozpočtu zahrnuje financování jednotlivých programů administrovaných Fondem  

(Národní program Životní prostředí, Národní programy dle Příloh, půjčky ze zdrojů Fondu na posílení 

vlastních zdrojů žadatelů v rámci programu OPŽP 2014+, IFN), a výdaje na provoz kanceláře Fondu. 

 

2.2.1 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 2018 k datu sestavení rozpočtu, 

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

zohlednění schválených alokací na rok 2017 a z nich očekávaných budoucích závazků je částka 

stanovená k proplacení podpory pro národní programy ve výši 740,1 mil. Kč. 

 

2.2.2 Národní program Životní prostředí 

Celkové plánované financování NPŽP v roce 2018 je  730 mil. Kč, z toho 104,7 mil. Kč na základě 

vydaných Rozhodnutí ministra, 17,7 mil. Kč na základě již uzavřených smluvních závazků,  237,6 mil. Kč 

na základě předpokládaného čerpání z aktuálně vyhlášených výzev a 370 mil. Kč na základě odhadu 

čerpání z připravovaných výzev v následující struktuře: 

 

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

 

8/2016: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody 

Výzva č. 8/2016 bude ukončena 31. 10. 2017 (termín pro příjem žádostí byl prodloužen), celková 

alokace 300 mil. Kč, předpokládané financování v roce 2018 formou dotace je 67,6 mil. Kč. 

 

11/2016: Domovní čistírny odpadních vod 

Výzva č. 11/2016 bude ukončena 30. 11. 2017 (nebo vyčerpáním alokace), celková alokace 100 mil. Kč, 

předpokládané financování v roce 2018 formou dotace je 30 mil. Kč. 

 



12/2016: Likvidace nepotřebných vrtů 

Výzva č. 12/2016 byla ukončena 28. 4. 2017, celková alokace 20 mil. Kč, předpokládané financování 

v roce 2018 formou dotace je 10 mil. Kč. 

 

2/2017: Ekoinovace 

Výzva č. 2/2017 bude ukončena 30. 6. 2017, celková alokace 100 mil. Kč, předpokládané financování 

v roce 2018 formou dotace je 10 mil. Kč. 

 

3/2017: Sanace havarijních stavů a nelegálních skladů odpadů 

Výzva č. 3/2017 bude ukončena 31. 12. 2020 (nebo vyčerpáním alokace), celková alokace 100 mil. Kč, 

předpokládané financování v roce 2018 formou dotace je 30 mil. Kč. 

 

5/2017: Snížení emisí ze stacionárních zdrojů 

Výzva č. 5/2017 bude ukončena 27. 9. 2017, celková alokace 60 mil. Kč, předpokládané financování 

v roce 2018 formou dotace je 30 mil. Kč. 

 

6/2017: Dešťovka 

Výzva č. 6/2017 byla ukončena vyčerpáním alokace, celková alokace 100 mil. Kč, předpokládané 

financování v roce 2018 formou dotace je 50 mil. Kč. 

 

8/2017: Plány zlepšování kvality ovzduší 

Výzva č. 8/2017 bude ukončena 20. 10. 2017, celková alokace 100 mil. Kč, předpokládané financování 

v roce 2018 formou dotace je 10 mil. Kč. 

 

Plánované, zatím nevyhlášené, výzvy (odhad čerpání): 

 

Podpora nákupu vozidel na alternativní pohon 

Výzva plánována na 4. čtvrtletí 2017 s alokací 100 mil. Kč, odhadované financování v roce 2018 formou 

dotace ve výši 50 mil. Kč. 

 

Podpora obcí na území národních parků 

Výzva plánována na 3. čtvrtletí 2017 s alokací 100 mil. Kč, odhadované financování v roce 2018 formou 

dotace ve výši 30 mil. Kč. 

 

Bikesharing 

Výzva plánována na 3. čtvrtletí 2017 s alokací 20 mil. Kč, odhadované financování v roce 2018 formou 

dotace ve výši 10 mil. Kč. 

 

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Výzva plánována na 4. čtvrtletí 2017 s alokací 40 mil. Kč, odhadované financování v roce 2018 formou 

dotace ve výši 10 mil. Kč. 

 

Propagace čisté mobility 

Výzva plánována na 3. čtvrtletí 2017 s alokací 20 mil. Kč, odhadované financování v roce 2018 formou 

dotace ve výši 10 mil. Kč. 



 

Osvětové a tematické kampaně 

Výzva plánována na 3. čtvrtletí 2017 s alokací 20 mil. Kč, odhadované financování v roce 2018 formou 

dotace ve výši 10 mil. Kč. 

 

Dešťovka 

Výzva plánovaná na 3. čtvrtletí 2017 s alokací 240 mil. Kč, odhadované financování v roce 2018 formou 

dotace 250 mil. Kč. 

 

2.2.3 Národní programy dle Příloh 

Celkové plánované financování NP dle Příloh v roce 2018 je 10,1 mil. Kč na základě již uzavřených 

smluvních závazků. 

 

2.2.4 OPŽP 

Fond je dále zprostředkujícím subjektem i pro OPŽP 2014+, na základě uzavřené Delegační dohody 

s MŽP – Řídícím orgánem programu. Nadále bude i v roce 2018 realizovat  činnosti  spojené 

s administrací žádostí o podporu v jednotlivých výzvách, procesů hodnocení, přípravou právních aktů, 

kontrolou výběrových řízení, ověřováním věcné, finanční a formální správnosti zpráv o realizaci 

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

proplacené podpory EU v roce 2018 dosahuje výše 7,5 mld. Kč. 

