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Úvod 
 

Problematika veřejných financí je v každém státě nesmírně důležitou záležitostí 

a zodpovědný přístup k nim je dvojnásob důležitý v časech hospodářské krize, kterou 

prochází nejenom evropská ekonomika. Poněkud ve stínu velmi sledovaného státní 

rozpočtu zůstávají alternativní způsoby financování veřejných potřeb. Jedním z nich 

jsou státní fondy, právnické osoby veřejného práva vznikající u nás již v dobách 

Československa. Tak jako je tato oblast opomíjena médii, stojí poněkud stranou také 

odborného zájmu. Právě z tohoto důvodu si tato diplomová práce klade za cíl podat  

výklad o Státním fondu životního prostředí, jehož základním účelem je podporovat 

ekologická opatření uskutečňovaných v souladu se Státní politikou životního prostředí a 

zásadami ochrany životního prostředí České republiky. 

 

Hlavním cílem této práce je pokusit se nastínit možný vývoj této instituce de 

lege ferenda. Z důvodu přesného vymezení Fondu ve struktuře veřejných financí, je 

součástí práce také obsáhlá obecná část zabývající se problematikou veřejných fondů. 

 

Formálně jsem diplomovou práci rozdělil celkem na sedm kapitol.  

Úvodní kapitola pojednává o teoretickém základu, který je nezbytný pro 

pochopení dalších souvislostí. Čtenář se tak seznámí s problematikou veřejných financí, 

rozpočtovým hospodařením a jeho zásadami.  

Následující kapitola se zabývá podmnožinou rozpočtového práva, kterou 

fondovní hospodaření představuje. Protože fondy můžeme relativně dobře členit na 

základě určitých vlastností do větších celků, je zde detailně popsána soustava 

jednotlivých skupin mimorozpočtových fondů. 

Třetí kapitola je zaměřena na fondy, s celostátním dopadem. Zvláštní postavení 

zde mají státní fondy, kterých existuje v současné době v České republice šest.  

Všechny znaky státního fondu, jež jsou popsány v předcházející části, naplňuje 

Státní fond životního prostředí. Čtvrtá část, zabývající se k dnešnímu dni tímto 

nejstarším českým státním fondem, představí jeho vznik i dvacetiletou existenci. 

Pátá kapitola nám blíže představí jednotlivé programy, prostřednictvím kterých 

dnes SFŽP konkrétně podporuje environmentální projekty. Vedle Operačního programu 
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životní prostředí, který je financován zvláště z evropských zdrojů, je mediálně velmi 

známý zvláště program Zelená úsporám. Poněkud ve stínu zůstávají tzv. národní 

programy, které tvoří jakýsi relikt činnosti Fondu před vstupem ČR do Evropské unie a 

zatím nejnovější program Česko-Švýcarské spolupráce.  

Na příkladech z Polska a Slovenska jsem se pokusil názorně doložit, že podobný 

model environmentálního mimorozpočtového fondu není ve střední Evropě zdaleka 

ojedinělý. Kromě uvedených fondů jsou v šesté kapitole popsány ale také další 

zahraniční subjekty, protože zdrojem inspirace pro případné úvahy o budoucí 

transformaci by jistě mohly být právě zkušenosti z ciziny. 

Poslední část nastiňuje nejistotu, v jaké se v tuto chvíli SFŽP, z důvodu brzkého 

ukončení výše popsaných programů, nachází. Z tohoto důvodu se podíváme na 

jednotlivé alternativy vývoje a představíme si různé modely přebudování této instituce. 

 

Problematika státních fondů není v literatuře podrobně rozebrána. Vzhledem 

k tomuto faktu jsem musel při psaní klasických knižních publikací vycházet hlavně 

z internetových pramenů. Nezastupitelným zdrojem informací byla osobní či 

elektronická komunikace s jednotlivými pracovníky Státního fondu životního prostředí 

či Ministerstva životního prostředí, bez níž by má diplomová práce v této podobě nikdy 

nevznikla. 
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1. Finance a rozpočtové hospodaření 

 

1.1. Veřejné finance a finanční právo 

 

Z důvodů přesného zařazení institutu státního fondu do systematiky finančního 

práva bude nejprve nutné se stručně zastavit u obecnějších otázek a pokusit se vysvětlit 

základní pojmy vztahující se k problematice finančního práva. 

Přestože je mezinárodní pojem finance někdy dosti zjednodušeně a mylně laiky 

chápán ve smyslu peněžních prostředků, samotné slovo mající latinský původ
1
 se v 

odborné literatuře vykládá jako „peněžní vztahy, které tvoří, rozdělují a používají 

peněžní fondy či kapitál
2
“. Podobně jako celé právo tak můžeme dělit i finance na 

soukromé a veřejné. Obsahem veřejných financí jsou peněžní operace související s 

vytvářením, přerozdělováním a používáním peněžní masy v oblastech veřejného 

sektoru. 

Do této kategorie řadíme finance municipální orgánů a organizací místní 

samosprávy, finance veřejných fondů, profesních (zájmových veřejných korporací) a 

smíšených fondů.
3
 Za nejdůležitější složku této podskupiny lze považovat finance státu, 

prostřednictvím kterých by se měl stát snažit dosáhnout maximální efektivity plnění 

svých funkcí s využitím omezených zdrojů, jež má k dispozici.  

Byly definovány tři hlavní a tři vedlejší funkce veřejných financí
4
. Mezi hlavní 

patří alokační funkce, jejímž cílem je rozmístit rozpočtové výdaje k zajištění veřejných 

statků a distribuční (redistribuční) funkce, která se snaží tyto prostředky rozdělit 

spravedlivě. Dále se jedná o funkci stabilizační, která se využívá tvorby, rozdělení a 

použití peněžních fondů ke stabilizaci ekonomiky
5
. Mezi další funkce patří fiskální, 

stimulační a kontrolní funkce. Všechny z nich potom předpokládají aktivní roli 

veřejného sektoru  nejen v oblasti hospodářství, ale i sociální sféře.  

                                                 
1
Širší výklad k původu slova finance viz GRÚŇ, L. Finanční právo a jeho instituty, 3. aktualizované 

vydání, Praha: Linde Praha, 2009, s 15. 
2
MADAR, Z. Slovník českého práva. I. díl Praha.: Linde, 1995. s 296. 

3
MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 1 díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 

2004. s 28. 
4
 tamtéž s. 25 – 26. 

5
 PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky, 4. vydání. Praha : ASPI, a. s., 2008. s 71. 



4 

 

Normy upravující veřejné finance, jsou normami finančněprávními. Finanční 

právo, jakožto jejich souhrn je samostatné právní odvětví. Jedná se o veřejnoprávní obor 

s úzkými vazbami na právo správní, ale i na některé soukromoprávní odvětví. Dle 

struktury se dělí na obecnou a zvláštní část, kterou můžeme dále rozdělit na několik 

dalších velkých částí, z nichž jmenujme například měnové, daňové či rozpočtové právo. 

Ve zbytku této práce se ale nadále budeme zabývat pouze posledně jmenovaným. 

 

1.2. Rozpočet 

 

Samotný význam pojmu rozpočet není zdaleka jednoznačný a záleží na roli, 

jakou sehrává ve společnosti. V nejširším pojetí je jeho obsahem přehled 

předpokládaných příjmů a výdajů pro dané období, ale lze na něho pohlížet i 

z historického či státoprávního hlediska jako na „produkt historického vývoje 

společnosti a její ekonomiky“
6
 či nutnost spravovat prostředky za účelem zajištění 

nejdůležitějších výdajů souvisí se vznikem prvních státních útvarů.  

Nejčastěji však bývá na rozpočet nahlíženo různými způsoby z ekonomické 

stránky. V tomto pojetí se jedná o číselný hospodářský plán na časově omezené fiskální 

období, nejčastěji je to období jednoho roku. Lze ho také chápat jako bilanci vyjadřující 

účetní přehled příjmů a výdajů. Nejdůležitějším ukazatelem je zde vyrovnanost bilance. 

Na rozdíl od soukromé sféry kde se jí dosahuje využitím položky zisk/ztráta, v oblasti 

veřejných rozpočtů se označuje jako přebytek nebo schodek.
7
 Vyrovnaného rozpočtu 

nelze v praxi dosáhnout, ani v situaci, kdy je jako takový schválen.  

Na rozpočet se můžeme dívat také jako na peněžní fond představující peněžní 

objem finančních prostředků v daném rozpočtovém období nebo jako nástroj na řízení 

ekonomiky. V rukou výkonné moci představuje v tomto pojetí účinný nástroj 

rozpočtové ale i fiskální politiky. 

Jak je patrné z předchozího výkladu nelze přinést univerzální definici pojmu 

rozpočet a neobsahuje ho ani odborná literatura. Veřejný rozpočet můžeme stručně 

charakterizovat jako „důležitý nástroj státu i každé úrovně a článku územní samosprávy 

pro financování jejich potřeb a jejich potřeb a úkolů a zejména pak pro zabezpečování 

                                                 
6
 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. s 80. 

7
 ČERVENKA, M. Soustava veřejných rozpočtů. Praha : Leges, 2009. s 24. 
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různých druhů veřejných statků pro obyvatelstvo, ať už prostřednictvím veřejnoprávních 

neziskových organizací ve veřejném sektoru, nebo prostřednictvím veřejných zakázek u 

soukromého sektoru.“
8
 

 

1.3. Soustava veřejných rozpočtů 

 

Podobně jako nezná náš právní řád pojem „veřejný rozpočet“, chybí ve stávající 

právní úpravě vymezení i charakteristika rozpočtové soustavy. Pod pojmem rozpočtová 

soustava se rozumí soustava rozpočtových orgánů, starajících se o tvorbu, rozdělování a 

užití veřejných prostředků a kontrolujících plnění veřejných rozpočtů. Téměř každá 

učebnice finančního práva přináší rozdílnou definici.
9
 Drobné neshody se také objevují 

v otázce struktury. Ta odráží dělbu kompetencí mezi jednotlivé stupně veřejné správy. 

V nejširším pojetí sem lze zahrnout například i rozpočet Evropské unie.  

Zatímco tvorba, postavení, obsah a funkce rozpočtů orgánů a institucí na místní 

úrovni je upravena v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů
10

, platnou právní úpravu na centrální úrovni zajišťuje zákon č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech. Působnost tohoto předpisu stanoví § 1 a vedle státního 

rozpočtu, rozpočtů organizačních složek státu nebo zdravotních pojišťoven se jím řídí 

právě i rozpočtové hospodaření státních fondů. 

Nejdůležitější úloha plynoucí jednak z důvodu jeho objemu, ale i provázanosti 

se všemi ostatními veřejnými rozpočty formou dotací, připadá samozřejmě státnímu 

rozpočtu, který je přijímán ve formě zvláštního zákona s mnoha specifiky jak ve 

struktuře, tak v legislativním procesu.
11

 

Zdaleka ne všechny funkce státu jsou zabezpečovány ze státního rozpočtu. Jak 

bude uvedeno později, některé specifické cíle jsou financovány prostřednictvím 

rozpočtů státních fondů. Tyto právnické osoby hospodaří podle vlastního rozpočtu, 

které bývají prostřednictvím dotací provázány s rozpočtem státním. Podobně jako státní 

                                                 
8
 PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky, 4. vyd. Praha : ASPI, a. s., 2008. s 98-99. 

9
 Srovnej PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky, 4. vyd. Praha : ASPI, a. s., 2008. s 95. 

nebo BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 107. 
10

 Vztahuje se například  na  rozpočty krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí ale i rozpočty právnických 

osob nebo příspěvkových organizací v oblasti školství zřizovaných nebo zakládaných územními 

samosprávnými celky. 
11

 Více k odlišnostem např. viz PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda II. díl, Praha : Linde 

Praha, a. s. , 2001, s. 288-289. 
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rozpočet jsou předkládány vládě vždy do 31. srpna. Zákony o Státním fondu dopravní 

infrastruktury a Státním fondu rozvoje bydlení rovněž zakotvují i pravidla rozpočtového 

provizoria. Zajímavým pravidlem zůstává skutečnost, že pro státní fondy neplatí 

povinnost přijmout a vynaložit rozpočtové prostředky v daném roce, ale na rozdíl od 

ostatních veřejných rozpočtů se nevyčerpané prostředky přenáší do dalšího 

rozpočtového roku. Jak bude vysvětleno dále, jedna ze základních zásad rozpočtového 

práva tedy pro ně neplatí. To však nemusí být vždy chápáno jako negativní záležitost, 

protože tím odpadá tlak na utrácení zbylých finančních prostředků ke konci roku, 

podobně jako je tomu například u mnoha státních orgánů a institucí napojených na 

státní rozpočet. 

V každém právním řádu, ale i v právním odvětví se vyskytují i určité principy a 

zásady, které slouží nejenom k výkladu, ale i při tvorbě jednotlivých norem v již státem 

uznávaných pramenech. Rozpočtové zásady jsou charakterizovány jako “systém 

poznatků, zkušeností, které se nahromadily v průběhu historického vývoje státního 

rozpočtu a rozpočtového procesu, kterými se vyjadřují a odráží určité zákonitosti 

skutečnosti.“
12

 Rozdělit je můžeme na zásady uplatňované pouze v různých fázích 

rozpočtového procesu a zásady s univerzální platností
13

, kam patří například zásada 

úsilí o dosažení maximálních příjmů a optimální využívání a úspornost při vynakládání, 

vyrovnanosti nebo právě výše uváděná zásada omezeného časového použití 

rozpočtových prostředků. Druhou skupinou jsou zásady uplatňované při řízení 

v rozpočtovém procesu. Mezi nejdůležitější potom řadíme zásadu každoročního 

sestavování a schvalování, včasnosti veřejných rozpočtů, účelovosti, úplnosti a 

publicity. Konečně poslední jsou zásady zohledňované při hospodaření s rozpočtovými 

prostředky. Sem řadíme zásadu efektivnosti a hospodárnosti, přednosti výdajů před 

příjmy a omezení přesunů v rozpočtu. 

                                                 
12

 MARKOVÁ, H. Rozpočtové právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2001, s. 25. 
13

 MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 1 díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 

2004. s 319 a násl. 
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2. Fondovní hospodaření 
 

2.1. Pojem fond, mimorozpočtový fond 

 

Původ dnes mezinárodně užívaného slova fond musíme opět hledat v latině, kde 

„fundus“ odpovídá českému základu, podkladu, nebo základnímu stavu. Pojem fond lze 

opět chápat několika způsoby a záleží také, v jakém kontextu se s ním setkáváme. Je 

tedy logické, že jeho význam například v účetnictví, je odlišný od právního smyslu. 

Obecně ho lze chápat jako shromážděné peněžní prostředky ke zvláštnímu využití. 

V institucionalizované podobě se jedná o právnickou osobu, která zvláště vyčleněné 

peněžní prostředky spravuje pro předem stanovený účel.  

Základní způsob jak rozdělit tuto velkou skupinu je členění na ty, které podléhají 

veřejnoprávní regulaci a soukromé. Soukromé fondy hospodaří s finančními prostředky 

velkého množství investorů zejména na kapitálovém trhu jako tzv. institucionální 

investor.
14

 Sem patří například fondy investiční, penzijní nebo podílové, které na rozdíl 

od předchozích jmenovaných nejsou právnickými osobami. První instituce kolektivního 

investování se objevily ve druhé polovině 19. století v Anglii. Roku 1868 byla v Británii 

založena investiční společnost Foreign and Colonial Government Trust, která 

představovala obdobu dnešních uzavřených podílových fondů.
15

 V dalším výkladu ale 

ponecháme tuto část stranou našeho zájmu a budeme se věnovat pouze fondům 

veřejným neboli mimorozpočtovým. 

Podobně lze na základě uvedeného vysvětlit i pojem mimorozpočtové fondy. Ty 

lze charakterizovat jako státní transakce, které nejsou zahrnuty v návrhu státního 

rozpočtu, nepoužijí se na ně účetní standardy obvyklé pro státní rozpočet a bývají 

založeny samostatnými zákony.
16

 Jak již bylo řečeno, stojí vně státních, územních a 

někdy i nadnárodních rozpočtů a požívají různé míry samostatnosti od čistě peněžních 

fondů až po oddělené právnické osoby a jejich fiskální konstrukce a rozpočtový režim je 

                                                 
14

 Vymezení tohoto pojmu přinesl zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, více pak zákon č. 

189/2004 Sb., o kolektivním investování. 
15

Peníze.cz [online]. [cit. 2011-09-30].  Historie podílových fondů.  Dostupné z WWW: 

<http://www.penize.cz/15930-historie-podilovych-fondu >. 
16

 KRÁLÍK, J., GRÚŇ, L. Malý slovník finančného práva (pre právnikov). Bratislava : Manz, 1998, s. 

98-99. 
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odlišný.
17

 Jedná o instituce, které se mohou podílet na plnění úkolů v  jisté oblasti státní 

správy a protože hospodaří s veřejnými prostředky, jsou také často kontrolovány 

parlamentem. Z tohoto důvodu jsou chápány za součást veřejných rozpočtů.  

 

2.2.  Druhy veřejných fondů 

 

Protože mimorozpočtové fondy mohou mít velice různý charakter, lze je dělit na 

mnoho skupin. Odborné publikace přináší hned několik hledisek, podle kterých je 

můžeme členit. Plzeňská učebnice finančního práva
18

 vychází z členění podle účelu na: 

 Státní fondy 

 Mimorozpočtové fondy zvláštního druhu 

 Fondy netržní 

 Fondy zajišťovací 

 Instituce vládní podpory podnikatelských aktivit s účastí prostředků ze 

státního rozpočtu 

 Fondy územně samosprávných celků 

 

Pražská učebnice
19

 si všímá úlohy v systému veřejných rozpočtů: 

 Fondy, které poskytují prostředky na netržních principech (státní a 

privatizační fondy) 

 Instituce podporující podnikatelské aktivity, které jsou zřizovány vládou 

a které vybraným podnikatelům poskytují úvěry  

 

Dalším způsobem jak můžeme členit fondy je zaměřit se na jejich vtah k úrovni 

veřejné správy.
20

 Tím dostaneme skupiny fondů na místní či regionální úrovni, na 

úrovni státu, ale i na úrovni mezinárodní. Domnívám se, že zvláště fondy Evropské unie 

                                                 
17

 ŠELEKOVSKÝ, J. a kol. Fondové financování jako faktor diverzifikace veřejných financí. Brno : 

Masarykova Univerzita, 2003, str. 4. 
18

 JÁNOŠÍKOVÁ, P.; MRKÝVKA, P.; TOMAŽIČ, I. a kol. Finanční a daňové právo. Plzeň : Aleš 

Čeněk, 2009. s. 139. 
19

 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s 115. 
20

 MARKOVÁ, H; BOHÁČ, R. Rozpočtové právo. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 160. 
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by neměly být ve výkladu opomenuty a to nejen kvůli jejich objemu, ale i vzhledem 

k tématu této práce, se kterým úzce souvisí. 

