
IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH  
      K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ 
      RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ 
      KOSOVSKÉ KRIZE 
   

a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování povodňových škod  

Záplavy, které v srpnu roku 2002 postihly rozsáhlá území v České republice, 
způsobily obrovské škody na majetku státu, municipalit, podnikatelských subjektů      
i občanů. Nezbytnost řešení následků povodňových škod se tak stala prvořadým 
úkolem, kterým se musela vláda zabývat bezprostředně po vzniku krizové situace a 
který se promítá i do dalších let. 

V souladu s vypracovanou Strategií obnovy území postižených záplavami 
představovalo hlavní problém především zabezpečení potřebných finančních 
prostředků. 

Obnova postižených území se proto stala jednou z priorit rozpočtové politiky 
v roce 2003, význam tohoto úkolu byl zdůrazněn i v rozpočtu na rok 2004. 

Na financování následků povodňových škod se podílí především státní rozpočet, 
ale i prostředky některých státních fondů, významnou pomoc pak představují zdroje 
Evropské unie a úvěry Evropské investiční banky. 

Největší objem finančních prostředků byl vynaložen v letech 2002 a 2003. 
Celkem bylo v těchto dvou letech vynaloženo na řešení následků povodňových škod 
z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu více než 12,4 mld Kč, z toho téměř 
2,5 mld Kč v roce 2002 a více než 9,9 mld Kč v roce 2003. V uvedeném objemu za 
rok 2003 je zahrnuto i čerpání prostředků z úvěrů od Evropské investiční banky 
v celkové výši 5,4 mld Kč. Na financování se podívala i Evropská unie - z Fondu 
solidarity EU bylo poskytnuto 4,1 mld Kč a cca 28 mil. EUR v rámci nástrojů 
financování předvstupní spolupráce s EU. 

Z některých státních fondů (Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond 
rozvoje bydlení, Státní fond životního prostředí) bylo v roce 2002 uvolněno celkem 
přes 650 mil. Kč, dalších 150 mil. Kč představují prostředky shromážděné na vládním 
povodňovém kontu zřízeném u SFŽP. Zvláštní formou pomoci bylo v roce 2003 
rovněž poskytnutí 750 mil. Kč z Pozemkového fondu ČR, který na základě 
příslušného usnesení vlády prominul splátky jistiny půjčky Podpůrnému a garančnímu 
rolnickému a lesnímu fondu a ten tyto prostředky použil na řešení následků povodní. 
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Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2004 byla na daný účel vyčleněna 
v rozpočtech jednotlivých kapitol formou závazného ukazatele částka 878 mil. Kč.  

V průběhu roku byly tyto výdaje posíleny o cca 3,0 mld Kč, z toho 2,7 mld Kč  
představovaly prostředky získané čerpáním  úvěru od Evropské investiční banky 
(EIB) přijatého podle zákona č. 574/2002 Sb. Celkem tak rozpočtované výdaje na 
odstraňování povodňových škod vzrostly na téměř 3,9 mld Kč.  

 Z rozpočtované částky bylo ve skutečnosti vyčerpáno necelých 3,8 mld Kč. 
Na výdajích se z více než 70 % podílely prostředky EIB, jejichž čerpání přesáhlo 
2,7 mld Kč.  

Celkové čerpání prostředků na odstraňování povodňových škod je uvedeno v 
následující tabulce: 

 Tabulka č. 61 
v mil. Kč

schválený po změnách 

 Výdaje na odstraňování povodňových škod celkem 878 3 877 3 794 97,9  -83 
 v tom: 
 Úřad vlády ČR 12 39 41 105,1  2 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 1 100,0  0 
 Ministerstvo pro místní rozvoj 800 944 919 97,4  -25 
 Ministerstvo dopravy 892 868 97,3  -24 
 Ministerstvo zemědělství 1 935 1 926 99,5  -9 
 Ministerstvo kultury 36 36 36 100,0  0 
 Ministerstvo spravedlnosti 30 30 3 10,0  -27 0 

Rozdíl Rozpočet 2004VÝDAJE  NA  ODSTRAŇOVÁNÍ   
POVODŇOVÝCH  ŠKOD 

Skutečnost 
2004 Plnění v % 

V kapitole Úřad vlády bylo v roce 2004 na odstraňování povodňových škod 
vyčerpáno celkem 41 mil. Kč, z toho převážná část (37,3 mil. Kč) byla použita na 
opravu Lichtenštejnského paláce, zbývající prostředky na odbahnění rybníka Čapár 
v Kolodějích (na tuto akci byly použity i mimorozpočtové prostředky ve výši 1,7 mil. 
Kč, které poskytl  Státní fond životního prostředí). 

