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97/13
Kontrolní závìr z kontroly �Výbìr a u�ití finanèních prostøedkù v oblasti ochrany ovzdu�í�

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1997 pod èís-
lem 97/13. Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypraco-
val èlen NKÚ Ing. Zdenìk Smìlík.

Cílem kontroly bylo provìøit postup pøi stanovení,
vybírání a pøevodech finanèních prostøedkù na úseku
ochrany ovzdu�í a zpùsob u�ití úèelovì urèených pro-
støedkù za období let 1995 - 1996 zejména se zamìøením
na velké a støední zdroje zneèi�tìní.

Kontrolované osoby:

A. Ministerstvo �ivotního prostøedí (dále jen �M�P�)

B. Èeská inspekce �ivotního prostøedí - øeditelství (dále
jen �ÈI�P�) a oblastní inspektoráty ÈI�P (dále jen �OI
ÈI�P�) Plzeò, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava

C. Státní fond �ivotního prostøedí ÈR (dále jen �Fond�)

D. Finanèní úøady (dále jen �FÚ�) v Ústí nad Labem, So-
kolovì, Chebu, Brnì, Plzni, Pardubicích, Svitavách,
Jindøichovì Hradci, Pelhøimovì, Kladnì, Pøíbrami,
Mostì, Lounech a Ostravì

E. Okresní úøady (dále jen �OkÚ�) Sokolov, Cheb, Pardu-
bice, Svitavy, Jindøichùv Hradec, Pelhøimov, Kladno,
Pøíbram, Most, Louny

F. Provozovatelé zdrojù zneèi��ování ovzdu�í (dále jen
�provozovatelé�)

(Za velké zdroje bylo kontrole podrobeno 11 kontro-
lovaných osob, za støední zdroje bylo kontrole podro-
beno 17 kontrolovaných osob.)

G. Pøíjemci podpory na ochranu ovzdu�í (dále jen �pøí-
jemci�)

(Kontrola byla provedena u 8 pøíjemcù podpory.)

Kontrolu provedli v období od èervna 1997 do øíjna
1997 pracovníci odboru �ivotního prostøedí a výstavby
NKÚ a oblastních odborù NKÚ Beroun, Ústí nad Labem,
Most, Sokolov, Plzeò, Tábor, Pardubice, Brno a Ostrava.

Námitky ke kontrolním protokolùm, které podaly
kontrolované osoby v pìti pøípadech, byly vypoøádá-
ny vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o ná-
mitkách.

Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podal
Fond, bylo vypoøádáno usnesením senátu NKÚ.

S e n á t  N K Ú (ve slo�ení: Ing. Zdenìk Smìlík
- pøedseda, JUDr. Jiøí Drábek, Ing. Jana Krejèová a
Ing. Josef Pohl - èlenové) na svém zasedání konaném
dne 18. 12. 1997

s c h v á l i l   usnesením è. 97/13/347
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

I.

Úvod do kontrolované problematiky

Povinnost platit poplatky za zneèi��ování ovzdu�í
mají právnické a fyzické osoby provozující velké, støed-
ní a malé zdroje zneèi��ování podle ustanovení § 6 zá-
kona ÈNR è. 389/1991 Sb., o státní správì ochrany
ovzdu�í a poplatcích za jeho zneèi��ování, a podle usta-
novení § 17 odst. 1 zákona è. 309/1991 Sb., o ochranì
ovzdu�í pøed zneèi��ujícími látkami (zákon o ovzdu�í).
O vý�i poplatku provozovatelù velkých zdrojù zneèi�-
�ování rozhodují OI ÈI�P, o vý�i poplatku støedních
zdrojù rozhodují OkÚ. Poplatky provozovatelù velkých
a støedních zdrojù jsou pøíjmem Fondu. Výbìr poplat-
kù do 30. 9. 1994 provádìly orgány ochrany ovzdu�í.
Od 1. 10. 1994 zákonem è. 158//1994 Sb., kterým se mìní
a doplòuje zákon è. 389/1991 Sb., tato povinnost pokud
jde o velké a støední zdroje zneèi��ování pøe�la na míst-
nì pøíslu�né FÚ.

Orgány ochrany ovzdu�í rozhodují o stanovení vý-
�e poplatkù za zneèi��ování ovzdu�í podle zákona ÈNR
è. 389/1991 Sb. Øízení o vymìøení poplatkù podléhá re�i-
mu zákona ÈNR è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplat-
kù, podle kterého postupují pøi vybírání poplatkù v rámci
dìlené správy i místnì pøíslu�né FÚ. Vybrané finanèní
prostøedky pak FÚ pøevádìjí Fondu, který s nimi nakládá
podle zákona ÈNR è. 388/1991 Sb., o Státním fondu �i-
votního prostøedí Èeské republiky.

Za kontrolované období let 1995-1996 dosáhly pøí-
jmy Fondu z poplatkù za zneèi��ování ovzdu�í celkem
2 431 200 000 Kè a výdaje na podporu opatøení ke zlep-
�ení ovzdu�í dosáhly 1 359 200 000 Kè.

II.

Kontrolní zji�tìní

A. Ministerstvo �ivotního prostøedí

M�P poru�ilo ustanovení § 24 zákona ÈNR è. 2/1969
Sb., o zøízení ministerstev a jiných ústøedních orgá-
nù státní správy, ve znìní pozdìj�ích zmìn a doplòkù,
kde je mj. uvedeno:

�Ministerstva peèují o nále�itou právní úpravu ...;
dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své pùsob-
nosti a èiní podle zákonù potøebná opatøení k ná-
pravì.�

O d ù v o d n ì n í:

M�P jako orgán vrchního státního dozoru ve vìcech
�ivotního prostøedí a ústøední orgán státní správy pro
ochranu ovzdu�í neuèinilo v souvislosti s legislativnì
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neøe�eným výkonem vrchního státního dozoru taková
opatøení, která by vedla k zachovávání zákonnosti na ú-
seku ochrany ovzdu�í. Tento stav ve svých dùsledcích
pøispìl k èastému poru�ování právních pøedpisù v celém
systému stanovení, výbìru a u�ití finanèních prostøedkù
v oblasti ochrany ovzdu�í, které se v letech 1995 - 1996
negativnì projevilo na vý�i skuteènì vymìøených a vy-
braných poplatkù. Nedostatky se projevily také na sku-
teènosti, �e nìkteré vymìøené poplatky z let 1991 - 1994
nebyly dosud vybrány a pøevedeny Fondu k vyu�ití.