 

2.2.1. Fondy na úrovni územních samosprávných celků 

1) Peněžní fondy mohou být účelové i bez konkrétního účelu.
21

 Jejich příjmy 

tvoří přebytky hospodaření z minulých let a převody z rozpočtu v průběhu 

roku (pouze u účelových fondů). Před rokem 1989 byl při národních 

výborech zřizován povinně fond rezerv a rozvoje, dnes existuje široké 

spektrum těchto fondů od fondu bytového nebo zeleně až po fond městských 

lázní či městských hřbitovů. Jsou zřizovány fakultativně a hospodaření 

s nimi schvalují zastupitelstva krajů a obcí. 

 

2) Fondy organizačních složek a příspěvkových organizací územních 

samosprávných celků jsou fakultativně zřizovány zvláště u příspěvkových 

organizací.  

- Rezervní fond - použije se k překlenutí období při rozdílech mezi 

výnosy a náklady nebo k úhradě ztráty 

- Investiční fond – slouží k financování rozvoje, popř. úhradě 

investičních úvěrů nebo půjček 

- Fond odměn – tvoří se ze zlepšeného hospodářského zisku 

(maximálně ale do výše 80 % limitu prostředků na platy) a hradí 

se z něho překročení prostředků na platy 

- Fond kulturních a sociálních potřeb – slouží k zabezpečení 

kulturních a sociálních potřeb hlavně zaměstnanců a jejich 

příbuzných v podobě různých benefitů jako jsou nejčastěji 

stravenky, příspěvky na rekreaci, příp. příspěvek na penzijní 

připojištění. 

 

 

                                                 
21

 § 5 zákona č. 250/2000 Sb. 
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2.2.2. Fondy na státní úrovni 

 

Z pohledu státu jsou to nejdůležitější fondy, které se dotýkají skutečně každého 

občana. Jejich problematice je věnována celá kapitola 3. 

 

2.2.3. Fondy Evropské unie 

 

Vstup do Evropské unie představoval pro Českou republiku nárůst významu 

fondovního hospodaření a zájmu o něj. Jednou ze zvláštních forem unijní hospodářské 

politiky založené na myšlence evropské solidarity je totiž politika hospodářské, sociální 

a územní soudržnosti. Tam kde trh selhává, doplňuje výstavbu společného trhu a 

pomáhá tak postiženým regionům.  „Uskutečňování cílů Společenství je neodmyslitelně 

spjato se snížením rozdílů v hospodářském rozvoji a sociální vyspělosti mezi 

nejrozvinutějšími a méně rozvinutými členskými státy, jež má rovněž značné rozpočtové 

dopady.“
22

 Tato myšlenka byla výslovně stanovena již v preambuli Římské smlouvy 

z roku 1957. Z tohoto důvodu se takřka od počátku integračního procesu zrodila 

myšlenka tzv. strukturálních fondů, které mají především sektorové a teritoriální 

zaměření, ale mohou mít i institucionalizovanou podobu. Hospodářská a sociální 

soudržnost nyní představuje jeden ze základních cílů Evropské Unie. Tomu odpovídá i 

její zařazení do čl. 3 odst. 3 SEU. 

Za hlavní nástroj odstraňování rozdílů byl přesto dlouhou dobu považován právě 

společný trh a až v průběhu 80. let 20. století, poté co tato představa nepřinesla 

předpokládané výsledky, byly přijaty patřičné změny. Základ hospodářské politiky 

upravil Jednotný evropský akt (JEA) v roce 1987 v hlavě V hospodářská a sociální 

soudržnost. Následovaly změny unijního rozpočtu a navýšení prostředků ve prospěch 

politiky soudržnosti.  

Poslední sedmileté programovací období odstartovalo v Evropské unii 1.  ledna 

2007. V oblasti strukturálních fondů a Fondu soudržnosti přineslo v této souvislosti 

několik změn. První změnou je počet strukturálních fondů. V předchozím období 

(2000– 2006) do politiky hospodářské a sociální soudržnosti spadaly čtyři strukturální 

fondy (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský 

                                                 
22

 TICHÝ L, ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBROVSKÝ T. Evropské právo. 4. Vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2011, s. 676-677. 
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zemědělský garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj na podporu rybolovu) a Fond 

soudržnosti. V nynějším programovacím období (2007–2013) byl snížen počet 

strukturálních fondů na dva (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální 

fond) a Fond soudržnosti. Zbylé dva fondy se transformovaly v Evropský rybářský fond 

a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a jako takové se staly součástí 

Společné zemědělské politiky.
23

 

Politika soudržnosti představuje v současném víceletém rozpočtovém rámci 

s 350 miliardami EUR druhou největší položku hned po zmiňované zemědělské 

politice.
24

 Druhou změnou je zapojení Fondu soudržnosti do systému programování 

strukturálních operací. Z fondu tedy již není poskytována podpora na individuální 

projekty, ale obdobně jako v případě strukturálních fondů na programové dokumenty 

vypracované na národní úrovni. Tím odpadá i jeden z podstatných rozdílů mezi těmito 

dvěma typy. V současném programovém období má Česká republika v programech 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k dispozici více než 

773 miliard korun.
25

 

 

1) Strukturální fondy 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development 

Found, zkratka ERDF) vznikl v souvislosti s koordinací národních 

nástrojů pro regionální politiku a poskytování dodatečných finančních 

prostředků. Byl vytvořen v roce 1974 na základě tehdejšího čl. 235 

SEHS (nyní čl. 352 SFEU) a jsou z něho financovány např. investice do 

infrastruktury, investice pro vytváření a zachování trvale pracovních 

příležitostí (pokud nejsou financována z ESF), do cestovního ruchu a 

kultury nebo vytváření infrastruktury pro místní rozvoj.
26

 Z tohoto fondu 

byly v České republice v letech 2004 až 2006 financovány operační 

programy Průmysl a Infrastruktura a nyní především Společný regionální 

                                                 
23

 Euractiv [online]. 2004-2010 [cit. 2011-11-20].  Strukturální fondy. Dostupné 

z WWW:<http://www.euractiv.cz/strukturalni-fondy>. 
24

 TICHÝ L, ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBROVSKÝ T. Evropské právo. 4. Vydání. 

Praha : C. H. Beck, 201.  s. 697. 
25

 Fondyeu [online].[2011-23-11]. Z historie. Dostupné z WWW:<http://www.fondyeu.info/center-

cz.php?str=zhistorie-cz>. 
26

Euractiv [online]. 2004-2010 [cit. 2011-11-08].  Evropský fond regionálního rozvoje. Dostupné 

z WWW: <http://www.euractiv.cz/index.php?id=evropsky-fond-regionalniho-rozvo>. 

 

http://www.euractiv.cz/strukturalni-fondy
http://www.fondyeu.info/center-cz.php?str=zhistorie-cz
http://www.fondyeu.info/center-cz.php?str=zhistorie-cz
http://www.euractiv.cz/index.php?id=evropsky-fond-regionalniho-rozvo
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operační program. 

 Evropský sociální fond (European Social Found, ESF) byl zřízen čl. 146-

148 SES (nyní 162-164 SFEU) za účelem uskutečňování záměrů 

v oblasti sociální politiky. Byl založen již před více jak 40 lety
27

 jako 

prostředek pro efektivnější zapojování občanů na trhu práce na 

společném trhu. Na rozdíl od Regionálního fondu neinvestuje přímo do 

vytváření nových pracovních míst, ale poskytuje členským státům 

příspěvky na podporu intervencí v částech s mimořádně vysokou 

nezaměstnaností nebo s ohledem na řešení neutěšeného stavu v určité 

skupině obyvatel. Zaměřuje se např. na rekvalifikace nezaměstnaných, 

speciální programy pro osoby zdravotně postižené, národnostní a etnické 

menšiny, mládež, ale i zavádění kombinované a distanční formy studia a 

podpory různých stáží vědeckých pracovníků či studentů. 

 

2) Fond soudržnosti (Kohenzní Fond, Cohension Found, CF) založil čl. 161 

pododstavec druhý SES (dnes čl. 177 pododstavec druhý SFEU) 

Maastrichtské smlouvy roku 1993 za účelem pomoci čtyřem nejslabším 

zemím splnit maastrichtská kritéria pro vstup do Hospodářské a měnové 

unie. Vedle ERDF představuje nejdůležitější nástroj k financování politiky 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti, přesto je jeho role spíše 

doplňková (z  pohledu objemu finanční podpory se jedná asi o třetinu 

z celkové pomoci z Evropské unie)
28

. Pomoc má směřovat do oblastí do 

oblastí životního prostředí a infrastruktury a je poskytována výhradně 

zemím, jejichž hrubý národní produkt na obyvatele nepřesahuje 90% 

průměru EU a které se zavázaly ke splnění konvergenčních kritérií. Nejedná 

se tedy o podporu chudších regionů ale celých států. Na rozdíl od projektů 

financovaných ze strukturálních fondů musí mít investiční projekty tohoto 

fondu větší rozsah. V oblasti dopravní infrastruktury se se jedná například o 

dálnice, železnice nebo řízení letecké dopravy, v oblasti životního prostředí 

likvidace starých ekologických zátěží. Řídícím orgánem Fondu soudržnosti 

                                                 
27

 Založen byl v roce 1958 společně s Evropským zemědělským orientačním a záručním garančním 

fondem , jednalo se o vůbec první strukturální fondy ES. 
28

 MARKOVÁ, H; BOHÁČ, R. Rozpočtové právo. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 183. 
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je u nás Ministerstvo pro místní rozvoj, které koordinuje dva zprostředkující 

orgány fondu. Tím jsou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 

dopravy. 

 

3) Evropský rybářský fond (European Fisheries Found, EFF) byl založen v roce 

2006 jako nástupce Finančního nástroje pro řízení rybolovu coby nástroj 

společné rybářské politiky. Cílem fondu je podpora akvakultury a zajištění 

trvale udržitelného rozvoje rybolovu v Evropě. To znamená, že z prostředků 

EFF jsou podporovány různé projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti 

ale zároveň i k ochraně a zlepšování životního prostředí nejen v rámci 

mořského, ale i vnitrozemského rybolovu. V ČR jsou z tohoto fondu hrazeny 

projekty v rámci Operačního programu rybářství, jehož řídícím orgánem je 

Ministerstvo zemědělství ČR a zprostředkujícím subjektem potom Státní 

zemědělský a intervenční fond. V předchozím programovém období spadalo 

rybářství pod OP zemědělství.
29

 

 

4) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD, European 

agricultural Fund for Rural Development) vznikl na základě nařízení Rady 

(ES) 1290/2005 rozdělením dosavadního Zemědělského orientačního a 

záručního fondu a má za úkol zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, 

potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí ale i ke zlepšení 

životního prostředí a krajiny. V ČR jsou z něho čerpány prostředky 

prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je 

Ministerstvo zemědělství a zprostředkujícím subjektem Státní zemědělský 

intervenční fond jako v předchozím případě. 

 

5) Impulzem pro vznik Evropského fondu solidarity (EUSF, The European 

Union Solidarity Fund) byly rozsáhlé záplavy v srpnu 2002, které zasáhly 

území Německa, Rakouska, Francie a České republiky. Cílem není 

poskytovat dlouhodobá opatření, ale poskytnout rychlou a flexibilní pomoc 

při škodách přesahujících více než 0,6 % HDP postiženého státu. Uvolnění 

                                                 
29

Euroskop [online]. 2010 [cit. 2011-11-23]. Evropský rybářský fond.  Dostupné 

z WWW:<http://www.euroskop.cz/8633/sekce/evropsky-rybarsky-fond---eff/> . 

http://www.mmr.cz/
http://www.euroskop.cz/8633/sekce/evropsky-rybarsky-fond---eff/


14 

 

prostředků probíhá na základě dohody mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí. Pomoc je určena i pro přistupující státy, jako tomu bylo 

v případě ČR v lednu 2003.
30

 Od té doby byly prostředky z tohoto fondu 

čerpány ve Španělsku, Itálii, Švédsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, 

Portugalsku a naposledy při lesních požárech v Řecku. 

 

6) Nástroj předvstupní pomoci (IPA, Instrument for Pre-accesision Assistance) 

nahradil od ledna 2007 řadu fondů a finančních nástrojů pro kandidátské, ale 

i potencionální kandidátské země Balkánu
31

, kterými byly programy 

PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD a CARDS a finanční nástroj pro 

Turecko. Kandidátské země mohou čerpat prostředky na transformaci a 

budování institucí, přeshraniční spolupráci, regionální rozvoj, rozvoj 

lidských zdrojů a rozvoj venkova, potencionální kandidátské země pouze 

na první dvě ze jmenovaných oblastí. 

 

2.2.4. Mezinárodní veřejné fondy 

 

Vedle fondů na úrovni Evropské unie můžeme v nejširším kontextu zahrnout 

mezi veřejné fondy i fondy mezinárodní, fondy vzniklé na základě mezinárodního práva 

veřejného. Do této skupiny patří například Prototypový uhlíkový fond (PCF, Prototype 

Carbon Fund), který byl založen Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD) v 

roce 1999 a jehož cílem je přispívat k dosažení globálního snížení emisí skleníkového 

plynu a ověřovat mechanismus převodu snížení emisí mezi zeměmi, které se dohodly na 

společném provádění projektu podle článku 6 Kjótského protokolu Ze středoevropského 

prostoru lze zmínit například Mezinárodní visegrádský fond (VF, Visegrad Fund) se 

sídlem v Bratislavě. Ten byl založen 9. 6. 2000 zeměmi visegrádské čtyřky a jeho 

úkolem je přispívat k rozvoji užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné 

vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a 

přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které 

                                                 
30

 Celkově se jednalo o sumu 129 milionů EUR. Deník veřejné správy [online]. 2003  [cit. 2011-23-11]. 

Fond solidarity.  Dostupné z WWW:<http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=5504482>. 
31

 V současné době má status kandidátské země pět států, státy s potencionální kandidaturou jsou čtyři. 

Evropská komise [online]. 2010 [cit. 2011-11-23]. Rozšíření. Dostupné 

z WWW:<http://ec.europa.eu/enlargement/countries/index_cs.htm>. 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=5504482
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/index_cs.htm
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do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země. V současné době MVF 

financuje 4 programy a je možné z něho čerpat i granty a stipendia.
32

 

2.2.5. Další subjekty podobné veřejným fondům 

 

Nelze si nevšimnout, že i další veřejné subjekty v České republice vykazují 

podobné znaky jako fondy a hospodaří na principu, jenž je fondovnímu hospodaření 

velice blízky. Mohou buď přímo hospodařit s veřejnými rozpočty, nebo se jedná o 

osoby, které stát ovládá. Jejich příjmy a výdaje netvoří příjmy a výdaje státního 

rozpočtu. Disponují vlastním rozpočtem a také nemají povinnost vyčerpat zbývající 

prostředky do konce rozpočtového roku. Mezi tyto subjekty řadíme: 

1. Státní podniky
33

 jsou specifickým podnikatelským subjektem, jehož zakladatelem 

může být pouze stát. Ke svému provozu jim je svěřován majetek státu, nedochází 

však k převodu vlastnického práva, ale podniky s ním hospodaří ve smyslu zákona 

č. 299/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích. Jejich rozpočet je ale od veřejných rozpočtů oddělený. Lze říci, že ratio 

státního podniku spočívá v zabezpečování státního zájmu. Přestože se jedná o 

institut, který byl v době transformace mnohými odborníky považován za přežitý, 

vývoj svědčí spíše o opaku.  

2. Českomoravská záruční a rozvojová banka je akciovou společností založenou roku 

1992. Jedná se o rozvojovou banku, která napomáhá k rozvoji malého a středního 

podnikání v souladu se záměry hospodářské politiky zejména formou záruk a 

zvýhodněných úvěrů. Vedle České republiky, která je největším akcionářem
34

 

vlastní akcie i Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., a Československá 

obchodní banka, a.s. 

3. Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) je rovněž akciovou společností, 

kde má stát dokonce 100 % podíl.
35

 Funguje jako úvěrová pojišťovna se 

zaměřením na pojišťování úvěrů spojených s vývozem proti teritoriálním a tržně 

                                                 
32

 Visegrad Found [online]. 2010 [2011-26-11].  Dostupné z WWW:<http://visegradfund.org/>. 
33

 Blíže viz ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurz obchodního práva. Právnické 

osoby jako podnikatelé. 5 vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 589 a násl. 
34

 ČR vlastní prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a ministerstva pro 

místní rozvoj 80 % akcí. 
35

Exportní garanční a pojišťovací společnost [online] 2011 [cit. 2011-11-27]. Dostupné 

z WWW:<http://www.egap.cz/dokumenty/o-nas/informace-o-exportni-garancni-a-pojistovaci-

spolecnosti-a-s-k-30-9-2011.pdf>.  

http://visegradfund.org/
http://www.egap.cz/dokumenty/o-nas/informace-o-exportni-garancni-a-pojistovaci-spolecnosti-a-s-k-30-9-2011.pdf
http://www.egap.cz/dokumenty/o-nas/informace-o-exportni-garancni-a-pojistovaci-spolecnosti-a-s-k-30-9-2011.pdf
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nepojistitelným rizikům.
36

 

4. Česká exportní banka, coby přidružená osoba EGAPu
37

 vznikla roku 1995 a 

představuje nedílnou součást proexportní politiky státu. Poskytováním finančních 

úvěrů souvisejících s vývozem, doplňuje služby nabízené bankovní soustavou 

v oblastech vyžadujících dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a takové 

objemy, které by v současné době pro vývozce na bankovním trhu jinak 

nedosažitelné.
38

 

                                                 
36

 Exportní garanční a pojišťovací společnost [online]. 2011 [cit. 2011-27-11].  Profil společnosti. 

Dostupné z WWW:<http://www.egap.cz/o-nas/profil-spolecnosti/index.php>. 
37

 Ten vlastní 20 % akcií, zbytek patří státu. 
38

 České exportní banka [online]. 2011 [cit. 2011-27-11].  O nás. Dostupné z WWW:< 

http://www.ceb.cz/content/view/92/35/> . 

http://www.egap.cz/o-nas/profil-spolecnosti/index.php
http://www.ceb.cz/content/view/92/35/
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3. Fondy na státní úrovni 

 

3.1.  Státní fondy 

 

Jedním z možných způsobů jak zlepšit financování různých speciálních odvětví 

veřejného sektoru, na jejichž rozvoji má společnost zvláštní zájem, je poskytování 

prostředků na netržních principech prostřednictvím státních fondů. 

