
-- --

3.

Záverecný úcet

Státního fondu životního prostredí
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STÁTNI FOND

llVOTNIHO PROSTAEDI

CESKÉ REPUBLIKY

Záverecný úcet za rok 2005

Obsah:

Schvaluji
V Praze dne 8.3.2006
c.j. 003918/2006

1. Prehled ukazatelu financního hospodarení
SFŽPCR za rok 2005
2. Hodnotícízpráva k Záverecnémuúctu za rok 2005

Charakteristikacinnosti Fondu
Charakteristikapríjmu a výdaju
Charakteristika financne majetkových vztahu
Fondu

3. Rozvaha SFŽP CR
4. Podrobnejší charakteristika národních zdroju EU
v oblasti životního prostredí a úcasti SFŽP CR na
financováníspolecnýchprojektu s EU

Ing. Andrej Mudray
reditel

StátníhofonduživotníhoprostredíCR
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Prehled
ukazatelu financníhohospodarení

Státního fondu životníhoprostredí CR za rok 2005

v tis. Kc

Schválil: reditel SFŽP CR

Ing. Leo MatušekZpracoval: odbor úcetnictví a rozpoctu SFŽP CR

Kontroloval: námestek ekonom. úseku a Fondu soudržnosti S

. Andrej Mudray
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UKAZATEL Schválený Rozpocet po Skutecnost %

RozDocet Zmenách plnení

PRÍJMY

Danové príjmy 1 318 000 1 318 000 1 412015 107,13

Nedanové príjmy 1 395 930 1 395 930 1 456 029 104,31

Kapitálové príjmy O O O X

Prijaté dotace O O O X

PRÍJMY CELKEM 2 713 930 2 713 930 2 868 044 105,68

VÝDAJE

Bežné výdaje 557 101 557 101 394 952 70,89

Kapitálové výdaje 3 764 799 3 764 799 3 023 058 80,30

Ostatní výdaje O O O X

VÝDAJE CELKEM 4321 900 4321 900 3418010 79,09

SALDO PRÍJMU A VÝDAJU -1 607970 -1607970 -549966 X

FINANCOVÁNÍ 1 607 970 1 607 970 549 966 X

z toho:
-zmena stavu na bankovních úctech 1 657 970 1 657 970 599 966 x

-zmena stavu bankovních úveru O O O x

-zmena stavu dlouhodobých pujcek -50 000 -50 000 -50 000 x



Tisk dne 02.02.2006

Hodina: 02:02:27

Výkaz o tvorbe a použití SFŽP (v tis. Kc) Strana:

Za období 12 za danový rok 2005 "
Danový rok 2005

:t

51"

. Rádek Popis Rozpocet Skutecnost Plnení v %

11 Pocátecní stav fondu (uc.921) O 6458 288 O

12 Úplaty -povrchová voda 420 000 370 352 88

13 Poplatky - ovzduší a Národní program ozdravení ovzduší 470000 499 900 106

14 Poplatky dle zákona o odpadech 130000 i93661 149

15 Odvody za docasné. a trValé odnetí pudy 280 000 333 797 119
-

16 Úplaty za odbery podzemní vody 420000 414126 99

17 "Registracní a evidencní poplatky za obaly 18 000 14 305 79

18 Pokuty uložené správcem a inspekcí O 43 663 O

19 Penežní"príjmy z postihu žadatelu O 8891 O
-

20 Dotace ze státního rozpoctu O O O

21 Podíly na výnosu daní O O O

22 Príspevky od tuzemských a zahranicních právnických osob O .0 O

23 Úroky z vkladu 50 000 47818 96-
24 Úroky z pujcek 60 570 62 113 103

l" 25 . Financní vyporádání dotací minulého roku O 9 789 O

26 Ostatní príjmy O 503 O

56 Úver MUFIS O 450 000 O

27 Tvorba zdroju celkem (12 až 26 + 56) 1 848 570 2448918 132
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Prehled o poskytnutých a cerpaných úcelových dotací k odstranení povodnových škod v roce 2005 v tis. Kc

a) Státní fond životního prostredí

U1
~

b) Vládní povodnové konto (VPK), úcet financních prostredku pro odstranení následku povodní, císlo bankovního úctu: 80004-902500110710

íslo usnesení vlády + titul Príjemce Vcel použití Skutecnost k
31.12.2005

Vcelové dotace obcím
a mestum celkem

Usnesení vlády c.859 ze dne 8.9.2002 o
využití VPK

z toho: investicní obce, mesta Výstavba nových nájemních bytu.

Kontroloval: Ing. Petr Steplík
námestek ekonom.useku
a Fondu soudržnosti SFŽP CR

neinvesticní obce, mesta

Zpracoval : Ing. Leo Matušek
v~doucíodboru úcetnictví a rozpoctu SFŽP CR

!JJ válil: Ing. Am\'r~jtv!udray.
reditelSFŽPCR

Právní rámec Príjemce Vcelpoužití
.

Skutecnost k
31.12.2005

Ostatní výdaje Zákon c.388/1991 Sb.,o SFZP + Dodatek -

SFZP celkem c.23 k Prílohám I Smernice MŽP platným
od 1.6.2000 -

z toho: investiiní
-

neinvesticní Programobnovynebovýstavby obcea mesta Sanacea obnovajižexistujícíchnebo
kanalizacnísítea cav rozestavenýchcav -

neinvesticní podnikatelskésubjekty Dtto
-



2. Hodnotící zpráva k Záverecnému úctu Státního fondu životního prostredí
Ceské republiky za rok 2005

Charakteristika Fondu

K uskutecnování aktivní environmentální politiky státu byl zrízen zákonem CNR

c. 388/1991 Sb. ve znení pozdejších predpisu Státní fond životního prostredí CR ( dále jen

"Fond"). Predstavuje specificky zamerenou financní instituci, významný mimorozpoctový

zdroj v oblasti podpory ochrany a zlepšování životního prostredí a aktivní nástroj

v uplatnování státní politiky životního prostredí Ceské republiky. Navazující právní predpisy,

tj. Statut Fondu, Smernice Ministerstva životního prostredí CR o poskytování financních

prostredku a Prílohy ke Smernici upravují poskytování financních prostredku v príslušném
roce.

Správcem Fondu je ze zákona Ministerstvo životního prostredí CR a o použití

financních prostredku Fondu rozhoduje ministr životního prostredí Ceské republiky.

Poradním orgánem ministra životního prostredí je dle Statutu Rada Fondu.

Realizace podpory ekologických opatrení na smluvních akcích je zajištována

prostrednictvím Kanceláre Fondu na základe vydání Rozhodnutí ministra životního prostredí

CR v závislosti na objemu disponibilních prostredku Fondu.
Fond pri uplatnování státní ekologické politiky postupuje v souladu s aproximacní

strategií resortu Ministerstva životního prostredí CR .
Cinnost Fondu je každorocne proverována radou institucí - MŽP CR, MF CR, CNB,

vecne príslušnými výbory Poslanecké snemovny parlamentu CR, NKÚ, nezávislým auditem
úcetnictví a financního hospodarení. Pravidelne je predkládána rovnež souhrnná zpráva o
cinnosti Fondu v uplynulém roce do vlády Ceské republiky.