M�P pøitom jednotlivé èlánky systému ochrany ovzdu-
�í spravuje, nebo jsou mu podøízeny pøi výkonu státní
správy a M�P je v tomto pøípadì øídí (mj.) vydáváním
smìrnic a zároveò kontroluje jimi provádìný výkon stát-
ní správy, nebo je pøímo øídí. Tak tomu je ve smyslu usta-
novení § 1 odst. 3 zákona ÈNR è. 388/1991 Sb., kde je
uvedeno:
�Správcem Fondu je ministerstvo �ivotního prostøedí
(dále jen �ministerstvo�).�,
resp. ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ÈNR
è. 282/1991 Sb., o Èeské inspekci �ivotního prostøedí a
její pùsobnosti v ochranì lesa, kde je uvedeno:
�Zøizuje se Èeská inspekce �ivotního prostøedí Èeské
republiky (dále jen �inspekce�) jako orgán státní sprá-
vy, který je podøízen ministerstvu �ivotního prostøedí
Èeské republiky (dále jen �ministerstvo�).�,
resp. ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona ÈNR
è. 425/1990 Sb., o okresních úøadech, úpravì jejich pù-
sobnosti a o nìkterých dal�ích opatøeních s tím souvise-
jících, ve znìní zákona è. 321/1992 Sb., kde je uvedeno:
�Pøi výkonu státní správy jsou okresní úøady podøízeny
pøíslu�nému ústøednímu orgánu státní správy.�

B. Èeská inspekce �ivotního prostøedí

1. ÈI�P poru�ila ustanovení èl. 11 odst. 2 písm. e) Statu-
tu Èeské inspekce �ivotního prostøedí z dubna 1993
(statut byl vydán k provedení ustanovení § 1 odst. 3
zákona è. 282/1991 Sb., o Èeské inspekci �ivotního
prostøedí a její pùsobnosti v ochranì lesa), kde je
mj. uvedeno:

�Øeditelství prostøednictvím svých odborù ..., øídí a
sjednocuje èinnost inspekce a OI ...

e) oddìlení informatiky a souhrnných agend ...�

Pøièem� náplò pracovní èinnosti tohoto oddìlení je
uvedena v èásti A (øeditelství inspekce) bodì 5 pøílo-
hy 1 Statutu ÈI�P.

�Oddìlení informatiky a souhrnných agend ...

 - vytváøí a doplòuje informaèní systém inspekce v ná-
vaznosti na Státní informaèní systém �ivotního pro-
støedí,

- vede evidenci pokut a poplatkù ...�

O d ù v o d n ì n í:

Øeditelství ÈI�P vedlo evidenci poplatkù za zneèi�-
�ování ovzdu�í, která nemá dostateènou vypovídací

schopnost o skuteènì vymìøených poplatcích. V dùsled-
ku toho je nedostateèným podkladem pro zpracování
souhrnné evidence poplatkù a vytváøení a doplòování
informaèního systému inspekce v návaznosti na jednot-
ný informaèní systém o �ivotním prostøedí.

Údaje z evidence o celkové vý�i poplatkù vymìøe-
ných ÈI�P v letech 1995 - 1996 vykazují znaèné nepøes-
nosti a nejasnosti. Zahrnují duplicity, souètové chyby,
údaje neidentifikované a dal�í nedostatky, jak bylo zji�-
tìno z dokladù u kontrolovaných OI ÈI�P a jim místnì
pøíslu�ných FÚ.

Mezi údaji z evidence øeditelství ÈI�P a skuteènì
vymìøenými poplatky u 4 kontrolovaných OI ÈI�P
v letech 1995 - 1996 byl zji�tìn rozdíl v celkové èástce
232 324 407 Kè. (Poplatky skuteènì vymìøené OI ÈI�P
byly v roce 1995 ni��í o èástku 93 377 727 Kè a v roce
1996 o èástku 138 946 680 Kè). Li�ily se i poèty rozhod-
nutí skuteènì vydaných jednotlivými OI ÈI�P oproti
údajùm vedeným v evidenci øeditelstvím ÈI�P.

Se zji�tìným stavem evidence poplatkù úzce souvisí
i skuteènost, �e data evidence nebyla a dosud nejsou
øádnì vyu�ívána, a to jak pro potøeby M�P a Fondu, tak
i samotnou ÈI�P. Øeditelství ÈI�P údaje bez úpravy pou-
ze sumarizuje pro potøeby M�P (Èeského hydrometeo-
rologického ústavu - ÈHMÚ a Èeského ekologického
ústavu) a pro vlastní potøebu je nevyu�ívá. Dále bylo
zji�tìno, �e ani ÈHMÚ, který vede Informaèní systém
kvality ovzdu�í, tyto údaje o vý�i vymìøených poplat-
kù nevyu�íval, proto�e je nemìl zahrnuty mezi údaji sle-
dovanými.