V kapitole Ministerstvo pro místní rozvoj byl schválený rozpočet 800 mil. Kč 
po zapojení prostředků od EIB zvýšen na 944 mil. Kč. Takto upravený rozpočet byl 
prakticky vyčerpán. Celkem bylo na odstranění povodňových škod uvolněno 919 mil. 
Kč, z toho největší část prostředků byla určena k zabezpečení programu obnovy 
venkova po povodních, na který kapitola vynaložila přes 282 mil. Kč. Další 
prostředky představovaly dotace poskytované do povodňových fondů obcí na opravy 
bytového fondu poškozeného povodněmi (232 mil. Kč), do hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených regionů připlynulo ze státního rozpočtu celkem 229 mil. Kč, 
podpora obnovy místních komunikací si vyžádala přes 148 mil. Kč (tento program 
byl financován z úvěru od EIB).  
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V kapitole Ministerstvo dopravy byly povodňové výdaje v celkové výši 
868 mil. Kč kryty v rozhodující míře zahraničním úvěrem. Na obnovu dálnic, silnic 
pro motorová vozidla a silnic I. třídy, na obnovu železniční dopravní cesty a na 
obnovu vodních cest bylo z úvěru EIB využito celkem 822 mil. Kč. Dalších 46 mil. 
Kč, použitých na obnovu majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a 
vnitrozemskou vodní dopravu, bylo získáno z ostatních zdrojů kapitoly Ministerstvo 
dopravy a převodem z ostatních kapitol.  

V kapitole Ministerstvo zemědělství byl v roce 2004 k odstraňování 
povodňových škod vynaložen největší objem prostředků. Přitom z celkové výše          
1 926 mil. Kč převažující část – přes 90 % - tvořily prostředky z úvěru od EIB. 
Pomoc plynula vesměs do oblasti vodního hospodářství, kde byla směrována 
především k odstranění následků povodní na státním vodohospodářském 
majetku,  na něž bylo vynaloženo přes 1 053 mil. Kč. Státní pomoc při obnově území 
postiženého povodní činila 713 mil. Kč, na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků 
a vodních nádrží bylo poskytnuto 159 mil. Kč. 

V kapitole Ministerstvo kultury je součástí vykázané částky převod do 
rezervního fondu ve výši 3,9 mil. Kč. Skutečně využité prostředky v rozsahu 32,1 mil. 
Kč byly použity na podporu obnovy státních a regionálních kulturních zařízení a na 
obnovu kulturních památek. Nejvíce prostředků bylo uvolněno pro Národní galerii, 
kde si restaurování děl a ostatní potřeby vyžádaly 7,0 mil. Kč, další prostředky byly 
využity k odstraňování škod v Národním muzeu (6,5 mil. Kč), Národním technickém 
muzeu (6,1 mil. Kč), Národní knihovně (téměř 6,0 mil. Kč) a v Technickém muzeu 
Brno (5,5 mil. Kč). Částka cca 1,1 mil. Kč byla uvolněna pro restaurování interiéru 
krematoria v Památníku Terezín. Prostředky převedené do rezervního fondu jsou 
určeny k pokračování obnovovacích prací v roce 2005. 

V kapitole Ministerstvo spravedlnosti bylo použito cca 2,5 mil. Kč převážně 
ke skladování archiválií a tiskovin a jejich zmrazování. 

V kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí nevznikly v souvislosti 
s povodněmi v roce 2002 větší problémy, které by bylo třeba řešit dlouhodobě. 
V hodnoceném roce tak bylo na tento účel vynaloženo pouze 1 492 tis. Kč, které byly 
využity na odstranění škod u subjektu „Prácheňské sanatorium, o.p.s.“, který 
poskytuje sociální služby (není zřízeno MPSV). 
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Kromě výdajů, které byly v rozpočtech kapitol k odstraňování škod 
způsobených povodněmi zvlášť vyčleněny formou závazných ukazatelů, vynaložily 
na tento účel některé kapitoly i další prostředky, zejména prostřednictvím jiných 
programů zahrnutých v programovém financování. 

