Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40
Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále
také „NKÚ“) na rok 2014 pod číslem 14/40. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala
členka NKÚ Ing. Hana Hykšová.
Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s peněžními prostředky určenými na úhradu
nákladů pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství,
z Programu rozvoje venkova a dalších zdrojů.
Kontrola byla prováděna od srpna 2014 do února 2015. Kontrolovaným obdobím byly roky
2011 až 2013, v případě věcných souvislostí i období předchozí a navazující.
Kontrolované osoby:
Ministerstvo zemědělství;
Státní pozemkový úřad, Praha;
Státní zemědělský intervenční fond, Praha.

I. Úvodní informace
Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 (dále jen
„NSPRV“) zajišťoval vazby mezi cíli rozvoje venkova v České republice (dále také „ČR“)
a evropskými strategickými směry prostřednictvím tří strategických rozvojových os:
I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, II. Zlepšování životního prostředí
a krajiny, III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.
NSPRV byl rozpracován do Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013
(dále také „PRV“) jako nástroje pro získání finanční podpory poskytnuté Evropskou unií
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. PRV v ose I. Zlepšení
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, konkrétně v opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
(dále také „opatření I.1.4“), definoval čtyři záměry, na které mohli žadatelé čerpat peněžní
prostředky:
 zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření
návrhu pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.1,
 vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové
úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb.,
 vyměření pozemků dle § 21a zákona č. 229/1991 Sb.2,
 realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav
dle § 9 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.
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Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Ministerstvo zemědělství (dále také „MZe“) realizovalo do 31. 12. 2012 pozemkové úpravy
prostřednictvím organizačního útvaru Ústřední pozemkový úřad (dále také „ÚPÚ“).
Státní pozemkový úřad (dále také „SPÚ“), který byl zřízen k 1. 1. 2013 podle zákona
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
převzal mj. činnosti zrušeného ÚPÚ. ÚPÚ a SPÚ realizovaly pozemkové úpravy ve smyslu
zákona č. 139/2002 Sb. prostřednictvím svých územních pracovišť (zde označovány jako
krajské pozemkové úřady), která byla v pozici žadatele o dotaci v rámci PRV.
Státní zemědělský intervenční fond (dále také „SZIF“) jako platební agentura na základě
usnesení vlády ze dne 23. ledna 2002 č. 102 plnil funkci zprostředkovatele finanční podpory
z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace poskytoval na základě Pravidel, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV, opatření I.1.4 – Pozemkové
úpravy (dále jen „Pravidla PRV“).
Aby bylo možné zjištěné skutečnosti objektivně vyhodnotit, rozšířil NKÚ kontrolované
období v některých souvislostech na období od roku 2003, příp. 2007, do roku 2014,
tj. od účinnosti zákona č. 139/2002 Sb., resp. na programové období PRV. V letech 2007
až 2014 bylo na pozemkové úpravy vynaloženo celkem 13 055 mil. Kč.
Činnosti související s pozemkovými úpravami prověřil Nejvyšší kontrolní úřad u ÚPÚ, SPÚ
a SZIF. Dále bylo ke kontrole vybráno pět krajských pozemkových úřadů (pracoviště pro
Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj a Plzeňský kraj), kde
byla prověřena realizace celkem deseti vybraných komplexních pozemkových úprav (dále
také „KoPÚ“). Objem kontrolovaných peněžních prostředků u vybraného vzorku činil
187 mil. Kč, jednalo se o prostředky vynaložené v období let 2003 až 2013 (příloha č. 1).
Základní pojmy
Pozemkové úpravy jsou definovány ustanovením § 2 zákona č. 139/2002 Sb., který od
1. 1. 2013 stanoví: „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření
vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí
pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena
v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení
kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské
činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí,
ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování
nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické
stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako
neopomenutelný podklad pro územní plánování.“
Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav bez
ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. Obvod
pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami v jednom katastrálním území
a v případě potřeby i v navazující části sousedícího katastrálního území.
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Pozemkové úpravy jsou zpravidla prováděny formou KoPÚ a zahrnují především tyto
činnosti:
 průzkumné a geodetické práce,
 vyhotovení soupisu nároků vlastníků pozemků a odsouhlasení těchto nároků,
 vytvoření plánu společných zařízení,
 připravení návrhu nového uspořádání pozemků,
 vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy,
 vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv,
 zápis nového stavu do katastru nemovitostí,
 realizace návrhu společných zařízení.
Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy – pozemkový úřad rozhodne o schválení
návrhu pozemkové úpravy.
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – pozemkový úřad na základě
schváleného návrhu pozemkové úpravy rozhodne o výměně nebo přechodu vlastnických
práv, o výši úhrady a lhůtě podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení
nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům.
Ukončená pozemková úprava3 – zahrnuje správní činnosti ve smyslu zákona č. 139/2002 Sb.
ukončené vydaným pravomocným rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Realizovaná pozemková úprava3 – zahrnuje realizaci společných zařízení vyplývajících ze
schváleného návrhu pozemkových úprav.
Plán společných zařízení (dále také „PSZ“) – soubor opatření navržených v ukončené
pozemkové úpravě, tvoří kostru pozemkových úprav a zahrnuje podle § 9 odst. 8 zákona
č. 139/2002 Sb.:
a) opatření ke zpřístupnění pozemků,
b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,
c) vodohospodářská opatření sloužící k odvedení povrchových vod a ochraně území před
záplavami,
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability.
Informační systém pozemkových úprav (dále také „ISPÚ“) – webový portál eAGRI, subportál
Venkov, registr Přehled pozemkových úprav (https://eagri.cz/ssl/web/mze/venkov/). ÚPÚ
a následně SPÚ zde evidují základní údaje o pozemkových úpravách. NKÚ pracoval s daty
z neveřejné části ISPÚ aktualizované ke dni 12. 1. 2015.
Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.
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Zdroj: manuál k databázi pozemkových úprav v informačním systému pozemkových úprav.
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II. Shrnutí skutečností zjištěných při kontrole
1. Čerpání peněžních prostředků
Roční čerpání peněžních prostředků určených na pozemkové úpravy v období 2007 až 2014
bylo velmi nerovnoměrné a činilo 1 172 mil. Kč až 2 117 mil. Kč. Na nerovnoměrnost
čerpání měly vliv zejména níže uvedené aspekty:
- Nevhodné nastavení Pravidel PRV, kdy MZe nestanovilo pro příjemce dotace povinnost,
aby neprodleně po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem informoval SZIF o sjednané
ceně díla. SZIF alokoval peněžní prostředky určené na předfinancování PRV podle
předpokládaných cen projektů doložených v žádostech o poskytnutí dotace. Rozdíl mezi
alokovanými prostředky a cenami stanovenými na základě zadávacího řízení činil cca
50 % předpokládaného objemu. Doba, po kterou byly alokované prostředky takto
smluvně vázány a nemohly být využity pro realizaci dalších projektů, činila až 19 měsíců.
- Organizační změny (zrušení Pozemkového fondu ČR a vznik SPÚ k 1. 1. 2013), na základě
kterých došlo v letech 2013–2014 oproti roku 2012 k poklesu financování pozemkových
úprav z prostředků Pozemkového fondu ČR (dále také „PF ČR“) cca o 320 mil. Kč ročně.
- Využití rozpočtovaných prostředků na předfinancování PRV v letech 2011 až 2013 pouze
z 35 až 61 %.
Peněžní zdroje a jejich čerpání
V letech 2007 až 2014 bylo na pozemkové úpravy vynaloženo z více zdrojů celkem
13 055 mil. Kč. Zdroje financování pozemkových úprav a jejich vývoj uvádí tabulka č. 1,
grafické znázornění je obsaženo v grafu č. 1.
Graf č. 1 – Vývoj a podíl prostředků hrazených z jednotlivých zdrojů
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Tabulka č. 1 – Vývoj čerpání peněžních prostředků na pozemkové úpravy dle zdrojů
financování
(v mil. Kč)
Zdroj financování
2007
2008
VPS
663
800
Předfinancování PRV
0
400
PF ČR/SPÚ
153
243
Ostatní zdroje
420
182
Celkem
1 236
1 625
Zdroj: podklady SPÚ.
* Údaj nebyl v době kontroly k dispozici.