2. ÈI�P poru�ila

a) ustanovení ze str. 4 �Sdìlení Ministerstva �ivotního
prostøedí ÈR k ukládání, vybírání a vymáhání poplat-
kù za zneèi��ování ovzdu�í ze støedních a velkých
zdrojù zneèi��ování� (ze dne 8. 2. 1995, è. j. 400/
/475/1994) a následnì upøesnìného v dodatku ke Sdì-
lení (ze dne 31. 3. 1995 è. j. 400/1248/1995), vyda-
ných v souvislosti s úèinností zákona è. 158/1994 Sb.
a urèených OkÚ, magistrátùm mìst a ÈI�P (dále jen
�Sdìlení�), kde je mj. uvedeno:

�Orgány ochrany ovzdu�í za�lou bez zbyteèného od-
kladu místnì pøíslu�nému finanènímu úøadu sou-
hrnný seznam v�ech dlu�níkù poplatkù s jejich pøes-
ným oznaèením, s uvedením vý�e nedoplatkù, údajù
o pùvodní splatnosti dlu�ných èástek, dolo�ky o vyko-
natelnosti a dne, ke kterému je seznam sestavován,
jako� i dal�í potøebné podklady k vymáhání poplat-
kù ...� ;

b) ustanovení ze str. 2 a 3 Sdìlení, kde je mj. stanoveno:

�Orgány ochrany ovzdu�í, tj. ... okresní úøad, oblast-
ní inspektorát ÈI�P, za�lou místnì pøíslu�ným finanè-
ním úøadùm rozhodnutí o vymìøení poplatkù za zne-
èi��ování ovzdu�í nejpozdìji do 7 dnù ode dne jejich
doruèení poplatníkùm ... a to v�dy s dolo�kou o je-
jich vykonatelnosti.�
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�Orgány ochrany ovzdu�í dále za�lou místnì pøíslu�-
nému finanènímu úøadu ve lhùtì do 7 dnù od nabytí
právní moci rozhodnutí o vymìøení poplatku
-  písemné sdìlení, �e rozhodnutí nabylo právní moci

a to v pøípadech, kdy proti rozhodnutí nebylo po-
dáno odvolání ..., nebo

-  pravomocné rozhodnutí o odvolání s dolo�kou o na-
bytí právní moci jen v pøípadech, kdy na podkladì
odvolání byla ulo�ená poplatková povinnost roz-
hodnutím o odvolání zmìnìna.�

O d ù v o d n ì n í:

ad a) Plnìní povinnosti zpracovat seznam dlu�níkù
poplatkù za velké zdroje zneèi��ování ovzdu�í z let 1991
a� 1994 provádìlo øeditelství ÈI�P bez úèasti jednotli-
vých oblastních inspektorátù a povinnost zaslat jej míst-
nì pøíslu�nému FÚ realizovalo jen po èástech. Komplet-
ní pøevod nebyl dosud ukonèen.

V dùsledku toho byla za velké zdroje zneèi��ování
ovzdu�í v letech 1991 - 1994 z celkovì vymìøených po-
platkù ve vý�i 2 912 905 346 Kè Fondu pøevedena pouze
èástka ve vý�i 2 766 802 706 Kè a FÚ postupnì pøedána
k vymáhání èástka jen ve vý�i 101 473 136 Kè.

ad b) Tím, �e OI ÈI�P øádnì nepostupovaly podle
Sdìlení, nezabezpeèily, aby místnì pøíslu�né FÚ obdr�e-
ly potøebné údaje o zákonných platebních povinnostech
provozovatelù v po�adovaných termínech. V dùsledku
toho do�lo následnì k opo�dìnému výbìru finanèních
prostøedkù z poplatkù a pak i k pøevodu na Fond.

Napø.: Za rok 1995  OI ÈI�P Plzeò pøedal FÚ rozhod-
nutí s celkovou èástkou 75,5 mil Kè a� dopisem ze dne
19. 9. 1995. Stejným zpùsobem byla opo�dìnì pøedána
rozhodnutí za rok 1996 v èástce cca 80 mil. Kè rovnì�
najednou dopisem ze dne 19. 11. 1996.V dùsledku toho by-
ly poplatky za rok 1995 pøevedeny Fondu a� v závìru roku
1995 a nìkteré v únoru 1996. Poplatky zaplacené v prù-
bìhu roku 1996 nebyly pøevedeny v tém�e roce do Fon-
du vùbec. Rozhodnutí o poplatku v èástce 864 328 Kè
z 31. 12. 1996 nebylo do doby kontroly ani pøedáno.
V pøípadì OI  ÈI�P Ústí nad Labem pak rozhodnutí
o poplatku ze dne 15. 6. 1996 v èástce 504 000 Kè nebylo
pøedáno ve stanoveném termínu.

3. ÈI�P poru�ila ustanovení § 8 odst. 5 zákona ÈNR
è. 389/1991 Sb., kde je uvedeno:

�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 odstavce 2, rozhodne orgán ochrany
ovzdu�í o prominutí povinnosti poplatek doplatit.
Pøi nedodr�ení podmínek odkladu rozhodne orgán
ochrany ovzdu�í o povinnosti poplatek doplatit a sta-
noví k tomu pøíslu�nou lhùtu.�,

a zároveò ustanovení § 2 odst. 6 zákona è. 337/1992
Sb., kde je uvedeno:

�Daòové øízení je povinen správce danì i z vlastního
podnìtu zahájit v�dy, jakmile jsou splnìny zákonné

podmínky pro vznik èi existenci daòové pohledávky,
a to i v pøípadech, kdy daòový subjekt nesplnil v tom
smìru buï vùbec, nebo øádnì své povinnosti.�

O d ù v o d n ì n í:

Tím, �e OI  ÈI�P Plzeò nezahájil øízení o ulo�ení po-
platku v�dy, jakmile byly splnìny podmínky pro vznik èi
existenci pohledávky, do�lo k tomu, �e nebyl doplacen
poplatek v èástce 1 079 312 Kè. OI ÈI�P Plzeò odlo�il
placení poplatku ve vý�i 40 % (tj. v èástce 1 040 544 Kè)
provozovateli �koda Energetika, s. r. o., po dobu realiza-
ce opatøení k nápravì �odsiøování a elektrofiltr�, tj. od
1. 5. 1996 do doby kolaudace této stavby k 31. 12. 1996.
Pøesto�e uvedený provozovatel stanovenou podmínku
nesplnil, OI  ÈI�P nerozhodl o povinnosti poplatek do-
platit a nestanovil k tomu pøíslu�nou lhùtu.