Ty jsou charakterizovány jako: „decentralizované administrativní jednotky 

podřízené vládě či parlamentu nebo jednotky přímo kontrolované vládou či nepřímo 

kontrolované prostřednictvím zástupců vlády v orgánech fondu, které mají míru 

nezávislosti danou jejich právní formou a statutem.“
39

 

Zajímavé je, že právní řád České republiky v současné době nikde neobsahuje 

definici pojmu „státní fond“. Jednotlivé učebnice teorie finančního práva, které ji 

přinášejí, tak vychází především ze zákonů zřizujících konkrétní státní fondy.  

Obecně lze tedy vypozorovat několik znaků, kterými se každý státní fond 

vyznačuje. První nutnou podmínkou je tedy už samotné označení státní fond a příslušný 

zakládající zákon. Ten také stanoví základní funkce, které má tato nově vzniklá 

právnická osoba veřejného práva a ministerstvo, do jehož působnosti bude spadat (tzv. 

řídící orgán). V čele stojí zpravidla příslušný ministr daného resortu nebo jím pověřená 

osoba. Každý konkrétní zákon upravuje dále v hrubých rysech rovněž zdroje, které 

může tato instituce získat a způsob jejich dalšího užití. Důležitým příjmem všech 

státních fondů v České republice většinou bývá rovněž financování ze státního 

rozpočtu. 

Společným znakem se státní rozpočtovou politikou je povinnost každoročního 

sestavení vlastního rozpočtu a závěrečného účtu. Obojí předkládá vládě řídící orgán 

pověřený správou
40

 a po případných změnách následně schvaluje rovněž Poslanecká 

sněmovna. Pokud by nedošlo ke schválení před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se 

hospodaření také tzv. rozpočtovým provizoriem, objemem příjmů a výdajů schválených 

                                                 
39

 MARKOVÁ H. Fondy a jejich místo v systému finančního hospodaření státu in. Pocta Stanislavu 

Plívovi k jeho 75. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008,  s. 221. 

 
40

 Nejpozději do 31. 8. 2011. 
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pro předchozí rozpočtový rok. Hospodaření podléhá pochopitelně také veřejné kontrole. 

Jak již bylo uvedeno, zůstatkové prostředky se převádí do dalšího kalendářního roku.  

Zřizovací zákony nebývají příliš obsáhlé, proto se vyskytuje podrobnější úprava 

v tzv. statutech (podobně jako v případě třeba státních podniků) vypracovanými 

většinou jednotlivými řídícími orgány. Protože se jedná o typické interní normativní 

akty, které nejsou navíc vydávány v určité státem uznávané právní formě, zůstává 

otázkou, zda tak vůbec naplňují jednu z nutných vlastností obecně závazného právního 

předpisu.
41

 

Vznik a samotnou existenci státních fondů řeší státní finanční politika. Napříč 

politickým spektrem se můžeme setkat s různými názory od nulové varianty až po 

založení zcela nových státních fondů. Vyčlenění části veřejných prostředků mimo státní 

rozpočet do zvláštních fondů má pochopitelně své plusy a mínusy. Jako nevýhoda 

tohoto řešení je v odborné literatuře uváděn asymetrický vztah mezi vládou, 

parlamentem a státním fondem. Přestože stát právně nenese garanci za závazky fondu, 

chybějící prostředky jsou čerpány zpravidla ze státního rozpočtu. V případě 

hospodaření s přebytkem ale spravuje tento přebytek sám fond. Výhoda je naopak 

spatřována v možnosti účelného využití vyčleněných prostředků vhodným způsobem 

pouze ke konkrétním účelům.
42

 

 

 

3.1.1. Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie 

 

Byl založen zákonem č. 241/1992 Sb., na jehož základě se zapisuje do 

obchodního rejstříku. Správu provádí Ministerstvo kultury. V jeho čele stojí ministr 

kultury, který je i odpovědný za hospodaření s prostředky Fondu. 13tičlenná rada 

rozhoduje o způsobu tvorby a čerpání prostředků Fondu, včetně návrhu ročního 

rozpočtu a závěrečného účtu. Jednotliví členové, volení na funkční období tří let 

Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra kultury, nemohou být funkcionáři politické 

                                                 
41

GERLOCH, A. Teorie práva. 5. vyd. - Plzeň. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. s. 71. 
42

MARKOVÁ, H., BOHÁČ, R. Rozpočtové právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck 2007, s. 161. 
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strany ani vykonávat určité funkce státních činitelů.
43

 V současné době zůstávají 3 místa 

rady neobsazená. 

Příjmy fondu představují zejména výnosy z majetkových účastí České republiky 

na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, sjednané podíly na příjmech z 

kinematografických děl, na které byly poskytnuty prostředky Fondu nebo dotace ze 

státního rozpočtu nebo splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých 

fondem žadatelům a dotace ze státního rozpočtu. Zajímavým příjmem je příplatek k 

ceně vstupného ve výši 1 Kč z každého prodaného lístku na veřejnou 

kinematografickou produkci. Prostředky z fondu se poskytují například na propagaci, 

technický rozvoj a modernizaci české kinematografie a hlavně výroba českého 

kinematografického díla, a to formou účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční 

výpomoci.
44

  

 

3.1.2. Státní fond kultury České republiky 

 

Tato právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku byla zřízena na základě 

zákona č. 239/1992 Sb. a s výše jmenovaným subjektem ho nespojuje pouze identický 

den schválení zakládacího zákona Českou národní radou. Správcem je rovněž 

ministerstvo kultury. Ministr kultury také stojí v čele a odpovídá za hospodaření s 

prostředky fondu. Rada, která má 13 členů je nadána podobnými pravomocemi a je 

obsazována stejnými pravidly jako v případě Rady fondu Státního fondu pro podporu a 

rozvoj české kinematografie.
45

 

 Fond je financován zejména ze zdrojů pocházejících z výnosů majetkové účasti 

státu na podnikání právnických osob v kultuře s výjimkou filmového průmyslu, úvěry 

od právnických osob, sjednané podíly na příjmech z projektů, na které byly poskytnuty 

prostředky Fondu a samozřejmě dotacemi ze státního rozpočtu. Konkrétní kulturní 

projekty, které jsou financovány, se týkají obnovy kulturních památek, vydávání 

periodických i neperiodických publikací nebo pořádání přehlídek, festivalů či výstav. 

                                                 
43

 §3 odst. 3 zákona č. 241/1992 Sb. zmiňuje například neslučitelnost s funkcí prezidenta, ministra, 

vedoucího ústředního orgánu, ale i jeho náměstka. 
44

 Zatím nejvyšší podporu ve výši 20 mil. Kč obdržel film Lidice Petra Nikolaeva. Památník Lidice 

[online]. 2011 [cit. 2011-22-11]. Dostupné z WWW: <http://www.lidice-

memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=108>. 
45

 Od roku 2006 však nebyla obsazena. 

http://www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=108
http://www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=108
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Předpokládaným hlavním zdrojem příjmů měla být loterijní hra Lotynka. Tento 

projekt však byl po několika neúspěšných letech prodán a dodnes se kvůli němu SFK 

potýká s finančními problémy. I nyní plyne podstatná část příjmů fondu na splácení 

dluhů vzniklých krachem Lotynky. 

Není bez zajímavosti, že se dlouhodobě uvažuje o zrušení tohoto nejmenšího
46

 

státního fondu. Naposledy proběhly tyto snahy v roce 2008, kdy byl předložen 

Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona na zrušení SFK.
47

 Ministr kultury vzal 

nakonec návrh zákona zpět, ale diskuze o jeho přeměně či úplném zrušení neutichají. 

 

3.1.3. Státní zemědělský intervenční fond 

 

V oblasti zemědělství u nás působil mezi lety 1992 až 2000 (do 1. 1. 1993 jako 

federální) Státní fond tržní regulace v zemědělství. Místo něho vznikl zákonem č. 

256/2000 Sb. Státní zemědělský intervenční fond. Ten má: „lépe odpovídat potřebám 

regulace trhu se zemědělskými produkty v Evropě“.
48

 Poskytováním různých forem 

nenávratných podpor nebo intervenčním nákupem živočišných a rostlinných výrobků za 

netržní ceny se snaží o stabilizaci trhů a omezení výkyvu cen. 

 Jedná se o právnickou osobu se sídlem v Praze a spadá pod působnost 

ministerstva zemědělství. Oproti ostatním státním fondům je jeho činnost nejvíce 

spojena s Evropskou unií, pro ČR je akreditovanou platební agenturou, což znamená, že 

zprostředkovává finanční podporu z národních zdrojů i ze zdrojů Evropské unie v rámci 

společné zemědělské politiky. Evropské dotace jsou pro programovatelné období (2007 

až 2013) poskytovány v rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství (OP RVMZ), Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP), Evropského 

rybářského fondu (EFF), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EAFRD) a Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF)
49

. Pilířem 

poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené zjednodušeným 

                                                 
46

 Rozpočet Fondu se ročně pohybuje pouze v desítkách milionů. Například v roce 2007 se jednalo o 

příjmy a výdaje ve výši 33 900 000 Kč. Ministerstvo kultury [online]. [cit. 2011-3-11].  Výroční zprávy a 

rozpočty.  Dostupné z WWW: < http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=174>. 
47

 Sněmovní tisk 561/0 Vl.n.z. o zrušení Státního fondu kultury ČR: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

[online]. 2008  [cit. 2011-3-11].  Dokumenty. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=29754> . 
48

 MARKOVÁ, H., BOHÁČ R. Rozpočtové právo, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 162. 
49

JÁNOŠKOVÁ, P.;  MRKÝVKA, P.;TOMAŽIČ, I. et. al. Finanční a daňové právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 

2009. s. 144. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=174
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=561
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systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy. Velké možnosti pro zemědělství 

představuje Program rozvoje venkova (PRV), který byl spuštěn v roce 2007. Na základě 

zmocnění obsažených v nařízeních Komise (ES) č. 800/1999  a č. 1291/2000 také 

přiděluje kvóty a poskytuje podpory na vývoz některých zemědělských výrobků. V 

odborné literatuře
50

 se objevuje názor, že se jedná spíše o obchodní organizaci než 

státní fond.  

Nejdůležitějšími zdroji jsou účelově určené dotace ze státního rozpočtu
51

, příjmy 

z prodeje zemědělských výrobků a potravin nakoupených Fondem, podpory poskytnuté 

Evropskou Unií nebo jiným zahraničním subjektem nebo poskytnuté úvěry, pokuty a 

výnosy z cenných papírů. Z důvodu maximální bezpečnosti může nabývat pouze cenné 

papíry vydané státem a ty, za jejichž splacení se stát zaručil.  

Orgány tvoří dozorčí rada a ředitel. Toho jmenuje a odvolává vláda a jeho 

úkolem je řízení, zastupování Fondu a rozhodování o všem, co nespadá do pravomoci 

dozorčí rady, která představuje kontrolní orgán. Skládá se z pěti členů volených na čtyři 

roky. Předsedu a tři členy volí na rozdíl od ředitele Poslanecká sněmovna. Poslanec 

musí také ze zákona být předsedou rady, místopředsedou člen Senátu České republiky, 

který ho do rady také volí. Členem rady nesmí být zaměstnanec Fondu. 

Rozpočet SZIF představuje po rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

druhý největší rozpočet státního fondu v ČR. V roce 2009 celkově hospodařil s 40,42 

miliardami Kč.
52

 

 

3.1.4. Státní fond dopravní infrastruktury 

 

Tato instituce vznikla na základě zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu 

dopravní infrastruktury. Z pohledu rozpočtu dnes představuje největší státní fond v 

České republice
53

. Důvodem založení bylo zkvalitnění rozvoje, údržby, modernizace 

stávajících dopravních cest a výstavba nových. Přestože největší díl prostředků 

                                                 
50

MARKOVÁ, H. Rozpočtové právo, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 82. 
51

 Dotace ze státního rozpočtu a z EU tvoří celkem 96,7% příjmů Fondu. 
52

 Výroční zpráva o činnosti SZIF za rok 2009 dostupná na Státní zemědělský intervenční fond [online] 

2008 [cit. 2011-3-12] Dostupné z  WWW: 

<http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_sta

zeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_nas%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1296207652900.pdf>. 
53

 Například v roce 2009 hospodařila s takřka 90 miliardami Kč. 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_nas%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1296207652900.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_nas%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1296207652900.pdf
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financovaných z Fondu připadá na silniční dopravu, zvláště pak dálniční síť, prostředky 

lze čerpat i na projekty z oblasti železniční a vnitrozemské říční dopravy. 

Jedná se o právnickou osobu zapsanou do obchodního rejstříku podřízenou 

Ministerstvu dopravy a spojů. Zákon vyjmenovává orgány Fondu. Těmi jsou ředitel, 

dozorčí rada a devítičlenný výbor, v jehož čele stojí sám ministr dopravy. Ministr je 

nadán pravomocí navrhnout ostatní členy výboru vládě, která je jmenuje.  Funkční 

období člena je čtyřleté a lze jej vykonávat pouze dvakrát po sobě. Výbor schvaluje 

návrh výroční zprávy, střednědobého výhledu i rozpočtu Fondu. Ten je tak jako u 

jiných státních fondů předkládán vládě a po jejím schválení spolu se státním rozpočtem 

i Poslanecké sněmovně. Dozor nad činností a hospodařením vykonává pětičlenná 

dozorčí rada, jež je volena Poslaneckou sněmovnou na období čtyř let. 

Příjmy SFDI vyjmenovává § 4 zřizovacího zákona a tvoří je zejména silniční 

daně, převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv, převody 

z výnosů z časových poplatků a mýtného, převody výnosů z příjmů vyplývajících pro 

stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní 

infrastruktury a dotace ze státního rozpočtu. 

 

3.1.5. Státní fond rozvoje bydlení 

 

Jedním z nástrojů státní bytové politiky je Státní fond rozvoje bydlení. Existuje 

od roku 2000, kdy byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje 

bydleni. Tato právnická osoba náleží do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj a 

sídlí, na rozdíl od ostatních státních fondů v Olomouci. Nejvyšším orgánem je 

sedmičlenný Výbor. Členové jsou odvoláváni vládou na návrh ministra
54

, který také 

stojí v čele výboru.  Na rozdíl od starších státních fondů je zde i pětičlenná dozorčí rada 

volená poslaneckou sněmovnou a ředitel. Volební období dozorčí rady Fondu a výboru 

Fondu je shodně čtyřleté. 

Příjmy SFRB jsou tvořeny převážně dotacemi ze státního rozpočtu a prostředky 

z evropských fondů
55

. Použití prostředků upravuje § 3 zákona č. 211/2000 Sb. a jedná 

                                                 
54

 Jsou to zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a 

obchodu a nezávislý odborníci. 
55

 Podle § 2 písm. b) a c) zákona č. 211/2000 Sb. tvoří příjmy SFRB také výnosy z vydávaných ale i 

zakoupených dluhopisů. 
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se především o podporu při výstavbě, pořízení, oprav a modernizaci bytů, bytových a 

rodinných bytů na území České republiky. Vedle přímého financovaní projektů však 

Fond poskytuje rovněž úvěry nebo se podílí na splácení části úroků. V roce 2010 

hospodařil přibližně s 3,5 miliardami Kč, což z něho dělá nejmenší státní fond kromě 

dvou fondů patřících do působnosti ministerstvu kultury. 

 

3.1.6. Státní fond životního prostředí 

 

SFŽP je nejstarším stále existujícím státním fondem v České republice. 

Představuje důležitý finanční zdroj při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. 

Touto institucí se podrobně zabývají kapitoly 4 až 6 této práce. 

 

3.2. Národní fond 

 

Dalším zvláštním fondem na státní úrovni je Národní fond. Koordinaci a správu 

finančních toků zajišťuje Odbor Národního fondu Ministerstva financí. Zřízen byl roku 

2001 a nejedná se o státní fond, přestože má také svůj základ v zákoně o rozpočtových 

pravidlech
56

. Národní fond představuje souhrn peněžních prostředků, které jsou svěřeny 

České republice Evropskou unií k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných 

z rozpočtu Evropské unie. Česká republika garantuje hospodaření fondu ve vztahu k EU 

svým rozpočtem, tzn. v případě žádosti o vrácení neoprávněně použitých nebo 

zadržených prostředků se tyto prostředky převedou z Národního fondu do rozpočtu 

Evropské unie, a pokud by prostředky v Národním fondu nebyly, odvádí ze státního 

rozpočtu. Vedle finanční pomoci poskytované z rozpočtu EU spravuje dále prostředky 

z tzv. švýcarských fondů
57

 a finančního mechanismu EHP
58

 a Norska. 

3.3. Privatizační fondy 

 

                                                 
56

 § 37-38 zákona č. 218/2000 Sb. 
57

 Blíže Ministerstvo financí [online]. 2008 [cit. 2011-12-11]. Finanční pomoc Šýcarska. Dostupné z  

WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_fin_pomoc_svycatska_zakl_info.html>. 
58

 Fondy jsou financovány ze strany Norska, Lichtenštejnska a Islandu a doplňují strukturální fondy EU. 

Povinnost přispívat na snižování regionálních a sociálních nerovností v EU vyplývá těmto zemím z jejich 

účasti ve vnitřním trhu EU. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_fin_pomoc_svycatska_zakl_info.html
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Tento zvláštní druh veřejných fondů má kořeny v 90. letech, kdy vyvstala 

potřeba privatizace státního majetku. Z tří původních
59

, se do dnešních dnů dochoval 

pouze Pozemkový fond a ten by navíc měl být zrušen k 31. 12. 2012. Důvodem pro 

zachování fondu až do současnosti je především stále nevyřešená restituce církevního 

majetku. PF eviduje kolem třiceti tisíc hektarů půdy, která kvůli nevyjasněným 

církevním restitucím zůstává zablokovaná pro komerční využití.
60

 Jedná se o 

právnickou osobu, zapsanou v obchodním rejstříku, jejímž hlavním úkolem je výkon 

státní správy související se zemědělskou půdou a její restituce a privatizace. 

 

3.4. Fondy netržní 

 

Netržní fondy jsou zřizovány k zajištění zdravotní péče a sociálního 

zabezpečení. Podle různých mezinárodních dokumentů poskytuje sociální zabezpečení 

pomoc lidem v případě nemoci, nezaměstnanosti, zdravotního poškození a invalidity, 

pracovního úrazu a nemoci z povolání, stáří, mateřství, rodičovství a úmrtí živitele.
61

 

Platby do těchto systémů bývají označovány jako pojištění, přesto mají na rozdíl od 

zdravotního pojištěná spíše charakter daní.  

Zdravotního pojištění může mít charakter komerčního přístupu, financování ze 

státního rozpočtu nebo jako v případě ČR může být založeno na systému všeobecného 

pojištění všech fyzických osob
62

. Výnos z pojištění spravují zdravotní pojišťovny se 

speciální koncesí, kterých je u nás v současné době u nás osm. 