Charakteristika príjmu a výdaju

Fond zajistil ve sledovaném období plynulé poskytování financních prostredku na
akce smluvní podpory vcetne výdaju na chod Kanceláre Fondu.

Plnení príjmu rozpoctu Fondu za rok 2005 dosáhlo k 31.12.2005 relace 105,7 %, tj.

2 867,7 mil. Kc. Na celkových príjmech se podílí príjmy z poplatku za znecištování životního

prostredí cástkou 1 826,1 mil. Kc, (tj. 63,7 %), úroky z vkladu a bežného úctu Fondu dosáhly

47,8 mil. Kc (tj. 1,7 %), úroky z pujcek cinily 62,1 mil. Kc, tj. 2,2 %. Príjmy z financního

vyporádání dotací - vratky dotací dosáhly výše 9,8 mil. Kc, tj. 0,3 %, vratky pujcek za roky

predchozí dosáhly výše 11,5 mil. Kc, objem splátek zjiž poskytnutých pujcek cinil 850,5 mil.

Kc, (tj. 29,6 % z celkových príjmu).
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Výdaje Fondu byly pro r. 2005 urceny výdajovým limitem stanoveným Usnesením

vlády c. 942 ze dne 20.7.2005, ve výši 4371,9 mil. Kc. Skutecné výdaje (vcetne splátek

dlouhodobé pujcky od spolecnosti MUFIS) cinily 3469,9 mil. Kc, což je 79,37%

z výdajového limitu.V rozpoctované cásti výdaju na rok 2005 jsou zahrnuty závazky Fondu,

rozpocet Kanceláre Fondu, splátky úveru a úroku MUFIS, kofinancování akcí podporované

Evropskou unií ( ISPA/FS, OP!).

Z celkových výdaju Fondu tvorí prevážnou vetšinu financní výdaje na smluvní akce,

které v roce 2004 dosáhly hodnoty 3264,2 mil. Kc (tj. 94,1 %).

Prevážnou cást objemu financních prostredku na smluvní akce (tj. 88,2 %) dosáhla

podpora formou dotace ve výši 2877,3 mil. Kc. Výdaje na smluvní akce návratné formy

podpory - pujcky v hodnote 386,9 mil. Kc (tj. 11,8 % z techto výdaju).

Rozhodující podíl ve skladbe financních výdaju na smluvní akce dosáhly v roce 2005

výdaje do složky životního prostredí ochrana vody v celkové hodnote 1 988,5 mil. Kc (z toho

výdaje na kofinancování programu ISPA/FS ciní 135,3mil. Kc, OPI 26,1 mil. Kc).

V r. 2005 bylo zaregistrováno celkem 411 žádostí na národní programy. Od 1.4.2005

byl príjem žádostí do národních programu vyhlašovaných Ministerstvem životního prostredí

pozastaven, z duvodu velkého previsu žádostí, který presahuje soucasné financní možnosti

Fondu. Príjem žádostí do evropskýchfondu - Fondu soudržnostia Operacníhoprogramu
Inttastruktura (OP!) pokracoval. Žádosti do Fondu soudržnosti se prijímaly behem celého

roku, žádosti OPI se prijímají na základe vyhlašovaných výzev. Podrobnejší charakteristika

evropských fonduje obsažena v bode 4 tohoto záverecného úctu.

Registrované Žádosti Fond vyhodnocuje na základe ekologických a ekonomických

ukazatelu, podle regionálního vyjádrení a technické úrovne rešení, a to v každé složce

životního prostredí dle kritérií uvedených v Prílohách I a II Smernice MŽP. Vyhodnocené

žádosti, které jsou v souladu se Smernicí, splnují podmínky ekonomických a ekologických

opatrení a je možné jejich zarazení do nekterého z vyhlášených programu jsou predloženy
Rade Fondu.

Nejvíce žádostí v clenení dle kraju bylo na Fondu v roce 2005 evidováno z kraje
Jihomoravského (75 žádostí -18,2 %).

Výdaje spojené s cinností Kanceláre Fondu cinily v roce 2005 výdajove 143,3 mil. Kc

(5% z celkových rozpoctových príjmu Fondu). Výdaje na splátky úveru MUFIS cinily 50 mil.

Kc, zaplacené úroky MUFIS cinily 12,4 mil. Kc.

V prehledu ukazatelu financního hospodarení Fondu v položkách celkem príjmy a

celkem výdaje predstavují trídení podle platné rozpoctové skladby, podle které má Fond
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povinnost postupovat od 1.1.1997, i s ohledem na fakt, že je ze zákona ,jinou" státní

organizací s odlišným financováním oproti rozpoctové organizaci.

Krome takto vykázaných údaju Fond sestavuje i Výkaz o tvorbe a použití SFŽP CR

dle platné Metodiky Ministerstva financí CR.

Charakteristika financne majetkových vztahu

Fond vykazuje k 31.12.2005 financní zustatek na bežných úctech ve výši 2661,3 mil.

Kc, kterým kryje financní závazky Fondu.

Financní prostredky Fond v prubehu roku 2005 zhodnotil jejich vkladem na

krátkodobé termínované vklady u komercních penežních ústavu. výnosy nepodléhají dani

z príjmu. Celkové úroky z termínovaných vkladu k 31.12.2005 cinily 44,6 mil. Kc a úroky

z bežného úctu dosáhly k 31.12.2005 hodnoty 3,2 mil. Kc. Získané financní prostredky

z depozitních operací jsou jedním ze zdroju krytí výdaju Kanceláre Fondu.

Fondu byla poskytnuta Municipální financní spolecností, a.s. se sídlem v Praze 1,

Jeruzalémská 964/4 IC: 60 19 66 96 zapsaná na složce 2517 oddílu B obchodního rejstríku

vedeného Mestským soudem v Praze dlouhodobá pujcka na financování akcí pro ochranu a

zlepšování stavu životního prostredí. Dlouhodobá pujcka byla stanovena až do výše 500 mil.

Kc s pevnou úrokovou sazbou 2,5 % p.a. a byla cerpána postupne formou tranší na základe

písemné žádosti Fondu o cerpání jednotlivých tranší. Cerpané prostredky z této pujcky byly

Fondem použity výhradne na financování pujcek klientum. K datu 19.5.2004 byla smluvní

výše úveru vycerpána.

K 31.12..2005 byl stav dlouhodobé pujcky od spolecnosti MUFIS následující:

splacená jistina 50 000 000,04 Kc

nesplacenájistina 449999999,96 Kc

splacené úroky 22 118 450,66 Kc

nesplacené úroky 55715277,79 Kc

Hodnota zustatku pujcek poskytnutých Fondem je vycíslena k 31.12.2005 cástkou
3 179,9mil. Kc.

Celkové pohledávky Fondu po lhute splatnosti k 31.12.2005 ciní podle evidence 301,4

mil. Kc (vcetne príslušenství 1,771 mil. Kc), z toho pohledávky ze smluvních akcí bez

príslušenství predstavují 295 mil.Kc a ostatní pohledávky 6,4 mil. Kc.