Obdobnì tomu bylo i v pøípadì obce Rovná, u které
odklad v èástce 38 768 Kè byl podmínìn ukonèením pro-
vozu stávající kotelny a kolaudací novì budované ply-
nové kotelny k 31. 12. 1996. Provozovatelé podmínky OI
ÈI�P Plzeò nesplnili a do doby ukonèení kontroly nebyli
k tomu, aby dolo�ili splnìní podmínek ulo�ených v roz-
hodnutí, ani vyzváni.

C.  Státní fond �ivotního prostøedí

1. Pøíjmy Fondu z poplatkù za zneèi��ování ovzdu�í do-
sáhly

- v roce 1995 vý�e 1 163,4 mil. Kè,
- v roce 1996 vý�e 1 267,8 mil. Kè.

Pøi zpracovávání rozpoètù si vy�ádal Fond podklady
pouze od ÈI�P za velké zdroje zneèi��ování. Podle dokla-
dù Fondu se vy�ádané údaje pro rok 1995 týkaly objemu
poplatkù roku 1994. Údaje pro rok 1996 ÈI�P nepøedlo-
�ila. Za støední zdroje (od OkÚ) Fond údaje nedolo�il.

Kontrolou bylo zji�tìno, �e v rozpoètech Fondu na
roky 1995 a 1996 nevycházely údaje o pøíjmech za slo�-
ku ovzdu�í z vazby na skuteènou vý�i vymìøených po-
platkù, ale byly Fondem na základì vývoje pøíjmù pouze
odhadovány. Fond pak úroveò plnìní pøíjmù za zneèi�-
�ování ovzdu�í neobjektivnì ovlivnil pøiøazováním dal-
�ích polo�ek (napø. úrokù a splátek pùjèek). Takové pl-
nìní pøíjmù s omezenou vypovídací schopností bylo ná-
slednì prostøednictvím rozborù hospodaøení pøedklá-
dáno M�P, Ministerstvu financí a Poslanecké snìmov-
nì. Pøi neplnìní pøíjmù Fond neinicioval �ádná opatøení
smìøující k nápravì, zejména pokud jde o evidenci pøí-
jmù vedenou z hlediska èasového a druhového.

2. Fond poskytl na podporu ochrany ovzdu�í finanèní
prostøedky

- v roce 1995 ve vý�i 690,9 mil. Kè,
- v roce 1996 ve vý�i 668,3 mil. Kè.

Finanèní prostøedky na ochranu ovzdu�í (dále jen
�podpory�) jsou poskytovány Fondem formou dotací ne-
bo úrokovì výhodných pùjèek.
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Tyto finanèní prostøedky se mají poskytovat v sou-
ladu s ustanoveními zákona è. 388/1991 Sb., Statutem
Fondu, Smìrnicí ministerstva �ivotního prostøedí Èes-
ké republiky o poskytování finanèních prostøedkù ze
Státního fondu �ivotního prostøedí Èeské republiky (dále
jen �Smìrnice�) a na základì rozhodnutí ministra (dále
jen �Rozhodnutí�). V souladu s tímto Rozhodnutím uzavøe
Fond s �adatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory.

2.1. Fond jako orgán poskytující finanèní prostøedky
na ochranu ovzdu�í postupoval pøi uzavírání smluv
v rozporu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona ÈNR
è. 388/1991 Sb., kde je mj. uvedeno:

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

a poru�il èl. 7 odst. 3 Smìrnice, kde je uvedeno:

�Smlouva o poskytnutí podpory mezi �adatelem
a Fondem bude uzavírána pøed datem zahájení
realizace opatøení. Pouze v ojedinìlých odùvod-
nìných pøípadech bude zva�ován vstup Fondu do
rozestavìných akcí.�

O d ù v o d n ì n í:

Fond poru�il vý�e uvedené ustanovení tím, �e v roz-
poru s ustanovením èl. 7 odst. 3 Smìrnice uzavøel v kontro-
lovaném období 11 smluv o poskytnutí podpory v celkové
èástce 33 667 000 Kè po ukonèení realizace podporova-
ného opatøení. Kromì toho uzavøel 63 smluv v èástce
1 019 401 455 Kè a� v prùbìhu realizace podporovaného
opatøení, tedy nikoliv v ojedinìlých pøípadech. A� po
realizaci podporovaného opatøení uzavøel Fond smlouvy
s Kongregací sester sv. Hedviky, Církví èeskoslovenskou
husitskou, Domovem dùchodcù Proseè-Oboøi�tì a Mar-
kem Luká�em - K 1117 se sídlem Praha 3.

Kontrolou bylo zji�tìno, �e Fond ani v jednom pøípa-
dì neøe�il nestandardní situaci pøi uzavírání smluv for-
mou výjimky ze Smìrnice udìlené ministrem �ivotního
prostøedí, i kdy� to Pøíloha tohoto pøedpisu umo�òovala.

