
I.Záverecné úcty státních fondu

1. Souhrnná charakteristika hospodarení státních fondu

Rozsah cinnosti státních fondu vyjádrený financními ukazateli príjmu a výdaju se

v posledních peti letech výrazne zvýšil, což bylo ovlivneno cinností fakticky všech

objemove významnejších státních fondu, hlavne však zvýšenou cinností Státního

zemedelského intervencního fondu a dalších dvou státních fondu nove ustanovených koncem

roku 2000. Jde jednak o Státní fond dopravní infrastruktury založený k financování

výstavby,údržby a modemizace silnic, dálnic,železnicních dopravních cest a vnitrozemských

vodních cest, jednak o Státní fond rozvoje bydlení urcený predevším k podpore výstavby

a oprav nájemných bytu a k podpore technické infrastruktury v obcích. Ve financních

zdrojích obou posledne jmenovaných státních fondu mely dosud výrazný podíl dotace od

Fondu národního majetku, u SFDI krome toho též príjmy ze sdílených daní.

Hospodarení státních fondu za rok 2005 skoncilo prebytkem ve výši 1,6 mld Kc, což

proti jejich schválenému schodkovému rozpoctu znamená zlepšení o 5 mld Kc, proti

upravenému rozpoctu dokonce o 12 mld Kc. Na tomto zlepšení se podílely fakticky všechny

státní fondy, nejvíce však Státní fond dopravní infrastruktury, jehož dosažený prebytek

v rozsahu 3,8 mld Kc prevýšil schodkové saldo ostatních státních fondu.

Tabulka C. 1 v mil.Kc.
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Rozpocet Skutecnost %
2005 2005 plnení

PRÍJMY

Danové príjmy 15687,6 16 666,6 106,2

Nedanovépríjmy 9 218,7 6 008,3 65,2
Kapitálové príjmy 0,3 x

Prijaté dotace 71 749,7 60 935,8 84,9
z toho: ze státního rozpoctu 35 940,7 23 642,8 65,8

Prí j m y státních fondu cel k e m 96 656,0 83 611,0 86,5
VÝDAJE

Bežné výdaje 52 090,0 37082,7 71,2

Kapitálovévýdaje 54 946,6 44 893.0 81,2
Ostatní výdaje
V Ýd aj e státních fondu cel k e m 107 036,6 81 975,7 76,6
Saldo príjmu a výdaju státních fondu -10380,6 1 635,3 x
Financování státních fondu 10380,6 -1 635,3 x
v tom: zmena stavu na bankovních úctech 8 685,6 - 2 693,4 x

zmena stavu bankovních úveru 1 745,0 1 108,1 x

zmena stavu nebankovních pujcek - 50,0 - 50,0 x



Príjmy státních fondu nebyly splneny o 13,5 %, což se týká nedanových príjmu

a prijatých dotací, jmenovite dotací ze státního rozpoctu,které byly cerpány jen ve výši

65,8 % rozpoctované cástky. K neplnení došlo konkrétne u SZIF, kde tyto rozpoctové dotace

urcené na financování organizace trhu se zemedelskými produkty a na programy strukturální

podpory zemedelství byly cerpány jen ve výši 22,5 mld Kc, což je plnení na

64,7 %. Naproti tomu prijaté dotace od FNM pro SFDI a SFRB byly cerpány ve výši cca

37,3 mld Kc, což je plnení na 104,2 %.

Plnení danových príjmu na 106,2 % bylo ovlivneno hlavne inkasem sdílených

daní SFDI, kde k prekrocení proti rozpoctu o témer 0,9 mld Kc došlo jmenovite u výnosu

spotrební dane z minerálních oleju a u výnosu z poplatku za použití vybraných druhu dálnic

a silnic. K prekrocení danových príjmu došlo i u SFŽP ( o 94 mil. Kc v prípade pokut

a poplatku za znecištování životního prostredí) a u SZIF ( o 16 mil. Kc).Neplnení

nedanových príjmu ( o 34,8 %) se konkrétne týká SFDI, kde došlo k výpadku techto príjmu

ve výši cca 3,8 mld Kc,tj. k plnení jen na 24,6 %.Duvodem bylo nesplnení predpokládaných

splátek pujcených financních prostredku od SFDI na úhradu akcí financovaných z fondu EU.

Ve výdajové cásti rozpoctu státních fondu predstavovalo nesplnení bežných výdaju

( o 28,8 %) i kapitálových výdaju ( o 18,3 %) absolutní rozdíl ( úspory) v plnení ve výši

25,1 mld KC.Na dosažených úsporách ve výdajích se nejvíce podílely Státní zemedelský

intervencní fond a Státní fond dopravní infrastruktury, v menší míre pak i Státní fond

životního prostredí a Státní fond rozvoje bydlení.

U Státního zemedelského intervencního fondu byly bežné výdaje cerpány na 65,3 %,

kapitálové výdaje na 83 %, což oproti upravenému rozpoctu predstavuje celkové snížení

cerpání výdaju o 13,6 mld Kc. K úsporám došlo hlavne u výdaju na prímé platby

zemedelcum, a to o 5,8 mld Kc, dále pak o 2,8 mld Kc u výdaju k podpore spolecné

organizace trhu se zemedelskými produkty, týkajících se zejména nižšího subvencování

intervencního nákupu obilovin. Výdaje na programy strukturální podpory zemedelství byly

proti upravenému rozpoctu realizovány v rozsahu o 4,9 mld Kc nižším, což se týkalo hlavne

horizontálního plánu rozvoje venkova.
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U Státního fondu dopravní infrastruktury byly bežné výdaje splneny na 91,9 %

a kapitálové výdaje na 80,4 %. Celkové snížení výdaju proti upravenému rozpoctu

o 10,1 mld Kc se týkalo jak výdaju na pozemní komunikace ( cerpání u dálnic na 94,2 %,

u silnic na 87,8 %), tak i u výdaju na železnicní dopravu ( cerpání na 95,9 %)

a na vnitrozemské vodní cesty ( cerpání na 61,9 %). V uvedeném snížení jsou ovšem

zahrnuty i necerpané nespecifikované výdaje na hlavní cinnosti SFDI, které byly

rozpoctovány ve výši 6 mld Kc.

U Státního fondu životního prostredí byly bežné výdaje cerpány na 70,9 %, kapitálové

výdaje na 80,3 %, což znamená celkové snížení výdaju proti rozpoctu o 904 mil. Kc

týkajících se prevážne výdaju na ochranu vody. U Státního fondu rozvoje bydlení bylo vlivem

nízkého cerpání bežných výdaju ( jen na 50,8 %) dosaženo celkove nižších výdaju proti

rozpoctu o 450 mil. Kc, což se týká jmenovite nižšího cerpání úrokových dotací na

regeneraci povodnemi postižených panelových domu a nekterých výdaju na opravy a údržbu

bytového fondu obcí,zatímco výdaje na výstavbu nájemních bytu byly prekroceny.

Výdaje vynaložené státními fondy na financování spolecných projektu Evropské unie

a Ceské republiky se v roce 2005 týkaly hlavne SFDI. Na financování dopravních projektu

v rozsahu 58,3 mld Kc se SFDI podílel cástkou 48,2 mld Kc ( 82,7 %), fondy EU cástkou

454,2 mil Kc ( 0,8 %), úvery od Em a ostatních komercních bank cástkou 8,2 mld Kc

( 14 %). SFŽP vynaložil na spolufinancování projektu ISPA a Fondu soudružnosti 186,6 mil

Kc, týkajících se 8 ze 34 schválených projektu v celkové hodnote 953 mil. Kc

( 31,2 mil EUR), pricemž k realizaci jsou pripraveny další projekty. V SZIF bylo

prostrednictvím dotace ze státního rozpoctu vynaloženo na financování programu SAPARD

542,3 mil. Kc, z cehož 461,9 mil Kc ( 85,2 %) bylo kryto z fondu EU. Na financování

úhrnných výdaju programu SAPARD v rozsahu 615,2 mil. Kc se podílely i jiné národní

zdroje.

Na úhradu škod zpusobených povodnemi roku 2002 vynaložil SFRB v roce 2005

prostredky v celkové výši 202,1 mil. Kc. Šlo predevším o investicní dotace poskytnuté

v rozsahu 140,7 mil. Kc obcím na výstavbu bytu pro príjmove vymezené osoby

vc. bytu v domovech s pecovatelskou službou a rovnež na povodnovou obnovu bytového

fondu. Krome toho byly z prostredku SFRB poskytnuty ve výši 1,6 mil. Kc neinvesticní

úrokové dotace na regeneraci povodnemi postižených panelových domu, jakož i ve výši

59,8 mil. Kc na výstavbu, opravy a modemizaci bytu fyzickými osobami.
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Stav cisté veritelské pozice z financování státních fondu se za rok 2005 zvýšil

o 1,6 mld Kc, což bylo výlucne ovlivneno depozitními bankovními operacemi, tj. zvýšením

stavu penežních prostredku státních fondu na bankovních úctech v rozsahu cca 2,7 mld Kc.

Tabulka C. 2 v mil.Kc

Bankovní úvery prijaté na financování cinnosti SZIF v cervenci 2004 od HVB Bank

se v roce 2005 zapojily na krytí výsledného schodku tohoto státního fondu v rozsahu

1,1 mld Kc. Stav dlouhodobých závazku SZIF z návratné bezúrocné pujcky prijaté v roce

2003ve výši500mil.Kc od PGRLF,a.s., se v roce2004aniv roce 2005nezmenil.Závazky

SFŽP z dlouhodobé nebankovní pujcky prijaté v roce 2003 od a.s. Mufis s dohodnutým

úrocením pevnou sazbou 2,5 % p.a. se v roce 2005 snížily. V cástce 50 mil. Kc byla totiž

cástecne splacena jistina této pujcky a krome toho ve výši 22,1 mil. Kc i vyúctované rocní

úroky.

Úcetní záverky za rok 2005 byly u všech státních fondu krome Státního fondu pro

zúrodnení pudy podrobeny auditu. U Státního zemedelského intervencního fondu, Státního

fondu kultury, Státního fondu pro podporu a rozvoj ceské kinematografie, Státního fondu

dopravní infrastruktury a Státního fondu rozvoje bydlení byly úcetní záverky schváleny

auditorem bez výhrady. U Státního fondu životního prostredí nebyl audit úcetní záverky
dosud ukoncen.
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Stav k Stav k Zmena za
1.1.2005 31.12.2005 rok 2005

Penežní prostredky na úctech u bank 28 800,1 31 493,5 + 2 693,4
Závazky z prijatých bankovních úveru 221,6 1 329,7 + 1 108,1
Dlouhodobé nebankovní pujcky 1 000,0 950,0 - 50,0
Veritelská pozice z financování státních fondu 27 578,5 29213,8 + 1 635,3
z toho: vuci bankám 28 578,5 30 163,8 + 1585,3



2.

Záverecný úcet

Státního zemedelského intervencního fondu
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1.

Prehled

ukazatelu financního hospodarení
Státního zemedelského intervencního fondu

za rok 2005

v tis.Kc

Poznámka: Údaje o rozpoctu i skutecnosti se uvádejí v celých tisících Kc, plnení na dve desetinná místa

