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98/28
Hospodaøení s finanèními prostøedky a státními zárukami poskytnutými

na projekty ekologického charakteru

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1998 pod èís-
lem 98/28.

Cílem kontroly bylo provìøit zpùsob výbìru podpo-
rovaných akcí a hospodárnost vynakládání finanèních
prostøedkù s ohledem na dosa�ení stanovených cílù v o-
chranì �ivotního prostøedí.

Kontrolováno bylo období od roku 1992 do roku 1998.

Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypracoval èlen
NKÚ Ing. Josef Pohl.

Kontrolu provedly v období od kvìtna do øíjna 1998
skupiny kontrolujících z odboru �ivotního prostøedí a vý-
stavby NKÚ v Praze a z oblastních odborù NKÚ v Mladé
Boleslavi, Berounì, Liberci, Mostì, Pardubicích, Hrad-
ci Králové a Ostravì.

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo financí (dále jen �MF�),
Ministerstvo �ivotního prostøedí (dále jen �M�P�),
Èeská inspekce �ivotního prostøedí (dále jen �ÈI�P�),
Státní fond �ivotního prostøedí ÈR (dále jen �SF�P�),
ÈEZ, a. s.,
mìstská èást Praha-Kolovraty,
mìsta Beroun, Mní�ek pod Brdy, Liberec, Turnov, �elez-
ný Brod, Vamberk, Hronov, Benátky nad Jizerou,
obce Tuchlovice, Rudná, Nasavrky, Lodín, V�estary,
Sdru�ení majitelù skupinového plynovodu Brnìnec,
Sdru�ení zdravotnických zaøízení, Mladá Boleslav,
Láznì Kundratice a. s.,
Milpa, a. s., Pardubice,
VERNER spol. s r. o., Èervený Kostelec.

Námitky proti kontrolním protokolùm, které poda-
ly kontrolované osoby v 6 pøípadech, byly vypoøádány
vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o ná-
mitkách.

Odvolání proti rozhodnutím o námitkách, která po-
daly kontrolované osoby MF, M�P, ÈI�P, SF�P a ÈEZ,
a. s., byla vypoøádána usneseními senátu NKÚ.

S e n á t   N K Ú (ve slo�ení: Ing. Josef Pohl - pøed-
seda, JUDr. Jiøí Drábek, Mgr. Marie Ho�ková, Ing. Zde-
nìk Smìlík - èlenové) na zasedání konaném dne 15. 12.
1998

s c h v á l i l  usnesením è. 98/28/388
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

I .

Úvod do kontrolované problematiky

Kontrola byla zamìøena na tøi tematické okruhy:

A.  Odklad a prominutí povinnosti zaplatit stanovený
poplatek za zneèi��ování ovzdu�í v souvislosti s rea-
lizací opatøení na sní�ení emisí

Zákon è. 309/1991 Sb., o ochranì ovzdu�í pøed zne-
èi��ujícími látkami (zákon o ovzdu�í), ve znìní pozdìj-
�ích pøedpisù, v § 7 a § 8 stanoví povinnosti provozova-
telù velkých, støedních i malých zdrojù zneèi��ování.
V § 14 dále stanoví pøípustnou úroveò zneèi��ování
ovzdu�í. Od 1. 1. 1999 dochází ke zmìnì v emisních limi-
tech, která má záva�ný dopad zejména na provozovatele
velkých zdrojù zneèi��ování ovzdu�í.

Zákon ÈNR è. 389/1991 Sb., o státní správì ochrany
ovzdu�í a o poplatcích za jeho zneèi��ování, ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù, v § 8 stanoví povinnost pro pro-
vozovatele samostatnì vypoèítat pro ka�dý rok poplatek
za ka�dý zpoplatnìný zdroj zneèi��ování. Pokud provo-
zovatel prokazatelnì zahájil u zdroje zneèi��ování práce
na sní�ení emisí zpoplatnìných �kodlivin, odkládá se mu
povinnost zaplatit poplatek ve vý�i 40 % po dobu reali-
zace tohoto opatøení. Rozhodnutí o vý�i poplatku, který
je provozovatel povinen uhradit, a o odlo�ení jeho zapla-
cení, vydává ÈI�P - územnì pøíslu�ný inspektorát. Pøí-
jemcem tìchto prostøedkù je SF�P.

ÈI�P v rámci výkonu státní správy ochrany ovzdu-
�í rozhoduje o vý�i poplatkù za zneèi��ování ovzdu�í
u velkých zdrojù, ukládá provozovatelùm velkých a
støedních zdrojù zneèi��ování (kteøí neplní povinnosti)
opatøení ke zjednání nápravy a rozhodnutím stanoví
emisní limity pro zdroje zneèi��ování.

ÈI�P ulo�ila ÈEZ, a. s., jako provozovatelce velkých
zdrojù zneèi��ování ovzdu�í v letech 1992 - 1998 poplat-
ky v celkové vý�i 2 513 mil. Kè. Kromì toho povolila
odklad poplatkù ve vý�i cca 600 mil. Kè, z této èástky
bylo na cca 530 mil. Kè vydáno rozhodnutí o prominutí
povinnosti poplatek zaplatit.

Kontrole byla podrobena celá èástka, tj. cca 600 mil.
Kè odlo�ených poplatkù pro ÈEZ, a. s., resp. pøíslu�ná
rozhodnutí ÈI�P o ulo�ení poplatkù. Neoprávnìný od-
klad poplatkù pro ÈEZ, a. s., byl zji�tìn v èástce nejmé-
nì 128,5 mil. Kè, z toho na èástku 68 mil. Kè ji� bylo
vydáno rozhodnutí o prominutí povinnosti poplatek
zaplatit. Dal�í nedostatky byly zji�tìny v èástce nejmé-
nì cca 100 mil. Kè.
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B. Státní záruky

Opatøení ke sní�ení emisí zpoplatnìných �kodlivin (a
uvedení vybraných velkých zdrojù zneèi��ování ovzdu-
�í do souladu s po�adavky vý�e uvedených právních
norem) je v nìkterých pøípadech realizováno prostøed-
nictvím úvìrù zaji�tìných zárukou státu. ÈEZ, a. s., byly
poskytnuty tøi státní záruky na realizaci opatøení ke sní-
�ení emisí velkých elektráren.

V roce 1992 poskytla vláda prostøednictvím MF
státní záruky na realizaci programù:

ENERGY I - záruka na pùjèku ve vý�i 246 mil. USD,
na splacení úrokù 144 mil. USD a dal�ích poplatkù 4 mil.
USD; splátky k úhradì pùjèky jsou rovnomìrnì rozlo�e-
ny do roku 2007; pùjèka byla poskytnuta Svìtovou ban-
kou (dále jen �WB�), resp. Mezinárodní bankou pro obno-
vu a rozvoj (dále jen �IBRD�), která je èástí WB;

Odsíøení elektrárny Poèerady, blok è. 6 - záruka na
pùjèku ve vý�i do 900 mil. Kès; splátky k úhradì pùjèky
jsou rozlo�eny do roku 2003; pùjèka byla poskytnuta
nìmeckou bankou KfW, resp. v rámci úvìrové linky
ÈSOB, a. s.;

Odsíøení elektrárny Prunéøov I - záruka na pùjèku ve
vý�i do korunové protihodnoty 59,2 mil. DEM; splátky
k úhradì pùjèky jsou rozlo�eny do roku 2004; pùjèka byla
poskytnuta nìmeckou bankou KfW, resp. v rámci úvìro-
vé linky ÈSOB, a. s.

Státní záruky za úvìry byly pou�ívány jako nástroj
øe�ení finanèní situace ÈEZ, a. s., bez pou�ití rozpoèto-
vých prostøedkù.

Ke dni 30. 6. 1998 èinila poskytnutá záruka státu za
vý�e uvedené úvìry 6 101 mil. Kè.

Kontrole byly podrobeny prostøedky ve vý�i ko-
runové protihodnoty 59,2 mil. DEM, 900 mil. Kè a pro-
støedky ve vý�i korunového ekvivalentu cca 5 688 mil.
Kè, které byly ke dni 30. 6. 1998 vyèerpány z pùjèky na
projekt  ENERGY I.

C. Program na ozdravìní ovzdu�í ÈR

Zákonem è. 155/1994 Sb., kterým se doplòuje zákon
ÈNR è. 500/1990 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské repub-
liky ve vìcech pøevodù vlastnictví státu k nìkterým vì-
cem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znìní poz-
dìj�ích pøedpisù, bylo rozhodnuto z prostøedkù získa-
ných z prodeje provozních jednotek a likvidace státních
podnikù jednorázovì posílit prostøedky SF�P o 6,1 mld.
Kè. Tyto prostøedky byly urèeny na opatøení k ochranì
ovzdu�í, a to na realizaci Národního programu na ozdra-
vìní ovzdu�í ÈR, pozdìji té� nazývaném Program na
ozdravìní ovzdu�í ÈR (dále jen �POO�). Zámìrem bylo
omezit zneèi�tìní produkované lokálnì pùsobícími sta-
cionárními zdroji, zejména malými a støedními zdroji
zneèi��ování ovzdu�í. Toto zneèi�tìní netvoøí sice nej-
významnìj�í èást celostátních emisí (v roce 1992 zpù-

sobovaly tyto místní zdroje 31,0 % celkových emisí po-
pílku a 11,6 % SO2), má v�ak za následek znaèné zhor�ení
ovzdu�í v sídlech.