2.2.  Dále Fond postupoval pøi realizaci podpor v rozpo-
ru s ustanovením § 4 odst. 2 zákona ÈNR è. 388/
/1991 Sb., kde je mj. uvedeno:

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

tím, �e poru�il ustanovení Pøílohy 3a Smìrnice na
rok 1994, kde je mj. uvedeno:

�Nezbytné doklady, které jsou pøedkládány jako
pøíloha k �ádosti o podporu ze SF�P ÈR ... F.2.
Závìr výbìrového øízení v dodavatelském zaji�tì-
ní ve smyslu Zadávacího øádu staveb aktualizo-
vaného obchodním zákoníkem è. 513/91 Sb. ...
Pokud výbìrové øízení nebylo zatím ukonèeno,
pøedkládá se jeho vyhodnocení dodateènì.�

O d ù v o d n ì n í:

Fond uzavøel s obcí Staré Mìsto pod Land�tejnem
smlouvu è. 02629421 na poskytnutí investièní dotace

v èástce 23 824 000 Kè, ani� investor provedl výbìr do-
davatele podporované akce ve smyslu Zadávacího øádu
staveb.

Smlouva mezi Fondem a pøíjemcem podpory by-
la uzavøena pøesto, �e Fond vlastní kontrolou zjistil, �e
výbìrové øízení nebylo provedeno v souladu se Zadáva-
cím øádem staveb, a o této skuteènosti pøed vydáním Roz-
hodnutí písemnì informoval ministra �ivotního prostøedí.

2.3.  Fond postupoval pøi realizaci podpor v rozporu
s ustanovením § 4 odst. 2 zákona ÈNR è. 388/1991
Sb. (citace viz bod 2.2)

tím, �e poru�il Pøílohu è. 3a  Smìrnice na rok 1995,
kde je mj. uvedeno:

�Nezbytné podklady, které jsou po�adovány pro
uzavøení písemné smlouvy, jsou následující: ...

Pøedpokladem pro pou�ití prostøedkù ze SF�P ÈR
je uskuteènìní výbìrového øízení ve smyslu záko-
na Parlamentu ÈR è. 199/94 Sb., o zadávání ve-
øejných zakázek. ...

Závìr výbìrového øízení v dodavatelském zaji�tì-
ní ve smyslu zákona Parlamentu ÈR è. 199/94 Sb.,
o zadávání veøejných zakázek.�

O d ù v o d n ì n í:

Fond poru�il vý�e uvedené ustanovení tím, �e u 4
podporovaných akcí uzavøel smlouvy o poskytnutí pod-
pory v celkové èástce 89 463 000 Kè bez dolo�ení nezbyt-
ných dokladù týkajících se závìrù výbìrového øízení.

Napø.: Fond uzavøel smlouvu è. 00809527 v èástce
4 390 000 Kè s pøíjemcem podpory ADAST  Blansko,
a. s., bez podkladù z výbìrového øízení, tj. bez ovìøení,
zda zaji�tìní dodavatele na podporovanou akci bylo usku-
teènìno ve smyslu zákona è. 199/1994 Sb.

3. Pøi kontrole bylo zji�tìno, �e Fond uplatòoval k 31. 12.
1996 pohledávky po lhùtì splatnosti u 43 pøíjemcù
podpory v celkové vý�i 106 249 347 Kè. Vý�e celkové
dlu�né èástky je mj. ovlivnìna i nedostatky pøi smluv-
ním zabezpeèování závazkù odpovídajícími zástavami
a zárukami, které by spolehlivì zajistily návratnost
poskytnutých finanèních prostøedkù.

Napø.: Fond uzavøel s pøíjemcem Gematrix, s. r. o.,
smlouvu è. 04139227 o poskytnutí pùjèky, na jejím� zá-
kladì byla uvolnìna úhrnná èástka 11 188 000 Kè. Pohle-
dávka vèetnì pøíslu�enství nebyla zaji�tìna dostateènou
zástavou. Souèasnì umo�nil zástavu (pøedmìty z drahých
kovù) dlu�níkovi u�ívat. Tento stav dostateènì nestimu-
loval dlu�níka k øádnému splácení pùjèky a ke dni 7. 10.
1997 èinily neuhrazené splátky vèetnì pøíslu�enství
17 101 796,20 Kè.

D.  Finanèní úøady

1. FÚ poru�ily ustanovení § 96a odst. 1 zákona ÈNR
è. 337/1992 Sb., ve znìní zákona è. 157/1993 Sb.,
kde je uvedeno:
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�Pokud správce danì spravuje danì, které nejsou
pøíjmem státního rozpoètu, pøevádí jejich výnos po-
dle zákonného rozpoètového urèení ve lhùtì, která
poèíná bì�et dnem, kdy mu tyto prostøedky byly pøi-
psány na jeho úèet vedený u banky a zaevidovány,
pokud je lze souèasnì zaevidovat na osobním úètì
daòového dlu�níka na jeho splatnou daòovou po-
vinnost, a konèí dnem stanoveným ministerstvem.�,

v návaznosti na ustanovení § 11 odst. 1 a 2 vyhlá�ky
Ministerstva financí è. 25/1994 Sb., o formì provádì-
ní evidence daní a o pøevodu daní jejich pøíjemcùm,
kde je uvedeno:

�Výpoèet èástky urèené k pøevodu pøíjemcùm daní
se provádí nejménì jedenkrát mìsíènì.�

�Je-li vypoètená èástka pro jednotlivého pøíjemce
daní vy��í ne� 500 Kè, pøevod se provede do pìti pra-
covních dnù po výpoètu. K 30. 6. a 31. 12. ka�dého
roku se pøevádí vypoètená èástka bez ohledu na její
vý�i.�

O d ù v o d n ì n í:

Kontrolované FÚ ve 4 pøípadech neuskuteènily pøe-
vody finanèních prostøedkù z poplatkù za zneèi��ování
ovzdu�í v zákonných lhùtách ani v jinak dohodnutých
termínech na Fond.

Napø.: FÚ v Pardubicích nepøevedl ke dni 31. 12. 1995
finanèní prostøedky ve vý�i 247 621 Kè z pøijatých a za-
úètovaných plateb poplatkù zaevidovaných na úètech
daòových poplatníkù na úèet Fondu a do doby kontroly
si je ponechal na svém úètu.

