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1. Úvod
Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu Ministerstva
životního prostředí (115 030) je programem Ministerstva životního prostředí navazujícím na
předchozí program 115 020 se stejným názvem a zaměřením, který probíhal v letech 2013 – 2017.
Program 115 020 byl následně prodloužen do roku 2019 za účelem dokončení realizace již
probíhajících akcí, aby byla zajištěna jejich kontinuita. Navazující program 115 030 bude realizován po
dobu následujících 5 let a jeho cílem je rozvoj a obnova všech níže specifikovaných oblastí jako je
oblast stavební, záležitosti týkající se IT a postupné modernizace resortu, investice spojené se
správou zvláště chráněných území a v neposlední řadě obnova a modernizace strojních zařízení.
1.1.

Právní rámec a ukotvení programu 115 030

Dokumentace programu 115 030 je vyhotovena dle:
 Vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., v platném znění, o účasti státního rozpočtu na
financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška
560/2006 Sb.“).
 Pokynu MF č. R 1-2010, k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a
účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce
a k provozování informačního systému programového financování.
 Směrnice MŽP č. 6/2017 o poskytování podpory řízení resortních organizací (interní předpis
MŽP pro resortní organizace dostupný na intranetu MŽP).
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění.
 Zákon č. 320/2001 Sb., v platném znění o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů.
 Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.
Program 115 030 bude v budoucnu také využíván pro hrazení neuznatelných výdajů v rámci
projektů, které budou zařazeny do operačních programů OPŽP, IROP a případně dalších. Jelikož
program 115 030 se ze své podstaty týká stavebních, IT a technických záležitostí, bude možné jej
využívat na hrazení neuznatelných výdajů ve všech těchto oblastech v závislosti na zaměření
jednotlivých operačních programů.
1.2.

Identifikační údaje

Identifikační údaje programu jsou uvedeny podle přílohy č. 1 vyhlášky a číselný kód
stanovený po dohodě s MF na příslušných formulářích EDS/SMVS, pro program formulář P 09 310,
pro subtituly formuláře V 09 210.






Program č. 115 030 zahrnuje 4 subtituly:
Subtitul č. 115V031 Pořízení obnova a provozování ICT resortu
Subtitul č. 115V032 Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích
(dále jen ZCHÚ)
Subtitul č. 115V033 Pořízení a obnova nemovitého majetku MŽP
Subtitul č. 115V034 Pořízení a obnova strojů a zařízení MŽP

5

1.3.

Správce programu a podprogramů

Správcem programu 115 030 jako celku vyjma subtitulu 115V032 je Odbor rozpočtu
Ministerstva životního prostředí. Správcem subtitulu 115V032 je Odbor ochrany přírody a krajiny
Ministerstva životního prostředí.
1.4.

Harmonogram přípravy a realizace programu a subtitulů

Harmonogram přípravy a realizace programu a subtitulů jsou uvedeny na příslušných
formulářích EDS/SMVS, pro program formulář P 09 320, pro subtituly formuláře V 09 220.
 Realizace programu po schválení jeho dokumentace:
o zahájení 1. 1. 2018
ukončení 31. 12. 2022
 Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení:
o zahájení 1. 1. 2023
ukončení 30. 4. 2024

2. Specifikace věcných cílů programu, jejichž dosažení se kontroluje při
závěrečném vyhodnocení programu a jejich zdůvodnění
2.1.

Cíle programu v oblasti pořízení obnova a provozování ICT resortu

Cíle programu v této oblasti odpovídají poslání a velikosti Ministerstva životního prostředí a
slouží k plnění povinností uložených mu kompetenčním zákonem a dalšími právními akty.
Problematika životního prostředí se celosvětově stále více posouvá do popředí zájmu a dále, i
v souvislosti s členstvím ČR v EU, došlo reálně k rozšíření agend v resortu. Z toho vyplývá podstatný
nárůst potřeby vzájemné výměny informací a enormní nárůst vyměňovaných dat o životním
prostředí. Zároveň došlo také k nárůstu nových povinností a výzev v oblasti elektronické komunikace.
Těmito novými povinnostmi s dopady do oblasti ICT jsou zejména eGovernmentové cíle Vlády ČR,
jako je snaha o dosažení úplné elektronizace agend veřejné správy, dále povinnost úřadů zajistit
důvěrnou výměnu digitálních dat a dokumentů, povinnosti bezpečného uchovávání osobních dat,
zajištění sofistikovanější ochrany ICT prostředků a dat před kybernetickými útoky nebo vyžadované
publikování dat veřejnosti v otevřené podobě.
Vynakládané prostředky programu tak musí zabezpečit elektronizaci podstatných činností,
kvalitní datovou základnu, bezpečnou a robustní komunikační infrastrukturu resortu. Hlavní cíle v
oblasti pořízení, obnovy a provozování hmotného a nehmotného majetku ICT resortu životního
prostředí stanovuje dokument Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií v resortu
životního prostředí v letech 2016–2020 (Strategie). Globálním cílem Strategie je zefektivnění
poskytování ICT služeb resortu založené na vhodně zvolené a koordinované obnově, rozvoji a
provozu hmotného a nehmotného ICT majetku. S tímto globálním cílem souvisí také cíl zabezpečit ICT
prostředky odpovídající novým trendům v oblasti ICT. Proto budou v rámci programu pořizovány také
mobilní aplikace, interaktivní webová řešení, cloudové služby či audiovizuální díla.
Jádrem Strategie jsou strategické (transformační) projekty, prostřednictvím nichž bude
stávající infrastruktura (prostředky) ICT v nejdůležitějších částech modifikována
a transformována do technologicky, finančně a organizačně efektivnější podoby. Tyto projekty
přinesou zvýšené finanční náklady pro oblast ICT resortu životního prostředí, nicméně jejich
hrazení nebude řešeno z programu MTZ. Pro realizaci výše zmíněných projektů bude MŽP
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primárně využívat možnosti kofinancování z fondů EU a k tomu vyčleněný speciální program
115 320 „Podpora účasti resortních organizací v projektech“.
Mezi nejvýznamnější projekty patří:
 modernizace rezortní datové sítě spočívající v modernizaci, optimalizaci
a zabezpečení síťové infrastruktury MŽP a jeho resortních organizací,
 resortní sběrnice služeb pro centrální řízení a propojení komunikace mezi
aplikacemi uvnitř i mimo resort,
 vybudování jednotné platformy pro statistické analýzy, katalogizaci a publikaci
dat,
 centrální řízení uživatelských identit a jejich napojení na národní identitní
autoritu zajišťující jednotnou autentizaci přístupu k aplikacím.
 Velmi významná dále bude realizace opatření, které zajistí soulad ICT
infrastruktury s legislativou kybernetické bezpečnosti a ochrany elektronicky
vedených údajů. I tyto projekty by měly být hrazeny bez finanční spoluúčasti
podprogramu 115V021.
Některé strategické projekty, jako je např. generační obnova Národního geoportálu INSPIRE
(Geoportál 2.0) či obnova informačního systému odpadového hospodářství (ISOH 2) však není možné
z fondů EU finančně zabezpečit. Pro zajištění jejich financování tak bude potřeba využít výhradně
zdroje podprogramu 115V031.
2.2.

Cíle programu v oblasti „Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných
územích“ (dále jen ZCHÚ)

Organizační složka státu a státní příspěvková organizace je povinna řádně hospodařit se
svěřeným majetkem, využívat ho účelně a hospodárně, zejména má dbát na to, aby nebyla snižována
hodnota svěřeného majetku. Cílem podprogramu je finanční zajištění činností souvisejících
s výkonem vlastnických práv k majetku státu a s výkonem funkce správce drobných vodních toků.
Majetkem státu se v této souvislosti rozumí:
 pozemky, včetně součástí a příslušenství,
 stavby, kromě budov,
 krátkodobý a dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
nacházející se v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech (dále jen „majetek státu v ZCHÚ“), ke
kterému mají příslušnost k hospodaření resortní organizace ochrany přírody (správy národních parků,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa jeskyní ČR).
Jedná se o mandatorní výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z povinností stanovených
právními předpisy, které v případě jejich neplnění mohou být vymáhány orgány státní správy.
Výčet právních předpisů, definujících ve veřejném zájmu rozsah nezcizitelného majetku
státu v ZCHÚ a způsob stanovení příslušnosti resortních organizací:
 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále také
„zákon č. 114/1992 Sb.“).
 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů, který stanoví pozemky ve ZCHÚ nespadající do správy
Pozemkového fondu.
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 Zákon 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů.
 Zákon č. 95/1999 Sb., o prodeji půdy, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, které státní
pozemky jsou ve veřejném zájmu vyloučeny z převodu na jiné osoby, zároveň umožňuje
přímý převod ze správy Pozemkového fondu na státní organizace.
 Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve
znění pozdějších předpisů, a o souvisejících změnách, stanoví příslušnost Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR hospodařit s pozemky, které jsou součástí ZCHÚ, a řeší jejich převzetí od
Okresních úřadů.
Výše uvedené právní předpisy stanoví procesy související s právem užívání majetku České
republiky a způsoby a podmínky pro hospodaření s ním. Rozsah majetku státu v ZCHÚ se stále
rozšiřuje. Stávající státní vlastnictví je od roku 1993 vhodně doplňováno výkupem, financovaným ze
Státního fondu životního prostředí ČR, na základě nabídek fyzických a právnických osob, Výkup
pozemků je realizován v souladu s ustanovením § 61 zákona č. 114/1992 Sb., který stanoví předkupní
právo státu k pozemkům v ZCHÚ.
Z právních předpisů vyplývají povinnosti pro vlastníky majetku v ZCHÚ, tedy i pro
příslušné organizace ochrany přírody. Ve většině případů je u příslušných ustanovení uvedeno, že
jsou hrazena na náklady vlastníka nebo je vlastník hradí na svůj náklad. Odborné organizace, které
mají majetek tohoto charakteru na listu vlastnictví (LV), jednají jménem státu – České republiky.
Povinnosti státu vyplývají i z mezinárodních úmluv a z implementace Evropského práva.
Nezanedbatelná část pozemků ve vlastnictví státu v ZCHÚ je zároveň součástí soustavy Natura 2000.
Odpovědnost za stav a za provádění péče o tento majetek je na státu, tj. na České republice.
Povinnosti ukládané vlastníkům nemovitostí jsou stanoveny zejména těmito zákony:
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a její vystupování v právních vztazích,
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále také „lesní zákon“),
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také „vodní zákon“),
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon),
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů,
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a další.
Cílem programu v této oblasti je realizace opatření prováděných na majetku státu
v ZCHÚ za účelem zajištění povinností vlastníka, v souladu se schválenými plány péče nebo zásadami
péče o dané území nebo a stabilizace jak přírodních faktorů prostředí ovlivňujících či podmiňujících
existenci chráněných ekosystémů a ostatních objektů, tak i faktorů umělých (lidskou činností
ovlivněných), které jako součást pravidelných hospodářských zásahů spolupůsobily při jejich vzniku a
utváření. Jedná se převážně o pravidelně prováděné zásahy a opatření, které výrazně přispívají ke
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zvýšení početnosti zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a zlepšení stavu přírodních
společenstev.