Bylo tomu tak např. v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
kde financování probíhalo v rámci dvou programů zaměřených především na rozvoj a 
obnovu MTZ  Univerzity Karlovy, v menší míře i na rozvoj a obnovu MTZ státních 
škol a výchovných zařízení; celkem bylo k těmto účelům vynaloženo 154,6 mil. Kč;  

v kapitole Ministerstvo vnitra  bylo v rámci tří programů vyčerpáno celkem 
32,7 mil. Kč na rozvoj a obnovu MTZ státních archivů, Policie ČR a hasičského 
záchranného sboru; dalších téměř 13,0 mil. Kč bylo čerpáno v oblasti sportu. Celkem 
kapitola touto formou uvolnila 45,7 mil. Kč; 

v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu byl realizován program 
zaměřený na obnovu majetku subjektů podporujících energetické liniové stavby. 
Program je financován z úvěru od EIB, v roce 2004 na něj bylo vynaloženo 13,4 mil. 
Kč. Prostředky EIB byly použity i kapitolou Ministerstvo životního prostředí, kam 
bylo na odstraňování následků povodní převedeno 14,7 mil. Kč získaných ze 
zahraničního úvěru z kapitoly Ministerstvo zemědělství; 

v kapitole Ministerstvo kultury bylo kromě výdajů vynaložených formou 
účelově určených prostředků (viz předcházející text) uvolněno k odstraňování 
povodňových škod dalších 4,9 mil. Kč, které byly získány z mimorozpočtových 
zdrojů (převážně se jedná o prostředky z minulých let); 

v kapitole Ministerstvo financí byly na povodňové škody  použity 
mimorozpočtové prostředky ve výši 736 tis. Kč. 

 

Podrobnější informace o využití finančních prostředků uvolněných na 
odstraňování následků povodňových škod jsou obsaženy v závěrečných účtech 
jednotlivých kapitol. 

Další prostředky byly poskytnuty prostřednictvím veřejných rozpočtů 
územní úrovně. Výše uvolněných prostředků a účely jejich využití jsou uvedeny 
v části II. sešitu F o hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků. 

K řešení následků povodní přispěl i Pozemkový fond ČR.  Ten uvolnil     
12,7 mil. Kč na opravy majetku, který má fond svěřený do správy a který byl povodní 
v roce 2002 poškozen (např. odvodňovací kanál, hráze rybníků, oprava bytů 
v zatopených areálech). 
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Na financování odstraňování následků povodňových škod ze srpna 2002 se 
podílely rovněž prostředky Evropské unie, i když také již v menším rozsahu než 
v roce 2003. Prostředky byly poskytnuty  zejména z projektů/nástrojů předvstupní 
pomoci – Phare a ISPA.  

V programu Phare dobíhalo v roce 2004 proplácení prostředků v rámci dvou 
projektů. Z celkového objemu prostředků alokovaných ve výši 10,5 mil. EUR na 
opravu místní infrastruktury bylo v roce 2004 vyplaceno přes 1,0 mil. EUR 
(celkem bylo k 31.12.2004 vyplaceno téměř 9,1 mil. EUR). Z další alokace ve výši 
1,0 mil. EUR určené na pomoc neziskovému sektoru, který se podílel na pomoci 
obyvatelstvu v zaplavených oblastech, bylo v roce 2004 vyplaceno 165 tis. EUR 
(celkem do konce hodnoceného roku 958 tis. EUR). 

Z nástroje ISPA (od 1.5.2004 Fond soudržnosti) bylo na nápravu škod na 
infrastruktuře dopravy a životního prostředí vyčleněno celkem 30 mil. EUR, které 
byly stejnou měrou rozděleny mezi oba sektory. V roce 2004 bylo z vyčleněných 
prostředků proplaceno 9,3 mil. EUR, z toho 3,5 mil. EUR na projekty v sektoru 
životního prostředí a 5,8 mil. EUR v sektoru dopravy (v roce 2003 bylo k těmto 
účelům poskytnuto 19,0 mil. EUR). 