Postupnì byla zpracována øada materiálù a návrhù
jak POO zamìøit a finanèní prostøedky úèelnì rozdìlit.
Program na ozdravìní ovzdu�í byl nakonec definován
materiály oficiálnì zveøejnìnými v lednu 1995: Smìrnicí
M�P ÈR o poskytování finanèních prostøedkù ze SF�P
v rámci programu na ozdravìní ovzdu�í ÈR (dále jen
�Smìrnice POO�), Informací pro �adatele o poskytování
prostøedkù v rámci POO a Zásadami pro podání �ádosti
o poskytnutí pøíspìvku na realizaci plynových, elektric-
kých a dal�ích ekologicky vhodných systémù pro otop
domácností v rámci POO - 2. kolo podání �ádosti.

Finanèní objem v�ech �ádostí podaných do 31. 10.
1995, kdy byl jejich pøíjem zastaven, mnohonásobnì pøe-
kroèil mo�nosti POO. Do�lo napø. okolo 4 000 �ádostí
obcí, co� je více ne� dvì tøetiny v�ech obcí ÈR, pøièem�
celkové náklady akcí by pøedstavovaly cca 45 mld. Kè.

SF�P eviduje ekologické pøínosy, kterých bude do-
sa�eno realizací akcí podpoøených z prostøedkù POO.
V souvislosti s rozhodnutími ministra �ivotního prostøe-
dí (dále jen �ministr�) o podporách vydanými do konce
roku 1996 mají být tuhé emise roènì sní�eny o 35 388 t,
emise SO2 o 43 145 t, NOx o 5 150 t, CxHy o 15 232 t, CO
o 64 686 t, tj. celkem o 163 601 t. Toto sní�ení pøedsta-
vuje 16% redukci emisí malých a støedních zdrojù v ÈR.

Na SF�P a M�P bylo kontrolováno poskytování pro-
støedkù z POO ve vý�i 5 192 mil. Kè, na které byla k datu
kontroly vystavena rozhodnutí ministra o podpoøe.
U pøíjemcù podpor (investorù) bylo kontrolováno pou�i-
tí finanèních prostøedkù dle rozhodnutí ministra v obje-
mu  384,5 mil. Kè.

Pøi poskytování prostøedkù POO byly zji�tìny nedo-
statky spoèívající v nedùsledném dodr�ování pravidel
pro nakládání s prostøedky POO, zejména Smìrnice POO
schválené vládou. Tyto nedostatky pøevá�nì metodic-
kého charakteru se týkaly pøibli�nì poloviny celkového
kontrolovaného objemu finanèních prostøedkù.

Pøi pou�ití prostøedkù POO byly zji�tìny záva�né
nedostatky u investorù v celkové vý�i cca 46,3 mil. Kè,
co� je cca 12 % kontrolovaného objemu. Z toho cca 23
mil. Kè èinila podstatná poru�ení smlouvy mezi pøíjemci
podpor a SF�P. Pøi výbìru dodavatelù byla zji�tìna zá-
va�ná poru�ení pøedpisù pøi pou�ití cca 23,3 mil Kè.

II .

Systémové nedostatky

A. Odklad a prominutí povinnosti zaplatit stanovený
 poplatek v souvislosti s realizací opatøení na sní�ení
 emisí

1. Zákon è. 309/1991 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù
(úplné znìní vyhlá�eno pod è. 211/1994 Sb.), v § 3 vy-
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mezuje zdroje zneèi��ování ovzdu�í jako �technolo-
gické objekty obsahující stacionární zaøízení ke spa-
lování paliv, ... pro které bylo vydáno kolaudaèní
nebo jiné obdobné rozhodnutí, na jeho� základì lze
zdroj zneèi��ování provozovat.� Tato definice je z hle-
diska ustanovení § 8 odst. 5 zákona è. 389/1991 Sb.,
tj. pro úèely odkladu èásti poplatku, nedostateèná.
V praxi docházelo k rùznému výkladu ustanovení zá-
kona, majícímu za dùsledek rozdíly ve vý�i odlo�ené
(prominuté) èásti poplatku øádovì v mil. Kè (v jednom
roce na jedné elektrárnì). M�P jako orgán vrchního
státního dozoru neposkytlo jednoznaèný výklad, a
zpùsobilo tak, �e  jednotlivé oblastní inspektoráty
ÈI�P ve svých rozhodnutích postupovaly nejednot-
nì a dle vlastního výkladu vý�e uvedených ustano-
vení zákona.

2. Zákon è. 389/1991 Sb. v § 8 odst. 5 stanoví odklad
kogentnì ve vý�i 40 % vypoèítaného poplatku za zne-
èi��ování ovzdu�í bez ohledu na rozsah sní�ení emise
jednotlivých zpoplatnìných �kodlivin. Tento zpùsob
prominutí èásti poplatku bez ohledu na rozsah sní�ení
emise jednotlivých zpoplatnìných �kodlivin nemá do-
stateèný stimulaèní dopad na provozovatele, který by
vedl ke snaze o maximální sní�ení zneèi�tìní ovzdu�í.

3. ÈI�P ve znaèném poètu pøípadù rozhodla o odlo�ení a
následném prominutí èásti poplatku za zneèi��ování
ovzdu�í vypoèítané z poplatku stanoveného:
- pro celou elektrárnu, a nikoliv pouze pro zaøízení

(zdroj), u nìho� byla zahájena realizace opatøení na
sní�ení emisí zpoplatnìných �kodlivin;

- pro více �kodlivin, ne� které byly realizací opatøení
sní�eny;

- za dobu del�í, ne� po kterou skuteèná realizace opa-
tøení probíhala.

4. Rozhodnutí o ulo�ení poplatku za zneèi��ování ovzdu�í
i rozhodnutí o prominutí povinnosti doplatit poplatek
za zneèi��ování ovzdu�í byla ve znaèném poètu pøípa-
dù vydávána bez návaznosti na �realizaci opatøení na
sní�ení emisí zpoplatnìných �kodlivin�, tj. nebyla ulo-
�ena realizace �ádného konkrétního opatøení.

5. Zákon è. 389/1991 Sb. v § 8 odst. 5 blí�e nespecifiku-
je z hlediska odkladu a následného prominutí poplat-
ku pojem realizace opatøení, zejména ve vztahu k u-
stanovení týkajícímu se �doby realizace�. Není stano-
veno, zda ukonèením realizace opatøení je napø. pøedá-
ní díla investorovi, kolaudace stavby, uvedení zaøíze-
ní do zku�ebního nebo trvalého provozu, provedení
testu �A� apod. Pøitom doba mezi provedením testu
�A� a uvedením zaøízení do trvalého provozu mù�e
pøesáhnout i dva roky. Oblastní inspektoráty ÈI�P pak
v  nìkterých pøípadech stanovily podmínky odkladu a
prominutí èásti poplatku jako �dokonèení realizace
opatøení�, co� je, jak plyne z vý�e uvedeného, velmi
nepøesné urèení.

6. V nìkterých pøípadech byly stanovené podmínky for-
mulovány jako zaji�tìní výstavby fluidních kotlù, bez

vazby na odstavení stávajícího zdroje zneèi�tìní. Pøi-
tom samotnou výstavbu fluidního kotle, který bude
novým zpoplatnìným zdrojem, není mo�né pova�ovat
za �realizaci opatøení sni�ujícího zneèi�tìní�; tímto se
stává a� v souvislosti s odstavením stávajícího zdroje
emisí, který má nahradit.

7. Vyhlá�ka M�P è. 270/1993 Sb., o zpùsobu zji��ování
mno�ství emisí a o technických prostøedcích pro jejich
mìøení u velkých a støedních zdrojù zneèi��ování, kte-
rá je provádìcím pøedpisem k ustanovení § 5 odst. 1
zákona è. 309/1991 Sb., byla vydána a�  7. 10. 1993
a nabyla úèinnosti 4. 11. 1993. Do doby nabytí ú-
èinnosti uvedené vyhlá�ky nebylo pøesnì urèeno, jaký
stav zneèi��ování lze za nedodr�ování emisního limitu
pova�ovat a jakým zpùsobem se emisní limit kontrolu-
je (jakým zpùsobem se emise mìøí). ÈI�P pak s tímto
zdùvodnìním v roce 1993 neukládala provozovatelùm
pøirá�ku ve vý�i 50 % k základnímu poplatku v pøípadì,
kdy zdroj zneèi��ování nedodr�oval emisní limit.