 

3.5. Zajišťovací fondy 

 

Fondy tohoto druhu bývají zakládány podle zvláštních zákonů jako osoby 

veřejného práva za účelem snížení rizika, které může vzniknout při činnosti 

                                                 
59

Fond dětí a mládeže byl zrušen zákonem č. 364/2000 Sb., Fond národního majetku zrušil zákon č. 

178/2005 Sb. 
60

 Více viz. ČT 24 [online]. 2011 [cit. 2011-5-12].  Dostupné z 

WWW:<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/119393-nevyresene-cirkevni-restituce-blokuji-rozvoj-

obci/ >. 
61

 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. Přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

s. 23. 
62

 Děti, důchodci, studenti a nezaměstnaní jsou označováni jako státní pojištěnci a pojistné za ně platí stát. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/119393-nevyresene-cirkevni-restituce-blokuji-rozvoj-obci/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/119393-nevyresene-cirkevni-restituce-blokuji-rozvoj-obci/
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právnických osob nakládajících s peněžními prostředky velkého počtu jiných osob. 

Jejich platební neschopnost by totiž vzhledem k objemu prostředků a charakteru 

bankovního trhu mohla neblaze narušit vývoj národní hospodářství. Do této skupiny 

v ČR řadíme Fond pojištění vkladů, založený podle zákona o bankách, Zajišťovací fond 

zdravotních pojišťoven podle zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách a konečně Garanční fond obchodníků s cennými papíry podle 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 

 

3.6. Fondy organizačních složek státu a státních příspěvkových 

organizací 

 

Jednotlivé organizační složky státu a státní příspěvkové organizace mohou tvořit 

fondy související s jejich provozem obdobně jako organizační složky územních 

samosprávných celků a územní příspěvkové organizace vlastní, o kterých jsem se 

zmínil v kapitole 2.2.1. 

 V případě organizačních složek se jedná o rezervní fond a fond 

kulturních a sociálních potřeb
63

 

 V případě příspěvkové organizace se může jednat o rezervní fond, fond 

odměn a fond kulturních a sociálních potřeb, které se řídí podobnými 

pravidly jako tytéž fondy u příspěvkových organizací obcí a krajů. Navíc 

však může být tvořen fond reprodukce majetku, který je zřizován za 

účelem financování pořízení, zhodnocení a doplňkově i drobné opravy 

dlouhodobého majetku. Podle ustanovení § 58 zákona č. 218/2000 Sb. 

může být tvořen z odpisů nebo i prodeje hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku ale i například z přídělu ze zlepšeného 

hospodářského výsledku. 

 

3.7. Jiné fondy na státní úrovni 

 

                                                 
63

 Blíže Finanční noviny [online]. 2006 [cit. 2011-28-11]. Dostupné z 

 WWW:<http://www.financninoviny.cz/kariera/pravo/index_view.php?id=166371> . 
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Vedle uvedených skupin můžeme na úrovni státu hovořit i o dalších institucích, 

jež určené prostředky spravují podle pravidel fondovního hospodaření: 

 Energetický regulační fond byl zřízen za účelem úhrady prokazatelné 

ztráty vzniklé držiteli licence pro elektroenergetiku, plynárenství nebo 

teplárenství převzetím povinnosti nad rámec licence. Ukládání 

povinnosti dodávek nad rámec licence, vedení a hospodaření s 

energetickým regulačním fondem svěřeno Energetickému regulačnímu 

úřadu. 

 Právnickou osobou, která se svým charakterem velmi blíží státnímu 

fondu, je Vinařský fond. Před vstupem ČR do EU měl zejména za úkol 

podporovat z prostředků získaných z odvodů od pěstitelů vinné révy a 

státní pomoci výsadbu a obnovu vinic a propagaci prodeje vína formou 

návratné finanční podpory. Vinařským zákonem č. 321/2004 Sb. došlo 

ke změně fungování Fondu. Ten se nyní zaměřuje pouze na marketing 

vína, rozvoj vinařské turistiky a informovanosti veřejnosti. Podobné 

instituce můžeme nalézt i v jiných evropských zemích, kde se pěstuje 

vinná réva.  

 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond je akciovou společností, 

kde stát vlastní 100 % akcií. Práva jediného akcionáře zajišťuje 

ministerstvo zemědělství. Hlavním předmětem činnosti PGRLF je 

 subvencování části úroků z úvěrů podnikatelských subjektů v oblasti 

zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se 

zpracováním produkce ze zemědělské výroby a finanční podpora 

pojištění. 

 Zcela nový subjekt představuje Fond rizikového kapitálu, který začne 

fungovat v roce 2012. Přestože podle původních představ se mělo jednat 

o další státní fond,
64

 v listopadu 2011 byl fond schválen vládou jako 

akciová společnost. Stoprocentním vlastníkem by měl být opět stát. Ten 

by měl také vybrat investiční společnost, která bude instituci spravovat. 

Fond bude vyhledávat vedle malých a středních podnikatelů, jež je 

                                                 
64

Blog.IDNES [online]. 2011 [cit. 2011-09-16]. Dostupné z WWW: 

<http://martinkocourek.blog.idnes.cz/c/171555/Novy-statni-fond-pomuze-zacinajicim-technologickym-

firmam.html>. 

http://martinkocourek.blog.idnes.cz/c/171555/Novy-statni-fond-pomuze-zacinajicim-technologickym-firmam.html
http://martinkocourek.blog.idnes.cz/c/171555/Novy-statni-fond-pomuze-zacinajicim-technologickym-firmam.html
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účelné podpořit, rovněž soukromé investory, kteří budou ochotni vložit 

do těchto projektů své peníze. Minimálně 30 % projektu bude poté 

financováno z prostředků soukromých investorů. 
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4. Státní fond životního prostředí ČR 
 

4.1. Založení SFŽP  

 

Do roku 1989 patřila československé hospodářství mezi centrálně řízené 

ekonomiky. Reálný trh v zásadě neexistoval a výsledkem bylo prohlubující se 

ekonomické i technologické zaostávání za západními zeměmi. Úrovni hospodářství 

odpovídal i stav životního prostředí a území Československa patřilo mezi 

nejzdevastovanější části Evropy. 

Státní fond životního prostředí byl jakožto v současné době nejstarší existující 

státní fond zřízen zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí.  

Podle důvodové zprávy právě „kritický stav životního prostředí a probíhající 

ekonomická reforma vyžadovali odpovídající úpravy ekonomických nástrojů v oblasti 

ochrany a zlepšování prostředí.“
65

 Úprava měla za cíl realizovat podporu účelně z 

jednoho místa, aby nedocházelo ke zbytečnému tříštění prostředků i zájmů. Z tohoto 

důvodu byly zákonem zrušeny stávající specializované fondy: 

• Státní fond vodního hospodářství 

• Fond ochrany ovzduší 

 

Oba dva dosavadní fondy spadající také pod gesci MŽP se ke dni účinnosti 

zákona, tedy k 1. 1. 1992 staly součástí SFŽP. Navíc byla touto normou zrušena některá 

ustanovení zákona o Státním fondu pro zúrodnění půdy a odvody za trvalé nebo 

dočasné odnětí zemědělské půdy se pro příště staly zdrojem Fondu. S přihlédnutím k v 

té době aktuálnímu rozdělení kompetencí v oblasti ochrany životního prostředí tak byly 

veškeré prostředky pro podporu ekologických opatření soustředěny pod ministerstvo 

životního prostředí České Republiky.
66

 

Zákon ve svém dosud nezměněném ustanovení § 1 odst. 2 stanovil, že Fond je 

jinou státní organizací. V tomto případě nelze mluvit o legální definici této instituce, 

                                                 
65

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online]. [cit. 2012-02-17]. Dostupné 

z WWW:<http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0303_00.htm >. 
66

V současnosti je celkem 13 rezortních organizací zřízených MŽP. Ministerstvo životního prostředí 

[online]. [cit. 2012-02-18]. Dostupné z WWW:<http://www.mzp.cz/cz/organizace_zrizovane_mzp>. 
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spíše o legislativním zařazení SFŽP do struktury tzv. státních organizací. V této 

souvislosti je třeba podotknout, že zákon odkazuje na v současné době již neúčinný 

právní předpis, a to konkrétně na ustanovení § 62 písm. b) zákona č. 109/1994 Sb., 

hospodářský zákoník. Dle mého názoru tak v tomto případě dochází k situaci, že SFŽP 

z hlediska svého zařazení zákonodárcem definován fakticky obsolentní právní normou. 

Lze tedy uvést, že samotný zákon o SFŽP nepodává v současnosti účinnou a nespornou 

legální definici tohoto zákonem zřizovaného subjektu.
67

 

Podle ustanovení článku 1 odst. 2 Statutu Státního fondu životního prostředí se 

jedná o právnickou osobu realizující fondové financování.  Jedná se o státní prostředky 

poskytované na netržních principech, to znamená, že SFŽP vystupuje jako státní subjekt 

operující se státními prostředky, zřízený k tomuto účelu příslušným ministerstvem, tj. 

ústředním orgánem státní správy. Jelikož Fond vykonává své zákonné funkce na 

vymezeném úseku státní správy (administrace podpůrných programů a další zákonem a 

statutem svěřené činnosti) lze jej v tomto kontextu považovat za orgán státní správy. 

Protože se v případě SFŽP nejedná o ústřední orgán státní správy
68

, je tedy nutné vnímat 

SFŽP z hlediska jeho právního vymezení jako tzv. ostatní orgán státní správy. 

Ministerstvo životního prostředí jako správce Fondu sestavuje pro každý 

rozpočtový rok návrh rozpočtu příjmů a výdajů, přehled pohledávek a závazků a 

závěrečný účet Fondu, které předkládá ministerstvu financí České republiky. Návrh 

rozpočtu Fondu je posléze předložen vládě vždy do 31. srpna a ta jej po případných 

úpravách, které v něm provede, předkládá spolu s návrhem státního rozpočtu ke 

schválení Poslanecké sněmovně. Závěrečný účet Fondu pak tvoří přílohu státního 

závěrečného účtu. Spolu se závěrečným účtem je správcem Fondu předkládáno i 

vyhodnocení použití vynaložených prostředků. 

4.2. SFŽP do roku 2007 

 

Fond sídlící od svého založení v Praze nejprve zaměřoval svoji podporu na 

nejvýznamnější opatření k ochraně životního prostředí. Cílem bylo přijmout co nejdříve 

účinná opatření a co nejrychleji odstranit největší problémy spojené se znečišťováním 

                                                 
67

 Jak bylo uvedeno v obecné části, ani samotný pojem „fond“ nebo „státní fond“ není v současné platné 

právní úpravě jednoznačně legálně nebo judikatorně definován. (Legální definici neposkytuje ani 

kompetenční zákon). 
68

 Není zanesen ve výčtu ústředních orgánů státní správy v kompetenčním zákoně. 
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ovzduší a vod především ve výrazně postižených oblastech. V druhé polovině 90. let 

byly, v souladu se schválenou Státní politikou životního prostředí, hlavní cíle 

orientovány na omezování zdravotních a ekologických rizik. Podpory Fondu byly 

zaměřeny na priority této politiky, zejména na zvyšování kvality ovzduší snižováním 

emisí škodlivin, zvyšování kvality vod omezováním vypouštěného znečištění a vhodné 

formy nakládání s odpady.  

Po roce 2000 byla nová Státní politika životního prostředí zaměřena zejména na 

připravovaný vstup ČR do Evropské unie a hlavním cílem byla co nejrychlejší a 

nejúplnější implementace legislativy v oblasti životního prostředí. V období přípravy na 

vstup do Evropské unie byly výdaje Fondu orientovány na dosažení souladu 

s legislativou Evropské unie a těžiště podpor se postupně přesouvalo z národních 

programů na kofinancování podpor z evropských fondů. S měnící se úlohou Státního 

fondu životního prostředí České republiky docházelo k výrazné změně ve směrování 

poskytovaných podpor. Postupně ustoupila podpora akcí k ochraně ovzduší a 

v současné době výrazně převyšuje podpora akcí k ochraně vod, která dosáhla v roce 

2008 podílu už 70 %. Tato tendence vycházela z měnících se priorit politiky životního 

prostředí a závazků vyplývajících z Přístupové smlouvy.  

Po vstupu do Evropské unie plnil SFŽP funkci implementačního orgánu pro 

Fond soudržnosti a zprostředkujícího subjektu pro Operační program Infrastruktura. 

Ten byl vyhlášen jako jeden z pěti operačních programů zahrnutých v Národním 

rozvojovém plánu na období pro roky 2004 - 2006 a projekty z něj financované musely 

být ukončeny do konce roku 2008. Operační program dále rozvíjel Programový 

dodatek, který obsahoval podrobnou úpravu jednotlivých opatření v rámci čtyř 

stanovených priorit.  

 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu 

 Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí (administraci společně 

s předcházející prioritou zajišťovalo ministerstvo dopravy) 

 Zlepšování environmentální infrastruktury 

 Technická pomoc, která byla ve sdílené gesci ministerstva dopravy, MŽP a SFŽP 

 

4.3. Rozšíření fondu po roce 2008 
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Spuštění Operačního programu Životní prostředí financovaného z FS a ERDF 

v druhé polovině roku 2007 a svěření administrace SFŽP vedlo k nebývalému nárůstu 

zaměstnanců, ale i významu instituce. Pro tento program plní rovněž Fond 

funkci platební jednotky. 

Novelou zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů z 18. 7. 2008 bylo stanoveno, že budoucí výnosy z prodeje 

emisních kreditů jsou příjmem SFŽP a lze je použít pouze na podporu činností a akcí 

vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. Proto od roku 2009 zajišťuje Fond 

administraci programu „Zelená úsporám“, na který ČR získává finanční prostředky 

prodejem tzv. jednotek přiděleného množství, což jsou jednotky definované v rámci 

Kjótského protokolu, které představují obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší 

jednu tunu emisí skleníkových plynů v období 2008-2012.  Více o jednotlivých 

programech přináší část 5 této práce. 

Mezi hlavní činnosti fondu tedy dnes patří konzultační a poradenská činnost, 

příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech, jejich vyhodnocování a příprava 

podkladů pro schválení podpory. Dále zajišťuje smluvní agendu pro poskytování 

podpor, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžné kontroly 

využití prostředků a závěrečné ho vyhodnocení využití poskytnutých prostředků a 

dosažených ekologických efektů V případě zjištění porušení smluvních podmínek pro 

poskytnutí podpory stanoví a vymáhá sankce. 

Za dobu existence SFŽP došlo k významným změnám, a to zejména z hlediska 

výrazného rozšíření programů, které Fond přímo podporuje nebo administruje. Do 

budoucna by měl fond reagovat na další nové podmínky a skutečnosti: 

 nově přijímané cíle pro další období (většinou až k roku 2020) - např. v oblasti 

ochrany ovzduší,  

 novou Státní politiku životního prostředí pro období, kde budou formulovány 

hlavní cíle a priority ochrany životního prostředí a pro plnění některých cílů a 

opatření bude třeba zajistit finanční podporu, 

 pravděpodobné snížení alokace i významu strukturálních fondů EU po roce 

2013,  

 předpokládané výraznější omezování výdajů ze státního rozpočtu v dalších 

letech, a to včetně podpor (dotací) do oblasti životního prostředí, 
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 nové potenciální zdroje pro oblast životního prostředí – např. již reálně 

předpokládané výnosy z prodeje emisních povolenek, 

 nové přístupy k aplikaci ekonomických nástrojů (včetně finančních podpor) a 

nové procesní postupy pro jejich výběr, zavádění a posuzování. 

 

Dvaceti lety prověřený český model environmentálního fondu se může stát 

překvapivě pro Českou republiku dokonce zajímavým vývozním artiklem zvláště do 

zemí východní a jihovýchodní Evropy a také do rychle se rozvíjejících asijských a 

latinskoamerických zemí. Již dříve se podařilo založit na základě českých zkušeností 

obdobné státní instituce ve Vietnamu a Mongolsku a například v Albánii bylo nedávno 

započato s procesem přípravy. Jürg Klarer, generální ředitel švýcarské poradenské 

společnosti Aequelibrum consulting, podílející se na spuštění nejen tohoto, ale i 

obdobných projektů na Ukrajině a v Číně se vyjádřil, že Česká republika díky 

dlouholetým zkušenostem SFŽP disponuje záviděníhodným know-how.
69

 Pokud se ČR 

podaří využít tento potenciál, jistě by z této perspektivní spolupráce mohla do budoucna 

velmi těžit. 

 

4.4. Orgány a členění fondu 

 

Tak jako u většiny jiných státních fondů stojí v čele ředitel, kterého jmenuje 

ministr. Tato funkce bývá bohužel obdobně jako u vedoucích pracovníků ostatních 

státních organizací a úřadů chápána jako politická. Více než skutečné profesní kvality 

uchazeče, často rozhodují kontakty či politická příslušnost. Z tohoto důvodu dochází k 

častému personálnímu střídání. Přestože se jedná o pozici s poměrně velkým vlivem, 

její obsazení se již od roku 2002 neprovádí na základě výběrového řízení. 

Obdobná situace platí u rady
70

 jmenované ministrem vždy na funkční období 

Poslanecké sněmovny, která má být jeho poradním orgánem a jejíž nejdůležitější 

činností je posouzení užití prostředků Fondu a doporučení výše podpory před 

následným schválením ministrem. Původně byla zamýšlena jako konzultační orgán 

                                                 
69

 SYBERA, A. Česká republika inspiruje, Priorita, Informační zpravodaj Operačního programu životní 

prostředí, číslo 6, listopad-prosinec 2011, str. 5. 
70

 Původně byla upravena pouze ve Statutu. 
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složený z předních ekologických a ekonomických odborníků a zástupců některých 

okresů zejména z ekologicky nejvíce ohrožených oblastí,
71

 na základě jednacího řádu 

rady SFŽP účinného od 14. 9. 2010 ji dnes tvoří 8 poslanců, 2 senátoři, zástupci 4 

různých ministerstev a po jednom zástupci Svazu měst a obcí, Asociace krajů ČR a 

pouze jeden zástupce nevládních neziskových organizací. 

Fond se dělí na úseky
72

, v jejichž čele je jmenovaný náměstek a dále na odbory a 

oddělení. Struktura přibližně odpovídá jednotlivým administrovaným programům. Ke 

dni 1. 3. 2012 bylo na SFŽP zaměstnáno celkem 478 zaměstnanců, přičemž v tomto 

počtu jsou zahrnuti i pracovníci krajských pracovišť, sídlící v každém z krajských měst. 

 

4.5. Příjmy 

 

Příjmy Fondu demonstrativně vypočítává § 2 odst. 1 zákona o SFŽP.  Kromě 

toho může ve výjimečných případech dojít rovněž k zákonnému stanovení jiných 

mimořádných příjmů, jako např. v roce 1994, kdy byl spuštěn Státní program ozdravení 

ovzduší (OOV) financovaný z výnosů malé privatizace. V rámci ní byla Fondem 

národního majetku převedena do rozpočtu SFŽP na zvláštní účet částka 6,1 mld. Kč. 