Pohledávky po splatnosti ze smluvních akcí dosáhly vcetne príslušenství k 31.12.2005

výše 1 753,8 mil. Kc, z toho v režimu bežného sledování 7,5 mil. Kc, vymáhání právní cestou

1 746,3 mil. Kc - z toho v konkurzu 505,3 mil. Kc.
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Fond nevytvárí úcetní opravné položky kjednotlivým klasifikovaným pohledávkám.

ale kryje rizika bi1ancnírozpoctovou rezervou. Výše bilancní rezervy je aktualizována podle

reálného vývoje financní situace Fondu a dále podle výše pohledávek po lhute splatnosti

vcetne príslušenství. Tato bilancní rezerva kryje rizika spojená s nenaplnením zdrojové cásti

rozpoctu Fondu z úplat a poplatku dle složkových zákonu.

Pro rok 2005 cinila bilancní rozpoctová rezerva Fondu 800 mil. Kc.
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Tisk dne:27.01.2006 08:59:28, (295)

ROZVAHAorganizacních složek státu,
územních samosprávných celku

a príspevkových organizací
v tis. Kc na dve desetinná mfsta

Príloha c.

Ministerstvo financí

schváleno

~.j.283177 227/2001

s úcinnost[ pro
Jrganizacní složky státu,

státní fondy,
Jzemnf samosprávné celky

i,príspevkové organizace

Úc OÚPO 3 -02
]

sestavená k 31.12.2005...............................

Název nadrízeného

orgánu:
MŽPCR

......

~tní jednotka dorucí výkaz
)odle pokynu MF

ICO

00020729

Název a sfdlo úcetní

jednotky:

SFŽP CR

Kaplanova1
14800 Praha 11
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sk provedl: Matušek Program: U-Centmm a.s.
----

AKTIVA C. r. Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005

a b 1 2

Stálá aktiva r.09 + 15 + 26 + 33 + 41 1 149935,16 179 240,27

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 0,00 0,00

- Software (013) 3 17226,65 25 766,00

-Ocenitelná práva (014) 4 0,00 0,00

- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 608,25 965,72

- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0,00 0,00

- Porízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) 7 0,00 0,00
.. .

- Posky1nutézálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0,48 0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem r. 02 až 08 9 17 835,38 26731,72

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

- Oprávky k nehmotným výsledkum výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00

- Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00

- Oprávky k ocenitelným právum (074) 12 0,00 0,00

-Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 0,00 0,00

- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 0,00 0,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem r. 10 až 14 - 15 0,00
-

0,00

3. Dlouhodobý hmotný majetek
. .

-Pozemky (031) 16 9 076,05 9 076,05

- Umelecká díla a predmety (032) 17 360,83 370,83

-Stavby (021) 18 60265',08 70759,12

- Samostatné movité veci a soubory movitých vecí (022) 19 44351,96 34 750,56

- Pestitelské celky trvalých porostu (025) 20 0,00 0,00

-Základni stádo a tažná zvírata (026) 21 0,00 0,00

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 17345,37 20 029,60

- Ostatnf dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 0,00 0,00

- Porízeni dlouhodobého hmotného majetku (042) 24 700,49 17522,39

- Posky1n,uté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem r. 16 až 25 26 132099,78 152508,55

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

- Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00

-Oprávky k samostatným movitým vecem a souborum movitých vecí (082) 28 0,00 0,00
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isk provedl: Matuše~ Program: U-Centrum a.s.

--- - -----

AKTIVA C.r. Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005
a b 1 2

- Oprávkyk pestitelskýmcelkum trvalých porostu (085) 29 0,00 0,00

- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíratum (086) 30 0,00 0,00

- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00

- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem r. 27 až 32 33 0,00 0,00

5. Dlouhodobý financní majetek

- Majetkové úcasti v podnicích s rozhodujícím vlivem (061) 34 0,00 0,00

- Majetkové úcastí v podnicích s podstatným vlivem (062) 35 0,00 0,00

- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 0,00 0,00

-Pujcky podnikum ve skupine (066) 37 0,00 0,00

- Ostatní dlouhodobé pujcky (067) 38 0,00 0,00

- Ostatní dlouhodobý financní majetek (069) 39 0,00 0,00

- Porízení dlouhodobého financního majetku (043) 40 0,00 0,00

Dlouhodobý financní majetek celkem r. 34 až 40 41 0,00 0,00

B. Obežná aktiva r. 51 + 75 + 89 + 119 + 124 42 7 127 341,11 6000518,02

1. Zásoby

- Materiálna sklade (112) 43 387,84 1 629,32

-Porízení materiálu a Materiál na ceste (111 nebo 119) 44 0,00 0,00

- Nedokoncená výroba (121) 45 0,00 0,00

- Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00

-Výrobky (123) 47 0,00 0,00

- Zvírata (124) 48 0,00. 0,00

- Zbožínasklade (132) 49 0,00 0,00

- Porízení zboží a Zboží na ceste (131 nebo 139) 50 0,00 0,00

Zásoby celkem r. 43 až 50 51 387,84 1 629,32

2. Pohledávky ,

-Odberatelé (311) 52 0,00 0,00
.

- Smenký k inkasu (312) 53 0,00 0,00

- Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0,00 0,00

- Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 1701,65 215,73

- Pohledávky za rozpoctové príjmy (315) 56 0,00 0,00

- Ostatní pohledávky (316) 57 207737,04 156 457,44

Soucet r. 52 až 57 58 209 438,69 156673,17

- Pohledávky k úcastníkum sdružení (358) 59 0,00 0,00

- Sociální zabezpecení a zdravotní pojištení (336) 60 0,90 0,00

- Dan z príjmu (341) 61 0,00 0,00

-Ostatní prímé dane (342) 62 0,00 0,00

- Dan z pridané hodnoty (343) 63 0,00 0,00

-Ostatní dane a poplatky (345) 64 0,00 0,00

- Pohledávky z pevných termínových operací (373) 65 0,00 0,00

Soucet r. 61 až 64 66 0,00 0,00

- Nároky na dotace a ostatní zúctováni se státním rozpoctem (346) 67 0,00 0,00

- Nároky na dotace a ostat. zúctování s rozpoctem územ.samospr.celku (348) 68 0,00 0,00
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Isk provedl: Matušek Program: U-Centrum a.s.