8. V pøípadech, kdy provozovatel nedodr�uje emisní li-
mit a souèasnì realizuje opatøení na sní�ení emisí zpo-
platnìných �kodlivin, je stanoven odklad èásti poplat-
ku ve vý�i 40 % (za realizaci opatøení na sní�ení zpo-
platnìných �kodlivin) z èástky poplatku navý�eného
o 50 % za nedodr�ení emisního limitu. Provozovateli
se tak navy�uje základ pro výpoèet odkladu poplatku
a dochází ke sní�ení sankèního úèinku ustanovení zá-
kona ustanovením stimulaèním.

9. V rozhodnutích ÈI�P nebyly respektovány obecné
principy správního práva, dle kterých musí ka�dý
správní akt urèitým a jednoznaèným zpùsobem vyjad-
øovat zamý�lené právní úèinky; byly pou�ívány ne-
jasné a zavádìjící formulace, ze kterých nelze dovodit
vztah realizovaných prací na sní�ení emisí bez dal�ích
dokladù, v nìkterých pøípadech z pøedlo�ených pod-
kladù nebylo mo�no jednoznaènì urèit termíny zahá-
jení a ukonèení jednotlivých akcí na sní�ení emisí zpo-
platnìných �kodlivin, byly zji�tìny pøípady, kdy byly
v rozhodnutích uvedeny chybné èástky nebo jiné sku-
teènosti. Takto byly prominuty poplatky ve vý�i nej-
ménì 38,5 mil. Kè.

B. Státní záruky

1. Projekt programu ENERGY I byl pøipraven a kvantifi-
kován na èástku 246 mil. USD (z toho na �úpravu emi-
sí� 112 mil. USD). Pøi naplòování projektu konkrétní-
mi akcemi se ukázalo, �e finanèní odhad byl nadhod-
nocen. Do projektu byly zaøazeny i akce, jejich� reali-
zace je sice nezbytná z hlediska zaji�tìní provozu elek-
tráren (generální èi roz�íøené generální opravy), které
v�ak s  deklarovaným cílem omezení negativního pù-
sobení elektroenergetiky na �ivotní prostøedí pøímo ne-
souvisejí. V souèasné dobì je na ÈEZ, a. s., zva�ová-
na mo�nost, �e èástka cca 40 mil. USD z pùjèky nebu-
de èerpána a ÈEZ, a. s., po�ádá WB o sní�ení pùjèky
o tuto èástku.
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2. MF nevìnovalo dostateènou pozornost záruèním
smlouvám, a tím nedostateènì pojistilo návratnost
pøípadnì pou�itých prostøedkù z realizace státní záru-
ky do státního rozpoètu. Napø. èlánek smlouvy, který
má zajistit uznání závazku dlu�níka, není formulován
jednoznaènì a není stanoven termín, do kterého musí
být závazek uznán.

3. ÈEZ, a. s., v nìkterých bodech neplnila podmínky po-
skytnutí státní záruky a MF toto plnìní závazkù vy-
plývajících ze záruèních smluv nevy�adovalo. Napø.
pøi zmìnì v osobì vlastníka nebyly dlu�níkem vèas
provedeny nezbytné kroky stanovené smlouvou k za-
ji�tìní pøípadné pohledávky státu; MF nedostávalo
dohodnuté informace o prùbìhu èerpání pùjèky a
o vývoji finanèní situace ÈEZ, a. s.; ÈEZ, a. s., nepla-
tila vèas poplatky za poskytnutí záruky do státního
rozpoètu.

C. Program na ozdravìní ovzdu�í ÈR

1. Smìrnice POO byla vládì pøedlo�ena v koneèné verzi
ministry �ivotního prostøedí, prùmyslu a obchodu a
financí a byla vládou schválena. Li�í se od Smìrnice
M�P ÈR o poskytování finanèních prostøedkù ze SF�P
ÈR (dále jen �Smìrnice SF�P�), která nabyla úèin-
nosti dnem 6. 3. 1992, resp. od jejích aktuálních pøíloh
mj. v nìkolika ustanoveních, týkajících se zásad posky-
tování finanèních prostøedkù. Rozdílné jsou zejména:
 - limity dotace pro nepodnikatelské subjekty (u POO

je stanoven limit ni��í);
 - úrokové sazby u pùjèek (u POO se poskytují pouze

bezúroèné pùjèky, a to podnikatelským i nepodnika-
telským subjektùm);

 - pøístup k podpoøe ji� ukonèených akcí (z POO lze
hradit náklady na ukonèené akce).

Vydání dal�í smìrnice s takto odli�nými pravidly
financování se z dne�ního pohledu jeví jako neopodstat-
nìné zejména z toho dùvodu, �e bìhem existence POO
byly z prostøedkù tohoto programu financovány i akce
z bì�né databáze �ádostí SF�P. Akce, na jejich� podporu
byla vìnována pøevá�ná vìt�ina finanèních prostøedkù
POO, se po vìcné stránce nijak zásadnì neli�í od zamìøe-
ní akcí na zlep�ení ovzdu�í podporovaných z bì�ných
prostøedkù SF�P. Zároveò nikdy nebyl v plné míøe apli-
kován dvoukolový systém výbìru za pøímé úèasti M�P,
co� je dal�í podstatný rozdíl v obou smìrnicích.

2. Od roku 1995 je znaèná èást objemu podpor z POO
adresována obcím na výstavbu místních plynáren-
ských sítí (vìt�inou støedotlakých rozvodù), a pøípo-
jek v obcích.

Tato zaøízení obce následnì pøedávají plynáren-
ským akciovým spoleènostem ke správì a u�ívání. Pro-
nájem se uskuteèòuje vìt�inou za symbolickou cenu.
V øadì pøípadù je smluvnì zaji�tìn i prodej zaøízení stej-
ným spoleènostem rovnì� za symbolickou cenu, jakmile
bude z hlediska smlouvy o podpoøe ze SF�P mo�ný.

Je zøejmé, �e pøi takto zvolené koncepci, kdy zhruba
polovinu finanèních prostøedkù POO vìnuje SF�P na

podporu výstavby pøípojek a rozvodù, podporuje vlast-
nì SF�P prostøednictvím obcí obchodní spoleènosti, je-
jich� pøedmìtem èinnosti je dodávka plynu a mají v této
èinnosti v dané oblasti obvykle monopolní postavení.
Z prostøedkù SF�P je tak poøizován a navy�ován maje-
tek, který budou akciové spoleènosti u�ívat a pozdìji
i v nìkterých pøípadech vlastnit. Pøitom tyto akciové
spoleènosti jako podnikatelské subjekty, jejich� projekt
se netýká koneèné spotøeby energie, podle Smìrnice
POO podporu ze SF�P pøímo obdr�et nemohou.

3. Podle Smìrnice POO lze poskytovat dotaci mj. práv-
nickým a fyzickým osobám na ekologické vytápìní
bytové jednotky. Pøevá�né vìt�inì �ádostí o indivi-
duální dotace na zmìnu vytápìní u majitelù domkù a
bytù v�ak nebylo vyhovìno. Pøíslu�ná rozhodnutí (cel-
kem 56) vydával ministr prakticky pouze v návaznosti
na zasedání Rady Programu na ozdravìní ovzdu�í ÈR
v roce 1994, tj. v dobì, kdy je�tì Smìrnice POO nebyla
schválena a stávající Smìrnice SF�P vèetnì pøíloh ten-
to zpùsob podpory neumo�òovala - viz té� èást III. C)
1. 2. b) tohoto kontrolního závìru.

Pøevá�ná vìt�ina ostatních obèanù, kteøí v duchu
Zásad i Smìrnice POO realizovali zmìnu vytápìní na eko-
logicky pøijatelný zpùsob a následnì v roce 1995 o pod-
poru z POO prostøednictvím obcí po�ádali, �ádný pøíspì-
vek neobdr�ela. Finanèní objem rozhodnutí ministra na
tento druh podpory tvoøí pouze 3,75 % prostøedkù POO.

Postup M�P, v jeho� dùsledku pøestaly být posky-
továny podpory pøímo obèanùm jako koneèným spotøe-
bitelùm energie, vycházel teprve z vyhodnocení neúmìr-
ného finanèního objemu �ádostí obèanù o podporu na
zmìnu vytápìní, které byly na M�P bìhem roku 1995
doruèeny. Pøed zveøejnìním informací, které byly urèeny
obèanùm a upozoròovaly na mo�nost tohoto druhu pod-
pory a tím je motivovaly k urèitým investicím, nebyly
provedeny kvalitní analýzy, ze kterých by vyplynula pøi-
bli�ná finanèní nároènost jednotlivých forem podpor,
a tedy i reálnost jejich poskytování.

III .