Vypracoval: L. Benová

telefon, 222 871 507 ~
Kontroloval: Ing. Jirí Havlícek Datum: 15.2.2006

telefon: Z 871 616

~~~~EMEDELSKÝ INTERVENCNIFOND
Ve Smeckách33

11000 Praha1-Nové Mesto
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UKAZATEL rozpocet2005 skutecnost plnení
schválený upravený 2005 v %

Danové príjmy 348 122,00 69 624,00 85681,39 123,1

Nedanovépríjmy 1427 178,00 2 158 146,00 2612 164,63 121,0

Kapitálové príjmy 38,91

Prijaté dotace 25 829 098,00 34820693,00 22 513 832,79 64,7

z toho: ze státního rozpoctu 25 829 098,00 34 820 693,00 22513 832,79 64,7

PRÍJMY CELKEM 27 604 398,00 37 048 463,00 25211 717,72 68,1

Bežné výdaje 27446058,00 38 825 194,00 25355284,72 65,3

Kapitálové výdaje 1 036 885,00 786 972,00 653056,77 83,0

Ostatní výdaje
VÝDAJE CELKEM 28 482 943,00 39612 166,00 26008341,49 65,7

SALDO PRÍJMU A VÝDAJU -878 545,00 -2 563 703,00 -796 623,77 x

FINANCOVÁNÍ 878 545,00 2 563 703,00 796 623,77
z toho:

-zmena stavu na bankovních úctech 818702,00 -311 506,87

- zmena stavu bankovních úveru 878 545,00 1 745001,00 1 108 130,64

-zmena stavu dlouhodobých pujcek 0,00 0,00



2/A

Rozpocet SZIF na rok 2005, jeho zmena a cerpání k 31. prosinci 2005
podle zpusobn zabezpecování SZP a SV -ve zkráceném rozsahu schváleném PSP

1. Rozpocet Spolecné zemedelské politiky:

2. Rozpocet správních výdaju:

x
101,8
95,2
98,0
92,9
96,6
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Schválený Zmena Cerpání rozpoctu
PSP rozpoctu Celkem v%

a) P R I J MY:
24331600 28 083 600 13 688 296 48,71. Dotace v kapitole 329 -MZe urcená SZIF celkem

z toho: Prímé platby -predfmancování 8 207000 8 207000 6 366499 77,6
-národní doplnková platba 5 038 400 7 367 500 3 003 690 40,8

Spolecná organizace trhu 3 884 200 3 736 200 1 697 107 45,4

Horizontální plán rozvoje venkova 7 070 000 8 640 900 2 489000 28,8
Marketingová podpora 132 000 132 000 132000 100,0

2. Dotace z kapitoly MZe celkem O 5 239 595 7451 760 142,2
z toho: z rezervního fondu MZe z roku 2004 -na PP O 2 745 130 3 522 707 128,3

-na HRDP O 2 137 124 3 538 453 165,6
na skladování obilovin v SRN a Belgii O 357 341 390 600 109,3

3. Uvery celkem 878 545 3217001 3437597 106,9

z toho: preklenovací úver na PP O 84 692 75 958 89,7
úver na intevencní nákup obilovin másla a SOM 878 545 2 183559 2 957 111 135,4
úver na intervencní nákup cukru O 948750 404 528 42,6

4. Ostatní príjmy celkem 1 705 676 2 932 210 3 385 204 115,4
z toho: zustatek z roku 2004 O 774 064 774064 100,0

tržby a vrácené DPH z IN obilovin, másla a SOM 1427178 1 879 648 2 148 904 114,3
ostatní (fm.dávka z cukru,úroky,kauce) 278 498 278 498 462236 166,0

5. DotacezNarodního tondu M' urcena na bbb Ub7 bbb Ub7 ,47 ':141. HI,4

PRIJMY CELKEM 27 581 888 40 138 473 28 505 203 71,0

b) VYD A JE:
1. Prímé platby celkem

z toho: dotace na rok 2005: -predfmancování 8 207 000 7 504 822 6 367368 84,8
- národní doplnková platba 5 038 400 7 367 500 2 755 525 37,4

dofmancování roku 2004: - rezervního fondu MZe O 2745 130 2745 130 100,0
- z predfm. roku 2005 O 702 178 702 398 100,0
- z úveru O 84 692 75 958 89,7

mezisoucet 13 245 400 18 404 322 12 646 379 68,7
splátka preklenovacího úveru O O 75307 x
celkem 13 245 400 18404 322 12 721 686 69,1

2. Spolecná organizace trhu cel k e m 6468 421 9 885397 7865031 79,6
z toho: fmancnípodpory 510 310 538 140 188 489 35,0

vývozní subvence 884 040 884 040 782 108 88,5
dotace 689 000 1 040 099 575 669 55,3
intervencní nákupy a ostatní náklady 4385071 7423118 6318765 85,1

3. Horizontální plán rozvoje venkova celkem 7 070 000 10778024 6 071 007 56,3
z toho: dotace na rok 2005 7 070 000 8 640 900 2459 163 28,5

dofmancování roku 2004 -z rezervního fondu MZe O 2 137 124 3611 844 169,0
4. Ostatní náklady cel k e m O 145 663 42 025 28,9
5. Marketine:ová podpora cel k e m 132 000 259 000 181 857 70,2
6. Program celkem bbb Ub7 542 346 HI,4
VYDAJE CELKEM 27 581 888 40 138 473 27 423 952 68,3



2/B

Financní bilance SZIF v letech 2004 a 2005
v tis.Kc
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Rok 2004 Rok 2005

ZDROJE:

pocátecní stav k 1.1. celkem 182 611 818 702

z toho: pocátecní stav Spolecné zemedelské politiky 101 834 774 065

pocátecní stav Správníchvýdaju 80 777 44 637

dotace z MZe (vc. rezervního fondu MZe) 12028028 22 513 833

z toho na: prímé platby 5017686
12892 896

HRDP 6 027 453

Spolecnou organizaci trhu 4578271 2 087 707

Marketing O 132 000
SAPARD 1 585 027 542346

správní vÝdaie 847 044 831 431

úvery celkem 395 559 3 437 597

z toho na: Spolecnou organizaci trhu 395 559 3 361 639

Prímé platbv O 75 958

ostatní príjmy 445 723 2 697 884

z toho: tržby z prodeje obilovin, másla a cukru 148 627 1 924 570

prevod z Pozemkového fondu 200000 O

dávky z výroby cukru O 428 407

vratky DPH 9666 224334

vratky HRDP a prímých plateb 3019 1498
úroky, návratné kauce, prodej majetku, apod. 84 411 119075

Príjmy celkem 12 869310 28649314

Zdroie celkem 13 051 921 29468016

POUZITÍ ZDROJU:
dotace celkem 9 947 122 25 052 461

z toho na: PP (vc. doplatku za 2004) 2 854 870 12 646 379

HRDP (vc. doplatku za 2004) 2072 115 6071 007
SOT 3415515 5610872

Marketing 19595 181 857
SAPARD 1 585 027 542346

správní výdaje celkem 883 932 913 855
z toho na: centrála 836 989 875 571

RO 46 943 38 284

splátky úveru celkem 1 389 792 2 329 466
z toho na: SOT 1 389 792 2254 159

PP O 75 307

ostatní výdaje celkem 12 373 42 025
z toho: úroky z úveru 6325 29 894

geodetické služby, výberová rízení, apod. 4761 9945
soudní vyrovnání O 786

služby penežních ústavu 1287 933
kurzovéztráty O 467

Výdaie celkem 12 233 219 28 337 807

Saldo príjmu a výdaju 636091 311507
Saldo zdroju a výdaju celkem 818702 1 130209
Financní (disponibilní) zustatek k 31.12. 818 702 1 130 209

z toho: zustatek SZP 774065 1081251
zustatek SV 44637 48 958



3. Úvod k vÝrocní zpráve

V návaznosti na odst. 1 písmoa) a b) § 4 zákona c. 256/2000 Sb., o Státním zemedelském
intervencním fondu, ve znení pozdejších predpisu, je Státní zemedelský intervencní fond
(dále jen SZIF) povinen predkládat:
- prostrednictvím Ministerstva zemedelství vláde CR ve stanovených termínech rádnou úcetní

záverku, vcetne prehledu pohledávek a závazku, overenou auditorem,
- prostrednictvím Ministerstva zemedelství vláde CR výrocní zprávu o cinnosti SZIF a cerpání

financních prostredku.

Náležitosti, které má výrocní zpráva SZIF obsahovat stanovuje: vyhláška Ministerstva
financí C.323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah rocní zprávy (výnatek z této vyhláškyje uveden
na príloze c.l), vyhláška Ministerstva financí c. 1612001Sb., o zpusobu, termínech a rozsahu
údaju predkládaných pro hodnocení plnení státního rozpoctu, rozpoctu státních fondu a rozpoctu
územních samosprávných celku, ve znení vyhlášky c. 535/2002 Sb. a c. 54412004 Sb.,
a vyhláška Ministerstva financí C. 41912001 Sb., o rozsahu, strukture a termínech údaju
predkládaných pro vypracování návrhu státního záverecného úctu, ve znení vyhlášky
C.581/2004 Sb.

V návaznosti na výše uvedené bylo rozhodnuto zpracovat "Výrocní zprávu
o cinnosti SZIF a cerpání financních prostredku za rok 2005" (dále jen "Výrocní zpráva"),
jejíž prílohou budou úcetní záverka, organizacní schéma a základní personální údaje.
Z této výrocní zprávy budou následne odvozeny další výkazy a hodnocení pro príslušné orgány
(zemedelský výbor PSP, vláda CR, MF, podklad do Zelené zprávy MZe, OECD, WTO, apod.)

4. Komentár ke zmene rozpoctu

Rozpocet SZIF na rok 2005 projednala Poslanecká snemovna Parlamentu CR
dne 17. prosince 2004 a schválila jej svým usnesením C. 1442 s tím, že soucasne vzala
na vedomí, že tento rozpocet bude upraven, po schválení úcetní záverky za rok 2004,
o zustatek financních prostredku z roku 2004.

Schválená zmena rozpoctu vycházela ze zákona c. 675/2004 Sb., o státním rozpoctu CR
na rok 2005, a v nem, v rámci kapitoly MZe, vyclenené dotace s urcením pro SZIF. Od doby
sestavování a projednávání návrhu rozpoctu SZIF na rok 2005 došlo k podstatným zmenám,
které bylo nutno zapracovat do zmeny rozpoctu SZIF na rok 2005. Hlavní zmeny rozpoctu
a zpusob jejich úhrady lze strucne charakterizovat takto:
a) Po zpracování úcetní záverky za rok 2004 byl vykázán zustatek financních prostredku na úctu

SZP ve výši 774064 tis.Kc, o který se zvýšily financní prostredky na úctu SZP v roce 2005
a zustatek financních prostredku na úctu správních výdaju ve výši 44 638 tis.Kc,
o který se zvýšily financní prostredky na úctu správních výdaju v roce 2005.

b) SZIF nevycerpal z kapitoly MZe za rok 2004 na financování Prímých plateb a HRDP celkem
4 882 254 tis.Kc, které MZe prevedlo do rezervního fondu k použití v roce 2005.

c) Ministerstvo financí presunulo z rozpoctové kapitoly 396 - Státní dluh do rozpoctové
kapitoly 329 - Ministerstva zemedelství s urcením pro SZIF celkem 3 900 000 tis.Kc,
z toho na Národní doplnkové platby k prímým platbám 2 329 100 tis.Kc a na Horizontální
plán rozvoje venkova 1 570 900 tis.Kc.
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d) Vzhledemk nedostatkuskladovacíchkapacit na obilovinyze sklizne roku 2004 (a nutnost
jejich uvolnení pro skladování obilovin ze sklizne roku 2005) bylo se souhlasem EU zajišteno
skladování obilovin v zahranicí, a to 200 tis.tun v Belgii a 55 tis.tun v SRN. Náklady
související s tímto skladováním bylo nutno promítnout do rozpoctu SZIF.

e) Na podklade nove prijatých opatrení bylo nutno do zmeny rozpoctu SZIF zapracovat
rozhodnutí o podpore výroby MERO. Podpora byla hrazena ze zustatku SZIF z roku 2004.

f) Nove byl do podpor v rámci SOT zarazen intervencní nákup cukru v množství 50 tis.tun
s celkovým nákladem 1 039 246 tis.Kc.

Zmenu rozpoctu SZIF na rok 2005 odsouhlasilo Ministerstvo zemedelství svým dopisem
ze dne 21. prosince 2005 c.j. 46720/2005-13000. Zmena rozpoctu SZIF na rok 2005
nezakládala žádné nové požadavky na státní rozpocet CR.

5. Strucné hodnocení SZP a cerpání rozpoctu

J. Ú vod
V rámci Spolecné zemedelské politiky je v hodnocení zahrnuto, vedle Prímých plateb,

Spolecné organizace trhu (clenené podle jednotlivých komodit) a Horizontálního plánu rozvoje
venkova i hodnocení cinnosti programu "Agentura SAPARD 2000" a cinnost Marketingu.
Zabezpecování Spolecné zemedelské politiky v kalendárním roce 2005 lze strucne
charakterizovat následovne:

II. Prímé platby
Legislativa platná pro žádosti SAPS 2004:

-Narízení Rady (ES)1259/1999, kterým se stanoví spolecná pravidla pro režimy prímých podpor
v rámci Spolecné zemedelské politiky,

-Narízení Komise (ES) 2199/2003, urcující prechodná ustanovení pro aplikaci Narízení Rady
(ES) c. 1259/99, týkajících se jednotné platby na plochu pro rok 2004 pro Ceskou republiku,
Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Madarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko,

-Narízení vlády CR c. 243/2004 Sb., o stanovení nekterých podrobností a bližších podmínek
pri poskytování jednotné platby na plochu zemedelské pudy pro rok 2004.

Legislativa platná pro žádosti SAPS 2005:
- Narízení Rady (ES) 1782/2003, kterým se stanoví spolecná pravidla pro režimy prímých

podpor v rámci Spolecné zemedelské politiky a kterým se zavádejí nekteré režimy podpor
pro zemedelce.

-Narízení Komise (ES) 796/2004, kterým se stanoví provádecí pravidla pro krížové dodržování,
modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle Narízení Rady (ES)
c. 1782/2003 kterým se stanoví spolecná pravidla pro režimy prímých podpor v rámci
Spolecné zemedelské politiky a kterým se zavádejí nekteré režimy podpor pro zemedelce.

- Narízení vlády CR 144/2005 Sb., o stanovení nekterých podmínek poskytování jednotné platby
na plochu zemedelské pudy pro kalendární roky 2005 a 2006.

Legislativa platná pro žádosti Top-Up:
- Narízení Rady (ES) 1782/2003, kterým se stanoví spolecná pravidla pro režimy prímých

podpor v rámci Spolecné zemedelské politiky a kterým se zavádejí nekteré režimy podpor
pro zemedelce.

- Narízení Komise (ES) 796/2004, kterým se stanoví provádecí pravidla pro krížové dodržování,
modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle narízení Rady (ES)
c. 1782/2003, kterým se stanoví spolecná pravidla pro režimy prímých podpor v rámci
Spolecné zemedelské politiky a kterým se zavádejí nekteré režimy podpor pro zemedelce.

- Narízení vlády CR C.145/2005 Sb., o stanovení nekterých podmínek poskytování národních
doplnkových plateb k prímým podporám pro rok 2005.
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1. Prímé platby - iednotná platba na plochu (SAPS):
a) dofinancování roku 2004:

Z roku 2004 zustalo nevyrízených 5 508 žádostí s platbou na 1 925 tis. ha. Tyto
žádosti byly vyporádány v prvých mesících roku 2005 a žadatelum bylo vyplaceno
108586999 €, tj. pri kurzu 32,44 Kc/€ celkem 3523486 tis.Kc.

b) prímé platby (SAPS) v roce 2005:
V roce 2005 bylo SZIF predloženo 20 251 žádostí na výplatu prímých plateb

a to na rozlohu 3 O17 tis. ha. V roce 2005 se podarilo realizovat výplatu 14 099 žádostí
v celkové hodnote 215455926 €. Dle Narízení Komise (ES) c. 1044/2005 byl stanoven
pro CR kurz ve výši 29,553 Kc/€. Pri tomto kurzu tzn., že bylo vyplaceno celkem
6367368 tis.Kc. Zbývajících 6 152 žádostí bude proplaceno v prvých mesících roku 2006.

2. Národní doplnkové platby k prímým podporám (Top-Up):
V souladu s Prístupovou smlouvou EU je novým clenským zemím povoleno

dorovnávat prímé platby (Top-Up) z vlastních zdroju o 30% unijní sazby. S ohledem
na potrebu cílené podpory u nekterých komodit, které by byly v systému SAPS výrazneji
poškozeny, byly vybrány komodity, které budou cílene dorovnány v maximálne možné výši.

Pro rok 2005 stanovilo MZe (dopisem c.j. 42484/2005-17000) sazby národních
doplnkových plateb (Top-Up) pro tyto komodity:

Na národní doplnkové platby prijal SZIF v roce 2005 celkem 17 233 žádostí.
Do konce roku 2005 bylo kladne posouzeno 1 203 žádostí, na které bylo celkove vyplaceno
2 755 525 tis.Kc.

III. Spolecná organizace trhu

Podle Narízení komise (ES) c. 2808/1998 (provádecí pravidla k agromonetární úprave
euro v zemedelství) a nekterých dalších narízení pro jednotlivá opatrení a podpory poskytované
v rámci Spolecných organizací trhu je stanovena tzv. rozhodná skutecnost, ke které se váže
použití platného smenného kurzu mezi € a Kc, stanovená Evropskou centrální bankou (povinne
použitelný smenný kurz je obvykle kurz stanovený pred dnem rozhodné skutecnosti).
Napr. rozhodnou skutecností v prípade intervencních nákupu je den prevzetí produktu,
u vývozních subvencí den prijetí celního prohlášení. Z uvedeného vyplývá, že konkrétní smenný
kurz je pro každou žádost o jednotlivé druhy podpor, ci pro každou nabídku produktu jiný
a nelze jej pro úcely výrocní zprávy (ani jiné) vyhodnotit a uvést. Pouze v prípade, že smenný
kurz je pro daný prípad prímo stanoven Narízením Komise, je v hodnocení uveden.

A. Financní podpory:

a) Podpora spotreby ..školního mléka":
Podpora spotreby mléka a vybraných mlécných výrobku žáky je v CR

poskytována v souladu s narízením Rady (ES) c. 1255/1999, ve znení Narízení Rady (ES)
c. 1787/2003, a Narízením Komise (ES) c. 2707/2000, ve znení pozdejších predpisu.
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Komodita jednotka Sazba v Kc/iednotku Pocet iednotek
Chmel ha 6387,50 5931,87
Len na vlákno ha 5 029,30 4317,60
Nekteré plodiny na orné pude ha 2314,90 2035640,74
Bramborový škrob tun 2 960,00 33 660,00
prežvýkavci YDJ 2 006,60 1 030 000,00



Bližší podmínky poskytování podporyspotrebymléka a mlécnýchvýrobkužáky,kterí plní
povinnou školní docházku ve školách zarazených do síte škol, stanovuje Narízení vlády CR
c. 20512004Sb., ve znení pozdejších predpisu.

Ve školním roce 200412005bylo do programu zvýšení spotreby mléka zapojeno
7 zpracovatelu dodávajících podporované mlécné výrobky do škol. Pocty škol i pocty žáku
v techto školách, kterí využívali možnosti zakoupení techto výrobku, se v jednotlivých
obdobích menily. Je to patrné z tohoto prehledu:

V roce 2005 bylo na "školní mléko" vycerpáno celkem 50 895 tis.Kc,
z toho z rozpoctu CR 30 263 tis.Kc (na celkové podpore se podílela 59,5 %) a z rozpoctu EU
20632 tis.Kc. Platby byly uskutecneny za tri období školního roku 200412005. Podpory
za ITl. období školního roku 200412005 (duben až cerven 2005) budou jednomu
mlékárenskému subjektu z duvodu správního šetrení týkajícího se nároku na podpory
vyplaceny až v prvním ctvrtletí 2006 a podpory za I. období školního roku 200512006
(zárí až prosinec 2005) budou schváleným mlékárnám vyplaceny ve druhém ctvrtletí 2006.

b) Podpora výroby kaseinu a kaseinátu:
Tato podpora se poskytuje na základe Narízení Komise (ES) c. 2921/1990, ve znení

pozdejších predpisu, a v souladu s Narízením vlády CR c. 22512004 Sb. o nekterých
podrobnostechprovádení vybranýchtržních opatrení spolecnéorganizacetrhu smlékem
a mlécnými výrobky, ve znení pozdejších predpisu.

V roce 2005 žádalo podporu jeden schválený subjekt. Jeho prumerná mesícní výroba
byla v období od ledna do zárí 220 t kaseinu. V ríjnu tento subjekt oznámil ukoncení výroby.
Výše podpory se v prubehu roku nekolikrát snižovala. Podpora na 100 kg odstredeného
mléka, které bylo zpracováno na kasein ci kaseináty, byla stanovena v termínu
23.10.2004 - 19.2.2005 na 2,70 €, od 20.2.2005 byla stanovena výše podpory na 1,30 €,
od 15.5.2005 byla podpora snížena na 0,75 € a od 22.6.2005 klesla podpora až na 0,52 €.
Zemedelský prepocítací koeficient se nadále stanovuje dle Evropské centrální banky
k prvnímu dni mesíce, ve kterém byl kasein ci kaseinát vyroben.

V roce 2005 byla vyplacena podpora na výrobu kaseinu ve výši 38 348 tis.Kc.

c) Podpora soukromého skladování másla a SOM:
Režim soukromé skladování másla vychází z NK c. 2771/1999 a v roce 2005

se v CR neuskutecnil. Žádný subjekt se do tohoto režimu v roce 2005 neprihlásil.
Probíhajívšak pravidelnékontrolyschválenýchsubjektu(máslo- 4 subjekty,SOM- 3
subjekty).

d) Podpora ostatního užití mléka:

Poskytování podpory na nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
Tato forma podpory vychází z Narízení Komise C.2191/1981 a je v soucasné dobe

nejvyužívanejší podporou z ostatních podpor mlékárenských výrobku. V roce 2005 bylo
prijato celkem 166 žádostí neziskových organizací o vystavení Potvrzení. Z tohoto množství
bylo 8 žádostí zamítnuto a 58 žádostí schváleno a vydáno 622 kusu Potvrzení na celkové

13

-- -

pocet pocet podíl žáku, pocet dod. celkové celková výše podpory
období škol žáku % kterí výr. ml. výr dod.množ z rozpoctu v tis.Kc

odebírali (ks) (kg, I) CR EU

IX.-XII.04 1 781 633 528 18,69 8 528 994 2 059 060 15 305 10 858

1.-111.05 2731 645 449 16,66 5 845 100 1 339 110 10 409 6864

IV.-VI.05 2576 606 278 10,43 4075172 911 490 4549 2910

Celkem x x 15,4 18 449 266 4 309660 30 263 20632



množství 238 358 kg másla. Výše podpory byla nekolikrát behem roku upravena, a to tak,
že do 1.3.2005 se vyskytovala ve výši 100 €/100 kg, od 1.3.2005 byla podpora snížena
na 80 €/100 kg a od 1.10.2005 na 60 €/100 kg dodaného másla V roce 2005 bylo vyplaceno
z rozpoctu EU celkem 1283 tis.Kc, což odpovídá 41480,00 €, za dodaných 43 109,75 kg
másla neziskovým institucím a organizacím.

Prode' másla za snížené cen a osk ování rís evku za smetanu máslo a koncentrované
máslo používané pri výrobe testovin. zmrzliny a dalších potravin

Tento program vychází z NK c. 2571/1997. Behem roku 2005 byly prijaty 4 žádosti
o registraci podniku a 1 žádost o registraci skladovacích prostor umístených mimo výrobní
areál podniku. Všechny prijaté žádosti byly po predchozí kontrole na míste schváleny.
Podmínkou úcasti v této forme podpory je úspešné absolvování výberového rízení, které
probíhá v Bruselu každé druhé a ctvrté úterý v mesíci. V roce 2005 se aktivne do podpory
zapojily 2 firmy a celkem se úcastnily 15 výberových rízení, z nichž byly 3 úcasti neúspešné
a 12 úcastí úspešných. V roce 2005 bylo prijato 6 žádostí o podporu. Z rozpoctu EU
bylo tedy v roce 2005 vyplaceno celkem 1 512 tis.Kc, v prepoctu 50 700 €. Podpora
byla vyplacena na zapracování 90 tun másla bez znackovacích látek, 15 tun smetany
bez znackovacích látek a 15 tun smetany se znackovacími látkami do finálních výrobku
specifikovaných dle narízení Komise.

Posk ování od o ro odstredené mléko a sušené odstredené mléko vžívané .ako
krmivo a prodei takového sušeného odstredeného mléka

U této podpory, která vychází z NK c. 2799/1999, nebyly v roce 2005 z rozpoctu EU
vyplaceny žádné financní prostredky.

Poskytování príspevku pri nabídkovém rízení na koncentrované máslo urcené PTODrímou
spotrebu ve Spolecenství

Na základe NK c. 429/1990 v roce 2005 nebyly z rozpoctu EU vyplaceny žádné
financní cástky. Zaregistrován je jeden subjekt, který prozatím výhody, ve forme príspevku
na koncentrované máslo použité k prímé spotrebe, nevyužil.

e) Podpora soukromého skladování hovezího a telecího masa
Tato podpora vychází z platných predpisu EU a to zejména z Narízení Rady (ES)

c. 1254/1999, o spolecné organizaci trhu s hovezím a telecím masem, Narízení Komise (ES)
c. 90712000, které stanoví podmínky pro poskytování podpor pri soukromém skladování
hovezího masa, Narízení Komise (ES) c. 562/2000, které stanoví podmínky pro intervencní
nákup hovezího masa, Narízení Komise (ES) c. 2173/1979, které stanoví podrobná pravidla
pro disponování hovezím masem nakoupeným u intervencních agentur, Narízení Komise
(ES) c. 2148/1996, které stanoví pravidla pro hodnocení a monitorování verejných
intervencních zásob zemedelských výrobku a Narízení vlády CR c. 249/2004 Sb.,
o stanovení nekterých podrobností a bližších podmínek k provádení opatrení spolecných
organizací trhu s hovezím a telecím, veprovým, drubežím, skopovým a kozím masem a vejci
a k poskytování zvláštních subvencí pri vývozu pro hovezí a telecí maso a pro nekteré druhy
vykosteného hovezího masa.

SZIF má povinnost mít stále uzavreny rámcové smlouvy na zpracování a skladování
intervencních zásob hovezího masa. Proto bylo v roce 2005 uzavreno celkem 6 smluv
se skladovateli a 1 smlouva se zpracovatelem. Situace na trhu jatecného skotu
je stabilizovaná a ceny placené chovatelum jsou príznivé. Proto nebylo nutno opatrení
vedoucí ke stabilizaci trhu EU vyhlásit.
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ft Podpora soukromého skladování veprového masa
Opatrení vyplývá z Narízení Rady (ES) c. 2759/1975, o spolecné organizaci trhu

s veprovým masem, Narízení Komise (EHS) c. 3444/1990, které stanoví podmínky
poskytování podpor pri soukromém skladování veprového masa a Narízení vlády CR
c. 249/2004 Sb., o stanovení nekterých podrobností a bližších podmínek k provádení opatrení
spolecných organizací trhu s hovezím a telecím, veprovým, drubežím, skopovým a kozím
masem a vejci a k poskytování zvláštních subvencí pri vývozu pro hovezí a telecí maso
a pro nekteré druhy vykosteného hovezího masa.

Vzhledem k stabilizované situaci na trhu prasat nebyl režim soukromého skladování
veprového masa v EU vyhlášen.

g) Zlepšování výroby vcelarských produktu:
Evropská Komise schválila tríletý Ceský program na zlepšení výroby vcelarských

produktu a jejich uvedení na trh, který umožnuje poskytování dotací na podporu vcelarství.
Na vyplácení se podílí EU a CR rovným dílem. Poskytování v této oblasti se rídí
Narízením Komise (ES) c. 917/2004 o provádecích pravidlech k Narízení Rady (ES)
c. 797/2004, o opatreních voblasti vcelarství a Narízením vlády CR c. 197/2005 Sb.,
o stanovení podmínek pri provádení opatrení ke zlepšení obecných podmínek pro produkci
vcelích produktu a jejich uvádení na trh.

Podpory je možné poskytnout na následující opatrení:
technická pomoc,
boj proti varroáze,
racionalizace kocování vcelstev,
úhrada nákladu na rozbory medu,
obnova vcelstev.

Konecný termín pro podávání žádostí je 30. cerven. K tomuto datu bylo od Ceského
svazu vcelaru prijato 5 souhrnných žádostí na 5 opatrení. Po vyhodnocení doložených
podkladu a po ukoncení správního rízení byly na jednotlivé podpory vyplaceny následující
financní prostredky (rovným dílem z rozpoctu CR a z rozpoctu EU) v tis.Kc:

Opatrení
Obnova vcelstev
Racionalizace kocování
Rozbory medu
Boj proti varroáze
Technická pomoc
Celkem

Požadovaná výše
5486
4414

599
10 931
6132

27 562

h) Podpora organizací producentu ovoce a zeleniny s OP:
Podpora organizacím producentu ovoce a zeleniny s OP je administrována v souladu

s Narízením Rady (ES) c. 2200/1996, Narízením Komise (ES) c. 1433/2003 a Narízením
vlády CR c. 247/2004 Sb. Veškerá podpora v tomto režimu je realizována ze zdroju EU.
Platby z první poloviny roku 2005 v cástce 18 944 tis.Kc se vztahují k výdajum operacních
programu realizovaných v roce 2004. V druhé polovine roku 2005 byla vyplacena cástka
15276 tis.Kc, která pokrývala již cástecné platby na výdaje operacních programu
v roce 2005. V kalendárním roce 2005 tedy SZIF vyplatil celkem 34 220 tis.Kc.

i) Podpora na stahování zboží z trhu:
Tato podpora je administrována v souladu s Narízením Rady (ES)

c. 2200/1996, Narízením Komise (ES) c. 103/2004 a Narízením vlády CR c. 247/2004 Sb..
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V roce 2005 nedošlo k nadprodukci u žádného z druhu ovoce a zeleniny spadajících
do režimu stahování, nebylo nutné tento režim aplikovat.

Podpora pro predbežne uznané organizace producentu ovoce a zeleniny:
Tato podpora je administrována v souladu s Narízením Rady (ES) c. 2200/1996,

Narízením Komise (ES) c. 1943/2003 a Narízením vlády CR c. 24712004 Sb..
Podpora je stanovena na základe objemu obchodované produkce urcitou procentní sazbou.
Na podpore se podílí 25 % clenský stát a 75 % jde ze zdroju EU. V roce 2005 bylo v rámci
této podpory vyplaceno celkem 69 924,29 €, tj. 2 139 tis.Kc, z toho z rozpoctu EU
1 604 tis.Kc a z rozpoctu CR 535 tis.Kc.

k) Podpora ovoce a zeleniny ke zpracování:
Spolecnou organizaci trhu s výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny upravuje

Narízení Rady (ES) c. 220111996.Provádecí pravidla k tomuto narízení, týkající se systému
podpor vodvetví zpracovaného ovoce a zeleniny, stanovuje Narízení Komise (ES)
c. 1535/2003. Pro hospodárský rok 200512006byla pro CR stanovena podpora pro rajcata
dodaná ke zpracování 34,50 €/t, pro broskve 47,70 €/t a 161,70 €/t pro hrušky.

V roce 2005 byla vyplacena podpora na rajcata urcená ke zpracování, a to na množství
11 965,927 t dodané suroviny v hodnote 412824,47 €, což ciní 12447 tis.Kc.
Další vyplacenou položkou byl doplatek podpory z predchozího hospodárského roku
2004/2005 v hodnote 98081,8 €, tj. 3 108 tis.Kc. Celková podpora cinila 15 555 tis.Kc.

1)Podpora výroby vína:
Podpora vychází z techto predpisu:

Podpory jsou administrovány v souladu s Narízením Rady (ES) c. 1493/1999, Narízením
Komise (ES) 1623/2000a Narízením vlády CR c. 24512004,Sb..

Podpory výroby vína jsou poskytovány na:
- soukromé skladování stolního vína, hroznového moštu, zahušteného hroznového moštu

a rektifikovaného moštového koncentrátu. V roce 2005 nebyla SZIF dorucena žádná
žádost o podporu.

- užití hroznu, hroznového moštu, zahušteného hroznového moštu nebo rektifikovaného
moštového koncentrátu (1. výroba hroznové štávy, 2. zvýšení obsahu alkoholu
ve vinarských produktech). V roce 2005 bylo na SZIF doruceno 5 žádostí o podporu
na užití rektifikovaného moštového koncentrátu ke zvýšení obsahu alkoholu ve vinarských
produktech. Na 'celkové množství 1715,32 hl. dovezeného rektifikovaného moštového
koncentrátu vyplatil SZIF v roce 2005 z rozpoctu EU celkem 196611,53 €,
tj. 6 258 tis.Kc.

- podporu destilace. V roce 2005 nebyla SZIF dorucena žádná žádost o podporu.

m) Restrukturalizace a premena vinic:
Podpora vychází z techto predpisu:

-Narízení Rady (ES) c. 1493/1999,o spolecné organizaci trhu s vínem,
-Narízení Rady (ES) c. 258512001,kterým se mení Narízení (ES) c. 1493/1999, o spolecné

organizaci trhu s vínem,
- Narízení Komise (ES) c. 1389/2004, kterým se mení Narízení (ES) c. 1227/2000,

stanovující provádecí pravidla Narízení Rady (ES) c. 1493/1999, týkající se spolecné
organizace trhu s vínem, pokud jde o výrobní potenciál,

- Narízení vlády CR c. 24512004Sb., o stanovení bližších podmínek pri provádení opatrení
spolecné organizace trhu s vínem,

-Vyhláška c. 32412004Sb., kterou se stanoví seznam vinarských podoblastí, vinarských obcí
a yinicních tratí, vcetne jejich územního vymezení.
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Do hlášení zaslané EU dne 10. cervence 2005 MZe nezahrnulo odvolání, která nebyla
vyrízena i když SZIF na toto upozornoval. Poté došlo k uznání sporných odvolání
vautoremedure SZIF a navýšení proplacených prostredku na restrukturalizaci a premenu
vinic o 897 tis.Kc. Celkem byla na restrukturalizaci a premenu vinic poskytnuta z rozpoctu
EU podpora na 279,08 ha v celkovém objemu 818 060,75 €, tj. 25423 tis.Kc.

B. Vývozní subvence:

a) VýVoznísubvence na zpracované výrobky:

Príslušné predpisy EU a CR:
- Narízení Komise (ES) c. 1043/2005, kterým se provádí Narízení Rady (ES) c. 3448/93,

pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro nekteré zemedelské produkty
vyvážené ve forme zboží, na než se nevztahuje príloha I Smlouvy a kritéria pro stanovení
výše techto náhrad,

-Narízení Komise (ES) c. 800/1999, kterým se stanoví spolecná provádecí pravidla k režimu
vývozních subvencí pro zemedelské produkty,

- Narízení Komise (ES) c. 1291/2000, kterým se stanoví spolecná provádecí pravidla
k režimu dovozních a vývozních licencí a osvedcení o stanovení náhrady predem
pro zemedelské produkty,

- Narízení Rady (ES) c. 565/1980, o zálohách na vývozní náhrady pro zemedelské výrobky,
- Narízení Komise (ES) c. 3615/1992, o stanovení množství zemedelských produktu,

která se mají vzít v úvahu pri výpoctu náhrad v prípade vývozu zboží uvedeného
v Narízení Rady (ES) c. 3035/1980,

- Narízení vlády CR c. 181/2004, o stanovení bližších podmínek provádení spolecných
organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí pri vývozu pro zemedelské
výrobky a zpracované zemedelské výrobky.

Vývozní subvence se poskytuje na základní výrobky obsažené ve zpracovaných
výrobcích. Výši sazby vývozní subvence vyhlašuje Evropská Komise v úredním vestníku EU
približne každý mesíc, u nekterých základních výrobku casteji (mléko a cukr), u nekterých
po delší dobe (vejce). Výše subvence se stanoví na 100kg základního výrobku.

Vývozní subvence jsou cerpány pouze z prostredku EU. V roce 2005 bylo
na zpracované výrobky neuvedené v príloze I. Smlouvy vyplaceno 38 570 tis.Kc.

b) VýVoznísubvence na nezpracované výrobky:

Príslušné predpisy EU a CR:
- Narízení Komise (ES) c. 800/1999, kterým se stanoví spolecná provádecí pravidla k režimu

vývozních náhrad pro zemedelské výrobky v platném znení.
- Narízení Rady (ES) c. 1255/1999, o spolecné organizaci trhu s mlékem a mlécnými

výrobky.
- Narízení Rady (ES) c. 2759/1975, o spolecné organizaci trhu s veprovým masem.
- Narízení Rady (ES) c. 2777/1975, o spolecné organizaci trhu s drubežím masem.
- Narízení Rady (ES) c. 2771/1975, o spolecné organizaci trhu s vejci.
- Narízení Rady (ES) c. 1254/1999, o spolecné organizaci trhu s hovezím a telecím masem.
- Narízení Rady (ES) c. 1784/2003, o spolecné organizaci trhu s obilovinami platná

od 1. cervence 2004.

- Narízení Rady (ES) c. 126012001,o spolecné organizaci trhu s cukrem.
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_ NarízeníRady (ES) c. 2201/1996,o spolecnéorganizacitrhu s produktyze zpracovaného
z ovoce a zeleniny.

- Narízení vlády CR c. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádení spolecných
organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí pri vývozu pro zemedelské
výrobky a zpracované zemedelské výrobky.

Vývoznf subvence jsou cerpány pouze z prostredku EU. Sazba vývozní subvence
u jednotlivých komodit se v prubehu roku mení, je v daných intervalech stanovována EK
a publikována v Úredním vestníku. V roce 2005 byly vyplaceny tyto vývozní subvence:

v tis.Kc

C. Dotace a odvody:

a) Doplatek pestitelum brambor:
V souvislosti s prímými platbami prijala CR systém zjednodušené platby na plochu

zemedelské pudy (SAPS), ve kterém byly prímé platby poskytované ze zdroju EU
pro rok 2004 ve výši 25 % a pro rok 2005 ve výši 30 % rozdeleny na celkovou zemedelskou
plochu bez ohledu na plodiny, kterých se týká prímá platba v rámci SZP EU.

Na základe Prístupové smlouvy mezi CR a EU doplatila Ceská republika z národních
zdroju v odvetví bramborového škrobu prímé platby do 100 % úrovne prímých plateb v EU.
Doplnkové národní platby pestitelum brambor urcené k výrobe bramborového škrobu byly
v hospodárském roce 200412005a 2005/2006 vypláceny SZIF v souladu s Narízením vlády
CR c. 115/2004 Sb., kterým se stanoví nekteré postupy pri provádení opatrení spolecné
organizace trhu se škrobem, ve znení pozdejších predpisu. Sazby plateb pro Ceskou
republiku byly vypocteny na základe rozhodnutí Komise (ES) ze dne 29.6.2004
pro hospodárský rok 2004/2005 a rozhodnutí Komise (ES) ze dne 27.5.2005 pro hospodárský
rok 2005/2006.

Puvodne plánovaná cástka 110000 tis. Kc nebyla vycerpána, jelikož podle Narízení
vlády CR c. 115/2004 Sb., ve znení pozdejších predpisu, muže výrobce žádat o doplatek
prímé platby pestitelum brambor v prubehu ho~odárského, nikoliv kalendárního roku.
Celkem byla v roce 2005 vyplacena z rozpoctu CR cástka 70912 tis.Kc, tj. 2349 tis. €,
na množství 104553 tun brambor.
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Komodita Vvplacenásubvence

máslo 201 851

máslový tuk 8049

sušené odtucnené mléko 152 628

sušené plnotucné mléko 82 966

kondensované mléko 247 131

sýr 1084

ostatní mlécné výrobky 4556

Mléko a mlécné výrobky celkem 698 265

Hovezí maso 14 346

Vejce 475

Obiloviny 1 159
Culcr 29 145

Veprové maso 148

Celkem vyplaceno 743 538



b) Prémie pro výrobce bramborového škrobu:
Výrobní prémie pro výrobce bramborového škrobu je uvedena v príloze II Narízení

Komise (ES) c. 2235/2003. Její výše je stanovena na 22,25 €/t bramborového škrobu.
Národní produkcní kvóta bramborového škrobu pro hospodárský rok 2004/2005 cinila
33660 tun. Celkem bylo v roce 2005 vyplaceno z rozpoctu EU 744 641 €, tj. 23444 tis.Kc
na 33 467 t bramborového škrobu.

c) Výrobní náhrada na výrobkv zpracované ze škrobu:
Výrobní náhrada je v EU vyplácena na 1 tunu zpracovaného škrobu na základe

Narízení Komise (ES) c. 1722/93. Jedná se o škrob bramborový, pšenicný a kukuricný.
Výše sazby za tunu škrobu se v prubehu roku menÍ. Od 1.1.2005 do 31.12.2005 bylo
vyplaceno z rozpoctu EU 62828 €, tj. 1 872,3 tis.Kc na množství 5 374 t bramborového
škrobu a 7868 €, tj. 232,4 tis.Kc na množství 361 tun pšenicného škrobu.

Celkem bylo v roce 2005 vyplaceno z rozpoctu EU 70696 €, tj. 2105 tis.Kc,
na množství 5 735 tun škrobu.

d) Odvod financních dávek z cukru:
Výber výrobních dávek z cukru provádí clenské státy EU dle Narízení Rady

c. 126012001,o spolecné organizaci trhu v odvetví cukru a Narízení Komise c.1686/2005,
kterým se pro hospodárský rok 2005/2006 stanoví cástky na dávky z výroby a koeficient
doplnkové dávky v odvetví cukru. Odpovednost SZIF za výber dávek z cukru je stanovena
zákonem c. 256/2000 Sb., o SZIF, v platném znenÍ. Výber probíhá ve dvou fázích ve forme
zálohy a doplatku. Dávky odvádí každý držitel kvóty a to za veškerá množství cukru,
která v daném hospodárském roce vyrobil v kvóte. Platí jednak základní dávku, která ciní
2 % intervencní ceny a vztahuje se na cukr A i B, a jednak tzv. dávku B, která ciní
maximálne 37,5% intervencní ceny a platí se za vyrobený cukr B.

Záloha je každý hospodárský rok stanovována do 1. dubna. Do 15. dne téhož mesíce
stanoví SZIF všem držitelum kvót výši zálohy, kterou mají zaplatit. SZIF pak zálohy vybírá
do konce kvetna a SZIF je povinen odvést dávky do 1. cervna na úcet MF. Cástkaje snížena
o náklady spojené s výberem dávek stanovené v cI. 2 odst. 3 Rozhodnutí Rady
(ES, EURATOM) c. 59712000 o 25 %. Tato ctvrtinová cástka zustane na úctu SZIF,
po prevodu zbylých trí ctvrtin na úcet MF. Obdobne je to u doplatku. Evropská komise
stanoví jeho výši do 15. ríjna. Do 1. listopadu rozdelí tento doplatek SZIF mezi jednotlivé
držitele kvót. Termín pro uhrazení cástky na úcet MF je 15. prosince. Stejne jako u zálohy
je cástka snížena o 25 %, které opet zustanou na úctu SZIF. Stejná je situace u doplnkové
dávky.

Podle údaju zaslaných producenty cukru na SZIF, overených kontrolou SZIF,
ciní v roce 2005 konecná výroba v Ceské republice 441 209 t cukru A a 13 653 cukru B,
celkem tedy 454 862 t kvótovaného cukru. Pri použití smenného kurzu 30,031 Kc/€,
platného dne 1.4.2005 (datum stanoveno dle Narízení Komise c. 1713/96 v platném znení)
byla celková výše zálohy a doplatku pro CR následující:

Základní dávka: 454 862 x 12,638x 30,031 = 172 634 583,60 Kc
B dávka: 13 653 x 236.963 x 30.031 = 97 157968.10 Kc
Celkem: 269792551,71 Kc

Clánek 16 odst. 1 a 2 Narízení Komise (ES) c. 126012001stanoví, že doplnková dávka
se vybírá, pokud celková ztráta zjištená podle cI. 15 odst. I a 2 uvedeného narízení není plne
pokryta príjmy ze základních dávek z výroby i dávky B. Tato doplnková dávka se stanoví
tak, že celková cástka, která se uhradí jako dávka z výroby za daný hospodárský rok
se vynásobí urcitým koeficientem. Koeficient vyjadruje v rámci celé EU pomer mezi
celkovou ztrátou a výnosy z dávek ze základní výroby a dávek B snížený o 1.
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Pro hospodárský rok 2004/05 byl koeficient pro výpocet doplnkové dávky stanovený
v cI. 16 odst. 2 Narízení Komise (ES) c. 1260/2001 pro Ceskou republiku stanoven
na 0,27033.

Doplnková dávka se stanoví: základní dávka + B dávka celkem * koeficient.
Výpocet doplnkové dávky: 269792551,71 * 0,27033 = 72933020,50 Kc

Doplnková dávka od producentu došla na úcet SZIF behem mesíce listopadu 2005.
Celkem bylo na dávkách z cukru vybráno 342 725 tis.Kc, z toho bylo 75 %
tj. 257044 tis.Kc odvedeno na úcet MF a zbývajících 25 %, tj. 85 681 tis.Kc bylo prevedeno
do správních výdaju SZIF.

e) VÝrobnínáhrady na cukr pro chemický prumysl:
Provádecím predpisem pro vyplácení výrobních náhrad pro cukr použitý v chemickém

prumyslu je Narízení Komise (ES) c. 1265/2001 a Narízení vlády CR c. 36412004 Sb.
v platném znení (§ 12). Vzhledem k tomu, že výše zmínené narízení Komise zacalo pro nové
clenské státy vcetne Ceské republiky platit od 1.7.2004, mohli zájemci o tuto podporu žádat
SZIF až od tohoto data a poté, kdy byli zaregistrováni SZIF.

Registrovaní výrobci mohli požádat o vydání tzv. osvedcení o výrobní náhrade,
které je, pri splnení veškerých podmínek stanovených uvedenými narízeními, opravnuje
k získání výrobní náhrady. Behem doby platnosti registrovaný výrobce a soucasne držitel
osvedcení informuje SZIF o predbežných a uskutecnených dodávkách základního produktu
ci meziproduktu a zpracovaných množstvích základních produktu (cukru, izoglukóza)
a meziproduktu (invertní sirup). Po kontrole poskytnutých údaju je výrobní náhrada
vyplacena. Výše sazby výrobní náhrady pro cukr použitý v chemickém prumyslu
je stanovována EK pro každý mesíc odlišne, pro rok 2005 byla sazba stanovena v rozmezí
od 31,325 do 38,829 € na 100 kg bílého cukru.

V roce 2005 byla z rozpoctu EU vyplacena výrobní náhrada ve výši 1 296 075,69 €,
což odpovídá 39435 tis.Kc na 3391,33 t cukru a 204,21 t izoglukózy.

f) Podpora výroby methylesteru z repkového oleie (MERO):
Dle Narízení vlády CR c. 14812005 Sb. a c. 41812005 Sb., poskytuje SZIF

dotaci na nepotravinárské užití semene repky olejné pro výrobu methylesteru repkového
oleje (MERO) zpracovaného na smesné palivo s obsahem min. 31% objemových MERO
pro zpracovatelské období od 1.7.2005 do 31.12. 2005. Dotace je poskytována na základe
žadatelem prokázané výroby, nebo prodeje MERO, zpracovaného na smesné palivo.
Pro zpracovatelské období 2005 obdrželo 14 žadatelu kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace,
avšak pouze 8 žadatelu prokázalo výrobu nebo prodej MERO a tuto dotaci využilo.
Narízením vlády CR je urceno celkové maximální dotované množství pro všechny žadatele
na 50 000 tun methylesteru repkového oleje na celé zpracovatelské období. Výše dotace
je stanovena na 7 000 Kc/t MERO pro období cervenec - srpen a novelou c. 41812005 Sb.
pak snížena na 3680 Kc/t MERO pro období listopad -prosinec 2005.

Pri tvorbe rozpoctu SZIF na rok 2005 se vycházelo z predpokladu, že výše dotace
zustane na úrovni 7 000 Kc/t MERO, a že bude vycerpáno celé množství dotované státem
pro zpracovatelské období, tj. 50000 tun MERO. V roce 2005 byla vyplacena financní
podpora na nepotravinárské užití repky olejné ve výši celkem II 251 tis.Kc a platba výrobci
MERO z minulých let ve výši 22 078 tis.Kc.

Celkem tedy byla v roce 2005 vyplacena výrobcum MERO z prostredku CR
cástka 33 329 tis.Kc.
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g) Dotace zpracování lnených a konopných stonku na vlákno:

Tato podpora vychází z techto predpisu:
_ NarízeníRady(ES)c. 1673/2000,o spolecnéorganizacitrhus pradnýmlnema konopím.
_ Narízení Komise (ES) c. 245/2001, o stanovení provádecích pravidel narízení Rady (ES)

c. 1673/2000,o spolecné organizaci trhu s pradným lnem a konopím.
_ Narízenívlády c. 248/2004Sb., o nekterýchopatreníchk provádeníspolecnéorganizace

trhu se lnem a konopím pestovanými na vlákno, v platném znení.

V roce 2005 byla za hospodárský rok 2004/2005 poskytnuta 80 % záloha na podporu
na zpracování lnených a konopných vláken a to v techto objemech:
- 8,124 t dlouhého lneného vlákna v cástce 1 039,872 € = 31 715,10 Kc
-16,374 t krátkého lneného vlákna v cástce 1178,928 € = 35956,10 Kc.

Celkem tedy bylo v roce 2005 z rozpoctu EU vyplaceno na podporách na zpracování
lnených konopných vláken cca 68 tis.Kc.

h) Dotace umele sušeného krmiva:

Tato podpora vychází z techto predpisu:
Narízení Rady (ES) c. 1786/2003, o spolecné organizaci trhu se sušenými krmivy,
ve znení pozdejších predpisu.

- Narízení Komise (ES) c. 382/2005, stanovující provádecí pravidla k Narízení Rady (ES)
c. 1786/2003, o spolecné organizaci trhu se sušenými krmivy, ve znení pozdejších
predpisu.

- Narízení vlády CR c. 198/2005 Sb., kterým se mení Narízení vlády CR c. 204/2004 Sb.,
o stanovení bližších podmínek provádení spolecné organizace trhu se sušenými krmivy,
ve znení pozdejších predpisu.

-Narízení Komise (ES) c. 1295/2005,kterým se pro hospodárský rok 2004/2005 stanoví
snížení podpory na dehydratované krmivo.

Hospodárský rok zacíná 1. dubna a koncí 31. brezna roku následujícího. Sazba dotace
pro hospodárský rok 2004/2005 byla snížena komisí EU na 64,36 €/t umele sušeného krmiva,
sazba dotace pro hospodárský rok 2005/2006 byla stanovena komisí EU na 33 €/t. Dotace
je poskytována na 1 t umele sušeného krmiva, které opustilo zpracovatelský podnik. Národní
garantované množství pro CR na krmiva sušená umelým teplem je 27 942 tun (v prípade
prekrocení tohoto garantovaného množství se snižuje pro príští rok stanovená sazba).

Za kalendární rok 2005 bylo vyplaceno z rozpoctu EU celkem 63 651 tis.Kc na krmiva
sušená umelým teplem, z toho za hospodárský rok 2004/2005 bylo (v kalendárním roce
2005) vyplaceno 61 062 tis.Kc na 30854,66 tun sušeného krmiva a za hospodárský rok
2005/2006 bylo (v kalendárním roce 2005) vyplaceno na zálohách 2 589 tis.Kc
na 4348,47 tun sušeného krmiva. Duvodem precerpání rozpoctových prostredku v roce 2005
bylo jednak necerpání financních prostredku v roce 2004, címž došlo ke zpoždení
a k následnému cerpání až v kalendárním roce 2005 a jednak prekrocení maximálního
garantovaného množství umele sušeného krmiva pro CR.
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D. Intervencní nákupy a související náklady:

a) IN másla a sušeného odstredeného mléka
Intervencní nákup másla vychází z Narízení Komise c. 2771/1999 a je vyhlašován

v prípade, že tržní cena másla klesne pod 92 % intervencní ceny. V prípade, že je IN zahájen,
intervencní agentura nakupuje máslo od subjektu prostrednictvím jejich nabídek másla
k intervencnímu nákupu za 90 % intervencní ceny. Intervencní cenu stanovuje Evropská
komise vždy od 1. cervence kalendárního roku do 30. cervna následujícího roku.

Evropská komise vyhlásila intervencní nákup másla pro CR Narízením Komise (ES)
c. 54412005,ze dne 9.4.2005. V dobe od 21.4. do 30.6.2005 prijal SZIF 26 nabídek od trech
subjektu na celkové množství 795,1 t másla. Hodnota skladovaného másla je 69 335 tis.Kc
vc. DPH. Toto množství je skladováno ve dvou intervencních skladech.

Intervencní nákup sušeného odstredeného mléka (SOM) vychází z Narízení Komise
(ES) c. 21412001 a je zahájeno Evropskou komisí vždy k 1. brezna kalendárního roku.
V tomto prípade se neprihlíží k výši tržní ceny a SOM se nakupuje za intervencní cenu.
Intervencní cenu stanovuje Evropská komise stejne jako je tomu u másla vždy od l.cervence
kalendárního roku do 30. cervna následujícího roku. V dobe od 18. brezna do 12. kvetna
2005 prijal SZIF sedm nabídek od jednoho subjektu na celkové množství 820 t SOM.
Hodnota skladovaného SOM k 30.9.2005 cinila 50497 tis.Kc vc. DPH. Toto množství
bylo skladováno ve dvou intervencních skladech

Skladování intervencních zásob másla a SOM je v Ceské republice zajišteno
prostrednictvím intervencních skladu, které jsou vybírány na základe výberových rízení.
Intervencní skladování másla a sušeného odstredeného mléka vychází z Narízení Komise
(ES) c. 2148/1996. SZIF uzavrel smlouvu na skladování másla s peti sklady s celkovou
kapacitou 8 950 t a se dvema sklady na skladování SOM s celkovou kapacitou 2 850 t.
Ne ve všech intervencních skladech bylo intervencní zboží skladováno. Máslo je skladováno
ve dvou skladech a SOM bylo skladováno rovnež ve dvou skladech.

Náklady na skladování másla od dubna 2005 do prosince 2005 (795,1 t) cinily
2 099 tis.Kc vc. DPH a náklady na skladování SOM od brezna 2005 do ríjna 2005 (820 t)
cinily 830 tis.Kc vc. DPH. Celkem bylo v tomto období ctyrem skladovatelum vyplacena
za skladování másla a sušeného odstredeného mléka cástka 2 929 tis.Kc vc. DPH.
Skladování sušeného odstredeného mléka bylo ukonceno prodejem celého množství,
skladování másla nadále pokracuje.

Intervencní prodej SOM se uskutecnuje prostrednictvím nabídek do výberového rízení.
V CR byl zahájen intervencní prodej narízením Komise c. 119512005ze dne 25.7.2005.
Od zahájení prodeje se v rámci CR uskutecnila ctyri kola výberových rízení. V prvních trech
kolech nebyl vybrán žádný subjekt, ve ctvrtém kole výberového rízení z 27.9.2005
byl vybrán 1 zahranicní subjekt, který nabídl cástku 189 €/100 kg. Tomuto subjektu bylo
prodáno celé množství SOM, tj. 820 t a tržby cinily 45829 tis.Kc. Minimální cena
vyhlášená EK byla v tomto výberovém rízení stanovena na 188 €/100 kg. Vyskladnení
tohoto množství se uskutecnilo od 20.10. do 1.11.2005. V soucasné dobe se v intervencních
skladech SZIF žádné SOM nenachází.

b) IN cukru:
Na základe Narízení Komise (ES) c. 1262/2001 ze dne 27. cervna 2001,

kterým se stanoví provádecí pravidla k narízení Rady (ES) c. 1260/2001, pokud jde o nákup
a prodej cukru intervencními agenturami a na základe Narízení Komise (ES) c. 126012001,
o spolecné organizaci trhu v odvetví cukru, byla dne 17.6.2005 zahájena administrace režimu
intervencního nákupu a skladování cukru výberovým rízením na intervencní sklady.
Intervencní cena byla stanovena ve výši 631,9 €/t. Cena je upravována o srážky
za kvalitativní parametry cukru u III. a IV.jakostní trídy.
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Do 31. prosince 2005 bylo zkontrolováno a prevzato 20 808,575 tun cukru v celkové
hodnote 404 528 tis.Kc vc. DPH. Duvodem nižšího IN cukru je, že nebylo možné predem
urcit pocet nabídek a tedy množství cukru nabízené do intervence.

Náklady na naskladnení pri sazbe 23 Kc/t cinily celkem 356 tis.Kc vc. DPH
a náklady na skladování pri sazbe 40 Kc/t cinily 421 tis.Kc vc. DPH. Náklady
na naskladneni a skladováni cukru do konce roku 2005 se týkaly cukru prevzatého
v mesíci listopadu, tj. 13 000 tun a cinily celkem 777 tis.Kc vc. DPH.

Celkové náklady na IN cukru v roce 2005 cinily 405 305 tis.Kc.

c) IN obilovin:

Na základe Narízení Rady (ES) c. 178412003, o spolecné organizaci trhu obilovin,
kterým jsou stanoveny zejména druhy intervencne nakupovaných obilovin, výše intervencní
ceny a výše mesícních kompenzacních príplatku za skladování obilovin a dále na základe
aktuálního znení Narízení Komise (ES) c. 824/2000, kterým se stanoví postupy prejímání
obilovin intervencními agenturami, vcetne príplatku a srážek z intervencní ceny,
byl v CR realizován intervencní nákup pšenice, jecmene a kukurice. Prodej intervencne
nakoupených obilovin byl realizován dle aktuálního znení Narízení Komise (ES) c. 2131/93,
kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení obilovin ze zásob intervencních agentur
do prodeje. SZIF realizoval intervencní nákup a prodej obilovin v souladu se zákonem
c. 25612000 Sb., o SZIF, ve znení pozdejších predpisu a v souladu s Narízením vlády CR
c. 18012004Sb., o provádení nekterých opatrení spolecné organizace trhu s obilovinami.

Intervencní cena v zemích EU je stanovena na 101,31 €/t obiloviny, tj. 3 207 Kc/t, pricemž
je od mesíce listopadu povyšována o kompenzacní príplatek za skladování
ve výši 0,46 €/tlmesíc, tj. o 14,60 Kc/t. Dále muže být intervencní cena upravena o príplatky
a srážky za kvalitativní parametry obilovin a náklady na prepravu dle vzájemné polohy
nabízejícího skladu, intervencního skladu a intervencního centra a náklad na vyskladnení
z nabízejícího skladu. Prepocítací kurz byl pro kalkulaci nákupních cen použit ve výši
31,66 Kc/€, což je výše prepocítacího kurzu pevne stanovená v e-Fauditu pro cerpání
financních prostredku CR z EU, z EAGGF, ve financním roce 2005.

Intervencní nákup obilovin v hospodárském roce 2004/2005
SZIF v rámci intervencních nákupu v roce 2005 nakoupil celkem 887 tis. tun obilovin,

z toho 784 tis. tun pšenice, 83 tis. tun jecmene a 19 tis. tun kukurice. Za tento intervencní
nákup obilovin prevzatých od prosince 2004 do cervence 2005 bylo zaplaceno celkem
2869667 tis.Kc (vc. 19 % DPH). Financní prostredky byly zajišteny z bankovního úveru,
pricemž jde o náklad, který je z cásti hrazen financními prostredky získanými z následného
prodeje intervencních zásob, z cásti z rozpoctu EU a z cásti z rozpoctu CR.
Úroky z bankovního úveru byly hrazeny do výše 2,2 % paušální sazby z prostredku EU,
a to ze zárucní sekce EAGGF.

SZIF stanovil "Smlouvami o skladování" náklady na naskladnení s pohybem
i bez pohybu zboží 70 Kc/t, náklady na vyskladnení s pohybem ci bez pohybu zboží 70 Kc/t
a náklady na skladování 35 Kc/tlmesíc (všechny sazby + 19 % DPH). Za úcelem zajištení
dostatecných skladových kapacit pro nákup intervencních zásob obilovin v hospodárském roce
200412005 a soucasne ve snaze zabránit vícenákladum spojeným s preskladnením
intervencních zásob do zahranicí uzavíral SZIF od kvetna 2005 "Dodatky ke smlouvám
o skladování", kterými byly strategickým skladujícím subjektum navýšeny ceny za skladování
tohoto zboží, které nove nakoupí na sklad, o 15,- Kc/tlmesíc.

Vzhledem k bezpodmínecné nutnosti zajistit intervencní nákup obilovin v souladu
s pravidly EU a vykoupit tak veškeré nabízené obiloviny do intervencního nákupu pristoupil
SZIF k uzavírání "Krátkodobých smluv o skladování" u prvovýrobcu. SZIF stanovil temito
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smlouvami náklady na naskladnení s pohybem i bez pohybu zboží ve výši 70 Kc/t, náklady
na vyskladnení s pohybem ci bez pohybu zboží 70 Kc/t, náklady na skladování 50 Kc/tlmesíc
(vše + 19 % DPH) a garantoval úhradu nákladu spojených s prepravou preskladnovaných
zásob v rámci CR

Celkový náklad na naskladnení, skladování a vyskladnení obilovin nakoupených
behem hospodárského roku 200412005 cinil do 31. prosince 2005 celkem 321 350 tis.Kc.
Rozdíly mezi sazbami za služby provádené na základe Smluv o skladování a paušálními
sazbami za služby spojené se skladováním stanovemé Komisí (ES) byly hrazeny z prostredku
státního rozpoctu CR.

Celkový náklad na prepravu obilovin do vývozního místa pri prodeji cinil
45330 tis.Kc vc. 19 % DPH (tento náklad hradil SZIF a následne byl SZIF uhrazen v rámci
celkové dotace z EU). Nižší cerpání oproti schválenému rozpoctu bylo zpusobeno posunem
logistických termínu vývozu prodávaných intervencních zásob obilovin ze strany kupujících.
Úhrada nákladu je podmínena prokázáním realizace vývozu obilovin z EU.

Intervencní nákup obilovin v hospodárském roce 2005/2006
Od 1. listopadu do 31. prosince 2005 prevzal SZIF celkem 67 tis. tun obilovin,

z toho 41 tis. tun pšenice, 13 tis. tun jecmene a 13 tis. tun kukurice. Vzhledem k tomu, že bylo
možno dodržetpredepsanýtermínúhrady cen za nakoupenéobilovinymezi 30. - 35. dnem
od data prejímky, aniž by SZIF vyplatil financní prostredky do 31. prosince 2005, nebyly
v souvislosti s intervencním nákupem, naskladnením ci skladováním techto obilovin
proplaceny jakékoliv financní prostredky. Úhrada nákladu spojeného s naskladnením
a skladováním obilovin nebyla do konce roku 2005 provedena. Cerpání potrebných financních
prostredku probehne na pocátku rozpoctového roku 2006.

Celkem bylo na intervencní nákup obilovin vynaloženo 3 236 347 tis.Kc.

Tržby z prodeie obilovin
Celkové tržby z prodeje 681 tis. tun obilovin, z toho 664 tis. tun pšenice a 17 tis.tun

jecmene pri prumerné cene 95 €/t obiloviny, tj. 2 755,- Kc/t, cinily 1 878507 tis.Kc.
Jedná se o tržby jdoucí na úhradu bankovního úveru, pricemž rozdíl vzniklý mezi nákupní
a prodejní cenou je z cásti hrazen z rozpoctu EU a z cásti z rozpoctu CR. Z tržeb za prodej
obilovin SZIF odvedl DPH v celkové výši 5 242 tis.Kc.

d) Skladování obilovin v zahranicí:

Vzhledem k nedostatku skladovacích kapacit pro intervencne nakupované obiloviny
v hospodárském roce 200412005 a nutnosti uvolnení stávajících naplnených skladovacích
kapacit pro skladování obilovin v hospodárském roce 2005/2006 bylo se souhlasem EU
zajišteno skladování obilovin v zahranicí.

SZIF se zahranicními skladujícími subjekty uzavrel, na základe výberového rízení,
jehož soucástí byla nabídka cen za služby spojené s naskladnením, skladováním
a vyskladnením, "Smlouvy o skladování" s individuálními cenami daných služeb.

Smlouva o skladování v Nemecku stanovila náklad na naskladnení s pohybem
i bez pohybu zboží v prumeru 6,- €/t + 7 % DPH, náklad na vyskladnení s pohybem
ci bez pohybu zboží 6,- €/t + 7 % DPH a náklad na skladování v hodnote 2,- €/t + 7 % DPH.

Smlouvy o skladování v Belgii stanovily náklad na naskladnení s pohybem i bez pohybu
zboží v prumeru v hodnote 2,12 €/t + 6 % DPH, náklad na vyskladnení s pohybem
ci bez pohybu zboží 1,8€/t + 6 % DPH a náklad na skladování v hodnote 1,5€/t + 6 % DPH.
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Náklad za naskladnení byl hrazen z rozpoctu CR, náklad za vyskladnení byl ve výši
1,88 €/t hrazen paušální sazbou z prostredku EU a zbývající cást nákladu byla hrazena
z rozpoctu CR. Náklad na skladování byl ve financním roce 2005 hrazen ve výši 1,26 €/t
a ve financním roce 2006 byl hrazen ve výši 1,35 €/t jako paušální sazba z prostredku EU,
zbývající cást nákladu byla hrazena z rozpoctu CR.

Náklady za vyskladnení ze skladu v CR a naskladnení ve skladech v Nemecku a Belgii
SZIF uhradil z prostredku státního rozpoctu CR celkem 37 146 tis.Kc vc. DPH. Náklady
za skladování a vyskladnení obilovin ve skladech v Nemecku a Belgii cinil
do 31. prosince 2005 celkem 32 243 tis.Kc vc. DPH. Celkové skladovací náklady v zahranicí
cinily tedy 69 389 tis.Kc.

Rozdíly mezi sazbami za služby provádené na základe Smluv o skladování na úcet SZIF
a paušálními sazbami za služby spojené se skladováním hrazené Komisí (ES) byly hrazeny
z prostredku státního rozpoctu CR

V souladu s Narízením Rady (ES) c. 1055/77 bylo dle Rozhodnutí Komise c. 1701
preskladneno 55 tis. tun intervencne nakoupené pšenice z CR do Nemecka (Brake),
preskladnení bylo dokonceno v cervenci 2005. EU prispela na toto preskladnení cástkou
21,09 €/t, což odpovídá 93,7 % skutecných prepravních nákladu pri prumerné cene
prepravních nákladu 22,5 €/t.

Dále bylo na základe Rozhodnutí Komise c. 1905 preskladneno 187 tis.tun intervencne
nakoupených obilovin z CR do Belgie (Antverpy a Gent), z toho 105 tis.tun pšenice, 55 tis. tun
jecmene a 27 tis. tun kukurice. Preskladnení bylo dokonceno v listopadu 2005. EU prispela na
toto preskladnení cástkou 23,51 €/t, což odpovídá 78,4 % skutecných prepravních nákladu pri
prumerné cene prepravních nákladu 30,- €/t.

Náklady za prepravu celkem 242 tis. tun obilovin z CR do skladu v Nemecku a Belgii,
vcetne úhrady nákladu na úrední vážení pri preprave, cinily celkem 225 562 tis.Kc vc. DPH.

Celkový náklad na vyskladnení, prepravu, naskladnení, skladování a vyskladnení obilovin
skladovaných v zahranicí cinil do 31. prosince 2005 celkem 294 951 tis.Kc vc. DPH.

E. Ostatní náklady související se SOT:

V rámci ostatních nákladu souvisejících se spolecnou organizací trhu jde o splacení jednak
preklenovacích úveru na predfinancování SOTu z EU (casový rozdíl mezi vyplacením
financních prostredku a jejich uhrazením z rozpoctu EU), jednak o splacení úveru na intervencní
nákupy z tržeb zajejich prodej. Celkem byly splaceny úvery v hodnote 2254159 tis.Kc.

IV. Horizontální plán rozvoje venkova

Zabezpecování HRDP vychází z následujících narízení:
- Narízení Rady (ES) c. 1257/1999, o podpore pro rozvoj venkova z Evropského zemedelského

orientacního a zárucního fondu (EZOZF) a o zmene a zrušení nekterých narízení,
-Narízení Komise (ES) c. 81712004,kterým se stanovují provádecí pravidla k Narízení Rady

(ES) c. 1257/1999, o podpore rozvoje venkova z Evropského zemedelského orientacního
a zárucního fondu (EZOZF),

-Narízení vlády CR c. 241/2004 Sb., o podmínkách provádení pomoci méne príznivým oblastem
a oblastem s ekologickými omezeními, v platném znení,

-Narízení vlády CR c. 24212004Sb., ze dne 21.dubna 2004, o podmínkách provádení opatrení
na podporu rozvoje mimoprodukcních funkcí zemedelství spocívajících v ochrane složek
životního prostredí (o provádení agroenvironmentálních opatrení), v platném znení,
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_ Narízenívlády CR c. 30812004Sb., o stanovenínekterýchpodmínekpro poskytovánídotací
na zalesnování zemedelské pudy a na založení porostu rychle rostoucích drevin na zemedelské
pude urcených pro energetické využití,

_ Narízení vlády CR c. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zarazení skupin výrobcu,
zajišt'ujících spolecný odbyt vybraných zemedelských komodit, do programu zakládání skupin
výrobcu a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpore jejich cinnosti,

- Narízení vlády CR c. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek o poskytování dotace v souvislosti
s predcasným ukoncením provozování zemedelské cinnosti zemedelského podnikatele.

Podpory programu HRDP lze poskytovat na následující opatrení:
-Predbežné ukoncení zemedelské cinnosti,
-Méne príznivé oblasti,
-Agroenvironmentální opatrení,
- Lesnictví,
-Zakládání skupin výrobcu,
-Technická pomoc.

Ve smyslu Narízení Komise (ES) c. 27/2004 je u nových clenských zemí EU uplatnován
financní model N+2. Prakticky to znamená, že prostredky alokované na rok 2005
v rámci jednotlivých opatrení HRDP mohou být cerpány až do roku 2007.

V roce 2005 bylo podáno 19 078 žádostí o poskytnutí dotace za celé HRDP, z toho
na "Méne príznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními" 9 102 žádostí,
na "Agroenvironmentální opatrení" 9 282 žádostí a na "Lesnictví" 694 žádostí. Dále bylo
u opatrení "Predcasné ukoncení zemedelské cinnosti" prijato 319 žádosti o zarazení do programu
a u opatrení "Zakládání skupin výrobcu" 58 žádostí o zarazení. Na základe techto žádostí
však nedochází k vyplácení dotace.

V roce 2005 byla vyplácena dotace jednak za žádosti z roku 2004 "Méne príznivé oblasti
a oblasti s ekologickými omezeními", "Agroenvironmentální opatrení" a opatrení "Lesnictví".
Dále byla v roce 2005 vyplacena cást žádostí za rok 2005 u opatrení "Méne príznivé oblasti
a oblasti s ekologickými omezeními". Opatrení "Technická pomoc" nebylo dosud spušteno.
Ostatní žádosti budou propláceny v roce 2006. V roce 2005 bylo na HRDP vyplaceno celkem
6071 007 tis.Kc,jakje zrejmé z následující tabulky:

v tis.Kc

v. Program SAPARD

Program SAPARD je jedním z predvstupních nástroju Evropské unie a je zameren
na priority Spolecné zemedelské politiky a venkova. Program vychází z Narízení Rady (ES)
c. 1268/1999, ze dne 21. 6. 1999, o podpore Spolecenství na predvstupní opatrení
pro zemedelství a rozvoj venkova v kandidátských zemích strední a východní Evropy.
Pri jeho realizaci jsou používány administrativní postupy a kontrolní mechanismy,
které jsou praktikovány v clenských zemích EU a které jsou zakotveny v Operacním manuálu
pro program SAPARD.
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Pocet Financní prostredky
príjemcu EU CR Celkem

LFA žádosti2004 v roce 2005 1325 518320 129 579 647 899
žádosti 2005 v roce 2005 7059 1 967 330 491 833 2459 163

AEO žádosti2004 v roce 2005 7990 2341 734 586 209 2 927 943
LES žádosti2004 v roce 2005 286 28 802 7200 36 002

Celkem 4 856 186 1 214821 6 071 007



Financní rámec pro tento program je dán financní tabulkou, která je prílohou rozhodnutí
Komise c. 3105 v konecném znení ze dne 26. ríjna 2000. Tato financní tabulka byla nahrazena
rozhodnutím Komise ze dne 23. 12.2005 podle návrhu Ceské republiky, aby bylo zajišteno plné
využití financních prostredku z EU na jednotlivá opatrení programu SAPARD, která stanoví
základní programový dokument "Plán rozvoje zemedelství a venkova CR na období
2000 -2006".

Plán je rozdelen na tyto priority a opatrení:
Priorita 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemedelství
Opatrení 1.1 Investice do zemedelského majetku
Opatrení 1.2 Zlepšování zpracování a marketingu zemedelských produktu a produktu rybolovu
Opatrení 1.3 Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, kvalitu potravin a ochranu spotrebitele
Opatrení 1.4 Meliorace a pozemkové úpravy
Priorita 2 - Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí
Opatrení 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
Opatrení 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodárských cinností zajištujících rozmanitost aktivit

a alternativní zdroje príjmu
Opatrení 2.3 Metody zemedelské produkce urcené k ochrane životního prostredí a uchování

krajiny
Priorita 3 - Príprava podmínek pro plné využití programu
Opatrení 3.1 Zlepšování profesního vzdelávání
Opatrení 3.2 Technická pomoc

Príjem žádostí na financní pomoc z programu SAPARD byl ukoncen v roce 2003 s tím,
že realizace projektu a jejich proplacení bude ukonceno v roce 2006. Shora uvedenou zmenou
alokace financních prostredku na jednotlivá opatrení však bylo možno vycerpat veškeré financní
prostredky urcené na program SAPARD do konce listopadu 2005. V roce 2005 probíhalo
cerpání financních prostredku podle opatrení programu SAPARD (vcetne projektu proplácených
z HRDP) následovne:

v tis.Kc

Poznámka: Jiné národní zdroje u projektu opatrení 1.4 a 3.2 predstavují fmancní prostredky pro predfmancování
projektu z rozpoctové kapitoly MZe, nebot se jedná o príjemce pomoci - organízacní složku státu, tzn.
útvary MZe (odbory zemedelských agentur a pozemkových úradu a odbor rídicí orgán OP).
U opatrení 2.1 sejedná o regionální zdroje.

Od 1. 12. 2005 se zacal evropský podíl financních prostredku pro zbylé projekty
proplácet v souladu s Narízením Komise (ES) c. 44712004 z financních zdroju zárucní sekce
EAGGF v rámci programu HRDP. V mesíci prosinci bylo proplaceno celkem 36 projektu
v celkovém objemu 105 738 tis.Kc. Proplácení projektu programu SAPARD z programu HRDP
bude pokracovati v roce 2006podle schválenéalokacefinancníchprostredkuv rámci tohoto
programu.
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Pocet Jiné

proplac. Podíl SZIF národní

Opatrení žádostí Podíl EU Podíl MZe MMR Celkem zdroie Celkem

1.1. 28 44 021 14517 O 58 538 O 58 538
1.2. 31 72 310 24 103 O 96 413 O 96413
1.3. 20 27 712 9238 O 36 950 O 36 950
1.4. 40 95 439 O O 95 439 31813 127 223
2.1. 28 180520 O 18674 199 194 40 962 240 156
2.2. 11 33 488 O 11 163 44651 O 44 651

2.3. 25 3552 1 184 O 4736 O 4736

3.1. 12 4653 1 551 O 6204 O 6204
3.2. 3 221 O O 221 55 276

Celkem 198 461 916 50 593 29 837 542 346 72 830 615 176



VI. Marketingová podpora

V roce 2005 byla cinnost marketingu SZIF, na základe prijaté strategie, zamerena
zejména na následující propagacní akce a metody:
a) Mediální propagacní kampan:

_ bi11boardovákampana city lightvitrínypropagujícínárodníznackuKLASAa tuzemské
potravinárské produkty (mesta, hranicní prechody, výrobní závody, city light vitríny)

_ doprovodnámediálníkampanv centrálníchmédiícha v rozhlase,doplnujícíakceobchodní
podpory v obchodních retezcích

- televizní spot on air (6 variant TV spotu - lx30 sekund), CT 1, TV Nova, Galaxie Spot,
TV Spektrum, TV Prima

-seriál na CT 1 "Varíme cesky", propagující suroviny oznaceny znackou KLASA
- inzerce ve specializovaných potravinárských médiích
- internetová kampan zamerená na odborníky
-podpora sportu (tenisové turnaje, skokové závody koní, dostihy v Chuchli)
-rozsáhlejší akce Odboru pro marketing byly provázeny reklamními akcemi v regionálních

médiích
- telefonní budky, nákupní vozíky, big boardy
-Hyper cubes
-výroba a provoz www stránek eklasa.cz
- spolupráce s Národním zemedelskÝmmuzeem

b) Výstavnictví a podpora prodeie:
- ochutnávky potravin se znackou KLASA v Ceské republice
-prezentace potravin se znackou KLASA v zahranicí
- regionální eventy pro verejnost
- setkání producentu v regionech
-výstavy s prezentací znacky KLASA

c) Obchodní podpora:
-umístení znacky KLASA na výrobcích. Do konce roku 2005 bylo národní znackou KLASA

oceneno 852 výrobku od 143 výrobcu. Byla též provedena výrazná zmena pravidel
udelování národní znacky posilující kvality, které má znacka prezentovat.

- akce obchodní podpory v obchodních domech
-vybrané akce na podporu exportu v zahranicí

d) Public Relations:
- tiskové zprávy, PR clánky, media relations, presspack pro novináre (v prubehu celé

kampane)
- PR v souvislosti s jednotlivÝmivýstavami (tiskové konference, tiskové zprávy)
- PR podpora v souvislosti s ostatními nástroji podpory znacky - napr. pri ochutnávkách

v marketech, pri zahájení nadlinkové kampane apod.
- spotrebitelská soutež v rádiích a magazínech
- elektronický bulletin KLASA -noviny pro novináre a držitele znacky KLASA
- PR clánky v odborných médiích (Potravinárský zpravodaj, Potravinárská revue apod.)
- podpora pri kontaktech s ostatními skupinami osob, které se zajímají o znacku KLASA

(s Potravinárskou komorou, se spotrebiteli, kterí píší dotazy do SZIF, drobné projekty
ve spolupráci s Ministerstvem zemedelství apod.)

- speciální produkty - napr. vydání kucharky "Ceská kuchyne je KLASA", propagace znacky
v rámci ocenení "Obchodník roku 2005" (komunikace s obchodníky) apod.

e) Marketingové pruzkumy:
Odbor pro marketing zajistil tržní mauály pro podniky potravinárského prumyslu
a pro agrární obchod. Manuály dávají prehled zejména o rámcových ekonomických
podmínkách jednotlivých trhu, analyzují stav a trendy ve vÝrobe, spotrebe a exportu
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potravinárských komodit, popisují strukturu maloobchodu, analyzují rozvoj agrárního
obchodu v dané zemi atd.

Uvedené cinnosti marketingové podpory si vyžádaly financní prostredky z rozpoctu
SZIF ve výši 181 857 tis. Kc. Rozpoctová cástka nebyla docerpána z duvodu zpoždeného
výberu agentury, která pro SZIF zajišt'ovala propagaci znacky KLASA a další propagacní akce.

VII. Souhrnné cerpání rozpoctu SZP

Prehled o cerpání rozpoctu SZIF na Spolecnou zemedelskou politiku je uveden v tabulce
c. 2/A vc. grafického vY.iádrení. Porovnání hospodarení s financními prostredky v letech
2004 a 2005 je uveden v tabulce c. 2IB - Financníbilance SZIF vc. grafickéhovyjádrení..
Pro bližší informaci je v príloze c. Al1 - Rozpocet SZIF na rok 2005 a jeho cerpání
k 31. prosinci 2005, uvedeno cerpání rozpoctu v podrobném clenení.

Celkové príjmy SZIF pro financování Spolecné zemedelské politiky (SZP) vc. programu
SAPARD a podpory Marketingu v roce 2005 dosáhly výše 28505 203 tis.Kc (tj. 71 %
z rozpoctovaných príjmu), z toho z prostredku CR 11214 962 tis.Kc a z prostredku EU
17 290 241 tis.Kc.

Celkové výdaje SZIF na SZP vc. programu SAPARD a podpory Marketingu v roce 2005
si vyžádaly financní prostredky ve výši 27423952 tis.Kc (tj. 68,3 % z rozpoctovaných výdaju),
z toho z prostredku CR 10 133 711 tis.Kc a z prostredku EU 17290241 tis.Kc.

Z výše uvedeného cerpání rozpoctu SZIF na SZP vc. programu SAPARD a podpory
Marketingu vyplývá, že k 31. prosinci 2005 byl vykázán zustatek financních prostredku
na obchodním úcte (na úcte pro SZP vc. programu SAPARD a podpory Marketingu)
ve výši 1 081 251 tis.Kc, který se, v souladu s ustanovením § 6a odst. 4 zákona c. 25612000Sb.,
v platném znení, prevádí do rozpoctu SZIF na rok 2006.

Úverové financování:

V oduvodnených prípadech jsou používány, v souladu se zákonem c. 256/2000 Sb.,
o SZIF, v platném znení, a príslušnými Narízeními EU, také úverové zdroje poskytované
komercními bankami. V roce 2005 byla SZIF, na základe uzavrené úverové smlouvy, poskytnuta
bankou úverová linka v maximální výši 3 000 000 tis.Kc ve forme krátkodobých úveru
a speciálního kontokorentního úveru.

Krátkodobými úvery byla financována opatrení SAPS 2004, kdy ukoncením platnosti
Narízení vlády CR c. 243/2004 Sb., ke dni 30.4.2004 již nebylo možno na výplatu techto dotací
konecným uživatelum použít predfinancované prostredky v rámci rozpoctu MZe. Zustatek
tohoto úveru k 31.12.2005 cinil 651 tis.Kc.

Speciální kontokorentní úver byl cerpán v rámci SOT na financování intervencních
nákupu obilovin, cukru, másla a SOM. Úver vcetne úroku byl prubežne splácen z tržeb za prodej
techto komodit a z financních prostredku na krytí nákladu spojených s intervencními nákupy
a skladováním (financní náklady, oprávky pri nákupu, doplnkové oprávky a ztráty z prodeje)
poskytnutých EU v souladu s platnou metodikou. Zustatek úveru k 31.12.2005 cinil
1 351 966 tis.Kc (z toho na úctu cukru 404 528 tis.Kc, na úctu obilovin 873 435 tis.Kc
a na úctu másla a SOM 74003 tis.Kc).

Celkový nesplacený úver k 31.12.2005 ciní 1 352 617 tis.Kc, který je krytý zásobami
uvedených komodit.

29

--



6. Strucné hodnocení a cer

I. Úvod
Základním zdrojem príjmu na úhradu správních výdaju v roce 2005 byla dotace

ze státního rozpoctu CR ve výši 831 431 tis.Kc a prevod cásti z financních dávek cukru
ve výši 85 681 tis.Kc. Vedle techto základních zdroju byl dalším zdrojem zustatek z roku 2004
ve výši 44638 tis.Kc a ostatní príjmy ve výši 1 063 tis.Kc. Celkové zdroje na úhradu správních
výdaju v roce 2005 cinily 962 813 tis.Kc, což predstavuje plnení príjmu na 101,8 %
z rozpoctované cástky (na tomto zvýšení zdroju se podílí doplnková financní dávka z cukru).

Celkové výdaje na úhradu správních výdaju za rok 2005 cinily 913 855 tis.Kc,
tj. cerpání výdaju na 96,6 % z rozpoctovaných výdaju.

Z výše uvedeného vyplývá, že k 31. prosinci 2005 byl vykázán zustatek financních
prostredku ve výši 48 958 tis.Kc, který se, v souladu s ustanovením § 6a odst. 4 zákona
c. 256/2000 Sb., v platném znení, prevádí do rozpoctu správních výdaju SZIF na rok 2006.

Strucný prehled o cerpání rozpoctu SZIF na úhradu správních výdaju je uveden
v tabulce c. 2/A vc. grafického vyjádrení. Pro bližší informaci je v príloze c. A/2 - Rozpocet
správních výdaju SZIF na rok 2005 a jeho cerpání k 31. prosinci 2005, uvedeno cerpání rozpoctu
v podrobném clenení.

II. Hodnocení cerpání správních výdaju

a) Personální problematika vc. poctu zamestnancu:
Nový organizacní rád byl schválený a vydaný k 1. dubnu 2005 a upravoval všechny

zmeny v cinnostech jednotlivých sekcí SZIF. Organizacní rád i schéma vcetne poctu
zamestnancu se v prubehu roku 2005 nekolikrát upravovaly v souvislosti s potrebami
jednotlivých sekcí. K organizacnímu rádu náleží také 4 dodatky, které byly postupne vydány.

Od 1. dubna 2005 byl vydán nový Pracovní rád SZIF, který upravuje nekteré
podrobnosti pracovneprávních vztahu. V souvislosti s úpravami v zákonu o platu došlo také
od 1. cervence 2005 k novému vydání Platového predpisu pro odmenování zamestnancu
SZIF a s tím související katalog prací.

Dnem 1. ríjna 2005 vzniklo, na základe požadavku EU na zajištení komplexní
bezpecnosti informací SZIF, nové Samostatné oddelení bezpecnostní politiky, ve kterém
pracují 4 zamestnanci.

Pro rok 2005 byl schválený pocet 712 zamestnancu. Od 1. cervence 2005, v souladu
s 1. dodatkem k Organizacnímu rádu SZIF a v návaznosti na schválenou zmenu rozpoctu
SZIF na rok 2005 došlo k navýšení poctu zamestnancu na 725. Skutecný pocet zamestnancu
k 31. prosinci 2005 cinil 718. Zbývající místa se zatím nepodarilo obsadit z duvodu
fluktuace, nedostatku odborníku na trhu práce, potrebných pro výkon práce v odborných
útvarech, odpovídající požadavkum EU.

Behem roku 2005 probehlo mnoho výberových rízení a pohovoru za úcelem naplnení
volných míst v jednotlivých sekcích. Mezi nejproblematictejší na obsazení míst jsou zejména
vedoucí funkce na úrovni vedoucí oddelení nebo reditel odboru, apod. Nábor nových
zamestnancu neprímo souvisí i s výrazným nárustem zamestnankyn, které odchází
na materskou dovolenou. Vlivem toho se navyšuje pocet zamestnancu v mimoevidencním
stavu a zvyšuje se pocet pracovních smluv na dobu urcitou. Tato skutecnost je vzhledem
k udržení stability zamestnancu dost podstatná.

Základní personální údaje (v rozsahu dle prílohy c. 1 k vyhlášce MF c. 323/2005 Sb.)
jsou uvedeny v príloze Bil a organizacní schéma výkonného aparátu SZIF v príloze B/2.
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b) Mzdové prostredky:

Objem mzdových prostredku pro rok 2005 byl stanoven na 207 424 tis.Kc.
V návaznosti na 1. dodatek Organizacního rádu SZIF byl, v rámci projednávání
a schvalování "Zmeny rozpoctu SZIF na rok 2005", objem mzdových prostredku upraven
z duvodu rozpuštení objemu mzdových prostredku do nove upravených platových tríd
(v rámci celkové dotace na správní výdaje ze SR) a mzdové prostredky byly zvýšeny
na 218 319 tis.Kc.

Skutecné cerpání nákladu na mzdové prostredky cinilo 207355 tis.Kc, tj. cerpání
výdaju na 95 % (nedocerpání mzdových prostredku odpovídá nenaplnení plánovaného poctu
zamestnancu). Cerpání mzdových prostredku vyclenených na Ostatní osobní náklady cinilo
570 tis.Kc. Oproti schválenému rozpoctu 500 tis.Kc se vycerpalo více z duvodu využívání
Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní cinnosti. Dále je zde zahrnuto vyplacení
odstupného, které zamestnancum náleželo z duvodu zrušení funkcních míst v nekterých
útvarech. Celkem byly v roce 2005 mzdové prostredky cerpány ve výši 207 925 tis.Kc,
tj. cerpání na 95,2 %.

c) Ostatní neinvesticní vÝdaie:
Ostatní neinvesticní výdaje (krome mzdových prostredku) ve výši

byly podle jednotlivých rozpoctových položek cerpány následovne:
-sociální a zdravotní pojištení
-nákup materiálu
-nákup vody, paliva energie
-nákup služeb (516), zejména poštovné a telefonní poplatky vc. internetu,

telekomunikacní služby, nájemné, poradenské služby,
audit, závodní stravování, školení, apod.

-ostatní nákupy (517), zejména programové vybavení, cestovné,
opravy a udržování techniky, apod.

- prídel FKSP
- ostatní výdaje

584 058 tis.Kc,

72 585 tis.Kc
17 293 tis.Kc
10 087 tis.Kc

146 378 tis.Kc

333 196 tis.Kc
4 138 tis.Kc

381 tis.Kc

Ostatní neinvesticní výdaje, zejména na dobudování informacní technologie, byly
cerpány v souladu s uzavrenými smlouvami s dodavateli a to se SAP, Oraele, CHW
Group, RAC a Ceský Telecom. Obsahují náklady na zabezpecení operativní podpory
a údržby provozu informacních systému SZIF, dodávky mobilní techniky na RO, dodávky na
obnovu PC a výpocetní techniky, zajištení telekomunikacního a datového spojení sRO,
Naganem a MZe, zahrnují poplatky za maintanace a licence.

d) Investicní výdaie:

Investicní výdaje v roce 2005 v celkovém objemu 121 872 tis.Kc byly podle jednotlivých
rozpoctových položek cerpány následovne:
-programové vybavení
-úpravy a rekonstrukce budovy
-kancelárské stroje a merící prístroje
-nákup osobních automobilu
-výpocetní technika
-ostatní investicní výdaje

104 757 tis.Kc
6617 tis.Kc
1 504 tis.Kc
3 223 tis.Kc
4 638 tis.Kc
1 133 tis.Kc
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V rámci investicních výdaju byly financní prostredky rovnež cerpány zejména
na dobudování informacních technologií. Byl realizován systém chlazení serverovny, který
tak nyní splnuje veškeré povinné parametry pro standardní provoz informacního systému
SZIF. V souladu s dalšími normami pro bezpecnost systému IT dle narízení EU byl
instalován v objektu SZIF náhradní zdroj elektrického proudu, který tak reší možné negativní
vlivy na systém IT pri výpadku dodávky elektrické energie. Dále bylo instalováno
klimatizacní zarízení do prostor vedení SZIF vcetne hlavní zasedací místnosti. V techto
prostorách byly rovnež rekonstruovány podlahové konstrukce. Tyto investicní akce byly
realizovány s príslušnými stavebními úpravami se souhlasem Ministerstva zemedelství CR.

7. Stav zásob zboží na sklade

Podle úcetní evidence byl stav zásob ke dni 31. prosince 2005 následující:

Soupisy zboží na skaldech podle skladovatelu jsou uloženy u predsedy Ústrední
inventarizacní komise.

8.Hodnota maietku

K 31. prosinci 2005 byla hodnota vlastního a zapujceného majetku následující:

Inventarizacní seznamy majetkujsou uloženy u predsedy Ústrední inventarizacní komise.
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Druh zboží tun vKc

Máslo 795,100 66020826,61

Cukr bílý 32 148,690 592 252775,18
Pšenice 189 672,543 586979314,76
Jecmen 74 156,880 228 822 847,24
Kukurice 49 257,241 152174631,53

Hodnota zásob celkem 346 030,454 1 626 250 395,32

vKc

Dlouhodobý nehmotný majetek -Software (úcet 013) 798204317,32

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (úcet 018) 13 747 587,05

Dlouhodobý hmotný majetek (úcet 022) 116547 116,24

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (úcet 028) 82464412,08
Porízení dlouhodobého nehmotného majetku (úcet 041) 0,00

Hodnota vlastního ma.ietku cel k e m 1010963432,69



9. Prehled pohledávek a závazku
vKc
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1. POHLEDAVKY
a) .obchodního úctu (organizace trhu)

po lhute splatnosti:
za zcizenou pšenici potravinárskou 33 044 354,46

vratky kaucí a záloh 54 804,89
vratky podpor HRDP,pp a ouécných kvót 109 587,04
za odebrané a neuhrazené zboží 41 857387,87
sankce za nesplnení souuv na subvencovaný vývoz 360363 107,59
sankce za nesplnení souuv prí terrnínovanémnákupu pšenice 60717117,78
sankce za opoždené platby 13 479 619,39
sankce za nedodržení prepravné sououvy 650 777 540,00
sankce za neoprávnene cerpané subvence 29 804 975,58
cel k e m po lhute splatnosti 1190208494,60

ve lhute splatnosti:
DPH za rok 2005 -listopad, prosinec 73362267,75
cel k e m ve lhute splatnosti 73362267,75

pohledávkv obchodního úctu cel k e m 1 263 570 762,35

b) úctu správních výdaju:
po lhute splatnosti:
zálohy na CCS, publikace, telefony,nájemné 7717206,84
cel k e m po lhute splatnosti 7 717 206,84

ve lhute splatnosti:
Pohledávky za zamestnanci-pujcky z FKSP, stravenky,náhrady škod 336097,10
Zúctování z Mze -rekonstrukce budovy Ve Smeckách 33 43907 198,55
cel k e m ve lhute splatnosti 44 243 295,65

pohledávkv úctu správních výdaiu cel ke m 51 960 502,49
POHLEDA VKV CELKEM 1 315 531 264,84

2. ZA V AZKY:
a) obchodního úctu (organizace trhu)

po lhute splatnosti:
Faktury za skladování, vývoz ouékárenských výrobku 949 512,33
Doplatky za ouékárenské vVrobky-Lacrum 20496483,41
cel k e m POlhute splatnosti 21 445995,74

ve lhute splatnosti:
Kauce a záruky na licence a podpory SOT 132821 362,24
Faktury za nepotravinárské užití repky, 877 100,00
Faktury za intervencní nákupy obilovin a skladování 231 097 582,20
Dotace -Prímé platby 175 132292,54
Dotace -HRDP 32060849,55
SAPARD-sououvy s príjemci pomoci 151459943,00
Dotace-Vývozní subvence 1 213 321,77
Ostatní závazky 18408,00
Zálohy na vratky dotací 46 040 921,08
Pujcka z PGRLF 500 000 000,00
cel k e m ve lhute splatnosti 1 270 721 780,38

závazky obchodního úctu cel k e m 1 292 167 776,12
b) úctu správních výdaju:

Závazky vuci zamestnancum-mzdy 12/2005 11 493 822,00
Sociální a zdravotní pojištení za 12/2005 6 684 898,00
Dan z príjmu 12/2005 1 816850,00
neuhrazené fakturv a zálohv splatné v lednu 2004 3 020 273,94
cel k e m ve lhute splatnosti 23 015 843,94

Z Á V AZKY CELKEM 1 315 183 620,06
3. R O Z D I L = pohledávkv -závazky 347644,78



Jak z výše uvedeného prehledu vyplývá, SZIF eviduje k 31. prosinci 2005 pohledávky
po lhute splatnosti v celkové výši 1190208 tis.Kc. Všechny pohledávky za dlužníky je možné
rozdelit do nekolika skupin:
1) Pohledávky, na které byly vydány exekucní tituly a kde v soucasné dobe probíhá nekterý

ze zpusobu výkonu rozhodnutí podle ustanovení zákona c. 99/1963 Sb., obcanského
soudního rádu, tj. soudní výkon rozhodnutí (cca 12,56mi1.Kc).

2) Pohledávky, na které byly vydány exekucní tituly a kde v soucasné dobe probíhá nekterý
ze zpusobu exekuce podle ustanovení § 90 odst. 2 zák. c. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekucní cinnosti (cca 5,3 mi1.Kc).

3) Prípady, kdy jsou dlužníci v konkurzu a pohledávky Státního zemedelského intervencního
fondu jsou do konkurzu rádne prihlášeny. Státní zemedelský intervencní fond ceká na
rozdelení konkurzní podstaty ci jiný zpusob skoncení konkurzu. Je otázkou, do jaké míry
budoujednot1ivé pohledávky uspokojeny (cca 59,38 mi1.Kc).

4) Pohledávky predstavující napr. neuhrazený dluh apod., které se nachází ve stádiu, kdy právní
oddelení podalo na dlužníka žalobu. Po získání exekucního titulu bude podán návrh na výkon
rozhodnutí nebo na narízení exekuce (cca 437 mi1.Kc).

5) Pohledávky, u kterých SZIF využil veškerých prostredku k jejich vymožení avšak
bezúspešne - subjekt již na uvedené adrese nesídlí, nevyvíjí žádnou cinnost, nemá žádný
movitý ani nemovitý majetek apod. (cca 24.85 mi1.Kc).

6) Pohledávka za firmou Argo Internationale Spedition, s.r.o. (cca 650,77 mi1.Kc), která byla
splatná 28. prosince 2005.

7. Pohledávky za vratky dotací a doplatky vyúctovacích faktur za pšenici (cca 0,35 mi1.Kc),
které byly k dnešnímu dni (únor 2006)z vetší cásti již uhrazeny.

10. Výrok auditora k úcetní záverce

Overili jsme priloženou úcetní záverku k 31. prosinci 2005 Státního zemedelského