Obecnými věcnými cíli podprogramu na pozemcích ve vlastnictví státu jsou:
zajištění povinností vlastníka (státu, reprezentovaného rezortními organizacemi MŽP)
vyplývajících z platných právních předpisů,
zachování a zlepšení stavu biodiverzity a ekologické stability ekosystémů,
zvýšení početnosti populací zvláště chráněných druhů flóry a fauny vyskytujících se v ZCHÚ
všech kategorií,
plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv, ke kterým přistoupila Česká republika,
plnění závazků ve vztahu k soustavě Natura 2000,
zajištění realizace opatření v souladu s cíli schválených plánů péče o ZCHÚ a jejich ochranná
pásma nebo zásad péče o národní parky a jejich ochranná pásma (dále jen „zásady péče“),
záchranných programů a naplňování cílů a úkolů Státního programu ochrany přírody a krajiny
České republiky,
realizace opatření vyplývajících ze schválených lesních hospodářských plánů (dále jen LHP).
zajištění činností souvisejících se správou vodních toků.

2.3.

Cíle programu ve stavební oblasti „Pořízení a obnova nemovitého majetku MŽP
(subtitul 115V033)“

Cílem programu v této oblasti je zachovat, případně zlepšit užitnou hodnotu nemovitostí, a to
pravidelnou vědomou investiční činností do rekonstrukcí, modernizací a obnovy tohoto nemovitého
majetku. Zároveň se jedná o rozšíření nedostačujících kapacit stávajících budov a postupnou likvidaci
nájmů pořízením vlastních budov. Výstavbou nových budov a rekonstrukcemi dojde k odstranění
nevyhovujících podmínek pro činnosti některých organizačních složek resortu. Program v oblasti
pozemních budov zabezpečuje provázanost investičních výdajů s úkoly resortu. Dále se program
soustřeďuje na zabezpečení udržitelnosti vodních děl, zejména na opravy a rekonstrukce hrází,
vodních nádrží, rybníků atd. V neposlední řadě je prostřednictvím programu realizován odkup
strategicky významných pozemků.
Další oblastí programu je „Rozvoj a obnova specifik resortu MŽP“. Sem patří zejména
rekonstrukce a výstavba tras jeskynních systémů a provozních budov, informačních středisek,
terénních stanic, meteorologických systémů a nemovitostí pro lesní hospodářství a ochranu životního
prostředí, laboratoří vědy a výzkumu, rekonstrukce historických objektů, obnova rekonstrukce a
opravy komunikační sítě na územích národního parku Šumava, Podyjí, KRNAP a NP České Švýcarsko,
stavby cyklostezek v území národních parků apod.
2.4.

Cíle programu v oblasti „Pořízení a obnova strojů a zařízení MŽP (subtitul 115V034)“

Cílem je zabezpečit průběžnou obnovu dopravní techniky a nákup a obnovu zařízení a
přístrojů, které jsou využívány v souvislosti s ochranou životního prostředí.
Na základě analýzy materiálně technické základny, kterou resort disponuje a uvažovaným
budoucím rozvojem lze konstatovat, že resort je v současné době dopravní technikou zabezpečen a
ani v budoucnosti nedojde ke zvyšování počtu automobilů. Alokací propočtených finančních
prostředků bude zajištěn odpovídající technický stav vozidel zajišťovaný vedle údržby a oprav
průběžným vyřazováním ojetých vozů a nákupem nových.

9

Zároveň bude podporován nákup automobilů na alternativní pohony, které mohou znamenat
vyšší finanční zátěž ministerstva ve smyslu poskytování finančních prostředků příspěvkovým
organizacím k hrazení těchto automobilů.
Za účelem zajištění maximální hospodárnosti při obnově automobilového parku Ministerstva
životního prostředí a automobilových parků resortních organizací bude v následujícím programovém
období dodržován následující postup:
 Realizovat v resortu ministerstva ŽP zadávání veřejných zakázek na nákup automobilů formou
centralizovaného zadávání dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a Pokynu MŽP č. 2/2012 k Resortnímu systému centralizovaného zadávání
(dále jen „Pokyn MŽP č. 2/2012“) a v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 22. Dubna 2015 č.
289 o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu
(dále jen „Usnesení č. 289“).
 Zadávat veřejné zakázky na nákup automobilů formou centralizovaného zadávání pro stanovené
kategorie a segmenty trhu automobilů, jejichž technická specifikace závazná pro všechny
ústřední orgány státní správy a jím podřízené organizace je v souladu s Usnesením vlády ČR ze
dne 9. listopadu 2015 č. 913 k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu
Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016 – 2020 (dále jen „Usnesení
č. 913“ a popsána je v příloze č. 1 tohoto příkazu, za splnění podmínky ekonomicky úsporného
nákupu a ekologicky šetrného provozu a to i v souladu s naplňováním Usnesení vlády České
republiky ze dne 2. prosince 2015 č. 978 o Národním programu snižování emisí České republiky
(dále jen „Usnesení č. 978).
 V odůvodněných případech lze pořizovat automobily mimo závazné technické standardy. Postup
pro udělení výjimky je uveden v Usnesení č. 913 a schvaluje ji ministr příslušného resortu,
případně nejvyšší představitel příslušného orgánu. O schválené výjimce z technického standardu
na automobily příslušný orgán neodkladně informuje Ministerstvo financí, které spravuje
seznam udělených výjimek.
V rámci programu budou dle amortizace stávajícího vybavení a potřeb pořizovány pro
jednotlivé resortní organizace i ostatní stroje a zařízení, zejména komplety laboratorních přístrojů a
měřících zařízení.

3. Technicko-ekonomické zdůvodnění subtitulů (podprogramů), jako
součást „Specifikace cílů programu a Specifikace cílů dotačních
subtitulů“
3.1.

Subtitul 115V031 – Pořízení obnova a provozování hmotného a nehmotného majetku
ICT

Na základě analýzy stavu materiálně technické základny v oblasti ICT, uvažovaného
budoucího rozvoje daným Strategií rozvoje ICT 2016–2020 v resortu ŽP (Strategie) a s přihlédnutím k
administrativním komplikacím (např. v oblasti veřejných zakázek) či odkladu financování v oblasti
investic v letech 2013–2016 lze konstatovat, že neproběhl zásadní rozvoj, optimalizace a úpravy
některých stěžejních informačních systémů resortu. Problémy s tím spojené je nutné řešit
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v nastávajícím období (2018–2022). Nutnost více se věnovat rozvoji je dána i tím, že oblast ICT je
velmi dynamicky se rozvíjející oblastí podléhající rychlému technickému a morálnímu zastarávání
jednotlivých komponent.
Prostředky ICT a související služby pro zabezpečení potřeb 1791 zaměstnanců je třeba, vedle
běžného zabezpečování provozu, průběžně obnovovat a modernizovat1. Kromě stávajících prvků
resortní ICT infrastruktury platná Strategie vymezuje řadu transformačních projektů a s nimi
spojených výdajů, které mají zefektivnit a optimalizovat udržování a provoz ICT resortu
v dlouhodobém horizontu. V tomto směru chce resort životního prostředí využít zejména možnosti
kofinancování těchto projektů v rámci fondů EU, všechny přihlášené projekty do výzev operačních
programů však nemusí splnit jejich podmínky. Zároveň některé náklady provozního rázu či
neuznatelné položky nebude možné z fondů EU financovat a je tedy nutné zajistit jejich hrazení tímto
podprogramem.
Vzhledem k tomu, že MŽP (a jeho 4 resortní organizace využívají program MTZ) vlastní a užívá
desítky speciálního SW, velké množství technických zařízení (servery, datová úložiště, UPS), provozuje
celorezortní datovou síť, zabezpečuje tiskové služby, dodává pracovní stanice, základní programové
vybavení a telefony pro své zaměstnance, je třeba počítat s dostatečnými investičními
a neinvestičními prostředky na jejich zabezpečení. Ty poslouží jak pro zajištění pravidelné obnovy, tak
na modernizaci a optimalizaci (centralizace, sdílení ICT prostředků) rozsáhlého technického vybavení
a technologií.
Níže je uveden propočet očekávané roční potřeby finančních prostředků pro průběžnou
obnovu, rozvoj a provozování ICT prostředků a služeb resortu MŽP:
Náklady ICT (tis. Kč)