Kontrolní zji�tìní

A. Odklad a prominutí povinnosti zaplatit stanovený po-
platek v souvislosti s realizací opatøení na sní�ení
emisí

1. M�P poru�ilo ustanovení § 24 zákona è. 2/1969 Sb.,
o zøízení ministerstev a jiných ústøedních orgánù stát-
ní správy Èeské republiky, ve znìní zákona è. 272/
/1996 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Ministerstva peèují o nále�itou právní úpravu ...,
pøipravují návrhy zákonù a jiných právních pøedpi-
sù týkajících se vìcí, které patøí do jejich pùsobnos-
ti, ... dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své
pùsobnosti a èiní podle zákonù potøebná opatøení
k nápravì .�,
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a neplnilo dùslednì úlohu vrchního státního dozoru,
která mu nále�í podle ustanovení § 19 odst. 1 tého�
zákona, ve znìní zákona è. 228/1990 Sb.:

�M�P je orgánem vrchního státního dozoru ve vì-
cech �ivotního prostøedí.�

O d ù v o d n ì n í:

a) Jako orgán vrchního státního dozoru ve vìcech �ivot-
ního prostøedí a ústøední orgán státní správy pro
ochranu ovzdu�í neuèinilo v souvislosti s legislativnì
neøe�eným výkonem vrchního státního dozoru tako-
vá opatøení, která by vedla k zachování zákonnosti na
úseku ochrany ovzdu�í; neposkytlo jednoznaèný vý-
klad ustanovení § 3 zákona è. 309/1991 Sb. ve vztahu
k ustanovením § 7 a § 8 zákona è. 389/1991 Sb. a zpù-
sobilo to, �e jednotlivé oblastní inspektoráty ÈI�P
ve svých rozhodnutích postupovaly nejednotnì a dle
vlastního výkladu pøíslu�ných ustanovení zákona.
Nìkteré organizaèní jednotky ÈEZ, a. s., (provozova-
telé) a v nìkterých pøípadech i ÈI�P zahrnovaly pod
pojem �jeden zdroj� ve�kerá zaøízení elektrárny pøes-
to, �e velké elektrárny tvoøí vesmìs nìkolik zaøízení -
kotlù (blokù) - o výkonu vy��ím ne� 50 MW (a realiza-
ce opatøení ke sní�ení emisí se týkala pouze jednoho
kotle) provozovaných zcela samostatnì. Pøitom sklad-
ba a kvalita tìchto zdrojù se s èasem mìní (nìkteré
kotle jsou trvale odstaveny z provozu, jiné jsou do
provozu novì uvádìny).

b) M�P jako orgán vrchního státního dozoru ve vìcech
�ivotního prostøedí, ústøední orgán státní správy pro
ochranu ovzdu�í a nadøízený orgán ÈI�P nedostateè-
nì kontrolovalo svoji podøízenou organizaci (ÈI�P),
zda ve svých rozhodnutích o odkladu placení poplat-
kù stanovuje konkrétnì a jednoznaènì podmínku vzta-
hující se na �dobu realizace� opatøení. Podle dopisu
M�P è. j. 410/1444/98 ze dne 16. 7. 1998 �Konkrétní
termín ukonèení realizace je nezbytným údajem pro
vydání rozhodnutí k odlo�ení platby èásti poplatku.
Doba ukonèení realizace prací � je proto souèástí
podmínek uvedených v tomto rozhodnutí.� Termín
i dal�í podmínky tedy musí být vymezeny konkrétnì a
jednoznaènì, aby jejich dodr�ování bylo kontrolova-
telné. ÈI�P v nìkterých pøípadech podmínky øádnì
nestanovila.

2. ÈI�P poru�ila ustanovení § 8 odst. 2 a odst. 5 zákona
è. 389/1991 Sb., která mj. stanoví:

�Rozhodnutí obsahuje vý�i poplatku, vèetnì podmí-
nek pøípadného odkladu platby èásti poplatku ve
smyslu odstavce 5.�

�Pokud provozovatel prokazatelnì zahájil u zdroje
zneèi��ování práce na sní�ení emisí zpoplatnìných
�kodlivin, odkládá se mu placení poplatku ve vý�i
40 % po dobu realizace opatøení. Dokonèí-li provo-
zovatel tyto práce v souladu se stanovenými podmín-
kami ve smyslu odst. 2, rozhodne orgán ochrany
ovzdu�í o prominutí povinnosti poplatek doplatit.�

O d ù v o d n ì n í:

a) ÈI�P v nìkterých pøípadech rozhodla o odlo�ení a
následnì prominutí èásti poplatku za zneèi��ování
ovzdu�í vypoèítané ve vý�i 40 % z poplatku stanove-
ného pro celou elektrárnu, a nikoliv pouze pro zaøíze-
ní, u nìho� byla zahájena realizace opatøení na sní�ení
emisí zpoplatnìných �kodlivin; nìkterá rozhodnutí
ÈI�P o odkladu poplatkù èasovì nekorespondují
s �dobou realizace opatøení� (poplatek byl odlo�en za
dobu del�í, ne� po kterou probíhala realizace opatøe-
ní). ÈEZ, a. s., byla tímto postupem v období let 1992
a� 1998 zvýhodnìna a pøíjem SF�P byl tak zkrácen
o èástku nejménì 69,5 mil. Kè. V této èástce nejsou
zahrnuty odlo�ené a prominuté poplatky, které nebylo
mo�no z poskytnutých podkladù (jedná se zejména
o podklady za roky 1992 a� 1994) vyèíslit. Napø. u ÈEZ,
a. s., - Elektrárna Dìtmarovice se jednalo o èástku cca
5,1 mil. Kè, u ÈEZ, a. s. - Elektrárna Ledvice se jed-
nalo o èástku cca 31 mil. Kè, u ÈEZ, a. s. - Elektrárna
Prunéøov II se jednalo o èástku cca 19 mil. Kè.

b) ÈI�P nìkterá rozhodnutí, kde se poplatek za zneèi��o-
vání ovzdu�í odkládal, i rozhodnutí o prominutí po-
vinnosti doplatit poplatek za zneèi��ování ovzdu�í
vydala bez návaznosti na �realizaci opatøení na sní�e-
ní emisí zpoplatnìných �kodlivin�; skuteènì realizo-
vaná opatøení neodpovídají podmínkám stanoveným
v nìkterých rozhodnutích; v nìkterých pøípadech byl
poplatek prominut, pøesto�e stanovené podmínky ne-
byly splnìny. Jedná se o odklad poplatkù v èástce
nejménì 59 mil. Kè (nejsou zahrnuty pøípady, kdy ne-
bylo mo�no z  poskytnutých podkladù pøesnou èást-
ku vyèíslit), z toho na cca 56,5 mil. Kè je�tì nebylo
vydáno rozhodnutí o prominutí odlo�ený poplatek
doplatit. Napø. u ÈEZ, a. s. - Elektrárna Mìlník se jed-
ná o èástku cca 56 mil. Kè.

c) Nìkterá rozhodnutí ÈI�P - celkem se jedná o odlo�ené
poplatky ve vý�i cca 44 mil. Kè -nejsou dolo�ena do-
kladem o zahájení realizace opatøení a rovnì� bylo zji�-
tìno nedostateèné nebo sporné dolo�ení dodr�ení
podmínek pro prominutí odlo�eného poplatku (ukon-
èení realizace opatøení) ve stanoveném termínu ve vý�i
cca 18,5 mil. Kè. Napø. u ÈEZ, a. s. - Elektrárna Poøíèí
se jedná o èástku cca 2,5 mil. Kè.

3. ÈI�P poru�ila ustanovení § 7 odst. 1 zákona ÈNR
è. 389/1991 Sb., které stanoví:

�Roèní vý�e poplatku pro jeden velký nebo støední
zdroj zneèi��ování se stanoví pro v�echny druhy pro-
dukovaných zpoplatnìných �kodlivin zpùsobem uve-
deným v pøíloze.�

O d ù v o d n ì n í:

a) ÈI�P nevymìøila poplatek za provoz nìkterých zdro-
jù, napø. pro provozovatele

ÈEZ, a. s. - Elektrárna Poøíèí nebyl za rok 1997 vymì-
øen poplatek za provoz fluidního kotle K7. Tento kotel
byl ji� v roce 1996 èásteènì v provozu a poplatek za
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rok 1996 byl dodateènì vymìøen. Podle Oznámení po-
platku ... za kotel K7, podaného dodateènì ÈEZ, a. s.
- Elektrárna Poøíèí ze dne 20. 1. 1998, se jedná o èástku
997 120 Kè.

b) ÈI�P nevymìøila poplatek za nìkteré zpoplatnìné
�kodliviny,

napø. pro provozovatele

ÈEZ, a. s. - Elektrárna Hodonín v rozhodnutích o ulo-
�ení poplatku za zneèi��ování ovzdu�í pro roky 1996, 1997
a 1998 nestanovila poplatek za uhlovodíky, a to pøesto,
�e provozovatel v �Oznámení ...� tento poplatek na zá-
kladì mìøení ORGREZ, a. s., uvádí. Jedná se o èástku
189 424 Kè v  roce 1996, 175 600 Kè v roce 1997 a 246 532
Kè v roce 1998.