2009
630
919
218
229
1 996

2010
700
507
346
162
1 715

2011
697
436
309
178
1 620

2012
611
317
373
273
1 574

2013
699
415
51
7
1 172

2014
674
1 390
53
*
2 117

Celkem
5 474
4 384
1 746
1 451
13 055

Prostředky z kapitoly státního rozpočtu 398 – Všeobecná pokladní správa činily 42 %
celkových výdajů na pozemkové úpravy za roky 2007–2014. Při jejich čerpání nedocházelo
k mimořádným výkyvům, každoročně bylo čerpáno cca 700 mil. Kč.
Prostředky Pozemkového fondu ČR byly na financování pozemkových úprav vynakládány do
31. 12. 2012. Po zrušení PF ČR bylo financování částečně zajištěno z rozpočtu nově vzniklého
Státního pozemkového úřadu. Přesto v letech 2013 a 2014 došlo oproti roku 2012 k výpadku
financování v objemu cca 320 mil. Kč ročně. Prostředky z těchto zdrojů činily 13 % celkových
výdajů na pozemkové úpravy za roky 2007–2014.
Ostatní zdroje financování pozemkových úprav tvořily prostředky na předfinancování
operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (do roku 2008), prostředky
státního rozpočtu určené na protipovodňovou ochranu (do roku 2012) a prostředky dalších
subjektů (např. obce, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lesy České republiky, s. p.). Tyto zdroje se
na financování pozemkových úprav v letech 2007–2014 podílely celkově z 11 %.
Prostředky na předfinancování Programu rozvoje venkova činily 34 % celkových výdajů na
pozemkové úpravy za roky 2007–2014. Rozpočtované peněžní prostředky určené na
předfinancování PRV byly ve sledovaném období čerpány velmi nerovnoměrně, a to
v rozmezí od 317 mil. Kč do 1 390 mil. Kč ročně, tj. cca 35–100 % rozpočtu. Prostředky PRV
poskytoval ÚPÚ/SPÚ prostřednictvím SZIF, a to formou dotace.
Tabulka č. 2 – Předfinancování PRV v letech 2007–2014

(v mil. Kč)

Rok
Upravený rozpočet
Skutečnost
Rozdíl
% plnění rozpočtu
2007
0
0
0
0
2008
820
400
420
49
2009
919
919
0
100
2010
671
507
164
76
2011
715
436
279
61
2012
915
317
598
35
2013
915
414
501
45
2014
1 404
1 390
14
99
Zdroj: průvodní zprávy závěrečných účtů kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství za roky 2007–2013; informace SPÚ.