Obdobnì FÚ v Plzni provedl za rok 1995 zaevidování
a zaúètování plateb poplatkù na úètech daòových po-
platníkù a� tøi mìsíce po obdr�ení pravomocných roz-
hodnutí. V dùsledku toho byly na Fond pøevádìny po-
platky v celkové èástce cca 72 000 000 Kè se zpo�dìním
od 3 do 14 mìsícù. Obdobným zpùsobem v roce 1996
pøevedl finanèní prostøedky v èástce cca 68 000 000 Kè
se zpo�dìním 4 mìsícù.

2. FÚ poru�ily ustanovení § 73 odst. 1 zákona ÈNR
è. 337/1992 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Nezaplatí-li daòový dlu�ník splatný daòový nedo-
platek ... v zákonné lhùtì, vyzve ho správce danì, aby
daòový nedoplatek zaplatil v náhradní lhùtì ...�

O d ù v o d n ì n í:

Kontrolované FÚ ve 2 pøípadech nevyzývaly dlu�ní-
ky u splatných daòových nedoplatkù k zaplacení v ná-
hradní lhùtì.

FÚ v Pardubicích nesplnil povinnost vymáhat splat-
né daòové nedoplatky, jakmile dlu�níci nezaplatili dlu�-
nou èástku v zákonné lhùtì.

Obdobnì FÚ v Brnì ve 14 pøípadech nevyzval dlu�-
níky k zaplacení daòových nedoplatkù za rok 1995 v úhrn-
né èástce 789 080 Kè. V 18 pøípadech nevyzval dlu�níky,
aby nedoplatky za rok 1996 v úhrnné èástce 867 700 Kè
zaplatili v náhradní lhùtì.

E. Okresní úøady

1. OkÚ nedodr�ely ustanovení ze str. 4 Sdìlení (citace
viz bod B.2).

O d ù v o d n ì n í:

Kontrolované OkÚ neplnily nìkteré povinnosti sta-
novené ve Sdìlení (pokud jde o vymáhání dosud ne-
zaplacených poplatkù za støední zdroje zneèi��ování
ovzdu�í vymìøených v letech 1991 - 1994) a ve 3 pøípa-
dech je dokonce zcela nesplnily. V dùsledku tohoto ne-
byla místnì pøíslu�nými FÚ vybrána do doby ukonèe-
ní kontroly úhrnná èástka 347 383 Kè.

Napø.: OkÚ v Pardubicích nepøedal do doby ukonèe-
ní kontroly k vymáhání dlu�nou èástku ve vý�i 39 081
Kè. Obdobnì OkÚ v Jindøichovì Hradci nepøedal k vy-
máhání dlu�nou èástku 26 213 Kè, nedoplatky proti-
právnì vymáhal sám a ke dni kontroly zùstalo dosud
nevybráno 7 600 Kè.

2. OkÚ nedodr�ely ustanovení na str. 1 Sdìlení, kde je
mj. uvedeno:

�Správu tìchto poplatkù, pokud jde o vybírání, vy-
úètování, vymáhání, kontrolu a pøevod, zaji��ují od
1. 10. 1994 místnì pøíslu�né finanèní úøady ...�

O d ù v o d n ì n í:

Bylo zji�tìno, �e nìkteré OkÚ nezru�ily pøíslu�ný
úèet, neukonèily bezodkladnì po 1. 10. 1994 výbìr po-
platkù a pøevod tìchto finanèních prostøedkù na úèet
Fondu. Dokladuje to i zji�tìní, �e OkÚ pøevádìly Fondu
je�tì v roce 1995 finanèní prostøedky v èástce 32 970 273
Kè a v roce 1996 v èástce 799 041 Kè.

Napø.: OkÚ ve Svitavách v roce 1996 pøijal poplatek
od jednoho poplatníka dne 23. 5. 1996 èástku 2 550 Kè
a pøevedl ji na Fond dne 1. 10. 1996.

3. OkÚ nedodr�ely ustanovení ze str. 2 a 3 Sdìlení
(citace viz bod B.2).

O d ù v o d n ì n í:

Stanovené lhùty pro pøedání rozhodnutí nedodr�o-
valy OkÚ v Jindøichovì Hradci, Pardubicích, Pøíbrami,
Kladnì a Pelhøimovì.

Napø.: OkÚ v Pelhøimovì z celkového poètu 188 vy-
daných rozhodnutí v roce 1995 nedodr�el stanovené
lhùty k pøedání rozhodnutí ve 186 pøípadech. Z toho ne-
byla FÚ do doby ukonèení kontroly pøedána 2 rozhod-
nutí s úhrnnou vý�í poplatku 8 640 Kè.

4. OkÚ nedodr�ely ustanovení ze str. 2  Sdìlení, kde je
mj. uvedeno:

�Podle zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a po-
platkù, ve znìní pozdìj�ích zmìn a doplnìní, postu-
pují té� orgány ochrany ovzdu�í v øízení, v jeho� zá-
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vìru rozhodují o vý�i poplatku (vymìøení poplatku).
... Podle § 99 zákona è. 337/1992 Sb., ve znìní poz-
dìj�ích zmìn a doplnìní, se pro daòové øízení nepo-
u�ije zákon è. 71/1967 Sb., o správním øízení.�

O d ù v o d n ì n í:

Tato povinnost nebyla splnìna u OkÚ Pelhøimov a
OkÚ Jindøichùv Hradec. V øízení o vymìøení poplatku
postupovaly tyto OkÚ podle zákona è. 71/1967 Sb., niko-
liv podle zákona è. 337/1992 Sb. Takto v rozporu se Sdì-
lením bylo v roce 1995 vydáno 290 rozhodnutí o vymì-
øení poplatku. Vydaná rozhodnutí mìla pouze 15denní
lhùtu k podání odvolání a v pøípadì odvolání se jim
pøisuzoval odkladný úèinek.