V souhrnu tak bylo v rámci uvedených nástrojů EU poskytnuto České republice 
více než 38,0 mil. EUR, z toho 28,0 mil. EUR v roce 2003 a přes 10,0 mil. EUR 
v roce 2004. 

 

Z Fondu solidarity Evropské unie, který byl zřízen jako nástroj určený na 
pomoc územím postiženým přírodní katastrofou  a který byl aktivován právě na 
nápravu povodňových škod ve Střední Evropě, byly prostředky ve výši 129 mil. EUR 
poskytnuty v roce 2003, v roce 2004 již další prostředky čerpány nebyly.  
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b) Využití prostředků určených k úhradě restitučních výdajů poskytnutých 
na základě zákonů č. 164/1998 Sb., 21/2000 Sb. a 246/2000 Sb. 

 

Zákonem č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, 
bylo dosavadním uživatelům bytů a nebytových prostor ve vydávaných 
nemovitostech, které slouží pro činnost diplomatických a konzulárních misí, 
poskytování zdravotnických a sociálních služeb, potřeby školství, provoz kulturních a 
tělovýchovných zařízení, pracovní rehabilitaci a zaměstnání zdravotně postižených 
osob, umožněno uzavřít s nabyvateli těchto objektů dohodu o užívání a nájmu 
nebytových prostor podle občanského zákoníku a souvisejících předpisů. Oprávněná 
osoba mohla dohodu vypovědět nejdříve po uplynutí 10 let ode dne účinnosti tohoto 
zákona (tj. po 1. listopadu 2000).  

 

Tímto zákonem však nebyly stanoveny potřebné prostředky ke krytí výdajů 
s tím souvisejících, proto bylo financování výdajů řešeno zákonem č. 164/1998 Sb., 
kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů 
vlastnictví k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby. Podle tohoto 
zákona bylo v roce 1998 z prostředků Fondu národního majetku převedeno 
5 480 mil. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv ke krytí nezbytných výdajů 
vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným 
osobám a ke krytí nezbytných výdajů souvisejících s náhradou za majetek státu 
sloužící účelům výzkumu a vývoje vydaný oprávněným osobám.  

 

Prostředky vyčleněné podle zákona č. 164/1998 Sb. však nepostačovaly v plné 
výši na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen na 
restituovaném majetku, proto byly v roce 2000 uvolněny další prostředky podle 
zákona č. 21/2000 Sb. pro kapitolu Ministerstvo práce a sociálních věcí (4 000 mil. 
Kč) a podle zákona č. 246/2000 Sb. pro kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy (2 090 mil. Kč), Ministerstvo kultury (1 489 mil. Kč), Ministerstvo 
zdravotnictví (700 mil. Kč) a pro OkÚ Kutná Hora (55 mil. Kč), v souhrnné výši 
8 334 mil. Kč. Celkem tak bylo k uvedenému účelu vyčleněno přes 13,8 mld Kč. 
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Rozdělení finančních prostředků určených k úhradě restitučních výdajů podle 
výše uvedených zákonů a podle jednotlivých kapitol, jejich čerpání ke konci roku 
2004 a převod zbývajících prostředků do roku 2005 je uveden v tabulce: 

 

Tabulka č. 62 

 

 přehledu je zřejmé, že prvních téměř 5,5 mld Kč vyčleněných podle zákona 
č. 164

chválený rozpočet na rok 2004 uvažoval pro úhradu restitučních výdajů 
s část

 kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo z prostředků 
vyčle

použity v příštích letech. 

0 

905 

v mil. Kč
zákon č.164/1998 Sb. zákon č. 21/2000 Sb. zákon č. 246/2000 Sb.