intervencního fondu identifikovaného v této úcetní záverce. Za sestavení této úcetní záverky
je zodpovedné vedení Státního zemedelského intervencního fondu. Naším úkolem je vydat
na základe provedeného auditu výrok k této úcetní záverce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikacními doložkami Komory auditoru Ceské republiky.
Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal primerenou
jistotu, že úcetní záverka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výberovým
zpusobem provedené overení úplnosti a prukaznosti cástek a informací uvedených v úcetní
záverce. Audit též zahrnuje posouzení použitých úcetních metod a významných odhadu
provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti úcetní záverky. Jsme
presvedceni, že provedený audit poskytuje primerený podklad pro vyjádrení výroku auditora.

Podle našeho názoru úcetní záverka ve všech významných ohledech podává verný
a poctivý obraz aktiv, pasiv a financní situace spolecnosti k 31. prosinci 2005 a výsledku
hospodarení za rok 2005 v souladu s úcetními predpisy platnými v Ceské republice.

Upozornujeme na skutecnost, že údaje o nesplácených pohledávkách jsou uvedeny
v príloze k úcetní záverce. K temto pohledávkám v souladu s postupy úctování fond nevytvárí
opravné položky.

V Praze, dne 16.2. 2006

BDO CS s.r.o.
zastoupená partnery:
Ing. Jan Báca
auditor, osvedcení c. 0034

Doc. ing. Jan Doležal, CSc.
auditor, osvedcení c. 0070
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11. Z á ver

Státní zemedelský intervencní fond významne prispel svou cinností v roce 2005
k realizaci opatrení Spolecné zemedelské politiky, a to v souladu se všemi narízeními EU
a vlády CR vydaných k provádení Spolecné zemedelské politiky a zákony c. 256/2000 Sb.,
o SZIF, v platném znení a c. 218/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech, v platném znení.

Výrocní zprávu schválila porada vedení SZIF dne 23. února 2006. Výrocní zprávu
projednala Dozorcí rada SZIF na svém zasedání dne 14. brezna 2006.

Do rozpoctu SZIF na rok 2006 se, v souladu s § 6a odst. 4 zákona c. 256/2000 Sb.,
v platném znení, prevádí zustatek financních prostredku na obchodním úctu ve výši
1 081 251 tis.Kc, a to na obchodní úcet (úcet Spolecné zemedelské politiky) a zustatek
financních prostredku na úctu správních výdaju ve výši 48 958 tis.Kc, a to na úcet správních
výdaju.

V návaznosti na dopis MZe ze dne 16. února 2006 c.j. 5519/2006-13012 prevádí se
do rezervního fondu MZe nevycerpané prostredky z roku 2005 k použití v roce 2006 v celkové
výši 13 260 645 tis.Kc a to na:
-prímé platby (SAPS)
-prímé platby (TOP-UP)
- horizontálníplánrozvojevenkova-SR
-horizontální plán rozvoje venkova - EU
- spolecnou organizaci trhu -EU

1 189 924 tis.Kc
4 363 810 tis.Kc

892 126 tis.Kc
4841 771 tis.Kc
1 973 014 tis.Kc

Tyto prostredky budou vycerpány na stejný úcel v pocátku roku 2006.

Pro celkovou informaci je v prílohách C uvedena úcetní záverka SZIF za rok 2005,
a to v príloze ClI -Rozvaha organizacních složek státu a v príloze C/2 - Výkaz pro hodnocení
plnení rozpoctu správcu kapitol, jimi rízených organizacních složek státu a státních fondu.

I v následujícím období zajistí SZIF, jako akreditovaná platební agentura, v souladu
s platnou legislativou administraci plateb jednotlivých programu Spolecné zemedelské politiky,
vcetne krytí provozních výdaju SZIF.
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Prlloha ClI

MinisCemvo Ilnancl

8Cbváleno ROZVAHA organlzaenlch složek státu, IÚc OÚPO 3-02

clj. 283m 22112001

. ~iM08tí pro orpni28Cni územnlch samosprávných celku Název nadrízeného orgánu

lI1o!kyltátu,lItátnllOndy,

U2Im8ú 8a1Dt11pfávnó celky

. pnapi~ orpni:zaoe

a prlspevkových organizaci
(v tis. Kc na dve desetinná mlsta)

Ministerstvo zembi!lství CR

Úeetnl jednotka dorucí výkaz

podle pok)nu MF

Název a sldlo úcetni jednotky

Státnl zemedelský Intervencnl fond

Praha 1, Ve Smeckách 33

sestavená k 31.12.2005

AKTIV A
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c. f. Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005
A b I 2

A Stálá aktiva r. 09 + 15+ 26 + 33 + 41 01 893 764,90 1010963,44
I. Dlouhodobýnehmotný majetek (012) 02

Nehmotnéwsl a vÝVole
Software (013) 03 693655,10 798 204,32

Ocenitelnáoráva (014) 04

DrobnýdlouhodobÝnehmotnÝmaietek (018) 05 II 533,33 13747,59
OstatnidlouhodobÝnehmotnÝma.etek (019) 06

Porízenídlouhodobéhonehmotnéhomaietku (041) 07
Poskvtnutézálohvna dlouhodobýnehmotnýmaietek (OSI) 08
Dlouhodobýnehmotnýmaietekcelkemr. 02 až 08 09 705 188,43 811 951,91

2. Oprávkyk nehmotnémuinveslÍcnlmumajetku (072) 10

10000vkvk nehmotnýmvÝsledkúmvÝzkumua vÝVoie
10000vkv k softwaru (073) II
IOprávkv k ocenitelným právum (074) 12
IOprávkv k drobnému dlouhodobému nehmotnénu maied (078) 13
IOnrávkv k ostatnlmu dlouhodobému nehm. maietku (079) 14
Onrávkvk dlouhod.nehmotnémumaietkuceJ.r.1Oažl4 15

3. Dlouhodobýhmotnýmajetek (031)
Pozemky 16
Umeleckádilaa Dredmetv (032) 17
Stavbv (021) 18
Samostatnémovitévecia souborymovilÝchveci (022) 19 113 165,08 116547,12
PeslÍtelské celkv trvalých DOrostu (025) 20
Základnístádoa tažnázvífata (026) 21
DrobnýdlouhodobýhmotnÝmaietek (028) 22 75 386,30 82 464,4I
OstatnidlouhodobÝhmotnýmajetek (029) 23
Porízenídlouhodobéhohmotnéhomajetku (042) 24 25,09
Poskvtnutézálohvna dlouhodobýhmotnýmaietek (052) 25
DlouhodobÝhmotnýmaietekcelkemr.16 až 25 26 188576,47 199011,53

4. Oprávkyk dlouhodobémuhmotnémumajetku (081) 27
Oprávkyke stavbám

Oprávkyk sam.movilÝl11vecema souborummov. veci( (082) 28
Oprávkyk peslÍtelskýmce\kúmtrvalýchDOrostu (085) 29

Oorávkyk základnlmustádua tažnýmzviralUm (086) 30

Oorávkyk drobnémudlouhodobémuhmot.maietku (088) 31
Oprávkvk ostabllmudlouhodob.hmot.maietku (089) 32
Onrávkvk dlohodoh.hmOblémumaietkucelkemr. 27 až 32 33 0,00
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c. r. Stav k 1. 1. 2005 Stav k 31.12.2005

a b 1 2

5. Dlouhodobý financni majetek (061) 34

Maíetkové úcasti v oodnicich s rozhoduiicim vlivem

Maietkové úcasti v oodnicich s podstatnÍlm vlivem 1062\ 35

Dlužné cenné oaoirv držené do splatnosti 1063\ 36

Puickv oodnikum ve skuoine 1066\ 37

Ostatni dlouhodobé ouickv 1067\ 38

Ostatni dlouhodobÍl financnl maietek 1069\ 39

Porlzeni dlouhodobého financniho maietku 1043\ 40

Dlouhodobý financni maietek celkem r. 34 až 40 41

B. Obežná aktiva r.51+75+89+119+124 42 2 941 918,82 4 062 542,69

1. Zásoby (112) 43

Materiál na sklade 138,81 138,59

Porizeni materiálu a Materiál na ceste 1111nebo 119\ 44

Nedokoncená VÝroba 1121\ 45

- Polotovarv vlastni VÝrobv 1122\ 46

VVrobkv 1123\ 47

- Zvirata 1124\ 48

-Zboži na sklade 1132\ 49 681 042,50 1 021 220,84

- Porizeni zboži a Zboži na ceste 1131 nebo 139\ 50 592252,78

Zásobv celkem r. 43 až 50 51 681181,31 1 613612,21

2. Pohledávky (311) 52 542 808,87 1 190197,37

Odberatelé

Smenkv k inkasu 1312\ 53

- Pohledávkv za eskontované cenné papiry 1313\ 54

-PoskYtnuté orovozni zálohy 1314\ 55 5 755,97 7717,21

Pohledávkv za rozooctové prljmy 1315 56

-Ostatni oohledávkv 1316\ 57 11,12 11,12

Soucet r. 52 až 57 58 548 575,96 1 197925,70

- Pohledávkv k úcastnikum sdruženi 1358\ 59

-Sociálni zabezneceni a zdravotni Doiišteni 1336\ 60

-Dan z of[imu 1341\ 61

-Ostatnl Drimé dane 1342\ 62

- Dan z Dridané hodnoty 1343\ 63 5 632,07 73 202,51

-Ostatni dane a ooolatkv 1345\ 64

Pohledávkv z oevnÍlch terminovÝch oDeraci 1373\ 65

Soucet r. 61 až 64 66 5 632,07 73 202,51

Nárokv na dotace s ostatni zúctováni se s!.rozooctem 1346\ 67

- Nárokv na dot, os!. zúc!. s rOZD.územ samosor. celku 1348\ 68

Soucet r. 67 + 68 69

- Pohledávky za zamestnanci 1335\ 70 133,19 336,10

-Pohledávkv z emitovanÍlch dluhopisu 1375\ 71

- Jiné pohledávkv 1378\ 72 885 071,65 43907,20

- ODravná Doložka k pohledávkám /391\ 73

Soucet C.70 až 73 74 885 204,84 44 243,30

Pohledávky celkem r. 58+59+60+65+66+69+74 75 1439412,87 1315371,51
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c. r. Stav k 1. 1. 2005 Stav k 31.12.2005

a b 1 2

3. Financnl majetek (261)
Pokladna 76 0,00

Penize na ceste (262) 77 0.00

Ceninv (263) 78 1 367,76 1 547,35

Soucet r. 76 až 78 79 1 367,76 1 547,35

BežnÝúcet (241) 80 44637,95 48958,13

BežnÝúcet fondu kultumich a sociálnlch ootreb (243) 81 1 254,42 1 802.28

Ostatni bežné úcty (245) 82 26,25 19,24

Soucet r. 80 až 82 83 45918.62 50 779.65

Maietkové cenné DaDirvk obchodováni (251) 84

Dlužné cenné DaDirvk obchodováni (253) 85

Ostatni cenné DaDirv (256) 86

Porizeni krátkodobého financniho maietku (259) 87

Soucet r. 84 až 87 88

Financnl maietek celkem r. 79+83+88 89 47286.38 52327,00

4. Prostredky rozpoctového hospodareni (231) 90

Základnl Bežný úcet

VkladoVÝ výdaioVÝ úcet (232) 91

PrlimoVÝúcet (235) 92

Bežné úcty oenežnlch fondu (236) 93

Bežné úcty státnich fondu (224) 94 774 038.29 1 081 232.00

Bežné úcty financnich fondu (225) 95

Soucet r. 90 až 95 96 774 038.29 1 081 232.00

Poskytnuté dotace oroanizacnlm složkám státu (202) 97

Poskytnuté dotace vkladovému wdaiovému úctu (212) 98

Poskytnuté dotace Drisoevkowm oraanizacim (203) 99

Poskytnuté dotace ostatnim subiektum (204) 100

Poskytnuté dotace DrisDevkovýmoraanizacim (213) 101

Poskytnuté dotace ostatnim subiektum (214) 102

Soucet r. 97 až 102 103

Poskytnuté návratné financni VÝDomocimezi rozpol (271) 104

Poskytnuté DrechodnéVÝDomociDrisDevkovýmorg (273) 105

Poskytnuté DrechodnéVÝDomociDodnikat.subjektC (274) 106

Poskytnuté DrechodnéVÝDomociostatnlm oraaniza (275) 107

Poskytnuté DrechodnéVÝDomocifyzickým osobám (277) 108

Soucet r. 104až 108 109

Limitv výdaiu (221) 110

Zúctováni výdaiu územnlch samosorávnlÍch celku (218) 111

Materiálni nákladv (410) 112

Služby a nákladYnevýrobni Dovahv (420) 113

Cestovné a ostatni VÝDlatvfyzickýmosobám (430) 114

Mzdové a ostatnl osobnl nákladv (440) 115

Dávky sociálnlho zabezDeceni (450) 116

Manka a škody (460) 117

Soucet r.112 až 117 118 0.00

ProrozDoct.hosDod.celkem r. 96+103+109+110+111+118 119 774 038.29 1 081 232,00

5. Prechodné úcty aktivnl (381) 120
naKlaOy DrlSIlCn 000001

Prlimy Drištich obdobi (385) 121

Kurzové rozdllv aktivni (386) 122

Dohadné úcty aktivnl (388) 123 -0,03 -0,03

Prechodné úcty aktivni celkem r. 120až 123 124 -0,03 -0,03
ÚHRN AKTIV r. 01 + 42 125 3 835 683,72 5 073 506,13
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c. r. Stav k 1. 1.2005 Stav k 31.12.2005

b c d 3 4

C VI. zdroje kryti stálvcha obežnvchaktiv r.130+131+138+141+151+158 126 1 494 751,98 2 221 394,68

1. Majetkovéfondy (901) 127 893 764,90 1 010 963,44

Fond dlouhodobého maietku

Fond obežnýchaktiv /902\ 128

Fond hOSDOdárskécinnosti 129

Ocenovacl rozdilyz Drecenenimajetku a závazku 1+/-909\ 130

Majetkové fondv celkemr. 127až 129 131 893 764,90 1 010 963,44

2. Financni a penežnifondy (911) 132

Fond odmen

Fond kultumlch a sociálnlchDotreb 1912\ 133 1 361,96 2026,73

Fond rezervnl /914\ 134

Fond reprodukcemajetku 1916\ 135

Penežnl fondy 1917\ 136

Ostatnl tinancni fondY /918\ 137 -135717,48

Financni a Denežnlfondy celkem r.132 až 137 138 1361,96 -133690,75

3. Zvláštni fondy rozpoctovýchorganizaci (921) 139 599 598,87 1 343422,93

Státnl fondy

Ostatni zvláštni fondy 1922\ 140 26,25 19,24

Fondv EU 1924\ 203

Zvláštni fondy oraanizacnichsložek státu celkemr. 139+140+203 141 599625,12 1 343442,17
4. Zdroje kryti prostredkurozpoctovéhohospodareni (201) 142

Financovánivýdaju oraanizacnichsložekstátu

Financovánivýdaju územnich samospr. celku 1211\ 143

Bankovnl úcty k limitumora. složekstátu 1223\ 144

Vyúctováni rOZD.Dríimuz bežné cinnostiora.složekstátu 1205\ 145 679,82

Vyúctováni rozD.Driimuz bežné cinnostiúzem.sam.celku /215\ 146

Vyúctováni rozpoctovýchpriimu z tin. maietku /206\ 147

Vyúctováni rozDoctovvchDriimuz tin. maietku 1216\ 148

Zúctováni Dríimuúzemnich samosDrávnýchcelku 1217\ 149

Prijaté návratnétinancni VÝDomocimezi rozDOcty /272\ 150

Zdroie kryti Drostredkurozpoct.hosp.celkem r. 142až 150 151 679,82
5. Hospodárskývýsledek (+/- 963) 152

a) z hospodárskécinnosti územnlch samosprávnýchcelku
a cinnostiprlspevkovýchorganizaci
HOSDodárskýVÝsledekbežnéhoúcetnlhoobdobi

Nerozdelenýzisk, neuhrazenáztrátaminulých let 1+/-932\ 153

HOSDOdárskvvvsledek ve schvalovaclmrizenl /+/- 931\ 154

b) Prevodzúctováni Driimua výdaiu z minulých let 1+/-933\ 155

c) Saldo výdaju a nákladu 1+/-964\ 156

d\ Saldo Drlimua VÝnosu /+/- 965\ 157
Soucet r. 152až 157 158 0,00

D Cizi zdroje r. 160+166+189+196+201 159 2340931,74 2852111,46
1. Rezervy (941) 160

Rezervyzákonné
2. Dlouhodobézávazky (953) 161

Emitovanédluhopisy
Závazkyz Dronáimu /954\ 162
DlouhodobéDriiatézávazkv (955) 163

Dlouhodobésmenky k úhrade 1958\ 164

Ostatni dlouhodobézávazky 1959\ 165 500 000,00 500 000,00
Dlouhodobézávazky celkemr. 161až 165 166 500 000,00 500 000,00



Odesláno dne:
15.2.2006

Raz'tko

STÁTNí ZEMEDELSKÝINTERVENCNIfOND

Ve Smeckách33 .,.
11000 Praha1"NovéM6sto

-1...

Podpis vedouclho

~
Telelon:
222871505

Odpovldé
za údaje:

~~
Telefon:

222871616
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c. f. Stav k 1. 1.2005 Stav k 31.12.2005

c d 3 4

3. Krátkodobé závazky (321) 167 31 60a.o2 235944.47
Dodavatelé

Smenkyk úhrade (322) 168

Pl'iiaté zálohv (324) 169 3 157.23 46 046.23

Ostatnl závazky (325) 170 95 069.42 361 737.41

Zévazkv z oevmich tennlnovaných ooeracl (373) 171

Soucet f. 167 až 171 172 129 834.67 643728.11
IZévazkv z uDsaných nesDlacených cenných DaDlru a vkla (367) 173
IZévazkvk úcastnlkúm sdruženl (368) 174
Soucetf. 173až 174 175

IZamestnanci (331) 176
10statnlzávazkyvúci zamestnancúm (333) 177 10 535.21 11 493.82
Soucetf. 176až 177 178 1053521 1149382
Zévazkvze soclélnlhozabezoecenl a zdrav. DOl. (336) 179 6 298.58 6 684.90
Dali z Dfllmú (3411 180
OstatnlDflmedane (342) 181 1 660.20 1 816.85
Dali z Dl'idané hodnoty (343) 182

Ostatnldane a ooola!kv (345) 183
Soucet f. 180 až 183 184 1 660.20 1 816.85
Iv cIoIacI . ",laInIch ziY8Zla'! se sWnfm IUZIIOCIem (347) (347) 185

vyp<i1ldinfplcp1ada1docacf. "'''!nIch ziY8Zla'!.rozpoctemúzemnfch (349) 186
samoslrivnÝch ceUa1

Soucet f. 185 až 186 187

IJlné závazky (379) 188 854 785 24 151 459.94

Krátkodobé závazky celkem f. 172+175+178+179+184+187+188 189 1 003 113.90 815 183,62
4. Bankovnl výpomoci a pújcky (951) 190

Dlouhodobé bankovnl úvery 221 620.98 1 329751,63

Krátkodobé bankovnl úvery (281) 191

Eskontované krátkodobé dluhoDisv (smenkv) (282) 192

Emitované krátkodobé dluhoDlsv (283) 193

Ostatnl krátkodobé linancnl vÝDOmoci (289) 194

Soucet f. 193 až 194 195

Bankovnl vÝpomoci a pujcky celkem f. 190+191+192+195 196 221 620.98 1329751.63

5. Pfechodné ÚCtypasivnl (383) 197

Wdaje Dfl§tlch obdobl

VýnOSYDI'i§tlchobdob' (384) 198

Kursové rozdllv paslvn' (387) 199

Dohadné úcty Daslvn' (389) 200 618 196.86 206 988.35

Pfechodné ÚCtypasivnl celkem f. 197 až 200 201 61619888 206 988.35
ÚHRN PASIV f. 126+ 159 202 3835683.72 5073 665,88



Príloha C/2

Ministerstvo finand

schváleno c.j.

Vykazujfcf jednotka dorucf výkaz

podle pokyn6 MF

Fin 2-04 U

vÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNENÍ ROZPOCTU sPRÁvcu KAPITOL,
JIMI ZRÍZENÝCH ORGANIZACNÍCH SLOŽEK STÁTU

A STÁTNÍCH FONDU

sestavený k 31.12.2005
(v tisichKc nadvedesetinnámísta)

Název nadrízeného orgánu:
Název a sídlo úcetní jednotky:

Ministerstvo zemedelství CR

Státní zemedelský intervencní fond
Ve Smeckách 33
Praha 1,11000

I. Rozpoctové prijmy

II Rozpoctové výdaje a financováni

'41

-- -- --

Schválený Rozpocet po Výsledek
Paragraf Položka rozpocet zmenách od pocátku roku

a b 1 2 3

0000 1705 348 122,00 69 624,00 85681,40

0000 2112 1 427 178,00 1 545 600,00 1 924 570,45

0000 2119 41,13
0000 2141 9 338,80
0000 2210 2010,33
0000 2221 334 048,00 224 334,27
0000 2322 527,73
0000 2328 41 403,63
0000 2329 278 498,00 409938,29
0000 3119 38,91
0000 4116 15290669,00 34 054 626,00 21871487,16
0000 4118 530 000,00 10343,00 11 160,83
0000 4153 9491 200,00
0000 4216 381 162,00 100000,00 195425,81
0000 4218 136067,00 655 724,00 435 758,99
0000
0000

Schválený návrh Rozpocet Výsledek
Paragraf Položka rozpoctu po zmenách od pocátku roku

a b 1 2 3

1029 5011 214404,00 217819,00 207355,09
1029 5019 500,00 500,00 569,65
1029 5029 58,00 58,00
1029 5031 55 745,00 56 762,94 53 920,37
1029 5032 19 296,00 19648,71 18 664,85
1029 5132 535,00 1 063,35 834,39
1029 5136 1 165,00 1 067,50 1 257,98
1029 5137 11 176,40 8 026,60 7423,37
1021 5138 2614201,00 4270 109,00 3212220,93

1022 5138 1039246,00 405304,65
1024 5138 521370,00 210 822,00 122761,21
1029 5139 11 122,40 7741,90 7777,73



~.
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1029 5141 53 794,00 29 894,05
1029 5142 100,00 1 100,00 530,37
1029 5151 423,00 437,00 382,91
1029 5152 1 985,00 2 425,00 2 226,57
1029 5154 2 020,00 2 260,00 2096,17
1029 5156 5000,00 4 905,00 5381,30
1029 5161 1 950,00 2 206,00 2229,25
1029 5162 63 760,00 64 365,00 62322,17
1029 5163 2 553,00 4813,00 1 181,51
1029 5164 16326,00 15676,00 16497,06
1029 5166 13 770,00 20241,40 11 027,39
1029 5167 4 200,00 3 700,00 2 929,30
1029 5168 33 355,30 43 500,00 44 350,59
1021 5169 358341,00 319 076,48
1029 5169 141 510,00 340 122,06 198576,26
1029 5171 33431,00 325 920,00 323 177,25
1029 5172 4 330,00 4 245,00 818,72
1029 5173 7 878,00 7 953,80 8 508,95
1029 5175 735,00 894,50 632,33
1029 5176 100,00 100,00 58,50
1029 5179 5,00 5,00 0,12
1029 5195 52,50 52,25
1029 5199 69 624,00 69 624,00 85681,39
1011 5212 1 256 268,00 1 737754,00 2212479,51
1012 5212 3 331 090,00 4 639 836,00 2804182,47
1013 5212 1 400,00 3 048,00
1014 5212 1 400,00 3 048,00
1019 5212 12270,00 18 508,00
1021 5212 5 846,00 5 846,00
1022 5212 36 050,00 36 050,00
1023 5212 720,00 720,00
1024 5212 79712,00 81 360,00 183,33
1031 5212 41 893,00 157089,00 23 156,44
1099 5212 1 400,00 3 048,00
3742 5212 79271,00 101 296,00 10508,47
1011 5213 5025 101,00 7405 376,00 3790781,10
1012 5213 10 008 839,00 13 897 257,00 9868906,18
1013 5213 1 400,00 3 048,00 4 734,00
1014 5213 1 400,00 3 048,00 4799,54
1019 5213 49 079,00 94091,00
1021 5213 95 628,00 98 128,00 36426,63
1022 5213 671 106,00 1 074205,00 323 426,98
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1023 5213 4 080,00 4 080,00 14821,77
1024 5213 900510,00 859 008,00 790515,17
1031 5213 167574,00 527567,00 2 429,65
1099 5213 1 400,00 3 048,00 1 902,01
3299 5213 4 643,00 4 642,00 6 204,66
3742 5213 317 082,00 468 057,00 25971,09
1099 5311 35 435,00 62 620,00 220,54
1012 5321 22,53
1031 5321 10416,36
1029 5342 4 288,90 4367,54 4 137,80
1029 5362 59 620,00 73716,20 5 333,09
1029 5363 171,00 171,00
1029 5512 1 398 874,00 208874,00 257044,18
1029 5909 50,00 2 050,00 789,11
1029 6111 337 444,70 105 960,00 104757,47
1029 6119 1 000,00 2000,00
1029 6121 9000,00 11 568,00 6617,14
1029 6122 2 090,00 3 220,00 1 503,65
1029 6123 4 840,00 3 300,00 3223,16
1029 6125 3 000,00 3000,00 4638,03
1029 6129 23787,30 2 200,00 1 132,52
1012 6312 57 083,00 57 082,00 6093,79
1019 6312 13 116,00 13 116,00 11 121,93
1012 6313 228337,00 228339,00 185 806,79
1019 6313 52 463,00 52 463,00 33 528,40
1019 6322 91 105,00 20 110,00
1069 6331 103619,00 103619,00 95 439,46
1019 6341 110 000,00 180995,00 199 194,43
0000 8113 878 545,00 3217001,00 3437596,45
0000 8114 -1 556692,00 -2329465,81
0000 8115 818702,00 -311 506,87
0000 8123
0000 8124
0000 8224



III. Rekapitulace príjmu a výdaju podle tríd a financování

IV. Stavy a obraty na bankovních úctech

44

Císlo Schválený Rozpocet Výsledek
Název rádku rozpocet po zmenách od pocátku roku

text r 31 32 33

Príjmy celkem 3010 27 604 398,00 37048463,00 25211 717,72

Trída 1 Danovépríjmy 3011 348 122,00 69 624,00 85681,39

Trída 2 -Nedanové príjmy 3012 1 427 178,00 2 158 146,00 2612164,63

Trída 3 -Kapitálové príjmy 3013 38,91

Trída 4 -Prijaté dotace 3014 25 829 098,00 34 820 693,00 22513 832,79

Konsolidace príjmu 3020

4133-Prevodyz vlastních rezervníchfondu
Ginýchnež OSS) 3021

4134-Prevodyz rozpoctovýchúctu 3022

4139-Prevodyz vlastních fonduj.n. 3023

Príjmy celkem po konsolidaci 3050 27 604 398,00 37 048 463,00 25211 717,72

Výdaje celkem 3060 28 482 943,00 39 527 474,00 26008341,49

Trída 5 -Bežné výdaje 3061 27 446 058,00 38 740 502,00 25 355 284,72

Trída 6 -Kapitálové výdaje 3062 1 036 885,00 786 972,00 653056,77

Konsolidace výdaju 3070

5344-Prevodyvlastnímrezervnímfondum 3071

5345-Prevodyvlastnímrozpoctovýmúctum 3072

5349-Prevodyvlastnímfondumj .n. 3073

Výdaje celkem po konsolidaci 3090 28 482 943,00 39527474,00 26008341,49

Saldo príjmu a výdaju po konsolidaci 3100 -878 545,00 -2 479 011,00 -796623,77

Trída 8 - Financování 3200 878 545,00 2479011,00 796623,77

Saldo príjmu a výdaju pred konsolidaci 3300 -878 545,00 -2479011,00 -796623,77

Císlo Pocátecní Stav ke konci Zmena stavu

Název bankovníhoúctu rádku stav k 1.1. vykazovaného období bankovních úctu

text r 41 42 43

Rezervnífond 4001

Ostatnívkladovébankovníúcty 4002

Vkladové úcty celkem 4010

Bankovníúcty k limitumOSS 4020 818702,50 1 130209,37 -311 506,87

Príjmovýúcet 4030

Bankovníúcty státního fonducelkem 4040

Základníbežnýúcet 4050



Príloha C/3

Príloha k úcetní záverce organizacních složek státu,
územních samosprávných celku a príspevkových organizací

ke dni 31.12.2005

Státní zemedelský intervencní fond (dále jen SZIF) je akreditovanou platební
agenturou a zprostredkovatelem plateb financních podpor, které Evropská unie v rámci
opatrení Spolecné zemedelské politiky poskytuje Ceské republice z Evropského
zemedelského orientacního a zárucního fondu.

Nejvetší podíl poskytovaných financních podpor mají prímé platby (PP)
vyplácené zjednodušeným systémem (SAPS) a Horizontální plán rozvoje venkova
(HRDP), zamerený na podporu multifunkcního zemedelství a zajištení trvalého rozvoje
venkova. Nezanedbatelnou financní pomocí jsou rovnež tržní opatrení Spolecné
organizace trhu (SOT), které reší výkyvy poptávky a nabídky na evropském trhu
a zabezpecují zemedelským podnikatelum vetší jistotu a lepší stabilitu v podnikání.
SZIF prevzal rovnež kontrolu a vedení predvstupního programu SAPARD a plní také roli
marketingové agentury pri propagaci domácích potravinárských produktu (podporu
a udelování znacky KLASA).

SZIF administruje a kontroluje následující platby:
o Ze zárucní sekce Evropského zemedelského orientacního a zárucního fondu:
-v rámci spolecných organizací trhu (SOT)
- v rámci intervencních opatrení
- poskytování vývozních subvencí ve vazbe na vývozní licence
- prímé platby (režim jednotné platby na plochu-SAPS)
- platby v rámci doprovodných a dodatecných opatrení HRDP
o Dále provádí:
- administraci vývozních a dovozních licencí
- administraci záruk
-administraci systému produkcních kvót mléka a cukru
-vybírání financních dávek z výroby cukru

SZIF je právnickou osobou se sídlem v Praze. Cinnost SZIF je rízená zákonem
c. 256/2000 Sb., o Státním zemedelským intervencním fondu, ve znení pozdejších
predpisu, zákonem c. 252/1997 Sb., o zemedelství, ve znení pozdejších predpisu,
narízeními Rady nebo Komise Evropských spolecenství a narízeními vlády CR,
vydanými k provedení zákona c. 256/2000 Sb. a zákona c.252/1997 Sb.

Úcetní jednotka SZIF úctuje v soustave podvojného úcetnictví Úctové osnovy
a postupu úctování príspevkových organizací platných pro rok 2005 a podle
Rozpoctové skladby platné pro rok 2005.

Úcetnictví je vedeno v souladu ze zákonem C.563/1991 Sb., o úcetnictví, a jeho
pozdejších novelizací. Zpusob vedení úcetnictví je stanoven a prováden takovým
zpusobem, aby bylo vedeno správne, prukazne, srozumitelne, úplne a zpusobem
zarucujícím trvanlivost úcetních záznamu.

Informacní Systém EKIS (Ekonomický informacní systém)- je systém rešený
na platforme eBS Oracle implementovaný spol. Oracle Czech s.r.o. V prostredí SZIF
jsou naimplementovány moduly -Hlavní kniha (GL), Pokladna (PK), Majetek (FA),
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Treasury(TR),Závazky(AP),Pohledávky(AR),Banka(CE),Sklady(INV),Nákup(PO),
Kvalita (QUA). Systém je propojen s prostredím SAP, OK -Systém (Mzdový
a personální systém), TA-AGIS(Agrární informacní systém).

Úcetní doklady jsou veBS Oracle evidované v modulu Hlavní kniha. Všechny
císelníky segmentu úcetního retezce Hlavní knihyjsou primárne vedeny veBS Oracle
a ostatní systémy (SAP, TA VUSTE,SAPIPS, OK-Systém)zasílají data obsahující
hodnotytechto císelníku.

Transakce jsou rozclenenypodlezdroju,kterése delí na:
Interní

-Rucní vstup dokladu
-Podmoduly eBS ( Pokladna, Banka, Závazky,Pohledávky, Sklady, Nákup)

Externí
-OK Systém (Mzdy)
-PSCD- SAP(Transakcetýkajícíse prímýcha neprímýchplateb)
-SAPIPS (Transakcetýkajícíse SAPARDu).

Jednotlivé transakce jsou dále cleneny do kategorií napr. pohledávky, závazky,
platby. Hlavním cílem IS EKIS je podpora procesu SZIF, tak aby plnil funkce regulátora
zemedelského trhu. Dalším hlavním cílem projektu je zajištení vedení úcetnictví pro
oblast režijních výdaju SZIF s ohledem na specifikaci státních rozpoctových organizací
(organizacní složka státu).

Dlouhodobý maietek:
K 31.12.2005 vykazuje úcetní jednotka hodnotu majetku ve výši

1 010 963432,69 Kc. O majetku bylo úctováno na úctech 013-Dlouhodobý nehmotný
majetek-Software, 018-Drobný nehmotný investicní majetek, 022-Samostatné movité
veci a soubory, 028-Drobný hmotný investicní majetek, 042-Porízení hmotných
investic. O majetku je úctováno v cene porízení, vcetne DPH a prípadných vedlejších
porizovacích nákladu. Cena se po celou dobu užívání nemení, majetek není
odepisován.

Nárust hodnoty majetku oproti roku 2004 byl ve výši 117 198 530,30 Kc.
Nejvýraznejší navýšení o 104549 222,66Kc nastalo z duvodu dokoncení další etapy
informacního systému EKIS. V prubehu roku 2005 pokracovalo vybavování jednotlivých
pracovišf SZIF kancelárským nábytkem, mobilními telefony, byla porízená motorová
vozidla a kontrolní a merící systém GPS pro Regionální odbory.

Zásoby:
Úcetní jednotka mela na pocátku roku zásobu obilovin, kterou SZIF vykoupil

od zemedelcu v prubehu listopadu a prosince 2004 v rámci Intervencního nákupu
obilovin (pšenice, jecmen, kukurice). K 31.12.2005 vykazuje SZIF zásoby v hodnote
1 613612208,93 Kc. V prubehu roku 2005 byl krome obilovin intervencne nakoupen
cukr bílý a máslo. Zásoby jsou skladovány ve smluvne zajištených skladech na území
Ceské republiky, Nemecka a Belgie. Cena porízení je úctována ve skutecných cenách.
Do celkové ceny zásob vstupují následne i vedlejší porizovací náklady, které tvorí
platby za vyskladnení nakoupených zásob a dopravu. Zásoby jsou vyskladnovány
metodou FIFO. K 30.9.2005 provedla úcetní jednotka fyzické inventury techto zásob.
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Bankovní úcty:
Zákonem c. 675/2004 Sb., o státním rozpoctu CR na rok 2005, byly, v rámci

kapitoly MZe, vyclenené dotace s urcením pro SZIF. Vedle toho rozpocet SZIF na rok
2005 projednala Poslanecká snemovna Parlamentu CR a schválila jej svým usnesením
c.1442 s tím, že soucasne vzala na vedomí, že tento rozpocet bude upraven,
po schválení úcetní záverky za rok 2004, o zustatek financních prostredku z roku 2004.
Tyto tvoríspolu s tržbamiza prodejzemedelskýchproduktufinancníprostredkyúcetní
jednotky.Bankovníúcty jsou vedenyu Komercníbanky a.s., CSOB a.s., GE Money
Bank HVB Bank, Ceská sporitelna a Citibanka.s. jsou rozdeleny na bežné úcty
státních fondu ze kterých je financována spolecná zemedelská politika a na ostatní
bankovní úcty ze kterýchse financujísprávne -provoznívýdaje fondu. Prídelem2%
vyplacených mzdových prostredku je tvoren FKSP. Financní prostredky FKSP
jsou fyzickyuloženyna bankovnímúctuvedenému Komercníbankya.s.

Pohledávky:
Významnou položkou rozvahy SZIF jsou pohledávky ve výši 1 315531 264,84 Kc.

Z celkové hodnoty tvorí 539 085 234,59 Kc dlouhodobé pohledávky za odberateli,
které jsou soudne vymáhány a byly vytvoreny prevážne za pusobení predchudce SZIF
- Státního fondu tržní regulace v zemedelství. Tato cástka je každorocne snižována
o minimální úhrady dlužníku. Druhou velmi výraznou položkou je pohledávka-pokuta
za firmou ARGO Internationale Spedition, s.r.o. ve výši 650 777 540,00 Kc,
za nedodržení smlouvy o preprave. Úcetní jednotka netvorí v souladu s postupy
úctování opravné položky.

Závazky:
Na analytických položkách úctu 321 jsou zaúctovány neuhrazené faktury ve výši

235944468,47 Kc za intervencní nákup obilovin, intervencní skladování obilovin, vývoz
mlékárenských výrobku, podporu nepotravinárského využití repky a za správní výdaje
fondu. Významnou položkou je úcet 325 na kterém je na jednotlivých analytických
položkách zaúctován závazek ve výši 228 916 051,27 Kc, který tvorí z nejvetší cásti
nevyplacené dotace na prímé platby a HRDP a doplatek na mlécné výrobky. Taktéž
na úctu 325 ve výši 132821 362,24 Kc v analytickém clenení jsou zaúctovány kauce
a záruky od subjektu, které jsou podmínkou pro vydání licencí a podminují v nekterých
prípadech možnost cerpání dotací SOT.

Jiné pohledávky a závazky:
Program SAPARD vychází z narízení Rady (ES) c. 1268/1999 o podpore

Spolecenství na predvstupní opatrení pro zemedelství a rozvoj venkova
v kandidátských zemích Evropského spolecenství. Je jedním z predvstupních nástroju
Evropské unie a je zameren na priority spolecné zemedelské politiky a venkova.
Pri jeho realizacijsou používányadministrativnípostupya kontrolnímechanizmy,které
jsou praktikovány v clenských zemích EU. Základním programovým dokumentem
je "Plán rozvoje zemedelství a venkova CR na období 2000-2006".

Závazky k 31.12.2005 jsou ve výši 151 459943,00 Kc a tvorí je uzavrené
smlouvy s príjemci pomoci z programu SAPARD. Ve výši 15742462,28 Kc
jsou pohledávky SAPARD. Jedná se o pohledávky za Národním fondem.
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Státní zemedelský intervencní fond, Ve Smeckách 33, Praha 1 110 00

Hodnota úctu 378/001 ve výši 28 164 736,27 Kc je tvorena preúctováním nákladu
na rekonstrukci budovy Ve Smeckách 33 v Praze 1 a SZIF ji každorocne umoruje
proti nájemnému, které platí MZe.

Dohadné úcty pasivní:
Z duvodu zmeny systému a metodiky intervencních nákupu vytvoril fond

k 31.12.2005 dohadné úcty pasivní ve výši 206 988 350,09 Kc. Jedná se o faktury
za prodej cukru, které Fond do konce roku neobdržel.

Maietkové fondy:
Fond dlouhodobého majetku je totožný z úctovou skupinou 0- dlouhodobý

majetek a predstavuje zdroj financování dlouhodobého majetku v souladu s postupy
úctování.

Zvláštní fondy 088:
Z duvodu intervencního nákupu obilovin, másla a cukru bílého v roce 2005

SZIF cerpal úver u HVB Bank a k 31.12.2005 je na úctu 951/003 nesplacen zustatek
úveru ve výši 1 329751 627,52 Kc.
V roce 2003 byla úcetní jednotce poskytnuta na základe Usnesení Vlády Ceské
republiky návratná bezúrocná pujcka od Podpurného a garancního rolnického a
lesnického fondu a.s. ve výši 500 000 000,00 Kc. O této pujcce je úctováno na úctu
959/001. Zvláštní fondy OSS dále tvorí úcet 921 - Státní fondy. Na tomto úctu jsou
preúctovány všechny príjmy a výdaje úcetní jednotky.

Podrozvahové úcty:
Systém udelování licencí-dovozních, vývozních a možnost cerpání nekterých

druhu podpor ze SOT si vyžádal vytvorení podrozvahového úctu 971 na který jsou
úctovány bezhotovostní bankovní záruky ve výši 934 980 101,27 Kc. Úcet je
analyticky clenen podle jednotlivých subjektu - predkladatelu záruky.

Podle Opatrení Ministerstva financí c.j. 283/76 104/2000 je soucástí rocní
záverky Výkaz Úc OÚPO 5-02.

('1' .."~ ..Er'~" E' "vv I!''''rr'''l: tl''l ' ,.C.'"
~ 1 1,- h 1 L"'h .."...",.~\.",. ,'...

Podpis vedoucího úcetní jednotky:

Ve S,nbck~ch33
.10Oll Praha 1. i"4ovtrwll.,,~C

-4- ?
Ing.Jan HOck~~
~

V Praze dne: 15.2.2006

Odpovídá za údaje: Lýdía Benová

Telefon: 222871507
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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

51
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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





i '

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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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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- 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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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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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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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



-- -- - -

4.

Záverecný úcet

Státního fondu pro zúrodnení pudy
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Prehled

ukazatelu financniho hospodafeni Státniho fondu pro zúrodnini pudy
za rok 2005

v tis. K~

POznámka: Odaje o rozpoctu i skutecnosti se uvádejl v celých tislcfch Kc,plnenl na jedno desetinné mlsto

Vypracovala :Jii'ina Sivancová
telefon :377 925 622

Kontroloval: Ing.Bárta
telefon :257 095 468

Datum:28.1.2006

/ /
JUDr. Josef ~1ri1a 4
generálnll'editel ZVH~ i /.

l I /

"..-

\
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UKAZATEL rozPOcet 2005 skutecnost plnini
schválený upravený 2005 v%

PRIJMY -
Danové prljmy

Nedanové prrjmy 400 400 94,4 23,6

Kapitálové prljmy

Pi'ijaté dotace

z toho: ze státnlho rozpOO!u

PRíJMY CELKEM 400 400 94,4 23,6

VÝDAJE

Bežné výdaje 1300 1300 1476,8 113,6

Kapitáfovévýdaje

Ostatnl výdaje

VÝDAJE CELKEM 1300 1300 1476,8 113,6

SALDO PRÍJMU A VÝDAJU -900 -900 -1382,4 x

FINANCOVÁNI 1382,4 x

z toho:

-zmena stavu na bankovnlch úetech 1382,4 x

- zmena stavu bankovnlch úveru x

-saldo finannlho investovánI x



Státní fond pro zúrodnení pudy

Státní fond pro zúrodnení pudy (dále "Fond") byl zrízen zákonem c.77/1969 Sb.
(úcinnost od 1. 1. 1970), s kompetencí zajišt'ovat návrat pudy zpet k zemedelským úcelum
v logice extenzivní zemedelské politiky a spravovat drobné vodní toky; novelizován byl
zákonem c. 175/1982 Sb. Zákonným zdrojem jeho financování byly príjmy z odvodu za odnetí
zemedelské pudy a prostredky státního rozpoctu. Prijetím zákona c. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostredí prešly zákonné príjmy Fondu zcásti na Státní fond životního prostredí
Ceské republiky a zcásti na príslušné obce, v jejichž obvodu k odnetí pudy ze zemedelského
pudního fondu došlo. Po této zmeneje Fond prakticky financován pouze ze zdroju generovaných
starými pohledávkami. Jde prevážne o splátky poskytnutých pujcek, dále o vratky na základe
nepriznaných subvencí a ostatní nahodilé príjmy, které postupne klesají.

Od roku 1990hospodaril Fond bez dotace ze státního rozpoctu.

Príjmy Fondu dosáhly v roce 2005 výše 94,4 tis. Kc. Hlavní podíl na uvedeném príjmu
má úhrada splátky pujcky Zemedelským družstvem Modletice, poskytnutá Fondem v drívejších
letech; její podíl cinil 95,0% všech príjmu Fondu. Zbývající príjmy Fondu cinily bankovní
úroky v cástce 4,7 tis. Kc, tj. 5,0% celkových príjmu Fondu.

Výdaje Fondu v roce 2005 byly uskutecneny v souladu s "Rozhodnutím o poskytnutí
dotace pro rok 2005" ve výši 1 476,8 tis. Kc. Dotacní prostredky byly použity na údržbu a
odstranení škod a havárií vzniklých po povodních zejména z roku 2005, a to na drobných
vodních tocích a nádržích v povodí Labe, Vltavy, Ohre, Odry a Moravy. Uvedená cinnost byla
realizována prostrednictvím Zemedelské vodohospodárské správy - organizacní složky státu,
která Fond úcetne spravovala do doby jeho zrušení.

Konecný stav úctu Fondu k 31. 12. 2005 vykazoval zustatek ve výši 6,9 tis. Kc. Ke
stejnému období vykázal Fond pohledávky z titulu poskytnutých a dosud neuhrazených pujcek
v úhrnné výši 11 192, 7 tis. Kc.

Zákonem C.94/2005 Sb. byl Státní fond pro zúrodnení pudy s platností od 1. 1. 2006
zrušen. Dnem 1. ledna 2006 prešla práva a povinnosti Fondu, trvající k tomuto dni, vcetne práv
a závazku z nedokoncených sporu ve správním, soudním poprípade rozhodcím rízení, na Ceskou
republiku, zastoupenou Ministerstvem zemedelství.

81
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Ministerstvo financí
schválenoc.j.
vykazujícíjednotka dorucí výkaz
podle pokynu MF

I Fin 2-04 U I

VÝKAz PRO HODNOCENÍ ROZPOCTU sPRÁ VCÚ KAPITOL,
JIMI ZRÍZENÝCH ORGANIZACNÍCH SLOŽEK STÁTU A

STÁTNÍCH FONDU

sestavený k 31.12.2005
(v tisících Kc na dve desetinná místa)

Název nadrízeného orgánu: Ministerstvo zemedelství CR

Název a sídlo úcetní jednotky: Státní fond pro zúrodnení pudy, Praha

I. Rozpoctové príjmy

II. Rozpoctové výdaje a financování

82

-- --- - - ---- ----------

Paragraf Položka Schválený Rozpocet po Výsledek od
rozpocet zmenách pocátku roku

a b 1 2 3
0000 2412 400,00 400,00 89,74
0000 2141 - - 4,68
0000 - - - -
0000 - - - -

Paragraf Položka Schválený Rozpocet po Výsledek od
rozpocet zmenách pocátku roku

a b 1 2 3

2333 5311 1300,00 1300,00 1476,80
2333 - -
0000 - - -

- - - - -



III. Rekapitulace príjmu, výdaju, financování a jejich konsolidace

IV. Stavy a obraty na bankovních úctech

83

- - - - - - ----- --- --- -----

Název Císlo Schválený Rozpocet po Výsledek od
rádku rozpocet zmenách pocátku

roku
text r 31 32 33

Prí.imy celkem 3010 400,00 400,00 94,42
Trída 1 -Danové prijmy 3011 - - -
Trída 2 -Nedanové prijmy 3012 400,00 400,00 94,42
Trída 3 -Kapitálové príjmy 3013 - - -
Trída 4 - Prijaté dotace 3014 - - -
Konsolidaceprí.imu 3020 - - -
4133 -Prevody z vlastních rezervních fondu

Ginýchnež088) 3021 - - -
4134 -Prevody z rozpoctových úctu 3022 - - -
4139 -Prevody z vlastních fonduj.n. 3023 - - -
Príjmy celkem po konsolidaci 3050 400,00 400,00 94,42
Výda.jecelkem 3060 1300,00 1300,00 1476,80
Trída 5 -Bežné výdaje 3061 1300,00 1300,00 1476,80
Trída 6 -Kapitálové výdaje 3062 - - -
Konsolidace výda.ju 3070 - - -
5344 -Prevody vlastním rezervním fondum 3071 - - -
5345 -Prevody vlastním rozpoctovým úctum 3072 - - -
5349 -Prevody vlastním fondumj.n. 3073 - - -
Výda.iecelkem po konsolidaci 3090 1300,00 1300,00 1476,80
Saldopríjmu a výdaju po konsolidaci 3100 - - -1382,38
Trída 8 -Financování 3200 - - 1382,38

Název bankovního úctu Císlo Pocátecní Stav ke konci Zmena stavu
rádku stav k 1.1. vykazovaného bankovních

období úctu
text r 41 42 43

Rezervní fond 4001 - - (+/-)
ostatnívkladovébankovníúcty 4002 - - (+/-)
Vkladovéúcty celkem 4010 - - (+/-)

Bankovníúctyk limitumOSS 4020 x (-) - X

Príjmový úcet 4030 x - (-)
Bankovníúctystátníhofonducelkem 4040 1389,33 6,95 (+/-) 1382,38
Základníbežnýúcet 4050 - - (+/-)



V. Bankovní úcty fondu organizacních složek státu

x-název fondu

9 - Rekapitulace
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- -- - - - - - - - ----- -- ---- -- -

Císlo Císlo rádkuj Výsledek od
Ukazatel paragrafu položky pocátku roku

text a b 53
Pocátecní zustatek 0000 5010 -
Príjmy celkem 0000 5020 -
Príjmy podle rozpoctové skladby 0000 pol -

0000 pol -
Výdaje celkem 0000 5040 -
Výdaje podle rozpoctové skladby § pol -

§ pol -
Konecný zustatek 0000 5060 -
Financování 0000 5070 -

Císlo Císlo rádkuj Výsledek od
Ukazatel paragrafu položky pocátku roku

text a b 53
Pocátecní zustatek 0000 5010 -
Príjmy celkem 0000 5020 -
Príjmy podle rozpoctové skladby 0000 pol -

0000 pol -
Výdaje celkem 0000 5040 -
Výdaje podle rozpoctové skladby § pol -

§ pol -
Konecný zustatek 0000 5060 -
Financování 0000 5070 -



VI. Vybrané záznamové položky

VII. Vybrané ukazatele státního rozpoctu

85

- -- -- -- ---

Název záznamové položky Císlo Výsledek od
ZP pocátku roku

text r 63

Príjmyz vlastnícinnostia prodejeneinvesticníhomajetkuod 011
jiných verejných rozpoctu -
Príjmy z prodeje investicního majetku 012
odjiných verejných rozpoctu -
Výdajeza nákupyneinvesticníhozbožía služeb 013
od jiných verejných rozpoctu -
Výdajena investicnínákupy 014
odjiných verejných rozpoctu -
Pujckyprijatév nepenežníchjednotkách 020 -
Splátkypujcekprijatýchv nepenežníchjednotkách 021 -
Transferyposkytovanév nepenežníchjednotkách 022 -
Investice ve vlastní režii 023 -

Název ukazatele Císlo Schválený Rozpocet po Výsledek od
rádku rozpocet zmenách pocátku roku

text r 71 72 73
- 7010 - - -
- 7020 - - -
- 7030 - - -
- 7040 - - -
- 7050 - - -
- 7060 - - -

-



VIII. Výdaje na financování programu

IX. Transfery a .pujcky poskytnuté verejným rozpoctum územní úrovne

86

- -- ---- -------

Císlo Položka Schválený Rozpocet po Výsledek od
pr02ramu rozpocet zmenách pocátku roku

a b 81 82 83
- - - - -

Ucelový Císlo Výsledek od
znak územního Položka pocátku roku

celku
a b c 93
- - - -



X..Stavy a obraty na bankovních úctech organizacních složek státu, státních právnických
osob, které mají vztah ke státní pokladne, a státních fondu vedených v jiných bankách

(mimo CNB)

Odesláno dne:
11.1.2006

Podpis vedoucího úcetní jednotky:

Jd.j~f!!
~~;~ctu tel:
Jirina Sivancová 377925622

Došlodne: o skutecnosti:
Jirina Sivancová

tel:
377925622
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---- --- --------

Název bankovního úctu Kód Kód druhu Kód Pocátecní Stav ke konci Zmena stavu
bankovníh organizace banky stav k 1.1. vykazovaného bankovních
o úctu období úctu

text a b c 101 102 103
- - - - - - -



Ministerstvo financi ROZVAHA organizacních složek státu,
územních samosprávných celku

a príspevkových organizací
(v tis. Kc na dvedesetinnámísta)

sestavenák 31.12.2005

I Úc OÚPO 3 -02 I

schváleno

cj.283m 22712001

s úcinnost! pro

organizacn! složky státu,

státn! fondy,

územn! samosprávné celky

a pf!spevkové organizace

Název nadrizeného

orgánu

Ministerstvo
zemedelství CR

Úcetnljednotka doruc! výkaz

podle pokynO MF

Název, sídlo a právní forma
úcetní jednotky

Státní fond pro zúrodnení
pudy, Praha

AKTIVA

88

-- - - - - -- ----- -- - - - -

c.r. stav k 1.1. stav k 31.12.
A b 1 2

A Stálá aktiva r.09 + 15 + 26 + 33 +40 01

1. Dlouhodobý nehmotný majetek
-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02
-Software (013) 03

- Ocenitelná práva (014) 04

-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (O18) 05

-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (O19) 06

- Porízení dlouhodobého nehniotného majetku (041) 07

-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem r. 02 až 08 09
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

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

- Oprávky k softwaru (073) 11

- Oprávky k ocenitelným právum (074) 12

-Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13

- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14

Oprávky k dlouhodobémunehmotnémumajetkucelkemr. 10až 14 15
3. Dlouhodobý hmotný majetek

-Pozemky (031) 16

-Umelecká díla a predmety (032) 17

-Stavby (021) 18

-Samostatné movité veci a soubory movitých vecí (022) 19

-Pestitelské celky trvalých porostu (025) 20

-Základní stádo a tažná zvírata (026) 21

-Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22

-Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23

-Porízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 24

-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25

Dlouhodobý hmotný majetek celkem r. 16 až 25 26

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
-Oprávky ke stavbám (081) 27

-Oprávky k samostatným movitým vecem a souborum movitých vecí (082) 28

-Oprávky k pestitelským celkum trvalých porostu (085) 29

-Oprávky k základnímu státu a tažným zvíratum (086) 30

-Oprávky k drobnému dlouhod?bému hmotnému majetku
(088) 31

- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32

Oprávkyk dlouhodobémuhmotnémumajetkucelkemr. 27 až 32 33



89

-- ----- ---- ----

c.r. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

A b 1 2

5. Dlouhodobýfinancní majetek
-Maietkovéúcastiv podnicíchs rozhoduiícímvlivem (061) 34
-Majetkovéúcastiv podnicíchs podstatnýmvlivem (062) 35

-Dlužnécennépapírydrženéve splatnosti (063) 36

-Pujckypodnikumve skupine (066) 37

-Ostatní dlouhodobé pujcky (067) 38

-Ostatnídlouhodobýfinancnímajetek (069) 39

-Porízenídlouhodobéhofinancníhomajetku (043) 40

Dlouhodobýfinancnímajetek.celkemr. 34 až 40 41

B Obežná aktiva r.51+75+89+119 +124 42 12671,80 II 199,68

1. Zásoby
- Materiálna sklade (112) 43
- Porízení materiálu a Materiál na ceste (111 nebo 119) 44
-Nedokoncená výroba (121) 45

-Polotovary vlastní výroby (122) 46

-Výrobky (123) 47
-Zvirata (124) 48
-Zboží na sklade (132) 49
- Porízení zboží a Zboží na ceste (131 nebo 139) 50

Zásobycelkemr. 43 až 50 51

2. Pohledávky
- Odberatelé (3II) 52
- Smenkyk inkasu (312) 53

-Pohledávkyza eskontovanécennépapíry (313) 54

-Poskytnutéprovoznízálohy (314) 55

-Pohledávkyza rozpoctovépríjmy (315) 56

- Ostatní pohledávky (316) 57 II 282,47 II 192,73

Soucetr. 52 až 57 58 II 282,47 II 192,73

- Pohledávky k úcastníkum sdružení (358) 59

-Sociálni zabezpecení a zdravotní pojištení (336) 60

-Dan z príjmu (341) 61

- Ostatní prímé dane (342) 62

- Dan z pridané hodnoty (343) 63

-Ostatní dane a poplatky (345) 64

-Pohledávkyz pevnýchtermínovýchoperací (373) 65

Soucetr. 61 až 64 66

- Nárokyna dotacea ostatnízúctováníse státnímrozpoctem (346) 67

-Nárokynadotacea ostat.zúctovánís rozpoctemúzem.samospr.celku (348) 68

Soucetr. 67 až 68 69

- Pohledávkyza zamestnanci (335) 70

-Pohledávkyz emitovanýchdluhopisu (375) 71

-Jiné pohledávky (378) 72

- Opravná položka k pohledávkám (391) 73

Soucetr. 70 až 73 74

Pohledávkycelkemr. 58+ 59+60+ 65+ 66+ 69+ 74 75 II 282,47 II 192,73



90

----- - -- - ------- -- - -- - -

c.r. Stav k 1.1. Stav k 31.12.
a b 1 2

3 Financní majetek
-Pokladna (261 76
- Penízena ceste (+/- 262 77
- Ceniny (263 78
Soucetr. 76 až 78 79
-Bežný úcet (241) 80
-Bežný úcet fondu kulturních a sociálních potreb (243) 81
- Ostatní bežné úcty (245) 82
Soucet r. až 80 82 83

- Maietkové cenné papíry (251) 84
-Dlužné cenné papíry (253) 85
-Ostatní cenné papíry (256) 86
-Porízení krátkodobého financního majetku (259) 87
Soucet r. 84 až 87 88

Financní majetek celkem 79+ 83+ 88 89

4. Prostredky rozpoctového hospodarení
-Základní bežný úcet (231) 90

-Vkladový výdajový úcet (232) 91 x

- Príjmový úcet (235) 92 x

-Bežné úcty penežních fondu (236) 93

-Bežné úcty státních fondu (224) 94 1389,33 6,95
-Bežnéúctyfinancníchfondu (225) 95
Soucetr. 90 až 95 96 1389,33 6,95

- Poskytnutédotace organizacnímsložkámstátu (202) 97 x

-Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu (212) 98 x

-Poskytnuté dotace príspevkovým organizacím (203) 99 x

- Poskytnuté dotace ostatním subjektum (204) 100 x

-Poskytnuté dotace príspevkovým organizacím (213) 101 x

-Poskytnuté dotace ostatním subjektum (214) 102 x

Soucetr. 97 až 102 103

- Poskytnuténávratnéfinancnívýpomocimezi rozpocty (271) 104

-Poskytnuté prechodné výpomoci príspevkovým organizacím 0273 105

- Poskytnuté prechodné výpomoci podnikatelským subjektum (274) 106

- Poskytnuté prechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107

- Poskytnuté prechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108

Soucetr. 104až 108 109

- Limityvýdaju (221) 110 x

-Zúctovánívýdajuúzemníchsamosprávnýchcelku (218) III x

- Materiální náklady (410) 1I2 x

- Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 x

- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 x

- Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 x

- Dávky sociálního zabezpecení (450) 116 x

- Manka a škody I(460) 1I7 x

Soucetr. 1I2 až 1I7 1I8 x

Prostredkyrozp.hospodarenícelkemr. 96+103+109+110+lll+ 118 119 1 389,33 6,95
5. Prechodné úcty aktivní

-Náklady príštích období (381) 120

-Príjmy príštích období (385) 121

- Kurzové rozdíly aktivní (386) 122

-Dohadné úcty aktivní (388) 123

Prechodné úcty aktivní celkem r. 120 až 123 124

ÚHRN AKTIV r.Ol +42 125 12671,80 II 199,68



PASIVA
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- -- -- - - - - --- --

c.r. Stav k 1.1. Stav k 31.12.
c d 3 4

C Vlastnízdroje kryti stálýcha obežnýchaktiv r. 130+131+138+141+151+158 126 12671,80 11 199,68
1. Majetkové fondy

- Fonddlouhodobéhomaietku (901) 127
-Fondobežnýchaktiv (902) 128
- Fond hospodárské cinnosti (903) 129

-Ocenovacírozdílyz precenenímajetkua závazku (+/- 909) 130

Majetkovéfondycelkemr. 127až 129 131

2. Financní a penežní fondy
-Fondodmen (911) 132
- Fond kulturních a sociálních potreb (912) 133

- Fond rezervní (914) 134

- Fond reprodukce majetku (916) 135

-Penežní fondy (917) 136

- Ostatní financní fondy (918) 137

Financnía penežnífondycelkemr. 132až 137 138

3. Zvláštní fondy organizacních složek státu
-Státní fondy (921) 139 12671,80 11199,68
- Ostatní zvláštní fondy (922) 140

Zvláštnífondyorganizacníchsložekstátucelkemr. 139až 140 141 12671,80 11 199,68
4. Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení

-Financování výdaiu organizacních složek státu (20n 142 x

-Financování výdaju územních samosprávných celku (211) 143 x

-Bankovní úcty k limitum organizacních složek státu (223) 144 x

-Vyúctování rozpoctových príjmu z bežné cinnosti org. složek státu (205) 145 x

-Vyúctování rozp. príjmu z bežné cinnosti územ. samospr. celku (215) 146 x

- Vyúctovánírozpoctovýchpríjmuz financníhomajetku (206) 147 x

- Vyúctování rozpoctových prijmu z financního majetku (216) 148 x

-Zúctování príjmu územních samosprávných celku (217) 149 x

- Prijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty (272) 150

Zdrojekrytíprostredkurozp.hospodarenícelkemr. 142až 150 151

5. Hospodárský výsledek
a) z hospodárskécinnostiúzemníchsamosprávnýchcelku

a cinnostipríspevkovýchorganizací
(+/- 963)- Hospodárskývýsledekbežnéhoúcetníhoobdobí 152 x

- Nerozdelenýzisk,neuhrazenáztrátaminulýchlet (+/- 932) 153

- Hospodárskývýsledekve schvalovacímrízení (+/- 931) 154 X

b) Prevodzúctovánípríjmua výdajuz minulýchlet (+/- 933) 155

c) Saldovýdajua nákladu (+/- 964) 156

d) Saldopríjmua výnosu (+/- 965) 157
Soucetr. 152až 157 158

D. Cizí zdroje r. 160+ 166+ 189+ 196 +201 159

1. Rezervy 160
- Rezervyzákonné (941)

2. Dlouhodobézávazky
- Emitovanédluhopisy (953) 161

-Závazky z pronájmu (954) 162

- Dlouhodobé prijaté zálohy (955) 163

-Dlouhodobé smenky k úhrade (958) 164

- Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165

Soucetr. 161 až 165 166



- -- - - -- -- - -------

c.r. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

c d 3 4

3. Krátkodobé závazky (321)
-Dodavatelé 167
-Smenky k úhrade (322) 168

-Prijaté zálohy (324) 169

-Ostatní závazky (325) 170

- Závazky z pevných termínových operací (373) 171

Soucet r. 167 až 171 172

- Závazky z upsaných nesplacených cenných papíru a vkladu (367) 173

- Závazky k úcastníkum sdružení (368) 174

Soucet r. 173 až 174 175

- Zamestnanci (331) 176

-Ostatní závazky vuci zamestnancum (333) 177

Soucet r. 176 až 177 178

-Závazky ze sociálního zabezpecení a zdravotního pojištení (336) 179

-Dan z príjmu (341) 180

- Ostatníprímédane (342) 181

- Dan z pridané hodnoty (343) 182

-Ostatnídanea poplatky (345) 183

Soucetr. 180až 183 184

- Vyporádání preplatku dotací a ostat. závazku se státním rozpoctem (347) 185

- Vyporádání preplatku dotací a ostatních závazku s rozpoctem (349)
územníchsamosprávnýchcelku 186

Soucetr. 185až 186 187

- Jiné závazky (379) 188

Krátkodobézávazkycelkemr. 172+175+ 178+179+184+187+188 189

4. Bankovní výpomocia pujcky (951)
-Dlouhodobé bankovní úvery 190
-Krátkodobébankovníúvery (281)

- Eskontovanékrátkodobédluhopisy(smenky) (282) 191

- Vlastní dluhopisy (-255) 192

- Emitovanékrátkodobédluhopisy (283) 193

- Ostatní krátkodobé financní výpomoci (289) 194

Soucetr. 193až 194 195

Bankovnívýpomocia pujckycelkemr. 190+ 191+192+195 196

5. Prechodné úcty pasivní (383)
- Výdaje príštích období 197

-Výnosy príštích období (384) 198

- Kurzové rozdíly pasivní (387 199

-Dohadné úcty pasivní (389) 200

Prechodnéúctypasivnícelkemr. 197až 200 201
UHRN PASIV r.126 +159 202 12671,80 11 199,68

Odeslánodne:11.1.2006
OOOI""OPO

Podpisvedoucího OdpovídáRazítko'. .."
5 úcetní jednotky: zaúdaje:
.(1) .

J /JpJ0

Jirina Sivancová
"O " (J) Tel.: 377 925 622' t)

0/t(..cS>'>. . .f!'
'" ./ V



Ministerstvo financí

schváleno

PRÍLOHA organizacních složek státu,
územních samosprávných celku

a príspevkových organizací
(v tis.Kc na dvedesetinnámísta)

sestavenák 31.12.2005

I Úc OÚPO 5 -02

cj.283n6 10412000

s úcinnosti pro

organizacní složky státu,

státní fondy,

územní samosprávné celky

a pfíspevkové organizace

Název nadrízeného

orgánu

Ministerstvo
zemedelství CR

Název a sídlo úcetní

jednotky
Státní fond pro zúrodnení
pudy,Praha

I. Úcetní jednotka uvede (v dodatku k této príloze) údaje, které vyplývají z ustanovení cásti tretí zákona o úcetnictví;
2. Doolnuiící úd .

Úcetnf jednotka dorucí výkaz

podle pokynO MF

Odeslánodne: 11.1.2006 Podpis vedoucího
úcetní jednotky:

!&pl(;

Odpovídá
zaúdaje:

Jirina Sivancová
Tel.: 377 925 622

-------- --- - - - ------

Název údaje Prijato Skutecnost
c.r. I 2

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoctu I

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2

z toho: na vedu a výzkum 3

na vzdelávání pracovníku 4
na informatiku 5

individuální dotace na jmenovité akcie 6

Prijaté prostredky ze zahranicí na dlouhodobý majetek 7

Dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoctu územních samospr. celku 8

Dotace na provoz celkem ze státního rozpoctu 9

z toho: na vedu a výzkum 10

na vzdelávání pracovníku 11

na informatiku 12

Dotace na provoz celkem z rozpoctu územních samosprávných celku 13

Prijaté prostredky ze zahranicí na provoz 14

Pohledávky celkem (úct. sk. 31, 34, 35, úcty 375 a 378) 15 x O

Závazky celkem (úct. sk. 32,34, 36, 95 a úcet 379) 16 x

Prevod zúctování príjmu a výdaju minulých let (úcet 933) 17 x

z toho: zustatek z minulých let 18 x

Poskytnuté prechodné výpomoci celkem (úct. sk. 27 krome úctu 272) 19

Prijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty celkem (úcet 272) 20

z toho: SFZP 21

Dlouhodobý financní majetek celkem (uct. sk. 06 krome úctu 066) 22 x

z toho: v zahranicí 23

Krátkodobý financní majetek celkem (úct. sk. 25) 24 x

z toho: v zahranicí 25

Dlouhodobé závazky (úcet 953) 26

z toho: v zahranicí 27

Dlouhodobé závazky celkem (úcet 958 a 959) 28

z toho: v zahranicí 29

Bankovní výpomoci a pujcky celkem (úct. sk. 28 a úcet 951) 30

z toho: v zahranicí 31
- _..- - . . _ . .. . v . . . 1 . . , ,



5.

Záverecný úcet

Státního fondu kultury
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Státní fond kultury Ceské republiky
Maltézské nám. 471/1
118 01 Praha 1

Záverecný úcet Státního fondu kultury Ceské republiky
za rok 2005

Príloha ke státnímuzáverecnémuúctu Ceskérepubliky za rok 2005

Predkládá: Vítezslav Jandák
ministr kultury

Predkládá se v souladu s § 6 zákona c. 239/1992 Sb.
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Prehled

ukazatelufinancníhohospodarení Státníhofondukultury Ceské republiky

za rok 2005

v tis. Kc

Vypracoval: Ing. Kalvodová
telefon: 257085252

Kontroloval: Z. Vác1avík
telefon: 2570852107

Datum: 7. 3. 2006
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UKAZATEL Rozpocet 2005 Rozpocet2005 Skutecnost Plnení
schválený upravený 2005 v%

PRlJMY
Danové príjmy

Nedanové príjmy 11 000 11000 25 149 228,6

Kapitálové príjmy

Prijaté dotace
-z toho ze státního rozpoctu

PRlJMY CELKEM 11 000 11000 25 149 228,6
VYDAJE
Bežné výdaje 15200 15200 23 913 157,3

Kapitálové výdaje 4800 4800 4269 88,9

Ostatní vÝdaje
VÝDAJE CELKEM 20 000 20 000 28 182 140,9
SALDO PRlJMÚ A VYDAJu -9000 - 9 000 - 3 033 x
FINANCOVANÍ 9000 9000 3033 x
z toho
-zmena stavu na bankovních úctech 9000 9000 3033 x
-zmena stavu bankovníchúveru

-zmena stavu nebankovních pujcek
- saldo financníhoinvestování



Komentár záverecného úctu Státního fondu kultu
za rok 2005

Na základe ustanovení vyhlášky c. 419/2001 Sb., ve znení pozdejších predpisu,
vypracovává Státní fond kultury Ceské republiky (dále jen Fond) tento komentár záverecného
úctu za rok 2005. Komentár je zpracován na základe výsledku vykazovaných predepsanými
úcetními a financními výkazy, tj. na základe rozvahy, prílohy a predevším výkazu pro prubežné
hodnocení plnení rozpoctu (výkaz príjmu a výdaju, dále jen VPV). V souladu se zákonem
c.239/1992 Sb. je úcetní záverka Fondu overena auditorem, výrok auditora je prílohou
komentárezáverecnéhoúctu.

V návrhu rozpoctu na rok 2005 byly poprvé zohlednenyi príjmy a výdaje, které fyzicky
neprošly bankovním úctem, ale bylo o nich úctováno tak, aby zobrazení v úcetnictví bylo verné
a poctivé. Fond zohlednil v návrhu rozpoctu výši hrubých príjmu (týká se predevším príjmu
z pronájmu a dle autorského zákona)a soucasnezohlední výdaje,které na dosažení techtopríjmu
vynakládá (napr. výdaje na opravy, rekonstrukce a odmeny ochranným organizacím).
V dosavadních rozpoctech se uvažovalo pouze s príjmy skutecne uhrazenými na bankovní úcet
Fondu. Nový postup byl konzultován s auditorem a Ministerstvem financí a bude použit
i v následujících letech. Tímto zpusobem odrážejí predepsané úcetní a financní výkazy presneji
príjmy a výdaje Fondu,na nichž závisí množstvívolnýchprostredku,které pak Fond muže použít
na podporu projektu.

Fond vykonával i v prubehu roku 2005 svoji cinnost v souladu se zákonem
c. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury Ceské republiky. V roce byla 2005 vyhlášena 3.
uzáverka žádostí o podporu z prostredku Fondu, ve které bylo podáno 189 žádostí v celkovém
objemu 43375,54 tis. Kc, pricemž výsledky rozhodováníbyly zverejneny ke konci ledna 2006 a
v témže roce dojde k vyplácení podpor a to z prostredku, které byly Fondu poukázány ve forme
daru v roce 2004. V roce 2005 byly vypláceny prostredky priznané na základe výsledku 2.
uzáverky žádostí (projednáno 223 žádostí, požadováno71 080,41 tis. Kc, podporeno 111 žádostí
v objemu 10000,00 tis. Kc), která probehla na podzim roku 2004 a malá cást prostredku
prislíbenýchv této uzávercebudeješte proplacenav roce 2006po splnení smluvníchpodmínek.

I v roce 2005 platilo, že Fond mel pouze minimální pravidelné zdroje príjmu. Príjmy
Fondu byly v hodnoceném období tvoreny príjmem z pronájmu nemovitostí (které ješte za dum
U Hybernu a U Cerné Matky Boží - dále jen CMB -podléhají odvodu do státního rozpoctu
a za Národní dum jsou predmetem dane z príjmu), 50%-tním podílem z príjmu z pronájmu
kulturních památek od ministerstva kultury, príjmy dle autorského zákona tzv. "odúmrtemi"
a príjmy z úroku z bežného úctu. Ani v roce 2005 Fond neobdržel dotaci ze státního rozpoctu
a necerpal žádné prostredky z fondu Evropské unie a již neposkytovalprostredky na odstranení
následkupovodní roku 2002.
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Príimv

Nedanové a rovnež celkové príjmy Fondu byly rozpoctovány ve výši 11 000,00 tis. Kc,
z toho príjmy z pronájmu majetku 8 450,00 tis. Kc, príjmy z úroku ve výši 100 tis. Kc a ostatní
príjmy ve výši 2 450,00 tis. Kc. Celkové skutecné príjmy Fondu ve forme nedanových príjmu
cinily v roce 2005 25 148,70 tis. Kc, tzn. že plánované príjmy byly prekroceny o 128 % a to
predevším vlivem vyšších príjmu z pronájmu po nabytí príslušnosti hospodarení k Národnímu
domu, kterážto skutecnostv dobe sestavenírozpoctu v roce 2004 nebyla známa.

Nejvetší cást príjmu tvorily jako obvykle príjmy z pronájmu nemovitostí (položka 2132
rozp. skladby VPV) ve výši 21 195,67 tis. Kc, z toho za dum U CMB 4531,27 tis Kc (z toho
1 558,22 tis. Kc formou zápoctu nájemného a nákladu na rekonstrukci za kavárnu, zbytek je
bežné hrazené nájemné ve financní podobe), za dum U Hybernu 3 600,00 tis. Kc (z podnájmu
pro reklamní úcely 600,00 tis. Kc a první zápocet nájemného a vynaložených nákladu na
rekonstrukciza 4. ctvrtletí roku 2005 ve výši 3 000,00 tis. Kc), za Národní dum 12857,35 tis. Kc
(z toho 11 118,03 tis. Kc financní a vecné nájemné roku 2005 a 1 739,32 tis. Kc vyporádání
vecného nájemného z roku 2004), a 50%-tní podíl z príjmu z pronájmu predmetu kulturní
hodnoty od Ministerstva kultury cinil 207,00 tis. Kc. Príjmy z pronájmu domu U CMB
a U Hybernujsou predmetem zúctování a odvodu do státního rozpoctu, príjmy za Národní dum
jsou predmetemdane z príjmu. Oprotiplánované výši 8 450,00 tis. Kc došlo k prekrocenípríjmu
v této položce o 150 %, a to výlucne vlivem z duvodu nabytí príslušnosti hospodarení
k nemovitostiNárodní dum.

Príjem z úroku z prostredku Fondu (položka 2141 rozp. skladby VPV), uložených
na bežném úctu u CNB, cinil 137,53tis. Kc, skutecnostoproti rozpoctu (100,00 tis. Kc) je vyšší
o 37 % vlivem vyšších príjmu a tím vyššího prumerného zustatku financních prostredku
na bežném úctu, než bylo uvažováno.

Ostatní nedanovépríjmy (položka2329 rozp. skladbyVPV) v celkové cástce 3 815,50 tis.
Kc tvorí predevším príjmy z tzv. "odúmrtí", príjmy ze vstupného do domu U CMB, prijaté
zálohy od nájemcu na služby v dome U CMB a prijaté žadatelsképoplatky k 3. uzáverce žádostí
o podporu. Príjmy z majetkových autorských práv, která pripadla státu dle autorského zákona,
tzv. "odúmrte", prijal Fond ve výši 1418,74 tis. Kc (rozpoctovaná výše 500,00 tis. Kc byla
naplnena na 283 %, predpokládanácástka tohoto príjmu musí být napríšte rozpoctována vyšší).
Na správu techto práv uzavrel Fond smlouvy o zastupování s ochrannými autorskými
organizacemiOSA, Dilia, Intergrama Gestor,jež pro nej vykonávají správu príjmu a za to obdrží
dohodnutou odmenu. Príjmy ze vstupného do expozic v dome u CMB cinily v roce 2005
1031,72 tis. Kc (zahrnujevstupnéod 4. ctvrtletí2004do 3. ctvrtletí2005),expoziceza toto
období navštívilo 18072 návštevníku a rozpoctované príjmy ve výši 1 030,00 tis. Kc tak byly
100%-tnenaplneny. Zálohy na platbu energií aj. služeb vcetne doplatku za rok 2004, které hradí
nájemci v dome U CMB a které jim budou vyúctovány po obdržení konecných faktur
od dodavatelu, cinily v roce 2005 899,34 tis. Kc. Uhrazené žadatelské poplatky pro 3. uzáverku
žádostí, které budou vyúctovány žadatelum v roce 2006 dle skutecne vynaložených nákladu
na posuzováníprojektu vcetne vratekpoplatku z 2. uzáverkycinily 465,70 tis. Kc.
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Výdaie

V rámci schválenéhorozpoctu bylo plánovánopoužití zdroju Fondu ve výši 20 000,00 tis.
Kc, z tohojako bežné výdaje cástka 15200,00 tis. Kc a jako investicnívýdaje cástka 4 800,00 tis.
Kc. Z bežných výdaju ve výši 15200,00 tis. Kc bylo rozpoctováno 1400,00 tis. Kc na cinnost
Fondu a Rady Fondu, 4300,00 tis. Kc bylo rozpoctováno na udržování a správu nemovitostí
a 9 500,00 tis. Kc jako neinvesticnípodpory na ruzné kulturní projekty. Investicní výdaje ve výši
4 800,00 tis. Kc byly plánoványna rekonstrukcidomu U Hybernu a U Cerné Matky Boží ve výši
4 300,00 tis. Kc a jako investicní podpora ruzným žadatelum byla plánována cástka 500,00 tis.
Kc. Rozpocet byl konstruovánjako nevyrovnaný, výdaje byly rozpoctovány vyšší než príjmy,
protože Fond plánoval rozdelit cástku 10000,00 tis. Kc z dríve prijatého daru na podpory
žadatelum. Skutecné celkové výdaje cinily 28 181,96tis. Kc, z toho bežné výdaje 23 913,03 tis.
Kc a kapitálové výdaje 4 268,93 tis. Kc. Prekrocenírozpoctovanýchvýdaju o 40 % je ovlivneno
predevším uskutecnenými výdaji na opravy a správu Národního domu na Vinohradech, které
puvodne nebyly rozpoctovány.

Z hlediska poslání Fondu velmi významnou cást výdaju v roce 2005 cinily poskytnuté
podpory na ruzné kulturní projekty v souladu se zákonem 239/1992 Sb. celkem v cástce
8 880,00 tis. Kc, vyplacené v neinvesticní podobe, které predstavují 32 % celkových výdaju
Fondu v roce 2005. V 2. uzáverce žádostí bylo prislíbeno vyplacení podpor celkem ve výši
10 000,00 tis. Kc, z toho závazkyve výši 410,00 tis. Kc byly zrušeny z duvoduna strane žadatele
a podpory ve výši 710,00 tis. Kc zbývají k vyplacení v príštím období, po splnení smluvne
daných podmínek. Clenení žadatelupodle právních forem (fyzickéosoby, právnické osoby,obce,
neziskové organizace, obcanská sdružení, apod.) a paragrafu rozpoctové skladby (divadelní
cinnost, hudební cinnost, vydavatelská cinnost, zachování a obnova kulturních památek apod.),
stejne jako charakter podpory (investicní ci neinvesticní),bylo v dobe sestavení rozpoctu pouze
orientacní, protože nebylo predem možno odhadnoutjejich podíl na celkové cástce vyplacených
podpor.

U vyplacených podpor byly cástky vyplaceny na podporu následujících oblastí kultury
(v clenení dle paragrafu rozpoctovéskladbyVPV):

- 3311 divadelní cinnost
- 3312 hudební cinnost
-3314 cinnosti knihovnické
- 3315 cinnosti muzeí a galerií
- 3316 vydavatelská cinnost
-3317 výstavní cinnost v kulture
-3319 ostatní záležitosti kultury
- 3322 zachovánía obnova kulturníchpamátek
- 3326porízení, zachovánía obnova hodnot místního

kulturního,národníhoa historickéhopovedomí 150,00tis. Kc
celkem vyplacenépodpory 8 880,00 tis. Kc
Mimo paragrafu 3319, který zahrnuje mimo vyplacené podpory i výdaje na provoz Fondu
a Rady Fondu, jsou všechny ostatní paragrafy VPV tvoreny výlucne vyplacenými
podporami.

2 325,00 tis. Kc
800,00 tis. Kc
430,00 tis. Kc

50,00 tis. Kc
1 255,00 tis. Kc
1 165,00 tis. Kc

800,00 tis. Kc
1 905,00 tis. Kc
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Vjiném clenení - podle charakteru príjemcu neinvesticní dotace, byly podpory v roce
2005 vyplaceny následovne(clenení dle položky rozp. skladby VPV):

5212 nefinancnípodnikatelskésubjekty-fyzickéosoby
5213 nefinancnípodnikatelskésubjekty-právnickéosoby
5221 obecne prospešnéspolecnosti
5222 obcanská sdružení
5223 církve a náboženskéspolecnosti
5229 neziskovéapod. organizace
5321 obce
5339 ostatní príspevkovéorganizace
5493 fyzickéosoby nepodnikající

celkempodpory

840,00 tis. Kc
790,00 tis. Kc
250,00 tis. Kc

3 880,00 tis. Kc
500,00 tis. Kc
230,00 tis. Kc

1 080,00 tis. Kc
820,00 tis. Kc
490,00 tis. Kc

8 880,00 tis. Kc

Objemove nejvetší cást výdaju Fondu však byla vynaložena na cinnosti spojené
s údržbou,správou a provozováním3 nemovitostíFondu.Výdaje na opravy a udržování (položka
5171 rozp. skladby VPV) cinily 7072,19 tis. Kc, z toho na Národní dum na Vinohradech bylo
uhrazeno 6 672,19 tis. Kc (doúctováníroku 2004 a bežný rok 2005) a za dum U CMB 400,00 tis.
Kc. Výdaje na elektrickou energii, plyn a vodu v objektu U CMB cinily 683,56 tis. Kc
(podseskupení položek rozp. skladby 515 VPV). Výdaje na nákup ostatních služeb (cást položky
5169 rozp. skladby VPV), které se týkaly nemovitosti U CMB a Národního domu na
Vinohradech cinily 4095,88 tis. Kc a zahrnují odmenu Národní galerii za provozování expozic
a správu objektu, plus náklady na odvoz odpadku v témže objektu, a dále nákup služeb
potrebných pri správe Národního domu. Celkem výdaje spojené s údržbou, opravami a správou
všech nemovitostíFondu cinily 11851,63tis. Kc, což ciní 42 % celkovýchvýdaju Fondu.

K výše uvedenému odstavci se neprímo vztahují výdaje na položce 5311 VPV transfery
do státního rozpoctu ve výši 1424,05 tis. Kc, která se skládá z cástky 399,35 tis. Kc, což je
odvod príjmu z pronájmu za dum U CMB a U Hybernu za rok 2004 (po odectu souvisejících
nákladu) a z cástky 1024,70 tis. Kc, cožje prevod nájemného za rok 2004 kapitole Ministerstvo
kultury, kterou nájemce Národního domu na Vinohradech omylem uhradil Fondu a nikoliv
Ministerstvu. Odvod príjmu z pronájmu za rok 2004 puvodne nebyl rozpoctován, nebot Fond
predpokládal, že výdaje na správu domu U CMB a U Hybernu budou zhruba ve stejné úrovni,
jako príjmy u nich dosažené. Vzhledem k uzavrení smlouvy o pronájmu celní plochy domu
U Hybernu pro reklamní úcely od ledna 2004 došlo k zvýšení skutecne uhrazených príjmu
z pronájmu a z toho duvodu byl vykázán u tohoto objektuprebytekpríjmu ve výši 399,35 tis. Kc.

Krome toho byla Fondem vynaložena cástka 4 268,93 tis. Kc jako investicní výdaje
související s rekonstrukcemi objektu U Cerné Matky Boží a domu U Hybernu, což je dalších
15% celkových výdaju Fondu.Z toho cástka 1269,93 tis. Kc byla vynaloženana úhradu nákladu
pri znovuobnovení kavárny v dome U Cerné Matky Boží formou postupného zápoctu proti
nájemnému a cástka 3 000 tis. Kc byla zapoctenaproti nájemnémujako úhrada 1. cásti nákladu,
dríve vynaloženýchnájemcempri rekonstrukcidomu U Hybernu.
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Zbylá cást všech výdaju Fondu je výdaji na cinnost Fondu a Rady Fondu. Jedná se
o služby penežních ústavu, konzultacní, poradenskéa právní služby, služby zpracování dat,
cestovné a obcerstvení (položky 5163, 5166, 5168, 5173, 5175 rozp. skladby), které cinily
I 200,74 tis. Kc. K tomu je nutno pripocíst náklady na provoz Fondu z položky 5169 rozp.
skladby nákup ostatníchslužebvýdaje za služby ochrannýchorganizacípri zpracováváníagendy
"odúmrtí", inzerci pri vyhlášení 3. uzáverky žádostí,aktualizaci softwarového vybavení celkem
ve výši 213,44 tis. Kc (zbylá cást této položky je tvorena výdaji spojenými s provozem
a opravami nemovitostí). Uhrazené dane z nemovitosti na rok 2005 a z príjmu za rok 2004
a zálohy na rok 2005 ve výši 343,17 tis. Kc jsou vedeny na položce 5362 rozp. skladby VPV.
V tomto odstavci vyjmenované výdaje celkem v cástce I 757,35 tis. Kc jsou tedy výdaji
na samotnýprovoz Fondua cinnost Rady Fondu.

Dlouhodobýhmotnýa nehmotnýmaietek Fondu

Celková hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, kterým je Fond
príslušný hospodarit, ciní 112814,49 tis. Kc. Fond nedisponuje dlouhodobým financním
majetkem (akcie, podíly apod.). Hodnota dlouhodobého hmotného majetku Fondu ciní
112808,83 tis. Kc a je tvorena 3 nemovitostmi v príslušnosti hospodarení Fondu, hodnota
dlouhodobého nehmotného majetku ciní 5,66 tis. Kc a je tvorena používaným softwarovým
programemúcetnictvíJASU, na kterém je zpracováváno úcetnictví Fondu.

Fond je z drívejších období príslušný hospodarit nemovitostmi U Cerné Matky Boží
vc.pozemku(U CMB)a U Hybernuvc.pozemku,hodnotaobou stavebcinila na pocátkuobdobí
12387,05 tis. Kc a hodnota obou pozemkucinila 5344,80 tis. Kc. V roce 2005 se hodnota tohoto
hmotného majetku zvýšila o technické zhodnocení budovy U CMB ve výši 3 969,24 tis. Kc
po provedené rekonstrukci kubistické kavárny, pritom závazek Fondu k úhrade nákladu
na nájemcem provedenou rekonstrukci se již od roku 2005 postupne zapocítává proti pohledávce
Fondu na úhradu nájemnéhoza predmetné prostory.

Celý objekt U CMB je sveren na základe smlouvy do správy Národní galerie v Praze,
která ve 2. až 5. patre objektu vybudovala a provozuje pro Fond expozici ceského kubismu
vcetne promenných doprovodných výstav. Zahájení expozice probehlo na konci listopadu 2003,
príjmy ze vstupného jsou príjmem Fondu.Cást objektu v prízemí a suterénuje pronajata
za komercní nájemné sdružení podnikateluVD Konsorcium(nyníNeoluxor s.r.o.) k provozování
knihkupectví, další cást prostor v prízemí je pronajata firme Statistrade s.r.o. za úcelem prodeje
kubistických aj. umeleckých predmetu. Prostory v 1. patre objektu zrekonstruovala spolecnost
babas.r.o. na kubistickou kavárnu, která byla otevrena na pocátku dubna 2005. Krome toho je
od listopadu 2005 pro objektuzavrenasmlouvao umístení zarízení se spolecnostíCentroNet
s.r.o., která má v objektu umístené telekomunikacnízarízení a za toto Fondu hradí symbolický
poplatek a spotrebovanou elektrickou energii.
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Dum U Hybernu je pronajat spolecnosti Hybernia a. s., která zajištuje rekonstrukci
na muzikálové divadlo, pricemž dle nájemní smlouvy má Fond uhradit hodnotu provedené
rekonstrukce a Hybernia splácet nájem formou vzájemného zápoctu pohledávek a závazku.
V druhé polovine roku 2005 se práce na rekonstrukcivýrazne zintenzivnily. Podle dodatku C.2
smlouvy z roku 2005 se termín dokoncení rekonstrukce posunul na zárí 2006 a se zápoctem
nájemnéhoa závazku u dríve provedenéa odsouhlasenéetapy rekonstrukceve výši 38 000,00 tis.
Kc se zapocalo již ve 4. ctvrtletí 2005. Hodnota dosud provedené a odsouhlasené cásti
rekonstrukce domu U Hybernu ciní 38 000,00 tis. Kc (nedokoncený dlouhodobý majetek),
hodnota další cásti již provedené rekonstrukce prozatím nebyla s nájemcem odsouhlasena,
celková hodnota rekonstrukce byla puvodním projektem uvažována ve výši cca 200 mil. Kc
a v prubehu roku 2006 by melo dojít k dalším jednáním o ocenení hodnoty rekonstrukce
dle upravenéhoprojektu arch. Klanga.

V roce 2004 Fond nabyl bezúplatnepríslušnost hospodareník nemovitostiNárodní dum -
kulturní dum železnicáru na Vinohradech vc. pozemku od Ministerstva kultury na základe
smlouvy o predání majetku státu. Porizovací cena této nemovitostije 51 014,14 tis. Kc (budova
46 657,04 tis. Kc, pozemek 4 357,10tis. Kc). Fondje vázán uzavrenounájemní smlouvou z roku
1991vc. znení dodatku 1-15,kdy nájemnéje od roku 2005 stanoveno cástkou II 942,41 tis. Kc,
z cehož minimálne polovina je poukázána formou financního plnení a maximálne polovina je
ve forme vecného plnení, použitého na úhradu nákladuna opravy a udržováníobjektu nájemcem.
Poprvé Fond obdržel financnía vecné plnení za tento objekt za listopad a prosinec 2004, pricemž
príjem z vecného plnení 2004 byl zaúctovánz duvodu složitosticelého vyporádání až na pocátku
roku 2005.

Pohledávky Fondu

K 31. 12. 2005 Fond vykazuje pohledávky v celkové výši 4956,15 tis. Kc. Nejvetší cást
z nich ciní pohledávka na úhradu výnosu loterie EuroLOTTO,a. s. z vyúctování provozovaných
loterií v roce 2001 ve výši 3 283,16 tis. Kc, která je predmetem soudního vymáhání - konkursu.
Tato pohledávkaje vedena spolu s pohledávkamiz bežné cinnosti ve výši 641,38 tis. Kc na úctu
378 Jiné pohledávky.Z techto pohledávekje ješte predmetem soudního vymáhání cástka 391 tis.
Kc, za zcizený majetek pri provozování loterie Ceská Lotynka, ostatní pohledávky jsou
pohledávkyz bežnéhoprovozuFondu, které budou postupnevyporádány.

Krome toho eviduje Fond pohledávky k vyúctování poskytnutých záloh dodavatelum
energií a služeb ve výši 110,63 tis. Kc na úctu 314 Poskytnuté provozní zálohy, které budou
zúctovány v následujícím kalendárním období a na úctu 316 Ostatní pohledávky ve výši
824,38 tis. Kc, což je až na pocátku roku 2006 uhrazená pohledávka za nájemcem Národního
domu za nevycerpanou cást vecného plnení nájemného objektu za rok 2005. Na úctu 341 Dan
z príjmu pak eviduje Fond uhrazenouzálohu na dan z príjmu za rok 2005 ve výši 96,60 tis. Kc,
která bude vyporádána s financnímúradempo podání priznáník dani z príjmu v roce 2006.

Objem ani struktura pohledávek Fondu se za úcetní období roku 2005 výrazneji
nezmenily.
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Závazky Fondu

Ke konci roku 2005 Fond vykazuje závazky v celkové výši 40340,22 tis. Kc. Veškeré
závazky Fondu jsou závazky z bežné cinnosti, které budou postupne vyporádány. Fond nemá
žádné vlastní zamestnance a proto nemá žádné závazky pojistného na sociální zabezpecení
a príspevky na státní politiku zamestnanosti, ani zdravotní pojištení. Vuci místne príslušnému
financnímuúradu nemá Fond rovneževidoványdanové nedoplatky.Objem ani struktura závazku
Fonduse za úcetní období roku 2005 výraznejinezmenily.

Nejvyšší podíl na celkových závazcíchmá závazek nyní ve výši 35 000,00 tis. Kc vedený
na úctu 379 Jiné závazky vuci spolecnosti Hybernia a. s. na úhradu nákladu za provedení
rekonstrukce domu U Hybernu, který se zacal ve 4. ctvrtletí splácet vzájemným zápoctem
s pohledávkou na nájemné a jeho puvodní výše 38 000,00 tis. Kc se bude rocne snižovat
o 12000,00 tis. Kc. Dále jsou na úctu 379 Jiné závazky vedeny závazky k vyplacení
prislíbených dotací z 2. uzáverkyžádostí ve výši 710,00 tis. Kc, závazek Fondu k úhrade nákladu
rekonstrukce kavárny v objektu CMB ve zbývající výši 2 700,31 tis. Kc a preplatek nájemného
za dum u CMB ve výši 50 Kc.

Ostatní závazky jsou tvoreny závazkem vuci státnímu rozpoctu za rok 2005 a 2006
ve výši 313,43 tis. Kc na odvod nájemného z objektu U CMB a U Hybernu, vedenými na úctu
347 (z toho cástka 50 Kc je predplacenýmnájemným na rok 2006 a bude podléhat zúctování se
státním rozpocetem až v roce 2007), závazky vuci dodavatelum ve výši 1065,43 tis. Kc,
vedenými na úctu 321 Dodavatelé,a prijatými zálohami od nájemcu ve výši 551,00 tis. Kc, které
jsou vedeny na úctu 324 Prijaté zálohy. Veškeré tyto závazky budou vyporádányv prubehu roku
2006 event. v dalších obdobích v souladu se smlouvami a pokyny pro vyporádání se státním
rozpoctem.

Mimoúcetne je evidován závazek vuci státnímu rozpoctu ke splacení dríve poskytnuté
dotace ze státního rozpoctu na úhradu pohledávek spojených s likvidací loterie Ceská Lotynka,
jej íž zustatek ke dni 31. 12.2005 ciní 201 597,71tis. Kc.

Financní prostredky

Fond má zrízen bežný úcet u CNB Praha. Pocátecní stav prostredku na tomto úctu
k 1. 1.2005 cinil 32745,95 tis. Kc a konecný zustatek k 31. 12.2005 cinil 29712,69 tis. Kc,
vkladje úrocen bežnouúrokovou sazbou, kteráv prubehucelého roku 2005 cinila 0,5 % p.a.

Zvláštní úcet, zrízený u CNB v srpnu 2002 ve prospech verejné sbírky na záchranu
památek a muzejních predmetu po povodních byl zrušen již v prubehu roku 2004.

Fond nemá žádnéjiné vklady u bank a nevykazujeúverovézatížení.
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ORGANIZACE: 45806985

Pri J c. 1 k vyhlášce c. 50512002Sb.
s úcinností pro organizacní složky
státu, státní fondy, územní
samosprávné celky apríspevkové
organizace

ROZVAHA (BILANCE) Název nadrízeného orgánu

(v tis. Kc na dve desetinná místa)

Sestavená k 31.12.2005
Název, sídlo a právní forma
úcetní jednotky:

Státnlfondkultury CR

ICO
Maltézské,nám.471/1
118 01 Praha 1

ST ATNI FOND
45806985

AKTIVA

P I Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005
Název položky Úcet Cí~l~

1 2
~ -

Stálá aktiva soucet položek 9+15+26+33+41 01 108845,26 112814.49

1. Dlouhodobý nehmotný ,majetek

- Nehmotná výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 0,00 0,00
- Software (013) 03 0,00 0,00
-Ocenitelnápráva (014)04 0,00 0,00
-Drobnýdlouhodobýnehmotnýmajetek (018) 05 5,66 5,66
- Ostatnidlouhodobýnehmotnýmajetek (019) 06 0,00 0,00
-Nedokoncenýdlouhodobýnehmotnýmajetek (OU) 07 0,00 0,00

-Poskytnutá zálohyna dlouhodobýnehmotnýmajetek (051) 08 0,00 0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek,celkem soucet položek 2 až 8 09 5,66 5,66

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

- Oprávky k nehmotným výsledkumvýzkumua vývoje (072) 10 0,00 0,00
- Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00
- Oprávky k ocenitelnýmprávum (074) 12 0,00 0,00
- Oprávky k drobnémudlouhodobémunehmotnémumajetku (078) 13 0,00 0,00
-Oprávky k ostatnimudlouhodobémunehmotnémumajetku (079) 14 0,00 0,00
Oprávky k dlouhodobémunehmotnémumajetekucelkemsoucetpoložek10 až 14 15 0,00 0,00

3. Dlouhodobý hmotný majetek

- Pozemky (031) 16 9701,90 9701,90
- Umeleckádila a predmety (032) 17, 0,00 0,00

- Stavby (021) 18 59 044,09 63 013,32
- Samostatnámovitéveci a souborymovitýchveci (022) 19 1328,37 1 328,37
- pestitelakécelkytrvalýchporostu (025) 20 0,00 0,00

- základui stádo a tažná zvirata (026) 21 0,00 0,00

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 765,24 765,24

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

- Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 38000,00 38000,00
- Poskytnutézálohyna dlouhodobýhmotnýmajetek (052) 25 0,00 0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem soucet položek 16 až 25 26 108839,60 112808,83

4. Oprávkyk dlouhodobému hmotnému majetku

- Oprávkyke stavbám (081) 27, 0,00 0,00
-, Oprávky k samostatným movitým vecem a souborummovitýchveci (082) 28 0,00 0,00
- Oprávky k pestitelskýmcelkumtrvalýchporostu (085) 29 0,00 0,00
- Oprávky k "ákladnimu stádu a tažnp'> "viratum (086) 30 0,00 0,00

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

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

Oprávky k dl!>uhodobému hmotnému majetku celkem soucet polož-k 27 až 32 33. 0,00 0,00
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Název položky
I

PoJ.

Úcet císlo

5.1 Dlouhodobý financni majetek

- .Majetkovéúcasti v osobách s rozhodujicim vlivem

- Majetkové úcasti v osobách s podstatným vlivem

- Dlužné cenné papiry držené do splatnosti

- Pujcky osobám Ve skupine

- Ostatni dlouhodobé pujcky

- Ostatni dlouhodobý financni majetek

- Porizovaný dlouhodobý financni majetk

Dlouhodobý financni majeték celkem soucet položek 34 až 40

B.

I

Obežná aktiva

1. Zásoby

- Materiál na sklade

- Porizeni materiálu a Materiál na ceste

_I . N"d.o]c-o:n::..ni výrob~- Polotovary vlastni výroby

- VJ(robk){

- Zvirata

- Zboži na sklade

- Porizeni zboži a Zboži na ceste

Zásoby celkem soucet položek 43 až 50

2 . I Pohledávky

- Odberatelé

- Smenky k inkasu

- Pohledávky za eskontova.nécenné papiry

- Poskytnuté provozni zálohy

- POhledávky Za rozpoctové prijmy

- Ostatni pohledávky

Soucet položek 52 až 57

.- Pohledávky za úcastniky sdruženi

- Sociálni zabezpeceni a zdravotni pojišteni
- Dan z príjmu

- O.tatni primé dani

- Dan z pridané hodnoty

- Ostatni dane a poplatky

- Pohledávky z pevných terminových operaci a opci
Soucet položek 61 až 64

- Nároky na dotace a o.tatni zúctováni se státnim rozpoctem (346)

- Nároky na dotace a ostat.zúctováni s rozpoctem územ.s&mOspr.celku(348)
Soucet položek 67 a 68

- Pohledávky za zamestnanci

- Pohledávky z vydaných dluhopisu

- Jiné pOhledávky

- Opravná položka k pohledávkám

Soucet položek 70 až 73

Pohledávky celkem soucet položek 58+59+60+65+66+69+74

3.1 Finnacni majetek

- Pokladna

- Penize na ceste
(261)

1

76
(+/- 262) 77

(263) 78

79
(241) 80

(243) 81
(245)82

83

- Ceniny

Soucet položek 76 až 78

- Bežný úcet

- Bežný úcet fondu kulturnich a sociálnich potreb
- Ostatni bežné úcty

Soucet položek 80 až 82

105

(061) 34

(062) 35
(063) 36
(066) 37
(067) 38

(069) 39
(043) 40

41

(311)

(312)

(313)

(314)

(315)

(316)

52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

(358)

(336)

(341)

(342)

(343)

(345)

(373)

(335)

(375)

(378)

(391)

Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005

1 2

soucet položek 51+75+89+119+124 42

(112)43
(111 nebo 119) 44

(121) 45

(122) 46

(123) 47

(124) 48

(132) 49

(131 nebo 139) 50
51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

36 838,56 34 668,85

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 O,CO

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

84,46 11Q,63
0,00 0,00
0,00 824,38

84,46 935,01
0,00 0,00
0,00 00,00
0,00 96,60
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 96,60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4008,15 3 924,54
0,00 0,00

4008,15 3 924,54
4092,61 4956,15

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00



Název položky

- Majetkové cenné papiry k obchodováni

- Dlužná cenná papiry k obchodováni

- Ostatni cenné papiry

- Porizeni krátkodobého ~inancniho majetku

Soucet položek 84 až 87

Financni majetek celkem soucet položek 79+83+88

4.1 Úcty rozpoctového hospodareni a dalši úcty majici vztah k

hospodareni a úcty ~orozpoctových prostredku

- Základni bežný úcet

- Vkladový výdajový úcet

- P~ijmový úcet

- Bežné úcty penežnich fondu

- Bežné úcty státnich fondu