Jednou z příčin nerovnoměrného a nízkého čerpání alokovaných prostředků byl nesoulad
mezi cenami projektů uvedenými v dohodách o poskytnutí dotace (zde cena vycházela
z předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené dle ceníku stavebních prací) a cenami
uvedenými ve smlouvách o dílo uzavřených se zhotoviteli. NKÚ na vybraném vzorku (příloha
č. 2) ověřil, že SZIF se informaci o rozdílu mezi těmito cenami dozvěděl průměrně po
5

241 dnech, a to z předložené žádosti o proplacení výdajů, příp. z hlášení o změnách. Po tuto
dobu byly alokované prostředky vázány a nemohly být využity pro realizaci dalších projektů.
K nápravě stavu došlo ze strany MZe až v roce 2014, kdy provedlo změnu Pravidel PRV. SPÚ
v roce 2014 čerpal 2,8krát více peněžních prostředků na předfinancování PRV, než bylo
průměrné roční čerpání v letech 2008–2013.
2. Cíle pozemkových úprav
NSPRV jako jeden ze základních dokumentů strategického řízení a programování v oblasti
rozvoje venkova stanovil pro ČR na léta 2007–2013 tyto tři hlavní cíle:
 zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace,
rozvoje a inovací;
 zlepšování životního prostředí a krajiny podporou ekologicky šetrných způsobů
hospodaření s půdou;
 zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a povzbuzení diverzifikace
hospodářské činnosti.
Hlavní cíle NSPRV byly pro pozemkové úpravy blíže specifikovány v PRV, konkrétně
v opatření I.1.4. Nastavené cíle jsou z hlediska plnění velmi dlouhodobé a obtížně
měřitelné, což znesnadňuje jejich exaktní vyhodnocení ve střednědobém horizontu
programového období.


Restrukturalizace pozemků a rozvoj půdního potenciálu; zvýšení konkurenceschopnosti

Ukončené pozemkové úpravy, zejména identifikace pozemků a jejich vlastníků, slouží jako
podklad pro obnovu katastrálního operátu. Navržením optimálního tvaru pozemků
a poskytnutím možnosti snadného vytyčení pozemků v terénu vytvářejí podmínky pro
racionální hospodaření a pro rozvoj trhu s půdou.
Pozemkové úřady v průběhu správního řízení mj. řeší majetkoprávní vztahy, duplicitní zápisy
vlastnictví k pozemkům, dávají podnět k dodatečnému projednání dědictví po vlastníkovi,
jehož pozemky jsou dotčeny řízením o pozemkových úpravách, a v návrhu nového
uspořádání pozemků scelují roztříštěnost zemědělského půdního fondu 4. Rozhodnutím
pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv je pozemková úprava
ukončena a slouží příslušnému katastrálnímu úřadu jako podklad pro obnovu katastrálního
operátu5.

4
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Dle § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, tvoří zemědělský půdní fond orná
půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Do zemědělského půdního fondu
náležejí rovněž rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování
zemědělské výroby, např. polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní
nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická
protierozní opatření apod.
Katastrální operát tvoří: soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její číselné
vyjádření; soubor popisných informací; dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu
souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví; sbírka listin a protokoly
o vkladech, záznamech, poznámkách (viz § 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí).
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NKÚ na vzorku deseti komplexních pozemkových úprav ověřil, že všechny byly řádně zapsány
do katastru nemovitostí a na dotčených územích vznikla nová digitální katastrální mapa
umožňující kdykoliv snadné vytyčení pozemků v terénu.


Vývoj rozsahu realizovaných komplexních pozemkových úprav

NSPRV a následně PRV stanovily pro programové období 2007–2013 požadavek na
přírůstek ploch s realizovanými pozemkovými úpravami o 8 procentních bodů (dále jen
„p.b.“). MZe vykázalo ke dni 31. 12. 2014 splnění tohoto cíle ve výši 13 p.b. – viz tabulka
č. 6. Vykazovaná hodnota ale vyjadřovala nárůst ploch s pozemkovými úpravami
s vydaným pravomocným rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv,
a nikoli nárůst ploch s reálně provedenými pozemkovými úpravami.
V České republice bylo k 31. 12. 2013 celkem 13 054 katastrálních území o rozloze
7 886 707 ha6. Provedení pozemkových úprav se nepředpokládá na přibližně
930 katastrálních územích, která svým charakterem nejsou pro pozemkové úpravy vhodná
(např. husté osídlení, horské oblasti, CHKO). V ISPÚ bylo ke dni 12. 1. 2015 zapsáno
1 810 pozemkových úprav, které byly ukončeny vydáním pravomocného rozhodnutí
o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Pozemkové úpravy byly ukončeny na
829 443 ha, což je cca 19 % plochy zemědělské půdy (do roku 2006 na 6 % plochy a v období
2007–2014 na 13 % plochy7). V rámci těchto ukončených pozemkových úprav byla v plánech
společných zařízení navržena opatření na celkem 86 590 ha. Opatření byla realizována na
7 529 ha (cca 9 %) zamýšlené výměry.
Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat, že provádění pozemkových úprav bude
i bez ohledu na pomalý postup realizace navržených společných zařízení pokračovat několik
dalších desetiletí.


Zlepšení infrastruktury, včetně zabezpečení přístupnosti pozemků, zlepšení životního
prostředí a krajiny a zajištění udržitelnosti vodního hospodářství

Od roku 1995 došlo v ČR z celkové plochy opatření navržených v PSZ k realizaci pouze 11 %
opatření ke zpřístupnění pozemků, 7 % opatření k ochraně zemědělského půdního fondu,
10 % vodohospodářských opatření a 5 % opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.
Pomalý postup realizace navržených společných zařízení ukazuje na skutečnost, že
předpoklady vytvořené pro naplnění cílů komplexních pozemkových úprav zůstaly ve velké
míře nevyužity.
V rámci KoPÚ byla od roku 1995 navržena opatření ke zpřístupnění pozemků na ploše
50 889 ha, protierozní opatření na ploše 9 173 ha, opatření ke zlepšení vodního režimu
krajiny na ploše 3 424 ha a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí na ploše

6
7

Zdroj: souhrnný přehled o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí ČR, stav ke dni 31. 12. 2013.
MZe nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami vypočítává nikoli jako změnu podílu
realizovaných pozemkových úprav na výměře zemědělského půdního fondu vyjádřenou v p. b., nýbrž jako
podíl výměry území s ukončenou pozemkovou úpravou (jednoduchou + komplexní) ve vztahu k ploše
zemědělského půdního fondu (zdroj: informace MZe).
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23 104 ha. Poměr navržených opatření a skutečně realizovaných opatření v rámci ČR je
uveden v tabulce č. 3.
Tabulka č. 3 – Poměr navržených a realizovaných opatření v rámci ČR ke dni 12. 1. 2015
Druh opatření
Opatření ke zpřístupnění pozemků
Protierozní opatření (nezahrnuje organizační
a agrotechnická opatření)
Vodohospodářská opatření
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Celkem
Zdroj: ISPÚ.