Kapitoly čerpání čerpání čerpání čerpání
 1998-2001 2000-2003 2000-2003 2004

  Ministerstvo práce a sociálních věcí 6 750 2 750 4 000 0 0 6 750 
  Ministerstvo školství, mládeže
   a tělovýchovy 4 383 2 293 0 1 120 65 3 478 
  Ministerstvo kultury 1 813 324 0 763 109 1 196 617 
  Ministerstvo zdravotnictví 813 113 0 596 19 728 85 
  Okresní úřad Kutná Hora 55 0 0 55 0 55 0 
  c e l k e m 13 814 5 480 4 000 2 534 193 12 207 1 607 

Vyčleněno dle 
zákonů celkem

Čerpání dle 
zákonů celkem

Převod do 
r. 2005

 

Z
/1998 Sb. bylo vyčerpáno již v letech 1998-2001, z prostředků uvolněných na 

základě zákonů č. 21/2000 a č. 246/2000 Sb. (celkem 8,3 mld Kč) bylo více než 
6,5 mld Kč využito v letech 2000-2003. Z celkového objemu prostředků vyčleněných 
příslušnými zákony tak bylo v úhrnu již více než 12 mld Kč vyčerpáno do konce 
roku 2003; k využití v dalších letech zbývalo 1,8 mld Kč. 

 

S
kou 1,1 mld Kč, zahrnutou ve výdajích kapitoly OSFA. V průběhu roku bylo 

z této částky uvolněno do jednotlivých kapitol, kterých se tyto výdaje týkají, původně 
přes 872 mil. Kč. Většina prostředků však byla vrácena zpět do kapitoly OSFA, 
důvodem byly např. neukončené soudní spory nebo kontrolní nálezy z akcí 
provedených Nejvyšším kontrolním úřadem. Skutečné čerpání tak bylo výrazně 
nižší a dosáhlo pouze 193 mil. Kč. 

 

V
něných zákonem č. 246/2000 Sb. v roce 2004 čerpáno 64,5 mil. Kč celkem na 

tři programy zajišťující náhradu objektů vydaných v restituci. Z uvedené částky 
převažující část, konkrétně 64,2 mil. Kč, byla směrována do regionálního školství 
k náhradě objektů základních a středních škol, zbývajících 300 tis. Kč se týkalo 
vysokých škol. Celkem bylo v letech 1998-2004 na restituční náhrady ve školství 
vynaloženo 3 478 mil. Kč, zbývající prostředky ve výši cca 900 mil. Kč budou 
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V kapitole Ministerstvo kultury bylo ze zákonem č. 246/2000 Sb. 
vyčle ných prostředků na krytí nezbytných výdajů spojených s restitucemi 
vynal

ole Ministerstvo zdravotnictví bylo v roce 2004 ze zákonem 
č. 246/2000 Sb. stanovené částky a po zohlednění nálezu NKÚ použito pouze 19 mil. 
Kč. P

itole Ministerstvo práce a sociálních věcí nebyly v roce 2004 čerpány 
již žádné prostředky, v uplynulých letech bylo na výstavbu ústavů sociální péče a 
domo

 břemen na 
restituovaném majetku bylo ve všech dotčených kapitolách vynaloženo za celé 
obdo

ně
oženo v roce 2004 pouze 109 mil. Kč. Náhrada objektů vydaných v restitucích 

je řešena především výstavbou nových kapacit, zejména depozitního charakteru, ale 
také rekonstrukcí a modernizací stávajících nebo nově získaných historických budov. 
V loňském roce bylo z prostředků na restituce financováno 9 akcí. Z těch 
významnějších byla ukončena Stálá expozice Českého muzea hudby, akce Původní 
renesanční kuchyně – hájenka (investor Památník Národního písemnictví), akce 
Archeologický depozitář a specializovaná muzejní pracoviště, Regionální muzeum 
v Teplicích či  přestavba zámku v Kamenici nad Lipou. V důsledku nálezu NKÚ bylo 
u řady akcí zastaveno financování prostřednictvím kapitoly OSFA a akce jsou nadále 
financovány z rozpočtových prostředků kapitoly. Celkem bylo v letech 1998-2004 na 
restituční náhrady v oblasti kultury vynaloženo 1 196 mil. Kč, k použití zbývá ještě 
617 mil. Kč. 

 

V kapit

rostředky byly použity pro Zdravotní ústav se sídlem v Praze na nákup objektů a 
pozemků a na následnou rekonstrukci. Celkem bylo v letech 1998-2004 na restituční 
náhrady ve zdravotnictví vynaloženo 728 mil. Kč, k použití v dalších letech zůstává 
85 mil. Kč. 