2018

2019

2020

2021

2022 Celkem

1 Počet osob rezortu
(vybrané organizace*)

1 791

1 791

1 791

1 791

1 791

1 791

2 Strategické rozvojové
projekty ICT - jež nelze
hradit kofinancováním
3 Obnova HW

19 850

19 850

14 060

0

0

53 759

23 459

23 459

16 617

22 252

24 126

109 912

4 Obnova SW

14 436

14 436

10 226

13 694

14 847

67 638

5 Provozní služby ICT
(maintenance,
telekomunikace, opravy,
jiné)
6 ICT Celkem (bez
strategických projektů)

62 256

62 256

44 098

59 054

64 027

291 690

100 150

100 150

70 940

95 000

103 000

469 241

120 000

120 000

85 000

95 000

103 000

523 000

80 000

80 000

85 000

95 000

103 000

443 000

7 ICT Celkem
8 Rozpočet – 115V031

1

Tlak na kvalitní a bezpečné poskytování nástrojů a služeb ICT resortem životního prostředí vychází z nových
požadavků národní a evropské legislativy v oblasti eGovernmentu (např. úplná elektronizace agend,
důvěryhodná výměna dokumentů), kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů, otevřeného
poskytování dat či končící hranice udržitelnosti provozu stěžejních IS resortu. Všechny tyto skutečnosti vedou k
nutnosti zajistit resortem životního prostředí v letech 2018–2022 nejenom obnovu, ale i modernizaci a rozvoj
ICT prostředků.
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*počet pracovníků 5 organizací resortu (MŽP, AOPK ČR, CENIA, ČIŽP, SNPČŠ), které primárně budou využívat programového
financování podprogramu 115V031 pro obnovu MTZ v oblasti ICT s ohledem na nemožnost hradit tyto položky z jiných
zdrojů financování nebo omezenou výši příspěvku

Výše potřebných výdajů na oblast ICT hrazených z programu MTZ v jednotlivých letech 20182022 byla vypočtena na základě dlouholeté zkušenosti plánování rozpočtu ICT odborem informatiky
MŽP (OI). OI pro tento výpočet využil (a) vyhodnocení nákladů ICT, jež byly hrazeny v předchozím
období a (b) plán očekávaných investic, které vycházejí ze Strategie anebo (c) požadavků MŽP na
obnovu a rozšíření služeb ICT v následujících letech. Co do struktury charakterizují podprogram
115V031 4 typy výdajů ICT. Tyto výdaje jsou uvedeny na řádcích 2–5 tabulky výše. Celkové vyjádření
nákladů pak uvádí údaje na řádku 8. Nárůst výdajů v oblasti ICT od roku 2020 je především v důsledku
zvýšené potřeby hrazení nových provozních nákladů spojených s investičními akcemi ICT předchozích
let.
Shrnutí:
Požadovaný objem finančních prostředků na řádné zabezpečení oblasti ICT je přibližně stejný
jako v předchozím období – nicméně pouze v důsledku využití programu 115 020, jehož realizace byla
prodloužena do konce roku 2019 k dofinancování akcí zahájených v minulých letech. Díky souběhu
programů v prvních dvou letech programu 115 030 je možné zabezpečit řádnou obnovu a modernizaci
prostředků a služeb ICT, které vychází ze schválených a přijatých požadavků národní a evropské
legislativy v oblasti eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a
otevřeného poskytování dat. V následujících letech je toto zajištěno postupným navyšováním
finančních prostředků v subtitulu 115V031 bez čehož by byly hrazeny pouze nejnutnější provozní
položky v oblasti ICT a hrozilo by další prohloubení technologická stagnace a současně riziko
ohrožení bezpečnosti ICT technologií rezortu MŽP.
Parametry podprogramu uvedené ve formuláři SMVS - V 16 142, který je přílohou, uvádějí
celkové náklady na obnovu HW a SW, nákup nových zařízení a programového vybavení a provozní
služby ICT.

3.2.

Subtitul 115V032 – Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných
územích (ZCHÚ)

Účelově vázané prostředky státního rozpočtu určené k zajištění povinností souvisejících se
správou majetku státu v ZCHÚ budou využívány výhradně resortními organizacemi ministerstva
životního prostředí – správami národních parků, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Správou
jeskyní ČR. Výdajový subtitul je nezbytnou součástí stávající programové nabídky, v níž doplňuje
finanční nástroje (národní i evropské) orientované na odlišné cíle nebo odlišné žadatele.
Správa majetku státu v ZCHÚ a s tím související povinnosti, které pro uvedené organizace
vyplývají ze zřizovacích listin a z platných právních předpisů, jsou hrazeny
z rozpočtů jednotlivých organizací. Nedostatek finančních prostředků v mnoha případech
neumožňuje udržení odpovídajícího právního stavu nemovitého majetku (např. vodní díla), vzniká
nebezpečí havárií a sankcí od příslušných orgánů státní správy. Péče o majetek státu na území ZCHÚ
je limitována ochrannými podmínkami dotčených území, z kterých vyplývají omezení jejich
hospodářského využití nebo přímé zákazy určitých činností. Takový majetek nelze v celém rozsahu
pronajímat, u organizačních složek státu jsou navíc tyto příjmy příjmem státního rozpočtu. Z důvodu
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nutnosti zachovat předměty ochrany jednotlivých ZCHÚ je nutné realizovat opatření, vyplývající ze
schválených plánů péče či zásad péče.
Předmětem programového financování je dle stavu v roce 2017 následující rozsah pozemků
a drobných vodních toků ve správě odborných organizací:
Lesní pozemky ............................................................................................................. 97,7 tis. ha
Vodní plochy .................................................................................................................. 4,4 tis. ha
Zemědělská půda ....................................................................................................... 7,088 tis. ha
Ostatní pozemky .......................................................................................................... 11,3 tis. ha
Drobné vodní toky ........................................................................................................ 1,4 tis. km
Jeskyně................................................................................................................................ 120 ks
Celkem se jedná o cca 121,3 tis. ha pozemků a cca 1,4 tis. km drobných vodních toků.
Vodní díla a drobné vodní toky:
Jedná se o zajišťování povinnosti vlastníků, které vyplývají z platné legislativy (zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění p.p., zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění
pozdějších předpisů,). V minulosti nebyly tyto potřeby plně zohledňovány a byly řešeny zejména
havarijní stavy, a to v případech, kdy hrozí zánik předmětu ochrany, nebo sankce za neplnění
podmínek rozhodnutí orgánů státní správy.
Některé z povinností a nutných opatření mají trvalý charakter, část je jednorázového
charakteru a souvisí s naplněním vodoprávních předpisů a uvedením státního majetku do právního
stavu a část má periodický charakter (dále uvedeno).
Technickobezpečnostní dohled (dále jen „TBD“) - opatření mají trvalý, opakovaný charakter
Povinnost zajistit TBD může vodoprávní úřad uložit z vlastního podnětu prakticky na každý
větší rybník a je podmínkou při kolaudačních řízeních a uvedení vodního díla do trvalého provozu po
provedených opravách a rekonstrukcích hrází, výpustních zařízení, bezpečnostních přelivů a dalších
technických objektů.
TBD je nutné zajistit u 20 velkých rybníků s výměrou nad 20 ha, např. Novozámecký, Máchovo jezero,
Řežabinec, Bohdanečský.