- ~~~né ú~ty fin1ncnich f~Ddu

Soucet položek 90 až 95

- Poskytnuté dotace or'1anizacnimsložkám státu

- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu

- Poskytnutá prispevky a dotace príspevkovým orqanizacim

- Poskytnuté dotace ostatnim subjektum

- Poskytnuté príspevky a dotace prispevkovým organizacim

- Poskytnuté dotace ostatnim subjektUm

Soucet položek 97 až 102

- Poskytnuté návratné financni výpomoci mezi rozpocty

- Poskytnuté prechodná výpomoci prispevkovým organizacim

rozpoct.

(231)

(232)

(235)

(236)

(224)

(225)

(2~2)

(212)

(203)

(204)

(213)

(214)

- Poskytnuté prechodná výpomoci podnikateJ.ským subjektUm

- Poskytnuté prechodná výpomoci ostatním organizacím

- Poskytnutá prechodné výpomoci fyzickým osobám

Soucetpoloiek104 až 108

- Limityvýdaju

- Zúctováni výdaju územnich samosprávných celku

- Materiálni náklady

- Služby a náklady nevýrobni povahy

- Cestovné a ostatni výplaty fyzickým osobám

- Mzdové a ostatni osobni náklady

- Dávkysociálníhozabezpeceni

- Manka a ikody

Soucet položek 112 až 117

Prostredky rozpoct.hosp~dareni celkem soucet pol. 96+103+109+110+111+118

5.1 Prechodné úcty aktivni

- Náklady prištich obdobi

- Prijmy prištich obdobi

- ~urzové rozdily aktivni

- Dohadná úcty aktivni

Prechodné úcty aktivní celkem soucet položek 120 až 123

AKTIv]\' CELREM soucet položek 01+42

106

- -- - --- - - -- --- --

(271)

(273)

(274)

(275)

(277)

90

91"

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

(221)

(218)

(410)

(420)

(430)

(440)

(450)

(460)

(381)

(385)

(38"6)

(388)

0,00
X
X

0,00
32745,95

0,00
32745,95

X
X
X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X

0,00
32745,95

0,00
0,00
0,00
0,00

29712,70
0,00

29712,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29712,70

120
121
122
123
124
125

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

145683,82

o,qo
0,00
0,00
0,00
0,00

147 483,34

- - ----
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Stav k 01.01. I Stav k 31.12.2005

Ucet císlo"
1 I 2

(251) 84 0,00 0,00

(253) 85 0,00 0,00

(256) 86 0,00 0,00

(259) 87 0,00 0,00
88 0,00 0,00

89 0,00 0,00



";)ASIVA

Název položky -
Pol.

Úcet Icíslo

Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005

3 4

104221,45 107143,13C.
I

Vlastní zdroje kry~ stálých a obež. aktiv celk. 130+131+138+141+151+1581126

1. Majetkové :fondy

- Fond dlouhodobého majetku

- Fond obežných aktiv

- Fond hospodárské cinnosti

- Ocenovací rozdíly z precen~ní majetku a závazku

Majetkové :fondy celkem soucet položek 127 až 129

2.1Financnía penežnífondy- Fond odmen

- Fond kulturních a sociálních potreb

- Fond :z:ezervní

- Fond :z:eprodukcemajetku

- Penežní fondy

- Jiné finAncní fondy

Financnia penežní fondy celkem soucet položek 132 až 137

77 599,71
0,00
0,00
0,00

77 599,71

74814,49
0,00
0,00
0,00

74814,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zvláštní :fondyorganizacnich složek státu

- Státní :fondy (921) 139

- Ostatnízvláštnífondy (922)140
- FondyEv:z:opskéunie (924)203

Zvláštní fondy organizacních složek státu celkem soucet pol 139,140 a 203 141

4.1 Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení

- Financováni výdaju organizacních složek státu

- Financování výdaju územních samosp:z:ávnýchcelku

- Bankovní úcty k limitum o:z:ganbaaních složek státu

- Vyúctování rozpoct. príjmu z bežné cinnosti org.složek státu

- Vyúctováni :z:ozpoct.príjmu z bežné cinnosti územ.s&mospr.celku

~ Vyúctovánírozpoct.príjmuz financníhomajetkuOSS

- Vyúctováni rozpoct. príjmu z financního majetku ÚSC

- Zúctování prijmu územních samosprávných celku

- Prijaté návratné finnacni výpomoci mezi :z:ozpocty

Zd:z:oj.krytí prostredku rozpoc. hospodareni celkem soucet pol.

26621,74
0,00
0,00

26621,74

32 328,64
0,00
0,00

32 328,64

x
X
X
X
X
X
X
X

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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(901) 127

(902) 128

(903) 129

(+/-909) 130

131

(911) 132

(912) 133

(914) 134

(916) 135

(917) 136

(918) 137

138

(201) 142

(211) 143

(223) 144

(205) 145

(215) 146

(206) 147

(216) 148

(217) 149

(272) 150

142 až 150 151

5. I Výsledekhospodarení

a) z hospodárské cinnosti územních samosprávných celku
l- I a cinnosti prispevkových organizaci

- Výsledek hospodarení bežného úcetního období (+/- 963) 152 X 0,00
- N.:z:ozdelený zisk, neuh:z:azená ztráta minulých let (+/- 932) 153 0,00 0,00

- Výsledek hospodarení ve schvalovacim rízení (+/- 931) 154 0,00 0,00
b) Prevod zúctováni príjmu a výdaju zminulých let (+/- 933) 155 0,00 0,00
c) Saldo výdaju a nákladu (+/- 9641 156 0,00 0,00
d) Saldo prijmu a výnosu (+/- 965) 157 0,00 0,00
Soucet položek 152 až 157 158 0,00 0,00

D.
Cizí zd:z:oje soucetpoložek160+166+189+196+201159 41 462,36 40340,22

1. Reze:z:vy

- Reze:z:vy zákonné (941)-\160 I 0,001 0,00
2.\ Dlouhodobé závazky

- Vydané dluhopiSy (953)161 0,00 0,00_
- Závazkyz pronájmu (954) 162 0,00 0,00
- Dlouhodobé prijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00
- Dlouhodobé sminky k úhrade (958) 164 0,00 0,00
- Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 0,00

Dlouhodobézávazkycelkemsoucetpoložek161 až 165 166 0,00 0,00



Název položky

3. I ~átkodobé závazky

- Dodavatelé

- Smenky k úhrade

- Prijatá zálohy

- ostatní závazky

- Závazky z pevných termínových operací a opci

Soucet položek 167 až 171

- Závazky Z upsaných nesplacených cenných papiru

- Závazky k úcastníkum sdružení

Soucet položek 173 a 174

- Zamestnanci

- Ostatní zÁvazky vuci zamestnancum

Soucet položek 176 a 177

- Závazky ze sociálniho zabezpecení a zdravotního pojištení

a podílu

- Dan Z piij',u

- Ostatní primá dani

Pol.
Úcet Icíslo

(321)

(322)

(324)

(325)

(373)

(367)

(368)

- Dan z pridané hodnoty

- Ostatní dane a poplatky

Soucet položek 180 až 183

- Vyporádání preplatku dotaci a ostatnich závazku se st. rozpoctem (347)

- Vyporádání preplatku dotací a ostatních závazku s rozpoctem

územnich samosprÁvných celku

Soucet položek 185 a 186

- Jiné závazky

~átkodobá závazky celkem soucet položek 172+175+178+179+184+187+188

4.1 Bankovní úvery a pujcky

- Dlouhodobá bankovní úvery

. - ~átkodobá bankovní úvery

- Eskontované krátkodobé dluhopisy (smenky)

- VYdaná krátkodobá dluhopisy

- Ostatní krátkodobé závazky (financní výpomoci)

Soucet položek 193 a 194

Bankovní úvery a pujcky celkem soucet položek 190+191+192+195

5.1 Prechodné úcty pasivní

- Výdaje priiUch období

- výnosy príiUch období

- Xurzové rozdílypasivní

- Dohadné úcty pasivní

Prechodné Úcty pasivní celkem soucet položek 197

PASIVA CELKEM

Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005

3 4

(331)
(333)

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

(336)

(341)

(342)

(343)

(345)

(349) 186

187

188

189

(379)

(951)

(281)

(282)

(283)

(289)

190

191

192

193

194

195

196

(383) 197

(384) 198

(3S7) 199

(389) 200

až 200 201

soucet položek 126+159 202

Podpis osoby odpovedné
za sestavení:

.j . HAWt.I ~Q::.