 

V kap

vů důchodců v rámci restitucí vynaloženo celkem 6 750 mil. Kč. 

 

Na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných

bí od roku 1998 v souhrnu cca 12,2 mld Kč. Prostředky v celkové výši 
přesahující 1,6 mld Kč, které byly na restituční výdaje vyčleněny podle zákona 
č. 246/2000 Sb. a které nebyly dosud čerpány, budou k těmto účelům použity 
v příštích letech. 
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c) Využití prostředků určených zákonem č. 165/1999 Sb. k řešení důsledků kosovské  
    krize 

 

Zákon č. 165/1999 Sb. zmocnil Ministerstvo financí vydat státní dluhopisy do 
výše 2,0 mld Kč s účelovým určením na financování řešení důsledků kosovské krize. 

Emise dluhopisů byly uskutečněny v letech 1999 a 2000. Získané prostředky 
byly uloženy na zvláštním účtě ve státních finančních aktivech, z něhož byly, 
podobně jako v předchozích letech, i v roce 2004 uvolňovány zúčastněným resortům. 
Část prostředků si resorty v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, převedly do svých rezervních fondů. 

Základní rozdělení celkové částky 2,0 mld Kč mezi zainteresované resorty 
stanovila vláda České republiky svým usnesením č. 765/1999. Tato základní alokace 
byla posléze upravována, a to především dalším usnesením č. 1025/1999 a dále též 
i dohodami mezi resorty navzájem. 

V roce 2004 se uskutečnil po vzájemné dohodě jeden individuální přesun 
alokovaných částek mezi resorty, a to z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí do 
kapitoly Ministerstva vnitra. Jednalo se o přesun částky ve výši 0,9 mil. Kč na 
pokračování projektu resortu vnitra „Transfer know-how a výměna zkušeností 
s reformou veřejné správy v zemích střední a východní Evropy“. 

V roce 2004 bylo přijato vládní usnesení č. 16, které podrobně specifikovalo 
užití části již dříve na konkrétní projekty alokovaných, ale v praxi nevyužitých 
prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu. V předchozích letech 1999–2003 bylo 
pro Ministerstvo průmyslu a obchodu schváleno celkem 7 usnesení vlády 
(č. 381/1999, 786/2000, 1127/2000, 351/2001, 1190/2001, 687/2002 a 16/2003), jimiž 
byla na konkrétní projekty obnovy a humanitární pomoci rozdělena celá alokovaná 
částka ministerstva ve výši 500,0 mil. Kč. Podle všech uvedených usnesení bylo 
Ministerstvem průmyslu a obchodu v letech 1999–2004 skutečně vyčerpáno 
472,0 mil. Kč. Pro rok 2005 a další léta tak zbývá Ministerstvu průmyslu a obchodu 
vynaložit ještě 28,0 mil. Kč. 

V částce 28,0 mil. Kč je obsaženo i 26,0 mil. Kč, které byly v roce 2004 
mimořádně uvolněny z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve prospěch 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednalo se o dokrytí účelových prostředků 
ministerstva z roku 2002, které tento resort nepoužil k financování stanoveného účelu, 
ale zároveň je ani neodvedl zpět do státních finančních aktiv. Tyto prostředky tak již 
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byly použity na krytí jiných výdajů státního rozpočtu. V roce 2004 uvolněné nové 
rostředky ve výši 26,0 mil. Kč na dokrytí alokace projektů z dřívějších usnesení 

Ministerstvo zemědělství byla v letech 2000–2003 přijata tři vládní 
usnesení č. 1127/2000, 1280/2002 a 995/2003, rozdělující na konkrétní projekty 
obno

 
projekty roz

část dobrovolného příspěvku 
ve vý

oce 1999. 

il. Kč si dva resorty – Ministerstvo zahraničních věcí 
(5,8 m

p
vlády si resort průmyslu a obchodu převedl do svého rezervního fondu. 