Navrhovaná
opatření (ha)
50 889

Realizovaná
opatření (ha)
5 448

9 173

633

6,9

3 424
23 104
86 590

358
1 090
7 529

10,5
4,7
8,7

% realizace
10,7

Ze zjištěných údajů vyplývá, že nejčastěji jsou k realizaci navrhována opatření ke zpřístupnění
pozemků (polní cesty) a vodohospodářská opatření.
Pozemkový úřad po projednání se zastupitelstvem obce a se sborem zástupců vlastníků
pozemků stanoví s ohledem na potřeby vlastníků a se zřetelem k finančním zdrojům postup
realizace společných zařízení vyplývajících ze schváleného návrhu pozemkové úpravy
a stanoví priority realizace v daném katastrálním území. Potřeby realizace společných
zařízení jsou v jednotlivých katastrálních územích zcela nesouměřitelné a vyplývají z místních
podmínek a poměrů. MZe ani SPÚ nemají nastavena kritéria pro výběr konkrétních
katastrálních území s ukončenými KoPÚ, kde je možné přistoupit k realizaci společných
zařízení, ani kritéria pro výběr prioritních opatření, která budou realizována přednostně.
Krajské pozemkové úřady posuzují potřeby v jednotlivých katastrálních územích
individuálně.
Kontrolou u pěti krajských pozemkových úřadů byly zjišťovány základní údaje o navržených
a realizovaných opatřeních z plánů společných zařízení za období 2003–2014. Z celkového
počtu 17 495 navržených společných zařízení byly vypracovány realizační projektové
dokumentace pro 919 společných zařízení (cca 5 %) a z nich bylo realizováno 488 společných
zařízení (cca 3 %). Viz tabulka č. 4.
Tabulka č. 4 – Základní údaje o navržených a realizovaných společných zařízeních*
Celkový
počet
společných
zařízení

Procentní
vyjádření

opatření ke
zpřístupnění
pozemků

– z toho:
vodohospoprotierozní
dářská
opatření
opatření

opatření
k ochraně
a tvorbě ŽP

Navržená
17 495
100 %
52,9 %
8,8 %
11,2 %
27,1 %
společná zařízení
z toho:
919
5,3 %
56,5 %
9,2 %
14,8 %
19,5 %
vyprojektovaná
z toho:
488
2,8 %
60,0 %
7,2 %
13,5 %
19,3 %
realizovaná
Zdroj: podklady SPÚ.
*
Tabulka uvádí data o společných zařízeních schválených v komplexních pozemkových úpravách, které byly
zahájeny od 1. 1. 2003 a ukončeny rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv do
31. 12. 2013 – zachycen je stav u pěti vybraných krajských pozemkových úřadů k datu 31. 12. 2014.
Pozn.: ŽP – životní prostředí.
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Ze 488 realizovaných společných zařízení bylo cca 60 % opatření ke zpřístupnění pozemků,
7 % protierozních opatření, 14 % vodohospodářských opatření a 19 % opatření k ochraně
a tvorbě životního prostředí. Na realizaci těchto 488 společných zařízení bylo vynaloženo
celkem 1 176 mil. Kč, z toho 82 % na opatření na zpřístupnění pozemků, 3 % na protierozní
opatření, 13 % na vodohospodářská opatření a 2 % na opatření k ochraně a tvorbě životního
prostředí.
Graf č. 2 – Počty navržených, vyprojektovaných a realizovaných společných zařízení podle
typu opatření u pěti vybraných krajských pozemkových úřadů
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35

6 000

Počet navržených společných zařízení
1 547
1 956
4 742

z toho počet společných zařízení, na která
byla zpracována realizační projektová
dokumentace
z toho počet realizovaných společných
zařízení

Pozn.: a) opatření ke zpřístupnění pozemků, b) protierozní opatření, c) vodohospodářská opatření, d) opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu před erozí
Na území ČR je dle údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., (dále jen
„VÚMOP“) ohroženo cca 50 % orné půdy vodní erozí a téměř 10 % erozí větrnou. Na
převážné ploše orných půd ohrožených erozí není prováděna systematická ochrana, která by
udržovala ztráty půdy v přípustných hodnotách8. Průměrná roční ztráta půdy každoročně
tyto hodnoty překračuje, a dochází tak k trvalému úbytku orné půdy.
Komplexní pozemkové úpravy jsou základním nástrojem, který řeší problém eroze v celém
daném území zpracováním souboru organizačních, agrotechnických a technických
protierozních opatření.
MZe a od 1. 1. 2013 SPÚ mají možnost sledovat pomocí ISPÚ postup realizace opatření,
u kterých jsou investorem. Opatření provedená jinými subjekty nejsou centrálně sledována,
protože oznamovací povinnost jiných investorů vůči MZe nebo SPÚ není stanovena.
MZe zavedlo ve veřejném registru půdy LPIS9 vrstvu erozní ohroženosti půd a ve spolupráci
s VÚMOP provádí monitoring eroze zemědělské půdy, čímž získává detailní informace
8

