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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 28. schůze
ze dne 23. září 2015

k žádosti vlády o vyslovení souhlasu s navýšením výdajového limitu Státního fondu životního
prostředí (SFŽP) podle usnesení vlády č. 734/2015
Po úvodním výkladu náměstka ministra životního prostředí J. Landy, zpravodajské zprávě
posl. V. Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor
I.

b e r e n a v ě d o m í žádost vlády o vyslovení souhlasu s navýšením výdajového limitu
Státního fondu životního prostředí (SFŽP) podle předloženého materiálu čj. 64054/ENV/15;

II.

k o n s t a t u j e, že uvedená žádost není předkládána postupem podle §24 zákona
o rozpočtových pravidlech a že schválení navýšení výdajového limitu SFŽP není
v kompetenci rozpočtového výboru. Podle § 2a zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu
životního prostředí v platném znění, podléhá takové schválení rozhodnutí Poslanecké
sněmovny;

III.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby
a) přijala následující usnesení:
„Poslanecká sněmovna
schvaluje navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí ČR pro rok 2015 o
974 500 000 Kč.“;
b) zařadila tento bod urychleně na pořad jednání říjnové schůze Poslanecké sněmovny;

IV.

p o v ě ř u j e předsedu rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil
Poslaneckou sněmovnu a ministra životního prostředí.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Václav VOTAVA v.r.
předseda - zpravodaj

Richard Brabec
ministr životního prostředí

V Praze

2015
Čj.: 64054/ENV/15
3107/M/15

Vážený pane předsedo,

v příloze si Vám v potřebném počtu výtisků dovoluji předložit materiál s názvem
„Navýšení výdajového limitu SFŽP ČR pro rok 2015“. Dovoluji si Vás požádat
o zařazení uvedeného materiálu na program nejbližší schůze Rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Materiál byl vládou projednán dne 9. 9. 2015 a na základě schváleného usnesení
žádám Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
o souhlas s navýšením výdajového limitu SFŽP ČR pro rok 2015 o 974,5 mil. Kč

S úctou

Příloha: dle textu

Vážený pan
Ing. Václav Votava
předseda Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Praha
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Č.j.: 64054/ENV/15
V Praze dne:

2015

Výtisk č.:

PRO SCHŮZI ROZPOČTOVÉHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR

Věc: Navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí ČR pro rok 2015

Důvod předložení:

Obsah:

Materiál je předkládán na základě
usnesení vlády č. 734/2015.

I.

Návrh usnesení Rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

II. Předkládací zpráva
III. Zdůvodnění navýšení výdajového
limitu Státního fondu životního
prostředí ČR pro rok 2015

Předkládá:
Mgr. Richard Brabec
ministr životního prostředí

II.
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Předmětem předkládaného materiálu je žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR o souhlas s navýšením výdajového limitu Státního fondu životního prostředí
ČR pro rok 2015 o 974,5 mil. Kč.
Důvodem předložení materiálu je úkol z usnesení vlády č. 734/2015 pro ministra životního
prostředí požádat rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
o souhlas s navýšením výdajového limitu SFŽP ČR pro rok 2015 o 974,5 mil. Kč. Žádost se
dále podává analogicky s § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
v platném znění, jelikož požadovaná hodnota navýšení výdajového limitu je více než 10 %
ze současného výdajového limitu SFŽP ČR.
Potřeba navýšení je způsobena především potřebou dočerpání Operačního programu Životní
prostředí 2007 – 2013 (dále jen OPŽP) a s tím spojenou potřebou kofinancování z národních
zdrojů ČR. Dalším důvodem pro navýšení limitu je blížící se termín, ve kterém bude nejvíce
žadatelů dokládat dokončení realizace projektů v programu Nová zelená úsporám 2013,
čímž dojde k nárůstu objemu vyplácené podpory.
Rozpočet SFŽP ČR pro rok 2015 byl schválen současně se schválením zákona o státním
rozpočtu ČR na rok 2015. Jak bylo uvedeno v textové části rozpočtu SFŽP ČR na rok 2015:
„Ze stavu závazků Fondu ke dni sestavení rozpočtu na rok 2015 a předpokládaného vývoje
jejich financování předpokládáme, že Fondu stanovený výdajový limit je pro plynulé
financování nedostatečný.“
Výše uvedený předpoklad se ukázal jako důvodný a pro plynulé financování je nutné
výdajový limit SFŽP ČR navýšit. Navrhovaná zvýšení vychází ze zapracování oficiálních
údajů sekce řízení Operačního programu Životní prostředí SFŽP ČR, dle kterých má být
v roce 2015 proplaceno příjemcům 34,362 mld. Kč ze zdrojů EU. Kofinancování je v tomto
případě odhadováno na 2 645 mil. Kč, což znamená nutnost zvýšit výdajový limit. Celkové
navýšení limitu je navrhováno ve výši 974,5 mil. Kč. Podrobná analýza problematiky je
uvedena v části III. tohoto materiálu. Současný a navrhovaný výdajový limit SFŽP ČR je
zobrazen v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Současný a navrhovaný výdajový limit SFŽP ČR (v mil. Kč)
rok 2015
Příjmy SFŽP ČR

1 717,1

Výdaje SFŽP ČR

3 256,0

Požadované navýšení
Navrhovaný limit výdajů SFŽP ČR

974,5
4 230,5

Materiál „Navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí ČR pro rok 2015“
byl dne 9. září 2015 projednán a schválen vládou ČR.