Manipulační řády - opatření mají jednorázový charakter
Jedná se o uvedení státního majetku do právního stavu. Povinnost předložit Provozní a
manipulační řád může z vlastního podnětu stanovit vodohospodářský orgán a je jedním z dokladů,
které musí být předloženy při kolaudačních řízeních a uvedení vodního díla do trvalého provozu po
provedených opravách a rekonstrukcích hrází, výpustních zařízení, bezpečnostních přelivů, a dalších
technických objektů.
Provozní řády - opatření mají jednorázový charakter
Lze je spojovat s právem k nakládání s vodami. Výsledkem vodoprávních řízení je rozhodnutí
o udělení výjimky dle ustanovení vodního zákona, umožňující například chov ryb se stanovenými
limity pro vnos cizorodých látek (závadné látky) do vodního prostředí (hnojení, vápnění, chemické
prostředky, obsádky, krmení, ukazatele pro sledování jakosti povrchových vod).
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Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní - opatření mají trvalý charakter
Plán se zpracovává pro všechna vodní díla I. až III. kategorie, která vzdouvají a akumulují vodu
a mohou vyvolat zvláštní povodně dle Metodického pokynu č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva
životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
(Věstník MŽP, červenec 2000, částka 7). Plán obsahuje, kromě základních informací o vodním díle a
nebezpečí možného vzniku zvláštní povodně, způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o
možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně, stanovení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity
na vodním díle, vymezení území ohrožené zvláštní povodní a jeho vyznačení do mapových podkladů,
možnosti ovlivnění odtokového režimu, zajištění včasné aktivizace povodňových a krizových orgánů,
organizaci přípravy zabezpečovacích a záchranných prací.
Opravy a rekonstrukce technických objektů (hráze, výpustní zařízení, bezpečnostní přelivy,
loviště, kádiště, česlové uzávěry, obtokové stoky apod.) - opatření mají jednorázový charakter.
Stav těchto zařízení podmiňuje existenci mnoha předmětů ochrany v ZCHÚ a má
bezprostřední vliv na stav ekosystémů, vázaných na vodní prostředí. Ovlivňuje také možnost
pronájmu státního majetku k účelovým hospodářským činnostem (rybníkářské hospodaření). Ve
většině případů se jedná zejména o opravy, rekonstrukce a řešení vznikajících havarijních stavů, kdy
dochází k nepříznivým dopadům na předměty ochrany ZCHÚ, chráněné druhy rostlin a živočichů i
ohrožení majetku či osob.
Odtěžení eutrofních sedimentů - jednorázová nebo etapově řešená opatření
V důsledku intenzifikace zemědělské výroby, nevhodného způsobu hospodaření v údolních
nivách a vysokého % zornění půdy jsou rybníky zazemňovány a předzásobeny živinami na mnoho let
dopředu.
Spolu
s intenzifikací
rybníkářského
hospodaření
v období
60. – 80. let došlo ke změnám trofie rybničních ekosystémů. Tyto faktory negativně ovlivňují
stanovištní podmínky a výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů nejen v rybničních ekosystémech,
ale i v ekosystémech vázaných na vodní prostředí a jeho kvalitu. Obecně
se projevují snižující se druhovou rozmanitostí organismů a snižující se početností populací
jednotlivých druhů. Cílem je tam, kde je to možné, postupný návrat k oligotrofii, který je podporován
ochranou přírody definovanými účelovými extenzivnějšími způsoby využití těchto lokalit.
Údržba břehových porostů - opatření mají trvalý charakter
Jedná se o povinnosti vlastníka vodního díla. Způsob provedení opatření vyplývá
ze schválených plánů péče či zásad péče pro jednotlivá ZCHÚ.
Ostatní – např. likvidace náletových dřevin na návodních stranách hrází - opatření má trvalý
charakter
Jedná se o povinnosti vlastníka vodního díla dané vodním zákonem. Náletové dřeviny
narušují svými kořeny konstrukci hrází, dochází tak k narušení jejich bezpečnosti, v mnoha případech
se jedná o 30 – 50 leté stromy.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“):
Nutná opatření v lesích jsou na území národních parků (dále také NP) zajišťována částečně
v rámci rozpočtu správ národních parků, na území chráněných krajinných oblastí (dále
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jen „CHKO“) tato opatření nejsou rozpočtem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pokryta vůbec.
Některá opatření jsou zajišťována z prostředků Programu péče o krajinu a programu Podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny. Od r. 2003 napomáhá k plnění těchto úkolů podprogram Správa
nezcizitelného státního majetku. Jedná se o zajištění povinnosti vlastníků nemovitostí, které vyplývají
z platných právních předpisů (zákon č. 114/1992 Sb. a zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon). Některé
z povinností a nutných opatření mají trvalý charakter a část má periodický charakter (dále uvedeno).
Lesní hospodářské plány
Zpracování LHP je jednou ze základních povinností vlastníka PUPFL vyplývající
z lesního zákona. LHP je základním nástrojem pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí
lesa, a je nezbytný pro plnění povinností plynoucích z lesního zákona. LHP se zpracovávají zpravidla
na období 10 let.
Opatření ochrany lesa, ochrana genofondu dřevin, meliorace a hrazení bystřin opatření mají
trvalý nebo periodický charakter
Jedná se o opatření zabezpečující udržení dobrého technického stavu lesních komunikací,
které zajišťují ochranu lesních porostů a bystřin. Způsob a rozsah prováděných opatření vyplývají
z platné
legislativy,
ze
schválených
plánů
péče
nebo
zásad
péče,
z
LHP
a rozhodnutí orgánů státní správy lesů.
Ostatní pozemky:
Opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany ZCHÚ a na zabezpečení ZCHÚ
před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu jsou stanovena ve schválených plánech péče o
národní přírodní rezervaci (NPR), přírodní rezervaci (PR), národní přírodní památku (NPP) nebo
přírodní památku (PP) a ochranné pásmo těchto zvláště chráněných území nebo o chráněnou
krajinnou
oblast
(CHKO)
na
základě
údajů
o
dosavadním
vývoji
a současném stavu zvláště chráněného území. Pro národní parky a jejich ochranná pásma jsou
zpracovávány zásady péče. Jedná se o koncepční odborné dokumenty ochrany přírody, které na
základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu ekosystémů národních parků a jejich
ochranných pásem stanoví rámcové zásady péče nezbytné pro zachování nebo zlepšení stavu
předmětů ochrany národních parků a v ochranných pásmech pro zabezpečení národních parků před
nepříznivými vlivy z okolí. Zásady péče stanovují postup a způsob naplňování dlouhodobých cílů
ochrany národních parků a jejich poslání. Další specifická opatření vyplývají ze záchranných programů
případně souhrnů doporučených opatření.
Opatření jsou v praxi naplňována realizací různých v současnosti nevýnosných tradičních
hospodářských činností na zemědělské či lesní půdě nebo na rybnících. Dále se jedná o opravy,
výstavbu a údržbu staveb a zařízení, a to i na cizích pozemcích. Takovými stavbami jsou například
různé konstrukce umožňující bezpečný přechod osob přes území zranitelná z hlediska ochrany
přírody nebo nebezpečná z hlediska pohybu návštěvníků. Jedná se například o různé povalové
chodníky, žebříky apod. Do této kategorie patří též pevné uzávěry jeskyní a štol a vybavení jeskyní,
které je nezbytné pro zajištění jejich ochrany. Mezi taková zařízení patří i tabule označující ZCHÚ,
různé informační tabule, vybavení naučných stezek apod. Tyto stavby a zařízení jsou často nezbytným
doplňkem ZCHÚ umožňujícím zajistit ochranu a adekvátní péči o předměty ochrany.
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Shrnutí:
Pro naplnění věcných cílů se předpokládá na období pěti let (2018 – 2022) výše finančních
prostředků ze státního rozpočtu 125 mil. Kč, která bude členěna v jednotlivých letech v objemech
25 mil. Kč.
Finanční prostředky budou využívány prioritně pro lokality podle stupně ohrožení předmětu
ochrany nebo např. u vodních ploch k postupnému uvádění části ZCHÚ do právního stavu opět
s přihlédnutím k významu území a stupni jeho ohrožení.

3.3.

Subtitul 115V033 – Pořízení a obnova nemovitého majetku MŽP

Na základě analýzy stavu materiálně technické základny, kterou resort disponuje a
uvažovaným budoucím rozvojem lze konstatovat, že resort je v současné době stávající plochou
užívaných budov zabezpečen a ani v budoucnu se v rámci rozvoje neuvažuje s navyšováním těchto
ploch.
Cílovým stavem je zachovat, případně zlepšit užitnou hodnotu nemovitostí, a to pravidelnou
vědomou investiční činností do rekonstrukcí, modernizací a obnovy tohoto nemovitého majetku.
Vzhledem k tomu, že MŽP a jeho 10 resortních organizací vlastní a užívá stovky nemovitostí
v nejrůznějším stavebně-technickém stavu, nemá smysl zabývat se jednotlivými objekty, ale je třeba
počítat s průběžnou potřebou investičních prostředků na dosažení cíle.
Resort MŽP si je vědom, že zdroje státního rozpočtu jsou omezené, a v budoucnosti
v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí bude třeba snižovat prostředky z těchto zdrojů.
Bude tedy třeba zapojit se v co nejvyšší míře do procesu získávání finančních prostředků z různých
fondů a zdrojů EU.
Získávání těchto evropských dotačních zdrojů však naráží u organizací resortu na různá
zákonná omezení (např. nemožnost čerpat úvěr na předfinancování projektů, který by pokryl náklady
vynaložené na realizaci projektu až do momentu čerpání dotace z evropského fondu, pravidla tvorby
a použití fondu reprodukce, apod.).
V následujících 5 letech je plánována mimo jiné další investiční činnost na budově MŽP se
sídlem ve Vršovicích. Jedná se o opravy a úpravy spojené s modernizací budovy nutných k udržení
vyhovujícího stavu budovy i v následujících letech.
V podprogramu 115V033 se v následujících 5 letech dle předložených investičních plánů
uskuteční několik zásadních oprav a rekonstrukcí vodních nádrží/rybníků ve vlastnictví státu.
Vodní nádrže jsou majetkem státu a jedná se o naplňování zákonných povinností
vyplývajících z tohoto vlastnictví v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a ze schváleného
managementu ochrany přírody a krajiny v souladu s plány péče o ZCHÚ zpracovanými a schválenými
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jde zejména o udržování vodního díla v
řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování jak bezpečnosti osob a majetku, tak i předmětů
ochrany dle plánů péče o zvlášť chráněná území. Předmětné vodní nádrže se nacházejí na územích
Přírodních rezervací (PR) a Přírodních památek (PP) a jsou aktuálně v havarijním stavu. Dobrý stav
vodních děl podmiňuje existenci mnoha předmětů ochrany, pro které jsou chráněná území
vyhlašována, a má bezprostřední vliv na ekosystémy vázané na vodní prostředí. Provozuschopnost
vodních děl je zákonnou povinností vlastníka. Tyto vodní nádrže vyžadují investice v řádu milionů Kč.
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Rekonstrukce těchto vodních nádrží nelze financovat z Operačního programu Životní prostředí (dále
také jen „OPŽP“), neboť specifický cíl 4.1, kde jsou vybrané resortní organizace oprávněnými žadateli,
umožňuje financovat pouze národně významná chráněná území, tedy ZCHÚ s výjimkou PR a PP a
soustavu Natura 2000. V národních programech nejsou pro tyto projekty dostatečné alokace.
Jedná se celkem o 12 vodních nádrží s finanční náročností oprav nad 1 mil. Kč, za celkem
29,05 mil. Kč.
Seznam nevyhovujících vodních děl v PR nebo PP je kategorizován od nejvyšší priority takto:
I. ohrožení cizího majetku a osob
II. ohrožení předmětu ochrany zvláště chráněného území
III. potřeba zlepšení stavu
Kategorie