9

Přípustná hodnota smyvu činí 1 t/ha/rok u půd mělkých (4 % výměry zemědělské půdy), 4 t/ha/rok
u středně hlubokých půd (80 % výměry zemědělské půdy) a 10 t/ha/rok u půd hlubokých (16 % výměry
zemědělské půdy); jsou-li tyto hodnoty plněny, je zaručeno, že erozí rozrušená a odnesená půda je
průběžně nahrazována nově vytvořenou půdou a nedochází k jejímu trvalému úbytku.
Land Parcel Identification System (LPIS) – evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. Registr vznikl na
základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Hlavním účelem LPIS je ověřování údajů v žádostech
o dotace, a to zejména v případech, kdy jsou dotace poskytovány ve vazbě na zemědělskou půdu.
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o nastalých erozních událostech a škodách na zemědělské půdě. Protierozní opatření
schválená v rámci ukončených pozemkových úprav se do této vrstvy erozní ohroženosti
nevkládají, a monitoring erozních událostí tak není provázán s pozemkovými úpravami
z hlediska preventivní péče o zemědělský půdní fond.
Kontrolou dat uložených v ISPÚ a v LPIS a zároveň i fyzickou kontrolou na místě Nejvyšší
kontrolní úřad u vybraného vzorku komplexních pozemkových úprav zjistil případy, kdy
schválená preventivní protierozní opatření spočívající ve změně využívání půdních bloků
(tj. trvalé zatravnění orné půdy) nebyla vlastníky pozemků (v rozporu se schváleným
návrhem KoPÚ) v praxi realizována.
3. Ukazatele pozemkových úprav
Ukazatele výstupu „počet podporovaných projektů“ a „celkový objem investic“ a ukazatel
výsledku „nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami“, které MZe nastavilo
v rámci PRV pro monitorování a hodnocení opatření I.1.4, odpovídají na otázky, kolik
projektů bylo podpořeno, kolik bylo celkem proinvestováno a jaká část zemědělského
půdního fondu byla zahrnuta a zpracována v ukončených komplexních pozemkových
úpravách. Tyto ukazatele nemonitorují průběh ani stav realizace opatření navržených v PSZ
a rovněž tak nemají vypovídací schopnost o účinnosti realizovaných opatření.


Ukazatel „počet podporovaných projektů“

Nastavený ukazatel byl naplněn. Tento ukazatel vyjadřuje pouze množství dotovaných
projektů, nehodnotí jejich náročnost ani dosažení cílů PRV.
V rámci opatření I.1.4 na období 2007–2013 mělo být původně podpořeno celkem
1 400 projektů. MZe po schválení monitorovacím výborem10 PRV tento ukazatel snížilo na
810 projektů, tj. snížení o 42,1 %.
Tabulka č. 5 – Ukazatel: „počet podporovaných projektů“
Ukazatel

Ukazatel
schválený
2007

Ukazatel po
změnách
6/2010

Ukazatel po
změnách
4/2014

Uzavřené dohody o poskytnutí
dotace
k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014

Počet podporovaných
1 400
1 210
810
projektů
Zdroj: výroční zprávy o implementaci PRV, přehled o jednotlivých kolech výzev PRV.

454

810

K 31. 12. 2014 uzavřel SZIF dohody o poskytnutí dotace pro 810 projektů a do doby ukončení
kontroly schválil uzavření dohod u dalších 83 projektů. Ukazatel je v současnosti naplněn.
Naprostá většina projektů (92 %) byla zaměřena na realizaci vybraných společných zařízení,
kde se jednalo o finančně náročnější projekty. Zbývajících 8 % projektů se vztahovalo
k finančně méně náročným projektům (doplnění a vybudování podrobného polohového
bodového pole, zaměření skutečného stavu, geometrické a polohové určení obvodu
10

Monitorovací výbor byl zřízen v souladu s čl. 77 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 za účelem monitorování
efektivního vynakládání finančních prostředků a správné realizace PRV.
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pozemkových úprav, vytyčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků, vypracování
geometrických plánů). Absolutní hodnota ukazatele „počet podporovaných projektů“
nezobrazuje rozdílnou náročnost jednotlivých projektů a nemá potřebnou vypovídací schopnost
ve vztahu k hodnocení dosažení cílů PRV.


Ukazatel „celkový objem investic“

Tento ukazatel nebyl k 31. 12. 2014 splněn, ale peněžní prostředky lze v rámci PRV čerpat
podle pravidla n+2 i v roce 2015.
Ukazatel „celkový objem investic“ ve výši 194 329 tis. € byl na základě návrhu monitorovacího
výboru PRV a po schválení Evropskou komisí snížen na 159 033 tis. €. Kontrolou NKÚ bylo
ověřeno, že výdaje na pozemkové úpravy byly čerpány nerovnoměrně a ukazatel „celkový objem
investic“ nebyl k 31. 12. 2014 splněn. Přesná výše skutečného plnění ukazatele bude známa až
po ukončení realizace všech projektů, tj. po 30. 6. 2015.