B. Státní záruky

1. ÈEZ, a. s., neplnila podmínky poskytnutí státní záru-
ky na realizaci projektu ENERGY I stanovené záruè-
ní smlouvou   a

MF dostateènì nevy�adovalo plnìní podmínek poskyt-
nutí státní záruky za úvìr (vèetnì úrokù a poplatkù)
na projekt ENERGY I poskytnutý IBRD pro ÈEZ, a. s.,

a souèasnì

neplnilo ustanovení èl. 3 smlouvy mezi FMF a MF ÈR,
kde je mj. stanoveno:

�Ruèitel v tuzemsku se zavazuje, �e

a) bude dozírat na zabezpeèení podmínek vyplývají-
cích pro ÈEZ z dohody o pùjèce, ��

O d ù v o d n ì n í:

a) Èl. 14 odst. 2 záruèní smlouvy stanoví: �V pøípadì
zmìny v osobì vlastníka podniku ve smyslu zákonù
è. 427/1990 Sb. a è. 92/1991 Sb. ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù, je povinností dlu�níka projednat tuto zmì-
nu je�tì pøed uskuteènìním pøevodu vlastnictví. Dlu�-
ník projedná ... s ruèitelem a MF ÈR otázky pøevodu
úvìru na nový právní subjekt � a vypracování do-
datku k uzavøeným smlouvám, pøípadnì uzavøení no-
vých smluvních dokumentù.� Pøi avizované zmìnì
vlastníka v osobì dlu�níka (Èeské energetické závo-
dy, s. p.) nebyl podepsán platný dokument o úpl-
ném pøevodu závazkù na nástupnický subjekt ÈEZ,
a. s. Dne 6. 5. 1992 vznikla akciová spoleènost ÈEZ,
a. s. (dne 30. 4. 1992 byla zalo�ena Fondem národní-
ho majetku ÈR), která od státního podniku Èeské ener-
getické závody pøevzala výrobu elektrické energie a
provozování vysokonapì�ové pøenosové soustavy.
Pøitom státní podnik Èeské energetické závody neza-
nikl a v souèasné dobì je stále zapsán v obchodním
rejstøíku. Dohoda o pùjèce byla podepsána mezi IBRD
a ÈEZ, a. s. Pøesto nebyl vypracován �ádný dokument
o úplném pøevodu závazkù vyplývajících ze smlouvy
vùèi ruèiteli v tuzemsku na nástupnický subjekt (ÈEZ,
a. s.). Vzhledem k tomu, �e dohoda s IBRD je pode-
psána zástupcem státu, ruèila ÈSFR, resp. ÈR za tento

úvìr bez potvrzení závazku plnìní podmínek záruky
(vèetnì pøípadné realizace tohoto závazku) ze strany
dlu�níka (ÈEZ, a. s.).

b) Èl. 14 odst. 1 záruèní smlouvy stanoví: �Dojde-li
v dobì trvání úvìru zaji�tìného ruèením k rozdìlení
podniku dlu�níka na nìkolik samostatných subjektù
�, uzavøou vìøitel, dlu�ník, nástupnické subjekty
dlu�níka, ruèitel a MF ÈR je�tì pøed uskuteènìním
tìchto organizaèních zmìn písemnou dohodu o úpl-
ném pøevodu závazkù �� Do doby ukonèení kontroly
nebyla mezi ÈEZ, a. s., a MF projednána souèasná si-
tuace, kdy je pøipravováno vyèlenìní pøenosové sou-
stavy z ÈEZ, a. s., formou zøízení dceøiné spoleènosti.
Ve smyslu usnesení z øádné valné hromady ÈEZ, a. s.,
ze dne 8. 6. 1998 byla zalo�ena 100% dceøiná akciová
spoleènost ÈEPS, a. s., která k  1. 1. 1999 bude vlastnit
a provozovat pøenosovou soustavu. ÈEPS, a. s., by-
la zapsána do obchodního rejstøíku dne 16. 10. 1998.
Èást pøedmìtné pùjèky ve vý�i cca 30 mil. USD byla
smìøována do modernizace pøenosové soustavy a týká
se tedy majetku, který bude na ÈEPS, a. s., pøeveden.

2. ÈEZ, a. s., neplnila podmínky poskytnutí státní záru-
ky na realizaci projektu ENERGY I stanovené záruè-
ními smlouvami - poru�ila èl. 5 a èl. 7 záruèních smluv
na realizaci projektù ENERGY I, Odsíøení elektrár-
ny  PRUNÉØOV  I  a Odsíøení bloku è. 6 v elektrárnì
POÈERADY   a

MF dostateènì nevy�adovalo plnìní podmínek poskyt-
nutí státní záruky za uvedené úvìry.

O d ù v o d n ì n í:

V èlánku 5 smluv se dlu�ník zavazuje �e �bude MF
ÈR pravidelnì ka�dého 15. 4. a 15. 10. � informovat
o stavu realizace úvìrovaného projektu po stránce fi-
nanèního i vìcného plnìní ve vztahu k harmonogramu
a o vývoji jeho finanèní situace � Souèástí informace
bude i jeho souèasná platební schopnost�. V èlánku 7
se dlu�ník zavazuje, �e �nejménì 1x roènì (do 15. 4.)
pøedlo�í MF ÈR ekonomickou rozvahu o tvorbì vlast-
ních finanèních zdrojù potøebných na krytí splátek zá-
vazkù v bì�ném roce �� ÈEZ, a. s., uvedené zprávy a
informace MF nepøedkládala.

3. MF dostateènì nezabezpeèilo splnìní pøípadného zá-
vazku dlu�níka vùèi státnímu rozpoètu, pokud by do-
�lo k realizaci státní záruky za úvìry na projekty
ENERGY  I, Odsíøení elektrárny  PRUNÉØOV  I nebo
Odsíøení bloku è. 6 v elektrárnì POÈERADY.

O d ù v o d n ì n í:

V èlánku 10 záruèních smluv se dlu�ník zavazuje
k tomu, �e �akceptuje neprodlenì pohledávku MF ÈR
vùèi sobì a poskytne MF ÈR na její zaji�tìní vystave-
nou smìnku se splatností max. do 2 let nebo svùj záva-
zek zajistí hypoteèním zástavním listem�. Není zde v�ak
stanoven termín, do kterého musí být vzniklý závazek
uznán, a vzniká tak prostor pro pøípadná jednání o obsa-
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hu pøedmìtného smluvního ujednání. Do smlouvy ne-
jsou zapracovány �ádné sankèní postihy vùèi dlu�níkovi
za pøípadné poru�ení podmínek smluvního vztahu.

4. ÈEZ, a. s., nepostupovala v souladu s ustanoveními
Dohody o pùjèce na realizaci projektu  ENERGY  I
uzavøené s IBRD.

O d ù v o d n ì n í:

a) ÈEZ, a. s., poru�ila èlánek 2.02 (a) Dohody, kde je mj.
stanoveno:
�Obnos pùjèky mù�e být èerpán ... pro výdaje vzniklé
... na základì odùvodnìných nákladù za zbo�í nebo
slu�by potøebné pro projekt ...�

ÈEZ, a. s., na akci rekonstrukce elektrostatických od-
luèovaèù realizovanou na elektrárnì Prunéøov II èer-
pala z prostøedkù WB o 3 100 DEM více, ne� bylo do-
lo�eno fakturací;

b) nezajistila plnìní èlánku IV oddíl 4.03 Dohody, kde je
uvedeno:
�Vypùjèovatel zajistí u odpovídajícího poji��ovatele
poji�tìní proti v�em takovým rizikùm a v takových
hodnotách, aby byly v souladu s odpovídající praxí
nebo uèiní v tomto smìru jiné opatøení uspokojující
banku.�

Na nìkteré akce ÈEZ, a. s., nesjednala �ádné poji�tì-
ní. Jedná se napø. o akci Rekonstrukce elektrostatic-
kých odluèovaèù, realizovanou na elektrárnì Pruné-
øov II, a akci Modifikace NT èásti parní turbíny, reali-
zovanou na elektrárnì Dìtmarovice;

c) nepostupovala v souladu s ustanovením èl. 6.17. Pøí-
ruèky pro výplatu pùjèky WB, k dodr�ování které je
zavázána Dohodou, kde je mj. uvedeno: �... banka
vy�aduje, aby byly prostøedky okam�itì k dispozici
...�, kdy� ze zvlá�tního úètu opakovanì krátkodobì
ukládala volné finanèní prostøedky v objemu nìkolika
milionù  USD na termínované úèty. Výnos v øádu nì-
kolika tisíc USD byl ponechán na zvlá�tním úètu a
vyu�íván pro dal�í financování v souvislosti s projek-
tem ENERGY I;

d) nepostupovala v souladu s ustanovením bodu 4 pøí-
lohy è. 1 Smìrnice �Zaji��ování zbo�í a slu�eb finan-
covaných z pùjèek Svìtové banky a úvìrù ...�, k dodr-
�ování které je zavázána Dohodou, kde je mj. uvede-
no: �Pøed jakoukoliv vìcnou úpravou nebo odstou-
pením od podmínek kontraktu, udìlením souhlasu
k vìcnému prodlou�ení lhùty stanovené pro realiza-
ci kontraktu ... bude vypùjèovatel informovat ban-
ku o navrhovaných úpravách, odstoupení, prodlou-
�ení nebo zmìnách a jejich dùvodech.� ÈEZ, a. s.,
v nìkterých pøípadech neinformovala WB o prodlou-
�ení lhùty výstavby, navý�ení smluvní ceny a o zmì-
nì pøedmìtu díla. Jednalo se napø. o akci Výmìna za-
staralého ASØTP bloku, realizovanou na elektrárnì
Dìtmarovice, Roz�íøenou generální opravu umìlých
tahù kotle bloku è. 3 na elektrárnì Chvaletice a Roz-
�íøenou generální opravu umìlých tahù kotle bloku
è. 4 na elektrárnì Chvaletice.