:1 .. KjfIVA C. r. Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005
a b 1 2

Soucet r. 67 a 68 69 0,00 0,00

- Pohledávkyza zamestnanci (335) 70 -0,30 2,67

- Pohledávky z emitovaných dluhopisu (375) 71 0,00 0,00

-Jiné pohledávky (378) 72 3 655 078,68 3 179 859,53

- Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00

Soucet r. 70 až 73 74 3 655 078,38 3179862,20

Pohledávky celkem r. 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 69 + 74 75 3864517,07 3 336 535,37

3. Financní majetek

- Pokladna(261) 76 0,00 0,00

- Peníze na ceste (+/-262) 77 0,00 0,00

- Ceniny (263) 78 196,30 182,00

Soucet r. 76 až 78 79 196,30 182,00

- Bežný úcet (241 ) 80 0,00 0,00

- Bežný úcet fondu kulturních a sociálních potreb (243) 81 185,78 69,71

-Ostatní bežné úcty (245) 82 0,00 0,00

Soucet r. 80 až 82 83 185,78 69,71

- Majetkové cenné papíry k .obchodování (251) 84 0,00 0,00

- Dlužné cenne papí.ry k obchodování (253) 85 0,00 0,00

- Ostatní cenné papíry (256) 86 0,00 0,00

- Porízení krátkodobého financního majetku (259) 87 0,00 0,00;.
Soucet r. 84 až 87 88 0,00 0,00

Financní majetek celkem r. 79 + 83 + 88 89 ' 382,08 251,71

4. Prostredky rozpoctového hospodarení

-Základní bežný úcet (231)
..

90 0,00 0,00

- Vkladový výdajový úcet (232) 91 0,00 0,00

- Príjmový úcet (235) 92 0,00 0,00

- Bežné úcty penežních fondu (236) 93 0,00 0,00

-Bežné úcty státních fondu (224) 94 3261 901,05 . 2 661 935,29

- Bežné úcty financních fondu (225) 95 0,00 0,00

Soucet r. 90 až 95 96 3261 901,05 2661 935,29

. - Poskytnuté dotace organizacním složkám státu (202) 97 0,00 0,00

- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu (212) 98 0,00 0,00

-Poskytnuté dotace príspevkovým organizacím (203) 99 0,00 0,00

-Poskytnuté dotace ostatním subjektum (204) 100 0,00 0,00

- Poskytnuté dotace príspevkovým organizacím (213) 101 0,00 0,00

-Poskytnuté dotace ostatním subjektum (214) 102 0,00 0,00

'Soucet r. 97 až 102 103 0,00 0,00

- Poskytnuté návratné financní výpomoci mezi rozpocty (271) 104 0,00 0,00

- Poskytnuté prechodné výpomoci príspevkovým organizacím (273) 105 0,00 0,00

- Poskytnuté prechodné výpomoci podnikatelským subjektum (274) 106 0,00 0,00

- Poskytnuté prechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 0,00 0,00

- Poskytnuté prechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0,00 0,00

Soucet r. 104 až 108 109 0,00 0,00
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AKTIVA C. r. Stav k 1.1.2005 Stavk 31.12.2005
--I a b 1 2

- Limityvýdaju (221) 110 0,00 0,00

-Zúctovánívýdajuúzemních samosprávných celku (218) 111 0,00 0,00
_.

-Materiálnínáklady (410) 112 0,00 0,00

-Službya náklady nevýrobnfpovahy (420) 113 0,00 0,00

-Cestovné a ostatní výplatyfyzickýmosobám (430) 114 0,00 0,00

-Mzdovéa ostatní osobní náklady (440) 115 0,00 0,00

-Dávkysociálníhozabezpecení (450) 116 0,00 0,00

-Mankaa škody (460) 117 0,00 0,00

Soucet r. 112 až 117 118 0,00 0,00

Prostredky rozpoc. hospodarení celkem r. 96+103+109+110+111+118 119 3261 901,05 2661 935,29

5. Prechodné úcty aktivní

-Nákladypríštíchobdobí (381) 120 153,07 166,33

- Príjmy príštích období (385) 121 0,00 0,00
.-

- Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0,00 0,00

- Dohadné úcty aktivní (388) 123 0,00 0,00

Prechodné úcty aktívní celkem r. 120 až 123 124 153,07 166,33

ÚHRN AKTIV r.001+042 125 7 277 276,27 6 179 758,29
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PASIVA C. r. Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005

c d 3 4

C. Vlastni zdroje kryti stálých a obených aktiv r.130+131+138+141+151+158 126 6607 982,39 5558912,38

1. Majetkové fondy

- Fond dlouhodobého majetku (901) 127 149234,20 161 717,88

-Fond obežných aktiv (902) 128 0,00 0,00

- Fond hospodárské cinnosti (903) 129 0,00 0,00

- Ocenovací rozdily z precenení majetku (+/- 909) 130 0,00 0,00

Majetkové fondy celkem r. 127 až 129 . 131 149234,20 161 717,88

2. Financnl a penežní fondy

- Fond odmen (911) 132 0,00 0,00

- Fond kulturnlch a sociálních potreb (912) 133 459,90 324,55

- Fond rezeNní (914) 134 0,00 0,00

- Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00

- Penežní fondy (917) 136 0,00 0,00

- Ostatní financní fondy (918) 137 0,00 0,00

Financní a penežní fondy celkem r. 132 až 137 138 459,90 324,55

3. Zvláštní fondy organizacních složek státu

- Státn í fondy (921 ) 139 6 458 288,29 5 396 869,95

- Ostatní zvláštnl fondy (922) 140 0,00 0,00

Zvláštní fondy organizacních aložek státu celkem r. 139 až 140 141 6 458 288,29 5 396 869,95

4. Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení

- Financování výdaju organizacnlch složek státu (201) 142 0,00 0,00

- Financování výdaju územnlch samosprávných celku (211) 143 0,00 0,00

l1'J'., . -Bankovní úcty k limitum organizacních složek státu (223) 144 0,00 0,00

-Vyúctováni rozpoctových príjmu z bežné cinnosti org. složek státu (205) 145 0,00 0,00

- Vyúctováni rozpoct.prljmu z bežné cinnosti územ. samospr. celku (215) 146 0,00 0,00

-Vyúctování rozpoctových príjmu z financního majetku (206) . 147 0,00 0,00

-Vyúctování rozpoctových príjmu z financnlho majetku (216) 148 0,00 0,00

- Zúctování prljmu územních samosprávných celku (217) 149 0,00 0,00

- Prijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty (272) 150 0,00 0,00

Zdroje krytí prostredku rozpoct. hospodarení celkem r. 142 až 150 151 0,00 0,00.
Hospodárský výsiedek5.

a) z hospodárské cinnosti územních samosprávných celku

a cinnosti príspevkových organizaci

- Hospodárský výsledek bežného úcetního období (+/- 963) 152 0,00 0,00

- Nerozdelený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153 0,00 0,00

- Hospodárský výsledek ve schvalovacím rízení (+/-931) 154 0,00 0,00
:

b) Prevodzúctování príjmu a výdaju z minulých let (+/-933) 155 0,00 0,00

c) Saldo výdaju a nákladu (+/-964) 156 0,00 0,00

d) Saldo príjmu a výnosu (+/-965) 157 0,00 0,00

Soucet r. 152 až 157 158 0,00 0,00

D. Cizí zdroje r.160+166+189+196+201 159 669293,88 620845,91

1. Rezervy

- Rezervyzákonné (941) 160 0,00 0,00

2. Dlouhodobézávazky

- Emitované dluhQpisy (953) 161 0,00 0,00

- Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00
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-Dlouhodobé prijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00

- Dlouhodobé smenky k úhrade (958) 164 0,00 0,00

- Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 0,00

Dlouhodobézávazky celkem r. 161 až 165 166 0,00 0,00
.