kategorie I.
kategorie II.
kategorie III.
Celkové předpokládané náklady

Předpokládané
náklady v mil. Kč

Počet
vodních
nádrží

12,76
12,21
4,08
29,05

3
6
3
12

Předmětem stavebních prací budou jednak opravy a rekonstrukce technických objektů
(hráze, výpustní zařízení, bezpečnostní přelivy, loviště, kádiště, česlové uzávěry, obtokové stoky
apod.) jejichž funkčnost je nezbytná pro řádné užívání vodního díla. Stav těchto zařízení
bezpodmínečně podmiňuje existenci mnoha chráněných území a má bezprostřední vliv na
ekosystémy vázané na vodní prostředí. Dále bude provedena údržba břehových porostů, kdy způsoby
provedení těchto opatření vyplývají z jednotlivých schválených plánů péče pro jednotlivá zvláště
chráněná území. Současně bude prováděna likvidace náletových dřevin na návodních stranách hrází.
Nálet ohrožuje bezpečnost hrází, v mnoha případech se jedná o 30 – 50 leté stromy. Povinnost
likvidace náletu je ukládána v rozhodnutích vodohospodářských orgánů.
Jako zcela nezbytné bude provedení postupného odtěžení eutrofních sedimentů ze dna
jednotlivých rybníků. V důsledku intenzifikace zemědělské výroby, nevhodného způsobu hospodaření
v údolních nivách, vysokého % zornění půdy jsou rybníky zazemňovány a předzásobeny živinami na
mnoho let dopředu. Spolu s intenzifikací rybníkářského hospodaření v období 60. – 80. let došlo ke
změnám trofie rybničních ekosystémů. Tyto faktory negativně ovlivňují stanovištní podmínky a výskyt
ohrožených druhů rostlin a živočichů nejen v rybničních ekosystémech, ale i v ekosystémech
vázaných na vodní prostředí a jeho kvalitu. Obecně se projevují snižující se druhovou rozmanitostí
organismů a snižující se početností populací jednotlivých druhů. Cílem je tam, kde je to možné,
postupný návrat k oligotrofizaci, který je podporován ochranou přírody definovanými účelovými
extenzivnějšími způsoby využití těchto lokalit.
Výměra všech 12 havarijních rybníků čítá 1 396 669 m2 (tj. 139,6669 ha), přičemž průměrné
náklady na 1 ha budou 207 995 Kč.
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Parametr = "ha" výměry rybníka
Z finančních prostředků alokovaných na podprogram 115V033 budou saturována specifika
resortu MŽP, jako např. obnova, rekonstrukce a opravy komunikační sítě na územích národního
parku Šumava, Podyjí, KRNAP a NP České Švýcarsko, stavby cyklostezek v územích národních parků,
demolice zchátralých objektů v chráněných územích po armádě ČR, úpravy areálů na zpracování
dřeva, skladů geologických vzorků, archivů a laboratoří, výstavba vzdělávacích a výzkumných center,
meteorologických zařízení, rekonstrukce jeskynních tras rekonstrukce historických objektů apod.
Shrnutí:
V rámci podprogramu 115V033 je předpokládána účast státního rozpočtu ve výši průměrně
cca 58 000 000,-Kč / ročně rozložených nerovnoměrně v závislosti na plánovaných investičních akcích
typu rekonstrukce konkrétních rybníků ve správě AOPK, jednotlivých rezortních organizací a
investičních akcích nutných v budově MŽP.

3.4.

Subtitul 115V034 – Pořízení a obnova strojů a zařízení MŽP

Na základě technického stavu vozového parku resortu MŽP a uvažovaným budoucím
rozvojem včetně nákupu automobilů na alternativní pohon (kde je pořizovací cena vyšší než u
automobilů s klasickým pohonem), lze konstatovat, že resort je v současné době stávající dopravní
technikou zabezpečen.
Za výchozí stav lze tedy určit pro roky 2018-2022 - vybavenost v celkovém počtu 656
automobilů. Stávající automobily (osobní, terénní, užitkové a speciální automobily) je třeba vedle
běžné údržby a oprav zejména v průběžných cyklech (dle ujetých km) po cca 7 až 12 letech
obnovovat vyřazováním ojetých automobilů a nákupem nových automobilů.

Propočet průměrné roční finanční potřeby finančních prostředků na Pořízení, obnovu a
provozování majetku – stroje a zařízení:









Počet provozovaných automobilů k 31. 12. 2016 - 656 ks
Průměrný počet najetých km za rok na 1 auto - 17.500 km / 1 auto / rok
Průměrná doba obměny automobilů po 10 letech užívání při najetí v průměru cca
180.000 km (obměna je u jednotlivých organizací různá po 7 až 12 letech, při najetí
dle kategorie automobilu 180 tis. km malé osobní a terénní automobily a až 250 tis.
km osobní auta vyšší třídy)
Počet ročně obnovovaných automobilů - 65 ks (cca 10%/rok z celkového počtu)
Průměrná pořizovací cena 1 vozu - 440.000,-Kč s DPH
(z celkového počtu automobilů jsou cca 40% automobily na alternativní pohon,
terénní, SUV, užitkové a nákladní automobily, které mají vyšší pořizovací cenu, která
má vliv na výši průměrné pořizovací ceny). U správ národních parků tvoří cca 80 %
vozového parku terénní automobily a SUV.
Průměrná roční potřeba finančních prostředků na Pořízení, obnovu a provozování
majetku – stroje a zařízení (automobilní techniku) činí: - 21,12 mil. Kč / ročně s DPH
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U propočtu se vycházelo z níže zjištěných údajů:
Název organizace

Počet
provozovaných
automobilů
k 31. 12. 2016
64
135
134
20
45
5
79
56
87
12
19

MŽP
AOPK ČR
ČIŽP
Sspráva NP ČŠ
ČGS
CENIA
ČHMÚ
Správa KRNAP
Správa NP a CHKO Šumava
Správa NP Podyjí
Správa jeskyní ČR

Na základě výše uvedeného technicko-ekonomického zdůvodnění a dle Usnesení vlády
ČR č. 978 je stanoven k roku 2022 cíl zvýšit počet automobilů na alternativní pohon na 20%
z celkového počtu automobilů.
Příspěvkové organizace resortu MŽP budou hradit obměnu automobilového parku převážně
z vlastních zdrojů, tzn., nepředpokládá se plná úhrada nákupu automobilů z finančních prostředků
podprogramu 115V034. Vzhledem k podpoře obměny vozového parku směrem k automobilům na
alternativní pohon v letech 2018 – 2022 se však předpokládají příspěvky pro příspěvkové organizace
na hrazení těchto automobilů.
Organizační složky státu budou hradit obměnu automobilového parku z finančních prostředků
programu 115V030.
V rámci subtitulu 115V034 bude v návaznosti na skutečné provozní potřeby a amortizaci
stávajících zařízení (stroje, přístroje, vybavení) evidovaných v majetku MŽP a vybraných resortních
organizací (AOPKČR, ČIŽP, ČGS, ČHMÚ), prováděna jejich postupná obnova či budou pořizována nová
zařízení. V případě MŽP je plánována, jak postupná obnova již dosluhujících zařízení, tak modernizace
(zkapacitnění) náhradního energetického zdroje hlavní budovy MŽP vyvolaná zvýšenými požadavky
na kybernetickou bezpečnost (v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a odsouhlasenou
resortní strategií ICT). Rovněž v případě vybraných resortních organizací je plánována obnova i
pořízení nových zařízení, zejména specializovaných zařízení a kompletů laboratorních přístrojů,
majících vliv na řádný výkon jimi prováděné činnosti podle zřizovacích listin (měření a kontroly)
s přímým dopadem na zajištění příjmů státního rozpočtu. V porovnání s programovým obdobím
2013-2017, kdy výše čerpání na financování zařízení byla cca 20. mil ročně, je plánováno nižší čerpání
investičních prostředků na obnovu a pořízení zařízení v důsledku vyššího zapojení vlastních zdrojů
některých resortních organizací (státní příspěvkové organizace) a očekává se čerpání ve výši cca 7 mil
ročně.
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Předpokládané investiční výdaje MŽP a rezortních organizací v podprogramu 115V034
v mil. Kč ročně:
Organizace
MŽP
AOPK ČR
ČIŽP
Celkem OSS
Správa NP ČŠ
ČGS
CENIA
ČHMÚ
Správa KRNAP
Správa NP A CHKO Šumava
Správa NP Podyjí
Správa jeskyní ČR
Celkem SPO
Sumarizace OSS +SPO

Stroje,
zařízení
2,516
1
1
4,516
1
1,25

2,25
6,766

Vozidla

Celkem

4,62
5
5
14,62
1,74
1
0,44
0
1
1
0,66
0,66
6,5
21,12

7,136
6
6
19,136
1,74
2
0,44
1,25
1
1
0,66
0,66
8,75
27,886

Shrnutí:
Z finančních prostředků podprogramu 115V034 v propočtené výši (14,62 mil. Kč/ročně x 5 let)
= 73,1 mil. Kč s DPH bude pro organizační složky státu (MŽP, AOPK ČR, ČIŽP) v průběhu 5 let (od r.
2018 do r. 2022) v rámci obměny automobilového parku zakoupeno celkem 170 ks nových
automobilů. Další výdaje se očekávají na hrazení automobilů na alternativní pohon pro příspěvkové
organizace. Zároveň se na základě plánovaných investic do obnovy a pořizování nových strojů a
zařízení očekává investice cca 7 mil ročně. Celkové finanční prostředky podprogramu 15V034 budou
za 5 let činit 140 mil. Kč.