Naposledy byla tato možnost využita novelou zákona č. 695/2004 Sb. z roku 2008, 

která stanovila budoucí výnosy z prodeje emisních kreditů příjmem SFŽP. Na základě 

toho Fond získal více jak 18 mld. Kč, ze kterých jsou dále podporovány pouze projekty 

v rámci programu Zelené úsporám. 

Podle zákona jsou příjmy fondu: 

 poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 89 až 

99 vodního zákona 

 poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší § 17 zákona č. 

309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. 

 poplatky podle zákona o odpadech 

                                                 
71

 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [online]. [cit. 2012-02-17]. Dostupné 

z WWW:<http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0303_00.htm >. 
72

 Ke dni 1. 3. 2012 se SFŽP skládal z úseku řízení OPŽP, úseků řízení jiných programů, úseku 

ekonomického. Tři odbor y, oddělení vnitřního auditu a útvar ombudsmana programu Zelená úsporám 

jsou přímo podřízeny řediteli Fondu. 

http://intranet.sfzp.cz/409/119/sekce/organizacni-jednotky/utvar-ombudsmana-programu-zelena-usporam/
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 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 60% jejich 

celkového objemu určeného orgánem ochrany zemědělského půdního 

fondu 

 poplatky za skutečný odběr podzemních vod podle § 88 zákona ve výši 50 

% jejich celkového objemu, 

 úhrady odváděné do státního rozpočtu za vydobyté nerosty, 

 pokuty uložené orgány správce Fondu a Českou inspekcí životního 

prostředí za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí, 

např. zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a 

její působnosti v ochraně lesa. 

 peněžní příjmy z postihu žadatelů za neoprávněné použití nebo zadržení 

prostředků Fondu 

 dotace ze státního rozpočtu, 

 podíly na výnosu daní, 

 úvěry od právnických osob, 

 příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob, 

 další příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy v 

jednotlivých úsecích životního prostředí. 

 

Tabulka č. 1 - Vývoj hodnoty příjmů fondu v období od roku 1992 do 2010 v mil. Kč 

 

rok 
poplatky a ostatní 

příjmy 
splátky 
půjček 

POO příjmy celkem 

1992 2 422,50 0 0 2422,5 

1993 2 727,40 40,2 0 2 767,60 

1994 3 287,60 201,5 1 000,00 4 489,10 

1995 3 042,50 317 1 600,00 4 959,50 

1996 2 837,30 516,9 2 000,00 5 354,20 

1997 3 060,00 738,6 1 500,00 5 298,60 

1998 2 730,10 1 037,00 0 3 767,10 

1999 2 504,80 1 215,00 0 3 767,10 

2000 2 154,60 1 346,00 0 3 500,60 

2001 1 916,60 1 325,00 0 3 241,60 

2002 2 135,20 1 279,00 0 3 414,20 

2003 2 151,70 1 043,00 0 3 194,70 

2004 1 976,00 979,2 0 2 955,20 

2005 2 017,00 850,5 0 2 867,50 
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2006 1 802,00 752,9 0 2 554,90 

2007 1 964,30 638,1 0 2 602,40 

2008 1 871,30 516 0 2 387,30 

2009 2 431,10 393,1 0 2 824,20 

2010 2 425,80 308 0 2 733,80 

celkem 45 457,80 13 497,00 6 100,00 59 747,90 

Zdroj: Výroční zprávy SFŽP 

 

Pozn. Příjmy jsou uváděny bez mimořádných příjmů, jako např. příjmu programu GIS  

 

4.6. Výdaje 

 

Přestože podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o SFŽP se podporou rozumí 

dotace, subvence, půjčka, převzetí závazku a další pomoc právnickým a fyzickým 

osobám, reálně jsou dnes užívány pouze dotace a v omezené míře půjčky. Zatímco 

v polovině 90. let představoval podíl půjček z celkové výše podpory téměř ½, od té 

doby stále klesal. Drobný nárůst můžeme pozorovat až v posledních letech. 

 

Tabulka č. 2 – Podíl půjček na realizovaných podporách 

rok podíl půček 

1993 28% 

1994 40,80% 

1995 47,90% 

1996 44,10% 

1997 41,40% 

1998 42,90% 

1999 33,50% 

2000 26,00% 

2001 27,40% 

2002 19% 

2003 15,30% 

2004 12,20% 

2005 11,80% 

2006 11,90% 

2007 6,80% 

2008 5,60% 

2009 8% 

2010 13,60% 
Zdroj: Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 
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Například za rok 2010 dosáhly výdaje celkové výše 4 001,2 mil. Kč, z toho 1 

998,8 mil. Kč činily náklady programu Zelená úsporám. Rozhodujícího podílu 53,6 % 

ve skladbě celkových finančních výdajů dosáhly výdaje na realizaci akcí ochrany 

ovzduší. 

Náklady spojené s činností kanceláře Fondu činily ten samý rok 691,5 mil. Kč.
73

 

Tyto výdaje jsou Fondu z 85 % hrazeny formou dotace ze státního rozpočtu, přičemž 

dotace za rok 2010 činila 216,7 mil. Kč. Další součástí výdajů kanceláře Fondu jsou 

výdaje Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ty jsou obdobně jako 

náklady ze státního rozpočtu ve stejném procentu hrazeny ministerstvem vnitra. Výdaje 

na administraci programu Zelená úsporám, jež jsou samozřejmě také započítány do 

celkových výdajů, bývají oproti výše uvedeným plně hrazeny z prostředků tohoto 

programu. 

Počínaje rokem 2004 je Fondu pro každý rok stanoven limit výdajů. Dle 

usnesení vlády č. 715 ze dne 8. 6. 2009 činil schválený závazný objem výdajů fondu pro 

rok 2010 výši 1 913 mil. Kč.
74

 

                                                 
73

 Součástí jsou také výdaje na administraci programů EU. V současné době jsou hrazeny z 8. Operační 

osy OPŽP. 
74

 Do tohoto limitu nebývají započítány výdaje na financování programu Zelená úsporám. Státní fond 

životního prostředí [online]. 2011 [cit. 2012-03-03]. Zpráva o hospodaření 2010. Dostupné 

z WWW:<https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12469-Zprava_o_hospodareni_2010_web_3.pdf>. 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12469-Zprava_o_hospodareni_2010_web_3.pdf
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5. Programy administrované fondem 
 

Státní fond životního prostředí financuje především projekty na ochranu vod, 

zlepšování kvality ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady a 

ochranu přírody a krajiny. V současnosti je možné žádat o podporu na jednotlivé 

projekty ze čtyř velkých skupin programů. Toto členění, které se mimo jiné odráží i 

v organizačním členění Fondu, vytvořilo vlastně i jakési „čtyři fondy ve fondu“. Zdroje 

jednotlivých programů jsou zpravidla různé a celý systém podpor je nastavený tak, že 

většinou lze využít na jeden konkrétní projekt pouze jeden konkrétní program. 

Příspěvky ze SFŽP je tedy v současné době možné čerpat z dvou velkých 

programů, kterými jsou Operační program životní prostředí a program Zelená úsporám. 

Vedle nich jsou to ještě tzv. národní programy a nejnovější program švýcarsko-české 

spolupráce. Na poskytnutí prostředků není na základě ustanovení §4 odst. 1 zákona o 

SFŽP právní nárok. 

 

5.1.  Operační program životní prostředí 

 

5.1.1. Operační programy v České republice v období 2007-2013 

 

Finanční prostředky Evropské unie, kterým se věnovala kapitola 2.2.3 této práce, jsou 

v jednotlivých členských státech čerpány prostřednictvím operačních programů. Ty jsou 

zřizovány vždy na jednotlivá programovací období v délce sedmi let. Na současné 

období 2007-2013 bylo v České republice připraveno celkem  26 operačních 

programů
75

, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti:  

 Cíl evropská územní spolupráce  

Usiluje o podporu zvláště přeshraniční, meziregionální ale i nadnárodní 

                                                 
75

 Oficiálním dokumentem popisující strategii rozvoje ČR na období 2007-2013 je Národní strategický 

referenční rámec (NSRR). Představuje základ pro čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti Evropské unie, Vychází z principu partnerství v souladu s článkem 11 nařízení Rady č. 

1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999. Jednotlivé OP byly poté samostatně 

schvalovány Evropskou komisí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fondy_Evropsk%C3%A9_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fondy_Evropsk%C3%A9_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
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spolupráce evropských regionů. V České republice bylo spuštěno celkem 9 

operačních programů
76

 a připadá na ně celkem 0,39 miliard eur.
77

 

 Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Zde jsou podporovány regiony, které nemohou čerpat prostředky z následujícího 

cíle. V ČR sem spadá pouze Hlavní město Praha. V rámci tohoto cíle u nás 

fungují OP Praha konkurenceschopnost a OP Praha adaptabilita, na které je 

vyčleněno 0, 42 miliardy eur. 

 Cíl Konvergence 

Má podporovat sociální a hospodářský rozvoj méně rozvinutých regionů, což je 

v ČR celé území s výjimkou Prahy, pro kterou byly zřízeny samostatné 

programy v rámci výše uvedeného cíle.
78

 Na programy tohoto cíle bylo 

vyčleněno celkem 25, 89 miliard eur.  Konkrétně 4, 66 miliard na 7 regionálních 

operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti
79

 a 21, 2 mld. pro 8 

tematických operačních programů, které byly ještě navýšeny o 75, 8 milionů eur 

z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.  

 

Graf 1 – Alokace prostředků mezi české tematické operační programy 

v programovacím období 2007 – 2013 v mld. € 
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 Více viz. Strukturální fondy [online]. 2008 [cit. 2012-12-03]. Evropská územní spolupráce. Dostupné 

z WWW:<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/59152886-c941-40c6-b290-ba1a36cd1733/Evropska-

uzemni-spoluprace>. 
77

 Strukturální fondy [online]. 2008 [cit. 2012-11-23]. Programy 2007-2013. Dostupné z WWW:< 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013>. 
78

 Toto obecné pravidlo se nevztahuje na operační programy spolufinancované z Fondu soudržnosti, 

kterými u nás jsou OP doprava a právě OP Životní prostředí! Dále také tzv. Vícecílové operační 

programy financované vedle prostředků cíle Konvergence také z prostředků určených pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Jedná se o Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (Integrovaný OP a OP Technická pomoc). 
79

 V česku je celkem 8 regionů soudržnosti - NUTS II (jedním je Praha). 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/59152886-c941-40c6-b290-ba1a36cd1733/Evropska-uzemni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/59152886-c941-40c6-b290-ba1a36cd1733/Evropska-uzemni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU


39 

 

 

Zdroj: internetové stránky jednotlivých operačních programů 

 

5.1.2. Přípravy Operačním programu Životní prostředí 

 

Na přípravě prvního českého samostatného operačního programu zaměřený na 

zlepšení kvality životního prostředí spolupracovalo MŽP, SFŽP ČR a Evropské komise. 

Ta také schválila dne 20. 12. 2007
80

 Programový dokument OPŽP, který stanoví obecný 

rámec programu. Řídícím orgánem se stalo podobně jako v ostatních státech MŽP, ale 

na základě delegační dohody byla administrace svěřena Státnímu fondu životního 

prostředí, který vystupuje jako tzv. zprostředkující subjekt. S Komisí jsou dále vedena 

průběžná jednání na různých úrovních. Tu nejvyšší představuje setkání Evropského 

komisaře pro regionální politiku
81

 s ministrem ŽP, běžná technická jednání probíhají na 

úrovni odpovědných vedoucích pracovníků MŽP a Komise
82

 

 

5.1.3. Právní úprava 

 

                                                 
80

 Strukturální fondy [online]. 2008 [cit. 2011-03-07]. Tematické operační programy. Dostupné 

z WWW:<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-

Zivotni-prostredi>. 
81

 V současné době jím je Johannes Hahn z Rakouska. 
82

 Rozhovor s Jakubem Kulíškem: Evropská komise je neústupná, Priorita, Informační zpravodaj OPŽP, 

číslo 6, listopad-prosinec 2011, str.11 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
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Podrobná právní úprava je obsažena v Implementačním dokumentu OPŽP 2007-

2013. Globálním cílem druhého největšího českého operačního programu je podle čl. 

2.1 Programového dokumentu ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako 

jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje. Celkově má přispívat ke 

zlepšování stavu ovzduší, vody a půdy, podpory péče o krajinu a využívání 

obnovitelných zdrojů energie, rozvoji infrastruktury pro environmentální osvěty, ale 

také řešit problematiku odpadků či průmyslového znečištění. 

OP Životní prostředí obsahuje 8 prioritních os,
83

 které  rozdělují program na 

logické celky, ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, případně 

ještě podoblastí podpor přesně vymezující, jaké typy projektů mohou být v rámci 

příslušné prioritní osy podpořeny. V rámci jednotlivých os vyhlašuje MŽP výzvy k 

podávání žádostí o poskytnutí podpory. 

 

Graf 2 – Podíly jednotlivých prioritních os v rámci OPŽP 

 

Zdroj: internetové stránky OPŽP 

 

                                                 
83

 Příjemcem podpory v 8. prioritní ose může být pouze Fond a MŽP.  
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5.1.4. Finanční bilance 

 

Z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo pro OP 

vyčleněno téměř 5 miliard eur, což představuje přibližně 18,4 % veškerých prostředků 

určených z fondů EU pro Českou republiku. Podporované projekty však nejsou 

financovány pouze z evropských zdrojů a část vždy bývá hrazena rovněž z rozpočtu 

SFŽP ČR
84

. O podporu pouze v podobě přímé nenávratné dotace mohou požádat 

zejména obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové 

organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné 

výzkumné instituce a také fyzické osoby.  Dotace se poskytují v závislosti na prioritní 

ose standardně až do výše 80 až 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, ale u 

některých vybraných typů opatření např. v prioritní ose 6 i do výše 100 %. Ke dni 1. 2. 

2012 bylo v rámci celého programu schváleno celkem 5988 projektových žádostí ve 

výši 73, 7 mld. Kč z čehož bylo zatím proplaceno 28, 5 mld. Kč.  

5.1.5. Environmentální operační program pro příští operační období 

 

Již nyní probíhají přípravy národních rozvojových priorit kohezní politiky po roce 

2013 v oblasti zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a samozřejmě zvláště MŽP 

má eminentní zájem na opětovném samostatném operačním programu pro oblast 

životního prostředí. Je zřejmé, že dojde k poklesu vyčleněných finančních prostředků 

oproti současnému programu minimálně o 6 %.
85

 V novém programovacím období by 

bylo zvláště vhodné celkově zjednodušit složité čerpání evropských prostředků, 

například proces vystavení registračního listu, protože v současném období byl nastaven 

složitější systém implementace a administrace operačních programů, než bylo nezbytné 

a nutné
86

. Další chybou, vytýkanou způsobu administrování OPŽP je skutečnost, že 

jeden projekt je po celou svoji životnost svěřen pouze jednomu projektovému 

                                                 

84 Celkově jedná o 0,87 mld. eur. Výše příspěvku ze SFŽP jsou různé pro každou z prioritních os. 

 
85

 Rozhovor s Jakubem Kulíškem: Evropská komise je neústupná, Priorita, Informační zpravodaj OPŽP, 

číslo 6, listopad-prosinec 2011, str.11. 
86

 I z tohoto důvodu byla ČR vedle Itálie a Španělska uváděna jako země vykazující při čerpání 

evropských peněz nejvíce chyb a nedostatků..  Jan Březina [online]. 2011 [cit. 2012-07-02]. Články. 

Dostupné z WWW:<http://www.janbrezina.cz/index.php/cs/media/clanky/596-brusel-prvne-kritizoval-za-

dotace-a-na-adresu-ceska>. 

http://www.mzp.cz/cz/fond_soudrznosti
http://www.euractiv.cz/index.php?id=evropsky-fond-regionalniho-rozvo
http://www.janbrezina.cz/index.php/cs/media/clanky/596-brusel-prvne-kritizoval-za-dotace-a-na-adresu-ceska
http://www.janbrezina.cz/index.php/cs/media/clanky/596-brusel-prvne-kritizoval-za-dotace-a-na-adresu-ceska
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manažerovi. Tento problém je způsoben organizováním Fondu podle zaměření 

jednotlivých projektů. Do budoucna by bylo vhodné vzhledem k lepší transparentnosti a 

možnosti kontroly rozdělit proces mezi více zaměstnanců. Takový systém by měl být 

efektivnější, rychlejší, nekladl by tak vysoké nároky na zaměstnance a žadatele o 

podporu by měl jasnou představu, ve které fázi se jeho projekt právě nachází.  

 

5.2. Zelená úsporám 

 

Státy, jež ratifikovaly Kjótský protokol
87

, mohou dostát svých závazků 

prostřednictvím tří tzv. flexibilních mechanismů. Jejich smysl spočívá na principu, že 

vzhledem ke globálnímu charakteru není podstatné, kde jsou emise sníženy. Jeden z 

mechanismů je zakotven v čl. 17 a umožňuje zemím s kvantitativními emisními cíli 

využívat mezinárodní emisní obchodování (International Emissions Trading). Takto lze 

prodat část svého alokovaného národního emisního stropu (Assigned Amount) nebo 

v opačném případě, pokud dojde k neplnění kjótského emisního cíle, mohou státy 

nakoupit dodatečná emisní práva a tím zvýšit svůj národní emisní strop. Emisní 

jednotky (t CO2eq), obchodované pod tímto flexibilním mechanismem jsou označovány 

jako AAU
88

. Tak se obchodující státy rozdělily na dvě skupiny, prodávající země se 

v Evropě rekrutují především z transitivních  středoevropských ekonomik, které takto 

prodávají část svých nevyužitých emisních stropů. Mezi potencionální kupce patří 

naopak většina zemí OECD, jejichž emise v současnosti výrazně přesahují jejich 

kjótské emisní stropy.
89

 ČR patří se svým více než 20% přebytkem AAU mezi 

prodávající a prostředky z prodeje se využívají právě jako alokace programu Zelená 

úsporám.
90

 

                                                 
87

 Jedná se protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. Průmyslové země se v něm 

zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %. 
88

 Zkratka pochází z anglického Assigned Amount Units, což se překládá jako jednotky přiděleného 

množství 
89

 Státní fond životního prostředí [online]. 2010 [cit. 2012-01-15]. Programový dokument programu 

Zelená úsporám.. Dostupné z WWW: <http://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/16/5014-

priloha4_programovy_dokument_program_zelena_usporam.pdf >. 
90

ČR se podle Kjótského protokolu zavázala v období let 2008 až 2012 snížit národní emise skleníkových 

plynů o 8 % oproti roku 1990. Disponuje tak právem vypustit v těchto letech 900 mil. tun ekvivalentu 

CO2. Ve srovnávacím  roce však u nás díky dědictví z dob socialismu stále ještě existoval  rozsáhlý a 

energeticky mimořádně neefektivní těžký průmysl, který se podobně jako v jiných postkomunistických 

zemích krátce na to zhroutil a do dnešních dní tak zbyly jen některé provozy. Oproti emisním rekordům 

z konce 80. let tak při splnění Kjótského protokolu stále zbývala rezerva více než 100 mil. tun ekvivalentu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%A1_%C3%BAmluva_OSN_o_klimatick%C3%BDch_zm%C4%9Bn%C3%A1ch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_plyn
http://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/16/5014-priloha4_programovy_dokument_program_zelena_usporam.pdf
http://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/16/5014-priloha4_programovy_dokument_program_zelena_usporam.pdf
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Z důvodů obavy  o narušení environmentální integrity Kjótského protokolu 

způsobeného prodejem AAU, byla založena dobrovolnická iniciativa mezi zeměmi, 

které využívají IET - Green Investiment Scheme (GIS)
91

. Podstatou této iniciativy je 

závazek prodávajících investovat prostředky získané prodejem AAU do opatření, která 

povedou prokazatelným způsobem k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů nebo 

k financování jiných politik a opatření zaměřených na ochranu životního prostředí.  