 

V rámci ukončených kolových výzev a aktuálně probíhajících průběžných výzev OPŽP 2014+ s alokací 

52 mld. Kč bylo v době sestavení návrhu rozpočtu registrováno celkem 5 187 žádostí o podporu 

s požadovanou dotací EU ve výši 43,3 mld. Kč. Do konce roku 2017 plánuje Fond vyhlásit dalších 13 

výzev s alokací 7,8 mld. Kč dotace EU. Na účty příjemců podpory bylo k datu přípravy rozpočtu 

vyplaceno 3,41 mld. Kč. V letošním roce (2017) se očekává celkové čerpání prostředků EU téměř 

9,4 mld. Kč. 

 

Ve schváleném OPŽP 2014+ se počítá se spolufinancováním z prostředků Fondu a to půjčkou na 

posílení vlastních zdrojů žadatelů. V roce 2018 se předpokládá proplacení části již schválených projektů 

a části dalších projektů, které budou do konce roku 2017 a v průběhu roku 2018 schvalovány. 

Odhadovaný objem vyplacených prostředků v podobě půjček dosahuje výše 185 mil. Kč.

 

2.2.5 Inovativní finanční nástroje  

V roce 2018 se předpokládá vyplacení půjček ve výši 120 mil. Kč u specifického cíle č. 3.5 – snížit 

environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Spolu s půjčkami z finančního nástroje bude Fond 

poskytovat dotaci, objem proplacených prostředků ve formě dotace by měl dosáhnout výše 50 mil. Kč. 

Celkové výdaje na IFN v roce 2018 jsou předpokládány ve výši 170 mil. Kč. 

V roce 2018 může dojít ke spuštění IFN u dalších specifických cílů, které mohou příjmy i výdaje Fondu 

výrazně navýšit. V případě vyšších než v době sestavení rozpočtu předpokládaných výdajů, by bylo 

nutné výdajový limit zvýšit. 

 

2.2.6 Kancelář Fondu 

Výdaje kanceláře Fondu jsou rozpočtovány ve výši 604,9 mil. Kč. Všechny výdaje kanceláře Fondu jsou 

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



Prostřednictvím TP OPŽP 2014+ ve výši 200 mil. Kč, prostřednictvím NZÚ NSA ve výši 70 mil. Kč, celkem 

270 mil. Kč.  

 

Rozpočet kanceláře Fondu na rok 2018 je v celkové částce výdajů ve výši 604,9 mil. Kč sestaven pro 525 

zaměstnanců. Oproti roku 2017, který je výši 631,5 mil. Kč, došlo ke snížení rozpočtu o 26,6 mil. Kč při 

zachování investičních částek do IT systému a budovy v Kaplanově ulici. 

 

 

3. Současný stav a výhled na další období 

 

Po ukončení kofinancování OPŽP 2007–2013 a dalších programů EU 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 dosud neuhrazených 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 2018 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 2018 



 

Návrh rozpočtu SFŽP ČR na rok 2018 
        

         

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 10,8 

2. Poplatky za vypouštění škodlivých  látek do ovzduší   1332   200,0       200,0 11,9 

3. Poplatky za ukládání odpadů dle zákona o odpadech 1333       20,0   20,0 1,2 

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

vybraných autovraků 
1359 

      
200,0 

  
200,0 11,9 

5. Odvody za dočasné a trvalé odnětí zemědělské a lesní půdy  1334+1335     200,0     200,0 11,9 

6. Poplatky za odebrané množství podzemní vody 2342 300,0         300,0 17,9 

7. Registrační a evidenční poplatky dle zákona o obalech 1338       16,0   16,0 1,0 

Příjmy z poplatků celkem   480,0 200,0 200,0 236,0 0,0 1 116,0 66,7 

8. Dotace ze SR na úhradu TA 4116+4216         270,0 270,0 16,1 

9. Dotace ze SR na realizaci projektů IFN v rámci OPŽP 4116+4216   120,0       120,0 7,2 

Přijaté dotace celkem:   0,0 120,0 0,0 0,0 270,0 390,0 23,3 

10. Úroky z půjček poskytnutých Fondem celkem 2141 7,5 0,1 0,1 0,3   8,0 0,5 

     10.1. Úroky z půjček poskytnutých ze zdrojů Fondu 2141 7,5 0,1 0,1 0,3   8,0 x 

     10.2. Úroky z půjček poskytnutých ze zdrojů IFN 2141 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 x 

11. Splátky půjček poskytnutých Fondem celkem 24xx 151,7 2,5 0,7 5,1   160,0 9,5 

     11.1. Splátky půjček poskytnutých ze zdrojů Fondu 24xx 151,7 2,5 0,7 5,1   160,0 x 

     11.2. Splátky půjček poskytnutých ze zdrojů IFN 24xx 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 x 

Ostatní příjmy celkem   159,2 2,6 0,8 5,4 0,0 168,0 10,0 

Předpokládané příjmy SFŽP celkem   639,2 322,6 200,8 241,4 270,0 1 674,0 100,0 

 

 



Návrh rozpočtu SFŽP ČR na rok 2018 
 

  

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

Výdaje do výše  

výdajového limitu od 

MF 

1. Národní programy dle Příloh 10,1 

2. Národní program Životní prostředí  730,0 

3. Operační program Životní prostředí 2014+    

   3.1. Půjčky ze zdrojů Fondu na kofinancování projektů s dotací EU 185,0 

   3.2. Půjčky ze zdrojů IFN 120,0 

   3.3. Dotace ze zdrojů Fondu na podporu projektů IFN 50,0 

4. Úhrada nákladů spojených s činností kanceláře Fondu 604,9 

Výdaje SFŽP celkem 1 700,0 

    

Limit výdajů dle usnesení vlády ČR ze dne 14. června 2017 č. 442 1 700,0 

 