3. Krátkodobé závazky

- Dodavatelé (321) 167 4 466,22 2 664,40

- Smenky k úhrade (322) 168 0,00 0,00

- Prijaté zálohy (324) 169 0,00 0,00

- Ostatní závazky (325) 170 0,00 0,00

Závazky z pevných termínových operací (373) 171 0,00 0,00

Soucet r. 167 až 171 172 4466,22 2 664,40

- Závazky z upsaných nesplacených cenných papíru a vkladu (367) 173 0,00 0,00
. .

- Závazky k úcastníkum sdružení (368) 174 0,00 0,00

Soucet r. 173 až 174 175 0,00 0,00

- Zamestnanci (331) 176 13,79 0,00
, ,

-Ostatní závazky vuci zamestnancum (333) 177 4 253,48 5 554,27

Soucet r. 176 až 177 178 4267,27 5 554,27

- Závazky ze sociálního zabezpecení a zdravotního pojištení (336) 179 2771,65 3820,72

.- -Dan z príjmu (341) 180 0,00 0,00

-Ostatní prímé dane (342) 181 1 056,30 1 686,06

-Dan z pridané hodnoty (343) 182 0,00 0,00

, - Ostatní dane a poplatky (345) 183 0,00 0,00

Soucet r. 180 až 183 184 1 056,30 1 686,06
- .

-Vyporádání preplatku dotací a ostatních závazku se státním rozpoctem (347) 185 0,00 0,00

- Vyporádání preplatku dotací a ostatních závazku s rozpoctem

územních samosprávných celku (349) 186 0,00 0,00
.

Soucet r. 185 až 186
,

187 0,00 0,00

-Jiné závazky (379) 188 156 732,44 157 120,46

Krátkodobé závazky celkem r. 172+175+178+179+184+187+188 189 169293,88 170 845,91

4. Bankovní výpomoci a pujcky

'- Dlouhodobé bankovní úvery (951) 190 500 000,00 450 000,00

- Krátkodobé bankovní úvery (281) 191 0,00 0,00

-Eskontované krátkodobé dluhopisy (smenky) (282) 192 0,00 0,00 '

- Emitované krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00

- Ostatní krátkodobé financní výpomoci (289) 194 0,00 0,00

Soucet r. 193 až 194 195 0,00 0,00

Bankovní výpomoci a pujcky celkem r. 190+191+192+195 196 500 000,00 450000,00
;

5. Prechodné úcty pasivní

- Výdaje príštích období (383) 197 0,00 0,00

-Výnosy príštích období (384) 198 ' 0,00 0,00

- Kurzové rozdlly pasivní (387) 199 0,00 0,00

-Dohadné úcty pasivní (389) 200 0,00 0,00

Prechodné úcty pasivní celkem r. 197 až 200 201 0,00 0,00

ÚHRNPASIV f.126+159 , 202 7277 276,27 6 179 75S,29
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.' . Název položky
CíSI Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005, polož y

text r 1 2

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoctu (z AÚ k úctu 346) 1 0,00 0,00

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 0,00 0,00

z toho na: výzkum a vývoj 3 0,00 0,00

vzdelávání pracovníku 4 0,00 0,00

informatiku 5 0,00 0,00

individuální dotace na jmenovité akce 6 0,00 0,00

rija\é prosredky ze zahranicí na dlouhodobý majetek (z AÚ k úctu 916) 7 0,00 0,00

Prijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoctu ÚSC (z AÚ k úctu 348) 8 0,00 0,00

Prijaté príspevky a dotace ze státního rozpoctu (z AÚk úctu 691) 9 0,00 0,00

z toho: prijaté príspevky na provoz od zrizovatele (z AÚk úctu 691) 10 0,00 0,00

z toho na : výzkum a vývoj 11 0,00 0,00

vzdelávání pracovníku 12 0,00 0,00

informatiku 13 0,00 0,00

prijaté dotace na neinvesticní náklady související s (z AÚ k úctu 691)

financováním programu evidovaných v ISPROFIN od zrizovatele 14 0,00 0,00

" príjaté prostredky na výzkum a vývoj od poskytovatelu (z AÚ k úctu 691)

jiných nez od zrizovatele
15 0,00 0,00

Prijaté prostredky na výzkum a vývoj z rozpoctu ÚSC (z AÚ k úctu 691) 16 0,00 0,00

Príjaté prostredky na výzkum a vývoj od príjemcu úcelové podpory (z AÚ k úctu 691) 17 0,00 0,00

Prijaté prostredky za provoz ze zahranicí (z AÚ k úctu 691) 18 0,00 0,00

Prijaté príspevky a dotace celkem na provoz z rozpoctu územních (z AÚ k úctu 691)

samosprávných celku 19 0,00 0,00

Prijaté príspevky a dotace na provoz z rozpoctu státních fondu (z AÚ k úctu 691) 50 0,00 0,00

Prijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoctu státních
dondu 51 0,00 0,00

Poskytnuté návratné financní výpomoci mezi rozpocty -krajskému (úcet 271)

úradu 20' 0,00 0,00

Poskytnuté návratné financní výpomoci mezi rozpocty -obci (úcet 271) 21 0,00 0,00

jaté návratné financní výpomoc;imezi rozpocty -ze státního (úcet 272)

rozpoctu 22 0,00 0,00

Prijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty -od krajského (úcet 272)

úradu 23 ' 0,00 0,00

Príjaté návratné'financnr'výpomoci mezi rozpocty -od obce . (úcet 272) 24 0,00 0,00

Prijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty -od státních (úcet 272)

fondu 25 0,00 0,00

Prijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty -od ostatních (úcet 272)

verejných rozpoctu 26 0,00 0,00

poskýtnuté prechodné výpomocí prispevkovým organizacím - (úcet 273)

:>rganizacnísložkou státu 27 0,00 0,00

Poskytnuté prechodné výpomoci príspevkovým organizacím - (úcet 273)

<rajkýmúradem 28 0,00 0,00

Poskytnuto prechodné výpomoci pr!spevkovým organizacím -obcí (úcet 273) 29 0,00 0,00