 

5.2.1. Příprava programu 

 

Již v roce 2006 uzavřely strany vládní koalice smlouvu, podle které měly být 

výnosy z prodeje AAU využity na úspory energií obytných i veřejných budov. Česká 

republika vedla jednání s potencionálními kupci AAU již dříve, nicméně až novela 

zákona č. 695/2004 Sb., o emisním obchodování, z roku 2008 stanovila jasný právní 

rámec. Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství stanovila na základě 

§ 8 příjmem Státního fondu životního prostředí a podle principu GIS je lze použít pouze 

na podporu činností a akcí vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. 

Zajímavou skutečností zůstává fakt, že během schvalování zmíněné novely se odehrála 

v poslanecké sněmovně bitva právě mezi vládními stranami, kdy se poslanci za ODS 

pokusili získat polovinu z plánovaných výnosů na projekt geologického ukládání oxidu 

uhličitého pro společnost ČEZ. Zvláště díky iniciativě tehdejšího ministra životního 

prostředí Bursíka se podařilo tomuto záměru zabránit.
92

 

V rámci programu GIS byl pro program Zelená úsporám vyčleněn 

k obchodování objem 100 mil. Jednotek AAU s tím, že od března 2009 do současné 

doby již byl zobchodován objem ve výši 87,75 milionů jednotek  AAU. Jejich 

dosavadní zobchodování proběhlo v optimální dobu a bylo realizováno s vysokou mírou 

výnosu. Česká republika je v mezinárodním srovnání největší a současně nejefektivnější 

prodejce jednotek AAU, jak dokládá následující graf. 

                                                                                                                                               
CO2. Více viz. Henrich Böll Stiftung [online]. 2010 [cit. 2012-02-11]. Zelená úsporám – reflexe českého 

přístupu ke GIS. Dostupné z WWW: <http://www.boell.cz/web/50-936.html>. 
91

 Více viz. Organisation for Economic Co-operation and Development [online]. 2008 [cit. 2011-25-12].  

Green Inventisment schemes: Options and Issue. Dostupné z WWW: 

<http://www.oecd.org/dataoecd/48/54/19842798.pdf >. 
92

 Ministerstvo životního prostředí [online]. 2011 [cit. 2012-02-11]. Program Zelená úsporám získal další 

prostředky.  Dostupné z WWW: <http://www.mzp.cz/cz/news_110103_zelen%C3%A1>.  

http://www.boell.cz/web/50-936.html
http://www.oecd.org/dataoecd/48/54/19842798.pdf
http://www.mzp.cz/cz/news_110103_zelen%C3%A1
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Zdroj: Materiál „Bilance Programu Zelená Úsporám“ pro jednání vlády ČR předložený T. Chalupou, 

ministrem MŽP 

 

Největším kupcem bylo Japonsko, následovaný japonskou firmou Mitsui & 

Co., Španělskem, Rakouskem a světovou bankou
93

. Všechny obchody se uskutečnily 

podle stejného schématu. Přímo ve smlouvách byla stanovena povinnost využít získané 

finanční prostředky na rozvoj obnovitelných zdrojů tepla
94

 v rodinných a bytových 

domech a výstavbu nových pasivních domů.  Z důvodu značného potenciálu ke snížení 

emisí skleníkových plynů byla vybrána právě oblast bydlení. Česká republika totiž 

dlouhodobě v zimním období překračuje emisní limity jemného polétavého prachu 

stanovené evropskou legislativou, jehož největšími producenty jsou právě rodinné domy 

topící uhlím.
95

  

Program Zelená úsporám vyhlásilo MŽP v dubnu 2009 za účelem podpory 

kvalitního zateplování domů nepanelového typu. Konkrétně se jednalo o podporu 

výstavby v pasivním energetickém standardu, výměny neekologického vytápění za 

nízkoemisní zdroje na biomasu, tepelná čerpadla a solární kolektory. Podrobná právní 

úprava je obsažena ve směrnici MŽP č. 9/2009 a v následných dodatkách a přílohách. 

Po úspěšných jednáních z důvodu kompetenčního sporu s ministerstvem pro místní 

                                                 
93

 Tamtéž. 
94

 Například kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo solární kolektory. 
95

 Henrich Böll Stiftung [online]. 2010 [cit. 2012-02-11]. Zelená úsporám – reflexe českého přístupu ke 

GIS. Dostupné z WWW: <http://www.boell.cz/web/50-936.html>. 

http://www.boell.cz/web/50-936.html
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rozvoj byl program dále rozšířen i na panelové domy a od roku 2010 bylo nově 

podporováno v omezené míře
96

 také zateplování budov veřejného sektoru.  

V neposlední řadě je třeba připomenout, že finanční prostředky z PZÚ i 

návazné soukromé investice žadatelů přispívají v době probíhající ekonomické krize 

k oživení české ekonomiky především v sektoru stavebnictví, výroby stavebních hmot a 

návazných služeb a tím i k udržení, resp. vzniku značného počtu pracovních míst. 

 

5.2.2. Problémy financování 

 

Mediálně široce probíraným se program stal na počátku roku 2011, kdy byla 

veřejnost informována o nedostatku finančních prostředků.
97

 Ve hře bylo několik 

variant řešení včetně např. plošného snížení podpory a s tím spojené riziko velkého 

počtu soudních sporů.
98

 Na základě rozhodnutí vlády ze dne 20. dubna 2011 bylo 

rozhodnuto o pokračování programu a použití alokace původně určené pro veřejné 

budovy ve prospěch žádostí na bytové a rodinné byty, citelně taky pomohl další prodej 

emisních kreditů ve výši 2 miliard japonské společnosti Mitsui & Co. Dále byly také do 

Programu rovněž přesunuty prostředky z rozpočtu fondu.
99

  

 

5.2.3. Bílance a budoucnost programu 

 

Ke dni 1. 1. 2012 bylo podáno 50 320 žádostí a vyplaceno celkem 

10 603 425 000 Kč. K začátku roku na účtu zbýval disponibilní objem prostředků ve 

výši 130 mil Kč
100

.  Prostředky jsou uloženy v České národní bance. Celkem se 

předpokládá, že dotace z programu obdrží celkem 77 tisíc žadatelů. 

                                                 
96

 Pro tento účel jsou prostředky alokovány v OPŽP. 
97

Příjem nových žádostí byl přitom zastaven již v říjnu 2010, nicméně prostředky chyběly i na pokrytí již 

podaných žádostí. Idnes [online]. 2011 [cit. 2011-01-15]. Ekonomika. Dostupné z WWW: < 

http://ekonomika.idnes.cz/program-zelena-usporam-letos-zrejme-neotevre-fondu-dosly-penize-phs-

/ekonomika.aspx?c=A110207_084052_ekonomika_hro> . 
98

Materiál „Bilance Programu Zelená Úsporám“ pro jednání vlády ČR předložený T. Chalupou, 

ministrem MŽP. 
99

 Jednalo se o vybrané poplatky za likvidaci autovraků, které byly v rámci SFŽP původně příjmem 

národních programů. 
100

 Zelená úsporám [online]. 2012 [cit. 2012-03-02]Tiskové zprávy.  Dostupné z WWW: < 

http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/1200/cerpani-v-programu-zelena-usporam-je-v-plusu-

vyplaceno-uz-bylo-vic-nez-10-5-miliard/>. 

http://ekonomika.idnes.cz/program-zelena-usporam-letos-zrejme-neotevre-fondu-dosly-penize-phs-/ekonomika.aspx?c=A110207_084052_ekonomika_hro
http://ekonomika.idnes.cz/program-zelena-usporam-letos-zrejme-neotevre-fondu-dosly-penize-phs-/ekonomika.aspx?c=A110207_084052_ekonomika_hro
http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/1200/cerpani-v-programu-zelena-usporam-je-v-plusu-vyplaceno-uz-bylo-vic-nez-10-5-miliard/
http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/1200/cerpani-v-programu-zelena-usporam-je-v-plusu-vyplaceno-uz-bylo-vic-nez-10-5-miliard/
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Díky obrovskému potenciálu budov na snižování emisí skleníkových plynů a 

velké absorpční kapacitě pro takto alokované prostředky by bylo vhodné nalézt další 

zdroje pokračovat v programu i do budoucna po roce 2012. Velice příhodně se nabízí 

systém evropského emisního obchodování, kde by mělo být nové obchodovací období 

zahájeno právě v roce 2013
101

 a Česká republika by již v prvním roce mohla dle 

předpokladů z aukcí získat až 9 miliard Kč a v následujících letech by se měly ještě 

zvyšovat. 

Závěrem je nasnadě porovnání programu Životního prostředí se situací 

v ostatních postkomunistických zemích, protože přes výše uvedené problémy je Zelená 

úsporám prezentován jako příklad hodný následování rovněž v jiných státech a dokonce 

i ekologičtí aktivisté se shodují na jeho přínosnosti a potřebnosti.
102

 Díky výběru 

způsobu prodeje bez prostředníka a dostatečnému právnímu rámci došlo k dojednání 

průměrné ceny přes 9 euro za prodanou AAU. Například na Slovensku byla část AAUs 

prodávana prostřednictvím pouze za tím účelem založené a následně zaniklé společnosti 

za výslednou cenu pouhých 5,05 eur za kus.
103

 V České republice se také osvědčil 

model, kdy byl základní účel stanoven zákonem
104

 a vlastní podrobnosti dále předpisy 

Ministerstva životního prostředí a jím řízeným Fondem. Tím byly do budoucna 

v podstatě omezeny lobbystické tlaky na způsob využití získaných prostředků. 

V Maďarsku byla naproti tomu pravomoc schvalovat jednotlivé smlouvy o prodeji 

jednotek AAU svěřena parlamentu, který také určoval rozpočtové rámce pro využití 

získaných prostředků. Zvláště před volbami se tak tyto obchody staly politickým 

tématem. Jako prozíravý krok se nakonec ukázalo i zpočátku kritizované vyloučení 

provádění dotovaných opatření svépomocí a stanovení minimálních kritérií na 

dodavatelské firmy.
105

 V případě pokračování programu by však jistě bylo vhodné 
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zvážit možnosti zjednodušení administrativy a zvláště zrychlit postup Fondu při 

vyřizování žádostí. Právě tyto nedostatky byly programu především vytýkány.
106

 

 

5.3. Národní programy a Švýcarské fondy 

 

5.3.1. Národní programy 

 

Poněkud ve stínu médii tak často probíraného programu Zelená úsporám a 

obrovskými prostředky oplývajícím Operačním programem životní prostředí dnes 

zůstávají tzv. národní programy SFŽP. Tyto programy jsou zajímavé hlavně z důvodu, 

že představují jakýsi relikt podpory, kterou poskytoval Fond právě před spuštěním výše 

uvedených známějších programů. 

Jednotlivé programy jsou zaměřeny na projekty, které nelze podpořit z OPŽP 

ani programu ZÚ. Zajímavostí také zůstává fakt, že pouze v rámci národních programů 

dnes fond poskytuje vedle přímých dotací také půjčky
107

, jak mu umožňuje § 3 odst. 2 

zákona 388/1991 Sb. Podrobnou úpravu obsahuje směrnice MŽP č. 6/2010 o 

poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky, formu a zaměření podpor potom její přílohy, které bývají zaměřeny vždy na 

konkrétní vyhlašovaný program.  

Aktuálně
108

 je administrováno celkem 12 programů, přičemž všechny jsou 

financovány výhradně z rozpočtu SFŽP. Programy pokrývají širokou škálu zaměření 

jako např. ozdravné pobyty dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, monitoring vod 

nebo nakládání s autovraky. Často je podpora vyhrazena pouze pro úzkou skupinu 

specifických subjektů jako v případě Programu na podporu výkupu pozemků ve zvláště 

chráněných územích, kde může být žadatelem pouze národní park nebo Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR. Některé další programy jsou zase vázány pouze na 

určitou část území. V únoru například sdělovací prostředky informovaly o velkém 
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převisu poptávky žádostí na tzv. „kotlíkové dotace“ ze Společného program 

Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny 

stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle 

na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji.
109

 

5.3.2. Švýcarské fondy 

 

Účelem programu, který se Švýcarská konfederace rozhodla realizovat, je 

přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie. 

Celkem byla poskytnuta miliarda švýcarských franků deseti státům, které v roce 2004 

společně vstoupily do EU.
110

 Program švýcarsko-české spolupráce byl spuštěn 

Ministerstvem financí ČR dne 5. 6. 2009. Tento program umožňuje České republice 

přijímat v rozmezí 14. 6. 2007 až 14. 6. 2012 finanční pomoc Švýcarska v celkové výši 

přibližně 1,744 miliardy korun. Celkově bylo vytyčeno 5 indikativních oblastí alokací
111

 

přičemž, oblast životního prostředí a infrastruktury představuje největší část
112

. Další 

podmínkou programu je, že minimálně 40 % ze všech příspěvků musí směřovat do 

Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje
113

. Jedná se rovněž o doplňkový 

program, to znamená, že je určen pro financování projektů, kde nelze využít jiný 

národní program či prostředky ze strukturálních fondů EU.  

Institucionální zajištění na švýcarské straně zajišťuje hlavně Kancelář 

Programu v Praze při velvyslanectví Švýcarska a Agentura pro rozvoj a spolupráci. 

Zprostředkujícím subjektem na české straně se pro prioritní oblast 2 Životní prostředí a 

infrastruktura stalo na základě delegační dohody MŽP.  
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Oblasti zaměření v rámci uvedené prioritní oblasti jsou Životní prostředí a 

infrastruktura s předpokládanou alokací 29 mil. švýcarských franků a Zlepšení 

životního prostředí s 1 milionem franků. 
114

  

                                                 
114

 Aktuální výzvy jsou zveřejňovány na stránkách SFŽP i MŽP 
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6. Zahraniční instituce podobné SFŽP 

6.1. Podobné instituce ve střední Evropě 

 

To že výše uvedený model environmentálního mimorozpočtového fondu není ve střední 

Evropě zdaleka tak výjimečný bych rád doložil na následujících příkladech z blízkého 

zahraničí. Zatímco v Německu a Rakousku úlohu financování projektů zaměřených na 

ochranu a rozvoj životního prostředí provádí přímo Ministerstva životního prostředí, 

v Polsku a na Slovensku můžeme nalézt téměř identické instituce jakou je v České 

republice SFŽP. 

6.1.1. Národní fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství  

Polský Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
115

 vznikl 

již v roce 1989 a představuje tak nejstarší existující fond tohoto zaměření ve střední 

Evropě. Podobně jako náš SFŽP představuje základní ekonomický nástroj ochrany 

přírody v Polsku. Jedná se o samostatný subjekt, který hospodaří s vlastním prostředky 

a na rozdíl od našich státních fondů není ani z části dotován ze státního rozpočtu. 

Národní fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství je taktéž podřízen 

Ministerstvu životního prostředí. Poradním orgánem ministra životního prostředí je také 

Rada národního fondu.
116

 Roli kontrolního orgánu tvoří dozorčí rada, která se skládá z 

dvanácti členů. V té musí být povinně zastoupeni zástupci několika ministerstev, ale 

rovněž zástupci samosprávy a organizací zabývajících se ochranou přírody. 

Příjmy Národního fondu jsou prakticky identické jako u nás a jedná se hlavně o 

poplatky z hospodářského využití a znečištění životního prostředí nebo pokuty. 

Obdobně jako v našem případě je financování projektů prováděno ve formě dotací a 

půjček. 

Podobně jako jeho českému protějšku byla jeho působnost rozšířena po vstupu 

do Evropské unie a dnes plní také roli koordinátora čerpání prostředků z evropských 
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fondů na ochranu životního prostředí. Tak jako náš Fond také zajišťuje distribuci 

výnosu z prodeje jednotek AAU v rámci GIS.
117

 

Polskou specialitou je existence samostatné komerční Banky ochrany přírody, 

specializované na financování environmentálních projektů,
118

 se kterou Národní fond 

spolupracuje například při převzetí ručení nebo dotací úroků. Ani jeden z těchto typů 

podpor SFŽP neprovádí. Další odlišností oproti české úpravě je jeho úzká provázanost 

se samostatnými environmentálními fondy zřízenými v každém z 16 vojvodství. 

Domnívám se však, že aplikace tohoto modelu je díky velké rozmanitosti krajiny, 

zalidnění čí míry znečištění vhodná právě u státu velikosti Polska. V českém prostředí 

by zřizování regionálních fondů bylo nejspíš zbytečné, neboť odlišné potřeby 

jednotlivých regionů lze zohlednit například národními programy určenými pouze pro 

konkrétní kraj.
119

 

6.1.2. Environmentální fond 

 

Státní fond na podporu životního prostředí vznikl na Slovensku přibližně ve 

stejné době jako u nás SFŽP. Po několika letech existence byl však zrušen, jeho činnost 

převedena přímo pod Ministerstvo ŽP, aby počátkem nového tisíciletí opět vyvstala 

debata o potřebnosti takové instituce. Z tohoto důvodu byl zákonem č. 587/2004 Z.z 

založen Environmentální fond,
120

 jako státní fond, jehož správu vykonává Ministerstvo 

životního prostředí.
121

 

V čele stojí jako v našem případě ředitel jmenovaný ministrem, poradním 

orgánem ministra je rada fondu. Příjmy Fondu jsou opět velice obdobné, jedná se 

například o vybrané pokuty uložené orgány státní správy v oblasti životního prostředí, 

poplatky za znečištění nebo příspěvky ze státního rozpočtu. Zajímavostí zůstává, že 

zůstatky z posledně uvedených příjmů nepřechází k 31. 12. do nového rozpočtového 
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roku. Zdrojem Environmentálního Fondu je rovněž vybrané vstupné do chráněných 

území. Zde bychom se mohli inspirovat v úvahách jak zvýšit příjmy SFŽP. Placené 

vstupné do Národních parků či CHKO u nás zatím zavedeno nebylo, nicméně se 

nedomnívám, že by se v našich podmínkách mohlo jednat o významnější příjem. 