5. OkÚ poru�ily ustanovení § 8 odst. 2 zákona ÈNR
è. 389/1991 Sb., ve znìní zákona è. 158/1994 Sb.,
kde je mj. uvedeno:

�Pøíslu�ný orgán ochrany ovzdu�í provìøí údaje uve-
dené v oznámení, a zjistí-li skuteènosti rozhodné pro
stanovení poplatku vydá rozhodnutí.�

O d ù v o d n ì n í:

Provozovatel støedního zdroje zneèi��ování ovzdu-
�í Severoèeské cihelny, a. s., pou�il v oznámení pro
výpoèet poplatku na rok 1996 ni��í úroveò spotøeby
paliv, ne� byla skuteènost roku 1995, a tím sní�il vý�i
poplatku o 18 130 Kè. OkÚ v Lounech údaje uvedené
v oznámení neprovìøil a vydal rozhodnutí na èástku
ni��í o 18 130 Kè.

6. OkÚ poru�ily ustanovení § 8 odst. 4 písm. d) zákona
ÈNR è. 389/1991 Sb., ve znìní zákona è. 158/1994
Sb., kde je mj. uvedeno:

�Poplatky za zdroj zneèi��ování se platí ...

d) do vý�e 2 tis. Kè jednorázovì.�,

a ustanovení § 32 odst. 2 písm. e) zákona ÈNR è. 337/
/1992 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Základní nále�itosti rozhodnutí jsou ...

e) lhùta plnìní, ...�

O d ù v o d n ì n í:

OkÚ v Pelhøimovì v 52 rozhodnutích vydaných v ro-
ce 1995 rozhodl o zaplacení poplatku do vý�e 2 tis. Kè
v pololetních splátkách. V roce 1996 rozhodl v 61 pøípa-
dech o úhradì poplatku do vý�e do 2 tis. Kè sice jedno-
rázovì, av�ak z toho ve 39 rozhodnutích není stanovena
lhùta plnìní.

OkÚ v Jindøichovì Hradci v roce 1996 rozhodl
v 73 pøípadech o jednorázové úhradì poplatku do vý�e
do 2 tis. Kè, av�ak ve v�ech 73 vydaných rozhodnutích
nestanovil lhùtu plnìní. Obdobné poru�ení bylo zji�tì-
no i u OkÚ v Sokolovì, Pardubicích a Kladnì.

F.  Provozovatelé zdrojù zneèi��ování

1.  Provozovatelé velkých zdrojù zneèi��ování poru�ili

 (kontrole bylo podrobeno 11 provozovatelù)

1.1. ustanovení § 8 odst. 3 zákona ÈNR è. 389/1991 Sb.,
kde je mj. uvedeno:

�Provozovatel je povinen zaplatit poplatek podle
vlastního výpoètu zálohovì ve splátkách v�dy do
25 dnù po uplynutí termínu splátky.�,

a tím souèasnì i ustanovení § 6 odst. 1 zákona
ÈNR è. 389/1991 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Poplatky za zneèi��ování ovzdu�í platí právnic-
ké a fyzické osoby provozující velké, støední a malé
zdroje zneèi��ování ...�

O d ù v o d n ì n í:

Kontrolovaní provozovatelé poru�ili vý�e uvedená
ustanovení v 7 pøípadech tím, �e nezaplatili poplatek podle
vlastního výpoètu zálohovì ve splátkách ve stanovené
lhùtì, z toho v 5 pøípadech nezaplatili poplatky v celkové
èástce 36 164 750 Kè vùbec.

Napø.: �KODA  ENERGETIKA, s. r. o., Plzeò od roku
1993 do doby ukonèení kontroly nezaplatila �ádné po-
platky za zneèi��ování ovzdu�í, pøièem� jejich celková
èástka mìla dosáhnout 30 656 626 Kè.

Jihomoravské døevaøské závody Brno nezaplatily
ke dni ukonèení kontroly za roky 1995 a 1996 ani jednu
splátku, pøièem� celková èástka poplatku by mìla do-
sáhnout 435 080 Kè;

1.2. ustanovení § 8 odst. 4 písm. a) a b) zákona ÈNR
è. 389/1991 Sb., kde je mj. uvedeno:

�Poplatky za zdroj zneèi��ování se platí

a) od vý�e 1 mil. Kè roènì v mìsíèních splátkách,

b) do vý�e 1 mil. Kè roènì ve ètvrtletních splát-
      kách, ...�

O d ù v o d n ì n í:

Provozovatelé poru�ili vý�e uvedené ustanovení
v 6 pøípadech.

Napø.: �koda Hutì Plzeò, s. r. o., poru�ila vý�e uve-
dené ustanovení tím, �e od III. ètvrtletí 1994 do I. ètvrtle-
tí 1997 neplatila poplatky øádnì podle rozhodnutí ve sta-
novených ètvrtletních splátkách, ale platila je opo�dìnì,
pøípadnì jednorázovì za celý rok (k 31. 12. 1996), nebo
k jejich úhradì pou�il FÚ pøeplatek DPH;

1.3. ustanovení § 10 písm. a) vyhlá�ky M�E è. 270/1993
Sb., o zpùsobu zji��ování mno�ství emisí a o tech-
nických prostøedcích pro jejich mìøení u velkých
a støedních zdrojù zneèi��ování, kde je uvedeno:
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�Zji��ování emisí jednorázovým mìøením se
provádí

a) jednou za kalendáøní rok u velkých zdrojù zne-
    èi��ování, ...�

O d ù v o d n ì n í:

Provozovatelé poru�ili vý�e uvedené ustanovení ve
2 pøípadech.