III.
Zdůvodnění navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí ČR pro rok
2015

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí České
republiky (dále jen „SFŽP ČR“) předkládá žádost o schválení navýšení výdajového limitu
SFŽP ČR pro rok 2015 ve výši 3 256 mil. Kč o 974,5 mil. Kč na 4 230,5 mil. Kč (viz Tabulka
č. 1).
Tabulka č. 1: Současný a navrhovaný výdajový limit SFŽP ČR (v mil. Kč)
rok 2015
1 717,1
3 256,0
974,5
4 230,5

Příjmy SFŽP ČR
Výdaje SFŽP ČR
Požadované navýšení
Navrhovaný limit výdajů SFŽP ČR

Důvodem pro navýšení je primárně potřeba dočerpání Operačního programu Životní prostředí
(dále jen „OPŽP“) a zvýšenou potřebou čerpání finančních prostředků v rámci programu
Nová zelená úsporám 2013 (dále jen „NZÚ 2013“) způsobenou blížícím se termínem,
ve kterém bude nejvíce žadatelů dokládat dokončení realizace projektů, čímž dojde k nárůstu
objemu vyplácené podpory. Podrobné členění požadovaných změn oproti schválenému
rozpočtu je uvedeno v následující tabulce (Tabulka č. 2).
Tabulka č. 2: Schválený rozpočet a návrh aktualizace rozpočtu
Program

NP vč. AV
OPŽP
ZÚ
NZÚ 2013
KF
FS
Celkem

Schválený
rozpočet
(v mil. Kč)
254,0
1 950,6
56,4
197,5
797,4
0,1
3 256,0

Požadované
změny oproti
schválenému
rozpočtu
(v mil. Kč)
4,0
694,4
-6,4
282,5
0,0
0,0
974,5

Návrh
aktualizace
rozpočtu
(v mil. Kč)
258,0
2 645,0
50,0
480,0
797,4
0,1
4 230,5

Vysvětlení zkratek:
NP vč. AV – Národní programy vč. autovraků, OPŽP – Operační program Životní prostředí,
ZÚ – Zelená úsporám, NZÚ – Nová zelená úsporám, KF – Kancelář Fondu, FS – Fond
soudržnosti
Největší změny jsou požadovány u programů OPŽP a NZÚ 2013. Detailnější zdůvodnění
požadovaných změn vychází z níže uvedených skutečností.
Operační program Životní prostředí
Podle oficiální predikce věcných garantů prioritních os má být v roce 2015 v OPŽP
proplaceno příjemcům 34,362 mld. Kč ze zdrojů EU.
V roce 2014 bylo proplaceno 31,4 mld. Kč EU a tomu odpovídalo proplacení 1,961 mld. Kč
ze SFŽP ČR. Míra podílu spolufinancování ze SFŽP ČR dle skutečnosti roku 2014 vychází
přibližně 0,063. Při zaokrouhlení koeficientu SFŽP/EU 2014 na 0,07 (zaokrouhlení bylo
provedeno z důvodu očekávaného většího množství poskytnutých půjček z prostředků SFŽP
ČR) je odhadována potřeba finančních prostředků na spolufinancování ze SFŽP ČR v roce
2015 na 2,645 mld. Kč (viz Tabulka č. 3).
Tabulka č. 3: Odhad potřeby finančních prostředků na rok 2015 u OPŽP
Kalkulace
34,362 * 0,07
+ 10 % z 2,405 mld. Kč na kurzová rizika, dodatečné půjčky apod.
Celkem

(v mil. Kč)
2 405,0
240,0
2 645,0

V rozpočtu SFŽP ČR 2015 je nyní na kofinancování OPŽP k dispozici 1 950,6 mil. Kč.
Pro možnost dočerpání finančních prostředků OPŽP je potřeba vynaložit 694,4 mil. Kč navíc
oproti schválenému rozpočtu.
Předpoklad potřebných zdrojů SFŽP ČR na kofinancování OPŽP 2015 nemohl v době
sestavování a schvalování rozpočtu SFŽP ČR na rok 2015, tj. cca v 8/2014, reflektovat
progresi čerpání OPŽP ve IV. Q 2014 a tím větší potřebu zdrojů SFŽP ČR na 2015. Dále
došlo změnou výpočtu metodiky spolufinancování ze SFŽP ČR u soukromých subjektů ke

snížení potřeby zdrojů na spolufinancování ze SFŽP ČR a naopak k vyššímu čerpání
prostředků z evropských fondů.
Nová zelená úsporám 2013
Částka čerpání 480 mil. Kč za program NZÚ 2013 v roce 2015 vychází z předpokladu,
že většina žádostí podaných v programu byla schválena v průběhu minulého roku a v letošním
roce tedy dojde u většiny žadatelů k doložení realizace. Vzhledem k tomu, že žadatelé nemají
stanoven přesný termín pro doložení realizace, ale pouze termín maximální, jedná se v tomto
případě o kvalifikovaný odhad na základě dosavadního průběhu vyplácení dotací v programu
NZÚ 2013 a na základě zkušeností z předchozího programu Zelená úsporám.
Z výše uvedených důvodů je proto předkládána žádost o souhlas s navýšením výdajového
limitu SFŽP ČR v roce 2015 o částku 974,5 mil. Kč.