Pro 

vy celkem 49,0 mil. Kč. Podle uvedených usnesení bylo Ministerstvem 
zemědělství v letech 2001–2004 skutečně vyčerpáno 40,2 mil. Kč. Na všechny ostatní

vojové a humanitární pomoci může resort zemědělství na základě 
usnesení vlády č. 765/1999 využít 101,0 mil. Kč. Z této částky bylo v letech 1999–
2004 vynaloženo 100,4 mil. Kč. Celkem tedy resort zemědělství z jemu alokované 
celkové částky ve výši 150,0 mil. Kč využil v letech 1999–2004 již 140,6 mil. Kč 
a pro rok 2005 a další roky mu vzhledem k nevrácené částce ve výši 2,6 mil. Kč (viz 
níže) zbývá vyčerpat ještě 6,8 mil. Kč. 

Ministerstvu zemědělství kromě toho byla z kapitoly Operace státních 
finančních aktiv převedena do rozpočtu částka 1,1 mil. Kč. Jde o prostředky, které 
byly v roce 1999 vykázány jako výdaj resortu zemědělství z prostředků z dluhopisů na 
financování řešení důsledků kosovké krize. Jednalo se o 

ši 1,2 mil. Kč do Světového potravinového programu OSN. Později však 
Světový potravinový program na základě své finanční kontroly tuto částku 1,2 mil. Kč 
zaslal jako vratku zpět. Tato částka se stala v roce 2004 příjmem státního rozpočtu – 
kapitoly Operace státních finančních aktiv. V roce 2004 z ní bylo resortu zemědělství 
převedeno 1,1 mil. Kč, který ji využil ke stejným účelům, jako v r

V roce 2004 bylo celkově pro všech pět zúčastněných resortů uvolněno 
z účtu státních finančních aktiv rozpočtovými opatřeními 93,6 mil. Kč (bez 26,0 mil. 
Kč uvolněných Ministerstvu průmyslu a obchodu ze zvláštních účelových prostředků 
kapitoly Operace státních finančních aktiv a bez 1,1 mil. Kč uvolněných Ministerstvu 
zemědělství). Z těchto uvolněných prostředků resorty v roce 2004 na řešení důsledků 
kosovské krize skutečně vynaložily 77,2 mil. Kč (bez 1,1 mil Kč vynaložených 
Ministerstvem zemědělství z vrácených prostředků ze Světového potravinového 
programu). 

Zpět do státních finančních aktiv resorty vrátily 5,6 mil. Kč. Nevyčerpané 
prostředky v celkové výši 33,8 m

il. Kč) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (28,0 mil. Kč) převedly do svých 
rezervních fondů. Resort zemědělství však vrátil do státních finančních aktiv 
o 2,6 mil. Kč méně, než kolik činily jím nevyčerpané prostředky. Tyto nevrácené 
prostředky byly využity v roce 2004 ke krytí schodku státního rozpočtu a nelze je 
v dalších letech již použít. 

 169



V letech 1999–2004 bylo z výše uvedené celkové částky 2 mld Kč 
vynaloženo na řešení důsledků kosovské krize celkem 1 900,3 mil. Kč. Vzhledem 
k nevráceným prostředkům v celkové výši 44,5 mil. Kč (2,6 mil. Kč v roce 2004, 
4,6 m

 resorty, podává následující tabulka. 

il. Kč v roce 2003, 31,9 mil. Kč v roce 2002, 0,2 mil. Kč v roce 2001, 
5,0 mil. Kč v roce 2000 a 0,2 mil. Kč v roce 1999) a částce 9,0 mil. Kč v rezervních 
fondech Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu 
a obchodu, zbývá k využití v následujících letech ještě 54,3 mil. Kč. V této částce 
není obsaženo 26,0 mil. Kč, převedených resortem průmyslu a obchodu v roce 2004 
do svého rezervního fondu a získaných ze zvláštních účelových prostředků kapitoly 
Operace státních finančních aktiv. 