C. Program na ozdravìní ovzdu�í ÈR

1. Pøi poskytování prostøedkù POO

1. 1. M�P poru�ilo ustanovení § 21 zákona è. 2/1969
Sb., které stanoví:

�Ministerstva se ve ve�keré své èinnosti øídí ...
zákony a usneseními vlády.�

O d ù v o d n ì n í:

a) M�P se neøídí tìmi ustanoveními Smìrnice POO, kte-
rá pøedpokládají existenci a èinnost Rady Programu na
ozdravìní ovzdu�í ÈR (dále jen �Rada POO�). Svým
usnesením ze dne 14. 12. 1994 è. 711 v bodu I. 1. vláda
schválila Smìrnici POO a ulo�ila v bodu II. 2. písm. a)
ministru �ivotního prostøedí zajistit poskytování pro-
støedkù POO v souladu s touto Smìrnicí.

Rada POO se má podle Smìrnice POO podílet na roz-
dìlování prostøedkù POO - její závìry jsou odborným
podkladem a doporuèením pro rozhodnutí ministra. Rada
POO napø. má projednávat �ádost a doporuèovat zaøaze-
ní opatøení do POO v prvním kole, dále má posuzovat
�ádost a pøedkládat ministrovi doporuèení i v kole dru-
hém. Slo�ení Rady POO z hlediska zastoupení rùzných
orgánù urèuje èást D. èl. III Smìrnice POO (není toto�-
né s Radou Fondu). Jmenování a odvolání èlenù Rady
POO provádí ministr, který rovnì� svolává zasedání.

První zasedání Rady POO se konalo 12. 9. 1994. Po-
slední 12. zasedání se konalo v kvìtnu 1996. S nástupem
nové vlády a v souvislosti s novým slo�ením Parlamentu
byla jmenována Rada Fondu v novém slo�ení, která pøe-
vzala èinnost Rady POO. Èinnost Rady POO tak skonèi-
la døíve, ne� bylo rozdìlení prostøedkù POO rozhodnutí-
mi ministra ukonèeno.

Proto�e ministr od uvedené doby nesvolával zase-
dání Rady POO a její èinnost, specifikovanou Smìrnicí
POO, svìøoval jinému orgánu se slo�ením odli�ným od
Rady POO, nepostupovalo M�P podle usnesení vlády
ze dne 14. 12. 1994 è. 711.

b) M�P se neøídí Smìrnicí POO tím, �e nedodr�uje dù-
slednì dvoukolový postup výbìru podporovaných
akcí.

První tøi zasedání Rady POO se zabývala navrhová-
ním konkrétních akcí pøímo pro rozhodnutí ministra (tedy
tzv. druhokolové rozhodnutí ve smyslu Smìrnice POO).
Jednalo se o �ádosti pøedlo�ené na SF�P, který jejich
podporu doporuèil. Tato zasedání Rady POO se konala
je�tì pøed schválením Smìrnice POO a na základì jejich
doporuèení vydal ministr rozhodnutí o podpoøe z POO
v hodnotì 1,952 mld. Kè.

Zaøazování konkrétních akcí v prvním kole podle èásti
D. èl. II odst. 2. Smìrnice POO probíhalo pouze v návaz-
nosti na 7. - 9. zasedání Rady POO, která se konala v roce
1995; �adatelé zaøazených akcí byli informováni námìst-
kem ministra a vyzváni k podání �ádosti do druhého kola.
Takto bylo rozdìleno celkem 2 867 178 tis. Kè. Pøitom na
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nìkterých zasedáních Rady POO, kde se rozhodovalo
o podporách konkrétních akcí, se doporuèovaly i akce,
které nikdy nepro�ly prvním kolem výbìru.

V letech 1997 a 1998 ji� rozhodnutí ministra vesmìs
nemají vazbu na prvokolová zaøazení provedená v roce
1995 a oznámená dopisy námìstka ministra. V prùbìhu
r. 1997 byly zaøazeny do POO akce ve vý�i cca 690 mil.
Kè, resp. finanèní prostøedky odpovídající jejich podpo-
øe byly odeèteny z bilance POO. Financování tìchto akcí,
které vìcnì vyhovovaly Smìrnici POO, zahájil SF�P
z bì�ného rozpoètu v roce 1996. Zbývajících cca 610 mil.
Kè navrhuje SF�P uplatnit v prùbìhu roku 1998 na pod-
poru dal�ích akcí, které budou vybrány z databáze SF�P
stávajícím, tj. jednokolovým systémem vyhodnocování
�ádostí. Pøesto�e není znám právní podklad pro pøevede-
ní finanèních prostøedkù POO do bì�ného hospodaøe-
ní SF�P, tento pøevod byl uskuteènìn a SF�P pova�uje
POO za uzavøený.

Z vý�e uvedeného textu vyplývá, �e pouze èást pro-
støedkù POO byla rozdìlena zpùsobem schváleným usne-
sením vlády, tj. dvoukolovým výbìrem akcí, kde první
kolo zaji��uje M�P, výsledkem je zaøazení v prvním kole,
a následuje øízení ve druhém kole. Tím, �e po schválení
Smìrnice POO nebylo o ve�kerých prostøedcích POO
rozhodováno podle této Smìrnice, neøídilo se M�P dù-
slednì usnesením vlády ze dne 14. 12. 1994 è. 711.

c) Svým usnesením ze dne 14. 12. 1994 è. 711 vláda schvá-
lila Harmonogram èerpání prostøedkù ve vý�i 6,1 mld.
Kè z Fondu národního majetku ÈR. Podle tohoto mate-
riálu mìla být do poskytnutí dal�í èástky z Fondu ná-
rodního majetku ÈR úèelnì vyèerpána èástka pøeve-
dená v roce pøedchozím a koneèné èerpání mìlo být
ukonèeno k 30. 6. 1998; uvedené podmínky v�ak ne-
jsou dodr�ovány.

Neèerpané prostøedky POO pøispívaly k vysokým
zùstatkùm na úètu SF�P, který je ukládal na termínované
vklady u rùzných bank, ov�em nikoli bez rizika. Auditor
ve svém výroku o úèetní závìrce SF�P k 31. 12. 1997
cituje SF�P, který oznaèil 608,4 mil. Kè za prostøedky,
jejich� návratnost je velmi ohro�ena, nebo jsou témìø
nedobytné. Jedná se právì o tyto termínované vklady
u bank, které neplní své závazky. SF�P vykázal k 31. 12.
1997 celkový zùstatek ve vý�i 4,392 mld. Kè (vèetnì
zmínìných ohro�ených prostøedkù), z toho byl zùstatek
prostøedkù  POO  2,091 mld. Kè.

Tím, �e nebyla dodr�ována podmínka úèelného èer-
pání v daných termínech (finanèní prostøedky POO
nebyly v tìchto termínech fyzicky vyèerpány ani na je-
jich pou�ití nebylo v�dy vydáno rozhodnutí ministra,
pøíp. podepsány smlouvy), neøídilo se M�P usnesením
vlády ze dne 14. 12. 1994 è. 711.

d) M�P nedolo�ilo zpracování dále citovaných materiálù
a jejich pøedkládání adresátùm dle Smìrnice POO,
kterou je povinno dodr�ovat v souladu s usnesením
vlády ze dne 14. 12. 1994 è. 711. Èást D. èlánek IV
Smìrnice POO uvádí mj.: �Výborùm parlamentu, je-
jich� zástupci jsou èleny Rady Fondu, budou pøed-
kládány:

- 2 x roènì seznamy akcí, na které byly uzavøeny hos-
podáøské smlouvy o poskytnutí prostøedkù SF�P
ÈR, uvolnìných z FNM ÈR.

- 1 x roènì zpráva dokumentující stav èerpání pro-
støedkù, uvolnìných z FNM ÈR v kalendáøním roce.