Ukazatel „nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami“

Ukazatel byl k 31. 12. 2014 splněn, avšak nastaven byl zavádějícím způsobem, neboť
nevyjadřuje výměru ploch, na nichž byla realizována společná zařízení, ale pouze plochu
dotčenou pozemkovými úpravami ve fázi vydání pravomocného rozhodnutí o výměně nebo
přechodu vlastnických práv.
Vzhledem k tomu, že takto nastavený ukazatel nepodává relevantní informace o skutečné
realizaci navržených společných zařízení, která jsou zásadní pro naplnění cílů vážících se na
racionální hospodaření, ochranu zemědělské půdy, vody a zvýšení biodiverzity a ekologické
stability, je jeho vypovídací schopnost ve vztahu k cílům nastaveným v PRV velmi nízká.
V rámci opatření I.1.4 na období 2007–2013 byl ukazatel stanoven na 8 p.b.
Tabulka č. 6 – Ukazatel „nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami“
Ukazatel

Ukazatel
schválený 2007

Ukazatel po
Skutečnost k 31. 12. 2014
změnách 6/2010

Nárůst plochy s realizovanými
9 p.b.
8 p.b.
pozemkovými úpravami
Zdroj: výroční zprávy o implementaci PRV, údaj k 31. 12. 2014 převzat z ISPÚ.

13,45 p.b.

4. Informační systém pozemkových úprav
V ISPÚ byly Ústředním pozemkovým úřadem, resp. od 1. 1. 2013 jsou Státním pozemkovým
úřadem evidovány údaje o pozemkových úpravách a o průběhu realizace navržených
společných zařízení, kterou zajišťovaly krajské pozemkové úřady. Údaje jsou uváděny od
roku 1995. Podle údajů ISPÚ bylo v ČR ukončeno 1 810 komplexních pozemkových
úprav, z toho u 131 není uveden žádný návrh společného zařízení.
Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že v rámci těchto 131 pozemkových úprav byla provedena
opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, opatření ke zlepšení vodního režimu
krajiny a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Dále bylo zjištěno, že v některých
případech jsou v ISPÚ uváděny nepřesné nebo neúplné údaje, případně že některá
pracoviště nerespektují metodický pokyn pro vkládání údajů do informačního systému
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a například do předpokládaného rozsahu realizace zahrnují i tzv. cesty doplňkové, u nichž se
pouze vytyčují hranice pozemku. Na nepřesnosti v evidenci upozorňovaly již výsledky
kontrolní akce NKÚ č. 06/34.
Z nepřesné evidence navrhovaných a realizovaných společných zařízení ke zpřístupnění
pozemků, protierozních opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářských
opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí není možné určit přesný celkový
rozsah provedených prací, a proto je obtížné objektivně vyhodnotit plnění stanovených
cílů.
5. Právní úprava pozemkových úprav s vazbou na meziresortní vztahy
Právní úprava neumožňuje MZe nebo SPÚ vymáhat po vlastnících pozemků realizaci
navržených a schválených organizačních a agrotechnických protierozních opatření. Realizace
pozemkových úprav a dopady erozních událostí jsou monitorovány v rámci působnosti MZe,
ale nástroje dohledu a případných sankcí za nerealizování schválených opatření jsou v gesci
Ministerstva životního prostředí.
Krajské pozemkové úřady předkládají navržený plán společných zařízení dotčeným orgánům
státní správy, které mohou uplatnit svá stanoviska k tomuto návrhu. Mezi dotčené orgány
státní správy patří mimo jiné orgány ochrany zemědělského půdního fondu11, vodoprávní
úřady12 a orgány ochrany životního prostředí13. Pozemkový úřad po nabytí právní moci
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy předá část návrhu týkající se plánu
společných zařízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Dotčené
orgány státní správy tak získají informace o navrhovaných protierozních opatřeních,
opatřeních ke zlepšení vodního režimu krajiny a o navrhovaných opatřeních k ochraně
a tvorbě životního prostředí včetně parcelních čísel pozemků, na kterých jsou společná
zařízení navržena, a obdrží také informace o vlastnících těchto pozemků.
Mezi MZe a Ministerstvem životního prostředí neprobíhá přímá spolupráce nebo koordinace
postupu ve věci realizace a kontroly dodržování protierozních a vodohospodářských opatření
navržených v pozemkových úpravách.
6. Hodnocení realizovaných pozemkových úprav
Vyhodnocení cílů NSPRV (tj. zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení
životního prostředí a krajiny, zlepšování kvality života ve venkovských oblastech
a povzbuzení diverzifikace hospodářské činnosti) provádí MZe v rámci průběžného
hodnocení PRV pomocí případových studií. Pro oblast komplexních pozemkových úprav byly
v roce 2013 vypracovány dvě případové studie, ze kterých vyplývají přínosy KoPÚ zejména
pro vlastníky pozemků a pro obce – přínosem je především identifikace pozemků
a vypořádání vlastnických vztahů. Ostatní zemědělské subjekty, které hospodaří ve větší míře
na pronajatých pozemcích, hodnotí pozitivně zejména vyjasnění vlastnické struktury
a zajištění dostupnosti pozemků, resp. zlepšení infrastruktury sloužící zemědělské činnosti.
11
12
13

§ 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
§ 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
§ 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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MZe vzhledem k dlouhodobosti a obtížné měřitelnosti nastavených cílů nevyhodnocuje
systematicky účinnost opatření realizovaných na základě PSZ v oblasti zlepšení životního
prostředí a krajiny, ekologické stability a odtokových poměrů krajiny. Za účelem vytvoření
hodnoticího nástroje schválilo MZe projekt Hodnocení účinnosti realizace komplexních
pozemkových úprav, který byl realizován v letech 2009–2013 vybranými vysokými školami.
Cílem projektu bylo navrhnout metodiku hodnocení účinnosti projekce a realizace
pozemkových úprav, ověřit vliv realizace pozemkových úprav na jednotlivé komponenty
krajiny a optimalizovat projekci plánu společných zařízení s ohledem na jejich vzájemné
propojení.
Projekt byl v roce 2013 dokončen a dle závěrečné zprávy byl cíl projektu splněn. Výsledkem
je metodika hodnocení účinnosti projekce a realizace KoPÚ a software pro hodnocení
účinnosti projekce a realizace KoPÚ.
V době dokončení kontroly NKÚ byl software v základní testovací verzi a používal se pouze ve
školství. MZe předpokládalo jeho další vývoj na základě podnětů a připomínek odborné
veřejnosti, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce funkční využitelnosti. Výstupy
projektu Ministerstvo zemědělství v době kontroly k praktickému hodnocení komplexních
pozemkových úprav nevyužívalo.