Druhy poskytované podpory jsou prakticky tak jako u nás pouze dotace a úvěr. 

Celkově se dá říci, že Environmentální fond odpovídá modelu našeho fondu, tak jak 

fungoval do roku 2004. Na rozdíl od SFŽP totiž není zprostředkujícím orgánem 

slovenského Operačný program Životné prostredie, 
122

 jehož řízení i administraci zajišťuje 

MŽP. 

 

6.2. Instituce jiného než fondového typu 

 

V zahraničí lze nalézt kromě výše uvedených fondů také další instituce, keté 

mají za cíl soustavně podporovat investiční či neinvestiční akce v oblasti ochrany 

životního prostředí. Za všechny jmenujme například Environment Bank ve Velké 

Británii, která své aktivity úzce kooperuje s ostatními subjekty finančního trhu nebo 

Bank of America, jež disponuje samostatnou divizí v oblasti podpory ekologických 

projektů.
123

 Pokud bychom uvažovali o nejjednodušší aplikaci tohoto amerického 

modelu v ČR, bylo by možné navrhnout fúzi Fondu například s ČMZRB. Díky tomu by 

nově vzniklá Českomoravská ekologická a rozvojová banka nemusela podstupovat 

složitý licenční proces, přičemž bychom v krátké době získali bankovní instituci 

zaměřenou na podporu ekologických opatření.  Jistý problém však spatřuji v omezení či 

dokonce ztrátě vlivu stávajícího správce na nový subjekt a z toho plynoucí důvodné 

obavy o skutečné environmentální zaměření takové instituce.  

 

6.2.1. The Tridos Bank 
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Nizozemská Triodos Bank je oproti tomu samostatná, vysoce specializovaná 

instituce zaměřená vedle podpory životního prostředí rovněž na sociální projekty. 

Směřování banky vychází z tzv. „udržitelného obchodního modelu“, který například 

nepodporuje investice do komplexních finančních nástrojů, kde je sice vysoká 

výnosnost, ale i vysoké riziko. Hlavním produktem banky jsou proto nízko rizikové 

úvěry podnikatelům, které banka „zná“. Mohlo by se zdát, že tento přístup je poněkud 

zastaralý, nicméně díky němu se banka zatím přenesla přes krizi bez větších potíží a 

nyní vykazuje rychlý růst. 

 

6.2.2. Zelená investiční banka  

 

Specifický režim financování investicí mající za cíl ochranu a zlepšování 

životního prostředí byl spuštěn ve Velké Británii již v roce 2010 a téhož roku se stal 

také hlavním vzorem pro přípravu budování obdobné banky v České republice. Tato 

banka má však kompletně začít fungovat až v dubnu 2012.
124

 Ostrovní království je v 

posledních letech velmi aktivní v podpoře takzvané bezuhlíkaté, zelené ekonomiky, 

tedy projektů, které podporují snižování objemu oxidu uhličitého vypouštěného do 

ovzduší. V následujících 14 letech chce i za pomoci prostředků investovaných zelenou 

bankou snížit emise oxidu uhličitého o 50 %.
125

 Základním cílem Green Inventsment 

Bank (GIB), která je mimo jiné první svého druhu na světě, je napomoci splnění 

závazku vyplývajícího z Climate Change Act 2008 a Kjótského protokolu 

prostřednictvím: 

 Zvýšení dostupnosti dlouhodobého kapitálu, spolufinancování poskytnutím 

vlastního kapitálu 

 Vytvořením standardizovaných finančních produktů pro získání dodatečných 

finančních zdrojů 

 Sjednocení působnosti a činnosti jednotlivých stávajících agentur a fondů pro 

podporu „zelených“ projektů 

 Poskytování poradenství veřejnému sektoru 
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 BBC News [online]. 2012 [cit. 2012-03-01]. Clegg: UK green bank 'to begin investing in April 2012.  Dostupné 

z WWW: <http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13502121> . 
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 FOJTÍK, V., Na stovky miliard liber vyjde přechod Velké Británie na nízkouhlíkatou ekonomiku. 

Pomoci má Zelená investiční banka, Týdeník EURO, číslo 27-28, ročník 2011. 
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 Identifikace, řízení a eliminace tržních selhání a negativních externalit 

eliminujících systémovou realizaci projektů 

GIB je koncipována jako instituce nezávislá na orgánech státní správy a 

politické moci
126

 i na financování vládním sektorem. Byla založena bankovním 

sektorem a to jak komerčními, tak státem vlastněnými bankami. 

Celkově má být tato instituce koncipována jako samofinancující instituce zcela 

nezávislá na zdrojích veřejných rozpočtů. Primárními zdroji získávání prostředků GIB 

pro financování projektů jsou vedle agregace prostředků stávajících agentur a fondů 

určených ke sloučení pod působnost GIB, příjmy z prodeje emisních povolenek a 

„zelené“ dluhopisy. Ty jsou celkem trojího druhu, protože jsou emitovány pro 

financování veškerých projektů jako celku, vybraných zelených odvětví
127

 i přímo 

konkrétních projektů. Právě vydávání dluhopisů, koncipovaných jako dlouhodobý 

investiční nástroj s fixní mírou výnosu, by se mělo v budoucnu stát hlavním zdrojem 

financování. Jako alternativa ke státním dluhopisům by se mohly stát zajímavým 

nástrojem pro diverzifikace portfoliového rizika. I z tohoto důvodu se předpokládá, že 

budou atraktivní spíše pro velké institucionální investory. Pro financování jednotlivých 

projektů byl dále zřízen „zelený“ investiční fond a vedle toho nelze opomenout 

prostředky získané také ze systému ISA
128

. Do budoucna se uvažuje i možnosti uvalit 

dodatečné daně na emitenty skleníkových plynů. 

Banka se má stát důležitým investorem poskytující rizikový kapitál na vývoj 

nových technologií šetrných k životnímu prostředí. Nástupem GIB končí poskytování 

většiny nevratných grantů a dotací, které bodou nahrazeny financováním formou tzv. 

„venture capital“,
129

 přičemž výběr společností pro investování bude prováděn na 

základě veřejné soutěže. V případě následného úspěšného vývoje a aplikace dané 

technologie banka svůj podíl prodá s vysokou mírou návratnosti. Tato míra návratnosti 

investovaných prostředků by měla být v porovnání s dalším typy podpor, nemluvě o 
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 GIB stojí mimo sektor vládních institucí. Například dle metodiky ESA 95 nespadají závazky banky 

pod vládní dluh. 
127

 Například větrné a solární elektrárny nebo biomasa. 
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 Individual Savings Accaount je systém penzijního připojištění ve Velké Británii. Jedná se o spořící 

účet, jehož prostředky je možné do výše  10 200 liber odečíst od základu daně a jehož část (50 %) je 

možné investovat do cenných papírů. Více viz. HM Revenue a Customs. [online]. 2010 [cit. 2012-02-07]. 

Dostupné z WWW: <http://www.hmrc.gov.uk/isa/faqs.htm#1> . 
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Za investici získává fond podíl na základním kapitálu podniku. Společně s finančními prostředky 

předává firmě také odbornou pomoc (princip “chytrých peněz”). Blíže na: Czech Private Equity and Venture 

Capital Association [online]. 2010 [cit. 2012-02-07].  Dostupné z WWW: <http://www.cvca.cz/cs/>. 
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dotacích, neporovnatelně vyšší. 

Vedle výzkumu zelených technologií, mají být prostřednictvím banky podpořeny 

jednotlivé projekty různých odvětví a sektorů přispívajících k plnění uvedených 

závazků a to ve všech fázích jejich životního cyklu.  Banka poskytuje širokou nabídku 

forem financování jako například vlastní kapitál nebo podřízený a seniorní úvěr 

s dlouhou dobou splatnosti a nízkou úrokovou mírou.
130

 Výběr podporovaných projektů 

je prováděn na tržním přístupu, na základě jejich návratnosti a výnosnosti. Podle plánů 

by GIB měla také spolupracovat s komerčními bankami za účelem poskytnutí levného 

financování pro střední a malé podniky a domácnosti. 

Výše popsaný mechanismus podpory snižování emisí skleníkových plynů a 

realizace zelených projektů prostřednictvím této instituce je založen na charakteru a 

specifikách britského systému, takže ho pochopitelně nelze v plné míře využít pro 

aplikaci v českém prostředí. Britská banka navíc bude zaměřena pouze na oblast 

snižování emisí oxidu uhličitého, využití obnovitelných zdrojů energie a alternativních 

pohonů v dopravě. Pokud by se měl tento model aplikovat u nás, měl by cílit na širší 

spektrum podle jednotlivých složek životního prostředí. 
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 Department for Business Inovation a Skills [online]. 2010 [cit. 2012-02-17].  Green invetisment bank.  
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7. Budoucnost SFŽP 
 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, SFŽP představuje významný 

finanční zdroj pro veřejnou podporu realizace opatření k ochraně a zlepšení stavu 

životního prostředí v jeho jednotlivých složkách. Také se ale jedná o základní 

nástroj plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv o životním prostředí a 

členství naší země v Evropské unii.  

V současné době je nejpalčivějším problémem otázka budoucího směřování této 

instituce. Naprostou většinou agendy Fondu v současnosti tvoří administrace 

Operačního projektu životní prostředí, případně programu Zelená úsporám
131

, přičemž 

tyto programy mají být ukončeny ke dni 31. 12. 2013, resp. 2012. Přestože ministerstvo 

ŽP jakožto správce Fondu si nechává zpracovávat téměř každý rok nové analýzy 

možností vývoje, dosud se neobjevila vůle závazně rozhodnout o dalším vývoji. Jedná 

se bohužel o ryze politickou záležitost, která závisí na momentální společenské situaci a 

rozložení politických sil. Realizace těchto vizí také často vyžaduje legislativní změny, 

to znamená, že cílová podoba Fondu bude ovlivněna vůlí zákonodárců.  

Měnící se úloha Fondu i očekávané skutečnosti vyžadují diskusi o strategických 

záměrech Fondu jako jednoho z významných nástrojů ekologické politiky. Tato diskuse 

je nutná i proto, že poslední strategie Fondu byla projednána a schválena poradou 

vedení MŽP v roce 2000 a strategie, které byly zpracovány v průběhu 90. let, řešily 

především záměry Fondu v oblasti výdajové politiky.  

V médiích můžeme čas od času zaznamenat dokonce zprávy o možném rušení 

státních fondů, byť v minulosti častěji docházelo spíše k nahrazování zrušeného fondu 

fondem jiným, jako typicky v případě Státního fondu vodního hospodářství a Fondu 

ochrany přírody. Koneckonců současný ministr financí ČR je známý svým negativním 

přístupem k těmto institucím, protože „jsou cestou k finanční nezodpovědnosti.“
132

.  

Následující kapitola se tedy zabývá problematikou Státního fondu životního 

prostředí z pohledu de lege ferenda. 
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 Uvažme že „zbytkový“ odbor národních programů a Švýcarských fondů měl ke dni 1. 3. 2012 

pouhých 11 zaměstnanců, v době kdy měl Fond celkově asi 470. 
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7.1. Zelená banka podle plánů bývalého ředitele Michálka 

 

Zatím poslední veřejná diskuse ohledně možného přebudování Fondu proběhla 

nebo spíše začala probíhat v druhé polovině roku 2010. Nový ministr životního 

prostředí Pavel Drobil jmenoval 5. 8. 2010 do funkce ředitele Fondu bývalého makléře 

a konzultanta Světové banky Libora Michálka. V médiích byla tato výměna 

odůvodňována potřebou kvalitního personálního zabezpečení v souvislosti s plánovanou 

transformací na tzv. zelenou banku, jejíž projekt začal v posledních měsících 

připravovat již předchozí ředitel Petr Štěpánek.
133

 Důvodem pro úvahy o nové 

rozvojové bance zaměřené na zelenou ekonomiku byly zřejmé. Nejistá budoucnost 

operačních programů v období po roce 2014 i vyčerpání velké části finančních 

prostředků z programu Zelená úsporám vyústily v hledání řešení, jakým směrem by se 

SFŽP ČR měl dále ubírat a kde najít nové způsoby financování.  

Interní plány, vzniklé na základě zpracovaných analýz
134

, počítaly se zcela novou 

etapu fondu, charakterizovanou poskytováním bankovních služeb zaměřených na 

zelenou ekonomiku. Páteří projektu se měl stát revolvingový fond
135

, kde by se vložené 

prostředky získané jako platby za znečištění životního prostředí
136

 a ekosystémové 

služby nespotřebovali pouze na přímé dotace. Žadatelé byli v této době také 

informováni: „že v příštím období již budou omezeny dotace tam, kde nejsou 

nevyhnutelné, neboť pokřivují účetnictví a nevytváří prostředky na reinvestice“.
137

 

Revolvingový způsob financování podpory konkrétních projektů tak měl být využit již 
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 Aktualne [online]. 2011 [cit. 2011-12-2]. Domácí. Dostupné z WWW: 
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 Externím zpracovatelem analýzy byla např. společnost PricewaterhouseCoopers. 
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ve stávajících programech.
138

 V úvahu připadalo zapojení rovněž Evropské investiční 

banky.  

Podle nového ředitele by zásadní rozdíl oproti stávající úpravě spočíval: „ … 

v daleko více diverzifikovaných zdrojích, zatímco fond má příjem hlavně z povolenek. 

V případě zelené banky lze uvažovat o více zdrojích, například z vydávání emise 

zelených dluhopisů, z rezerv na likvidaci fotovoltaických panelů, ze zvýhodněných 

půjček od specializovaných bank. Podobně větší diverzifikace na straně aktiv je rovněž 

krokem směřujícím k bankovnímu pojetí instituce.“
139

 Přeměna na banku by s sebou 

přinesla samozřejmě vlastní investiční aktivity. Podle Michálkovy koncepce měl 

vzniknout investiční fond „zelený inkubátor“, z něhož by byly podporovány nejrůznější 

environmentální projekty a rozvoj zelených technologií. Jedním z návrhů na získání 

investičních prostředků byla povinnost znečišťovatelů uložit do banky minimální 

rezervy
140

 nebo přímé kofinancování projektů v rámci speciálních fondů přímo 

samotnými znečišťovateli. Celkově měla transformace přinést rozmanitější složení 

strany aktiv i pasiv, čímž by ke stávajícím programům přibyly další produkty, jejichž 

prostřednictvím by bylo možné financovat rozvoj životního prostředí v České republice. 

Snahu transformovat Fond na zelenou banku označil za svůj nejambicióznější 

projekt rovněž ministr Drobil. Dříve než však byly představeny jakékoliv právní kroky 

realizující výše popsané vize, rozhořela se v prosinci 2011 široce medializovaná 

korupční aféra, na jejímž konci byla uvolněná křesla jak ministra MŽP, tak ředitele 

SFŽP ČR. Veškeré diskuse o transformaci tak nikdy nepřekročily rezortní půdu. Tomáš 

Chalupa po svém nástupu na ministerstvo avizoval, že se hodlá zaměřit na urgentnější 

problémy rezortu a s projektem širší transformace SFŽP nepočítá. V nejbližší době se 

tak vzniku tohoto zajímavého a v českém prostředí lecčem revolučního nového subjektu 

na finančním trhu pravděpodobně nedočkáme. 

7.2. Zachování stávajícího modelu 

 

Je více než zřejmé, že klesající tendence příjmů taxativně uvedených v § 2 odst. 

1 zákona č. 388/1991 Sb. musí nutně vést, při zachování SFŽP k hledání nové cesty 
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 Uvažovalo se například o snížení míry dotací v programu Zelená úsporám o 50 % v souvislosti 
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posílení zdrojů. Podle odhadů se totiž, při zachování současného stavu v případě 

konstantního čerpání bez jakýchkoli změn, tento trend ještě prohloubí a již v roce 2014 

nebude Fond disponovat žádnými volnými prostředky. Jako nejjednodušší řešení se jeví 

snížení kancelářských výdajů
141

, zastavení poklesu příjmů z poplatků, ale také více 

vyvážený podíl typů jednotlivých podpor. Jistě by pomohlo opětovné navýšení podílu 

půjček, které tvořily v roce 1995 přibližně 47, 9 %, ale o 15 let později pouhých 13, 

4%
142

.  

Navýšení příjmů by mohla zajistit úprava složkových zákonů. Například pouhé 

zvýšení poplatku za odběr 1 m
3
 pitné vody podle Přílohy č. 2 k vodnímu zákonu z 2 Kč 

na 3 Kč a užitkové vody z 3 Kč na 4 Kč by podle předpokladů přineslo výnos přibližně 

500 mil. Kč.
143

 Další pozitivní změnou by bylo zjednodušení poplatkového systému 

zákona o ovzduší. Optimálním řešením by bylo vypustit některé dosud zpoplatňované 

emise a současně navýšit zpoplatnění SO2, Nox, PM a VOC, protože v porovnání s 

Německem a severskými zeměmi jsou naše současné poplatky podstatně nižší.
144

 

Obdobně bychom mohli uvažovat o zvýšení stávajících odvodů za vyjmutí půdy ze 

zemědělského půdního fondu stanovených v příloze č. 1 zákona č. 334/1992 Sb.  

„K námitce, že odvody nepřiměřeně zatěžují vlastníky stavebních pozemků a jiné 

žadatele je třeba podotknout, že tržní ceny stavebních pozemků jsou daleko vyšší než 

ceny zemědělské půdy s připočtením odvodů.“
145

 

Významným zdrojem příjmů by pro Fond mohly od roku 2013 stát výnosy 

z prodeje „podnikových“ emisních povolenek podle evropského emisního obchodování 

jak již bylo uvedeno v částí zabývající se budoucností programu Zelená úsporám. 

Evropská směrnice č. 2009/29 jasně definuje, že minimálně 50% výnosů z prodeje 

povolenek musí být použito na aktivity spojené se snižováním emisí skleníkových plynů 

a s přizpůsobením se negativním dopadům změny klimatu. Ministerstvo již dříve 
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Zprava_o_hospodareni_2010_web_3.pdf> . 
143

 V současné době se výnos z těchto poplatků ročně pohybuje přibližně okolo 700 mil. Kč. tamtéž. 
144

 Krátce před dokončením této práce byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona č. 86/2002 

Sb., která naopak tyto poplatky vybírané od roku 1991 do budoucna zcela ruší. Blíže. Ekolist [online]. 