{UVvu./ Telefon:2.tfb'l{b"Cf.3

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovedné
osoby:

Státní fondkultury
Ceské republiky

Msllézskén'mesti 1 @
11801Praha1.MaláStrana
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Okamžik sestavení:

23.01.2006,09:42:18

- -- - -- ---

970,81 1 065,43
0,00 0,00

330,00 551,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1 300,81 1 616,43
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

.0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1136,85 313,43

0,00 0,00
1136,85 313,43

39024,70 38410,36
41 462,36 40340,22

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

145 683,81 147483,35



PR(LOHAORGANIZACE:45806985

Pri I c. 3 k vyhlášce c. 505/2002 Sb. (v tis. Kc na dve desetinná mista)
s úcinnosti pro organiza~ní složky
státu, státní fondy, územní " Sestavený k 31.12.2005
samosprávné celky a príspevkové

~rganizace \ ICOCást 2 (§ 24odst. 3 vyhlášky c. 505/2002Sb.) "

45806985

Název položky

Dob"," celk_ "adlouhod. majet;ak ..e státniho J:o"poc~

.. toho: aystámov. dotace ..a dlouhodobý majetak

s toho "a: vý..k a vývoj

vsc!iJ.4vini pJ:acoVlÚ.ku
!.ft~QnI&ti1al

(z AU k úctu 346)

indlv1duá1.1Ú. dobce na j...nov1tá akce

p.' ;a1:8 pz:o.uadky za zahJ: ci na dlouhodobý majetak.

I- a1:8 dotace celkem "a dlouhodobý majetak. z J:OZP." trse
P:1ja1:8 pfispivky a dobce "a pJ:Ovoz ..e .t. J:ozpoc~

z toho: p:1jat8 p:ispivky na pJ:OVOz od ..:1..ovat.le
.. toho ...: vý..kum.a vývoj

vzc!iJ.áváIU. . pz:acovniku

1ftfol:lll&tiku

p:1ja1:8 dotac. Q& "e1l>ve.ti.c"i "ákl~ .ouvis.jici

. f1l>.pJ:O'l. evid. v tSPROrnt od z:1..ovat.le (z AU k úctu Ul)

pUjat. pz:o.uedky na výzkum a vývoj od po.kytovatelu j1ftých
"ež od ..i:1z:ovatal. (s AU k úctu Ul)

PUjau, pz:o.uadky na vý..kum a vývoj .. z:ozpoctu úse (z AU k úctu Ul)

PUj .pz:osu."a vý'%kum a vývoj od pHj uc81.podpo"Y (z Atr k úctu 691)

p:ijat. pz:o.u.dky Q& pz:OVO.. ... ..ahJ: ci. (x II.tr k uctu Ul)
P:1jaté p:1sp. a "dotace celkem ... "pz:ovo.. z z:ozpOctu trse (z AU k úctu 6111)

P:1jat8 pi;;.spevky a dobce "a pJ:ovo'% z z:o'%pOctu .t. fo"du (z AU k úctu 6111)
P:1jat8 dobca celk_ na dlouhodobý majetak z z:ozpOctu .t.fondu

Poskyt. nÁV1:atn. f1l>. výpomoci 1- zo..pocty-uajsk8mu uadu (úc.t 2'11)

Poskyt. ,,4=ata.. Uno výpomoci ...d z:ozpocty-obcJ. (úcet: 2'11.)
Pi:1jat8 ,,&=al:l>. fi... výpo~C1 ...si z:ospOcty-s. 8t. J:ozpoctu (úc.t 2'12)
PUjat8 "&V1:al:l>. f1l>. výpomoc.1 ...:r:i z:ozpocty-od kJ:áj .úi:..m (úcet 2'12)
p;;1jat.. "&VJ:atn. fi... výpomoci ...zi z:ozpOcty-od obce (úcet 2'12)

"ij&ti n&VJ:atl>. fi". VÝPOlllOci....s1 zospOcty-od 8t. fo..du (úcet 2'12)
..:1ja1:8 náVJ:&tI>. fi.,. výpolllOci ...si zo:r:pocty-od ost.vei:.z:ozp. (úcet 2'12)
Poskyt.p:echodDé výpomoc1 pi:isp.oJ:'l.-o:qanizacn1 .1oikou .tátu (úcet 2'13)
Poskytnut. p:achodné výpoIIIOci pc1sp.oz'l.-kJ:aj.kjm. u&dem (úcet 2'13)

Poskytnuté phchodn. výpolllOc.1 pU.p,ozq.-obci (úcet 2'13)

ltJ:átlcodobi bankov.,.. úvi"Y tuz ká (úcet 2al)
ltJ:ó.tIcodobi banko"".. úvi"Y uhJ:an1c.,i (úcet 2al)

Vrdané kJ:ó.tIcodobé dluhopisy v tusemsku (úc.t 283)
VYdaná kz:4t:kodobi dluhopiay v ..ioIu:an1ci (úc.t 283)

O.btn.l. kJ:átkodob. :r:4vuky (:i cni. VÝPOlllOc.1)tusemské (úc.t 2811)
Ostetni kJ:ó.tIcodobé :r:ó.vasky (f1l>anc.,i výpomoci) ..ahz:...icni (úcet 2811)

Smenky k u!u:adi tusemské (úcet 322)
5mbky k uhndi sahJ:aniCIÚ. (úC8t 322)

Dlouhodob. bankovni úvi"Y tusemské (úcet !lSl)

Dlouhodob. bankovni úviz:y xahJ:anicni. (úcet !lSl)

VYd...é dluhopisy tuze...ké (úcet 1153)
Vydané dluhopisy uhz:anicni (úcet 11531

Dlouhodobé smi.,ky k úhz:sdi tus ké (úcet 1158)
Dlouhodob. sminky k úhz:sdi sshaJ:nicni (6cet 11581

Ostatni dlouhodobé z&Va:r:lty tu:r: k. (6cet 115')
Oststai dlouhodobé s&v&:r:ky :r:ahJ:s.,icni (úcet 11511)

~akoup..,i dluhopisy a smenky k inkasu c.lkem (zII.Úúctu 063,253a 312)
:r: toho: kJ:ó.tIcodob. dluhopisy a -enJcy úse (x úctú 253 & 312)

komunálni dluhopisy úse (s úctu 063)
ost,dluhopisya sminkyv.c.jnýchz:o:r:p. (s úctu 063,253,312)

Splatné só.vszky pojLstnihona so~.zab. s pcispevku na st. politiku t.
Splatné .ó.vssky v.c.jného sdz:avotniho'pojilteni

Ividovane danové ft.dopla~ u mi.tni p~i.lulnrch f1nancnich o~qánu

(x AU k úc~ 1116)

(II AU k úctu 348)

(x AÚ k úc~ 6t1.)

(z AU k úc~ 6!11)
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Název nadrízeného orgánu

Název, sídlo a právni forma
úcetni jednotky:
Státnl fond kultury CR

Maltézské nám. 471/1
118 01 Praha 1
STÁTNI FOND

Pot."

císlo
1
2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13

Stav k 01.01.
1

Stav k 31.12.2005
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00-
0,00
0,00
0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

14 0,00 0,00

15

16

17

18
19

50
51

20
21
22
23

24
25

'26
27
28
29

30

31

32
33

34

35

36
37

36
39

40
41

42
43

44
45

46
47
48
49
52
53

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
o,oa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0;00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

o,co

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

~,op
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0.00
0.00

- --- - - - -



Odes!áno dne: Razítko: Podpis odpovedné
osoby:

Státní fond kultury
Ceské republiky

Malt6zskénátn6stl1 @
11801 Praha1-Malá Strana

Podpis osoby odpovedné
za sestavení:

J .HA:rDUe.a.

Telefon: ,j.J.YCf1(Gf('5
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Okamžik sestavení:

23.01.2006,09:42:32

----



v

Príloha úcetní záverkY Státního fondu kulturY Ceské re

sestavená k 31. 12. 2005~cást 1. a 3.

1. Údaie o zrízení a predinetu cinnosti

Úcetní jednotka Státní fond kultury Ceské republil<:y(dále jen Fond), ICO 45 80 69 85, byla
zrízena zákonem c. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury Ceské republiky (dále jen zákon o
Fondu).

Predmet cinnosti Fondu je dán rovnež zákonem c. 239/1992 Sb.: poskytování prostredku
z fi'.'1~iCai.":hzdroju Fondu formou úcelových dotací, pujcek nebo návratných financních
výpomocína: ,

a) podporu vzniku, realizaci a uvádení umelecky hodnotných del,
b) edicní pociny v oblasti neperiodických i periodických publikací,
c) získávání, obnovu a udržování kulturních a sbírkových predmetu,
d) výstavní a prednáškovou cinnost,
e) propagaci ceské kultury v zahranicí,
f) porádání kulturních festivalu, prehlídek a obdobnýchkulturních akcí,
g) podporu kulturních projektu sloužícíchk uchování a rozvíjení kultury národnostních
menšin v Ceské republice,'
h) podporu vysoce hodnotných neprofesionálníchumeleckých aktivit,
i) ochranu, iidržbu a doplnování knihovního fondu.

Fond je zapsán jako právnická osoba do obchodního rejstríku, vedeného u Mestského soudu
v Praze, odd. A, vložka 6804, právní forma státní fond. Správcem Fondu je dle zákona o
Fondu Ministerstvo kultury a statutárním orgánem je ministr kultury Ceské republiky. Z toho
duvodu nemá Fond žádné vlastní zamestnance a nemá žádné organizacní složky mimo sídlo
správce Fondu. Orgánem rozhodujícím o zpusobu a výši cerpání prostredku Fondu je Rada
Fondu v poctu nejvíce 13clenu.

2. Úcetnízáverka

Fond sestavuje rocní úcetní záverku za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Úcetní záverka
je v souladu s § 18 zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, v pozdejším znení, tvorena rozvahou,
výkazem príjmu a výdaju a touto prílohou (cást 2. prílohy je zpracována samostatne formou
pocítacové sestavy). Fond nesestavuje výkaz ziskUa ztráty.

Správce Fondu sestavuje každorocne v souladu se zákonem o Fondu a pokyny Ministerstva
fmancí návrh rozpoctu, který je prílohou návrhu,státního rozpoctu, dále záverecný úcet, který
je soucástí státního záverecného úctu Ceské republil<:y.Vyhotovení výrocní zprávy pro Fond
není povinné~avšak soucástí výrocní zprávy Ministerstva kultury za príslušný rok je i zpráva
o cinnosti príslušného oddelení státních fondu, které je dle Organizacního rádu Ministerstva
kultury povereno správou Fondu. Rocní úcetní záverka je 'v souladu se zákonem o Fondu

, predmetem auditu.
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Fond vede úcetnictví v souladu s platnými právními predpisy tj. predevším zákonem o
úcetnictví C. 563/1991 Sb. v platném znení, provádecí vyhláškou c. 505/2002 k zákonu o
úcetnictví, Ceskými úcetními standardy 501 až 522 a dalšími vyhláškami a opatreními,11F.
Úcetnictví je vedeno dodavatelsky fjrmou MUZO s.r.o. Praha, na pocítacovém programu PC
úcetnictví JASU, v prostredí DOS. Od ledna 2005 je používán program JASU v prostredí
Windows. Používané úcetní metody odpovídají príslušným zákonum a provádecím
vyhlás1cám,v prubehu roku 2005 se až na níže uvedené výjimky nezmenily. Fond vede
veškerý majetek, ke kterému má príslušnost hospodarení, v porizovacích cenách a
neodepisujejej.

Podle MF schváleného rozpoctu roku 2005 je v tomto roce použita nová metodika úctování,
kdy je' úctováno o všech prijmech a výdajích (napr. pri zápoctu pohledávek na úhradu
nájemného a závazku k úhrade nákladu na, opravy a rekonstrukce) i když fyzicky platby

. nemusí projít bežným úctem. Obdobne i o jiných príjmech je úctováno v brutto principu, tj. o
veskerých príjmech je úctováno v hrubém príjmu, dále je úctováno o nákladech na dosažení
techto príjmu (napr. odmena ochra1lllýmorganizacím za služby v oblasti autorského práva) a
teprve rozdíl tvorí cisté príjmy Fondu. Tímto zpusobem odrážejí predepsané úcetní a financní
výkazy presneji hospodárskou situaci Fondu a úcetní evidence se co nejvíce priblíží zobrazení
fmancníchtoku, takjakje tomu bežne v podnikatelskémprostredí. '

Na základe provedené konzultace s MF jsou veškeré výdaje Fondu na jeho vlastní cinnost od
ledna 2005 zarazeny do paragrafu 3319 rozpoctové skladby tj. "Ostatní záležitosti kultury",
vyplácené podpory na projekty jsou pak zarazeny dle jejich, charakteru do ruzných paragrafu
rozpoctové skladby (napr. 3311, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317, 3322, 3326), které odpovídají
jejímu odvetvovému clenení. Protože v dobe sestavování rozpoctu nebylo toto stanovisko MF
ješte k dispozici, byla prevážná cást rozpoctu zarazena do paragrafu 3319 a jen malá cást do
paragrafu 3322 a 3326. .

V listopadu 2004 na základe smlouvy o bezúplatném prevodu od Ministerstva kultury Fond
nabyl nemovitost Národní dum na Vinohradech (puvodní Ústrední kulturní dum železnicáru),
celkem v porizovací cene 51 014,14 tis. Kc (budova 46 657,04 tis. Kc a pozemek 4 357,10 tis.
Kc). Žádost o zápis zmeny príslušnosti hospodarení do katastru nemovitostí, dorucená

,katastrálnímu úradu 16. 11. 2004, byla zapsána k 17.6.2005. V breznu a kvetnu 2005 bylo
provedeno vyporádání ve,cnéhoplnení nájemného roku 2004, které nebylo vyporádáno do
konce roku 2004, kdy vynaložené vecné plnení cinilo za listopad a prosinec roku 2004 celkem
3 125,79 tis. Kc, z cehož 1 739,32 tis. Kc již bylo zapocteno proti nájemnému ve vecném
plnení roku 2004 a cástka 1 386,47 tis. Kc byla zapoctena proti nájemnému ve vecném plnení
roku 2005. Další vyporádání vecného i fmancního nájemného bežného roku 2005 již probíhá
v souladu s Nájemní smlouvou s tít,n,že nevycerpaná cást vecného plnení nájemného ke konci
roku 2005 cinila 824,38 tis. Kc a byla nájemcem uhrazena ve financním plnení na pocátku
roku 2006. '

Údaje úcetní záverky obsahují údaje o všech skutecnostech,které byly Fondu k datu sestavení
úcetní záverky známy a vztahují se k príslušnému období. Pocátecní zustatky úctu
k 1. 1.2005 navazují na konecné zustatky predcházejícího období tj. k 31. 12.,2004 a jsou
prevoditelné do dalšího období.
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3. Závazky

Veškeré závazky Fondu celkem ve výši 40 340,22 tis. Kc jsou závazky z bežné cinnosti,
které budou postupne vyporádány. Fond nemá žádné vlastní zamestnance a proto nemá žádné
závazky pojistného na sociální zabezpecení a príspevky na státní politiku zamestnanosti, ani
zdravotní pojištení. Vuci místne príslušnému financnímu úradu nemá Fond rovnež evidovány
danové nedoplatky. Struktura ani výše závazku Fondu se v hodnoceném období nijak výrazne
nezmenila.

Struktura závazku podrobneji:

a) úcet 321 Dodavatelé celkem 1 065,43 tis. Kc:
jedná se o závazky k úhrade faktur za práce provedené a vyfakturované dodavateli ve
vykazovaném období, které budou uhrazeny až v následujícím období.

b) úcet 324 Prijaté zálohy celkem 551,00 tis. Kc:
jedná se o prijaté zálohy od nájemcu v objektu U Cerné Matky Boží za rok 2005, které
jim budou zúctovány v souladu s nájemními smlouvami v následujícím kalendárním
období.

c) úcet 347 Vyporádání a závazky vuci SR celkem 313,43 tis. Kc:
je tvoren prijatým nájemným z nemovitostí U Hybernu a U Cerné Matky Boží za
bežný rok 2005, které podléhá zúctováni se státním rozpoctem (po odpoctu
souvisejících nákladu) ve výši 313,38 tis. Kc,
a prijatým predplaceným nájemným na rok 2006 ve výši 50,00Kc-k objektu U Cerné
Matky Boží, které bude vyporádáno po skoncení roku 2006.

d) úcet 379 Jiné závazky celkem 38 410,36-tis.Kc, z toho:
35000,00 tis. Kc závazek vuci spolecnosti Hybernia a. s. na úhradu nákladu za
provedení rekonstrukce domu U Hybernu, který se zacal splácetvzájemným zápoctem
s pohledávkou na nájemné v objektu, podle dodatku c. 2 k nájemní smlouve, pocínaje
4. ctvrtletím 2005 a bude se postupne snižovat,
710,00 tis~Kc - závazky k vyplacení podpor dle uzavrených smluv a rozhodnutí Rady
Fondu z 2. uzáverky žádostí, které byly postupne vypláceny v prubehu roku 2005 a
tato zbývající cástka bude vyplacena po splnení smluvníchpodmínek,
2 700,31 tis. Kc je závazek Fondu-uhradit nájemci dríve vynaložené náklady na
rekonstrukci kavárny v objektu U Cerné Matky Boží postupným zápoctem proti
pohledávce na nájemné, který probíhá odkvetna 2005 a postupnese snižuje.

Mimoúcetne je evidován závazek vuci státnímurozpoctu ke splacení dríve poskytnuté dotace
ze státního rozpoctu na úhradu pohledávek spojených s likvidací loterie Ceská Lotynka, jejíž
zustatek ke dni sestavení úcetní záverky ciní 201 597,71tis. Kc.
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4. Pohledávky

Veškeré pohledávky Fondu celkem ve výši 4956,15 tis. Kc _ jsou pohledávkami
z predchozích let z ~innostiFondu, které jsou postupne Vyporádávány,jejich struktura a výše
se v hodnoceném období významne nezmenila.

Struktura pohledávek podrobneji:

a) úcet 314 Poskytnuté provozní zálohy celkem 110,63 tis. Kc:- .
- je~ná se o uhrazené zálohy dodavatelum na energie a služby v objektu U Cerné Matky

Boží, které budou zúctovány postupne v roce 2006 po dojití zúctovacích faktur od
dodavatelu.

b) úcet 316 Ostatní pohledávky ve výši 824,38 tis. Kc:
- je pohledávkou na úhradu nevycerpané cásti vecného plnení nájemného v Národním

dome na Vinohradech za rok 2005, která byla uhrazena až na pocátku roku 2006.

c) úcet 341 Dan z príjmu ve výši 96,60 tis. Kc:
- jedná se o uhrazené zálohy na dan z príjmu za rok 2005, které budou vyporádány po

zpracování priznání k dani za rok 2005 v prvnímpololetfroku 2006.

d) úcet 378 Jiné pohledávkY celkem 3 924,54 tis. Kc, z toho:
3283,16 tis. Kc je pohledávka na úhradu výnosu loterie Eurolotto, která je predmetem
soudního vymáhání v konkursu,
391,06 tis. Kc je pohledávka za zcizený majetek pri provozování loterie Ceská
Lotynka fmnou Pinkerton, která je predmetem soudního vymáhání,
41,22 tis. Kc jsou nedorešené pohledávky z provozování loterie Ceská Lotynka, které
budou vyporádány po dorešení soudního sporu uvedeného v predchozím odstavci,
209,10 tis. Kc je pohledávka na úhradu vstupného do objektu U Cerné Matky Boží za
4. ctvrtletí 2005, která byla uhrazena až na pocátku roku 2006.

5. Ostatní skutecnosti

5a) Proti Fondu jsou v soucasné dobe vedeny tyto soudní spory:
· spor s KO-Holding a.s, v likvidaci, žaloba o zaplacení cástky 81 632,66 tis. Kc

s príslušenstvím (úhrada rekonstrukce domu U Cerné Matky Boží, která probehla v letech
1993-1994, resp. i urcení výše nákladu na rekonstrukci), žaloba byla v prosinci lonského
roku v první instanci zamítnuta a žalobce se odvolal, dne 8. 6. 2005 probehlo odvolací
jednání v uvedené veci, soud pro formální vady rozsudku rozsudek zrušil a vec vrátil k
rízení na obvodní soud, -

· spor s PSI Holding, a.s., žaloba o zaplacení cástky ve výši 23 133,96 tis. Kc (úhrada
rekonstrukce domu U Hybemu), spolu s Fondem je žalovaná i spolecnost Musical, spol.
s r.o., která predmetnou cástku rekonstrukce svému dodavateli PSJ Holding neuhradila,
prestože se Fond s Musica1em(resp.jejím právním nástupcem Hybernií a.s.) vyrovnal.

114

--- - -- -



..- .. -- - . - - . -..

5b) Fond vede v soucasné dobe tyto soudní spory:
. žaloba na urcení pohledávky ve výši 3 336,47 tis. Kc vuci spol. EuroLOITO a.s. za

neodvedené výnosÝz loterií byla rozhodnuta ve prospech Fondu a poWedávka Fondu je
prihlášena do konkursního rízení - pohledávka je vedena v úcetnictví v hodnote bez
príslušenství tj. 3282,16 tis. Kc,

. spor s Pinkerton CR, s.r.o. v likvidaci, žaloba o zaplacení cástky ve výši 391,06 tis. Kc
s príslušenstvím, ve veci úhrady škody vzniklé zcizením m.ajetku Fondu v dobe.
provozování loterie Ceská Lotynka. Žaloba zamítnuta,bude nutno zvážit další postup.

~d~('
S-::stavil:Ing. Kalvodová
Dne: 20. 1. 2006

Jet-? t: ;/
Kontroloval: Z. Vác1avík
Dne: 23. 1. 2006

Státnf fond kultury
Ceské republiky

Mal\6i&ské"'mest! 1 @
11801Prahli1-MaláStrana tI!/(jfffi~

....l.....................
Ví1ezslavJandák .

fuinistrkulturyv
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Organizace,u níž bylo provedeno overení úcetní záverky:

Organizace:
Sídlo:

Státní fond kultury Ceské republiky
Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. 471/1

IC:
Predmet cinnosti:

45806985
Poskytováníprostredku z financních zdroju
Fondu formou úcelových dotací, pujcek nebo
návratných výpomocí na a) podporu vzniku,
realizacia uvádení umelecky hodnotných del, b)
edicní pociny v oblasti neperiodických i
periodickýchpublikací, c) výstavní a
prednášková cinnost, e) propagaci ceské kultury
v zahranicí,f)porádání kulturních festivalu,
prehlídek a obdobných kulturních akcí,g)
podporu kulturních projektu sloužícíchuchování
a rozvfjeníkultury národnostních menšin
v Ceské republice, h) podporu vysoce
hodnotných neprofesionálních umeleckých
aktivit,i)ochranu, údržbu a doplnování
knihovníhofondu

Zpráva auditora je urcena Ministerstvukultury Ceské republiky

Overované období: 1. leden 2005 až 31. prosinec 2005

Overení provedli:
Auditorská firma: BOO CS s.r.o., osvedcení KACR C.018

Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Auditori: Ooc. Ing. Jan Ooležal, CSc., osvedcení KACR C.
0070

Ing. Markéta Kredbová, osvedcení KACR C. 1279

Asistent auditora: Ing. Jana Kodytková
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BDO CS s.r.o.

Auditorská. úcetní a poradenská firma

Olbrachtova 1980/5
14000 Praha 4

Ceská republika
Telefon: +420241046111

Facsimile: +42024\ 046220
E-mail: bdo@bdo.cz

;BDO

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
PRO MINISTERSTVO KULTURY CESKÉREPUBLIKY

I
1-

Overili jsme priloženou úcetní záverku k 31. 12. 2006 Státního fondu kultury Ceské
republiky identifikovaného v této úcetní záverce. Za sestavení této úcetní záverky je
zodpovedné vedení Státního fondu kultury Ceské republiky. Naším úkolem je vydat na
základe provedeného auditu výrok k této úcetní záverce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a M~zinárodními
auditorskými standardy a souvisejícímiaplikacnímidoložkami Komory auditoru Ceské
republiky. Tyto standardy vyžadují. aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby
získal primerenou jistotu. že úcetní záverka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit
zahrnuje výberovým zpusobem provedené overení úplnosti a prukaznosti cástek a
informací uvedených v úcetní záverce. Audit též zahrnuje posouzení použitých
úcetních metod a významných odhadu provedených vedením a dále zhodnocení
vypovídací schopnosti úcetní záverky.Jsme presvedceni. že provedený audit
poskytuje primerený podklad pro vyjádrení výrokuauditora.

Podle našeho názoru úcetní záverka ve všech významných ohledech podává verný a
poctivý obraz aktiv. pasiva financní situace Státního fondu kultury Ceské republiky
k 31. 12.2005 a jeho príjmu a výdajuza rok 2005 v souladu s úcetními predpisy
platnýmiv Ceskérepublice.

V Praze dne 20.února 2006

BOO es, s.r.o.

zastoupená partnery:

~

~é/
Ing.JanB~
auditor, osvedcení C. 0034

-7

It
Ooc. Ing. Jan Ooležal.CSc.
auditor. osvedcení C.0070

1
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6.

Záverecný úcet

Státního fondu pro podporu a rozvoj ceské

kinematografie
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Státní fond Ceské republiky
pro podporu a rozvoj ceské kinematografie
Maltézské nám. 471/1
11801 Praha 1

Záverecný úcet Státního fondu Ceské republiky pro
kinematoe:rafie za rok 2005

.
Prílohake státnímuzáverecnémuúctu Ceskérepubliky za rok 2005

Predkládá: VítezslavJandák
ministr kultury

Predkládá se v souladu s § 6 zákona c. 241/1992 Sb.
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Prehled

ukazatelu financního hospodarení Státního fondu Ceské republiky
pro podporu a rozvoj ceské kinematografie

za rok 2005
v tis. Kc

Vypracoval:Ing. Kalvodová /; 7 I
telefon: 257085252 f (i.l~7'c't.8z'li Kontroloval:Z. Václavík -'). ~

telefon: 257085210 J (/'\--- /

Datum:7.3.2006

120

--

UKAZATEL Rozpocet 2005 Rozpocet2005 Skutecnost Plnení
schválený upravený 2005 v%

PRÍJMY
Danové príjmy

Nedanové príjmy 83000 83 000 115037 138,6

Kapitálovépríjmy

Prijaté dotace- z toho ze státníhorozpoctu
PRÍJMY CELKEM 83 000 83 000 115037 138,6
VYDAJE
Bežné výdaje 81 000 81 000 105608 130,4

Kapitálovévýdaje 2000 2000 2629 131,5

Ostatnívýdaje
VÝDAJE CELKEM 83 000 83 000 108237 130,4
SALDO PRlJMU A VYDAJU O O 6800 x
FINANCOVANI O O -6 800 x
z toho
- zmenastavu na bankovníchúctech -6 800 x
-zmenastavu bankovníchúveru x
-zmena stavu nebankovníchpujcek x
-saldo financníhoinvestování x



Státního fondu Ceské re ceské kinematoi!rafie

Na základe ustanovení vyhlášky c. 419/2001 Sb., ve znení pozdejších predpisu,
vypracovává Státní fond Ceské republiky pro podporu a rozvoj ceské kinematografie (dále jen
Fond) tento komentár záverecného úctu za rok 2005. Komentár je zpracován na základe
výsledku, vykazovaných predepsanými úcetními a financními výkazy, tj. na základe rozvahy,
prílohy a predevším výkazu pro prubežné hodnocení plnení rozpoctu (výkaz príjmu a výdaju,
dále jen VPV). V souladu se zákonem c. 241/1992 Sb., o Státním fondu Ceské republiky
pro podporu a rozvoj ceské kinematografie, je úcetní záverka Fondu overena auditorem, výrok
auditora je prílohou komentáre záverecného úctu.

Fond vykonával v prubehu roku 2005 svoji cinnost v souladu se zákonem
c. 241/1992 Sb., tedy predevším v oblasti podpory ruzných druhu kinematografickýchprojektu.
V roce 2005 bylo podáno 155žádostí o financnípodporu v celkovém objemu 418 126,30tis. Kc
(23. a 24. uzáverka žádostí). Rada Fondu rozhodla v roce 2005 o priznání podpory 81projektum
v celkové výši 69 800,00 tis. Kc (výsledky 22. a 23. uzáverky). Z techto a predchozích závazku
Fondu bylo vyplaceno celkem 67344,00 tis. Kc, z toho 64801,00 tis. Kc ve forme neinvesticních
podpor a 2543,00 tis. Kc ve forme investicních dotací. Zustatek nevyplacených, smluvne
garantovaných financních príspevku k 31. 12. 2005, který bude cerpán v letech následujících,
ciní 48 934,00 tis. Kc. Fond v roce 2005 již neposkytovalžádné podpory subjektum postiženým
povodnemi v roce 2002, neobdržel dotaci ze státního rozpoctu a necerpal žádné prostredky
z fondu Evropské unie. U všech podpor poskytnutých Fondem se nejednalo o prostredky
ze státního rozpoctu, nýbrž o jiné verejné prostredky ze zdroju stanovených Fondu zákonem
241/1992 Sb.

V návrhu rozpoctu na rok 2005 byly poprvé zohledneny i príjmy a výdaje, které fyzicky
neprošly bankovním úctem, ale bylo o nich úctováno tak, aby zobrazení v úcetnictví bylo verné
a poctivé. Proto oproti predcházejícímlétum byla príjmová a výdajová strana rozpoctu približne
o 20 mil. Kc vyšší, tzn. na úrovni 83 mil. Kc. Fond zohlednil v návrhu rozpoctu výši hrubých
(tzn. obchodním zástupcem vyfakturovaných)príjmu z užití filmových del od uživatelu licencí
a soucasne zohlední výdaje, které na dosažení techto príjmu vynakládá tj. vyplacené autorské
honoráre a odmena obchodnímuzástupci.V dosavadníchrozpoctech se uvažovalopouze s príjmy
skutecne uhrazenýmina bankovní úcet Fondu (tj. již po odpoctu autorských honoráru a odmeny
zástupci). Nový postup byl konzultován s auditorem a Ministerstvem financí a bude použit
i v následujících letech. Tímto zpusobem odrážejí predepsané úcetní a financní výkazy presneji
príjmy a výdaje Fondu,na nichž závisí množstvívolnýchprostredku,které pak Fond muže použít
na podporu kinematografických projektu. Vzhledem k tomu, že tímto zpusobem se rozpocet
sestavovalpoprvé, tak i pres použití údaju o prumernýchpríjmech a výdajích z minulých let byl
rozpocetprekrocenna obou stranácho cca 30 %.

Hlavním zdrojem príjmu Fondu jsou príjmy z obchodního využití filmu, k nimž Fond
vykonává autorská práva výrobce, jejichž správu zajištuje na základe smlouvy spolecnost
Ateliéry Bonton Zlín, a.s. (dále jen ABZ). Dalším významným príjmem jsou odvody príplatku
k cene vstupného do kin (dále jen korunový príplatek). Krome toho má Fond další príjmy
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z hromadné správy autorskýchpráv dle autorského zákona,z užití filmu od Národního filmového
archivu, príjmy, jež tvorí podíl na výnosech z dríve podporených del, príjmy z úroku
z penežníchprostredku uložených na bežném a termínovaném vkladu a príjmy ze splátek
návratnýchfinancníchvýpomocídríve poskytnutýchžadatelum.

Fond je podle usnesení vlády CR ze dne 17. ledna 1996 c. 73 orgánem príslušným pro
vyrizovánížádostí o koprodukcnístatutpodle Evropskéúmluvy o filmové koprodukci,která byla
vyhlášenapod c. 26/2000 Sb. m. s. V roce 2005 bylo projednáno7 žádostí.

Príjmy

Plánovanénedanovépríjmy Fondupro rok 2005 byly na úrovni 83 000,00 tis. Kc, z toho
71 040,00 tis. Kc jako príjmy z vlastní cinnosti (z obchodního využití filmu, dle autorského
zákona, z korunových príplatku, podíly na výnosech podporených projektu a splátky dríve
poskytnutých financních výpomocí), 660,00 tis. Kc príjmy z pronájmu, 1 200,00 tis. Kc prijaté
úroky, 1 100,00tis. Kc ostatní nedanovépríjmy a 9 000,00 tis. Kc bylo rozpoctovánojako prijaté
splátky návratných financních výpomocí. Celkové skutecné nedanové príjmy cinily
115037,27 tis. Kc. Prekrocení rozpoctu príjmu o 38 % bylo ovlivneno predevším prekrocením
plánované cástkyvlastníchpríjmu pri použití nové "brutto" metodysestavení rozpoctu.

Ostatní príjmy z vlastní cinnosti (položka 2119 rozpoctové skladby VPV) tvorí vždy
nejvetší cást príjmu, byly rozpoctoványve výši 71 040,00 tis. Kc, skutecnostcinila 99 667,40 tis.
Kc, tj. 140% plánovanýchpríjmu.

Nejvetší cást príjmu z vlastní cinnosti tvorily, tak jako v predchozích letech, príjmy
z obchodního využití filmu a dle autorského zákona od ABZ, NFA, Intergramu a podíly
na výnosech dríve podporených del, které v roce 2005 cinily celkem 89 566,72 tis. Kc. Z toho
za obchodní užití filmu od ABZ bylo prijato 88333,01 tis. Kc, dle autorského zákona
1 215,38 tis. Kc a podíl na výnosech dríve podporených del cinil 18,33 tis. Kc. Pri použití
"brutto" metody bohužel nelze srovnávat dosažené príjmy s obdobnými príjmy v minulých
obdobích, lze však pri podrobnejším zkoumání konstatovat,že úroven disponibilníchprostredku
z obchodního užití filmu, jako hlavního zdroje príjmu, se pohybuje na približne stejné úrovni už
nekolik let.V roce 2002 cinily disponibilní príjmy z vlastní cinnosti bez korunového príplatku
53087,08 tis. Kc, v roce 2003 cinily 56 451,73 tis. Kc, v roce 2004 cinily 39089,56 tis. Kc
a tytéž príjmy za rok 2005 po odectu souvisejících nákladu na jejich dosažení cinily
51 348,35tis. Kc. Prumerná cástka tohoto príjmu za predchozí léta pak ciní 49542,79 tis. Kc.
Znamená to, že v roce 2005 Fond získal oproti predchozím letum z techto zdroju mírne vyšší
cástku, kteroumuže použít na podporuprojektuv souladu se zákonem o Fondu.

Dalším významným príjmem Fondu z vlastní cinnosti byl korunový príplatek
ke vstupnému do kin, jenž predstavovalcástku 10 100,68tis. Kc a ve srovnání s predcházejícími
léty 2002 (11 420,80 tis. Kc), 2003 (12 834,24 tis. Kc) a 2004(13 143,52tis. Kc) klesla to až
na úroven roku 2001 (10 610,59 tis. Kc). Pokles prijatých korunových príplatku oproti
predchozím letum je zpusoben již dríve avizovaným poklesem poctu návštevníku kin. Cástka
prijatých korunových príplatku ve vykazovaném kalendárním roce obsahuje vždy príjmy
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od posledního ctvrtletí predchozího kalendárního roku až do 3. ctvrtletí roku vykazovaného,
protože provozovatelé kin mají zákonnou povinnost vykazovat a odvádet príplatek vždy
do 15.dne mesíce následujícíhopo skoncenípríslušného kalendárního ctvrtletí. Konkrétne napr.
pro rok 2005 to znamená, že vykazované príjmy korunového príplatku zahrnují príjmy
od 4. ctvrtletíroku 2004 až do 3. ctvrtletí 2005.

Príjem z pronájmu nemovitostí (položka 2132 rozp. skladby VPV) cinil 148,00 tis. Kc,
z duvodu ukoncení nájemní smlouvyke konci listopadu 2004 a hledání nového nájemce po vetší
cást roku 2005 nebyla jeho rozpoctovaná výše 660,00 tis. Kc zcela naplnena (na 22 %
rozpoctované cástky). Nová nájemní smlouva byla uzavrena v zárí 2005 a od té doby nájemce
rádne hradí sjednané nájemné. Tento príjem bude predmetem priznání k dani z príjmu za rok
2005 (krome cástky 80 tis. Kc, kteráje predplacenýmnájemnýmna rok 2006), protože tento druh
príjmu není v zákone o Fondu vyjmenován jako zdroj príjmu Fondu a tudíž není od dane
osvobozen.

Príjmy z úroku (položka 2141 rozp. skladby VPV), rozpoctované ve výši 1 200,00 tis. Kc,
cinily ve skutecnosti 991,63 tis. Kc, tj. 83 % rozpoctované výše. Nižší dosažená cástka úroku
z vkladu oproti rozpoctu byla ovlivnena snížením výše úrokových sazeb na termínovaném úctu
v roce 2005.

Navíc oproti rozpoctu Fond prijal cástku 724,29 tis. Kc jako sankcní platby (položka 2210
rozp. skladby VPV) od príjemcu financní podpory, které jim byly vymereny za porušení
smluvních povinností a cástku 7492,00 tis. Kc, což jsou vrácené cástky financních podpor
od príjemcu podpory (položka 2229 rozp. skladby) pri nedodržení podmínek smlouvy (zpravidla
pri nedokoncení projektu v daném termínu).

Ostatní nedanové príjmy (položka 2329 rozp. skladby VPV) byly rozpoctovány
na základe príjmu let minulýchve výši 1 100tis. Kc, skutecnost cinila 1 010,97 tis. Kc, tj. 93 %
rozpoctované výše. Tyto príjmy jsou prevážne tvoreny uhrazenými žadatelskými poplatky
z 23. a 24. uzáverky žádostí a vratkami z 22. a 23. uzáverky žádostí, celkem ve výši 929,87 tis.
Kc, tyto poplatky jsou urceny na expertní posouzení predložených projektu a jako takové byly
(a v prípade 24. uzáverky budou na pocátku roku 2006) použity na úhradu provedených
expertních posudku a vyúctovány žadatelum. Další nerozpoctovanou cást této položky ve výši
81,10 tis. Kc tvorí Fondu vrácené autorské honoráre za léta 2000-2004, které nemohly být
z ruzných duvodu obchodnímzástupcemABZprostrednictvímochrannýchautorskýchorganizací
vyplaceny autorum za užití filmu. Tyto honoráre jsou stále vedeny jako závazek Fondu vuci
autorum,který bude vyplacenpo splnenípodmínekpro jejich vyplacení.

Položky 2411 a 2412 rozp. skladby VPV ve výši 5 002,98 tis. Kc jsou tvoreny splátkami
návratných financních výpomocí s pevne stanoveným termínem splatnosti od fyzických
a právnických osob podnikajících, které byly poskytnuty v predcházejících letech. Vzhledem
k tomu, že Rada Fondu v prubehu roku 2005 odsouhlasila zmenu termínu splatnosti nekterých
podpor nebo zmenu jejich formy, nebyla rozpoctovaná výše splátek 9 000,00 Kc dosažena a byla
naplnena pouze na 56 %.
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Výdaie

V rámci schváleného rozpoctu bylo plánováno použití zdroju ve výši 83 000,00 tis. Kc,
z toho bežné výdaje vcetne vyplacených návratných financních výpomocí 81 000,00 tis. Kc
a kapitálové výdaje 2 000,00 tis. Kc. Bežné výdaje ve výši 81 000,00 tis. Kc byly rozpoctovány
prevážne jako výdaje na poskytnutí podpor žadatelum ruzných právních forem a to ve výši
54000,00 tis. Kc. Ostatní bežné výdaje mimo poskytnuté podpory ve výši 27 000,00 tis. Kc byly
rozpoctovány jako výdaje vynaložené na dosažení príjmu a na cinnost Fondu a Rady Fondu.
Kapitálové výdaje ve výši 2 000,00 tis. Kc byly rovnež urceny na vyplacení podpor žadatelum,
avšak investicního charakteru. Celkem na vyplacení podpor v souladu se zákonem o Fondu bylo
rozpoctováno 56 000,00 tis. Kc. Clenení žadatelu podle právních forem (fyzické osoby,
právnické osoby, príspevkové organizace, obce, neziskové organizace, obcanská sdružení,
vysoké školy apod.), stejne jako charakter podpory (investicní ci neinvesticní), bylo v dobe
sestavení rozpoctu pouze orientacní, protože nebylo predem možno odhadnout jejich podíl
na celkové cástce vyplacených podpor. Celkové skutecné výdaje v roce 2005 cinily
108237,00 tis. Kc, což je 130 % plánované cástky, kdy prekrocení rozpoctu výdaju je zpusobeno
vyššími než odhadovanými výdaji pri použití nové "brutto" metody sestavení rozpoctu. Rozpocet
byl sestaven jako vyrovnaný, ve skutecnosti skoncil s prebytkem 6 800,27 tis. Kc.

Z celkových výdaju tvorí každorocne podstatnou cást financní príspevky na tvorbu
(scénár), výrobu, distribuci a propagaci kinematografickýchdel, technický rozvoj a modernizaci
ceské kinematografie a podporu del národnostních a etnických menšin v Ceské republice,
rozpoctovanév roce 2005 ve výši 56 000,00 tis. Kc a vyplacenév celkové výši 67 344,00 tis. Kc.
Vyplacenépodpory tak tvorí 62 % celkovýchvýdaju Fonduv roce 2005.

Clenení vyplacených podpor podle položek rozpoctové skladby VPV je následující:

investicní podpory:
6312 fyzickým osobám podnikajícím
6313 právnickým osobám podnikajícím
6322 obcanským sdružením
6341 obcím

6359 ostatním príspevkovým organizacím
celkem investicní podpory
neinvesticní podpory:
5212 fyzickým osobám podnikajícím
5213 právnickým osobám podnikajícím
5221 obecne prospešným spolecnostem
5222 obcanským sdružením
5229 neziskovým apod. organizacím
5332 vysokým školám
5339 ostatním príspevkovým organizacím
5493 fyzickým osobám nepodnikajícím
5612 návratné financní výpomoci s pevne stanoveným termínem splatnosti

fyzickým osobám podnikajícím
5613 tytéž návratné financní výpomoci právnickým osobám podnikajícím
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100,00 tis. Kc
440,00 tis. Kc
353,00 tis. Kc

1 450,00 tis. Kc
200,00 tis. Kc

2 543,00 tis. Kc

17465,00 tis. Kc
34 890,00 tis. Kc

1 010,00 tis. Kc
1 908,00 tis. Kc

495,00 tis. Kc
270,00 tis. Kc
700,00 tis. Kc

63,00 tis. Kc

4 000,00 tis. Kc
2 000,00 tis. Kc



5621 tytéž výpomociobecneprospešnýmorganizacím
celkem neinvesticnípodpory
souhrn investicnícha neinvesticníchpodpor

2 000,00 tis. Kc
64801,00 tis. Kc

67 344,00 tis. Kc

Z hlediska clenení vyplacených podpor podle zákona c. 241/1992 Sb. byly prostredky
Fondu v roce 2005 poskytnuty v následující strukture:
a) na tvorbu ceského kinematografického díla (~. scénár)
b) na výrobu ceského kinematografického díla
c) na distribuci hodnotného kinematografického díla
d) na propagaci ceské kinematografie
e) technický rozvoj a modemizaci ceské kinematografie
f) výrobu, distribuci a propagaci kinematografických del národnostních

a etnických menšin, žijících na území CR
Celkem

462,00 tis. Kc
51 894,00 tis. Kc
4 605,00 tis. Kc
7 660,00 tis. Kc
2 543,00 tis. Kc

180,00 tis. Kc
67 344,00 tis. Kc

V roce 2004 bylo na podporu kinematografickýchprojektu vyplaceno celkem 68213,00
tis. Kc, v roce 2003 54048,50 tis. Kc a v roce 2002 81 004,00 tis. Kc (vliv dotace ze státního
rozpoctu), pricemž výše vyplacených podpor je závislá na splnení podmínek, které jsou
smlouvami stanoveny pro vyplacení jednotlivých splátek financních podpor. Z toho duvodu
se výše vyplacených podpor muže vjednotlivých letech lišit, prumer za predcházející 3 roky
pritom ciní 67755,16 tis. Kc, takže výše podpor vyplacených v roce 2005 odpovídá tomuto
prumernému stavu. Krome toho byly ke konci roku vykázány závazky Fondu z uzavrených
smluv na podporu projektu ve výši 48 934,00 tis. Kc, které budou vyplaceny po splnení
príslušnýchsmluvníchustanovení.

Další neinvesticní výdaje ve výši 27000,00 tis. Kc byly rozpoctovány jako výdaje
na dosažení príjmu, na provoz Fondu a cinnost Rady Fondu, skutecné cerpání bylo 40 807,32 tis.
Kc, což ciní 38 % celkových výdaju Fondu. Vzhledem k prekrocení rozpoctovaných príjmu
z vlastní cinnosti se adekvátnetomu zvýšila i cástka nákladuna dosaženípríjmu, která zpusobila,
že puvodne rozpoctovanévýdaje mimoposkytnutépodporybyly prekroceny.
Z výše uvedené cástky 40 807,32 tis. Kc bylo na dosažení príjmu z vlastní cinnosti vynaloženo
38218,36 tis. Kc, z toho:

položka rozp. skladby 5021 VPV ve výši 15832,95 tis. Kc jsou autorské honoráre, které
Fond musí autorum zúcastneným na tvorbe díla vyplatit za jejich užití v príslušném
období,
z položky 5169 VPV nákup ostatních služebbyla cástka 22 385,41 tis. Kc vyplacenajako
odmena obchodnímuzástupci ABZ, Intergramu a další výdaje pri správe filmových del,
(zbytekpoložky ve výši 920,62 tis. Kcjsou výdaje na provoz Fondu).

Zbylá cást výdaju z cástky 40 807,32 tis. Kc byla vynaložena na provoz Fondu a cinnost Rady
Fondu a to celkemve výši 2588,96 tis. Kc, z toho:

položky 5151,5153 a 5154 rozp. skladbyVPV ve výši 70,23 tis. Kc byly výdaje na vodu,
plyn a elektrickouenergii v nemovitostiFondupo dobu, kdy byl objekt nepronajímán,
položka 5162 VPV ve výši 5,60 tis. Kc byly výdaje na telekomunikacní služby
v nemovitosti Fondu, které kryly napojení na pult centrální ochrany rovnež po dobu, kdy
byl objekt volný,
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položka 5163 VPV ve výši 13,27 tis. Kc predstavuje bankovní poplatky za vedení všech
úctu Fondu,
položka 5166 VPV ve výši 1 365,60 tis. Kc jsou výdaje na konzultacní, poradenské
a právní služby, které zahrnují i výdaje na posuzování došlých žádostí, hrazené predevším
z prijatých žadatelských poplatku, ve výši 1 028,34 tis. Kc,
položka 5168 VPV ve výši 115,60 byly výdaje na zpracování dat (úcetnictví),
z položky 5169 VPV byla cástka 920,62 tis. Kc vynaložena na nákup služeb (úklid,
ostraha nemovitosti, zpracování agendy korunového príplatku aj.)
položky 5173 a 5175 VPV ve výši 28,54 tis. Kc predstavovaly uhrazené cestovné clenum
Rady Fondu a obcerstvení,
položka 5362 VPV ve výši 69,50 tis. Kc byla výdajem na úhradu dane z príjmu za rok
2004 a zálohy dane z príjmu na rok 2005.

Z celkových investicních výdaju ve výši 2 628,68 tis. Kc byly krome poskytnutých
podpor na technický rozvoj a modemizaci v ceské kinematografii ve výši 2543,00 tis. Kc
uhrazeny též výdaje Fondu na nákup softwarovéhovybavení - programu pro sledování úhrady
korunového príplatku od jednotlivých provozovatelu kin ve výši 85,68 tis. Kc. Program byl
zarazen do dlouhodobéhonehmotnéhomajetkuFondu v listopadu2005.

Dlouhodobý hmotnÝ. nehmotnÝ a financní maietek Fondu

Celková hodnota dlouhodobého hmotného, nehmotného a financního majetku

spravovaného Fondem ciní 2286,23 tis. Kc. Prevážnou cást majetku tvorí dlouhodobý hmotný
majetek v podobe nemovitosti na Praze 5 v hodnote 2 121,39 tis. Kc.

Fond je príslušný hospodarit nemovitostív ul. Lumiéru c.181141,Praha 5 vc. pozemku,
porizovací hodnota nemovitosti ciní celkem 2 121,39 tis. Kc (z toho pozemek 423,69 tis. Kc
a stavba 1 697,70 tis. Kc). Objekt byl od roku 2002 do listopadu 2004 pronajat za komercní
nájemné, poté nájemce nájemní smlouvu ukoncil z duvodu stehování firmy do vlastního objektu.
Od data ukoncení predchozí nájemní smlouvy Fond hledal vhodného nájemce, nová nájemní
smlouva byla uzavrenav zárí 2005 s tím, že nájemceprovedl na svuj náklad rekonstrukciprostor
na administrativníprostory a výdaje na zhodnocení stavby se budou po odsouhlasenívyúctování
nákladu zapocítávatjako závazek Fondu k úhrade hodnoty rekonstrukceproti pohledávce Fondu
na úhradu nájemného se strany nájemce. Zhodnocení majetku-stavby bude zaúctováno
po definitivním odsouhlasení vyúctování tj. v roce 2006. Príjmy z nájemného jsou predmetem
priznání k dani z príjmu.

Dlouhodobýfinancnímajetek evidujeFond ve výši 73,50 tis. Kc, z tohoje 57 496 ks akcií
Krátkého filmu Praha, a. s. v porizovacíhodnote 57,50 tis. Kc tj. 1 Kc za I ks akcie, a I akcie AB
BarrandovPraha, a.s., která byla v roce 2003 zakoupenana základe usnesenívlády CR c. 1002za
cenu 16,00 tis. Kc. Z držení techto cenných papíru nemel Fond v roce 2005 ani v predchozích
letech žádné výnosy. Na mimorádné valné hromade spolecnosti Krátký film Praha dne
29.8.2005 bylo prijato usnesení o prechodu akcií minoritních akcionáru tj. i Fondu
na majoritního akcionáre, pricemž o hodnote protiplnení na I ks akcie 0,10 Kc Fond
pravdepodobnepovede soudní spor.
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Oproti roku 2004 se hodnota dlouhodobého nehmotného majetku Fondu v roce 2005
navýšila o softwarové vybavení - program pro evidenci korunových príplatku ke vstupnému,
v porizovací cene 85,68tis. Kc.

Pohledávky Fondu

Fond vykazuje pohledávky v celkové výši 52247,94 tis. Kc (viz r. 75 Rozvahy). Nejvetší
cást pohledávek Fondu tvorí Jiné pohledávky, vedené na úctu 378 (viz r. 72 Rozvahy), ve výši
51 847,61 tis. Kc, pricemž pokles k 31. 12. 2005 oproti pocátecnímu stavu úctu 378 ve výši
59 468,82 tis. Kc je prevážne zpusoben snížením stavu pohledávek z návratných financních
výpomocí s pevne stanoveným termínem splatnosti a tato skutecnost ovlivnila i snížení celkové
výše pohledávek z pocátecního stavu 60 035,95 tis. Kc na soucasnou úroven 52 247,94 tis. Kc.

Z celkové cástky Jiných pohledávek ve výši 51 847,61 tis. Kc (úcet 378 viz r. 72
Rozvahy) je 47 810,90 tis. Kc tvoreno pohledávkami na splátky dríve poskytnutých návratných
financních výpomocí s pevne urcenou lhutou splatnosti, z cehož pohledávka po splatnosti ve výši
8 000,00 tis. Kc je soudne vymáhána. Ostatní pohledávky jsou v jednání nebo splatné
v následujících letech. Zbylá cást Jiných pohledávek je tvorena pohledávkami na vrácení
vyplacených financních výpomocí, kdy žadatelé z duvodu nedodržení smluvních podmínek jsou
povinni výpomoc vrátit a pohledávkami na úhradu dlužných korunových príplatku ke vstupnému
od provozovatelu kin. Pohledávky na vrácení vyplacených financních výpomocí ve výši
2 267,00 tis. Kc jsou vymáhány prostrednictvím místne príslušných financních úradu príjemce
podpory, pohledávky na úhradu príplatku ke vstupnému ve výši I 769,71 tis. Kc jsou vymáhány
ve správním rízení Ministerstvem kultury a event. prostrednictvím soudu i exekucí majetku.

Dále Fond eviduje na úctu 316 Ostatní pohledávky (viz r. 57 Rozvahy) ve výši 172,82 tis.
Kc, které jsou tvoreny pohledávkami za príjemci podpory na úhradu sankcí, které byly vymereny
za porušení smluvních povinností pri poskytnutí financní podpory, pohledávkami na úhradu
sankcí pri porušování povinností pri odvádení korunového príplatku a pohledávkou na úhradu
preplatku faktury od dodavatele. Další cást celkových pohledávek tvorí pohledávky na úctu 314
Poskytnuté zálohy (viz r. 55 Rozvahy) ve výši 195,51 tis. Kc, což jsou uhrazené zálohy
dodavatelum, které budou vyporádány v prubehu roku 2006 a dále cástka 32,00 tis. Kc vedená na
úctu 341 Dan z príjmu (viz r. 61 Rozvahy), což je uhrazená záloha na dan z príjmu roku 2005,
která bude vyporádána po podání danového priznání v první polovine roku 2006.

Závazky Fondu

Ke konci roku 2005 Fond vykazuje závazky v celkové výši 50805,81 tis. Kc (viz r. 189
Rozvahy). Veškeré závazky Fondu jsou závazky z bežné cinnosti, které budou postupne
vyporádány. Fond nemá žádné vlastní zamestnance a proto nemá žádné závazky pojistného
na sociální zabezpecení a príspevky na státní politiku zamestnanosti, ani zdravotní pojištení.
Vuci místne príslušnému financnímu úradu nemá Fond rovnež evidovány danové nedoplatky.
Objem ani struktura závazku Fondu se za úcetní období roku 2005 výrazneji nezmenily.
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Nejvyšší podíl na celkových závazcích mají závazky vuci žadatelum k vyplacení podpor
na základe rozhodnutí Rady Fondu a z uzavrených smluv ve výši 48 934,00 tis. Kc, které budou
vyplaceny postupne po splnení podmínek pro vyplacení jednotlivých splátek. Tyto závazky jsou
vedeny spolu se závazky k vyplacení autorských honoráru ve výši 1 767,00 tis. Kc na úctu 379
Jiné závazky (viz r. 188 Rozvahy), jehož konecný stav je 50701,00 tis. Kc. Závazky vuci
dodavatelum ve výši 24,81 tis. Kc, které nebyly uhrazeny k 31. 12.2005, byly uhrazeny
na pocátku roku 2006 a jsou vedeny na úctu 321 Dodavatelé (viz r.167 Rozvahy). Obdobne
prijaté zálohy - predplacené nájemné ve výši 80,00 tis. Kc, vedené na úctu 324 (viz r. 169
Rozvahy), budou zúctovány v následujícím období.

Financní prostredkY

Fond má zrízen bežný úcet u CNB Praha. Stav penežních prostredku na tomto úctu k
1. 1. 2005 cinil 47 465,50 tis. Kc a k 31. 12. 2005 cinil 53512,49 tis. Kc, vklad je úrocen
bežnou úrokovou sazbou,která v prubehuceléhoroku 2005, stejnejako v roce predchozím,cinila
0,5 % p.a.