III. Vyhodnocení
Prostředky z Programu rozvoje venkova určené na pozemkové úpravy byly v průběhu
programového období 2007–2013 čerpány nerovnoměrně, což ve svém důsledku zpomalilo
postup realizace schválených pozemkových úprav. Ve snaze dočerpat stanovenou alokaci
v letech 2014 a 2015 (tj. čerpání prostředků podle pravidla n+2) došlo v tomto období
k vysokému nárůstu čerpání prostředků.
Peněžní prostředky vynaložené na zpracování pozemkových úprav byly účelně využity
v oblasti vypořádání vlastnických vztahů k zemědělské půdě a scelení půdního fondu,
a tedy i návazné obnově katastrálního operátu.
V oblasti realizace plánu společných zařízení (tj. v oblasti reálného provádění navržených
a schválených opatření) nelze využití peněžních prostředků objektivně vyhodnotit.
V mnoha případech zůstává realizace schválených plánů společných zařízení dlouhodobě
pouze v teoretické rovině nebo dochází jen k jejich částečné realizaci, tj. provedení několika
vybraných prioritních opatření. Neprovedení navržených opatření v celém rozsahu ohrožuje
dosažení smyslu a cílů pozemkových úprav a rovněž znemožňuje vyhodnotit přínosy těchto
opatření.
Cíle stanovené v PRV pro opatření I.1.4 jsou z hlediska dosažení velmi dlouhodobé
a obtížně měřitelné, což znesnadňuje jejich exaktní vyhodnocení v rámci programového
období, z tohoto důvodu jsou hodnoceny pomocí případových studií. Ukazatele, které MZe
nastavilo pro monitorování a hodnocení průběhu pozemkových úprav, nemají vypovídací
schopnost o stavu realizace navržených opatření ani o účinnosti pozemkových úprav.
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Realizace pozemkových úprav, u kterých již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o výměně
nebo přechodu vlastnických práv, je velmi pomalá a neúplná. Od roku 1995 bylo v ČR
dokončeno pouze cca 9 % ze všech opatření navržených v plánech společných zařízení –
součástí těchto plánů byla opatření ke zpřístupnění pozemků, k ochraně půdního fondu,
vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.
Předpoklady vytvořené zpracováním návrhů komplexních pozemkových úprav pro
naplnění cílů v oblastech důsledné ochrany zemědělské půdy, zlepšení odtokových poměrů
krajiny a minimalizace povodňových škod a stejně tak předpoklady k obnovení struktury
krajiny a zvýšení celkové ekologické stability krajiny zůstaly ve velké míře nevyužity.
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Seznam zkratek
ČR

–

Česká republika

CHKO

–

chráněná krajinná oblast

ISPÚ

–

Informační systém pozemkových úprav

KoPÚ

–

komplexní pozemková úprava

MZe

–

Ministerstvo zemědělství

NKÚ

–

Nejvyšší kontrolní úřad

NSPRV

–

Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na
období 2007–2013

p.b.

–

procentní bod

PF ČR

–

Pozemkový fond ČR

Pravidla PRV

–

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty PRV, opatření I.1.4 – Pozemkové úpravy

PRV

–

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013

PSZ

–

plán společných zařízení

SPÚ

–

Státní pozemkový úřad

SZIF

–

Státní zemědělský intervenční fond

ÚPÚ

–

Ústřední pozemkový úřad

VPS

–

kapitola státního rozpočtu 398 – Všeobecná pokladní správa

VÚMOP

–

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
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Příloha č. 1
(v tis. Kč)

2202

Nenkovice

2396

Šatov

Datum
Výměra
ukončení
obvodu
KoPÚ*
KoPÚ (ha)
7. 7. 2009
607
19. 4. 2007
1133

1953

Houdkovice

6. 10. 2007

387

Královéhradecký kraj

16 133

8 094

2649

Lukavice

28. 11. 2008

986

Královéhradecký kraj

21 106

9 048

2147

Mladoňovice

12. 2. 2007

902

Kraj Vysočina

23 084

0

2033

Bitětice

1. 6. 2010

276

Kraj Vysočina

10 142

4 777

Odrlice

23. 1. 2007

421

Olomoucký kraj

15 161

5 312

26. 11. 2007

452

Olomoucký kraj

36 029

7 474

695

Plzeňský kraj

20 295

9 403

357

Plzeňský kraj

8 347

3 841

Číslo
KoPÚ

1922
1933

Název KoPÚ

Tučín

1999

Dražeň

24. 4. 2009

2543

Hájek u Všerub

13. 3. 2009

Výdaje na
KoPÚ do
31. 12. 2013

z toho prostředky
EU na projekty
PRV**

Jihomoravský kraj

26 085

8 210

Jihomoravský kraj

11 071

3 609

Krajský pozemkový
úřad pro

Celkem:
187 453
59 768
Zdroj: dokumentace kontrolovaných KoPÚ.
* Datum ukončení KoPÚ je den nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
** Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie (bez povinného spolufinancování z národních
zdrojů).
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Příloha č. 2
Výdaje dle
Dohody
(v Kč)