Krátkodobé bankovní úvery tuzemské (úcet 281) 30 0,00 0,00

Krátkodobé bankovní úvery zahranicní (úcet 281) 31 0,00 0,00

vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úcet 283) 32 0,00 0,00

yp'an$ \<rátkodobédlul1Qpisyv zahranicí (úcet 283)' 33 0,00 0,00

:>statníkrátkodobé závazky (financní výpomoci)'tuzemské (úcet 289) 34 0,00 0,00

:>statníkrátkodobé závazky (financní výpomoci) zahranicní (úcet 289) 35 0,00 0,00
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Název položky
crsl Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005

polož y
text r 1 2

Smenky k úhrade tuzemské (úcet 322) 36 0,00 0,00

Smenky k úhrade zahranicní (úcet 322) 37 0,00 0,00

I.ouodobé ankovni úvery tuzemské (úcet 951) 38 500 000,00 450000,00

Dlouhodobé vankovni úveryzahranicni -(úcet 951) 39 0,00 0,00

Vydáné dluhopisy tuzemské (úcet 953) 40 0,00 0,00

VYdanédluhopisy zahrariicni (úcet 953) 41 0,00 0,00-

Dlouhodobé smenky k úhrade tuzemské (úcet 958) 42 0,00 0,00

Dlouhodobé smenky k úhrade zahranicní (úcet 958) 43 0,00 0,00

Dstatni dlouhodobé závazky tuzemské (úcet 959) 44 0,00 0,00

Dstatni dlouhodobé závazky zahranicní (úcet 959) 45 0,00 _ 0,00

Nakoupené dluhopisy a smenky k inkasu celkem (z AÚ k úctu

.1 I 063,253,312) 46 0,00 0,00
.
z toho: krátkodobé dluhopisy a smenky úse _ (z AÚ k úctu 253 a

312) 47 0,00 0,00.

komunální dluhopisy úse (z úctu 063) 48 0,00 0,00

ostatní dluhopisy a smenky vefejných rozpoctu (z AÚ k úctu

063,253,312) 49 0,00 0,00

Splatné závazky pojistného na sociálnim zabezpeceni a pfíspevku
1a státni politiku zamestnanosti 52 1 961,00 2713,00

platné závazky vereného zdravotniho pojíštení 53 810,00 1 108,00

vidované danové,nedoplatky u mistne pfislušných financnich
)rgán-U 54 1 056,00 1 686,00



4. Podrobnejší charakteristika národních zdroju EU v oblasti životního prostredí a úcasti
SFŽP CR na financování spolecných projektu s EU

Státní fond životního prostredí CR (dálejen SFŽP CR) byl, na základe usnesení vlády c.

149 ze dne 14. února 2001 ke koordinacním a implementacnímstrukturám nástroje ISPA, od

roku 2001 do data pristoupeníCeské republiky k Evropskéunii implementacníagenturouv rámci

realizace projektu ISPA. Predvstupní nástroj ISPA byl urcen pro sektor dopravy a životního

prostredív kandidátskýchzemích Evropskéunie.

Dnem 1. kvetna 2004, kdy se Ceská republikastala clenem Evropské unie, vznikl Ceské

republice nárok na cerpání dotací z Fondu soudržnosti. Systémový rámec pro poskytování

pomoci z Fondu soudržnosti na léta 2000 - 2006 vychází ze základních zásad deklarovaných

narízenímRady (ES) c. 1164/94,novelizovanýchnarízenímiRady (ES) c.1264/99 a c.1265/1999.

SFŽP CR byl ustanoven Realizacnímorgánem pro sektor životního prostredí a to sice na

základe Usnesení vlády c. 125/2004 ze dne 11. února 2004 "o strategii Fondu soudržnosti -

implementacní systém." Projekty Fondu soudržnosti jsou predkládané žadateli z verejného

sektoru,pricemž celkové nákladyna realizaciprojektu nesmí být nižší než 10miliónu EUR.

Prioritou nástroju ISPA a Fondu soudržnosti v oblasti životního prostredí je naplnení

podmínek legislativy Evropského spolecenství, a to predevším v oblasti ochrany vod, nakládání

s odpady, ochrany ovzduší, klimatua odstranovánístarýchekologickýchzáteží.

Jelikož žádný z projektu ISPA nebyl ke dni vstupu Ceské republiky dokoncen, jsou tyto

projekty od 1.5.2004 (tj. datum pristoupení Ceské republiky k Evropské unii) považovány za

projektyFondusoudržnosti- dlecI. 16aNarízeníRadyc. 1164/94.Proúcelytétozprávybylo i
nadále zachováno clenení na projekty ISPA (tj. projekty, které byly schváleny Evropskou komisí

pred 1. 5. 2004) a na projekty Fondu soudržnosti (tj. projekty, které byly schváleny Evropskou
komisípo 1.5.2004).

K 31.12.2005 bylo na SFŽP CR zaregistrovánocelkem 103 projektu žádající o podporu

z programu ISPA, respektive Fondu soudržnosti, z toho 31 projektu predložilo v období

1.1.2005-31.12.2005žádost o poskytnutí podpory z Fondu soudržnosti, a dalších 7 žadatelu

bylo vyzváno k jejímu zpracování. K 31.12.2005 odstoupilo, prípadne nesplnilo nekterou ze
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základních podmínek pro predkládánížádostí, celkem 23 žadatelu. Výše uvedených 31 žádostí

bylo v prubehu roku 2005 odesláno Evropské komisi ke schválení, z cehož k 31.12.2005 bylo

Evropskoukomisí schváleno 10žádostí o podporuz Fondusoudržnosti.

Celkem bylo k 31.12.2005 Evropskou komisí schváleno 34 projektu (bez zapoctení

povodnových projektu), z toho 10 projektu v prosinci roku 2005. Celkové náklady u techto 34

projektu ciní 864, 7 mil. EUR (tj. 25 076, 3 mil. Kc)I, z toho uznatelné náklady cinní 788, 4 mil.

EUR (tj. 22 863, 6 mil. Kc). Podpora, která byla na tyto projektyprislíbená ciní 524,6 mil. EUR

(tj. ]52]3, 4 mil Kc). Predpokládá se, že v prvním pololetí roku 2006 budou schváleny další

projekty, na které bude prislíbena podpora z Fondu soudržnosti minimálne ve výši 43,0 mil.

EUR (tj. ] 204 mil Kci.

K 31.12.2005 byla na výše uvedené projekty proplacena podpora v celkové výši

3] 180493,9 EUR (tj. 904234323, ] KC)3.V I. ctvrtletí roku 2006 se predpokládá, že na

projekty bude dále uvolnená podpora ve výši 24, 6 mil. EUR (tj. 7]3, 4 mil KC).4Cerpání

financních prostredku k 31.]2.2005 probíhalo pouze u 8 z výše uvedených 34 projektu, tj. u

projektu, které zacaly s realizací a výstavbou.

K výše uvedenémuje rovnež zapotrebí zohlednit 13 povodnových projektu, které byly

podporovány z dotace poskytované Evropskou komisí z programu ISPA. Skutecné celkové

náklady techto projektu cinily 17,7 mil. EUR (tj. 513, 3 mil. KC)5. Evropská komise na tyto

projekty poskytla podporu ve výši 14,6 mil. EUR (tj. 423, 4 mil. Kc). Zbývající cást byla

uhrazena z prostredku konecných príjemcu této podpory. Záverecná zpráva byla schválena
Evropskoukomisí na konci roku 2004.