4. Bilance potřeb a zdrojů financování programu 115V030 a jeho subtitulů
Ve smyslu přílohy č. 1 Vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., je bilance potřeb a zdrojů uvedena na
příslušných formulářích ISPROFIN, pro program P09 370, pro subtituly V 09 270.
Předpokládané výdaje programu v mil. Kč v letech 2018 – 2022 v členění dle jednotlivých
subtitulů:

115V031
115V032
115V033
115V034

ROK 2018
130,000
25,000
69,600
25,400
250,000

ROK 2019
80,000
25,000
67,120
27,880
200,000

ROK 2020
85,000
25,000
60,580
29,420
200,000
20

ROK 2021
95,000
25,000
50,120
29,880
200,000

ROK 2022
103,000
25,000
45,150
26,850
200,000

443,000
125,000
292,570
139,430
1050,000

Shrnutí:
Celkové výdaje programu 115 030 jsou plánovány ve výši cca 200 mil. Kč ročně. Za dobu trvání
programu v délce 5 let se předpokládají celkové výdaje v částce 1 050 mil. Kč.

5. Obsah investičního záměru, obsah dokumentace akce (projektu) a
systém kritérií pro jejich posouzení z hlediska zabezpečení cílů
programu
5.1.

Obsah investičního záměru, obsah dokumentace akce (projektu) a systém kritérií pro
jejich posouzení z hlediska zabezpečení cílů programu pro subtituly 115V031, 115V033,
115V034

Obsah jednotlivých investičních záměrů bude v souladu s ustanoveními článku 6 Pokynu
Ministerstva financí č. R 1 - 2010 – k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programu a
účastníků programů při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programů nebo akce
k provozování informačního systému programového financování, Vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., a
směrnicí MŽP č. 6/2017. Jednotlivé investiční záměry budou předkládány na předepsaných
formulářích, které jsou nedílnou součástí směrnice MŽP č. 6/2017 včetně všech předepsaných příloh.
Formulář investičního záměru musí být vyplněn ve všech relevantních oblastech, zdůvodnění musí
být dostatečné a věcné. Žádost o schválení investičního záměru musí především obsahovat:
 řádný a dostatečný popis záměru,
 vazbu na opatření, úkoly a cíle resortní organizace,
 zdůvodnění nezbytnosti záměru,
 požadavky na celkové architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické
řešení, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení
z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory; majetkoprávní
vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitost
 územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační
sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní
infrastrukturu, vliv stavby, provozu na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního
půdního fondu,
 výkresy a schémata dokumentující stavební záměr,
 v případě výstavby nové bytové, ubytovací nebo provozní budovy nebo jejich významné
rekonstrukce nebo změny jejich účelu využívání, je-li finanční objem vyšší než 1 mil. Kč vč.
DPH, předloží resortní organizace žádost o schválení záměru, jehož součástí bude
dokumentace současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o
provozu (užívání) a způsobu jeho financování, projektová studie, analýza možných variant
řešení a ekonomický rozbor efektivnosti realizace investice (principy 3E) v rozsahu a formě
stanovené MŽP,
 v případě obnovy stávajícího zařízení (pracovní stroje a zařízení, výpočetní techniky, dopravní
prostředky apod.) uvede resortní organizace rok pořízení, pořizovací a účetní hodnotu,
hodnotu ročních odpisů a další specifické technické údaje vztahující se k předmětnému
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zařízení. Pokud bude důvodem nákupu jeho častá poruchovost, resortní organizace uvede
rovněž náklady na opravy za posledních minimálně 24 měsíců.
přílohou záměru z oblasti ICT s finančním limitem od 1 mil. Kč do 3,686 mil. Kč bez DPH
(mimo komodit pořizovaných formou centrálních nákupů) bude rámcová studie
proveditelnosti, která bude mít podobu variantního posouzení řešení a financování (min. ve 3
variantách – minimální, realistické, optimistické) a bude obsahovat zdůvodnění výběru
nejvhodnější varianty,
přílohou záměru z oblasti ICT s finančním limitem přesahujícím 3,686 mil. Kč bez DPH (mimo
komodit pořizovaných formou centrálních nákupů) bude komplexní studie proveditelnosti.
Studie proveditelnosti bude obsahovat podrobné zdůvodnění záměru, určení cílových skupin,
návaznost na legislativu a resortní strategii ICT, technické a technologické řešení, organizační
a personální zabezpečení záměru, posouzení a vyhodnocení možných variant řešení,
realizovatelnosti, přínosů a rizik. V případě žádostí o schválení záměru z oblasti ICT ve
finančním objemu nad 10 mil. Kč bez DPH bude součástí studie proveditelnosti i tzv. costbenefit analýza (CBA).
vyhodnocení efektivnosti a návratnosti investice,
specifikaci finančních potřeb a zdrojů úhrady,
definovat způsob jakým byly stanoveny finanční náklady,
specifikaci počtu úvazků a předpokládaných mzdových nákladů,
specifikaci požadavků na zabezpečení budoucího provozu (užívání) energiemi, vodou,
pracovníky a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce
pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady,

V případě bytových a ubytovacích objektů a provozních a administrativních budov bude
každá resortní organizace respektovat koncepci využití bytových objektů a provozních budov pro
potřeby resortní organizace.
Žádosti o registrace akce v EDS/SMVS musí předcházet schválení investičního záměru ze
strany státního tajemníka nebo porady vedení MŽP. Při veškerém posuzování jednotlivých
investičních záměrů bude posuzován soulad se zabezpečením a realizací cílů dle tohoto programu č.
115030, přičemž postup posuzování je blíže uveden ve směrnici MŽP č. 6/2017.
Odborné sekce a věcné útvary MŽP posoudí předložené žádosti o schválení investičního
záměru, poskytnutí dotace nebo stanovení výdajů na financování investičního záměru ve lhůtě 30
dnů na základě hodnocení dle následujících kritérií:
 posouzení potřeby, tj. zda nevyhovuje stávající stav a zda je tedy realizace akce nezbytná,
 efektivnost, tj. zda nelze dosáhnout cíle s menšími finančními prostředky jiným způsobem,
 technicko-ekonomické parametry,
 finanční náročnost,
 časové parametry,
 výše a forma účasti státního rozpočtu na financování přípravy a zabezpečení akce spolu
s podmínkami jejich čerpání,
 na základě posuzování žádostí dle těchto kritérií bude pro jednotlivé akce (projekty) určena
výše podílu účasti státního rozpočtu na financování.
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Následně odbor ekonomiky životního prostředí doporučí státnímu tajemníkovi předložený
investiční záměr schválit, vrátit k přepracování nebo zamítnout.
V případě investičních záměrů nad finanční objem 100 mil. Kč schvaluje investiční záměry
porada vedení MŽP. Materiály na poradu vedení připravuje příslušná odborná sekce MŽP ve
spolupráci s příslušnou resortní organizací.
Resortní organizace je o výsledku schvalovacího procesu písemně informována.
Resortní organizace je povinna požádat MŽP v souladu s postupem definovaným ve směrnici
MŽP č. 6/2017 o schválení změny již schváleného záměru v případě, pokud dojde k:
1. navýšení celkové částky záměru, který není kofinancovaný z finančních prostředků
programového financování kapitoly 315, o více než 20%,
2. změně požadovaného kofinancování záměru z prostředků programového financování
kapitoly 315,
3. změně v personálním zajištění záměru s dopadem do mzdových prostředků (např. změna
počtu úvazků),
4. změně věcného obsahu záměru.
Žádost o Registraci akce v EDS/SMVS, Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo o Stanovení
výdajů na financování akce organizační složkou státu obsahuje vstupní data v rozsahu uvedeném ve
Vyhlášce MF č. 560/2006 Sb., a ve směrnici MŽP č. 6/2017. V případě kladného posouzení vydá MŽP
“Registraci akce““, ve které stanoví náležitosti v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů, souhlasným stanoviskem státního tajemníka nebo závěry porady
vedení MŽP, tj. podmínky účasti státního rozpočtu, zejména časové a finanční limity pro zadání a
realizaci akce.
Žádost o poskytnutí dotace předkládají příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem
životního prostředí ve smyslu vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. Žádost o stanovení výdajů na financování
akce předkládají organizační složky státu. Postup předkládání žádostí o registrace akce, změny
stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu a rozhodnutí o poskytnutí dotace
v EDS/SMVS určuje směrnice MŽP č. 6/2017.

5.2.

Obsah investičního záměru akcí v rámci subtitulu 115V032 (ZCHÚ), obsah dokumentace
akce (projektu), obsah žádosti o poskytnutí dotace a systém kritérií pro jejich
posouzení z hlediska zabezpečení cílů programu

Účastníci programu předkládají investiční či neinvestiční záměr (dále jen „IZ/NIZ“) s údaji a
podklady stanovenými Vyhláškou 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 560/2006“) a Pokynem MF R 1
– 2010 k řízení programů a provozování informačního systému programového financování.
Dále účastníci programu předkládají žádost o poskytnutí dotace, která musí obsahovat:
 Stavební povolení, nebo doklad o ohlášení, pokud to charakter akce vyžaduje, případně
zdůvodnění jeho nevydání.
 Základní dokumentaci k zadání, průběhu a výsledkům zadávacího řízení na dodavatele podle
zákona č. zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
pokud je účastník programu povinen postupovat podle tohoto zákona.
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 Návrhy smluv o dílo s dodavateli. U smluv uzavíraných se sazbou práce za normohodinu bude
předloženo čestné prohlášení s uvedením přesné částky, za kterou bude akce realizována a
s uvedením prohlášení, že smlouvy se sazbou práce za normohodinu jsou uloženy u účastníka
programu.
 Aktualizovaný formulář z IS SMVS s názvem „Dokumentace akce (projektu)“ S 09, pokud je
žádost předkládána samostatně po IZ/NIZ.
 Projektovou dokumentaci pokud to charakter akce vyžaduje.
 Výjimky dle příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů, nebo zdůvodnění jejich nepředložení.
Správce programu si vyhrazuje právo na vyžádání dalších dokladů k akcím (t.j. IZ/NIZ, celková
žádost atd.) nad rámec výše uvedeného.
Veškeré předložené kompletní materiály (IZ/NIZ/žádosti) jsou projednány jmenovanou
pracovní skupinou pro tento subtitul, kterou ustaví správce subtitulu.
Finanční prostředky lze v rámci jednotlivých resortních organizací ochrany přírody poskytovat
na opatření v následujícím pořadí důležitosti:
 opatření na území NPR, NPP a přírodní zóny NP, opatření týkající se vymezování a označování
hranic ZCHÚ, LHP dokumentace a odstranění havarijních stavů vodních děl,
 opatření na území PR, PP, I. zóny CHKO a v II. a III. zóně respektive zóně přírodě blízké a
v zóně soustředěné péče o přírodu v NP,
 opatření na území zóny kulturní krajiny NP a II. zóny CHKO a opatření ve prospěch památných
stromů a jeskyní,
 opatření na území III. a IV. zóny CHKO a ochranného pásma ZCHÚ.
MŽP může příjemci určit opatření, jejichž realizaci je povinen zajistit přednostně.

