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.