I Pro prepocet mezi EUR a Kc, byl použit kurz 29 Kc/ I€
2 Jedná se o predbežný odhad, jelikož tato cástka nezahrnuje celkovou výši ušetrených financních prostredku.
J Pro prepocet byl opet použit kurz 29 Kc / I€.
4 Vyplývá ze žádostí o proplacení výdaju predložených SFŽP CR v prosinci roku 2005 a v lednu 2006.
s Pro prepocet byl opet použit kurz 29 Kc / I€.
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Tabulka C. 1

Název opatrení Pocet projektu I Uznatelné náklady Prislíbená podpora z FS

voaa

6 Zahrnuje pouze projekty, které byly schváleny Evropskou komisí k 31.12.2005, bez zapoctení povodnových
projektu. Povodnových projektu sice bylo dohromady 13, ale podpora na ne byly prislíbená v rámci jednoho
rozhodnutí (respektive Financního memoranda). Z tohoto duvodu jsou vykazovány jako I projekt.
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Tabulka C. 2

7 Zahrnuje pouze projekty schválené Evropskou komisi k 31.12.2005
8 Projekt je situován na více územích / krajích
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Tabulka c. 3

azev opatrem

voaa

ovzausl

Technická Asistence

Dne 16.12.2003 byla Financním memorandem Evropské komise schválena podpora

Národních orgánu v príprave a rízení projektu v oblasti životního prostredí, které jsou

podporované z Fondu soudržnosti. Celkové uznatelné náklady na technickou asistenci ciní

2250000 EUR (tj. 65250 OOO,_KC),IOpricemž prislíbená podpora ciní I 687500 EUR (tj.

48937500,-Kc).

V rámci této podpory budou provedeny následující úkony:

· Príprava a prezkoumánídokumentacepro projektypodporovanéz Fondusoudržnosti

· Zaopatreníprofesní a odbornépomocipro Ministerstvoživotníhoprostredí a SFŽP CR

· Školenípracovníkuministerstvaživotníhoprostredí a Státníhofondu

9 Zahrnuje pouze projekty, které nebyly schváleny Evropskou komisÍ, ale jsou v rešení
10pro prepocet na koruny byl použit kurz 29 Kc / 1€
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Cílem této podpory je:

. technická asistence Ceské republice pri príprave žádostí o podporu z Fondu soudržnosti

pro jejich predložení ke schválení na Evropskou komisi, což predstavuje mimo jiné

pomoc pri tvorbe celkové strukturytýkající se predkládánížádostí z uvedenéhoprogramu

podpory Evropské unie.

. technická podpora pro posílení institucionálníhorámce prostrednictvímexterních analýz,

spocívající v asistenci Ministerstvu životního prostredí a SFŽP CR pri príprave,

implementacia kontroleprojektupodporovanýchz Fondusoudržnosti. zvýšení profesionální úrovne Ministerstvaživotního prostredí a Státního fondu životního

prostredí v oblasti prípravy a celkovéhohodnocení investicníchprojektu.

K 31.12.2005 byla na Technickou asistenci poskytnuta podpora ve výši 151 884 EUR

(4404363,- Kc).

rostredku Státníhofondu životníhoprostredíCR na soolufinancováníoroiektu ISPA

a proiektuFondu soudržnosti.

SFŽP CR se podílí nejenom na príprave a implementaci projektu ISPA a Fondu

soudržnosti, ale zároven i na financování pred-projektových nákladu a na spolufinancování

vlastní realizace techto projektu.Pri urcovánívýše této podporypostupuje SFŽP CR v souladu se

SmernicemiMinisterstvaživotníhoprostredí (dálejen MŽP) o poskytování financníchprostredku

ze SFŽP CR pro spolufinancováníprojektu programu ISPA (Smernice MŽP ze dne 1. cervna
2001 a Smernice MŽP c. 8/2003) a Smernicemi MŽP o poskytování a cerpání financních

prostredkuze SFŽP CR pro investicníprojekty realizovanév rámci Fondu soudržnosti (smernice
MŽP c. 1312003,c. 712004 a c. 4/2005).

Predmetem podpory jsou:

príprava žádosti o podporu z programu ISPA/ Fondu soudržnosti

zpracování dokumentace na výberové rízení a provedení výberového rízení pro projekt

realizovanýv rámciprogramuISPA a Fondusoudržnosti

investicníprojekty realizovanév rámciprogramu ISPA / Fondu soudržnosti
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Pro projekty ISPA a projekty FS bylo k 31.12.2005predloženodohromady 102 žádostí o

podporu ze SFŽP CR v celkové výši 3 176 186 010,- Kc. Z toho 53 žádostí ve výši
1424763710,- Kc v období od 1.1.2005 do 31.12.2005. Kladné rozhodnutí bylo vydáno na

veškeré žádosti, které byly podané v souvislosti s projekty schválenými Evropskou komisí

k 31.12.2004 s tím, že u nekterýchžádostí byla rozhodnutím uznánajiná výše ci forma podpory,

než ta požadovaná.

Celková výše podpory, priznána rozhodnutím ministra (u projektu schválených pred

31.12.2004) ciní 953007755,- Kc a skládá se z dotace v celkové výši 893007755,- Kc a z

pujckyv celkové výši 60 000 000,- Kc.

K 31.12.2005 bylo na výše uvedené žádosti, tj. na projekty schválené Evropskou komisí

pred 31.12.2004, vyplaceno celkem 158643 479,-Kc dotace a 27 954 510,- Kc pujcky. Ocekává

se rychlý nárust v proplácení podpory, a to z duvodu v soucasnosti ukoncovaných výberových

rízení a zacátku realizaceprojektu schválenýchk 31.12.2004.

Na spolufinancování 10projektu, které byly Evropskou komisí schváleny v prosinci roku

2005 bylo celkem predloženo 18 žádostí o poskytnutí podpory ze SFŽP CR v celkové výši

396 568 000,- Kc. Projednání techto žádostí Radou fondu se odhaduje na 1. pololetí roku 2006.

Požadovanápodpora u techto 18žádostí se skládáz dotace celkemve výši

209280000 a z pujcky celkemve výši 187288000,- Kc. Ocekáváse, že v 1.pololetí roku 2005

budou na SFŽPCR doloženy další 4 žádosti o poskytnutípodporyze SFŽP CR.

Vzhledem k tomu, že proplácení podpory, respektive kroky smerující k proplacení

požadované podpory, je možné ucinit až po schválení projektu Evropskou komisí, nebyla

doposud na tyto projekty vyplacenažádná podpora.

Vzhledem k tomu, že k 31.12.2005 byly SFŽP CR predloženy žádosti o poskytnutí

podpory ze SFŽP CR i na ty projekty, které nebyly schválenyEvropskoukomisí, alejejichž další

projednáváníje stanoveno na období 2006 - 2007, bude SFŽP CR i nadále registrovatvšech 30

žádostí o poskytnutí podpory u techto projektu. Celková požadovaná výše podpory ciní

1 003 925 210,- Kc. Jejich další projednávání je podmíneno schválením projektu Evropskou

komisí a nebo prípadnému odstoupenížadateleod požadovanépodpory.
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Operacní proaram Infrastruktura - OPI

Globálnímcílem programuOPIje ochranaa zlepšování stavu životního prostredí a rozvoj

a zkvalitnování dopraví infrastruktury. Fond má v rámci OPI roli zprostredkujícího subjektu a

platebníjednotky.

V roce 2005 probehla ve dnech 3. ledna- 15.brezna 2005 2. výzva.