6. Pravidla na úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního
rozpočtu
6.1.

Pravidla na úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního rozpočtu pro
subtituly 115V031, 115V033 a 115V034

Podmínky čerpání se řídí platnou rozpočtovou skladbou a pokyny MŽP a MF upřesňující
plnění norem a vyhlášek k užívání rozpočtových prostředků správce kapitoly. Pravidla pro úhradu
faktur jednotlivých subtitulů jsou stanovena v dokumentaci subtitulu a pokynech odborných orgánů
k provádění úhrad faktur. V rámci realizace programu 115020 nebudou poskytovány žádné dotace ve
smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Daň z přidané hodnoty nebude hrazena ze
státního rozpočtu v případě, že účastník může uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty.
Úhrada faktur se bude řídit v mezích daných pro organizační složky státu, příspěvkové
organizace a jejich partnery v dané době platnou legislativou.
Konkrétní podmínky budou posuzovány v rámci výběrových řízení na zhotovitele ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Dohodnuté podmínky budou obsahem konkrétních smluv
(např. smlouvy o dílo). Ve smlouvách bude podrobný a jasný popis, který nesmí umožňovat dvojí
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výklad a předem musí zamezovat případným soudním sporům. Ve smlouvách bude doložka, že
v případě omezení (restrikcí) prostředků státního rozpočtu může dojít ke zpomalení realizace akce,
případně k jejímu přerušení se závazkem smluvních stran v tomto smyslu uzavřít dodatek ke smlouvě
s povinností dohodnout úhradu, rozsah a způsob konzervace díla.
Preferován bude zhotovitel (dodavatel), kde úhrada faktur za provedené práce bude až
v návaznosti na odsouhlasení zjišťovacího protokolu se soupisem provedených prací a dodávek, a to
např. v měsíčním cyklu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasování množství nebo
druhu provedených prací a dodávek, bude zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých
nedošlo k rozporu. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po
odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o převzetí.
6.2.

Pravidla na úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního rozpočtu pro
subtitul 115V032 (ZCHÚ), čerpání finančních prostředků a systém kontrol

Příjemcem finančních prostředků z tohoto subtitulu – účastníky programu jsou:
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
 Správa Krkonošského národního parku,
 Správa Národního parku Šumava,
 Správa Národního parku České Švýcarsko,
 Správa Národního parku Podyjí,
 Správa jeskyní ČR.
V případě změn organizačního řádu MŽP i nově vzniklé odborné organizace ochrany přírody
(OSS a PO) zřízené MŽP.
Financování akcí bude prováděno v souladu s Vyhláškou č. 560/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a Pokynu č. R-1 2010 k řízení programů a provozování informačního systému programového
financování, t.j. na základě „Stanovení výdajů na financování akce“ (organizační složky státu)
vydaným správcem subtitulu - programu, nebo „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (příspěvkové
organizace) vydaným správcem subtitulu - programu.
Dotace je účastníku programu poskytována ve výši 100 % z celkových nákladů akce. Veškerá
opatření nesmí být realizována za účelem zisku. Z tohoto subtitulu lze financovat vyvolané náklady.
V případě, že účastník programu je plátce daně z přidané hodnoty, se DPH nesmí hradit ze
státního rozpočtu. Jestliže příjemce dotace je plátce DPH, ale činnost, na kterou žádá dotaci, není
předmětem daně, může mu být přiznána dotace včetně DPH. Pokud žadatel chce, aby mu byla
přiznána dotace včetně DPH (má na ni nárok) je povinen v žádosti o dotaci uvést, že je plátcem DPH,
specifikovat předmět činnosti, ze kterých je plátcem a k žádosti připojit prohlášení, ve kterém uvede,
na jaké činnosti si nemůže uplatnit odpočet daně na vstupu.
Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu Ministerstva životního prostředí (dále jen
„MŽP“), ve kterém jsou účelově vázány na zajišťování předmětu podpory v rámci subtitulu „Správa
nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ“.
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP posoudí IZ/NIZ a žádost o přidělení finančních
prostředků (jak výše uvedeno) a po schválení výše přidělených finančních prostředků pro konkrétní
akci a účastníka programu, podá žádost o provedení rozpočtového opatření na odbor rozpočtu MŽP.
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Finanční prostředky budou uvolněny jednotlivým účastníkům programu rozpočtovým
opatřením odborem rozpočtu MŽP na základě žádosti odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP.
Pokud jsou účastníku programu poskytovány další finanční prostředky ze Státního fondu
životního prostředí, od Ministerstva zemědělství, případně z jiných zdrojů státního rozpočtu, nesmí
dojít k jejich souběhu na totéž opatření. Čestné prohlášení příjemce o této skutečnosti je nedílnou
přílohou žádosti o poskytnutí finančních prostředků.
Pro vyúčtování finančních prostředků u jednotlivých účastníků programu platí příslušné
pokyny Ministerstva financí pro zúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky.
Věcná kontrola a kontrola čerpání dotace v průběhu akce bude namátkově prováděna
pracovníky odboru obecné ochrany přírody a krajiny a členy pracovní skupiny, nebo jejich zástupců.
Kontrola čerpání dotace bude prováděna pracovníky odboru obecné ochrany přírody a krajiny u
rozestavěných akcí a po ukončení akce v rámci Závěrečného vyhodnocení akce.
Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci činností nebo prací, odpovídajících
jednotlivým opatřením uvedených v této dokumentaci.
Finanční podporu lze poskytnout na následující opatření:
Péče o majetek státu v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, které jsou v majetkové správě
příjemce a správa drobných vodních toků.
A. Zpracování dokumentů nezbytných pro zajištění péče o majetek státu v ZCHÚ a správu
drobných vodních toků:
a) vyhotovení geodetického plánu a zaměření a vytýčení hranic ZCHÚ a stabilizace hlavních
lomových bodů hranic ZCHÚ a jeho vyhlášeného ochranného pásma v terénu;
b) vyhotovení geometrického plánu pro oddělení reálné části parcely za účelem výkupu
pozemku v ZCHÚ nebo v jeho ochranném pásmu, jeho převodu do správy příjemce nebo
změny druhu pozemku či způsobu jeho využití na části původní parcely a vytyčení části
pozemku,
zaměření
či
oddělení
části
objektu
nebo
stavby
a vyhotovení geometrického plánu za účelem rozdílného managementu na jednom
pozemku, případně zaměření existujících objektů a staveb včetně vyhotovení
geometrického plánu;
c) vyhotovení geometrických plánů vodních děl a technických objektů pro zápis vlastnických
a jiných věcných práv do katastru nemovitostí;
d) zpracování LHP nebo jeho části včetně jeho změny;
e) provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle;
f) zpracování manipulačního řádu vodního díla;
g) zpracování provozního řádu vodního díla;
h) zpracování Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní;
i) zpracování ostatních dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla stanovené
vodním zákonem a jeho prováděcích vyhlášek, jako povinnost vlastníka vodního díla.
B. Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem
chráněných zájmů na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu:
a) provádění pruhového a tabulového značení hranic ZCHÚ, hraničních kůlů, informačních
tabulí, dále tabulí usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního vybavení umístěného
v terénu, jehož funkcí je informovat o speciálním režimu daného území a jeho přírodních
hodnotách;
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b) údržba, oprava nebo rekonstrukce komunikací včetně jejich příslušenství, které jsou v
majetkové správě příjemce;
c) údržba, oprava, rekonstrukce, či modernizace nebo budování bariér, zábradlí a jiných
zařízení, usměrňujících pohyb návštěvníků;
d) údržba, oprava nebo budování bariér (oplocení) proti šíření živočichů, patřících ke
geograficky nepůvodním nebo invazním druhům, poškozujících části přírody, pro jejichž
ochranu bylo ZCHÚ zřízeno;
e) údržba, oprava nebo budování drobných vodních ploch (např. mokřady, tůně, slepá
a odstavená říční ramena) jako stanovišť chráněných druhů rostlin nebo živočichů nebo
zařízení a objektů sloužících úpravě vodního režimu ve prospěch části přírody
a zlepšení kvality vody; údržba, oprava nebo rekonstrukce či modernizace nebo budování
umělých hnízdišť nebo zimovišť pro zvláště chráněné živočichy;
f) údržba, oprava nebo rekonstrukce či modernizace nebo budování technických objektů na
rybnících a vodních tocích (hráze, výpustní zařízení, bezpečnostní přelivy, loviště, kádiště,
česlové uzávěry, obtokové stoky apod.) zajišťujících funkčnost vodního díla, včetně řešení
havarijních stavů;
g) údržba související se správou drobných vodních toků, včetně zajištění statické
bezpečnosti a odstraňování následků povodňových stavů na objektech uvnitř koryt
vodních toků, včetně zajištění průtočné kapacity a průtočného profilu (např.
odstraňování závažných závad, které brání průtoku nebo nežádoucím způsobem
usměrňují tok vody, opevnění břehů v upravených úsecích koryta vodního toku,
popřípadě zřízení vlastního vodního díla, kterým je vodní tok upraven či vodnímu toku
slouží);
h) údržba, oprava nebo rekonstrukce či modernizace nebo budování staveb sloužící
pro potřeby ochrany a péče o ZCHÚ;
i) údržba, oprava, rekonstrukce a modernizace technického vybavení a údržba uzávěr
jeskyní.

C. Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů,
působících na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu:
a) odstraňování nepovolených skládek odpadu a deponií zeminy a sutí pozůstatků starých
průzkumných a zpřístupňovacích prací v jeskyních;
b) odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení, objektů apod.;
c) obnova vegetačního krytu, zcela nebo částečně odstraněného při předchozím využíváním
pozemků (zakládání trvalých travních porostů, vysazování dřevin apod.);
d) provádění zásahů směřujících k úpravě druhové nebo prostorové skladby lesa směrem
k přírodě blízkému stavu,
e) likvidace nebo redukce rostlin nebo živočichů a mikroorganizmů, patřících ke geograficky
nepůvodním nebo invazním druhům, či jiným nežádoucím organizmům, poškozujících
části přírody, pro jejichž ochranu bylo ZCHÚ zřízeno;
f) obnova přírodě blízkého stavu přirozených útvarů a jevů neživé přírody poškozených
lidskou činností;
g) opatření zabraňující projevům eroze způsobené lidskou činností, včetně likvidace jejích
následků;
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h) přemisťování populací zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů z prostorů určených
k takovému způsobu využívání, který vylučuje jejich další existenci nebo opatření ke
zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb;
i) postupná těžba eutrofních sedimentů ze dna rybníků a lokalit, které jsou zdrojem
a příčinou zazemňování rybníků;
j) revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv (včetně změny využití
pozemků);
k) údržba a budování zařízení sloužících k úpravě hladiny podzemní vody a jejich
rekonstrukce;
l) odstraňování náletových dřevin na hrázích rybníků, včetně údržby břehových porostů;
m) údržba břehových porostů na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi
sousedících.
D. Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu bylo ZCHÚ vč. jeho
ochranného pásma zřízeno:
a) provádění v současnosti nevýnosných tradičních hospodářských činností na zemědělské
půdě nebo na rybnících, kterými se udržuje žádoucí druhová skladba nebo prostorová
struktura chráněných ekosystémů nebo stanovišť zvláště chráněných rostlin či živočichů
(kosení luk, extenzívní pastva, úhorové hospodaření, letnění rybníků (všechny způsoby)
nebo zimnění rybníků, řízená regulace vodní vegetace pomocí biomelioračních zásahů,
kosení v litorálním nebo příbřežním pásmu, ručně nebo za pomocí lehké mechanizace,
apod.);
b) provádění prací nezbytných k bezpečnému ponechávání odumřelého dřeva v lesních
porostech (odvětvování, krácení kmenů, odkorňování apod., vč. odkornění stromů
nastojato-asanace stojících stromů);
c) používání k přírodě šetrných technologií při zajišťování péče o lesy (např. šetrné
přibližování dřevní hmoty, shazování, štěpkování klestu a potěžebních zbytků);
d) vysazování stanovištně původních dřevin a vysazování nebo udržování hospodářsky
nevýznamných druhů dřevin přirozené skladby a jedle bělokoré a následná ochrana
provedených výsadeb;
e) provádění prací podporujících přirozenou obnovu stanovištně původních dřevin a
ochrana přirozeného zmlazení těchto dřevin;
f) realizace opatření podle schválených LHP;
g) realizace povinností při zásazích proti škůdcům a při mimořádných okolnostech (§ 32 a §
33 LSZ),
h) realizace povinností vyplývajících ze zákona o rostlinolékařské péči;
i) ošetření a údržba památných a významných stromů;
j) činnosti vedoucí k úpravě stanovištních poměrů pro konkurenčně méně schopné zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů (např. rozrušování drnu, pravidelná likvidace
nežádoucího náletu dřevin apod.);
k) změna druhové skladby nebo snížení hustoty rybí obsádky v rybnících (např. z důvodu
přirozeného poklesu hladiny vody, dočasného záměrného snížení hladiny vody, apod.);
l) zajišťování původního rostlinného nebo živočišného materiálu a praktická záchrana
zanikajícího genofondu původních druhů nebo místních ohrožených ekotypů za účelem
následné repatriace nebo reintrodukce;
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m) repatriace nebo reintrodukce zvláště chráněných rostlin nebo živočichů včetně následné
péče o provedené výsadby rostlin a vysazené populace živočichů;
n) údržba geologických profilů, jejich zajištění před erozí, odstranění nárostů dřevin na
skalních útvarech apod.;
Při závěrečném vyhodnocení akce bude správcem subtitulu postupováno podle vyhlášky č.
560/2006 Sb., a pokynu MF č. R 1-2010, dále podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo dalšími stanovenými
předpisy.

7. Vymezení kontrolní činnosti správce programu
7.1.

Vymezení kontrolní činnosti správce programu pro subtituly 115V031,
115V034

115V033,

V oblasti finanční kontroly bude postupováno podle zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dále
předpisů a požadavků Evropské unie u programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.
Kontrolní činnost bude zajištěna účastí zástupců MŽP na kontrolních dnech s důrazem na
plnění finančních, časových a kvalitativních ukazatelů akcí, kde bude prosazována realizace dle
schválených harmonogramů a v souladu s příslušnými smlouvami. Všechny navrhované vícepráce
budou podrobeny důkladné kontrole jejich nezbytnosti.
Důsledným postupem ve smyslu uvedených předpisů a zákonů, zejména zajištěním
výběrových řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (o veřejných zakázkách) s důrazem na
minimalizaci ceny bude u MŽP a resortních organizací zajištěna efektivnost zdrojů (prostředků
státního rozpočtu).
Ministerstvo životního prostředí jako správce programu zajistí kontrolu vynakládaných
prostředků u resortních organizací a jejich partnerů během přípravy v rámci posuzování investičních
záměrů, žádostí o poskytnutí dotací a posuzování projektové dokumentace. Efektivnost konkrétní
akce bude v přípravné fázi ze strany MŽP posouzena ještě před vlastní realizací v rámci příslušných
Rozhodnutí.
Ministerstvo životního prostředí zajistí efektivnost vynakládaných zdrojů průběžnými
kontrolami na akcích v průběhu realizace a v souvislosti s ukončením akce v závěrečném
vyhodnocení.
7.2.

Vymezení kontrolní činnosti správce výdajového subtitulu
prostředky státního rozpočtu (subtitul 115V032)

při hospodaření s

Z hlediska kontroly financování ze subtitulu v průběhu programu jsou veškeré výdaje státního
rozpočtu vedeny v IS EDS/SMVS, která je zasílána Ministerstvu financí. Na počátku každého roku je
vždy prováděno roční zúčtování roku předchozího prostřednictvím tohoto IS, Výstupy jsou následně
postupovány Ministerstvu financí.
Vzhledem k tomu, že účastníky subtitulu jsou organizační složky státu a příspěvkové
organizace, jejichž zřizovatelem je MŽP, jsou finanční prostředky uvolňovány rozpočtovým opatřením
nebo platebním příkazem.
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Na základě žádosti odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP provádí rozpočtová
opatření ve vlastní působnosti odbor rozpočtu MŽP.
Po ukončení subtitulu budou ve stanoveném termínu Ministerstvu financí předloženy
dosažené hodnoty cílů programu spolu s výslednou bilancí subtitulu s příslušným komentářem pro
provedení závěrečného vyhodnocení subtitulu.








Kontroly akcí jsou prováděny v resortu MŽP takto:
doklady k investičnímu záměru nebo Žádosti o finanční prostředky jsou účastníky programu
předkládány odboru obecné ochrany přírody a krajiny. Kontrolu správnosti a úplnosti
dokladů provádí oprávněný pracovník odboru obecné ochrany přírody a krajiny. Následně
jsou jednotlivé investiční záměry nebo Žádosti o finanční prostředky posouzeny – projednány
pracovní skupinou pro subtitul v rámci MŽP;
v průběhu akce je prováděna věcná kontrola a kontrola čerpání dotace namátkově
pracovníky odboru obecné ochrany přírody a krajiny v rámci terénních šetření;
v případě akcí rozestavěných, před uvolněním finančních prostředků SR pro daný rok, provádí
kontrolu profinancování předchozího roku odbor obecné ochrany přírody a krajiny;
kontrolu správnosti a úplnosti dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce podle podmínek v
Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo ve Stanovení výdajů na financování akce OSS provádí
odbor obecné ochrany přírody a krajiny, který závěrečné vyhodnocení akce ukončí.

Vrácení neoprávněně čerpaných či zadržených finančních prostředků státního rozpočtu
v rozporu se stanoveným účelem a podmínkami pro čerpání finančních prostředků ze státního
rozpočtu může navrhnout a podnět podat orgány zúčastněné v procesu návrhu finančních prostředků
(výdajů). Kontrola hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutých k akcím v rámci
programu je prováděna ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Při zjištění
neoprávněného čerpání finančních prostředků bude uložen odvod, jakož i penále příslušným
finančním úřadem z neoprávněně použitých nebo zadržených částek.

8.

Formuláře EDS/SMVS za program a jednotlivé subtituly
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