Volné prostredky Fondu jsou uloženy na termínovanývklad u CSOB a k nemu je zrízen
bežný úcet (slouží k ukoncení termínovaného úctu a jeho znovuobnovení), souhrnný pocátecní
zustatekbyl 46 764,79 tis. Kc a konecný zustatekk 31. 12.2005 cinil 47 518,07 tis. Kc. Úroková
sazba na termínovaném vkladu se v prubehu roku 2005 pohybovala od 2,12 % do 1,45 % p.a.,
manipulacníbežný úcet byl po celý rok úrocen sazbou0,10 % p.a.

Celkový pocátecní zustatek penežních prostredku cinil 94 230,29 tis. Kc a konecný
zustatek cinil 101 030,56 tis. Kc.

Fond nevykazujeúverové zatížení.
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ORGANIZACE: 49708139

Biíloha C.1 k vyhlášce C.505/2002 Sb.
;inností pro organizacní složky

státu, státní fondy, územní
samosprávné celky a príspevkové
organizace

ROZVAHA (BILANCE) Název nadrízeného orgánu

(v tis. Kc na dve desetinná místa)

Sestavená k 31.12.2005

ICO

Název, sídlo a právní forma
úcetní jednotky:

Státnl fond CR pro podporu a
rozvojceské kinematografie
Maltézskénám. 471/1
118 01 Praha 1
ST ATNI FOND

49708139

AKTIVA

129

Pol. Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005
Název položky Úcet císlo

1 2

A. stáláaktiva soucetpoložek9+15+26+33+4101 2 200,55 2 286,23I.-

Dlouhodobýnehmotnýmajetek

- Nehmotnévýsledkyvýzkumua vývoje (0121 02 0,00 0,00
- Software (0131 03 0,00 85,68

- Ocenitelnápráva (0141 04 0,00 0,00

- Drobnýdlouhodobýnehmotnýmajetek (0181 05 5,66 5,66
- Ostatnidlouhodobýnehmotnýmajetek (0191 06 0,00 0,00

- Nedokoncenýdlouhodobýnehmotnýmajetek (0411 07 0,00 0,00

- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (0511 08 0,00 0,00

Dlouhodobýnehmotnýmajetekcelkemsoucetpoložek2 až 8 09 5,66 91,34

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

- Oprávky k nehmotným výsledkum výzkumu a vývoje (0721 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 ostatnimu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 0,00 0,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majeteku celkem soucet položek 10 až 14 15 0,00 0,00

3. Dlouhodobýhmotnýmajetek

- Pozemky (031) 16 423,69 423,69
- Umelecká dila a predmity (032) 17 0,00 0,00
- Stavby (021) 18 1 697,70 1 697,70
- samostatné movité veci a soubory movitých vi ci (022) 19 0,00 0,00
- Pestitelské celky trvalých porostu (025) 20 0,00 0,00
- Základnistádoa tažnázvirata (0261 21 0,00 0,00
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 0,00 0,00
- Ostatnidlouhodobýhmotnýmajetek (029) 23 0,00 0,00
- Nedokoncenýdlouhodobýhmotnýmajetek (042) 24 0,00 0,00
- Poskytnutézálohyna dlouhodobýhmotnýmajetek (052) 25 0,00 0,00
Dlouhodobýhmotnýmajetekcelkemsoucetpoložek16 až 25 .26 2121,39 2121,39

4. Oprávkyk dlouhodobémuhmotnémumajetku

- Oprávkyke stavbám (0811 27 0,00 0,00
- Oprávky k samostatným movitým vecem a souborum movitých veci (082) 28 0,00 0,00
- Oprávkyk pestitelskýmcelkumtrvalýchporostu (085) 29 0,00 0,00
- Oprávky k základnimu stádu a tažným zviratum (0861 30 0,00 0,00
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00
- Oprávky k ostatnimu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00

Oprávkyk dlouhodobémuhmotnémumajetkucelkemsoucetpoložek27 až 32 33 0,00 0,00



Název položky
Pol.

Úcet Icíslo

5.1 Dlouhodobýfinancnímajetek

- Majetkové úcasti v osobách s rozhodujícim vlivem

- Majetkové úcasti v osobách s podstatným vlivem

- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti

- Pujcky osobám ve skupine

- Ostatní dlouhodobé pujcky

- Ostatni dlouhodobý financní majetek

- Porizovaný dlouhodobý financní majetk

Dlouhodobý financní majetek celkem soucet položek 34 až 40

B. Obežná aktiva
soucet položek 51+75+89+119+1241 42

1. I Zásoby

- Materiál na sklade (112) 43
(111 nebo 119) 44

(121) 45

(122) 46

(123) 47

(124) 48

(132) 49

(131 nebo 139) 50

51

- Porízeni materiálu a Materiál na ceste

- Nedokoncená výroba

- Polotovary vlastní výroby

- Výrobky

- Zvírata

- Zboží na sklade

- Porízení zboží a Zboží na ceste

Zásoby celkem soucet položek 43 až 50

2.1Pohledávky

- Odberatelé

- Smenky k inkasu

- Pohledávky za eskontované cenné papíry

- Poskytnuté provozní zálohy

- Pohledávky za rozpoctové príjmy

- Ostatní pohledávky

Soucet položek 52 až 57

- Pohledávky za úcastníky sdruženi

- Sociá1ni zabezpeceni a zdravotni pojištení

- Dan z prijmu

- Ostatni primé dane

- Dan z pridané hodnoty

- Ostatni dane a poplatky

- Pohledávky z pevných termínových operaci a opci

Soucet položek 61 až 64

- Nároky na dotace a ostatni zúctováni se státnim rozpoctem (346)

- Nároky na dotace a ostat.zúctováni s rozpoctem územ.samospr.celku(348)

-

Soucet položek 67 a 68

- Pohledávky za zamestnanci

- Pohledávky z vydaných dluhopisu

- Jiné pohledávky

- Opravnápoložkak pohledávkám

Soucet položek 70 až 73

Pohledávky celkem soucet položek 58+59+60+65+66+69+74

3.1Finnacní majetek

- Pokladna
(261) 76

(+/- 262) 77

(263) 78

79

(241) 80

(243) 81
(245) 82

83

- Peníze na ceste

J

- Ceniny

Soucet položek 76 až 78

- Bežný úcet

- Bežný úcet fondu kulturních a sociálních potreb

- Ostatní bežné úcty

Soucet položek 80 až 82
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(061) 34

(062) 35

(063) 36

(066) 37

(067) 38

(069) 39
(043) 40

41

(311)

(312)

(313)

(314)

(315)

(316)

52

53
54

55

56
57

58

59

60

61
62

63

64
65

66
67
68

69

70
71

72

73
74

75

(358)

(336)

(341)

(342)

(343)

(345)

(373)

(335)

(375)

(378)

(391)

Stav k 01.01.

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

0,00

73,50-
154 266,24

0,00

0,00

0,00

4,00
0,00

563,13

567,13

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

59 468,82
0,00

59 468,82

60 035,95

- -- --

Stav k 31.12.2005

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

0,00

73,50

153278,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

195,51

0,00
172,82

368,33

0,00

0,00

32,00

0,00

0,00
0,00

0,00
32,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

51 847,61

0,00
51 847,61

52247,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00



Název položky

- Majetkové cenné papiry k obchodováni

- Dlužné cenné papíry k obchodováni

- Ostatni cenné papiry

- Porizeni krátkodobého financniho majetku

Soucet položek 84 až 87

Financni majetek celkem soucet položek 79+83+88

4.1Úcty rozpoctového hospodareni a dalši úcty majicí vztah k rozpoct.

hospodareni a úcty mimorozpoctových prostredku

- Základni bežný úcet

- Vkladový výdajový úcet

- Prijmový úcet

- Bežné úcty penežnich fondu

- Bežné úcty státnich fondu

- Bežné úcty financních fondu

Soucet položek 90 až 95

- Poskytnuté dotace organizacním složkám státu

- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu

- Poskytnuté príspevky a dotace prispevkovým organizacím

- Poskytnuté dotace ostatním subjektU1\!.

- Poskytnuté príspevky a dotace prispevkovým organizacím

- Poskytnuté dotace ostatním subjektU1\!.

Soucet položek 97 až 102

- Poskytnuté návratné financni výpomoci mezi rozpocty

- Poskytnuté prechodné výpomoci prispevkovým organizacim

- Poskytnutá prechodné výpomoci podnikatelským subjektU1\!.

- Poskytnuté prechodné výpomoci ostatním organizacím

- Poskytnuté prechodné výpomoci fyzickým osobám

Soucet položek 104 až 108

- Limity výdaju

- Zúctováni výdaju územnich samosprávných celku

- Materiální náklady

náklady nevýrobni povahy

a ostatní výplaty fyzickým osobám

ostatní osobní náklady

- Dávky sociálniho zabezpecení

- Manka a škody

Soucet položek 112 až 117

- Služby a

- Cestovné

- Mzdové a

131

(231)

(232)

(235)

(236)

(224)

(225)

(202)

(212)

(203)

(204)

(213)

(214)

(271)

(273)

(274)

(275)

(277)

(221)

(218)

(410)

(420)

(430)

(440)

(450)

(460)

, I Pol. I

Stav k 01.01. I Stav k 31.12.2005

Ucet císlo
I1 2

(251) 84 0,00 0,00
(253) 85 0,00 0,00
(256) 86 0,00 0,00
(259) 87 0,00 0,00

88 0,00 0,00
89. 0,00 0,00

90 0,00 0,00
91 X 0,00
92 X 0,00
93 0,00 0,00
94 94230,29 101 030,56
95 0,00 0,00
96 94 230,29 101 030,56

97 X 0,00

98 X 0,00
99 X 0,00
100 X 0,00
101 X 0,00
102 X 0,00
103 0,00 0,00
104 0,00 0,00
105 0,00 0,00
106 0,00 0,00
107 0,00 0,00
108 0,00 0,00
109 0,00 0,00
110 X 0,00
111 X 0,00
112 X 0,00
113 X 0,00
114 X 0,00
115 X 0,00
116 X 0,00
117 X 0,00
118 0,00 0,00

Prostredkyrozpoct.hospodarenicelkemsoucetpol. 96+103+109+110+111+118119 94 230,29 101 030,56

s. Prechodnéúctyaktivni

- Nákladypríštichobdobí (381)120 0,00 0,00

- Prijmypríštichobdobí (385) 121 0,00 0,00

- Kurzovérozdilyaktivni (386) 122 0,00 0,00

- Dohadnéúcty aktivní (388)123 0,00 0,00

Prechodnéúcty aktivnícelkemsoucetpoložek120 až 123 124 0,00 0,00
AKTIVA CELKEM soucetpoložek01+42 125 156466,79 155564,73



PASIVA

r- Název položky
Pol.

Úcet Icíslo

130+131+138+141+151+1581 126C.

I

Vlastní zdroje krytí stálých a obež. aktív celk.

1. Majetkové fondy

- Fond dlouhodobého majetku

- Fond obežných aktiv

- Fond hospodárské cinnosti

- Ocenovací rozdily z preceneni majetku a závazku

Majetkové fondy celkem soucet položek 127 až 129

2.1Financní a penežní fondy

- Fond odmen

- Fond kulturních a sociálnich potreb

- Fond rezervní

- Fond reprodukce majetku

- Penežní fondy

- Jiné financní fondy

Financnía penežnífondycelkemsoucetpoložek132 až 137

3., Zvláštni fondy organizacních složek státu
~ - státni fondy

- Ostatní zvláštní fondy

- Fondy Evropské unie

Zvláštní fondy organizacních složek státu celkem soucet pol 139,140 a 203

4.1 Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení

- Financování výdaju organizacních složek státu

- Financování výdaju územních samosprávných celku

- Bankovní úcty k límitum organizacních složek státu

(201)

(211)

(223)

(205)

(215)

(206)

(216)

(217)

- Príjaté návratné finnacní výpomoci mezi rozpocty (272)

Zdroje krytí prostredku rozpoc. hospodarení celkem soucet pol. 142 až 150

- Vyúctování rozpoct. príjmu z bežné cinnosti org.složek státu

- Vyúctování rozpoct. príjmu z bežné cinnosti územ.samospr.celku

- Vyúctování rozpoct. príjmu z fínancního majetku OSS

- Vyúctování rozpoct. príjmu z financního majetku ÚSC

- zúctování príjmu územních samosprávných celku

5.1Výsledek hospodarení

a) z hospodárské cinnosti územních samosprávných celku

a cinnosti príspevkových organizací

- Výsledek hospodarení bežného úcetního období

- Nerozdelenýzisk,neuhrazenáztrátaminulých

- Výsledek hospodarení ve schvalovacím rízení

Soucet položek 152 až 157

D.

I

Cizí zdroje

1. Rezervy

- Rezervy zákonné

2.1Dlouhodobé závazky

- Vydané dluhopisy

- Závazky z pronájmu

- Dlouhodobé prijaté zálohy

soucet položek 160+166+189+196+2011159

- Dlouhodobé smenky k úhrade

- ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky celkem soucet položek 161 až 165

132

(921)

(922)

(924)

139
140
203
141

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

(941)1160

(953)

(954)

(955)

(958)

(959)

161

162

163

164

165

166

(901) 127

(902) 128

(903) 129

(+/-909) 130

131

(911) 132

(912) 133

(914) 134

(916) 135

(917) 136

(918) 137

138

(+/- 963) 152

let (+/- 932) 153

(+/- 931) 154

(+/- 933) 155

(+/- 964) 156

(+/- 965) 157

158

b) Prevod zúctování príjmu a výdaju z minulých let

c) Saldo výdaju a nákladu

d) Saldo príjmu a výnosu

Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005

3 4

101 713,90 104758,92

3 355,68 3441,36

3 922,84 3 922,84
0,00 0,00

0,00 0,00

7 278,52 7 364,20

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

94 435,38 97 394,72

0,00 0,00

0,00 0,00

94 435,38 97 394,72

X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

x 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

54 752,89 50805,81

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00



Název položky

3.1Krátkodobé závazky

- Dodavatelé

- Smenky k úhrade

- Prijaté zálohy

- Ostatni závazky

- Závazky z pevných termínových operací a opcí

Soucet položek 167 až 171

- Závazky z upsaných nesplacených cenných papíru a podílu

- Závazky k úcastníkum sdružení

Soucet položek 173 a 174

- Zamestnanci

- Ostatni závazky vuci zamestnancum

Soucet položek 176 a 177

- Závazky ze sociálního zabezpeceni a zdravotního pojištení

- Dan z príjmu

- Ostatni prímé dane

Pol.
Úcet Icíslo

(321)

(322)

(324)

(325)

(373)

- Dan z pridané hodnoty

- Ostatní dane a poplatky

Soucet položek 180 až 183

- Vyporádáni preplatku dotací a ostatních závazku se st. rozpoctem (347)

- Vyporádáni preplatku dotací a ostatních závazku s rozpoctem

územnich samosprávných celku

Soucet položek 185 a 186

- Jiné závazky

Krátkodobé závazky celkem soucet položek 172+175+178+179+184+187+188

4.1 Bankovni úvery a pujcky

- Dlouhodobé bankovní úvery

- Krátkodobé bankovní úvery

- Eskontovanékrátkodobédluhopisy(smenky)

- vydané krátkodobé dluhopisy

- Ostatní krátkodobé závazky (financni výpomoci)

Soucet položek 193 a 194

Bankovní úvery a pujcky celkem soucet položek 190+191+192+195

5.1Prechodné úcty pasivni

- výdaje príštich obdobi

- Výnosy príštich období

- Kurzové rozdíly pasivni

- Dohadné úcty pasivní

Prechodné úcty pasivni celkem soucet položek 197 až 200

Stav k 01.01.

(367)

(368)

167

168

169

170

171

172

173

174

175
176

177
178

179

180

181
182
183

184

185

(331)

(333)

(336)

(341)

(342)

(343)

(345)

(349) 186

187

188

189
(379)

(951) 190

(281) 191

(282) 192

(283) 193
(289) 194

195
196

(383)
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Stav k 31.12.2005

3 4

Podpís osoby odpovedné
za sestavení:

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovedné
" osoby:

Státní fondCeskérepublikypropodporu
a rezvojceské kinematografie .

Maltézské námestí 1

)
1/1. I j~.

11801 P,ah. 1 .Malá Slmna r / / \ ttv.r

Okamžik sestavení:

23.01.2006,09:40:16

Telefon: utt0946V'0
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157,99 24,81

0,00 0,00

0,00 80,00

0,00 0,00

0,00 0,00

157,99 104,81

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

54 594,90 50 701,00

54 752,89 50 805,81

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

156 466,79 155564,73



ORGANIZACE: 49708139

Prr' "a C.3 k vyhlášce C.505/2002 Sb. (v tis. Kc na dve desetinná místa)
s u",.nností pro organizacní složky
státu, státní fondy, územní Sestavený k 31.12.2005
samosprávné celky a príspevkové

organizace . I ICO
Cást2 (§24 odst. 3 vyhlášky C.505/2002Sb.)

PRílOHA
Název nadrízeného orgánu

Název, sídlo a právní forma
úcetní jednotky:
Státnr fond CR pro podporu a

rozvoj ceské kinematografie
Maltézské nám. 471/1
118 01 Praha 1

STÁTNi FOND

49708139
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Názevpoložky
Pol. Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005
císlo 1 2

Dotac. c.lk.... na dlouhod. majet.k ze státniho 2:0ZpOctu (o: 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

vzdeláváni p2:acovniku 4 0,00 0,00

.infoJ:n\Atiku 5 0,00 0,00

.incliv.iduálni dotac. na jmenov.ité akc. 6 0,00 0,00

Pr.ijaté p2:ostr.dky ze zah2:an.ici na dlouhodobý maj.t.k (z AÚ k úctu 916) 7 0,00 0,00-
iaté dotace c.lk.... na dlouhodobý majetek z 2:OZp. úse (z AÚ k úctu 348) 8 0,00 0,00

k__jaté prispevky & dotace na provoo: z. st. rozpoctu (z AÚ k úctu 691) 9 0,00 0,00

z toho: pr.ijaté prispevky na P2:0VOZ od zr.izovatele (z AÚ k úctu 691) 10 0,00 0,00

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

vzdeláváni p2:acovniku 12 0,00 0,00
.informatiku 13 0,00 0,00

prijaté dotace na neinvesticni náklady souv.i..jici

s fin.proq. ev.id. v ISPROFIN od zrizovat.l. (z AÚ k úctu 691) 14 0,00 0,00

pr.ijaté prostredky na výzkum a vývoj od poskytovatelu j.iných
nei od zr.izovat.le (z AÚ.k úctu 691) 15 0,00 0,00

Pr.ijaté prostredky na výzkum & vývoj z rozpoctu úse (z.AU k úctu 691) 16 0,00 0,00

Prij.prostr.na výzkum a vývoj od prijemeu úcel.podpory (z AU k úct:u 691) 17 0,00 0,00

Pr.ijaté prostredky na provoz.e zah2:an.ici. (z AÚ k úctu 691) 18 0,00 0,00

Pr.ijaté prisp. a dotace celkem na provoo: z .rozpoctu use (o: AÚ k úctu 691) 19 0,00 0,00

Prijaté prispevky a dotace na provoz z rozpoctu st.fondu(z AU k úctu 691) 50 0,00 O,QO

Prijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoctu st. fondu 51 0,00 0,00

Poskyt. návratné f.in. výpomoci mezi rozpocty-krajskému úradu (úcet 271) 20 0,00 0,00

Poskyt. návratné f.in. výpomoci mez.i rozpocty-obci (úcet 271) 21 0,00 0,00

Prijaté návratné f.in. výpomoc.i mezi rozpocty-u st. rozpoctu (úcet 272) 22 0,00 0,00

Prijaté náv>:atné f.in. výpomoc.i mez.i rozpocty-od kraj.úradu (úcet 272) 23 0,00 0,00

Prijaté náv>:atné fin. výpomoci mezi rozpocty-od obce (úcet 272) 24 0,00 0,00

. "rijaté náv2:atné f.in. výpomoc.i mezi rozpocty-od st. fondu (úcet 272) 25 0,00 0,00

:.ijaté náv2:atné f.in. VÝPomoci mezi 2:0ZpOcty-od ost.ver.rozp. (úcet 272) 26 0,00 0,00

Poskyt.prechodné výpomoc.i prisp.or'1.-o"'lanizacni sloikou státu (úcet 273) 27 0,00 0,00

Poskytnuté prechodné výpomoc.i prisp.orq.-k2:ajským úradem (ucet 273) 28 0,00 0,00

Poskytnuté pr.chodné výpomoc.i prisp.or'1.-obci (úcet 273) 29 0,00 0,00

Krátkodobé bankovni úvery tuzemské (úc.t 281) 30 0,00 0,00

Krátkodobé bankovni úvery zahran.icni (úc.t 281) 31 0,00 0,00

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

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranici (úcet 283) 33 0,00 0,00

Ostatni krátkodobé závazky (financni výpomoc.i) tuz.mské (úcet 289) 34 0,00 0,00

Ostatni krátkodobé závazky (f.inancni výpomoci) zahranicni (úcet 289) 35 0,00 0,00

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

Smenky k úhrade zahran.icni (ucet 322) 37 0,00 0,00

Dlouhodobé bankovni úvery tuzemské (úcet 951) 38 0,00 0,00

Dlouhodobé bankovni úvery zah2:an.icni (úcet 951) 39 0,00 0,00

Vydané dluhop.isy tuzemské (úcet 953) 40 0,00 0,00

Vydané dluhop.isyzahran.icni (úcet 953) 41 0,00 0,00

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

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

Ostatni dlouhodobé závazky tuo:emské (úcet 959) 44 0,00 0,00
Ostatni dlouhodobézávazkyzahran.icni (úcet 959) 45 0,00 0,00

Nakoup.né dluhopisy a smenky k .inkasu celkem (zAÚ úctu 063,253 a 312) 46 0,00 0,00

z toho: k2:átkodobédluhop.isya smenky ÚSC (zúctu 253 a 312) 47 0,00 0,00

komunálnidlubop.isyUSC (z úctu 063) 48 0,00 0,00
ost.dluhopisya smenky verejných rozp. (z úctu 063,253,312) 49 0,00 0,00

Splatné závazky pojistnéhona soc.zab. a prispevku na st.polit.ikuzamest. 52 0,00 0,00

Splatné závazky verejnéhozdravotnihopojišteni 53 0,00 0,00

Evidované danové nedoplatky u mistneprislušnýchfinancnich02:gánu 54 0,00 0,00



Islánodne: Razítko: Podpis odpovedné

'!-"~: I 'Pod Ceskérepublikypro podp~r~bY:

!GI.IJojceské kinematografie
Maltézské námestí 1

118Oí Praha 1-Malá Strana

-----------------

Podpis osoby odpovedné
za sestaveni:
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Príloha úcetní záverky Státního fondu Ceské rep

rozvoi ceské kinemato!!rafie. sestavená k 31. 12.2005. cást 1. a 3.

1. Údaje o zrízení a predmetu cinnosti

Úcetní jednotka Státní fond Ceské republiky pro podporu a rozvoj ceské kinematografie (dále
jen Fond), ICO 49 70 81 39, byla zrízena zákonem c. 241/1992 Sb., o Státním fondu Ceské
republiky pro podporu a rozvoj ceské kinematografie (dále jen zákon o Fondu). Vláda CR
schválila v prosinci návrh novely zákona c. 241/1992 Sb., kterou by predevším mely být
rozšíreny zdroje Fondu a dále nove upraveno i jeho postavení a struktura orgánu. Návrh byl
predložen Poslanecké snemovne Parlamentu k projednání.

Predmet cinnosti Fondu je dán rovnež zákonem c. 241/1992 Sb.: poskytování prostredku
z [mancních zdroju Fondu formou úcelových dotací, pujcek nebo návratných financních
výpomocí na:
a) tvorbu ceského kinematografického díla,
b) výrobu ceského kinematografického díla,
c) distribuci hodnotného kinematografického díla,
d) propagaci ceské kinematografie,
e) technický rozvoj a modemizaci ceské kinematografie,
f) výrobu, distribuci a propagaci kinematografických del národnostních a etnických
menšin, žijících na území Ceské republiky.

Fond je zapsán jako právnická osoba do obchodního rejstríku, vedeného u Mestského soudu
v Praze, odd. A, vložka 8377, právní forma státní fond. Správcem Fondu je dle zákona o
Fondu Ministerstvo kultury a statutárním orgánem je ministr kultury Ceské republiky. Z toho
duvodu nemá Fond žádné vlastní zamestnance a nemá žádné organizacní složky mimo sídlo
správce Fondu. Orgánem rozhodujícím o zpusobu a výši cerpání prostredku Fondu je Rada
Fondu v poctu nejvíce 13clenu.

2. Úcetnízáverka

Fond sestavuje rocní úcetní záverku za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Úcetní záverka
je v souladu s § 18 zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, v pozdejším znení, tvorena rozvahou,
výkazem príjmu a výdaju a touto prílohou (cást 2. prílohy je zpracována samostatne formou
pocítacové sestavy). Fond nesestavuje výkaz zisku a ztráty.

Správce Fondu sestavuje každorocne v souladu se zákonem o Fondu a pokyny Ministerstva
[mancí návrh rozpoctu, který je prílohou návrhu státního rozpoctu, dále záverecný úcet, který
je soucástí státmno záverecného úctu Ceské republiky. Vyhotovení výrocní zprávy pro Fond
není povinné, avšak soucástí výrocní zprávy Ministerstva kultury za príslušný rok je i zpráva
o cinnosti príslušného oddelení správy státních fondu, které je dle Organizacního rádu
Ministerstva kultury povereno správou Fondu. Rocní úcetní záverka je v souladu se zákonem
o Fondu predmetem auditu.
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Fond vede úcetnictví v souladu s platnými právními predpisy tj. predevším zákonem o
úcetnictví c. 563/1991 Sb. v platném znení, provádecí vyhláškou c. 50512002k zákonu o
úcetnictví, Ceskými úcetními standardy 501 až 522 a dalšími vyhláškami a opatreními MF.
Úcetnictví je vedeno dodavatelsky firmou MUZO s.r.o. Praha, na pocítacovém programu PC
úcetnictví JASU, v prostredí DOS. Od ledna 2005 je používán program JASU v prostredí
Windows. Používané úcetní metody odpovídají príslušným zákonum a provádecím
vyhláškám, v prubehu roku 2005 se až na níže uvedené výjimky nezmenily. Fond vede
veškerý majetek, ke kterému má príslušnost hospodarení, v porizovacích cenách a
neodepisuje jej.

Na základe provedené konzultace s MF jsou veškeré výdaje Fondu od ledna 2005 zarazeny do
paragrafu 3313 rozpoctové skladby tj. "Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaždování
audiovizuálních archiválií", který odvetvove pokrývá jak výdaje na samotnou cinnost Fondu,
tak i vyplácené podpory v souladu se zákonem o Fondu.

Podle MF schváleného rozpoctu roku 2005 je v tomto roce použita nová metodika úctování
v brutto principu, tj. o veškerých príjmech je úctováno v hrubém príjmu, dále je úctováno o
nákladech na dosažení techto príjmu (napr. odmena obchodnímu zástupci, vecné náklady
spojené s obchodováním filmu, výplata autorských honoráru, odmeny ochranným
organizacím za služby) a teprve rozdíl tvorí cisté príjmy Fondu, které také zpravidla fyzicky
projdou bankovním úctem Fondu. Tímto zpusobem odrážejí predepsané úcetní a fmancní
výkazy presneji hospodárskou situaci Fondu a úcetní evidence se co nejvíce priblíží zobrazení
financních toku, tak jak je tomu bežne v podnikatelskémprostredí.

Od ledna 2006 budou, po provedených konzultacích s MF a auditorskou firmou, nove
úctovány podpory na tvorbu (scénár) a výrobu kinematografického díla jako poskytnuté
dotace a transfery investicního charakteru, tj. jako dotace na porízení nehmotného
dlouhodobého majetku a to v souladu s platným zákonem o úcetnictví, provádecími
vyhláškami a úcetními standardy. Dosud takto bylo úctováno pouze u poskytnutí podpory na
technický rozvoj a modernizaci v ceské kinematografii. V tomto smyslu byl upraven i návrh
rozpoctu Fondu na rok 2006 a text smluv o poskytování prostredku od 23. uzáverky žádostí,
které jsou uzavírányjiž v roce 2005.

Údaje úcetní záverky obsahují údaje o všech skutecnostech, které byly Fondu k datu sestavení
úcetní záverky známy a vztahují se k príslušnému období. Pocátecní zustatky úctu
k 1. 1. 2005 navazují na konecné zustatky predcházejícího období tj. k 31. 12. 2004 a jsou
prevoditelné do dalšího období.

3. Závazky

Veškeré závazky Fondu ve výši 50 805,81 tis. Kc jsou závazky z bežné cinnosti, které budou
postupne vyporádány. Fond nemá žádné vlastní zamestnance a proto nemá žádné závazky
pojistného na sociální zabezpecení a príspevky na státní politiku zamestnanosti, ani zdravotní
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pojištení. Vuci místne príslušnému fmancnímu úradu nemá Fond rovnež evidovány danové
nedoplatky. Nejvyšší podíl na celkových závazcích Fondu mají dosud nesplatné závazky
k vyplacení financních podpor na kinematografické projekty dle zákona o Fondu, které
vyplývají z uzavrených smluv a rozhodnutí Rady a jsou vedeny na úctu 379 Jiné závazky.
Struktura závazku Fondu se v hodnoceném období nijak nezmenila, kolísá pouze jejich
absolutní výše v závislosti na postupu vyplácení podpor.

Struktura závazku podrobneji:

a) úcet 321 Dodavatelé celkem 24,81 tis. Kc:
- jedná se o faktury za práce provedené a vyfakturované dodavateli ve vykazovaném období,
které budou uhrazeny až v následujícím období.

b) úcet 324 Prijaté zálohy ve výši 80 tis. Kc:
_ je predplacené nájemné za pronájem nemovitosti Fondu, která bude použita na úhradu
nájemného na další období.

c) úcet 379 Jiné závazky celkem 50 701,00 tis. Kc, z toho:
_ 48 934,00tis. Kc jsou závazkyk vyplacenípodpor dle uzavrenýchsmluv a rozhodnutí
Rady Fondu, jejich vyplacení probíhá prubežne po splnení kritérií pro jejich vyplacení,
stanovených smlouvami, suma zahrnuje i závazky 23. uzáverky žádostí z cervna 2005,
- 1 767,00 tis. Kc jsou závazky k vyplacení autorských odmen, náležejících autorum a
výkonným umelcum za užití filmu k nimž vykonává autorská práva Fond a které dosud
nemohly být vyplaceny.

4. Pohledávky

Veškeré pohledávky Fondu ve výši 52247,94 tis. Kc jsou pohledávkami z predchozích let a
bežného roku, které jsou postupne vyporádávány, nejvetší podíl na nich mají pohledávky ke
splacení dríve poskytnutých návratných fmancních výpomocí typu 2 - s pevne daným
termínem splatnosti, z nichž vetšina dosud není splatná. Pri poukazování podpor formou
návratných financních výpomocí typu 1 je ve smlouvách, používaných do 22. uzáverky,
stanoveno, že jakmile se žadateli vrátí jím vynaložené náklady, bude výpomoc splácet po
dosažení zisku až do jejího úplného vrácení. Tyto vyplacené návratné financní podpory
nejsou z duvodu opatrnosti a nejistoty dosažení zisku u žadatelu úctovány jako pohledávka,
nebot' k splácení tohoto druhu výpomoci za dobu jejich poskytování dosud nedošlo a jedná se
de facto o podpory charakteru dotace. Problematika byla konzultována s Ministerstvem
financí a po dopracování vzorových nových smluv jsou pro 23. uzáverku uzavírány smlouvy
o poskytnutí úcelové dotace se sjednaným podílem na výnosech (namísto dosavadních o
poskytnutí návratné financní výpomoci splatné až po dosažení zisku), pricemž povinnost
odvádení podílu je omezena na dobu 5 let od premiéry. Struktura pohledávek se oproti
predchozímu období nijak výrazne nezmenila, jejich pokles oproti pocátecnímu stavu je
prevážne zpusoben snížením stavu pohledávek z návratných financních výpomocí s pevne
stanoveným termínem splatnosti.
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Struktura pohledávek podrobneji:

a) úcet 314 Poskytnuté provozní zálohy celkem 195,51 tis. Kc:
- jedná se o uhrazené zálohy dodavatelum na služby spojené se zpracováním agendy
korunového príplatku ke vstupnému, které budou zúctovány po dojití zúctovací faktury od
dodavatele.

b) úcet 316 Ostatní pohledávky celkem 172,82 tis. Kc, z toho:
- 60 tis. Kc je pohledávka na úhradu smluvních sankcí za porušení ustanovení smlouvy pri
poskytnutí prostredku na projekt Andelská tvár, která je predmetem soudního rízení resp.
konkursu,
- 26,82 tis. Kc je pohledávka na úhradu preplatku pri vyúctování elektrické energie od PRE,
která bude uhrazena až na pocátku roku 2006,
- 86 tis. Kc jsou pohledávky za porušení povinností pri odvádení korunového príplatku ke
vstupnému do kin, které nebyly v termínu uhrazeny a budou vymáhány formou soudní
exekuce.

c) úcet 341 Dan príjmu ve výši 32 tis. Kc
konecný zustatek ve výši 32 tis. Kc je tvoren v roce 2005 uhrazenou zálohou na dan z príjmu
za rok 2005, která bude vyporádána po podání danového priznání za rok 2005 v prvním
pololetí roku 2006.

d) úcet 378 Jiné pohledávky celkem 51 847,61 tis. Kc, z toho:
- 47 810,90 tis. Kc jsou pohledávky ke splácení návratných financních výpomocí typu 2,
z cehož 18450,00 tis. Kc již bylo splatných (8000,00 tis. je již predmetem soudního
vymáhání resp. konkursu a 10450,00 tis. Kc je v jednání o zpusobu splacení), 19500,00 tis.
Kc je splatnýchv roce 2006, ostatní pohledávky ve výši 9 860,90 tis. Kc jsou splatné pozdeji,
zpravidla 18mesícu od data premiéry,
- 1 769,71 tis. Kc jsou pohledávky na úhradu dlužných korunových príplatku ke vstupnému,
které jsou vymáhányve správním rízení,
- 2 267 tis. Kc ciní pohledávky k vrácení dríve poskytnutých podpor pri nesplnení podmínek
smlouvy, které byly predány k vymáhání místne príslušným financním úradum.

5. Ostatní skutecnosti

5a) proti Fondu jsou v soucasné dobe vedeny následující soudní spory o penežitá plnení:
. žaloby ze strany nekterých kostýmních výtvarníku o zaplacení odmen za užití filmu

vyrobených ve Filmovém studiu Barrandov v období od 1. 1. 1965 - 31. 12.1991. Stav
techto soudních sporu je v ruzných stádiích rízení a stav prípadných závazku z nich
vyplývajícíchje v soucasné dobe 1 005 tis. Kc.

. žaloba ze strany spol. SAFILM, s.r.o. o vydání bezduvodného obohacení po úhrade
žadatelskéhopoplatku pri podání žádosti ve výši 4,62 tis. Kc plus náhrada nákladu rízení,
soud z formálních duvodu žalobu zamítl, ale žalobce se odvolal.

139



Sb) Fond vede v soucasné dobe tyto soudní spory:
. žaloba na vrácení poskytnutých financních prostredku - návratné fmancní výpomoci ve

výši 8 000 tis. Kc s príslušenstvím (projekt Andelská tvár). Protože byl Mestským soudem
v Praze dne 24. 5. 2005 na majetek dlužníka prohlášen konkurs, Fond prihlásil svou
pohledávku na vrácení poskytnutých financních prostredku u zmíneného soudu. Uplatnená
pohledávka za dlužníkem vc. príslušenství ciní 13 004 000 Kc, v úcetnictví je vedena bez
príslušenství.

. ze strany Ministerstva kultury jsou v soucasné dobe podány ctyri návrhy na výkony
rozhodnutí MK ve veci neodvedení príplatku k cene vstupného v celkové výši cca 959 tis.
Kc, pricemž nekteré budou muset být pravdepodobne v roce 2006 pro nedostatek majetku
zastaveny.

~

~fh;7{
Sestavil: Ing. Kalvodová
Dne: 20. 1. 2006

/ "'-'-"7
J ti. '-..~? (.". .- i

Kontroloval: Z. Václavík
Dne: 23. 1. 2006
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Organizace, u níž bylo provedeno overení úcetní záverky:

Sídlo:

Státní fond Ceské republikypro podporu a
rozvoj ceské kinematografie
Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. 471/1

Organizace:

IC:
Predmet cinnosti:

49708139
Poskytováníprostredku na:

a) tvorbu ceského kinematografickéhodíla
b) . výrobuceskéhokinematografickéhodíla
c) distribuci kinematografického díla
d) propagaci ceské kinematografie
e) technický rozvoj a modernizaci ceské

kinematografie .

f) výrobu, distribuci á propagaci
kinematografickýchdel národnostních a
etnickýchmenšin, žijícíchna území CR

I

f

f

Zpráva auditora je urcena: Ministerstvu kultury Ceské republiky

Overované období: 1. leden 2005 až 31. prosinec 2005

. Overení provedli:
Auditorská firma: BOO CS s.r.o., osvedcení KACR C.018

Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Auditori: Doc. Ing. Jan Doležal, CSc., osvedcení KACR c.
0070
Ing. Markéta Kredbová, osvedcení KACR C. 1279

Asistent auditora: Ing. Jana Kodytková
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1800
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

teská republika
Telefon: +420241046111
Facsimile: +420241 046220

E-mail: bdo@bdo.czSDO es s.r.o.
Auditorská.úcetní a poradenská firma

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
PRO MINISTERSTVO KULTURY CESKÉ REPUBLIKY

Overilijsme priloženou úcetní záverku k 31. 12. 2006 Státního fondu Ceské republiky
pro podporu a rozvoj ceské kinematografie identifikovaného v této úcetní záverce. Za
sestavení této úcetní záverky je zodpovedné vedení Státního fondu Ceské republiky
pro podporu a rozvoj ceské kinematografie. Naším úkolem je vydat na zákl~de
provedeného auditu výrokk této úcetní záverce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními
auditorskýmistandardy a souvisejícímiaplikacnímidoložkami Komory auditoru Ceské
republiky. Tyto standardy vyžadují. aby auditor naplánoval a provedl audit tak. aby
získal primerenou jistotu. že úcetní záverka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit
zahrnuje výberovým zpusobem provedené overení úplnosti a prukaznosti cástek a
informací uvedených v úcetní záverce. Audit též zahrnuje posouzení použitých
úcetních metod a významných odhadu provedených vedením a dále zhodnocení
vypovfdacíschopnosti úcetní záverky.Jsme presvedceni. že provedený audit poskytuje
primerený podklad pro vyjádrení výrokuauditora.

Podle našeho názoru úcetní záverka ve všech významných ohledech podává verný a
poctivý obraz aktiv. pasiv a financní situace Státního fondu Ceské republiky pro
podporu a rozvoj ceské kinematografie k 31. 12. 2005 a jeho príjmu a výdaju za rok
2005v souladu s úcetními predpisy platnýmiv Ceské republice.

V Praze dne 20. února 2006

BOO es. s.r.o.

zastoupená partnery:

(

~n~~ce~34auditor. .GS
Ooc. Ing. Jan Ooležal. CSc.
auditor. osvedcení C.0070
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zapsaná v OR Mestským soudem v Praze. oddR C. vlozka 7279.
osvedcení KACR - c. 018
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7.

Záverecný úcet

Státního fondu rozvoje bydlení
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Státní fond rozvoje bydlení

V Praze dne 13.3.2006
Cj.: SFRB 5670/2006

Záverecný úcet za rok 2005

Obsah: 1. Prehled ukazatelu financního hospodarení SFRB za rok 2005

2. Prehled o poskytnutých a cerpaných úcelových dotacích
k odstranení následku živelních katastrof

3. Hodnotící zpráva k Záverecnému úctu za rok 2005

Charakteristika cinnosti SFRB

Charakteristika príjmu a výdaju

Charakteristika financne majetkových vztahu

4. Rozvaha

5. Výkaz o plnení príjmu a výdaju SFRB

6. Výrok auditora

reditel
íhofondu rozvoje bydlení
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Státní fond rozvoje bydlení

Prehled

ukazatelu financního hospodarení Státního fondu rozvoje bydlení
za rok 2005

údaje v tis. Kc

;;~-
Vypracoval: J.Šimunková
telefon:
221 771 623

Kontroloval:
telefon:
221 771 617

/
('!diA/d

~
/IU{/

UDr. Jan 9 n e r
re,ditEfIStátniho fo rozvoje bydleni

Datum: 16.2.2006
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Ukazatel Rozpocet 2005 Skutecnost plnení v %
schválený upravený

Príjmy

Danové príjmy O O O

Nedanové príjmy 480000,00 480 000,00 545447,53 113,64

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 91,42

Prijaté dotace (FNM CR) 1 000 000,00 1 000 000,00 2 493 000,00 249,30

z toho: ze státního rozpoctu 0,00 0,00 0,00

Príjmy celkem 1 480 000,00 1 480 000,00 3 038 538,95 205,31

Výdaje

Bežné výdaje 1 206 000,00 931 000,00 473 306,38 50,84

Kapitálové výdaje 3128000,00 3403000,00 3411 195,85 100,24

Ostatní výdaje 0,00 0,00 0,00

Výdaje celkem 4 334 000,00 4 334 000,00 3 884 502,23 89,63

Saldo príjmu a výdaju -2 854 000,00 -2 854 000,00 -845 963,28 x

Financování 2 854 000,00 2 854 000,00 845 963,28 x

z toho : x

-zmenastavu na bankovních úctech 2 854 000,00 2 854 000,00 845 963,28 x

- zmena stavu bankovních úveru x

-zmena stavu nebankovních pujcek

-saldo financního investování x



Hodnotící zpráva k financnímu hospodarení SFRB za rok 2005

Návrh rozpoctu Fondu na rok 2005 byl schválen usnesením vlády Ceské
republiky c. 930 ze dne 29. 9. 2004, Poslaneckou snemovnou Parlamentu Ceské
republiky byl návrh rozpoctu schválen usnesením c. 1435 ze dne 17. 12.2004
(snemovní tisk 788).

Fond národní majetku 25. 5. 2005 vyrovnal závazek vuci Státnímu fondu
rozvoje bydlení z roku 2004 ve výši 1 493,00 mil. Kc, prevedením této cástky
z výnosu prodeje akcií Unipetrolu, a.s. ve prospech úctu Fondu. Závazek plynoucí
z usnesení vlády C. 930, kterým bylo uloženo ministru financí prevést financní
prostredky ve výši 1 000,00 mil. Kc z Fondu národního majetku do rozpoctu Státního
fondu rozvoje bydlení pro rok 2005 byl naplnen 29. 12. 2005.
Celkove tak od roku 2000 do 31. 12. 2005 byly z Fondu národního majetku
prevedeny financní prostredky v objemu 33 193,00 mil. Kc.

Charakteristika príjmu a výdaju

Schválený rozpocet Fondu na rok 2005 v oblasti príjmu cinil 1 480,00 mil. Kc.
Skutecné príjmy Státního fondu rozvoje bydlení dosáhly v roce 2005 cástky
3038,54 mil. Kc. Z toho dotace od Fondu národního majetku cinila 2 493,00 mil.
Kc, úroky z docasne volných financních prostredku 323,27 mil. Kc, úroky
z poskytnutých úveru 35,92 mil. Kc, splátky úveru poskytnutých verejným rozpoctum
76,23 mil. Kc, splátky úveru poskytnutých fyzickým osobám 69,03 mil. Kc, prijaté
vratky transferu od verejných rozpoctu 39,74 mil. Kc, vratka bezúrocné státní pujcky
0,60 mil. Kc, prijaté sankcní platby 0,49 mil. Kc, náhrady z pojistných událostí, ostatní
nedanové príjmy a príjmy z prodeje hmotného majetku 0,26 mil Kc.

Celkové výdaje Státního fondu rozvoje bydlení byly v roce 2005
rozpoctovány ve výši 4 334,00 mil. Kc. Skutecné výdaje roku 2005 dosáhly
výše 3 884,50 mil. Kc.

V roce 2005 byly výborem Fondu rozdeleny prostredky na podporu výstavby
1 960 nájemních bytu pro príjmove vymezené osoby ve výši 1 134,08 mil. Kc. Fond
dále poskytl mestu Kolín v roce 2005 dotaci ve výši 162,20 mil. Kc v souvislosti s
výstavbou a rekonstrukcí 850 bytových jednotek v lokalitách Kasárna a U Vodárny
pro budoucí zamestnance automobilového závodu TPCA.

Skutecne cerpané dotace na výstavbu bytového fondu v roce 2005
cinily 1 745,09 mil. Kc. Vyšší cerpání dotací na výstavbu nájemních bytu proti
rozpoctu je dáno skutecností, že obce a mesta mají od data uzavrení
smlouvy lhutu na cerpání v délce trí let.

Na úrokovou dotaci v rámci programu PANEL byly použity prostredky v cástce
221,72 mil. Kc. Celkem bylo v roce 2005 uzavreno 197 smluv o poskytnutí úrokové
dotace. Nižší objem uzavrených smluv byl ovlivnen probíhající a dosud neuzavrenou
notifikací programu. Skutecné cerpání v roce 2005 probehlo ve výši 127,38 mil.
Kc.
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Na opravy a modernizace bytového fondu bylo s obcemi uzavreno 14
úverových smluv v celkovém financním objemu 53,60 mil. Kc. Skutecne vycerpaná
cástka dosáhla v roce 2005 výše 126,94 mil. Kc.

K 50 mladým domácnostem smerovaly úvery na porízení bytu nebo
rodinného domu (podle narízení vlády C.97/2002 Sb.) ve financním objemu 8,73 mil.
Kc. Cerpání roku 2005 bylo ve výši 13,39 mil. Kc.

Pro 7 fyzických osob, které prišly o nemovitost v dusledku povodní v roce
2002, byly urceny úvery v celkovém objemu 5,95 mil. Kc. Skutecne vycerpáno
v roce 2005 bylo 10,59 mil. Kc.

Nízkoúrocený úver podle narízení vlády C.616/2004 Sb. byl pridelen 5 075
mladým rodinám, a to v celkovém objemu 1 463,81 mil. Kc úverových zdroju. V roce
2005 byly tyto zdroje urcené na porízení bytu cerpány ve výši 1 757,14 mil. Kc.
Na dotace formou snížení úveru za každé narozené díte v prípade poskytnutí
investicního úveru dle tohoto narízení vlády byly použity prostredky ve výši 10,95 mil.
Kc.

Výdajové položky rozpoctu na rok 2005 byly z prevážné cásti vycerpány. Fond
tak své hlavní úkoly dané rozpoctem na rok 2005 splnil.

Provozní výdaje aparátu Fondu cinily 34,87 mil. Kc s tím, že mzdové náklady
byly 19,36 mil. Kc, z toho odmeny clenum orgánu Fondu cinily 0,69 mil. Kc, ostatní
provozní náklady pak 15,51 mil. Kc. Provozní výdaje Fondu tak predstavují 0,92 %
z objemu realizovaných podpor. Režie aparátu je tedy velmi nízká a je navíc plne
kryta výnosy z docasne volných financních prostredku Fondu.

Pohledávky Fondu

Ke dni 31.12.2005 vykazuje Státní fond rozvoje bydlení pohledávky ve
výši 2 940,60 mil. Kc.

Pohledávky za poskytnuté úvery dosahují cástky celkem 2 695,18 mil. Kc.

v mil.Kc

Úrokové pohledávky z nesplacených úveru vcetne predepsaných úroku
z prodlení ciní 0,25 mil. Kc. Pohledávka vyplývající z krácení poskytnutých dotací na
základe kontrolní cinnosti Fondu a financních úradu dosahuje 244,91 mil.Kc. Další
pohledávky ciní celkem 0,26 mil. Kc. Konkrétne se jedná o poskytnuté zálohy za
služby související s pronájmem nebytových prostoru k zúctování v roce 2006,
predplatné tiskovin, jistinu karty CCS a nezúctovanou zálohu na cestovné k
zúctování v prubehu roku 2006.
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stav nove splátky ostatní stav
Úvery poskytnuté k 1.1.2005 poskytnuté úveru zmena k 31.12.2005
Verejným rozpoctum 605,98 126,94 76,22 -- 656,70územní úrovne
Ostatním subjektum 326,39 1 781,12 69,03 -- 2038,48
Celkem 932,37 1 908,06 145,25 -- 2695,18



Závazky Fondu

Závazky Fondu k 31.12.2005 cinily 2953,01 mil. Kc. Jedná se o závazky
z nevyplacených platu vcetne odvodu v souvislosti s výplatou za prosinec 2005 ve
výši 1,47 mil. Kc a o neuhrazené závazky vuci dodavatelum 17,33 mil. Kc.
Splatnost techto závazku je smerována na leden roku 2006. Závazky
z nevycerpaných investicních dotací obcím schválených rozhodnutím výboru Fondu
dosahují 2 005,26 mil. Kc. Z uzavrených smluv o poskytnutí úrokových dotací
v programu PANEL ciní závazky 928,95 mil. Kc.

V podrozvahových položkách Fond eviduje také prísliby úveru na základe
uzavrených smluv a to výši 353,16 mil. Kc. Celková suma závazku Fondu
z poskytnutých, dosud necerpaných podpor dosahuje cástky 3287,37 mil. Kc.

Majetek Fondu

Úcetní hodnota dlouhodobého majetku ke konci roku 2005 ciní 13,19 mil. Kc.
Z toho nehmotný majetek - programové vybavení 1,74 mil. Kc, a hmotný majetek -
osobní automobily v hodnote 2,47 mil. Kc, vybavení pocítacovou technikou a
prístrojovým vybavením 5,47 mil. Kc, nábytek na pracovištích v Praze a Olomouci
3,51 mil. Kc. Ostatní majetek v operativní evidenci ciní 1,04 mil. Kc.

Stav financních prostredku Fondu k 31.12.2005 cinil 18400,06 mil.
Kc. Z cásti byly tyto prostredky uloženy na bežném úctu u Ceské národní banky,
dále pak na úctech komercních penežních ústavu, které byly otevreny pro potreby
realizace narízeními vlády schválených programu podpor bydlení a rovnež tak na
vkladových úctech celkem 8 komercních penežních ústavu za úcelem financního
zhodnocení, jehož výnos bude využit v dalším období na financování programu
podpor bydlení. Konkrétne cástka predmetného financního zhodnocení v roce 2004
cinila 323,27 mil. Kc.