Registrační číslo žádosti

07/0021140a/451/001821

28. 4. 2009

3 371 000

08/005/1140d/231/003442

21. 4. 2009

15 500 000

09/007/1140d/452/003393

13. 10. 2010

4 790 000 14. 10. 2010

7. 1. 2011

3

85

11/014/1140d/564/005900

5. 6. 2012

22 761 000 12. 10. 2012

7. 11. 2013

13

11/014/1140d/564/005037

5. 6. 2012

7. 2. 2013

11/014/1140d/232/005153

14. 6. 2012

14 930 000 *12. 7. 2010 12. 12. 2012

11/014/1140d/232/006619

13. 6. 2012

9 656 860

11/014/1140d/452/004935

14. 6. 2012

11/014/1140d/452/005941

14. 6. 2012

11/014/1140d/671/006624

7 408 686

Datum
podpisu
SoD

22. 6. 2009

Datum
HoZV nebo
ŽoP

Doba od
Doba od
Datum
podpisu SoD podpisu SoD
žádosti
a HoZV/ŽoP a HoZV/ŽoP
o proplacení
v měsících
ve dnech

Datum
podpisu
Dohody

2. 6. 2010

12

8. 4. 2010 30. 11. 2010

8

23. 5. 2012

345

Skutečně
poskytnutá
dotace

Proplaceno
z ceny
v Dohodě
(v %)

25. 3. 2011

801 640

23,8

236 22. 11. 2010

9 690 236

62,5

22. 2. 2011

2 895 732

60,5

391

7. 11. 2013

10 946 165

48,1

9

260

7. 2. 2013

4 812 274

65,0

6

181

10. 5. 2013

12 537 712

84,0

9. 7. 2012

2. 4. 2013

9

267

2. 4. 2013

5 121 083

53,0

16 000 000

6. 9. 2012

22. 7. 2013

11

319

3. 2. 2014

10 791 674

67,4

11 369 000

28. 8. 2012

7. 8. 2013

11

344 16. 12. 2013

9 167 755

80,6

12. 6. 2012

16 359 303

13. 8. 2012

4. 11. 2013

13

380

8. 11. 2013

9 965 620

60,9

12/015/1140d/563/000286

3. 10. 2012

15 995 410

27. 9. 2012

10. 4. 2014

19

560

10. 4. 2014

6 369 385

39,8

08/005/1140d/453/003569

4. 5. 2009

10 533 999

14. 7. 2009

25. 8. 2010

14

407

1. 11. 2010

3 855 693

36,6

09/007/1140d/453/003430

15. 11. 2010

16 026 520

28. 7. 2011

9. 5. 2012

10

286

9. 5. 2012

6 128 574

38,2

11/014/1140d/452/005278

20. 6. 2012

3 439 050

29. 6. 2012

22. 7. 2013

13

388 19. 11. 2013

828 790

24,1

12/015/1140d/452/000302

17. 10. 2012

8 176 784

11. 5. 2012 10. 10. 2012

5

07/002/1140d/671/001763

16. 5. 2008

9 242 922

22. 9. 2008

22. 9. 2008

08/005/1140d/672/003461

15. 4. 2009

9 033 003

11. 5. 2009 26. 10. 2009

09/007/1140d/671/003243

8. 11. 2010

9 701 551

26. 4. 2011

11/014/1140d/671/006460

25. 6. 2012

15 484 881

12/015/1140d/671/000259

16. 10. 2012

7 481 113

07/002/1140c/231/001616

152

27. 2. 2014

4 861 832

59,5

0

0

7. 12. 2009

4 318 648

46,7

6

168

30. 9. 2010

4 968 448

55,0

2. 5. 2011

0

6

4. 10. 2011

3 746 316

38,6

20. 8. 2012

6. 9. 2012

1

17

22. 11. 2013

7 082 561

45,7

24. 7. 2013

12. 8. 2013

1

19

14. 4. 2014

3 891 334

52,0

30. 4. 2008

2 628 591 17. 10. 2008

8. 7. 2009

9

264

29. 7. 2009

530 000

20,2

08/005/1140d/232/003693

27. 5. 2009

16 793 280 22. 12. 2008

15. 1. 2010

13

389

12. 3. 2010

7 538 706

44,9

09/007/1140d/231/003419

4. 11. 2010

14 806 114

15. 6. 2011

30. 6. 2011

1

15

26. 6. 2012

6 151 786

41,5

11/014/1140d/232/005213

14. 6. 2012

19 100 000

27. 8. 2012 14. 12. 2012

4

109

10. 5. 2013

7 883 705

41,3

12/015/1140d/231/000262

10. 10. 2012

3 385 000

20. 9. 2012

22. 7. 2013

10

305

25. 9. 2013

1 647 296

48,7

07/002/1140d/562/001481

16. 4. 2008

18 106 599

29. 9. 2008

3. 2. 2010

16

492

25. 2. 2010

7 373 549

40,7

08/005/1140c/563/003673

9. 4. 2009

2 499 952

10. 3. 2010

15. 3. 2011

12

370

4. 4. 2011

1 220 240

48,8

09/007/1140d/564/003443

3. 11. 2010

10 501 540 19. 10. 2010

1. 11. 2010

0
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27. 4. 2012

4 035 297

38,4

11/014/1140d/564/005079

11. 6. 2012

12 779 212

12. 9. 2012

19. 3. 2013

6

188

10. 9. 2013

5 926 558

46,4

12/015/1140d/564/000311

25. 10. 2012

46 355 000

7. 12. 2012

19. 6. 2013

6

194

24. 4. 2014

15 676 696

33,8

Celkem
Průměr z 30 projektů

374 216 370
12 473 879

8

Zdroj: podklady SZIF.
* Ve výpočtu použito datum podpisu dohody místo SoD.
Dohoda – dohoda o poskytnutí dotace mezi ÚPÚ a SZIF.
HoZV – hlášení o změně výdajů.
SoD – smlouva o dílo.
ŽoP – žádost o platbu.
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7 218

180 765 305

241

6 025 510

48,3