- 1 x roènì zpráva o dosa�ených efektech Národního
programu ozdravìní ovzdu�í.�

Parlamentní výbory jsou podle M�P informovány
prostøednictvím svých èlenù, kteøí se úèastní zasedání
Rady Fondu a kteøí mají k disposici ve�keré podkladové
materiály. Dolo�eno je pouze zpracování ka�doroèní in-
formace o realizaci POO v rámci zprávy o èinnosti SF�P,
která je v�ak pøedkládána vládì.

e) M�P nevìnovalo dostateènou pozornost zprávì pro
vládu, kterou je povinno zpracovat dle èásti D. èlán-
ku IV Smìrnice POO: �Vládì ÈR bude za ka�dý rok
realizace POO pøedkládána, v rámci zprávy o èin-
nosti SF�P, informace o postupu prací, èerpání pro-
støedkù ...�

Zpráva o èinnosti SF�P za rok 1997, kterou M�P pøed-
lo�ilo vládì a kterou vláda vzala na vìdomí dne 27. 5.
1998, obsahuje samostatnou èást vìnovanou POO a v ní
uvádí øadu údajù, které lze oznaèit za zavádìjící nebo
nepøesné. Napø. z této zprávy je mo�né usuzovat, �e pøi
rozdìlování ve�kerých prostøedkù POO byl dùslednì
uplatòován dvoukolový systém schválený vládou a v�e-
obecnì bylo postupováno podle Smìrnice POO, co�
ov�em M�P mù�e dolo�it pouze pro èást tìchto prostøed-
kù, jak je uvedeno v èásti III. C) 1. 1. b) tohoto kontrolní-
ho závìru. Informace, podle které bylo bilanèní rozdìlení
prostøedkù POO v celkové vý�i 6,1 mld. Kè ukonèeno ji�
k 31. 12. 1997, je v rozporu s dal�ím textem zprávy, podle
kterého se v prùbìhu roku 1998 budou poskytovat pro-
støedky ve vý�i 609,6 mil Kè na dal�í akce podporované
SF�P (tj. na akce, které nejsou zatím urèeny). Je tedy
výsti�nìj�í konstatování, �e bilanèní rozdìlení prostøed-
kù POO není dodnes ukonèeno.

Èástka 690 mil. Kè byla v roce 1997 bilanènì pøeve-
dena z POO na akce bì�nì financované SF�P (ani jejich
oznaèení neodpovídá POO) a jak je vý�e uvedeno, v roce
1998 má být realizováno obdobným zpùsobem dal�ích
609,6 mil Kè. Dùle�itá skuteènost, �e zbylé finanèní pro-
støedky jsou fakticky pøevádìny do hospodaøení SF�P,
není ve zprávì pro vládu zmínìna.

Z vý�e uvedeného vyplývá, �e M�P informovalo vlá-
du ve vìci POO nepøesnì a zkreslenì.

1. 2. Ministr poru�il ustanovení § 4 odst. 2 zákona ÈNR
è. 388/1991 Sb., o Státním fondu �ivotního prostøe-
dí Èeské republiky, které stanoví:

�Prostøedky z Fondu se poskytují �adatelùm za
podmínek stanovených statutem a smìrnicí ...�,

pøièem� ustanovení § 1 odst. 5 tého� zákona stanoví:

�O poskytování prostøedkù z Fondu rozhoduje mi-
nistr.�

O d ù v o d n ì n í:

a) U nìkterých pøíjemcù podpory z POO - nepodnikatel-
ských subjektù ministr rozhodl o poskytnutí vy��ího
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procenta dotace, ne� umo�òuje Smìrnice POO, která
v èásti D. èl. I odst. 1. písm. a) uvádí:

�Dotaci ... lze poskytnout v zásadì jen nepodnikatel-
skému subjektu do vý�e 40 % nákladù ... Nepodnika-
telskými subjekty se rozumí mìsta, obce a jiné práv-
nické èi fyzické osoby, které nejsou zapsány v ob-
chodním rejstøíku ...�  Celkem u 3 rozhodnutí vyda-
ných v období 5/1995 - 5/1996 je pøekroèen limit 40 %
nákladù; toto pøekroèení èiní 7 790 tis. Kè.

Dále v nìkterých pøípadech ministr rozhodl o poskyt-
nutí dotací podnikatelským subjektùm. Dotace byly po-
skytnuty napø. stavebním bytovým dru�stvùm a státní-
mu podniku, který se zabývá bytovým hospodáøstvím.
V�echny tyto subjekty jsou zapsány v obchodním rejs-
tøíku. Dotace pro nì podle rozhodnutí ministra z roku
1995 - 1996 èiní celkem 6 955 tis. Kè, pøièem� podle usta-
novení èásti D. èl. I odst. 2. Smìrnice POO  �Podnikatel-
ský subjekt mù�e po�ádat výhradnì o poskytnutí pod-
pory ... formou pùjèky ...�.

b) Ministr rozhodl o podpoøe obèanùm (pøíspìvky do
vý�e 25 tis. Kè), kterou Smìrnice SF�P, resp. její pøílo-
ha na rok 1994 neumo�òovala. (Pøíloha è. 1: �Z Fondu
v roce 1994 nebudou podporována opatøení: a) u zdro-
jù zneèi��ování ovzdu�í ... o tepelném výkonu men�ím
ne� 0,2 MW, tzv. malé zdroje zneèi��ování ovzdu�í ...�)
Smìrnice POO, která v èásti D. èl. I odst. 1. písm. b)
uvádí: �Dotace lze dále poskytnout právnickým a fy-
zickým osobám na ekologické vytápìní bytové jed-
notky a ohøev vody do vý�e základu pro stanovení
podpory, maximálnì v�ak do vý�e 25 tis. Kè ...�, byla
schválena a� 14. 12. 1994. Dne 14. 11. 1994 vydal
ministr 23 rozhodnutí o pøíspìvcích obèanùm ve 
vý�i 91 483 tis. Kè.

1. 3. SF�P nepostupoval pøi poskytování prostøedkù
z POO podle ustanovení § 1 odst. 5 zákona è. 388/
/1991 Sb., citovaného v èásti III. C) 1. 2. tohoto kont-
rolního závìru. Kromì toho SF�P poru�il usta-
novení § 4 odst. 2 zákona è. 388/1991 Sb., rovnì�
citované v èásti III. C) 1. 2., pøièem� èl. 7 odst. 1
Smìrnice SF�P stanoví:

�Na základì rozhodnutí ministra uzavøe Fond s �a-
datelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory.�

O d ù v o d n ì n í:

SF�P poru�il uvedené ustanovení zákona tím, �e
v 21 pøípadu nedodr�el rozhodnutí ministra a uzavøel
smlouvy na bezúroèné pùjèky, zatímco pøíslu�ná roz-
hodnutí znìla na pùjèku s úrokem 6 %. Uvedená dispro-
porce vznikla tím, �e rozhodnutí byla pøipravena podle
návrhu Smìrnice POO a smlouvy byly sepsány podle
Smìrnice POO, která byla mezitím schválena a obsahuje
pouze bezúroèné pùjèky. Rozdíl, o který budou prostøed-
ky SF�P zkráceny oproti rozhodnutí ministra, èiní cca
26 900 tis. Kè.

1.4.  SF�P poru�il ustanovení § 4 odst. 2 zákona è. 388/
/1991 Sb., citované v èásti III. C) 1. 2.

O d ù v o d n ì n í:

a) Èl. 9 odst. 1 Smìrnice SF�P stanoví: �Koneèné pøi-
znání podpory provádí Fond po skonèení realizace
opatøení ...�

SF�P poru�il bod 8 smlouvy s mìstem Vamberk na
akci è. 00439471, podle kterého je SF�P povinen zaujmout
k závìreènému vyhodnocení akce (dále jen �ZVA�) sta-
novisko do 12 mìsícù od jeho doruèení. Doklady byly
doruèeny 28. 11. 1996 a SF�P do doby kontroly nezaujal
písemné stanovisko. Stejný nedostatek byl zji�tìn u akce
è. 06959371, kdy pøíjemce obec No�ovice pøedlo�ila ZVA
dokonce ji� 22. 3. 1996 a SF�P do doby kontroly rovnì�
nezaujal písemné stanovisko. Rovnì� u akce è. 12939471
nezaujal SF�P písemné stanovisko k ZVA podanému
26. 2. 1997 mìstem �elezný Brod. Milpa, a. s., zaslala
ZVA na SF�P 5. 3. 1996 (termín ZVA stanovený smlouvou
5/1995) a v dobì kontroly nemohl SF�P dolo�it zaujetí pí-
semného stanoviska. K ZVA zpracovanému Láznìmi Kun-
dratice, a. s., dne 9. 12. 1996 a doruèenému na SF�P dne
12. 12. 1996 rovnì� SF�P nezaujal písemné stanovisko.

U �ádné z uvedených akcí tak nemohlo být rozhod-
nuto o koneèném pøiznání podpor, které byly poskytnu-
ty v uvedených pøípadech ji� v roce 1994 a 1995.

b) Èást D. èl. I odst. 5. Smìrnice POO mj. stanoví: �Zaøízení
vybudovaná s podporou Fondu nelze bezúplatnì pøe-
vádìt na jiný subjekt. Prostøedky získané v rámci úplat-
ného pøevodu mohou být pou�ity výhradnì na podporu
opatøení v oblasti ochrany �ivotního prostøedí ...�

SF�P neposkytoval prostøedky za podmínek stanove-
ných Smìrnicí POO, proto�e citované ustanovení nepøe-
ná�el v daném znìní do smluv s pøíjemci podpory z POO.