2011 [cit. 2011-02-10]. Zpravodajství. Dostupné z WWW: 

<http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/poslanci-schvalili-zruseni-poplatku-za-znecistovani-ovzdusi-

prave-kdyz-lidi-dusi-smog>. 
145

DAMBOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s 304. 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12469-Zprava_o_hospodareni_2010_web_3.pdf
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12469-Zprava_o_hospodareni_2010_web_3.pdf
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avizovalo, že by z výnosů chtělo financovat program navazující na program Zelená 

úsporám. Z analýzy MŽP vyplynulo, že by ČR takto mohla při uvažované ceně 12 eur 

za povolenku získat více než 82 miliardy Kč.
146

 Veškeré odhady předpokládaných 

příjmů jsou však zatíženy značnou mírou nejistoty.  

Níže uvedené modely již vyžadují institucionální úpravu Fondu, tedy změny 

samotného zákona č. 388/1991 Sb. a vytvoření moderní finanční instituce investičního 

typu orientované na rozvoj zelené ekonomiky v souladu Státní politikou životního 

prostředí a zásadami ochrany životního prostředí v ČR. 

 

7.3. Možnosti transformace  

 

7.3.1. Revolvingový fond 

 

Tento model byl podrobněji vysvětlen již v předcházející kapitole a představuje 

jakýsi mezistupeň cesty transformace na banku. Prakticky se jedná o změnu struktury 

příjmů a výdajů současného Fondu. Nespornou výhodou by nepochybně byla relativně 

rychlá realizovatelnost např. do jednoho roku obnášející změnu zákona rozšířením 

druhů podpor. Oproti současnému stavu by nejpodstatnější změna spočívala v nahrazení 

přímých dotací jinými typy. Jejich charakteristikou by měla být možnost návratnosti 

prostředků, spolupráce poskytovatele s finanční investicí i samotná výše, která bývá 

obvykle nižší než u přímé dotace. To by samozřejmě umožnilo podporu až 

mnohonásobně vyššího počtu projektů, ale také neomezení podpůrného mechanismu jen 

na dobu přísunu nových zdrojů. V úvahu by přicházely následující typy podpor: 

 

 Úrokovou dotací se rozumí nenávratný nástroj, kdy jsou poskytovány jednotlivé 

příspěvky ke splátkám úvěru.
147

 Měla by se projevit mírným zlepšením cash flow 

příjemce a s tím spojené úrokovatelnosti. Sama o sobě však je spíše slabou 

formou podpory a zřejmě nebude schopna zajistit dostatečnou formu podpory, 

proto by vhodné kombinovat ji s některým z následujících typů.  

                                                 
146

 Priorita, informační zpravodaj OPŽP, Plány s výnosy z aukcí emisních povolenek, str. 3. 
147

 V minulosti použita např. jako podpora mladých lidí při koupi staršího bytu. Blíže. Ministerstvo pro 

místní rozvoj [online]. [cit. 2011-02-02].  Dostupné z WWW:< http://www.mmr.cz/Bytova-

politika/Programy-Dotace/Podpora-hypotek/1> . 

http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Podpora-hypotek/1
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 Úvěrová garance je potenciální finanční závazek ručitele uhradit v případě 

určitých událostí vedoucích k podstatnému zhoršení důvěryhodnosti příjemce, 

jednu nebo více částek příjemci nebo přímo věřitelům
148

. Žadateli tak umožní 

výrazné zlepšení přístupu ke zdrojům. Neadekvátní nastavení systému by však 

mohlo způsobit velké ztráty. 

 Zvýhodněný úvěr je návratný nástroj vyznačující se vysokými požadavky na 

zdroje, vyššími provozními náklady a hlavně pochopitelně přináší i riziko 

nesplacení úvěru. 

Je třeba zmínit, že výchozím předpokladem pro úvahy o vhodnosti nástrojů je poměrně 

nízká četnost případů použití v českém prostředí
149

. Kombinace různých nástrojů zajistí 

pravděpodobně nejsnáze cílenou intenzitu podpory. Z hlediska posouzení udržitelnosti 

systému se jeví jako a priory vhodná kombinace úrokové dotace, úrokové garance, která 

zajistí kvalitní posouzení bonity žadatele úvěrující bankou a přímé dotace. Přímé dotace 

by bylo vhodné použít spíše u projektů, které nejsou ani tak finančně životaschopné, ale 

v rámci strategie by měly být podporovány.  

Právní úpravu by bylo možné realizovat v rámci „malé“ novely zákona o SFŽP, 

která by posílila jeho právní postavení jakožto poskytovatele zvýhodněných úvěrů. 

Cílem by mělo být přiblížit se kvalitní úpravě činnosti SFRB. 

7.3.2. Fond pro ekologii 

 

Oproti předchozímu modelu se jedná o další krok na cestě k přeměně na 

regulérní bankovní instituci.
150

 Současný systém platby poplatků Fondu by bylo nutné 

nahradit povinnost znečišťovatelů vázat část svých finančních prostředků 

v ekologických instrumentech.
151

 Potenciál vlastních zdrojů by mohl být zvýšen 

například vydáváním tzv. zelených nízkoúročených dluhopisů, u kterých by bylo nutné 

zajistit odpovídající poptávku. Získané prostředky by mohly být využity k financování 

projektů formou kapitálových vstupů např. v oblasti vývoje nových technologií při 

                                                 
148

 Více na: Ministerstvo financí [online]. 2007 [cit. 2011-03-07].  Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FiskalniVyhled_2007Q3_4_pdf.pdf> . 
149

V České republice se v této oblasti lze inspirovat snad jen u Českomoravské záruční a rozvojové banky 

a Státního fondu rozvoje bydlení. Výklad o nich je zařazen v obecné části. 
150

 Bylo by třeba získat od ČNB bankovní licenci podle § 4 zákona o bankách. 
151

 Např. v podobě povinných rezerv provozovatelů solárních elektráren na likvidaci fotovoltaických 

článků. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FiskalniVyhled_2007Q3_4_pdf.pdf
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likvidaci ekologických zátěží, což by mohlo motivovat zvláště důležité zahraniční 

investory.  

Předpokládaná doba transformace na tento model je odhadována přibližně na 

dva roky, neboť lze předpokládat, že pouhá příprava podstatné novely zákona č. 

388/1991 Sb. a zákona o kolektivním investování by zabraly alespoň jeden rok. 

 

7.3.3. Zelená banka 

 

Jedná se zatím o nejsmělejší model přebudování Fondu, který by ovšem obnášel 

skutečně obsáhlé legislativní změny, vysoké počáteční investice např. do IT a dobu 

realizace odhadovanou na tři roky. Jak jsem již uvedl výše, v nejbližší době nejspíš 

nebude politická vůle něco podobného realizovat, přestože se jedná o velice nevšední 

projekt nejenom v rámci České republiky, ale také v evropském kontextu. Bankovní 

systém u nás se za posledních více než dvacet let stal poměrně stabilním a dnes má 

relativně dobrou zahraniční reputaci. Tato úzce specializovaná bankovní instituce by se 

i proto mohla stát lídrem podobných bank v Evropě.  

Jako v předešlých případech by stěžejní pro celkový úspěch projektu bylo 

vhodným způsobem významně rozšířit potencionální získávání prostředků, například 

pomocí povinných rezerv od subjektů poškozujících různé složky životního prostředí či 

vkladů žadatelů o dotace z OPŽP a jeho případného nástupce. Pro provádění většiny 

uvažovaných činností by byla samozřejmě rovněž nutná bankovní licence, která by 

s sebou přinášela mj. třeba lepší akceptovatelnost ostatních bank při poskytování 

garance za úvěry. 

Největší úskalí tohoto modelu by jistě představoval náročný legislativní proces 

při tvorbě prakticky nového zákona. Je zřejmé, že i v případě naprosté politické shody 

by složitá příprava paragrafového znění zabrala velice dlouhou dobu, takže lze 

očekávat, že by nová banka začala fungovat až zhruba za tři roky od zadání prvních 

studií zabývajících se přebudováním současného Fondu. Přestože by transformace na 

bankovní instituci přinesla nepochybně mnohem více regulativních pravidel, ze 
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zahraničí je patrný u obdobných projektů 
152

 jasný příklon právě k poskytování 

bankovních a pojistných služeb.  

                                                 
152

 Příkladem může být sjednocení agentur a fondů podporujících rozvoj životního prostředí do nové 

Zelené investiční banky ve Velké Británii. Legislation Goverment [online]. 2008 [cit. 2011-02-01]. 

Climate Change Act 2008.  Dostupné z WWW: 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents>.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents
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Závěr 
 

Oblast státních fondů je součástí finančního práva, respektive jeho podoboru 

rozpočtového práva. Přestože je největší objem prostředků soustředěn ve státním 

rozpočtu, existují i další instituty, přes které plynou veřejné prostředky. Problematika 

státních fondů leží poněkud stranou odborného zájmu, přestože představují jednu z mála 

alternativ, jak financovat určité veřejné statky. 

Jak jsem již uvedl v úvodu, cílem této diplomové práce bylo popsat Státní fond 

životního prostředí a pokusit se nastínit možný vývoj de lege ferenda. Tento fond vznikl 

k 1. 1. 1992 a v současné době je tak nejstarším českým státním fondem. Bohužel to má 

i jisté negativní důsledky. Například samotný zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 

životního prostředí, je velice stručný předpis, a proto téměř veškerá právní úprava 

organizační struktury, ale také procesu čerpání podpory je obsažena v podzákonných 

předpisech. Tento deficit je zvláště kontrastní v porovnání s kvalitní právní úpravou 

státních fondů, zakládaných v druhé velké vlně na počátku třetího tisíciletí. Domnívám 

se, že zejména zákonem o SFRB by bylo vhodné, se nechat v mnohém inspirovat. 

SFŽP představuje v České republice základní nástroj pro plnění závazků 

vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, závazků 

vyplývajících ze členství v Evropské unie a Státní politiky životního prostředí. Za 20 let 

své existence podstatnou měrou pomohl k ochraně a rozvoji životního prostředí a 

rovněž nevládní neziskové organizace si vysoce cení jeho přínosu. Tato shoda však 

nepanuje u ekonomických či právních expertů a zvláště politiků, kteří tradičně bývají v 

otázce prospěšnosti státních fondů rozděleni. Úvahy o možném zúžení či dokonce 

zrušení SFŽP se vyskytují v programech hlavně pravicových stran po celou dobu jeho 

existence. Restriktivní návrhy předkládá v poslední době zejména ministerstvo financí. 

Naposledy se jednalo o návrh na snížení počtu zaměstnanců a následné začlenění do 

struktury MŽP jako jeho odboru nebo návrh novely zřizovacího zákona, jehož jediným 

obsahem je zapůjčení volných prostředků Fondu ministerstvu financí.
153

 

Jasně zodpovědět otázku budoucího směřování Fondu by přitom mělo být pro 

MŽP jedním z prioritních úkolů. Již k 31. 12. 2012 by měl skončit program Zelená 

                                                 
153

Aktualne.cz [online]. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z WWW: 

<http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=737752>. 
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úsporám a rok poté i OPŽP. Ukončením administrace těchto dvou velkých programů 

bez dalšího pokračování by Fond přišel o naprostou většinu agendy a mohl by se tak 

redukovat do stavu, v jakém se nacházel v polovině 90. let 20. století. To by znamenalo 

například propuštění téměř 450 stávajících zaměstnanců.  

Veškeré úvahy o možných změnách SFŽP závisí na vůli zákonodárce, vše bude 

tedy záležet na politické situaci v parlamentu, jak rozsáhlé a odvážné změny připustí. 

Ministerstvo životního prostředí zatím v této záležitosti nezveřejnilo jasnou koncepci, 

takže nelze předvídat, jak se bude situace dále vyvíjet. 

Při zachování status quo bez jakýchkoliv úprav zřizovacího zákona, bych 

doporučil alespoň částečně zvýšit poplatky za využívání a znečišťování životního 

prostředí, které jsou hlavním příjmem Fondu. Je zarážející, že poslanecká sněmovna 

naopak nedávno schválila zrušení poplatků za znečišťování podle zákona o ovzduší. 

V případě, že tuto novelu schválí i Senát, stane se tak ČR v této oblasti skutečně 

unikátem. Dalším významným zdrojem příjmů by pro Fond mohly od roku 2013 stát 

výnosy z prodeje „podnikových“ emisních povolenek podle evropského emisního 

obchodování. 

Pokud se se podařilo zajistit silnou politickou podporu pro odvážnější 

přebudování fondu na instituci investičního typu, navrhl jsem tři modely, které by bylo 

možné realizovat také v postupném sledu. Nejmenší úpravy zřizovacího zákona by 

představoval tzv. „revolvingový fond“.  V zásadě by se jednalo o transformaci struktury 

příjmů a výdajů. Nejzásadnější změna oproti stávající situaci by spočívala v nahrazení 

dotací jinými typy podpory. Druhý model s pracovním názvem „fond pro ekologii“ by 

již vyžadoval získání bankovní licence, na základě které by Fond mohl již například 

přijímat vklady či vydávat dluhopisy. V úvahu připadá i transformace na skutečnou 

bankovní instituci, kterou jsem nazval Zelená banka. Silnou stránkou této varianty je 

významné rozšíření potenciálu získávání prostředků, například pomocí povinných 

minimálních rezerv od subjektů nepříznivě ovlivňujících životní prostředí nebo vkladu 

žadatelů o dotace z budoucího operačního programu zaměřeného na podporu životního 

prostředí. 

Hlavním zdroje inspirace pro uvedené modely jsem čerpal v zahraničí. Zatímco 

v Americe byla založena samostatné divize Bank of America působící v oblasti podpory 

ekologických projektů, ve Velké Británii se objevil zcela nový projekt Green 
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Inventisment Bank, který představuje skutečně moderní způsob, jak napomoci splnění 

závazku ke snížení skleníkových plynů. 

 

Domnívám se, že přes vytýkanou nižší přehlednost toku veřejných financí a 

sníženou flexibilitu transferů prostředků do momentálně potřebnějších oblastí jsou státní 

fondy za splnění určitých podmínek vhodnou alternativou dlouhodobého financování 

určité speciální oblasti. Totéž platí samozřejmě i u Státního fondu životního prostředí, 

který za 20 let své činnosti podpořil tisíce zajímavých projektů v oblasti životního 

prostředí. Příklad ze Slovenska, kde byl podobný státní fond zrušen, aby byl následně 

po několika letech znovu obnoven, nám jasně dokládá potřebnost takové instituce. Ať 

již bude jeho budoucí podoba vypadat jakkoliv, stále by tu měl existovat způsob, jak 

podpořit nejen investiční, ale také neinvestiční projekty, které přispívají k zachování a 

dalšímu rozvoji tak důležité oblasti, jakou životní prostředí pro každého z nás bezesporu 

je. 
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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce pojednává o Státním fondu životního prostředí, jehož 

základním účelem je podporovat ekologická opatření uskutečňované v souladu se Státní 

politikou životního prostředí a zásadami ochrany životního prostředí České republiky. 

Kromě toho představuje základní ekonomický nástroj k plnění povinností z 

mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí a z členství České republiky 

v Evropské unii. 

Hlavním cílem této práce je popsat tuto instituci a pokusit se nastínit možný 

vývoj de lege ferenda. Z důvodu přesného vymezení Fondu ve struktuře veřejných 

financí, je součástí práce také obsáhlá obecná část zabývající se problematikou 

veřejných fondů. 

Diplomová práce je rozdělena celkem na sedm kapitol. Úvodní pojednává o 

teoretickém základu, který je nezbytný pro pochopení dalších souvislostí. Čtenář se tak 

seznámí s oblastí veřejných financí a rozpočtovým hospodařením. Druhá kapitola 

navazuje na obecný základ výkladem o fondovním hospodaření a je zde také popsána 

struktura jednotlivých mimorozpočtových fondů. Následující kapitola se potom zabývá 

fondy na státní úrovni, zvláště pak kategorií státních fondů, kterých existuje v současné 

době šest. Čtvrtá část je věnována popisu vlastního Státního fondu životního prostředí a 

zhodnocení jeho dvacetileté existence. Pátá kapitola nám blíže představí jednotlivé 

programy, prostřednictvím kterých dnes SFŽP konkrétně podporuje environmentální 

projekty. Vedle Operačního programu životní prostředí, který je financován zvláště 

z evropských zdrojů, je mediálně velmi známý zvláště program Zelená úsporám. Šestá 

kapitola nás seznámí se zahraničními institucemi majícími podobný cíl jako SFŽP.  

Poslední část se nakonec zabývá možnostmi, jak lze modifikovat danou instituci do 

budoucna. Je totiž více než zřejmé, že pro další úspěšné plnění svých cílů jsou alespoň 

minimální změny nutné. Nejodvážnější úvahy se přitom zabývají dokonce transformací 

na bankovní instituci. 

Státní fond životního prostředí je specifickým subjektem, který v České 

republice podstatným způsobem přispívá k ochraně a rozvoji životního prostředí. Jedná 
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se o velice důležitou instituci, která by z tohoto důvodu měla být podle mého názoru do 

budoucna nejen zachován, ale dále ještě posílena. 
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Abstract 
 

This diploma thesis deals with the State Environmental Fund of the Czech 

Republic which main objective is to support ecological measures taken in accordance to 

the State Environmental Policy and principles of the environmental protection of the 

Czech republic. Apart from that it represents basic economical instrument of fulfilment 

of duties imposed by international treaties on environmental protection and by the 

membership of the European Union. 

The main goal of this thesis is to describe this intitution and to try to outline 

possible development de lege ferenda. For the accurate delimitation of the Fund in the 

structure of public finances, the thesis contains a large general part dealing with public 

funds. 

The diploma thesis is divided into seven chapters. The first chapter deals with the 

theoretical foundation which is necessary for understanding of the other factors. The 

reader familiarises himself with the area of public finance and financial management. 

The second chapter follows up with the general foundation and presents financial 

management and also describes the structure of each off-budgetary fund. The next 

chapter concerns with funds on the state level, especially with the category of state 

funds which are six in the Czech Republic for the present. The fourth part focuses on 

the describtion of the State Environmental Fund itself and on the evaluation of twenty 

years of his existence. The fifth chapter more closely introduces individual programmes 

through which now SEF subsidises environmental projects. Besides Operational 

Programme Environment which is funded particularly by european sources, is well-

known the Green Savings Programme. Sixth chapter will introduce foreign institutions 

with similar goals like SEF. Finally, the last part discusses possibilities how to modify 

the institution in the future. It is obvious, that for the further fulfilment of its objectives 

at least minimal changes are necessary. The most venturous contemplations goes as far 

as to transform it into a bank. 

The State Environment Fund is a specific subject that substantially contributes to 

environmental protection. It is a very important institution which, in my opinion, should 

not only be preserved, but further strengthen.  
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