Rezervy Fondu

Na krytí plnení z poskytnutých záruk je vytvorená rezerva ve výši 760,01 mil.
Kc. Rezervy jsou deponovány na úcelových úctech u CMZRB, a.s. (program
PANEL) a u RFSB, a.s. (záruka mestu Kolín dle NV C. 370/2004 Sb. v souladu
s usnesením vlády C.1246 ze dne 8. 12.2004).
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Státní fond rozvoje bydlení

Prehled o poskytnutých a cerpaných úcelových dotací k odstranení následku živelních katastrof

v tis. Kc

I-'
~
\O

Vypracoval: J.Šimunková
telefon: c../

221771 623 f'~

Datum: 16.2.2006

Kontroloval:
telefon:
221 771 617

JUDr. Jan W a g n e r
reditel Státního fondu roz:voje bYJ

C.narízenívládya titul príjemce úcel použití skutecnost 2005

Úcelové dotace obcím a mestum 142279,28
z toho: investicní 140650,68

146/2003 obec vÝstavbabvtu DroDríimovevymezené osoby 25 138,93
481/2000 v.z. 145/2003 obec vÝstavbabvtu v domech s pecovatelskouslužbou 114 223,35
104/2003 obec výstavba bytu obcí pro fyz.osoby postižené povodnemi 2002 1 288,40

neinvesticní 1 628,60

299/2001 v.z.398/2002 bytová dr. úroková dotace k úveru na reQeneracipanelovÝchdomu - povodne 2002 1 342,77
299/2001 v.z.398/2002 spol. vl.b.j. úroková dotace k úveru na regeneraci panelovýchdomu - povodne 2002 285,83

Ostatní výdaje fondu celkem 59 773,47
z toho: investicní 10589,20

396/2002 Ifyz. osoby úver na výstavbu bytu fyzickými osobami - povodne 2002 10589,20
neinvesticní 49 184,27

396/2001 v.z.397/2002 I obec lúver na opravu a modernizaci bytovéhofondu postiženému povodnemi 2002 49 184,27



ORGANIZACE: 70856788 ROZVAHA (BilANCE) Název nadrízeného orgánu

Príloha c.1 k vyhlášce c.505/2002 Sb.
s úcinností pro oragnizacní složky
státu, státní fondy, územní
samosprávné celky a príspevkové
organizace

(v tis. Kc na dve desetinná místa)

Sestavená k 31.12. 2005
Název, sídlo a právní forma
úcetní jednotky:

Státní fond rozvoje bydlení

ICO
11000 Praha 1
Dlouhá13
STÁTNiFOND

70856788

AKTIVA
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Název položky Úce
P.c. Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005

1 2
A. Stálá aktiva r.09+15+26+33+41 01 11 804,51 13193,91

1. Dlouhodobý nehmotný majetek
-Nehmol výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 0,00 0,00
-Software (013) 03 133,56 728,56
-Ocenitelná práva (014) 04 0,00 0,00

.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 759,62 1 012,03

-Ostatnl dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 0,00 0,00
.Nedokoncený dlouhodobý nehm. majetek (041) 07 0,00 0,00

. Poskyt. zálohy na dlouhodobý nehm.majetek (051 ) 08 0,00 0,00

Soucet pOložek02+03+04+05+06+07+08 09 893,18 1 740,59
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 práwm (074) 12 0,00 0,00
-oprávkyk drobnémudlouhodobémunehmot.majetku (078) 13 0,00 0,00

-oprávkyk ostatnimudlouhodobémunehmot.majetku (079) 14 0,00 0,00

Soucet položek 10+11+12+13+14 15 0,00 0,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek

-Pozemky (031) 16 0,00 0,00

-Umeleckádila a predmety (032) 17 0,00 0,00

-Stavby (021) 18 0,00 0,00

. Samost.movitévecia souborymov.vecl (022) 19 6 437,29 6777,43

-Pestitelské celky trvalých porostu (025) 20 0,00 0,00
-Základn! stádo a tažná zv!rata (026) 21 0,00 0,00

-Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 3774,04 4 675,89

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

.Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 0,00 0,00

.Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek (052) 25 700,00 0,00
Soucet položek 16+17+18+19+20+21+22+23+24+25 26 10911,33 11 453,32

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
-Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00

-Oprávkyk samost.mov.vecema souborummov.vecl (082) 28 0,00 0,00

-Oprávky k pestitelským celkum trvalých porostU (085) 29 0,00 0,00

-Oprávky k základnimu stádu a tažným zvli'atUm (086) 30 0,00 0,00

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

-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku (089) 32 0,00 0,00
Soucet položek 27+28+29+30+31+32 33 0,00 0,00
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5. Dlouhodobý financní majetek
- Majetkové úcasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 0,00 0,00

-Majetkové úcasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 0,00 0,00

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

-Pujcky osobám ve skupíne (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

-Porizovaný dlouhodobý financní majetek (043) 40 0,00 0,00
Soucet položek 34+35+36+37+38+39+40 41 0,00 0,00

B. Obežná aktiva r.S1+7S+89+119+124 42 21 934 021,85 21 341 390,77
1. Zásoby

-Materiálnasklade (112) 43 0,00 0,00
-Pofízenímateriálua Materiálnaceste (111 nebo 119) 44 0,00 0,00

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

-POlotovaryvlastní výroby (122) 0,00 0,00
- Výrobky (123) 46 0,00 0,00
-Zvimta (124) 48 0,00 0,00
-Zboží na sklade (132) 49 0,00 0,00
-Pofízení zboží a Zboží na ceste (131 nebo 139) 50 0,00 0,00
Soucetpoložek43+44+45+46+47+48+49+50 51 0,00 0,00

2. Pohledávky
-Odberatelé (311) 52 0,00 0,00
-Smenkyk inkasu (312) 53 0,00 0,00

-Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0,00 0,00
- Poskytnutéprovoznízálohy (314) 55 203,00 258,22

-Pohledávky za rozpoctové pfíjmy (315) 56 0,00 0,00
-Ostatní pohledávky (316) 57 0,00 11,50
Soucetpoložek 52+53+54+55+56+57 58 203,00 269,72
-Pohledávky k úcastníkum sdružení (358) 59 0,00 0,00
- Sociální zabezpecení a zdravotní pojištení (336) 60 0,00 0,00
-Danz pfijmu (341) 61 0,00 0,00
-Ostatnípfimédane (342) 62 0,00 0,00
-Dan z pridané hodnoty (343) 63 0,00 0,00

-Ostatnídanea poplatky (345) 64 0,00 0,00
-Pohledávky z pevných termínových operaci a opcí (37 65 0,00 0,00
Soucetpoložek61+62+63+64 66 0,00 0,00
-Nároky na dotace a ostatní zúctování se SR (346) 67 1 493000,00 0,00
-Nároky na dotace a ostatní zúctování s rozpoctem ÚSC (348) 68 0,00 0,00
Soucet pOložek67+68 69 1 493 000,00 0,00
-Pohledávky za zamestnancí (335) 70 26,06 0,00
-Pohledávky z vydaných dluhopisu (375) 71 0,00 0,00
-Jiné pohledávky (378) 72 1 194193,58 2940334,44

-Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00
Soucetpložek 70+71+72+73 74 1 194219,64 2 940 334,44
Pohledávky celkem soucet položek 58+59+60+65+66+69+74 75 2 687 422,64 2940604,16
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3. Financní majetek
-Pokladna (261) 76 42,89 52,98

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

- Ceniny (263) 78 47,60 18,34

Soucet položek 76+77+78 79 90,49 71,32

-Bežnýúcet (241) 80 0,00 0,00

-Bežný úcet FKSP (243) 81 481,69 651,51

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

Soucetpoložek80+81+82 83 481 ,69 651,51

-Majetkové cenné papiry k obchodováni (251) 84 0,00 0,00

- Dlužné cenné paplry k obchodováni (253) 85 0,00 0,00

-Ostatni cenné papiry (256) 86 0,00 0,00

-Pofizenf krátkodobého financnfho majetku (259) 87 0,00 0,00

Soucetpoložek84+85+86+87 88 0,00 0,00

Financnlmajetekcelkemsoucetpoložek79+83+88 89 572,18 722,83

Ucty rozp.hospodarení a další úcty mající vztah k
4. rozp. hosp. a úcty mimo rozp. prostredky

-Základnf bežný úcet (231) 90

-Vkladový výdajový úcet (232) 91 X X

- Pfíjmovýúcet (235) 92 X X

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

-Bežné úcty státnfch fondu (224) 94 19246027,03 18400063,78

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

Soucet položek 90+91+92+93+94+95 96 19246027,03 18400063,78

-Poskytnuté dotace org. složkám státu (202) 97 X X

- Poskytnuté dotace vkladovému výdaj. úctu (212) 98 X X

- Poskyt.pflspevkya dotacepffsp.org. (203) 99 X X

- Poskytnuté dotace ostatnfm subjektum (204) 100 X X

- Poskyt.pflspevkya dotacepffsp.org. (213) 101 X X

- Poskytnuté dotace ostatním subjektum (214) 102 X X

Soucet pOložek 97+98+99+100+101+102 103 0,00 0,00

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

-Poskytnuté pfechodné výpomoci PO (273) 105 0,00 0,00

- Poskytnuté pfechodné výpomoci podnik. subjektum (274) 106 0,00 0,00

-Poskytnuté pfechodné výpomoci ost. organizaclm (275) 107 0,00 0,00

- Poskytnuté pfechodné výpomoci FO (277) 108 0,00 0,00

Soucet položek 104+105+106+107+108 109 0,00 0,00

-Limityvýdaju (221) 110 0,00 0,00

- Zúctovánf výdaju územnfch samospr. celku (218) 111 0,00 0,00

-Materiálnl náklady (410) 112 0,00 0,00

-Služby a náklady nevýrobnl povahy (420) 113 0,00 0,00

-Cestovné a ostatni výplaty FO (430) 114 0,00 0,00

-Mzdové a ostatnl osobni náklady (440) 115 0,00 0,00

-Dávky sociálnfho zabezpeceni (450) 116 0,00 0,00

-Manka a škody (460) 117 0,00 0,00

Soucet položek 112+113+114+115+116+117 118 0,00 0,00

Prostr. rozp. hosp. celkem soucetr. 96+103+109+110+111+118 119 19246027,03 18 400 063,78
5. Prechodné úcty aktivní

-Náklady pflštlch obdobi (381) 120 0,00 0,00

-Pfljmy pfištlch obdobl (385) 121 0,00 0,00

- Kurzovérozdllyaktivnf (386) 122 0,00 0,00

.Dohadné útty aktivni (388) 123 0,00 0,00
Pfechodné úcty aktivnf celkem soucet pol. 120+121+122+123 124 0,00 0,00
UHRN AKTIV soucet položek 01 + 42 125 21 945 826,36 21 354 584,68
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C. Vl.zdr. krytí st.a ob.aktiv r.130+131+138+141+151+158 126 21 943 980,78 18 401 444,94
1. Majetkové fondy

-Fond dlouhodobého majetku (901) 127 11 104,51 13193,90

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

- Fond hospodáj'ské cinnosti (903) 129 0,00 0,00

- Ocenovací rozdlly z preceneni majetku a závazku (+/-909) 130 0,00 0,00

Majetkové fondy celkem soucet položek 127+128+129 131 11 104,51 13193,90

2. Financní a penežní fondy
-Fondodmen (911) 132 0,00 0,00

- Fond kultumich a sociálnich potreb (912) 133 495,60 665,38

- Fond rezervní (914) 134 0,00 0,00

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

-Penežni fondy (917) 136 0,00 0,00

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

Financnia penežnifondycelkemsoucetpoložek132až 137 138 495,60 665,38

3. Zvláštní fondy organizacních složek státu
-Státnifondy (921) 139 21 932 380,67 18 387 585,66

- Ostatni zvláštni fondy (922) 140 0,00 0,00

- Fondy Evropské unie (924) 203

Zvláštni fondy org. složek státu celkem soucet pol. 139+140+203 141 21 932 380,67 18 387 585,66
4. Zdroje krytí prostredku rozpoct. hospodarení

-Financováni výdaju org. složek státu (201) 142 X X

- Financováni výdaju Ose (211) 143 X X

-Bankovni úcty k limitum org. složek státu (223) 144 X X

-Vyúctováni rozp. proz bež. cin. org. složek státu (205) 145 X X

- Vyúctovánírozp.proz bež.cin.Ose (215) 146 X X

- Vyúctování rozp. proz fin. majetku org. složek státu (206) 147 X X

- Vyúctováni rozp. proz fin. majetku Ose (216) 148 X X

- Zúctováni príjmu Ose (217) 149 X X

-Pi'ijaté návratné financni výpomocí mezi rozpocty (272) 150 0,00 0,00

Zdroje kryti rozp. hospodareni celkem soucet po1.142-150 151 0,00 0,00
5. Hospodárský výsledek

a) z hospodáj'ské cinnosti Ose

a cinnosti prispevkových organizaci

-Výsledek hospodareni bežného úcet.obdobi (+/-963) 152 X X

- Nerozdelenýzisk,neuhraz.ztrátamin.let (+/-932) 153 0,00 0,00

- Hospodáj'ský výsledek ve schvalovacim rizeni (+/-931) 154 0,00 0,00

b) prevod zúctováni 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 prijmu a výnosu (+/-965) 157 0,00 0,00

Soucet položek 152 až 157 158 0,00 0,00

D. Cizí zdroje soucet Dol.160+166+189+196+201 159 1 845,59 2953139,74

1. Rezervy
-Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,00

2. Dlouhodobé závazky
-Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00

-Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00

- Dlouhodobé prijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00

- Dlouhodobésmenkyk úhrade (958) 164 0,00 0,00

-Ostatni dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 0,00
Dlouhodobé závazky celkem soucet položek 161 až 165 166 0,00 0,00
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3. Krátkodobé závazky
-Dodavatelé (321) 167 489,06 643,23

-Smenkyk úhrade (322) 168 0,00 0,00

- Prijaté zálohy (324) 169 0,00 0,00

-Ostatni závazky (325) 170 40,00 58,48

-Závazky z pevných termínovaných operaci a opcí (373) 171 0,00 0,00

Soucet položek 167 - 171 172 529,06 701,71

-Závazky z upsaných nespI. cen. paplru a podilu (367) 173 0,00 0,00

- Závazky k úcastnikum sdruženi (368) 174 0,00 0,00

Soucet položek 173+174 175 0,00 0,00
- Zamestnanci (331) 176 710,38 748,64

- Ostatnízávazkyvucizamestnancum (333) 177 20,58 4,32

Soucet položek 176+177 178 730,96 752,96

- Závazkyze soc.zabezpeceniazdravotnlhopojišteni (336) 179 420,25 493,34

-Dan z pfijmu (341) 180 0,00 0,00

-Ostatní pfímé dane (342) 181 158,29 162,82

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

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

Soucet položek 180 až 183 184 158,29 162,82

-Vypofádáni pfeplatku dotaci a ostatnlch závazku se SR (347) 185 0,00 0,00

- Vypof.pfepl.dotacia ostatnlchzávazkus rozp.úse (349) 186 0,00 0,00

Soucet položek 185+186 187 0,00 0,00

- Jiné závazky (379) 188 7,03 2 950 901,34

Krátkodobé závazky soucet p.172+175+178+179+184+187+188 189 1 845,59 2953012,17
4. Bankovní úvery a pujcky

- Dlouhodobé bankovni úvery (951) 190 0,00 0,00

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

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

- Vydané krátkodobédluhopisy (283) 193 0,00 0,00

- Ostatni krátkodobé závazky (financni výpomoci) (289) 194 0,00 0,00

Soucet položek 193 a 194 195 0,00 0,00

Bankovniúverya pujckycelkemsoucetp. 190+191+192+195 196 0,00 0,00
5. Prechodné úcty pasivní

- Výdaje pflštich obdob i (383) 197 0,00 0,00

- Výnosy pfištlch obdobl (384) 198 0,00 0,00

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

- Dohadné úcty pasivnl (389) 200 0,00 127,57

Pfechodné úcty pasivni celkem soucet položek 197 až 200 201 0,00 127,57
UHRN PASIV soucet p. 126+159 202 21 945 826,37 21 354 584,68



Výkaz pro prObežné hodnocení plnení rozpoctu správcO kapitol,
jimi zrízených organizacních složek státu a

státních fondu
Ministerstvo financí CR
schváleno c.j. 111/138224/2002 Sestavený k 31.12.2005
Vykazujícíjednotka dorucí výkaz
podlepokynuMFCR (v tisicich Kc na dve desetinná místa)

Fin 2-04 U

Rok IMesíc IICO I Název a sídlo úc.jednotky: Státní fond rozvoje bydlení70856788 Dlouhá 13, 110 00 Paha 1

I. ROZDoctové W"

II.ROZDoctovévýd .
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pti my
Paragraf Položka Schválený rozpocet Rozpocet po zmenách Výsledek od pocátku roku

a b 1 2 3
0000 2141 341 000,00 341 000,00 359 192,43
0000 2210 0,00 0,00 490,00
0000 2221 0,00 0,00 39741,11
0000 2322 0,00 0,00 136,43
0000 2329 0,00 0,00 29,90
0000 2441 70 000,00 70 000,00 76 224,86
0000 2449 0,00 0,00 600,00
0000 2460 69 000,00 69 000,00 69 032,80
0000 3113 0,00 0,00 91,42
0000 4214 1 000 000,00 1 000 000,00 2 493 000,00
CELKEM 1 480 000,00 1 480 000,00 3 038 538,95

Paragraf Položka Schválený rozpocet Rozpocet po zmenách Výsledek od pocátku roku
a b 1 2 3

3619 5163 53 700,00 51 900,00 49 044,27
3619 5166 5 800,00 6 500,00 6 494,45
3619 5169 8 500,00 600,00 515,58
3619 5176 400,00 100,00 0,00
3619 5199 1 100,00 900,00 226,45
3619 5212 5 000,00 5 000,00 26,72
3619 5213 275 000,00 175000,00 89 084,70
3619 5225 20 000,00 20 000,00 10 837,31
3619 5321 300 000,00 100 000,00 27 429,83
3619 5494 500,00 100,00 50,00
3619 5641 300 000,00 150 000,00 126 944,27
3619 5660 75 000,00 350 000,00 126827,38
3619 5901 120 000,00 26 000,00 0,00
3619 5909 0,00 1 900,00 1 820,84
3619 6313 25 000,00 5 000,00 0,00
3619 6321 200 000,00 0,00 0,00
3619 6341 1 300 000,00 1 300 000,00 1 745 098,73
3619 6371 0,00 30 000,00 10 950,00
3619 6413 175 000,00 35 000,00 0,00
3619 6460 1 425 000,00 2 030 000,00 1 654 291,23
3669 5011 16 000,00 18 000,00 13 709,25
3669 5021 1 400,00 1 400,00 786,94
3669 5031 5 400,00 5 400,00 3 569,62
3669 5032 1 500,00 1 500,00 1 235,80
3669 5038 100,00 100,00 56,79
3669 5136 110,00 110,00 31,02
3669 5137 1 000,00 1 000,00 911,95
3669 5139 1 100,00 1 100,00 1 066,13
3669 5142 10,00 10,00 0,00
3669 5151 200,00 200,00 35,73
3669 5153 500,00 400,00 137,65



text

Bežnéúcty st.fondO
Bežné úcty st.fondO

Bežné úcty st.fondO

Bežné úcty st.fondO

Bežné úcty st.fondO

Bežné úcty st.fondO

Bežné úcty st.fondO

Bežné úcty st.fondO

Bežné úcty st.fondO

Celkem

V Prazedne:

na bankovních úctech

Kódbanky
c

0100

0300

0400

0800

2700

4000
4300

5500

7910

Pocátecní stav k 1.1.

101

6 011 726,67

500948,13

1 200 077,93

1 612 666,49

466,55

1 002 100,97

1 764 525,05

7 150 383,43

0,00

19 242 895,22

Stav ke konci vykazov.období
102

4 707 256,28

500754,04

918 140,87

1 732 748,46

471,83

1 001 696,20

2 277 981,86

5 246 146,71

1 009 708,53

17 394 904,78

Zmena stavu bank.úctfl
103

31.1.2006 Podpis vedoucího úcetní jednotky:

Odpovídá za údaje:
/C
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Paragraf Položka Schválený rozpocet Rozpocet po zmenách Výsledek od pocátku roku
3669 5154 300,00 150,00 105,40
3669 5156 600,00 450,00 262,18
3669 5161 220,00 655,00 651,82
3669 5162 2 000,00 1 050,00 1 043,70
3669 5163 400,00 243,00 206,63
3669 5164 5 650,00 7 080,00 7 079,27
3669 5166 0,00 2,00 1,32
3669 5167 150,00 50,00 25,57
3669 5168 70,00 70,00 23,49
3669 5169 2 200,00 1 900,00 1 669,94
3669 5171 380,00 380,00 328,10
3669 5172 500,00 540,00 539,20
3669 5173 350,00 350,00 98,50
3669 5175 150,00 150,00 95,49
3669 5182 50,00 50,00 26,49
3669 5189 120,00 120,00 7,00
3669 5194 20,00 20,00 0,00
3669 5195 40,00 40,00 0,00
3669 5342 320,00 320,00 272,95
3669 5362 80,00 80,00 15,58
3669 5429 80,00 80,00 11,07
3669 6111 1 000,00 1 000,00 595,00
3669 6122 500,00 500,00 163,04
3669 6123 1 000,00 1 000,00 26,60
3669 6125 500,00 500,00 71,25
Celkem 4 334 000,00 4 334 000,00 3 884 502,23
0000 8115 2 854 000,00 2 854 000,00 845963,28
Celkem 2 854 000,00 2 854 000,00 845 963,28

IX.Transferv a Duickv Dosk rtnuté verejným rozpoctum uzemní urovne celkem za uCelový znak
Ucelovýznak Položka úcel -text I Výsledek od pocátku roku

a c 93

92241 5321 Podpora úverO na opravy panelových bytových domO 27 429,83
92242 5641 Nízkoúrocenýúver obcímna op.a modem.bytového fondu 126 944,27
92559 6341 Dotace na výstavbu nájemních byt(} 356 340,31
92560 6341 Dotace na výstavbu byt(} v domech s pec.službou 272 253,19
92660 6341 Úcel.dotace na výst.nájem.bytO pro obce postiž.povodní 02 1 288,40
92703 6341 Dotace na výst.nájem.byt(} v obcích pro nízkopr.skupiny ob. 963 197,48
92719 6341 Investicní dotace pro obce podle nar.vlády c.369/2003 152 019,35
Celkem 1 899 472,83
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO VÝBOR STÁTNÍHO FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ

Na základe provedeného auditu jsme dne 3 února 2006 vydali k úcetní záverce. která
je soucástí této výrocní zprávy. zprávu následujícího znení

..Overili jsme priloženou úcetní záverku k 3\ \22005 Státního fondu rozvoje bydleni
identifikovaného v této úcetní záverce Za sestavení této úcetní záverky je zodpovedné
vedení Státního fondu rozvoje bydlení Naším úkolem je vydat na základe
provedeného auditu výrok k této útetní záverce

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikacními doložkami Komory auditoru Ceské republiky,
Tyto standardy vyžadují. aby auditor naplánoval a provedl audit tak. aby získal
primerenou jistotu, že úcetní záverka neobsahuje významné nesprávnosti Audit
zahrnuje výberovým zpusobem provedené overení úplnosti a prukaznosti cástek a
informací uvedených v úcetní záverce Audit též zahrnuje posouzení použitých
úcetních metod a významných odhadu provedených vedením a dále zhodnocení
vypovídací schopnosti úcetní záverky Isme presvedceni. že provedený audit poskytuje
primereny podklad pro vyjádrení výroku auditora,

Podle našeho názoru úcetní záverka ve všech významných ohledech podává verný a
poctivý obraz aktiv, závazku. vlastního kapitálu a financní situace Státního fondu
rozvoje bydlení k 31 122005 a jeho výsledku hospodarení za rok 2005 v souladu s
úcetními predpisy platnými v Ceské republice ..

Overili jsrrte též soulad výrocní zprávy s výše uvedenou úcetní záverkou Za správnost
výrocní zprávy je zodpovedné vedení fondu Naším úkolem je vydat na základe
provedeného overení stanovisko o souladu výrocní zprávy s úcetm záverkou

Overení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikacními doložkami Komory auditoru Ceské republiky Tyto standardy
vyžadují.aby auditor naplánoval a provedl overení tak, aby získal primerenou jistotu.
že informace obsažené ve výrocní zpráve. které popisují skutecnosti. jež jsou též
predmetem zobrazení v úcetní záverce. jsou ve všech významných ohledech v souladu
s príslušnou úcetní záverkou Jsme presvedceni. že provedené overení poskytuje
primerený podklad pro vyjádrení výroku auditora

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výrocní zpráve ve všech významných
ohledech v souladu s výše uvedenou úcetní záverkou

V Praze d'1e 3 února 2006,

BOOes sr o,
zastoupená partnery (

~n~~
auditor. osvedcení C, 0034

Doc Ing, lan Doležal.CSc
auditor. osvedcení c 0070

BIX' C'> '>' OlbLKhtlJVd Ili80 '), 1.1000 Prah" 1 K 45314381

zap,>ma, OR M('S1S~VrT'".uderr ,Phm ,ddn <. vj."tYJ inC)
",,1< '1" K\('1< ')18
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8.

Záverecný úcet

Státního fondu dopravní infrastruktury
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V Praze dne 20. února 2006
C.j.: 42/2006/300

Záverecný úcet Státního fondu dopravní infrastruktury
za rok 2005

Duvod predložení: Obsah materiálu:
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III. Prílohy
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Ing. Pavel Švagr, CSc.
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Vypracoval:

Ing. Jaroslav Krauter
námestek pro správu financních zdrojll
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I.

Prehled
ukazatelu financního hospodarení Státního fondu dopravní

infrastruktury za rok 2005

UKAZATEL

PRÍJMY

Danové príjmy
Nedanové príjmy celkem

ztoho:predfinancování
Kapitálové príjmy
Prijaté dotace

z toho: ze státního rozpoctu
PRÍJMY CELKEM
VÝDAJE

Bežné výdaje

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
SALDO PRÍJMU A VÝDAJU
FINANCOVÁNÍ
z toho:
-zmena stavu na bankovních
úctech
-zmena stavu bankovních úveru

- saldo financního investování

-2 000 000 33450691 -3 825489,3

Poznámka: Údaje o rozpoctu se uvádejí v celých tisících Kc, plnení na jedno desetinné
místo
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v tis. Kc

roz ocet 2005 skutecnost plnení

schválený upravený 2005 v%

14300000 I 14300000 15 168876,9 106,1
01 5 090 217 1 254 408,0 24,6

5 059 869 262417,9 5,2
O O 187,5 x

24 300 000 35 928 998 35 928 998,0 100,0
O 1 128998 1 128 998,0 100,0

38 600 000 55 319 215 52 352 470,4 94,6

10 201 074 11 679 225 10 728 213,6 91,9
26398926 46 985 059 37 798 767,5 80,4
36 600 000 58 664 284 48 526 981,1 82,7
2 000 000 -3 345 069 3 825 489,3

-2000000 3345069 -3825489,3



II.

Hodnotící zpráva k Záverecném úctu Státního fondu dopravní
infrastruktury za rok 2005

1. Charakteristika Státního fondu dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) byl zrízen zákonem c. 10412000
Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o zmene zákona
c. 171/1991 Sb., o pusobnosti orgánu Ceské republiky ve vecech prevodu majetku státu na jiné
osoby a o Fondu národního majetku Ceské republiky, ve znení pozdejších predpisu (dále jen
"zákon "), který nabyl úcinnosti 1. cervence 2000, a který upravuje postavení SFDI, úcel
SFDI, jeho príjmy a zásady jeho cinnosti. SFDI je právnickou osobou v pusobnosti
Ministerstva dopravy, která hospodarí s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se zákonem
a svým Statutem, který byl schválen usnesením vlády CR c. 70112000ze dne 12. cervence
2000, zajištuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v § 2 zákona a
hospodarí s prostredky pro tento úcel urcenými.

1.1. Základní údaje

Název: Státní fond dopravní infrastruktury

Identifikacní císlo: 70856508

Adresa sídla : Sokolovská 278,
190 00 Praha 9

Telefonní spojení: (+420) 266 097 298
(+420) 266 312 561
(+420) 266 312560Faxové spojení:

Bankovní spojení: císla úctu: 932400110710
10006-932400110710

www stránky: http://www.sfdi.cz
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1.2. Organizacní struktura SFDI

Podle § 6 zákona orgány SFDI tvorí: výbor SFDI, dozorcí rada SFDI a reditel SFDI.
Statutárním orgánem SFDIje reditel SFDI.

Výbor SFDI je jmenován vládou Ceské republiky ve složení:

místopredseda výboru SFDI:
clenové výboru SFDI:

Ing. Milan Šimonovský, ministr dopravy a
místopredseda vlády
Doc. Ing. Jirí Volf, CSc.
Ing. Vojtech Kocourek
Vác1avKrása
Ing. Jirí Kubínek
Ing. Jaromír Schling
Ladislav Šustr
Ing. Miroslav Vác1avek
František Vnoucek

predseda výboru SFDI:

Výbor jedná o vecech, které jsou úcelem SFDI nebo predmetemjeho cinnosti.

Dozorcí rada SFDI je zvolena Poslaneckou snemovnou Parlamentu Ceské republiky ve
složení:

predseda dozorcí rady SFDI:
místopredseda dozorcí rady SFDI:
clenové dozorcí rady SFDI:

Ing. Pavel Hojda
Ing. Karel Sehor
Miroslav Kapoun
Antonín Sýkora
Ing. Pavel Šustr

Dozorcí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho cinnost a hospodarení.

Reditel SFDI: Ing. Pavel Švagr, CSc.

Ke konci roku 2005 mel SFDI celkem 42 zamestnancu.

V roce 2005 bylo v SFDI provedeno posouzení systému managementu jakosti v rámci
dozoru k vydanému certifikátu c. 654/2003 ze dne 26. kvetna 2003 a ve "Zpráve c. D2
654/2005 o výsledku posuzování v rámci provedeného dozorového auditu systému
managementu jakosti ve smyslu CSN EN ISO 9001:2001" bylo konstatováno, že zavedený
systém managementu jakosti SFDlje v souladu s požadavky normy CSN EN ISO 9001:2001 a
nevykazuje systémové neshody a že SFDI je nadále zpusobilý k držení certifikátu ve smyslu
CSN EN ISO 9001:2001.
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1.3. Úcel a príjmy SFDI

Výdajová stránka SFDI ajejí struktura odpovídá úcelu SFDI stanovenému v § 2 zákona,
podle kterého SFDI používá svých príjmu ve prospech rozvoje, výstavby, údržby a
modemizace silnic a dálnic, železnicních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest
v tomto rozsahu:

financování výstavby, modemizace, oprava údržby silnic a dálnic,
poskytování príspevku na výstavbu a modemizaci prujezdních úseku silnic a dálnic,
financování výstavby, modemizace, oprava údržby celostátních a regionálních drah,
financování výstavby a modemizace dopravne významných vnitrozemských
vodních cest,
úhrada splátek úveru a ÚTokuz úveru a dalších výdaju spojených se zajištením
dluhové služby,
poskytování príspevku na pruzkumné a projektové práce, studijní a expertní cinnosti
zamerené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravne významných
vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,
poskytování príspevku pro naplnování programu zamerených ke zvýšení
bezpecnosti dopravy a jejího zprístupnování osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace,
poskytování príspevku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek,
náklady na cinnost Fondu.

Príjmy SFDljsou urcené v § 4 zákona takto:

prevody prostredku z Fondu národního majetku,
prevody výnosu silnicní dane,
prevody podílu z výnosu spotrební dane z minerálních oleju,
prevody výnosu z poplatku za použití vybraných druhu dálnic a rychlostních silnic,
výnosy z cenných papíru nebo verejných sbírek organizovaných Fondem,
úvery, ÚToky z vkladu, penále, pojistná plnení a jiné platby od fyzických a
právnických osob,
príspevky z Evropské komise poskytované prostrednictvím príslušných
Evropských fondu,
dary a dedictví,
dotace ze státního rozpoctu.

Významnou roli pri príprave rozpoctu SFDI na rok 2005 hrála skutecnost, že od 3. ledna
2005 vstoupil v úcinnost zákon c. 1/2005 Sb., kterým se mení zákon c. 243/2000 Sb., o
rozpoctovém urcení výnosu nekterých daní územním samosprávným celkum a nekterým
státním fondum (zákon o rozpoctovém urcení daní), ve znení pozdejších predpisu, a nekteré
další zákony. Tímto zákonem se snížily danové príjmy SFDI z dosavadního podílu 20 %
celostátního hrubého výnosu spotrební dane z minerálních oleju na podíl 9,1 %. Ve vazbe na
tuto zmenu prešlo od 1. ledna 2005 financování silnic II. a III. trídy do pusobnosti jednotlivých
kraju, jako vlastníku techto silnic.

V prubehu roku 2005 se SFDI zásadním zpusobem podílel na financování projektu
dopravní infrastruktury zarazených do programu spolufinancovaných z prostredku fondu
Evropské unie.

Pro predfinancování výdaju, které mely být kryty prostredky z fondu Evropské unie, bylo
v rozpoctu SFDI pro rok 2005 puvodne vycleneno celkem 6 100 mil. Kc a tato cástka byla na
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základe upresnení financních potreb príjemcu v prubehu roku snížena na 5 150 mil. Kc. Tyto
financní prostredky byly shodne zahrnuty do rozpoctu jak do výdaju tak na stranu príjmu. O
takto chápané financní prostredky bylo možno, v souladu s konvergencním programem CR,
zvýšit vládou schválený výdajový rámec. Otázku potrebného zálohového financování akcí
spolufinancovaných z fondu EU v roce 2005 bylo nutno, vzhledem k rostoucímu objemu
techto dotací, systémove rešit. Proto byly po dohode s Ministerstvem financí CR do rozpoctu
SFDI pro rok 2005 zahrnuty na stranu príjmu i výdaju ve shodném objemu financní
prostredky, které mely být z príslušných fondu EU také uvolneny (na úhradu faktur dle
financních memorand) a prostrednictvím konecných príjemcu vráceny do rozpoctu SFDI.
Uvedený postup je tak rozpoctove neutrální a neznamená zvýšení deficitu verejných rozpoctu.
Podmínkou pro cerpání zálohového financování z rozpoctu SFDI bylo schválení poskytnutí
príspevku na danou akci z príslušného fondu EU a schválení veškeré související dokumentace
dle vyhlášky c. 40/2001 Sb.

Poskytováním financních prostredku pro predfinancování výdaju, které mely být kryty
prostredky z fondu Evropské unie, vytvoril SFDI reálné možnosti k cerpání financních
prostredku z Evropské unie pro projekty dopravní infrastruktury v rámci financních toku
stanovených Metodikou financních toku a kontroly strukturálních fondu a Fondu soudržnosti
vydanou Ministerstvem financí s platností od 1. ledna 2005. S cílem optimalizovat podmínky
pro zajištení financování národního podílu a predfinancování výdaju, které mely být kryty
prostredky z fondu Evropské unie u projektu zarazených do programu spolufinancovaných
z prostredku fondu Evropské unie uzavrel SFDI s Ministerstvem dopravy dne 17. cervna
2005 ,,Dohodu o spolupráci pri zajištování spolufinancování z rozpoctu SFDI u projektu
v sektoru dopravy spolufinancovaných z fondu Evropské unie", ve které byly upraveny
podmínky spolupráce mezi SFDI a Ministerstvem dopravy pri plánování financních prostredku
u projektu v sektoru dopravy spolufinancovaných z fondu Evropské unie a ze SFDI, pri
smluvních jednáních s konecným príjemcem na základe Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z fondu Evropské unie, pri provádení predfinancování výdaju, které mají být kryty prostredky
z fondu Evropské unie a pri zajištování supervize projektu v sektoru dopravy
spolufinancovaných z fondu Evropské unie a SFDI.

Významný duraz pri naplnování úcelu SFDI a realizaci odpovednosti za efektivní využití
poskytnutých financních prostredku byl v roce 2005 kladen na výkon kontroly pri provádeném
financování. Kontrola byla jednak provádena u jednotlivých príjemcu kontrolními orgány
SFDI a jednak byl využíván vlastní systém elektronického vyhodnocování kontrolních zpráv
zpracovávaných príjemci ctvrtletne ke každé akci financované v rámci rozpoctu SFDI.

Na základe posouzení dosavadního hospodarení SFDI ajeho krátkodobého ocekávaného
vývoje a s konstatováním, že SFDI je dostatecne schopen dostát svým splatným financním
závazkum udelila CRA RATING AGENCY, a.s. v roce 2005 SFDI krátkodobý CRA Rating
na úrovni czP-l. V záverech provedené ratingové analýzy byly zejména pozitivne hodnoceny
stabilita dosahovaných danových príjmu, které jsou prevádeny do rozpoctu SFDI bez
závislosti na státním rozpoctu CR, systémové a smluvní ošetrení pravidel pro pridelování
financních prostredku smluvním protistranám, rízení cash-tlow bez využívání kontokorentních
úverových linek, aktuálne posílena kontrola užití rozdelených zdroju a efektivita SFDI pri
rozdelování svých financních zdroju a kvalitní management SFDI. Po posouzení dopadu
možného vývoje v oblasti dopravní infrastruktury a vlivu na SFDI s ohledem na zákonem
zarucené budoucí príjmy SFDI a s prihlédnutím k vývoji techto budoucích danových a
nedanových príjmu SFDI a nenárokové forme jeho výdajové strany byl shledán SFDI
dostatecne schopným dostát svým financním závazkum v dlouhodobém casovém horizontu a
byl mu udelen dlouhodobý CRA Rating na úrovni A+ / czAaa.
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2. Hospodarení SFDI v roce 2005

2.1. Rozpocet príjmu a výdaju SFDI

Poslanecká snemovna Parlamentu CR (pSP CR) svým usnesením c. 1419 ze dne 15.
prosince 2004 schválila rozpocet SFDI pro rok 2005 s predpokládanými príjmy ve výši 38 600
mil. Kc a s predpokládanými výdaji ve výši 36 600 mil. Kc.

Rozpocet SFDI na rok 2005 byl sestaven v metodice platné pro rok 2005, tudíž
nezahrnoval výdaje na financování silnic II. a III. tríd, jejichž príjemcem jsou kraje, resp.
organizace krajem poverené k výkonu správy, údržby, oprava modemizace techto silnic.
Soucasne se snížil podíl prevodu celostátního hrubého výnosu spotrební dane z minerálních
oleju z 20 % na 9,1 %.

Bilancne byly do rozpoctu SFDI zahrnuty financní prostredky ve výši 6 100 mil. Kc
urcené na strane výdaju k predfinancování výdaju, které mely být kryty prostredky z fondu
Evropské unie a na strane príjmu tvorené príjmy od konecných príjemcu dotací z fondu
Evropské unie kompenzující realizované predfinancování. Po zahrnutí techto financních
prostredku do rozpoctu SFDI byla na strane príjmu rozpoctována cástka 44 700 mil. Kc a na
strane výdaju cástka 42 700 mil. Kc. Rozpoctovaný prebytek 2 000 mil. Kc byl urcen k
vyrovnání rozdílu vzniklých v souvislosti s realizací predfinancování výdaju, které mely být
kryty prostredky z fondu Evropské unie.

V prubehu roku 2005 bylo v návaznosti na usnesení vlády CR c. 977 z 20. cervence
2005 a usnesení vlády CR c. 1243 ze dne 21. zárí 2005 schváleno zvýšení výdajového rámce
rozpoctu SFDI pro rok 2005 o 8500 mil. Kc na celkovou cástku 51 200 mil. Kc z duvodu
urychlení výstavby rozestavených prioritních silnicních a železnicních staveb s tím, že toto
navýšení bylo vykryto na strane príjmu zvýšením dotace z FNM CR o 8 500 mil. Kc.

Soucástí rozpoctu SFDIje v souladu se zákonem c. 104/2000 Sb., § 5:

a) jmenovitý seznam akcí financovaných ze SFDI vcetne rozpoctovaných cástek a lhut
realizace,

b) prehled pohledávek a závazku,
. c) návrh struktury úveru, které hodlá SFDI v rozpoctovém roce prijmout, vcetne lhut

splatnosti a limitu úrokové míry

SFDI neevidoval k 31.12.2005 žádné úvery. V prubehu roku mel SFDI otevren
kontokorentní úcet u CMZRB a.s., s možností debetního zustatku do výše 1 mld. Kc a
kontokorentní úcet u Ceské sporitelny, a.s., s možností debetního zustatku do výše 4 mld. Kc.
Tyto financní prostredky však nebyly v roce 2005 použity.

K datu 31.12.2005 SFDI vykazoval pohledávku vuci príjemcum financních prostredku
ve výši 3 122248 tis. Kc. Jedná se o rozdíl mezi zálohove uvolnenými financními prostredky
(pujckami), které SFDI poskytl na akce financované z fondu EU a splátkami techto financních
prostredku od konecných príjemcu dotací. Tyto financní prostredky jsou vedeny v úcetnictví
SFDI jako poWedávka za príjemci a prechází do roku 2006. Podmínky vrácení financních
prostredku zálohove uvolnených na predfinancování EU jsou zapracovány do uzavrených
smluv s príslušnými príjemci.
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Závazky SFDI, které prechází z roku 2005 do roku 2006 vyplývají z uzavrených
smluvních vztahu s konecnými príjemci dotací a výší uvolnených financních prostredku
k 31.12.2005. Celkem byly uvolneny konecným príjemcum dotací financní prostredky
v úhrnné výši 48480 535 tis. Kc, z toho zálohové výdaje na akce financované z fondu EU
3384666 tis. Kc. Výdaje spojené s cinností aparátu SFDI byly cerpány ve výši 46 446 tis. Kc.
Celkem tak financní prostredky, které byly k 31.12. 2005 cerpány dosáhly celkové výše
48 526 981 Kc.

Bilance príjmu a výdaju SFDI za rok 2005, vcetne zustatku a zmen stavu financních
prostredku na bankovních úctechje obsahem následující tabulky.

Bilance príjmu a výdaju k 31.12.2005

v tis.Kc

*) vcetne prevodu financních prostredku z roku 2004

Soucástí Hodnotící zprávy je úcetní záverka SFDI za rok 2005, která byla overena
auditorem (príloha c. 1). Zpráva auditora o overení úcetní záverky za úcetní období od 1.1.-
31.12.2005 (príloha c.2) obsahuje "Výrok auditora", kde je uvedeno, že "úcetní záverka
podává ve všech významných ohledech verný a poctivý obraz predmetu úcetnictví, majetku,
závazku a financní situace Státního fondu dopravní inftastruktury za úcetní období roku 2005,
v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o úcetnictví a príslušnými predpisy Ceské republiky."
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UKAZATEL Schválený Upravený Uvolneno %

rozpocet rozpocet*) k 31.12.2005 plnení
1 2 3 3:2

PRlJMY
Danové príjmy 14300000 14300000 15 168877 106,1

Nedanové príjmy O 5 090 217 1 254 408 24,6
z toho: predfinancování O 5 059 869 262 418 5,2

Kapitálové príjmy O O 188 x

Prijaté dotace z FNM 24 300 000 34 800 000 34 800 000 100,0
ze státního rozpoctu O 1 128998 1 128998 100,0

Príjmy celkem 38 600 000 55 319 215 52352471 94,6
Zustatky na bankovních úctech
k 31.12.2004 5 345 069 5 345 069 100,0
PRlJMY celkem 38 600 000 60 664 284 57 697 540 95,1
VYDAJE
Bežné výdaje 10 201 074 11 679 225 10728213 91,9
Kapitálové výdaje 26 398 926 46 985 059 37798768 80,5
VYDAJE celkem 36 600 000 58 664 284 48 526 981 82,7
Zmena stavu na bankovních
úctech - 3 825 490
Zustatky na bankovních úctech
k 31.12.2005 9170559



2.2. Charakteristika príjmu SFDI

Rozpoctované príjmy SFDI na rok 2005 v objemu schváleném v PSP CR, které dosáhly
výše 38 600 mil. Kc byly tvoreny:

. danovými príjmy ve výši

. dotací z FNM CR ve výši

14300 mil. Kc
24300 mil. Kc

Dále byla do rozpoctu príjmu SFDI prevedena dotace z FNM CR ve výši 2 mld. Kc,
která nebyla k 31.12.2004 z FNM CR poskytnuta a tvorila pohledávku SFDI za FNM CR.

V prubehu roku byly pak príjmy SFDI navýšeny o:

vrácené financní prostredky z financního zúctování za rok 2004 ve výši 30 348 tis. Kc
dotaci ze státního rozpoctu ve výši 1 128998 tis. Kc
navýšení dotace z FNM CR o 8 500 000 tis. Kc

Celkem byl schválený rozpocet príjmu na rok 2005 navýšen o cástku ve výši
11 659 346 tis. Kc a dosáhl celkové výše 50 259 346 tis. Kc.

V souladu se zákonem c. 10412000Sb., odst. (4) , § 4 se zustatky príjmu SFDI na konci
každého kalendárního roku prevádejí do kalendárního roku následujícího.

Z toho duvodu byl krome výše uvedených príjmu SFDI zahrnut do príjmové stránky i
prevod nevycerpaných financních prostredku z roku 2004, které zustaly na úctu SFDI
k 31.12.2004 v celkové výši 5345069 tis. Kc.

Celkové príjmy SFDI (disponibilní zdroje) pro rok 2005 tj. rozpoctované príjmy a
prevody nevycerpaných financních prostredku z roku 2004, byly tak predpokládány v celkové
výši 55 604415 tis. Kc.

Splátky pujcených financních prostredku, které byly k 31.12.2005 naplneny cástkou ve
výši 262418 tis.Kc, jsou vedeny oddelene od ostatních nedanových príjmu.

Podrobný prehled príjmové stránky rozpoctu na rok 2005 vcetne zustatku na úctu u CNB
k 31.12.2004je uveden v následující tabulce.
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Struktura príjmu SFDI v roce 2005
v tis. Kc

Poznámka k tabulce: Po ocištení skutecných príjmu roku 2005 o zustatek financních
prostredku na úctech SFDI k 31.12.2004 ve výši 5345 069 tis. Kc ciní skutecný príjem na
úctech SFDlza období 1.1.2005 až 31.12.2005 cástku ve výši 52 352 470 tis. Kc.
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Druh príjmu Schválený upravený skutecnost Rozdíl
rozpocet rozpocet k 31.12.2005 (3 -2)

1 2 3 4

Danové príjmy celkem 1430000U 1430000U 15168877 + 868 877

tom:

prevody výnosu ze spotrební dane
z minerálních oleju 6 200 000 6 200 000 6 933 802 + 733 802
brevodyvýnosu ze silnicní dane 5 900 OOC 5 900 000 5 183451 - 716549

prevody výnosu z poplatku za použit 2 200 000 2 200 000 3051 624 + 851 624
ybraných druhu dálnic a silnic

Dotacez FNM CR 24300OOU34 800OOU 34 800OOU O

tootace ze státního rozpoctu O 1 128998 1 128998 O

ozpoctované príjmy celkem 38 600000 50228998 51 097875 + 868877

Ostatní príjmy celkem O 5375417 6 337246 + 961829
tom:

ácené financní prostredky za rok
2004 v rámci financního zúctování 30 348 30 348 O

Ostatní nedanové príjmy 961 829 + 961 829

Zustatek na úctu k 31.12.2004 5 345 069 5 345 069 O

PRIJMY (disponibilní zdroje) 38600000 55604415 57435 121ff-1 830706
úhrn

Splátky pujcených fin. prostredku 5 059 869 262 418
I(predfinancování)
Iú H R N vc.predfinancování 60 664 284 57 697 539



Danové príjmy

Danové príjmy SFDI, které byly zapracovány do rozpoctu na rok 2005, již zohlednovaly
úcinnost zákona c. 1/2005 Sb., kterým se mení zákon c. 243/2000 Sb., o rozpoctovém urcení
výnosu nekterých daní územním samosprávným celkum a nekterým státním fondum (zákon o
rozpoctovém urcení daní), ve znení pozdejších predpisu, a nekteré další zákony. Tímto
zákonem se snížil podíl prevodu celostátního hrubého výnosu spotrební dane z minerálních
oleju do rozpoctu SFDI z puvodních 20 % na 9,1 %.

Danové príjmy byly v rozpoctu SFDI tvoreny:

· prevodem 9,1 % celostátního hrubého výnosu spotrební dane z minerálních oleju
. prevodem celostátního hrubého výnosu silnicní dane
. prevodem výnosu z poplatku za použití vybraných druhu dálnic a rychlostních silnic.

Danové príjmy SFDI na rok 2005 byly rozpoctovány ve výši 14 300000 tis.Kc, což
predstavuje 37,1 % celkových rozpoctovaných príjmu.

Skutecné naplnení danových príjmu dosáhlo cástky 15 168 877 tis. Kc, což predstavuje
prekrocení 0868877 tis. Kc (o 6,1 %).

Prekrocení danových príjmu se promítá do výnosu spotrební dane z minerálních oleju,
které byly prekroceny o 733802 tis. Kc (o 11,8 %) a do výnosu z poplatku za použití
vybraných druhu dálnic a silnic o 851 624 tis. Kc (o 38,7 %). Naproti tomu výnosy ze silnicní
dane nebyly naplneny 0716549 tis. Kc, tj. o 12,1 %. Ke stejnému nenaplnení této dane došlo
i v roce 2004 cástkou 386 468 tis. Kc.

Dotace z Fondu národního majetku CR

Rozhodující cást príjmu v rozpoctu SFDI v roce 2005 tvorila dotace z Fondu národního
majetku CR, která byla rozpoctována ve výši 24 300 mil. Kc, což cinilo 63 % príjmu
schváleného rozpoctu SFDI pro rok 2005. V prubehu roku 2005 byla tato dotace navýšena o:

· pohledávku z roku 2004, která vznikla v dusledku zpoždení príjmu z privatizace v roce
2004 a byla prevedena do rozpoctu SFDI až v roce 2005 ve výši 2000 mil. Kc

· financní prostredky, které byly do rozpoctu SFDI zapracovány na základe usnesení vlády
c. 1243ze dne 21. zárí 2005 ve výši 8500 mil. Kc
s úcelovým urcením na urychlení výstavby rozestavených prioritních silnicních a
železnicních staveb.

Po techto rozpoctových úpravách dosáhla celková výše dotace z Fondu národního
majetku CR do rozpoctu SFDI pro rok 2005 cástky 34800 mil. Kc. Tyto financní prostredky
byly k 31. 12. 2005 prevedeny do rozpoctu SFDI v plné výši.
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Dotace ze státního rozpoctu

Dotace ze státního rozpoctu ve výši 1 128998 tis. Kc byla poskytnuta do rozpoctu SPDI
dne 26. kvetna 2005. Tyto financní prostredky, které použil SPDI v roce 2004 k financování
Výstavby dálnice D8, byly takto vráceny do rozpoctu SPDI až v roce 2005 (formou dotace ze
státního rozpoctu) ve shodné výši v jaké se na spolufinancování tohoto projektu podílely
v roce 2004 úverové prostredky z Evropské investicní banky.

Vzhledem k tomu, že tyto financní prostredky k úhrade podílu úverových prostredku
byly z MF CR formou dotace ze státního rozpoctu prevedeny až v roce 2005 byl navýšen
rozpocet SPDI pro rok 2005 jak v príjmové tak i ve výdajové strane. Tato dotace byla
zúctována v rámci financního vyporádání vztahu se státním rozpoctem v souladu s vyhláškou
c.551/2004. Vyúctování poskytnuté dotace bylo predloženo v termínu do 15. února 2006
Ministerstvu financí CR.

Splátky pujcených financních prostredku

Do príjmové stránky jsou zahrnuty i splátky pujcených financních prostredku na úhradu
akcí financovaných z fondu EU, které byly konecnými príjemci uhrazeny k 31.12.2005
v celkové výši 262 418 tis. Kc takto:

. RSD

. SŽDC

. Kraje

147235 tis. Kc
84 118tis. Kc
31 065 tis. Kc

Vzhledem k tomu, že zá1ohové financování, tj. pujcené financní prostredky na úhradu
akcí financovaných z fondu EU byly k 31. 12. 2005 uvolneny ve výši 3 384 666 tis. Kc a
úhrada splátek konecnými príjemci cinila cástku 262 418 tis. Kc, dosahuje pohledávka z titulu
zálohového predfinancování cástku ve výši 3 122248 tis. Kc. Tento objem financních
prostredku byl preveden do roku 2006 jako pohledávka za príjemci.

Ostatní nedanové príjmy

Do príjmové stránky rozpoctujsou dále zahrnuty:

· prevod financních prostredku z roku 2004, tj. zustatky na úctech SPDI k 31.12.2004 a
nevycerpané financní prostredky, které byly konecnými príjemci dotací vráceny na
úcet SPDI do 15.1.2005v rámci financního zúctování za rok 2004

· pripsané úroky na úctech SPDI k 31.12.2005
· príjmy z pronájmu nebytových prostor v budove SPDI
· dodatecne vrácené financní prostredky z minulých období.
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2.3. Charakteristika výdaju SFDI

Výdajová stránka SFDI je dána úcelem SFDI dle § 2 zákona c. 10412000Sb., o
Státním fondu dopravní infrastruktury a o zmene zákona c. 171/1991 Sb., o pusobnosti orgánu
Ceské republiky ve znení pozdejších predpisu. Fond používá svých príjmu ve prospech
rozvoje výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železnicních dopravních cest a
vnitrozemských vodních cest v rozsahu vymezeném tímto zákonem.

S cílem transparentního vykazování financních prostredku urcených na predfinancování
akcí spolufinancovaných z fondu EU došlo v prubehu roku 2005 k vyclenení techto prostredku
do samostatného m. okruhu financování. Tyto financní prostredky jsou vecne a úcelove
identifikovány a tento okruh financování SFDI vykazoval rozpoctove i úcetne oddelene od
ostatních dotací ze SFDI v príjmové i ve výdajové cásti rozpoctu.

Celkové výdaje SFDI v roce 2005 dosáhly celkové výše
z této cástky pripadá:
-konecným príjemcum dotací- 1. okruh financování
- na výdaje spojené s cinností aparátu SFDI- 2. okruh financování

48 526 981 tis. Kc

45 095 869 tis. Kc
46 446 tis. Kc

- predfinancování - akce spolufinancovanéz fondu EU- 3. okruh financování 3384666 tis Kc

I. okruh financování- dotace konecným príjemcum ze SFDI

v tis. Kc

*) SFDI v souladu se zákonem c.104/2000 Sb., uzavírá s príjemci financních prostredku
smlouvy do kterých jsou zahrnuty, nad rámec schváleného rozpoctu, i prevody financních
prostredku z roku 2004.

Celkem byla na tyto cinnosti k 31.12.2005 uvolnena cástka ve výši 45095869 tis. Kc
v tom: bežné výdaje 10471 412 tis.Kc (23,2 %)

kapitálové výdaje 34624457 tis.Kc (76,8 %)
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Ukazatel Schválený Rozpocet Uvolneno %
rozpocet promítnutý do k 31.12.2005 plnení
na rok smluv vcetne
2005 prevodu z roku

2004*
1 2 3 3:2

I. okruh celkem 36 064 000 47106097 45 095 869 95,7
. pozemní komunikace celkem 20 529 603 28 802 439 27 115 925 94,1

v tom: dálnice 10528795 15930525 15 276 128 95,9
silnice celkem 9517050 12 648 609 11 634 162 92,0
poz.komunikace i.n. 483 758 223 305 205 635 92,1

. železnicnídoprava celkem 14971 500 17902269 17742066 99,1

. vnitrozemské vodní cesty 562 897 401 389 237878 59,3



Bežné výdaje

Financní prostredky urcené na opravy a údržbu, byly smerovány predevším do oblasti:

. pozemních komunikací ve výši 3611 872 tis. Kc, (tj. 34,5 % celkových bežných výdaju)
z tohoto objemu bylo uvolneno pro RSD 2 492 067 tis. Kc, pro organizace Správy a
údržby silnic byly uvolneny financní prostredky pouze na opravy a údržbu silnic I. trídy ve
výši 944 594 tis. Kc a zbývající financní prostredky byly uvolneny krajum.
Financní prostredky na údržbu a opravy silnic II. a III. tríd jsou od roku 2005 hrazeny z
rozpoctu kraju.

. železnicní infrastruktury ve výši 5471 622 tis. Kc (52,3 % celkových bežných výdaju)
z toho pripadá pro SŽDC cástka 5 400 000 tis. Kc a pro regionální dráhy 71 622 tis. Kc

Další financní prostredky urcené na jmenovité neinvesticní akce byly smerovány opet do
oblasti pozemních komunikací ve výši 1 360 822 tis. Kc (dálnice 253 279 tis. Kc a silnice
1 107 543 tis. Kc).

Na programy SFDI, tj. na projektové práce, cyklostezky a program bezpecnosti, byly
uvolneny neinvesticní prostredky ve výši 27 096 tis. Kc.

Kapitálové výdaje

Financní prostredky na výstavbu a modemizaci, byly smerovány zejména do oblastí:

· pozemních komunikací ve výši 21 937596 tis.Kc (63,4 % celkových kapitálových výdaju)
z toho pripadá pro RSD 20 976670 tis. Kc

· železnicní infrastruktury ve výši 12270 444 tis. Kc (35,4% celkových kapitálových
výdaju)

· vodních cest ve výši 237878 tis. Kc (0,7% celkových kapitálových výdaju)

Další investicní prostredky ve výši 178 539 tis. Kc byly uvolneny na program bezpecnosti a na
cyklostezky.

Na úctu SFDI u CNB, ze kterého jsou hrazeny financní prostredky konecným príjemcum
dotací, byl evidován k 31.12.2005 konecný zustatek ve výši 8785 619 tis. Kc. Tyto financní
prostredky budou, spolu s vrácenými financními prostredky v rámci zúctování za rok 2005,
prevedeny do rozpoctu SFDI na rok 2006. Jejich alokace bude urcena na prevody
nevycerpaných financních prostredku z rozpoctu SFDI na rok 2005 v souladu s uzavrenými
smlouvami s príslušnými príjemci a na zajištení zálohového financování akcí
spolufinancovaných z fondu EU.

Uvolnené financní prostredky pro konecné príjemce dotací ze SFDI (bez výdaju na
predfinancování) k 31.12.2005 ve výši 45095 869 tis. Kc predstavují 95,7 % zesmluvnených
financních prostredku.
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II. okruh financování - náklady spojené s cinností Aparátu SFDI

v tis. Kc

Schválený rozpocet na cinnost aparátu na rok 2005 cinil 261 000 tis. Kc. Z tohoto
objemu financních prostredku pripadá na bežné výdaje cástka 220000 tis.Kc a na kapitálové
výdaje cástka 41 000 tis.Kc. Krome techto financních prostredku jsou do rozpoctu zahrnuty i
náklady na krytí úroku kontokorentního úveru ve výši 275 000 tis. Kc, který je urcen k
odstranení casového nesouladu mezi príjmy a výdaji SFD!. Smlouva na otevrení
kontokorentního úctu s rámcem do 4 mld. Kc je uzavrena s Ceskou sporitelnou a.s., a možnost
cerpání další 1 mld.Kc je zajištena u CMZRB, hlavne pro potrebu kofinancování akcí
s Evropskou investicní bankou.

Financní prostredky urcené na financování II. okruhu jsou u CNB sledovány oddelene
na cinnost aparátu od prostredku urcených na úhradu úroku kontokorentního úveru.