SF�P uzavírá smlouvy s pøíjemci podpory z POO,
které obsahují ustanovení: �Pøíjemce ... se zavazuje, �e
v prùbìhu realizace akce, ani po jejím skonèení, a to a�
do uplynutí tøí let po podání ZVA, nepøevede vlastnictví
pøedmìtu podpory na jinou osobu bez souhlasu Fon-
du.� Tento text nemá stejný smysl jako ustanovení èl. I
odst. 5 Smìrnice POO. SF�P tak nezavázal pøíjemce
k dodr�ení podmínek pøedepsaných Smìrnicí POO.

Podle SF�P je èasovì neomezená podmínka po�ado-
vaná Smìrnicí POO problematická z dùvodu budoucí
kontroly a vynutitelnosti a z tohoto dùvodu ji SF�P ne-
uplatòuje.

c) Èl. 3 odst. 2 Smìrnice SF�P stanoví: ��ádost o podpo-
ru bude Fondem odbornì posouzena ...�

SF�P v nìkterých pøípadech nedùslednì provìøoval
�ádosti pøíjemcù o podporu. Do základu u akce �Plynofi-
kace obce� (pøíjemce obec Rudná) zapoèítal i náklady ve
vý�i 1 100 tis. Kè, které tam podle Smìrnice SF�P nepat-
øí, tj. projektové a prùzkumné práce. Tím byla v rozhod-
nutí ministra neoprávnìnì navý�ena podpora celkem
o 880 tis. Kè. Podkladem pro SF�P pøi stanovení zákla-
du podpory v rozhodnutí ministra pro akci �Plynofikace
kotelny Milpa, a. s.� byl odborný posudek, ve kterém
byla zahrnuta DPH i stejné neoprávnìné polo�ky jako
v pøedcházejícím pøípadì, celkem ve vý�i 464 968 Kè.

d) Èást D. èl. I odst. 1. písm. a) Smìrnice POO týkající
se poskytování podpor podnikatelským subjektùm
- citace èást III. C) 1. 2. a) tohoto kontrolního závìru.
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SF�P se podílel na poru�eních uvedených v èásti
III. C) 1. 2. a) tohoto kontrolního závìru, proto�e doporu-
èil poskytnutí nesprávného procenta dotace a dotace
podnikatelským subjektùm, které Smìrnice POO neu-
mo�òuje, resp. na uvedený nesoulad ve svých stano-
viscích neupozornil.

2. Pøi pou�ívání prostøedkù POO

Mìsto Mní�ek pod Brdy poru�ilo ustanovení § 3 odst. 1
a 2 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných za-
kázek, které stanoví:

�K uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku vyhla�uje
zadavatel obchodní veøejnou soutì� o nejvýhodnìj�í
nabídku.�

�Uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku jiným zpù-
sobem ne� na základì obchodní veøejné soutì�e po-
dle odstavce 1 je pøípustné pouze pøi splnìní podmí-
nek stanovených v § 49 nebo v § 50 tohoto zákona.�

O d ù v o d n ì n í:

Mìsto Mní�ek pod Brdy neprovedlo øádnì výbìr
dodavatele stavby a uzavøelo v prùbìhu roku 1995 na
základì výzvy jednomu zájemci (pøièem� nebyly splnìny
podmínky pro tento zpùsob zadání), resp. bez provedení
výbìru dodavatele dvì smlouvy o dílo na veøejnou za-
kázku - stavbu první èásti II. etapy plynofikace mìsta
Mní�ek pod Brdy. Celková hodnota dodávek èiní podle
tìchto smluv 6 174 350 Kè vèetnì DPH.

U pøíjemcù podpory byla zji�tìna dal�í poru�ení zá-
kona è. 199/1994 Sb., zákona è. 40/1964 Sb., obèanský
zákoník, zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, a smluv o pod-
poøe (Výmìru MF ÈR è.  01/94).

IV .

Shrnutí

A. Odklad a prominutí povinnosti zaplatit stanovený po-
platek za zneèi��ování ovzdu�í v souvislosti s reali-
zací opatøení na sní�ení emisí

Zákon ÈNR è. 389/1991 Sb., o státní správì ochra-
ny ovzdu�í a o poplatcích za jeho zneèi��ování, ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù, umo�òuje odklad a následné pro-
minutí 40 % stanoveného poplatku, pokud provozova-
tel prokazatelnì zahájil u zdroje zneèi��ování práce
na sní�ení emisí zpoplatnìných �kodlivin. Vìt�ina pro-
vozovatelù velkých zdrojù zneèi��ování ovzdu�í tuto mo�-
nost vyu�ívá. Zákon nabyl úèinnosti 4. 10. 1991 a od této
doby se pøi jeho aplikaci v praxi vyskytují nedostatky
zpùsobené zejména nejednotným pøístupem k vymezení
pojmu zdroj zneèi�tìní. Ve znaèném poètu pøípadù byla
odlo�ena a následnì prominuta alikvotní èást poplatku
vypoèítaná ze základního poplatku stanoveného:
- pro celou elektrárnu, pøesto�e opatøení ke sní�ení

emisí bylo realizováno pouze na jednotlivých zaøíze-
ních (blocích);

- pro celý kalendáøní rok, pøesto�e opatøení ke sní�ení
emisí bylo v daném roce realizováno pouze po dobu
nìkolika mìsícù;

- i za emise zneèi��ujících látek, které realizovaným
opatøením nebyly sní�eny.

Uvedené zásadní nedostatky vyplývají jednak z nej-
ednoznaèného výkladu pøíslu�ných ustanovení zákona,
jednak z nedostateènì odpovìdného pøístupu státního
orgánu (ÈI�P) pøi jeho aplikaci v praxi. Do�lo tak za
období od 1. 1. 1992 do 30. 6. 1998 ke zvýhodnìní ÈEZ,
a. s., (plátce) na úkor SF�P (pøíjemce) o èástku nejménì
128,5 mil. Kè, z toho zaplacení èástky nejménì 68 mil.
Kè ji� bylo plátci prominuto.

B. Státní záruky

Pøi poskytování státních záruk nevìnovalo MF do-
stateènou pozornost pøípravì záruèních smluv. Ve smlou-
vách se vyskytly nedostatky, napø. byla nedostateènì po-
ji�tìna návratnost prostøedkù státní záruky v pøípadì její
realizace. ÈEZ, a. s., nìkteré èlánky záruèních smluv
neplnila a MF jejich plnìní nevy�adovalo, pøesto�e se
jednalo napø. o pøevod závazkù na nástupnický subjekt
z dùvodu uskuteènìných organizaèních zmìn nebo
o prùbì�né informace o èerpání pùjèky a o ekonomic-
kou rozvahu o tvorbì finanèních zdrojù potøebných na
krytí splátek závazkù v bì�ném roce. Smlouvy neobsa-
hovaly sankèní ustanovení za jejich neplnìní.

Finanèní potøeba programu ENERGY  I byla nad-
hodnocena. ÈEZ, a. s., jednak uva�uje o sní�ení pùjèky
o èástku cca 40 mil. USD, jednak byly z pùjèky financo-
vány i nìkteré akce, které s deklarovaným cílem ome-
zení negativního pùsobení elektroenergetiky na �ivotní
prostøedí pøímo nesouvisí.

C. Program na ozdravìní ovzdu�í ÈR

Realizace Programu na ozdravìní ovzdu�í ÈR bude
pøedstavovat významné zlep�ení jakosti ovzdu�í v síd-
lech a z tohoto pohledu lze kladnì hodnotit zámìr uvol-
nit pro tento úèel prostøedky státu. Kontrola nakládání
s tìmito prostøedky v�ak prokázala nedostatky, které
sni�ují efektivnost jejich pou�ití.

V oblasti systémových zji�tìní je v tomto kontrol-
ním závìru poukázáno na neopodstatnìné rozdíly ve fi-
nancování akcí zaøazených do Programu na ozdravìní
ovzdu�í ÈR v porovnání s obdobnými akcemi bì�nì pod-
porovanými SF�P, problematická je úèelnost podpory
obcí pøi výstavbì zaøízení, která slou�í k rozvodu plynu.
Dále je hodnocena koncepènost pøístupu M�P, které
bezprostøednì po nábìhu realizace POO na zaèátku
roku 1995 prakticky upustilo od pøímých dotací obèa-
nùm, o kterých je pøedtím informovalo.

Bylo zji�tìno poru�ení obecnì závazných právních pøed-
pisù a návazných norem i nedùsledné dodr�ování usnesení
vlády, kterým byl urèen zpùsob poskytování finanèních
prostøedkù POO, vèetnì harmonogramu èerpání tìchto
prostøedkù a poskytování informací. Pøi rozhodování
o podpoøe a uzavírání smluv o podpoøe konkrétních akcí
nebyly v�dy dodr�eny pøedepsané formy a limity podpor.

U pøíjemcù finanèních prostøedkù bylo zji�tìno ze-
jména nedodr�ování smluv o podpoøe, v tom i záva�né
pøípady zadr�ení a pou�ití prostøedkù na jiný ne� sta-
novený úèel. Stále jsou èasté pøípady nedodr�ování
pøedpisù o výbìru dodavatelù.