Přehled o prostředcích získaných podle zákona č. 165/1999 Sb. ve výši 2,0 mld 
Kč k řešení důsledků kosovské krize, alokovaných podle usnesení vlády č. 765/1999 
a dalších vládních usnesení a dohod mezi

 
Tabulka č. 63  

v mil. Kč 
 
 

Resort 

 
Alokace 

prostředků 

Skutečně 
vynaloženo 

v letech 
1999–2003

Uvolněno 
v roce 
2004 

ze SFA 
resortům

Skutečně 
vynaloženo 

v roce 
2004 

Převedeno 
do 

rezervních 
fondů 

v roce 2004

Vráceno 
z resortů 
do SFA 
v roce 
2004 

Zbývá 
k využití 
pro další 

roky 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Ministerstvo 
obrany 894,6 888,1 – – – – 0,7

Ministerstvo 
vnitra 321,9 318,1 0,9 0,5 0,4 – 2,1*)

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

 
133,5 77,7 9,1 3,3 5,8

 
– 42,7*)

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

 
500,0 409,7 64,3**) 62,3**) 2,0**)

 
– 2,0*)

Ministerstvo 
zemědělství 150,0 129,5 19,3**) 11,1**) – 5,6 6,8

Celkem 2 000,0 1 823,1 93,6**) 77,2**) 8,2 5,6 54,3*)

 
*) Včetně prostředků rezervních fondů jednotlivých resortů v celkové výši 9,0 mil. Kč (Ministerstvo vnitra 
1,2 mil. Kč, Ministerstvo zahraničních věcí 5,8 mil. Kč a Ministerstvo průmyslu a obchodu 2,0 mil. Kč), ale bez 
26,0 mil. Kč, převedených resortem průmyslu a obchodu v roce 2004 do svého rezervního fondu ze zvláštních 
účelových prostředků kapitoly Operace státních finančních aktiv. 
**) Bez zvláštních účelových prostředků kapitoly Operace státních finančních aktiv, uvolněných Ministerstvu 
průmyslu a obchodu ve výši 26,0 mil. Kč a v roce 2004 převedených tímto resortem do svého rezervního fondu 
a bez vratky prostředků, znovu v roce 2004 uvolněných Ministerstvu zemědělství ve výši 1,1 mil. Kč a využitých 
jím ve shodné výši. 
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Prostředky v celkové výši 77,2 mil. Kč, použité v roce 2004 na řešení důsledků 
kosovské krize jednotlivými kapitolami, byly vynaloženy zejména na tyto účely: 

 

– Ministerstvo vnitra (celkem 0,5 mil. Kč) 

– pokračování projektu „Transfer know-how a výměna zkušeností 
s reformou veřejné správy v zemích střední a východní Evropy“ (0,5 mil. 
Kč); 

– Ministerstvo zahraničních věcí (celkem 3,3 mil. Kč) 

ních 
struktur pro energetický sektor Kosova (0,8 mil. Kč), 
– kancelář zástupce ČR v sekretariátu Paktu stability v Bruselu 
(0,7 mil. Kč), 
– ICG – přís tu o
(

– Ministerstvo pr b celk 2,3

– rekonstrukce pavilonu urologie nemocnice v B ehradě (29,4 mil. Kč), 
– plynofikace m oznice v rbsku (15  mil. Kč
– dokončení revitalizace území znečištěného rtutí ve Vloře v Albánii 
(7,5 č), 
– po í a lik e ekol kých a stavebních várií v r ne
Novi Sad v Srbsku (6,9 mil. Kč), 
– obnova nemocnice v Bělehradě (2,8 mil. Kč); 

isterstvo zemědělství (celkem 11,1 mil. Kč) 

– dichrografický soubor pro detekci škodlivých látek v pitné vodě pro
po skou výrobu, Srbsko a Černá Hora (4,9 m  Kč),  
– dodávky březích jalovic a mobilního dojícího zařízení do Republiky 

 

– příspěvek do mezinárodního Svěřeneckého fondu pro odminování 
(1,3 mil. Kč), 
– ENVIROS – spolufinancování projektu UNMIK, vytvoření vlád

pěvek na podporu studií k bezpe
č); 

ůmyslu a o

čnostní si

 mil. Kč) 

aci v K sovu 
0,5 mil. K

chodu ( em 6

ěl
ěsta L  S ,7 ), 

mil. K
souzen vidac ogic  ha afi rii 

– Min

 
travinář il.

Srbské v Bosně a Hercegovině (4,2 mil. Kč), 
– dodávky březích jalovic – projekt obnovy zemědělství v Bosně 
a Hercegovině (0,8 mil. Kč), 
– rekonstrukce farmy pro chov prasat v Bulharsku (1,2 mil. Kč). 
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