Tato výzva byla zamerenajen na 3 opatreníoproti výzve první, která navíc obsahovalaopatrení

3.2 - Zlepšování infrastrukturyve vodním hospodárství.

V rámci 2. výzvy, Priorita 3, dostalo 104projektu kladnérozhodnutíministra.Tyto

projekty se pohybují v celkovýchnákladech I 836 742 tis. Kc, dotace ERDFje 1332894 tis. Kc

a podpora SFŽPciní 232379 tis. Kc.

Opatrení 3.1 - Obnova environmentálníchfunkcíúzemí

V rámci opatrení 3.1 bylo v roce 2005 udeleno 36 projektum kladné rozhodnutíministra.Celkové

uznatelné náklady na projektyv rámci tohoto opatreníciní 331 873 tis. Kc, dotace z ERDFje ve

výši 265 499 tis. Kc a podporaze SFŽPciní 37 255 tis. Kc.

Opatrení 3.2 - Zlepšování infrastrukturyve vodním hospodárství

Z duvodu velkého previsuprojektupodanýchv rámci 1.výzvy, nebyla tato kategoriev rámci 2.

výzvy vyhlášena.

Opatrení 3.3 - Zlepšování infrastrukturya ochrany ovzduší

V rámci opatrení 3.3 bylo v roce2005 udeleno22 projektumkladné rozhodnutíministra. Celkové

uznatelnénáklady na projektyv rámci tohoto opatreníciní 419564 tis. Kc, dotace z ERDFje ve

výši 272 955 tis. Kc a podporaze SFŽPvcetne príspevkuna zpracováníprojektovédokumentace
ciní 56 216 tis. Kc.
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Opatrení 3.4 - Nakládání s odpad v a odstranování starÝch záteží

V rámciopatrení 3.4 bylo v roce 2005 udeleno47 projektumkladné rozhodnutí ministra.Celkové

uznatelnénáklady na projektyv rámci tohoto opatreníciní 1 085 305 tis. Kc, dotace z ERDFje

ve výši 794 440 tis. Kc a podporaze SFŽPciní 138908 tis. Kc.

V roce 2005 bylo zahájeno financováníprojektuz prostredkuERDF a SFŽP.Na podzim

2005 probehly na výzvu MinisterstvafinanCÍdve certifikace,a to za období od 1.5.2004do
3.10.2005a za období 4.10.2005- 31.10.2005.

V rámci opatrení 3.1 byl certifikován 1 projekt ve výši 503 120 Kc z prostredku ERDF,

z prostredku SFŽP bylo certifikováno 2193,07 Kc.

V rámci opatrení 3.2 bylo certifikováno9 projektuv celkovévýši 65 150982,03 Kc z prostredku

ERDF, z prostredku SFŽP bylo certifikováno9 533 065 Kc.

V rámci opatrení 3.3 bylo certifikován 1projekt ve výši 6 903650 Kc z prostredkuERDF,

z prostredkuSFŽP bylo certifikováno 13807 300 Kc.

V rámci Priority 3, bylo celkem certifikováno 12 projektu v celkové výši 72 557 752,03 Kc

z prostredku ERDF, z prostredku SFŽP bylo celkem vynaloženo 23406565 Kc.

Tretí výzva probehla ve dnech 1.zárí - 1. listopadu2005. V rámci tretí výzvy bylo

podáno 357 žádostí v celkovémobjemunákladu 10994,8 mil. Kc, kdy požadovanápodpora

z ERDFciní 7 856 mil. Kc. Zaregistrovánobylo celkem321 žádostí v celkovém objemu

10476 705 tis. Kc, kdy požadovanápodpora z ERFD ciní 6 990 687 tis. Kc a ze SFŽP919 709
tis. Kc.

OP INFRASTRUKTURA - Technická pomoc (Priorita 4)

Fondje jednímz Konecnýchpríjemcupodporyv rámciPriority4 - Technická pomoc OP

Infrastruktura a z vlastních zdroju zajištuje potrebnou výši spolufinancování (25%) projektu

financovanýchz Technicképomoci.
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Technická pomoc (dále jen "TP") je zamerena na podporu implementace a efektivního

rízení OP Infrastrukturaa je realizovánadvema opatreními:

Opatrení 4.1. -Technická
lnfrastruktura

ri rízení. realizaci. monitorování a kontrole oDerací OP

Opatrení4.2. - Ostatní výdaie technické DomociOP Infrastruktura

V roce 2005 probíhala implementaceOP Infrastrukturana dvou úrovních:

implementacea finalizaceprojektu TP OP Infrastrukturaschválenýchv roce 2004;

schvalování,zapocetí a finalizacenovýchprojektu.

V roce 2005 bylo zaregistrováno celkem 17 nových projektu TP v celkovém objemu

14.837 952 Kc; z toho 7 projektu v cástce 3.612 952 Kc spadá pod Opatrení 4.1. a 10 projektu

v cástce 11.225000 Kc pod Opatrení4.2. (podrobnejiviz tabulka c. 4).
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Tabulkac. 4

POZN. Jeden z projektu z Opatrení4.1., projekt "Revize Manuáluk zadávání verejných zakázek"
s predpokládanýmináklady450.000Kc, byl v ríjnu 2005 zrušenrozhodnutímreditele Fondu.

K 31.12.2005 bylo ukonceno celkem 5 projektu TP a z ERDF bylo na úcet Fondu proplaceno
1.678609 Kc.
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Opatrení4.1. Opatrení4.2.
Projekt - název Zádost (100%) Projekt-název Zádost

(100%)
Projektovérízenívývoje 480.000 Aplikacepro zprístupnenísledovaných 450.000
softwarenástroju ukazateluhodnoceníRídícímuorgánu
Revize Manuálu 450.000 Upravadatové strukturyúcetnictvípro 490.000
k zadáváníverejných kompatibilitus OP Infrastruktura
zakázek
Skolenízamestnancu 370.000 VytvoreníXML konfigurátorupro 480.000

SFŽP- Využití export/importdávek MSSF Central do IS
strukturálníchfondu ve SFŽP
Skotsku
Cestovnínákladypro 1.500000 Príprava aplikacerízení akcí v prostredí 1.500000
kontrolu akcí OP FOXPROnad databázíORACLE
Infrastruktura
Odbornéa organizacní 150.000 Uprava aplikacepro elektronickýpríjem 500.000
poradenstvípri žádostí pro 3. výzvu
implementaciOP
Infrastruktura
Pracovníodevy- bundy 362.952 Aplikacepro kontroluprubehu zadávání 1.800000
do terénu verejnýchzakázek,prípravu smlouvy,

prubeh financování
Skolenízamestnancu 300.000 Propagacnípredmety k OP Infrastruktura 500.000
SFŽP- Využití
strukturálníchfondu
v Recku

Informacníbrožurao OP Infrastruktura- 55.000
Priorita 3
Vytvoreníaplikacepro agendu OP 1.500000
Infrastrukturav LotusNotes
Programovépráce pro vývoj IS 2005 (I.-III. 3.950000
etapa)

CELKEM 3.612952 11.225000