V souladu se zákonem c. 10412000Sb., byly do rozpoctu aparátu SFDI na rok 2005
prevedeny zustatky financních prostredku z roku 2004, tj. financní prostredky, které zustaly
k 31.12.2004 na úctu u CNB v celkové výši 279 639 tis. Kc. Z tohoto objemu cinily financní
prostredky urcené na cinnost aparátu 104639 tis. Kc a cástku 175 000 tis. Kc tvorily nepoužité
financní prostredky úcelove urcené na výdaje spojené s debetními úroky a vedením
kontokorentního úctu.

Po této rozpoctové úprave dosáhl upravený rozpocet výdaju urcený na financování
aparátu (vcetne výdaju spojených s vedením kontokorentního úctu) celkové výše 815639 tis.
Kc. Z tohoto objemu financních prostredku pripadá na výdaje pro vnitrní aparát 365639 tis.
Kc a na úhradu kontokorentních úroku 450 000 tis. Kc.

V prubehu roku 2005 došlo v SFDI k organizacním zmenám na základe usnesení vlády
c. 42 ze dne 12. ledna 2005. Vzhledem k tomu, že SFDI nebude zabezpecovat zavedení
výkonového zpoplatnení, byly usnesením výboru SFDI c. 456 ze dne 22.2.2005 odsouhlaseny
organizacní zmeny v SFD!. Soucasne byl snížen systemizovaný pocet pracovních míst z poctu
73 na 56.

V návaznosti na tyto organizacní zmeny byl proveden presun financních prostredku
z vnitrního rozpoctu aparátu do rozpoctu dotací, tj. do !. okruhu financování. Celkové snížení
upraveného rozpoctu aparátu ve výši 406919 tis. Kc bylo pokryto jednak z nevycerpaných
financních prostredku z minulého roku (279 639 tis. Kc) a z úspor ve schváleném rozpoctu na
rok 2005 (127 280 tis. Kc). Tyto financní prostredky byly, na základe 55. zasedání výboru
SFDI ze dne 5. zárí 2005, použity na úhradu rozpoctových opatrení pro RSD (246419 tis.
Kc), pro SŽDC (146 874 tis. Kc) a pro Ceské dráhy (13 626 tis. Kc).
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Ukazatel Schválený Upravený Uvolneno %
rozpocet rozpocet na k 31.12.2005 plnení
na rok rok 2005
2005

1 2 3 3:2
II. Okruh celkem 536 000 408 720 46 446 11,4
. náklady na cinnostAparátu 261000 133720 46 446 34,7
. náklady spojené 275 000 275 000 O x

s kont.úctem



Po této rozpoctové zmene cinil celkový upravený rozpocet aparátu SFDI na rok 2005
cástku ve výši 408720 tis. Kc (v tom: výdaje na cinnost aparátu 133720 tis. Kc a výdaje
spojené s úhradou kontokorentních úroku 275000 tis. Kc).

Cerpání financních prostredku urcených na cinnost aparátu SFDI k 31. 12. 2005
dosáhlo celkové výše 46446 tis. Kc (v tom: bežné výdaje 36 194 tis. Kc a kapitálové
výdaje 10 252 tis. Kc).

Do bežných výdaju jsou zahrnuty výdaje na platy zamestnancu SFDI a ostatní platby za
provedenou práci vyplacené k 31.12.2005, které dosáhly celkové výše 17 471 tis. Kc. Do
techto výdaju jsou zahrnuty i odmeny pro cleny výboru SFDI a dozorcí rady SFDI a odstupné
vyplacené zamestnancum SFDI v souladu s provedenými organizacními zmenami v SFD!. Pri
hospodarení se mzdovými prostredky se organizace rídila zákonem C. 143/1992 Sb., o platu a
odmene za pracovní pohotovost v rozpoctových a nekterých dalších organizacích a orgánech,
ve znení pozdejších predpisu. Výdaje na povinné pojistné na sociální zabezpecení, príspevek
na politiku zamestnanosti a zdravotní pojištení dosáhly výše 5 809 tis. Kc.

V souvislosti se zakoupením budovy SFDI v roce 2004 bylo nutno pokracovat v
opravách a rekonstrukcích budovy. Byla provedena II. etapa prací, zejména dokoncení úpravy
a rekonstrukce parkovací plochy ve dvore objektu SFDI, dále výmena plastových oken,
výmeníku tepla a dokoncení zabezpecovacího a kamerového systému. Dále byly provedeny
stavební úpravy a rekonstrukce velké zasedací místnosti vc. rozvodu pocítacové síte, požární
signalizace, vc. vybavení nábytkem apod. Celková výše takto vynaložených financních
prostredku v roce 2005 dosáhla cástky cca 6,3 mil. Kc. Tyto financní prostredky byly zahrnuty
do technického zhodnocení budovy.

Provozní výdaje byly smerovány zejména do nákupu služeb, kde jsou zahrnuty zejména
výdaje za úklid a ostrahu budovy, dále pak výdaje za telefonní poplatky, poštovné a další
služby související s provozem aparátu SFD!. Rovnež jsou sem zahrnuty i výdaje spojené se
zpracováním dat, školení a konzultacní právní a poradenská cinnost.

Další významnou položku tvorí opravy a udržování budovy, realizovala se rekonstrukce
topení, vcetne výmeny stoupacek, malování a další bežné opravy související s celkovou
rekonstrukcí budovy. Do nákupu materiálu se promítá zejména nákup drobného hmotného
majetku, kancelárského materiálu a materiálu pro kancelárskou techniku, dále pak nákup paliv
a energií. V roce 2005 SFDI obnovil vozový park, zejména z duvodu neúmerne vysokých
nákladu na údržbu a opravy stávajících automobilu. Soucasne bylo nutno vybavit kontrolní
útvar SFDI v Brne.

Celkem byly k 31.12.2005 výdaje aparátu cerpány ve výši 46 446 tis. Kc tj. 0,1 %
celkových výdaju SFDI realizovaných v roce 2005. Bežné výdaje byly cerpány cástkou ve
výši 36 194 tis. Kc a kapitálové výdaje 10 252 tis. Kc.

Financní prostredky, které byly úcelove urceny na výdaje spojené s vedením
kontokorentního úctu nebyly v roce 2005 cerpány.

Celkový zustatek financních prostredku SFDI k 31.12.2005 na úctu u CNB, ze kterého
jsou financovány výdaje spojené s cinností aparátu, dosáhl cástky ve výši 384 940 tis. Kc.
Tyto financní prostredky, které nebyly v roce 2005 vycerpány, budou prevedeny do rozpoctu
aparátu na rok 2006. Z celkového objemu nevycerpaných financních prostredku je cástka ve
výši 275 000 tis. Kc úcelove urcena na výdaje spojené s vedením kontokorentního úctu a
cástka ve výši 109 940 tis. Kc na cinnost aparátu.

175

-- - ---



Príjmovou stránku rozpoctu aparátu tvorí nedanové príjmy ve výši 22 666 tis. Kc, které
jsou sledovány oddelene od príjmové stránky I. okruhu financování. V letošním roce tvorí
významnou príjmovou položku, príjmy z pronájmu nebytových prostor. V soucasné dobe jsou
v budove, kde sídlí SFDI, pronajaty prostory pro prodejní úcely a od 1.4.2005 kancelárské
prostory pro Správu železnicní dopravní cesty, s.o.. Príjmy z techto pronájmu budou použity
na dofinancování rekonstrukcí a oprav budovy.

Prevody fondu kulturních a sociálních potreb byly prevádeny mesícním 2 % prídelem
z vyplacených platu zamestnancu. K datu 31.12.2005 cinil tento prevod cástku ve výši 331 tis.
Kc. Krome toho byl do roku 2005 preveden zustatek financních prostredku z roku 2004 ve
výši 75 tis. Kc. Z techto fmancních prostredku byl zamestnancum poukázán príspevek:

. na stravování ve výši

. na penzijní pripojištení ve výši

. na odmeny pri životních jubileích ve výši

. na kulturu a sport ve výši

116 tis. Kc,
172 tis. Kc,

6 tis. Kc
6 tis. Kc

Zustatek financních prostredku bude preveden do roku 2006. Cerpání prostredku
z FKSP se rídilo ,,zásadami pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potreb",
vcetne jejich rozpracování, vydaná rozhodnutím reditele SFDI.

III. okruh financování - zálohové financování akcí spolurmancovaných z fondu EU

v tis. Kc

Celkem byly na zálohové financování akcí spolufinancovaných z fondu EU
zesmluvneny s príjemci financní prostredky v úhrnné výši 5 150 369 tis. Kc, které jsou vedeny
na strane výdaju jako pujcky. Do tohoto objemu financních prostredku je zahrnut i prevod
nevycerpaných prostredku z roku 2004 ve výši 90 500 tis. Kc, které byly prevedeny do
kapitálových výdaju SŽDC.

K datu 31.12.2005 byly uvolneny financní prostredky ve výši 3 384 666 tis. Kc, tj. o
1 765703 tis. Kc méne než byly uzavreny smlouvy s príjemci. SFDI váže v rozpoctu
s ohledem na nutnost zajistit predfinancování zálohové prostredky v plné výši. Vzhledem
k tomu, že u rady staveb vzniká potreba zajistit zálohové financování tak, jak bylo definováno
v roce 2005, a s ohledem na stav pripravenosti akcí, ale i na administrativní nárocnost procesu
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Ukazatel Rozpocet Uvolneno %
promítnutý do k 31.12.2005 plnení

smluv na rok 2005
1 2 2:1

III. okruh celkem 5 150 369 3 384 666 65,7
. pozemní komunikace celkem 3 337 703 2241 537 67,2

v tom: dálnice 1 892 839 1 505 865 79,6
silnice celkem 1 444 864 735672 50,9

. železnicnídoprava celkem 1 725407 1 078710 62,5

. vnitrozemské vodní cesty 87 259 64419 73,8



jejich schvalování, budou príjemci vyzváni k predložení návrhu rozpoctových úprav v této
oblasti tak, aby zálohové predfinancování bylo rádne zajišteno i v roce 2006. V praxi lze
ocekávat nové bilancování požadavku na predfinancování v roce 2006 o cástku, která byla
vázána v rozpoctu SFDI na rok 2005, ale nebyla na spolufinancovaných akcích zálohove
uvolnena.

2.4. Zhodnocení cerpání financních prostredku spolufinancovaných z rozpoctu EU a
ostatních zdroju

Krome výdaju z rozpoctu SFDI byly do dopravní inffastruktury, na akce financované
z rozpoctu SFDI, vloženy financní prostredky z ostatních zdroju prostrednictvím subjektu,
kterí se podílejí na vybudování dopravní síte, v celkové výši 10 106478 tis. Kc. Z tohoto
objemu pripadá podle podkladu príjemcu na:

· zdroje Evropské unie cástka ve výši 454 231 tis. Kc (v tom jsou zahrnuty i
financní prostredky, které byly z rozpoctu SFDI na rok 2005 predfinancovány a
které byly v prubehu roku z príslušných fondu EUjiž refundovány),

· projekty financované z financních prostredku Evropské investicní banky a
komercních bank cástka 8 159620 tis. Kc,

· projekty financované z ostatních zdroju (vlastní zdroje, krajské dotace, dotace ze
státního rozpoctu apod.) cástka 1 492627 tis. Kc.

Nejvetší objem financních prostredku z ostatních zdroju byl do dopravní inffastruktury
investován prostrednictvím Reditelství silnic a dálnic v celkové výši 7 625 494 tis. Kc, z toho
pripadá na zdroje z Evropské unie 252 863 tis. Kc, na projekty financované z Evropské
investicní banky 7 163 155 tis. Kc a na ostatní zdroje príjemce 209 476 tis. Kc.

SŽDC investovaly z jiných zdroju financní prostredky v celkovém objemu
1 193 958 tis. Kc, z toho pripadá na zdroje Evropské unie cástka 144548 tis. Kc, na prijaté
úvery cástka ve výši 944447 tis. Kc a na ostatní zdroje cástka ve výši 104963 tis. Kc.

Ceské dráhy, a.s., proinvestovaly z ostatních zdroju financní prostredky ve výši
260 666 tis. Kc.

Spolufinancování u ostatních príjemcu ze zdroju mimo SFDI cinilo celkem
1 026 360 tis. Kc.

Celkem byly do dopravní inffastruktury na akcích jmenovite uvedených v rozpoctu SFDI
v roce 2005 vloženy a proinvestovány financní prostredky v úhrnné výši 58 309 720 tis. Kc ze
zdroju SFDI a dalších spolufinancujících zdroju. Do této cástky není zahrnuto financování
výstavby dálnice D47, které bylo v roce 2005 hrazeno prímo ze státního rozpoctu.

Prehled spolufinancování z ostatních zdroju na akcích v rozpoctu SFDI je uveden
v príloze C.3.
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2.5. Transfery rozpoctum územní úrovne

SFDI v roce 2005 poskytl ze svého rozpoctu financní prostredky v úhrnné
výši 1 366603 tis. Kc, které byly konecným príjemcum dotací (tj. h1.m.Praha,kraje, mesta a
obce) uvolneny jako transfery verejným rozpoctum. Z tohoto objemu ciní bežné výdaje cástku
ve 189427 tis. Kc a kapitálové výdaje cástku ve výši 1 177 176 tis. Kc.

Celkem byly v rámci transferu rozpoctum územní úrovne uvolneny financní prostredky
pro:
. kraje v celkové výši
. obce a mesta

1 183 903 tis. Kc
182700 tis. Kc

Podle jednotlivých oblastí byly tyto financní prostredky smerovány takto:
. na dálnice a rychlostní komunikace ve výši 404 309 tis. Kc

Tyto financní prostredky byly cerpány Technickou správou komunikací h1.m.Prahy
(v souladu s usnesením vlády c. 511 ze dne 10.10.1996).

. na silnice I. trídy

. na silnice II - III. trídy

. na pruzkumné a projektové práce (písm. f) § 2 zák.c.l04/2000 Sb.)

. na zvýšení bezpecnosti (písm. g) § 2 zák. c.l04/2000 Sb.)

. na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (písm. h) § 2 zák.c.l 04/2000 Sb.

. na železnicní infrastrukturu

488 102 tis. Kc
285 520 tis. Kc

11 377 tis. Kc
87351 tis. Kc
87 286 tis. Kc
2658 tis. Kc

Financní prostredky byly ze SFDI uvolnovány na základe smluvních vztahu s príslušným
oznacením úcelových znaku, které pridelilo Ministerstvo financí CR s ohledem na charakter
dotace a které byly zapracovány do císelníku úcelových znaku MF CR.

Na základe císelníku úcelových znaku pro sledování poskytnutých transferu a pujcek
verejným rozpoctum územní úrovne, který vydalo MF CR pro rok 2005, byly pro SFDI
stanoveny tyto úcelové znaky:

. 91 252 - Financování dopravní infrastruktury- neinvestice

. 91 628 - Financování dopravní infrastruktury- investice

Celkové cerpání financních prostredku konecnými príjemci dotací ze SFDI, vcetne
príslušného oznacení územního celku príjemce, je zapracováno do úcetní záverky SFDI za rok
2005 (výkaz Fin 2-04 U) a odsouhlaseno s Ministerstvem financí CR.

2.6. Cerpání rozpoctu SFDI ve vazbe na financní zúctování za rok 2005

K zajištení zúctování a financního vyporádání financních prostredku poskytnutých
z rozpoctu SFDI za rok 2005, v souladu s § 2 zákona c. 104/2000 Sb., vydal reditel SFDI
rozhodnutím c. 1912005 "Závazný metodický pokyn k zúctování a financnímu vyporádání
financních prostredku poskytnutých z rozpoctu Státního fondu dopravní infrastruktury za rok
2005".

Samostatným metodickým pokynem bylo upraveno zúctování a financní vyporádání
financních prostredku poskytnutých krajským organizacím správy a údržby silnic na opravy a
údržbu silnic I. trídy a na scítání dopravy na silnicích I., TI.a ITI.trídy, které bylo provedeno
k 30.9.2005, jehož výsledkyjsou do konecného zúctování zahrnuty.
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V rámci zúctování financních vztahu za rok 2005 byla príjemci dotací vrácena na úcet
SFDI cástka ve výši 14 875 tis. Kc (bežné výdaje 659 tis. Kc a kapitálové výdaje 14216 tis.
Kc) v termínu do 25. ledna 2006 v souladu s výše uvedeným pokynem.

Financní prostredky, které byly vráceny na úcet SFDI v rámci financního zúctování za
rok 2005, predstavují 0,03 % z celkových uvolnených financních prostredku (na bežné výdaje
pripadá 0,01 % a na kapitálové výdaje 0,04 %).

V rámci financního zúctování byly vráceny i financní prostredky, které byly zálohove
uvolneny na predfinancování akcí hrazených z fondu EU. O tyto financní prostredky ve výši
59 tis. Kc, které vrátilo RSD, bude snížena pohledávka z roku 2005, která prechází do roku
2006.

Celkový prehled uvolnených a vrácených financních prostredku v roce 2005 po
financním zúctování (bez výdaju na aparát SFDI)je uveden v následující tabulce.

v tis. Kc

Neuvolnené a vrácené financní prostredky budou zahrnuty v rámci prevodu financních
prostredku z roku 2005 do rozpoctu roku 2006.

Ve srovnání s minulými roky je objem vrácených financních prostredku za rok 2005
v rámci financního zúctování velmi uspokojivý. Pro srovnání je uvedeno porovnání s rokem
2003 a 2004.

V roce 2003 byla vrácena cástka 50 000 tis. Kc, tj. 0,12 % uvolnených financních prostredku.
V roce 2004 byla v rámci financního zúctování vrácena cástka ve výši 30 348 tis. Kc, což

predstavuje pouze 0,058 % uvolnených financních prostredku k 31.12.2004.
V roce 2005 se tento podíl opet snížil a v rámci financního zúctování byla vrácena cástka ve

výši 14875 tis. Kc, což predstavuje pouze 0,03 % uvolnených financních
prostredku k 31.12.2005.

Z výše uvedených skutecností vyplývá, že situace se zlepšuje kontrolou uvolnování
financních prostredku, vcetne jejich použití. Do uzavrených smluv s príjemci je zapracováno,
že financní prostredky budou uvolnovány na základe predložených žádostí doložených kopií
splatných faktur na již provedené práce, kjejichž úhrade se uvolnení fmancních prostredku
žádá. Tím, že financní prostredky nejsou konecným príjemcum dotací uvolnovány zálohove,
bez vazby na skutecne provedené práce, bylo možno docílit efektivnosti vynakládaných
financních prostredku ze SFDI, címž se podstatne snižuje i objem vrácených financních
prostredku v rámci zúctování za predchozí rok.
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Ukazatel Schválený Upravený Uvolneno Cerpáno Vrácené
rozpocet rozpocet k 31.12.2005 k 31.12.2005 financní

prostredky
Výdaje 36 064 000 58 255 564 48 480 535 48 465 660 14875
ÚHRN

Bežné výdaje 9706074 11 291 505 10692019 10 691 360 659

Kapitálové 26 357 926 46 964 059 37788516 37774300 14216
výdaie



3. Výsledky financního hospodarení SFDI za rok 2005

Prehled ukazatelu financního hospodarení SFDI za rok 2005 je uveden v cásti!.

Pocátecní zustatek na úctech k 1.1.2005 cinil 5 345 069 tis.Kc a konecný zustatek k
31.12.2005 dosahuje celkové výše 9 170 559 tis.Kc. Tento zustatek odpovídá celkovému
saldu príjmu a výdaju k 31.12.2005 jak vyplývá z priloženého výkazu Fin 2 - 04 U a je
v souladu s rocní záverkou SFD!.

SFDI má v souladu se zákonem c. 104/2000 Sb., § 5 (7) povinnost sledovat oddelene
nálady na vlastní cinnost aparátu od financování ostatních cinností Fondu. K temto úcelum
byly zrízeny i samostatné bankovní úcty.

Zustatky na úctech SFDI u Ceské národní banky:

v tis.Kc

SFDI neevidoval k 31.12.2005 žádné pujcky a úvery, ani cenné papíry a majetek
zatížený zástavním právem.

V prubehu roku mel SFDI otevren kontokorentní úcet u CMZRB a.s., s možností
debetního zustatku do výše 1 mld. Kc a kontokorentní úcet u Ceské sporitelny, a.s., s možností
debetního zustatku do výše 4 mld. Kc. Tyto financní prostredky však nebyly v roce 2005
použity.

K datu 31.12.2005 SFDI vykazoval pohledávku vuci príjemcum financních prostredku
ve výši 3 122248 tis. Kc. Jedná se o rozdíl mezi zálohove uvolnenými financními prostredky
(pujckami), které SFDI poskytl na akce financované z fondu EU a splátkami techto financních
prostredku od konecných príjemcu dotací.

Tyto financní prostredky jsou vedeny v úcetnictví SFDI k 31.12.2005jako pohledávka za
príjemci a prechází do roku 2006.

Podmínky vrácení financních prostredku zálohove uvolnených na predfinancování EU
jsou zapracovány do uzavrených smluv s príslušnými príjemci.
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Císlo úctu Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005 Zmena stavu
bankovního úctu

1006-93240011071 O 279 638,87 384939,89 105301,02
(aparát SFD!)
932400110710 5 065 430,57 8785618,87 3 720 188,30
( dotace SFD!)
Celkový stav 5 345 069,44 9 170558,76 3 825489,32



ID.

PRÍLOHY

1. ÚcetnízáverkaSFDIza rok2005

2. Zpráva auditora o overení úcetní záverky

3. Prehled cerpání financních prostredku spolufinancovaných z rozpoctu EU a ostatních
zdroju
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s úcinností pro
organizacní složky státu,

státní fondy,

územní samosprávné celky

a príspevkové organizace

ROZVAHA organizacních složek státu,

územních samosprávných celk~

a príspevkových organizací

(v tis. Kc na dve desetinná místa)

Ministerstvo financí

vyhláška 505/2002
Úc OÚPO 3 - 02

Název nadrízeného orgánu

Státní fond dopravní infrastruk.

sestavena k 31.12.2005

ICO
Název a sídlo úcetní jednotky

SFDI
Sokolovská 278

180 44 Praha 9Vykazující jednotka dorucí výkaz

podl e pokynu MF

70856508

AKTIVA
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r
U lc.r.1 Stav k 1. 1. I Stav k 31.12.

U
U a I b I 1 I 2

U
UA. IStálá aktiva r. 09 + 15 + 26 + 33 + 411 0011 129 770.54 I 139 120.07

U-1
U 1.!Dlouhodobý nehmotnýmajetek I I
U I-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) I 0021 0.00 I 0.00

U I-Software (013) I 0031 323.60 I 693.60

U I-Ocenitelná práva (014) I 0041 0.00 I 199.99

U I-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) I 0051 872.42 I
910.22

U I-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) I 0061 0.00 I 0.00

U I-Nedokoncený dlouhodobý nehmotný majetek (041) I 0071 0.00 I 0.00

U I-poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) I 0081 0.00 I 0.00

U
U Dlouhodobý nehmotný majetek celkem r. 02 až 08 I 0091 1 196.02 I 1 803.81

U
U 2. IOprávky k dlouhodobému nehmotnémumajetku I I
U I-Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje (072) I 0101 0.00 I 0.00

U I-Oprávky k softwaru (073) I 0111 0.00 I 0.00

U I-Oprávky k ocenitelným prá (074) I 0121 0.00 I 0.00

I-Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 1 0131 0.00 I 0.00

I-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) I 0141 0.00 I 0.00
I I I
Oprávky k dlouhodobému nehmotnémumajetku celkem r. 10 až 14 I 0151 0.00 I 0.00

! I
3. I Dlouhodobý hmotný majetek I I

I-Pozemky (031) I 0161 2 608.65 I
2 608.65

I-Umelecká dílaa predmety (032)10171 0.00 I 0.00

I-Stavby (021) I 0181 106 290.83 I 112 523.16

I-Samostatné movité vecia souborymovitýchvecí (022) I 0191 16 597.28 1 18 733.61

U I-Pestitelské celky trvalých porostd (025)10201 0.00 I 0.00

II I-Základní stádo a tažná zvírata (026) I 0211 0.00 I 0.00

U I-Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 1 0221 3 077.76 I 3 450.84

U I-Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) I 0231 0.00 I 0.00

U I-Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek (042) I 0241 0.00 I 0.00

II I-poskytnuté zálohyna dlouhodobýhmotnýmajetek (052) I 0251 0.00 I 0.00

U
U Dlouhodobý hmotný majetek celkem r. 16 až 25 1 0261 128 574.52 I 137 316.26
l'



lc.r.1 Stav k 1. 1. Stav k 31.12.

a 2

4.IOprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

I-oprávky ke stavbám

I-Oprávky k samostatným movitým vecem a souborum movitých vec1

I-Oprávky k pestitelským celk~m trvalých porost~

I-Oprávky k zák1adn1mu stádu a tažným zv1rat~m

I-Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

I-Oprávky k ostatn1mu dlouhodobému hmotnému majetku

I

I

I

(081) I
(082) 1
(085) I

(086) I

(088) I
(089) 1

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkrm r. 27 až 32 I
I
1

(061) 1
(062) I
(063) I
(066) I
(067) I
(069) I
(043) I

5. IDlouhodobý financn1 majetek

I-Majetkové úcasti v osobách s rozhoduj1c1m vlivem

I-Majetkové úcasti v osobách s podstatným vlivem

I-Dlužné cenné pap1ry držené do splatnosti

I-P~jcky osobám ve skupine

I-Ostatn1 dlouhodobé p~jcky

I-Ostatn1 dlouhodobý financn1 majetek

I-Por1zovaný dlouhodobý financn1 majetek

Dlouhodobý financni majetek celkem r. 34 až 40

b I
I
I

0271
0281
0291
0301
0311
0321
--I
0331

1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

liB. IObežná aktiva
II

II 1 .I Zásoby
II I-Materiál na sklade

II l-por1zen1 materiálu a Materiál na ceste

II I-Nedokoncená výroba
II I-Polotovary vlastn1 výroby
II I-výrobky
II I-Zv1rata
II I-ZboU na sklade

II I-Por1zen1 zbož1 a Zbož1 na ceste

II
II Zásobycelkemr.43 az 50
n

r. 51 + 75 + 89 + 119 + 1241 0421

0.00

I

0341
0351
0361
0371
0381
0391

0401
--I
0411

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

I

(112)I

(111 nebo 119) I

(121)1

(122)I

(123)I

(124)I

(132)I

(Ul nebo 139) 1

183

7 345 440.66 12 293 645.70

I
0431
0441
0451
0461
0471
0481
0491
0501
--I
0511

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00



..'....

184

II
lc.r.1 Stav k 1. 1. I Stav k 31.12. II

II
II

II
a I b I 1 I 2 II

II
II

II 2 . Ipohledávky \ I I II

II I-Odberatelé (311) I 0521 0.00 I 0.00 II

II I-Smenky k inkasu (312)1053\ 0.00 I 0.00 II

II I-pohledávky za eskontované cenné papiry (313) I 0541 0.00 I 0.00 II

II I-poskytnuté provozni zálohy (314) I 0551 156.70 I 139.47 II

II I-pohledávky za rozpoctové prijmy (315) I 0561 2 000 000.00 I 0.00 II

II I-Ostatni pohledávky (316) I 0571 0.00 I 3 122 248.10 II

II II

II ISoucet r. 52 až 57 I 0581 2 000 156.70 I 3 122 387.57 II

II
II

II I-pohledávky za úcastníky sdruženi (358) I 0591 0.00 I 0.00 II

II I-Sociálni zabezpeceni a zdravotní pojištení (336) I 0601 0.00 I 0.00 II

II I-Dan z príjmt1 (341) I 0611 0.00 I 0.00 II

II I-Ostatní prímé dane (342)10621 0.00 I 0.00 II

II I-Dan z pridané hodnoty (343) I 0631 0.00 I 0.00 II

II I-Ostatní dane a poplatky (345) I 0641 0.00 I 0.00 II

II I-Pohlédávky z pevn1ch termínových operací a opci (373)10651 0.00 I 0.00 II

II
II

II ISoucet r. 61 až 64 I 0661 0.00 I 0.00 II

I I I II

I-Nároky na dotace a ostatni zúctováni se státním rozpoctem (346) I 0671 0.00 I 0.00 II

I-Nároky na dotace a ostat. zúctováni s rozpoctem územ. samospr. celku(348) I 0681 0.00 I 0.00 II

I I II

ISoucet r. 67 až 68 I 0691 0.00 I 0.00 II
II

I-pohledávky za zamestnanci (335) I 070 I 0.00 I 0.00 II
I-pohledávky z vydan1ch dluhopist1 (375) I oni 0.00 I 0.00 II

I-Jiné pohledávky (378)10121 0.00 I 0.00

I-opravná položka k pohledávkám (391) I 0731 0.00 I 0.00

I I I
Isoucet r. 70 az 73 I 0741 0.00 I 0.00
I I I
Pohledávky celkem soucet r. 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 69 + 74 I 0751 2 000 156.70 I 3 122 387.57

I I
3. IFinancní majetek I I

I-Pokladna (261) I 0761 0.00 I 0.00

I-Peníze na ceste (+/-) (262) I 077\ 0.00 I 0.00

I - ceniny (263) I 0781 0.00 I 0.00

I I I
ISoucet r. 76 až 78 I 0791 0.00 I 0.00

1 1 1

I-Bežn1 úcet (241) I 080 I 0.00 I 0.00

I-Bežn1 úcet FKSP (243) I 0811 75.11 I
109.79

I-Ostatní bežné úcty (245) I 0821 139.41 I 589.59

I I I

ISoucet r. 80 až 82 I 0831 214.52 I 699.38

I I I

I-Majetkové cenné papíry k obchodování (251) I 0841 0.00 I 0.00

I-Dlužné cenné papíry k obchodováni k obchodování (253) I 0851 0.00 \ 0.00

I-Ostatní cenné papíry (256) I 086\ 0.00 I 0.00

I-porizeni krátkodobého financniho majetku (259) I 0871 0.00 I 0.00

I I I
ISoucet r. 84 až 87 I 0881 0.00 I 0.00



r
II

II

II

II

II

I

a

Financn1 majetek r. 79 + 83 + 88

4. IÚcty rozpoctového hospodaren1 a dalš1 úcty maj1c1

Ihospodaren1 a úcty mimorozpoctových prostredku

I-Základn1 bežný úcet

I-Vkladový výdajový úcet

I-Pr1jmový úcet

I-Bežné úcty penežn1ch fondu

I-Bežné úcty státn1ch fondu

I-Bežné úcty financn1ch fondu

ISoucet r. 90 až 95

I

t

1

t

vztah k rozpoctovému I
1

(231) 1

(232)1
(235)1

(236)I
(224)I
(225)I

I-poskytnuté dotace organizacn1m složkám státu

I-poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu

I-poskytnuté pr1spevky a dotace pr1spevkovým organizac1m

I-poskytnuté dotace ostatn1m subjektum

I-Poskytnuté pr1spevky a dotace pr1spevkovým organizac1m

I-poskytnuté dotace ostatn1m subjektum

(202) 1
(212) I
(203) I
(204) I
(213) 1
(214) I

Isoucet r. 97 až 102

I-poskytnuté
I-Poskytnuté
I-Poskytnuté
I-poskytnuté
I-poskytnuté

návratné financn1 výpomoci mezi rozpocty

prechodné výpomoci pr1spevkovým organizac1m

prechodné výpomoci podnikatelským subjektum

prechodné výpomoci ostatn1m organizac1m

prechodné výpomoci fyzickým osobám

(271) I
(273) I
(274) I
(275) I
(277) I

ISoucet r. 104 až 108

I-Limity výdaju

I-Zúctován1 výdaju územn1ch samosprávných celku

I-Materiáln1 náklady

I-Služby a náklady nevýrobn1 povahy

I-Cestovné a ostatn1 výplaty fyzickým osobám

I-Mzdové a ostatn1 osobn1 náklady

I-Dávky sociáln1ho zabezpecen1

I-Manka a škody

(221) 1
(218) I
(4l0) 1
(420) I
(430) 1
(440) I
(450) I
(460) I

I
t

prostredky rozpoct.hospodaren1 celkem r. 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118 I
I
I

(381) I
(385) I

.(386) I
(388) I

ISoucet r. 112 až 117

5. I Prechodné úcty aktivn1

I-Náklady pr1št1ch obdob1

I-Pr1jmy pr1št1ch období

I-Kurzové rozd1ly aktivn1

I-Dohadné úcty aktivn1

Prechodné úcty aktivn1 celkem r. 120 az 123

A K T I V A CEL K E M

lc.r.1

b I

0891

I
I

0901
0911
oni
0931
0941
0951

t
0961

t
0971
0981
0991
1001
1011
1021

t
1031

t
1041
105\
1061
1071
1081

t
1091

t
110\
1111
1121
1131
1141
1151
1161
1171

1181

1191

I
120\
1211
1221
1231

1241

Stav k 1.1. Stav k 31.12.

1

214.52

0.00
x
X

0.00
5 345 069.44

0.00

5 345 069.44

X
X
X
X
X
X

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

X
X
X
X
X
X
X
X

X

5 345 069.44

0.00

0.00

0.00

0.00

r. 01 + 421 1251 ~ 475 211.20

0.00

2

1

II

II

II

II

699.38 II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

9 170

0.00

0.00

0.00

0.00

558.75

0.00

9 170 558.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9 170 558.75

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

12 432 765.77

185



P A S I V A

"
"
"
"
"e.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1

a I
t
I
t
I

(901) I
(902) I
(903) I

(+/-909) I

IVlastní zdrojekrytí stálých a obežných aktiv r. 130+131+138+141+151+158

1.IMajetkové fondy
I-Fond dlouhodobého majetku
I-Fond obežných aktiv
I-Fond hospodárské cinnosti
I-ocenovací rozdíly z precenení majetku a závazku.

Majetkove fondy celkem r. 127 az 129 I
t
I

(911) I
(912) I
(914) I
(916) I
(917) I
(918) I

2. I Financní a penežní fondy
I-Fond odmen
I-Fond kulturních a sociálních potreb
I-Fond rezervní
I-Fond reprodukce majetku
I-Penežní fondy
I-Jiné financní fondy

Financní a penežní fondy celkem r. 132 až 137 I
t
I

(921) I
(922) I
(924) I

3. Izvláetní fondy organizacních složek státu

I-Státní fondy
I-Ostatní zv1áetnífondy
I-Fondy EU

Zvláetní fondy organizacních složek státu celkem r. 139,140 a 203 I
t
I

(201) I
(211) I
(223) I
(205) 1

(215) I
(206) 1
(216) I
(217) I
(272) I

I
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
~

4. I Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení

I-Financování výdaju. organizacních složek státu

I-Financování výdaju.územních samosprávných celku.
I-Bankovní úcty k limitu.m organizacních složek státu

I-Vyúctování rozpoctových príjmu. z bežné cinnosti org.složek státu

I-Vyúctování rozpoc. príjmu. z bežné cinnosti územ. samospr. celku.

I-vyúctování rozpoctových príjmu. z financního majetku OSS

I-Vyúctování rozpoctových príjmu. z financního majetku úse

I-Zúctování príjmu územních samosprávných celku.

I-Prijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty

5. I Výsledek hospodárení

la)z hospodárské cinnosti územních samosprávných celku.

1 a cinnosti príspevkových organizací
I -výsledek hospodárení bežného úcetního období

I -Nerozdelený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

I -výsledek hospodárení ve schvalovacím rízení

Ib)Prevod zúctování príjmu. a výdaju. z minulých let

Ic)Saldo výdaju. a nákladu.

Ic)Saldo príjmu. a výnosu.

I
I
I
I
I

(+/-) (963) I
(+/-) (932) I
(+/-) (931) I
(+/-) (933) I
(+/-) (964) 1
(+/-) (965) I

Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení celkem r. 142 až 150

Soucet r. 152 až 157

186

lc.r.1
t--t

b I

126/

I
127/
1281

129/

1301
t

1311

I
1321

1331
134/

1351
1361

1371
t

1381

I
1391

1401
2031

1411

Stav k 1. 1.

3

7 473 501.16

129 770.53

0.00

0.00
0.00

129 770.53

0.00

75.11

0.00
0.00

0.00

0.00

75.11

7 343 655.52
0.00
0.00

7 343 655.52

I
1421

1431
1441

145\

1461
1471
1481

1491
1501

x

X

X
X

X
X

X
X

0.00

151/ 0.00

I
I
1

1521
1531
1541
155/
1561
1571

X

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1581 0.00

-- --

Stav k 31.12.

4

12 430 697.12

139 120.07
0.00

0.00 ..
0.00 "

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
\I
"
"
"

139 120.07

0.00

109.79

0.00

0.00
0.00

0.00

109.79

12 291 467.26

0.00
0.00

12 291 467.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

X
0.00
0.00
0.00

0.00



fi

U

U

U

U

UD.

U

"

"

u

u

u

u

u

u

u

u

"

a

ICizí zdroje r. 160 + 166 + 189 + 196 + 2011 1591

lc.r.1
t I

b 1 3

Stav k 31.12.

4

Stav k 1. 1.

1 710.04 2 068.66

1. I Rezervy

I-Rezervy zákonné

1 I

(941) I 1601 0.000.00

2. I Dlouhodobé závazky
I-Vydané dluhopisy

I-Závazky z pronájmu

I-Dlouhodobé prijaté zálohy

I-Dlouhodobé smenky k úhrade

I-Ostatní dlouhodobé závazky

1
(953) I
(954) 1
(955) I
(958) I
(959) I

Dlouhodobé závazky celkem r. 161 až 165 I
t
I

(321) 1
(322) I
(324) I
(325) I

(373) I

3. IKrátkodobé závazky

I-Dodavatelé

I-Smenky k úhrade

I-Prijaté zálohy

I-Ostatní závazky

I-Zavázky z pevných termínových operací a opcí

0.00ISoucetr. 167 až 171

I
1611
1621
1631
1641
1651
--t
1661

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

I-závazky z upsaných nesplacených cenných papíru a podílu

I-Závazky k úcastníkum sdružení

(367)11731

(368)11741

I I
1751

. --t
(331) I 1761
(333) I 1771

I I

1781

ISoucetr. 173 až 174

I-Zamestnanci
I-Ostatní závazky vuci zamestnancum

ISoucetr. 176 až 177

I
1671
1681
1691
1701
1711

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

822.17
0.00

822.17

I-Závazky ze sociálního zabezpecení a zdravotního pojištení

I-Dan z príjmu

I-Ostatní prímé dane

I-Dan z pridané hodnoty

I-Ostatní dane a poplatky

(336) I
(341) I
(342) I
(343) I
(345) I

1721 0.00

492 . 84
0.00

164.06
0.00
0.00

ISoucet r. 180 až 183 164.06

0.00
0.00

'0.00

864.36
0.00

864.36

1791
1801
1811
1821
1831

531. 51
0.00

174.76
0.00
0.00

I-Vyporádání preplatku dotací a ostatních závazku se státním rozpoctem(347) I 1851

I-Vyporádání preplatkudotací a ostatníchzávazkus rozpoctem I 1

I územníchsamosprávnýchcelku (349)I 1861

ISoucetr. 185 až 186 I 1871

I-Jiné závazky (379)I 1881

Krátkodobé závazky celkem r. 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188 I 1891

1841 174.76

0.00

0.00

0.00

589.59

2 068.66

187

0.00

0.00

0.00

139.41

1 710.04

- --- -



Ing.Švagr Pavel cac

daje odpovídá:

ng Krauter Jaroslav

ij

I/Odesláno dne:
1/
1/
1/
1/
1/
I

~ lfl[)11Státnlfond
~,., dopravníinfrastruktury 234

11

lIokamžik sest.:
II
1/
1/
II
II
l

Razítko:

188

, 1

1/ lc.r.1 Stav k 1.1. I Stav k 31.12. II
1/ 1/
1/ a I b I 3 I 4 1/
1/ 1/
1/ 4 . IBankovníllvery a pllj cky I I I 1/
1/ I-Dlouhodobé bankovní úvery (951)11901 0.00 I 0.00 II

1/ I-Krátkodobé bankovní úvery (281)I 1911 0.00 I 0.00 II

I-Eskontované krátkodobé dluhopisy (smenky) (282)I 1921 0.00 I 0.00 II
I-Vydané krátkodobé dluhopisy (283)I 1931 0.00 I 0.00 II
I-Ostatní krátkodobé závazky (financní výpomoci) (289)I 1941 0.00 I 0.00 1/

I I I II
ISoucet r. 193 až 194 I 1951 0.00 I 0.00 II

1/
Bankovní úvery a plljckycelkem r. 190 + 191 + 192 + 195 I 1961 0.00 I 0.00 II

1/
5. IPrechodnéúcty pasivní I I I 1/

I-Výdaje príštích období (383) I 1971 0.00 I 0.00 1/
I-výnosy príštích období (384) I 1981 0.00 I 0.00 1/

I-Kurzové rozdíly pasivní (387) I 1991 0.00 I 0.00 II
I-Dohadné úcty pasivní (389) I 200 I 0.00 I 0.00 1/

I I 1/
Prechodné úcty pasivní r. 197 až 200 I 2011 0.00 \ 0.00 1/

II
P A S I V A CEL K E M r. 126 + 1591 202\ 7 475 211.20 I 12 432 765.78 II

J



Ministerstvo financí

vyhláška 505/2002

PRÍLOHA organizacních složek státu,

územních samosprávných celku

a príspevkových organizací
(v tis. Kc na dve desetinná místa)s úcinností pro

organizacní složky státu,

státní fondy,

územní samosprávné celky

a príspevkové organizace

sestavena k 31.12.2005

ICO

Vykazující jednotka dorucí výkaz

podle pokynu MF

70856508

úc OÚPO 5 - 02

Název nadrízeného orgánu

Státní fond dopravní infrastruk.

Název a sídlo úcetní jednotky

SFDI
Sokolovská 278

180 44 Praha 9

Název údaje

lc.1
lr.-\
I I

Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoctu (z

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek

z toho na: výzkum a vývoj

vzdelávání pracovníku
informatiku

individuální dotace na jmenovité akce

Prijaté prostredky ze zahranicí na dlouhodobý majetek (z

Prijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoctu ÚSC(z

AÚ k úctu

1 2

AÚ k úctu

AÚ k úctu

346) I 11

I 21

I 31

I 41

1 5 I

I 6\

916) I 71

348) I 81

x
X
X
X
X
X
X
X

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Prijaté
Prijaté
Prijaté
Prijaté
Prijaté
Prijaté

provozze stát.rozpoctu (zúctu691)I 91

príspevky na provoz od zrizovatele (z ú. 691)1101
výzkum a vývoj 1111
vzdelávání pracovníku 1121
informatiku 1131

prijaté dotace na neinvesticní naklady související I I

s financovánímprogramuevidovanýchv ISPROFINod I I

zrizovatele (z AÚ k úctu 691)1141
Prijaté prostredky na výzkum a vývoj od poskytovatelu I I

jiných než od zrizovatele (z AÚ k úctu 691) 1151

prostredky na výzkum a vývoj z rozpoctu ÚSC (z AÚ k úctu 691) 1161

prostr.na výzkum a vývoj od príjemcu ucel.podpory (z AÚ k úctu 691) 1171

prostredkyna provoz ze zahranicí (z AÚ k úctu 691)1181
prispevkya dotace celkem na provoz z rozpoctu ÚSC(z AÚ k úctu 691) 1191

prispevkya dotace celkem na provoz z rozpoctu SF (z AÚ k úctu 691) 1501

dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoctu státních fondu 1511

Prijaté príspevky a dotace na

z toho: prijaté
z toho:

X
X
X
X
X

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

X 0.00

X
X
X
X
X
X
X

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Poskytnuté návrat.financ.výpomoci mezi rozpocty

poskytnuté návrat.financ.výpomoci mezi rozpocty

krajskému úradu(úcet 271)1201

obci (úcet 271)1211

0.00
0.00

0.00
0.00

Prijaté
Prijaté
Prijaté
Prijaté
Prijaté

návrat.financ.výpomoci

návrat.financ.výpomoci
návrat.financ.výpomoci
návrat.financ.výpomoci
návrat.financ.výpomoci

rozpocty
rozpocty
rozpocty
rozpocty
rozpocty

ze stát. rozpoctu (úcet

od krajského úradu(úcet
od obce (úcet
od státních fondu (úcet

od ost.verej.rozp. (úcet

272)1221
272)1231
272) 1241
272)1251
272) 1261

mezi
mezi
mezi
mezi
mezi

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Poskytnuté prechodné výpomoci príspevkovým organizacím

poskytnuté prechodné výpomoci príspevkovým organizacím

poskytnuté prechodné výpomoci príspevkovým organizacím

OSS (úcet 273)1271

kraj.ur.(úcet273)1281
obcí (úcet 273) 1291

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
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OSS vykazují stavy údaju položek c. 20, 21, 27 prílohy úcetní záverky. Ministerstva jako OSS vykazují tež stavy

údaju položky C. 46 až 49 prílohy úcetní záverky. use vykazují stavy údaju položek c. 20 až 49 prílohy úcetní

záverky. Príspevkové org. vykazují údaje položek c. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 prílohy úcetní záverky.

Stav položky C. 50 vykazují príspevkové org. Stavy položek C. 51 až 54 vykazují use, príspevkové org., státní

fondy a 08S.

Odesláno dne Razítko : Podpis vedoucího úc Za údaje odpovídá :
Ing. Krauter Jaroslav

1 9' o..:"r;:r,n,...Pavel es.....~
l

'I=
IUII Státnl f?!ld redMLl SFDI

~~ II dopraVnllnfrastruktury
Sokolovská278,19000 PRAHA9

Telefon
266 097 234

190

rr

II lc.1
Stav k 1.1. I Stav k 31.12.

II
Název údaje lr.,

II 1 1 1 I 2

II

II Krátkodobé bankovní úvery (úcet 281) I tuzemské 1301 0.00 1 0.00

II Izahranicní 1311 0.00 I 0.00

II

II Vydané krátkodobé dluhopisy (úcet 283) Iv tuzemsku 1321 0.00 I 0.00

II Iv zahranicí 1331 0.00 I 0.00

II

II Ostatní krátkodobé závazky (financní výpomoci) (úcet 289) I tuzemské 1341 0.00 I 0.00

II Izahranicní 1351 0.00 I 0.00

II

II Smenky k úhrade (úcet 322) I tuzemské 1361 0.00 I 0.00

II 1zahranicní 1371 0.00 I 0.00

II

II Dlouhodobé bankovní úvery (úcet 951) 1 tuzemské 1381 0.00 1
0.00

II 1 zahranicní 1391 0.00 I 0.00

II

I Vydané dluhopisy (úcet 953) I tuzemské 1401 0.00 I
0.00

I zahranicní 1411 0.00 I 0.00

I I I

Dlouhodobé smenky k úhrade (úcet 958) I tuzemské 1421 0.00 I
0.00

I zahranicní 1431 0.00 I 0.00

1 I I

Ostatní dlouhodobé závazky (úcet 959) I tuzemské 1441 0.00 I 0.00

Izahranicní 1451 0.00 I 0.00
r

1 1

Nakoupené dluhopisy a smenky k inkasu celkem (z úctu 063,253 a 312) 1461 0.00 I 0.00

z toho:krátkodobé dluhopisy a smenky ÚSC (z úctu 253 a 312) 1471 0.00 I 0.00

komunalní dluhopisy ÚSC (z úctu 063)1481 0.00 I 0.00

ostatní dluhopisy a smenky verejných rozpoctu(z úctu 063,253,312) 1491 0.00 I 0.00
I

1 I

Splatné závazky pojistného na soc.zabezp.a prísp.na stát.pol.zamestnanosti 1521 378.76 1 350.13

Splatné závazky verejného zdravotního pojištení 1531 152.74 I 142.71

Evidované danové nedoplatky u místne príslušných financních orgánu 1541 174.76 I 164.06



zPRÁVA AUDITORA

o overení úcetní záverky sestavené k 31. 12. 2005

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278
Praha 9, 190 00
[CO: 7085 65 08
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Overovaná spolecnost:

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278
Praha 9, 190 00
ICO: 70 85 65 08

Úcelpro který byl ziízen:

Státní fond dopravní infrastruktury byl zrízen zákonem 104/2000 Sb.ldále jen Fondl.
Fond je právnickou osobou podrizenou Ministerstvu dopravy. Fond používá svých
príjmu veprospech rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železnicních
dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu stanoveném výše uvedeným
zákonem a Statutem fondu.
V cele Fondu stojí reditel, který je statutárním orgánem Fondu. Nejvyšším orgánem je
výbor. Dozorcím orgánem je dozorcí rada.

Aud;torská spolecnost:

LUCA A UDIT s.r.o.
Trávníckova 1766
Praha 5, 155 00
Císlo osvedceni KA CR 399
ICO: 64 5768 50
Zapsaná u Mestského soudu v Praze, odd. C, vložka 41462

Audlt bylproveden auditory:

Ing. Miluše Korbelová, auditor, c. osvedcení.KA CR 1265
Ing. Ludmila Dvorská, auditor, c. osvedcení.KA CR 977

Príjemce zprávy:

Výbor Státmno fondu dopravní infrastruktury a statutární orgán Státmno fondu
dopravní infrastruktury.

192
LUCA A UDIT s.r. o.,



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO PRÍJEMCE

Overilijsme priloženou úcetní záverku Státního fondu dopravní infrastruktury /SFDU,
Sokolovská 278, Praha 9, sestavenou k 31. prosinci 2005, za období od 1.1. do
31.12.2005. Za sestavení této úcetní záverky je zodpovedné vedení SFDI Povinností
auditora je vydat na základe provedeného auditu výrok k této úcetní záverce.

Overování nezávislým auditorem nezbavuje úcetní jednotku odpovednosti za úplné,
prukazné, správne a srozumitelne vedené úcetnictví a ani dalších možných kontrol ze
strany státních orgánu.

A udit jsme provedli v souladu se zákonem 25412000 Sb., o auditorech a KA CR a
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikacními doložkami Komory
auditoru Ceské republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl
audit tak, aby z/skal primerenou jistotu, že úcetní záverka neobsahuje významné
nesprávnosti. Audit zahrnuje výberovým zpusobem provedené overení úplnosti a
prukaznosti cástek a informací uvedených v úcetní záverce. Audit též zahrnuje
posouzení použitých úcetních metod a významných odhadu provedených vedením a dále
zhodnocení vypovídacl schopnosti úcetní záverky. Jsme presvedceni, že provedený audit
poskytuje primerený podklad pro vydání výroku.

Podle našeho názoru úcetní záverka ve všech významných ohledech podává
ver n Ý a p o cti vÝ obraz aktiv, pasíva flnancnl situace Státního fondu dopravní

infrastruktury k 31. prosinci 2005, výdaju a príjmu za úcetní období kalendárního roku
2005, v souladu s úcetními predpisy platnými v Ceské republice.

V Praze dne 3. února 2006

LUCAAUDI;If~)JÁ /1. /
TrávníckoVlIY/6'6 'f:~
Praha 5, 15500
C osv. KA CR 399

Ing. Miluše Korbelová
Auditor, C.osv. KA CR 1265

LUCA AUDlT s.r.o.,
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Prohlášení
vedeni úcetni jednotky Státni fond dopravni infrastruktury, Sokolovská 278, Praha 9, IC: 7085 63 08

k oveleni úcetni záverky státniho fondu k 31. prosinci 2005 za úcelem vydáni výroku.

Vydáváme, podle našeho nejlepšfho svedomi, totoprohlášeni:

1. Uznáváme svou odpovednost za úcetni záverku v souladu se zákonem 563/91 Sb. , o úcetnictvi, vcetne
všech zvefejnovaných informaci, které jsou právnimi pfedpisy požadovány.

2. Nedošlo k nesprávnostem vzniklým Z viny vedeni nebo zamestnancu, které by mohly mit významný
vliv na úcetni záverku.

3. Poskytli jsme vám plfsmp ke všem úcetnim a dalšim pisemnostem a ke všem zápisum z výboru a
dalšich orgánu.

4. Státni fond vyhovel vlem smlouvám, které by,pokud by nebyly splneny, mohly mit významný vliv na
úcetni záverku. Nedošlo k žádným jednánim mezi státnim fondem a státnimi orgány, týkajicich se
výjimek Zplatných pfedpisu a jejich porušeni.

5. Úcetni záverka a úcetnictvi fádne zachycuji skutecnosti ježjsou pfedmetem úcetnictvi

6. Nemáme žádné zámery, které by mohly významne ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasiv, které
jsou zobrazeny v úcetni záverce.

7. Zjistili apfedložili jsme veškeré informace opohledávkách a závazcich.

8. Spolecnost vlastni všechna vykázaná aktiva a neexistuji žádná zástavni práva na aktiva spolecnosti,
neuvedená vpffloze.

9. Zaznamenali jsme a vykázali všechny závazky, jak skutecné, tak potenciálnl a v pffloze uvedli
záruky, které jsme poskytli tfetfm stranám.

10. Nevyskytli se jiné události po datu úcetni záverky, které by vyžadovalijeji úpravu nebo doplneni než
události uvedené v pffloze.

11. Nemáme závazky ze soudnich spoTU,které by nebyly uvedeny v úcetni záverce.

12. Neexistuji žádnéformálni ani neformálni kompenzacni zuStatky na kterémkoliv Znašich vkladových
nebo investicnich úctu. Nemáme žádné úverové smlouvy, které by nebyly uvedeny v úcetni záverce a
popsány vpffloze.

13. Vyhoveli jsme všem zákonným normám vztahujicim se na naši úcetni jednotku.

14. Nebudeme použivat jméno auditora v souvislosti s údaji pfevzatými Zúcetni záverky bezpisemného
souhlasu auditora.

V Praze 3. února 2006

,~~ () /)

..~..~..
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Príloha c. 3

Prehled spolufinancování z ostatních zdroju na akcích v rozpoctu SFDI v roce 2005

v tis. Kc

1) výdaje SFDI ocišteny o refundované financní prostredky z fondu EU, které byly z rozpoctu SFDI na rok 2005 predfinancovány

2) skutecne cerpané financní prostredky, vcetne refundací predfinancovaných financních prostredku z rozpoctu SFDI na rok 2005
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2005 -skutecnost

Úvery Ostatní
SFDl1) Fondy EU 2) (EIB+

zdroje
CELKEM

komercní)

Pozemní komunikace 28 971 610 309 683 7 211 995 906 642 37 399 930

v tom: dálnice a rychl. komunikace 16634628 186 167 7 092 107 186602 24 099 504

silnice I. trídy 11 072 340 30 157 30 828 198 209 11 331 534

silnice II. a III. trídy 1 264 642 93 359 89 060 521 831 1 968 892

Celostátní a regionální dráhy 18 723 763 144 548 944 447 370 726 20 183 484

Vnitrozemské vodní cesty 302 234 O O 10570 312 804

Projektové práce 24 257 O O 7660 31917

Bezpecnost dopravy 94 092 O O 81336 175 428

Cyklostezky 87 286 O 3178 115 693 206 157
CELKEM 48 203 242 454 231 8 159620 1 492 627 58 309 720