Napø.: ADAST, a. s., Blansko je poru�il tím, �e nepro-
vedl v prùbìhu roku 1995 mìøení emisí velkého zdroje
zneèi��ování ovzdu�í, kterým je provoz lakovny.

2. Provozovatelé støedních zdrojù zneèi��ování poru�ili

(kontrole bylo podrobeno 17 provozovatelù)

2.1.  ustanovení § 6 odst. 1 zákona ÈNR è. 389/1991
Sb., kde je mj. uvedeno:

�Poplatky za zneèi��ování ovzdu�í platí právnic-
ké a fyzické osoby provozující velké, støední a malé
zdroje zneèi��ování ...�

O d ù v o d n ì n í:

Kontrolovaní provozovatelé støedních zdrojù zneèi�-
�ování poru�ili vý�e uvedené ustanovení ve 2 pøípadech
tím, �e neuhradili poplatky v úhrnné èástce 93 265 Kè.

Napø.: HIT Tesla Pardubice, s. r. o., neuhradila
do doby kontroly poplatky za roky 1994 - 1996 v èást-
ce 75 840 Kè;

2.2.  ustanovení § 7 odst. 1 zákona ÈNR è. 389/1991
Sb., kde je uvedeno:

�Roèní vý�e poplatku pro jeden velký nebo støed-
ní zdroj zneèi��ování se stanoví pro v�echny dru-
hy produkovaných zpoplatnìných �kodlivin zpù-
sobem uvedeným v pøíloze.�

V pøíloze v odst. 1 èásti C - Zpùsob výpoètu poplat-
kù se uvádí:

�Základní poplatek za jednotlivou zpoplatnìnou
zneèi��ující látku produkovanou velkým nebo
støedním zdrojem zneèi��ování se stanoví souèi-
nem zji�tìného mno�ství vypu�tìné zneèi��ující
látky podle skuteèností uplynulého roku a vý�e
sazby podle èásti B této pøílohy.�

O d ù v o d n ì n í:

Kontrolovaní provozovatelé poru�ili vý�e uvedené
ustanovení ve 4 pøípadech uvedením ni��ího mno�ství
vypu�tìné zneèi��ující látky a v dùsledku toho zaplatili
poplatky ni��í o èástku 127 130 Kè.

Napø.: ATS - SILNICE, spol. s r. o., Cheb uvedla
ni��í výkon zdroje zneèi�tìní oproti provozní evidenci,
a tím sní�ila èástku poplatku v roce 1995 o 3 240 Kè
a v roce 1996 o 3 840 Kè.

Obdobnì provozovatel Severoèeské cihelny, a. s., si
pou�itím jiných údajù sní�il èástku poplatku o 66 610 Kè;

2.3. ustanovení § 8 odst. 1 zákona ÈNR è. 389/1991 Sb.,
kde je uvedeno:

�Provozovatel je povinen samostatnì vypoèítat
poplatek pro ka�dý zpoplatnìný zdroj zneèi��o-
vání a oznámit tento výpoèet do 15. února kalen-
dáøního roku pøíslu�nému orgánu ochrany ovzdu�í
vèetnì údajù nutných pro stanovení vý�e poplat-
ku podle skuteèností uplynulého roku.�

O d ù v o d n ì n í:

Kontrolovaní provozovatelé poru�ili vý�e uvedené
ustanovení v 9 pøípadech.

Napø. BIOAGRA, obchodní dru�stvo se sídlem v Ko-
morovicích, tím, �e pøíslu�nému orgánu ochrany ovzdu�í
nepøedlo�ila v letech 1995 -1996 údaje o zdrojích zneèi�-
�ování a neoznámila výpoèet vý�e poplatku;

2.4.  ustanovení § 8 odst. 3 zákona ÈNR è. 389/1991
Sb., kde je mj. uvedeno:

�Provozovatel je povinen zaplatit poplatek podle
vlastního výpoètu zálohovì ve splátkách v�dy do
25 dnù po uplynutí termínu splátky.�

O d ù v o d n ì n í:

Kontrolovaní provozovatelé poru�ili vý�e uvedené
ustanovení v 8 pøípadech.

Napø.: Provozovatel støedních zdrojù zneèi��ování
ovzdu�í firma Astra, a. s., Jevíèko tím, �e nedodr�el termí-
ny úhrady splátek, nebo� v roce 1995 realizoval splátku
o 57 dní pozdìji a v roce 1996 dokonce o 118 dní pozdìji;

2.5.  ustanovení § 8 odst. 7 zákon ÈNR è. 389/1991 Sb.,
ve znìní zákona è. 158/1994 Sb., kde je uvedeno:

�Skuteènosti zakládající vznik nebo odùvodòují-
cí zmìny vý�e poplatkù, které vznikly v bì�ném
kalendáøním roce, jsou provozovatelé povinni
oznamovat pøíslu�nému orgánu ochrany ovzdu�í
(§ 6 odst. 4) do 15 dnù od jejich zji�tìní jako pod-
klad pro vydání nového nebo zmìnu pùvodního
rozhodnutí podle odstavce 2.�

O d ù v o d n ì n í:

Kontrolovaní provozovatelé poru�ili vý�e uvedené
ustanovení ve 4 pøípadech.

Napø.: KMK  GRANIT Sokolov tím, �e neoznámil
OkÚ v Sokolovì ve stanovené lhùtì zahájení provozu
kamenolomu. Toto oznámení podal a� 8. 9. 1997, pøesto-
�e zdroj zneèi�tìní provozoval od 1. 4. 1993.

G.  Pøíjemci podpory z Fondu

1. nedodr�eli závazný postup pøi tvorbì ceny ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona ÈNR è. 526/
/1990 Sb., o cenách, kde je mj. uvedeno:

�Vìcné usmìròování cen spoèívá ve stanovení pod-
mínek cenovými orgány pro sjednání cen.
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Tyto podmínky jsou ...

c) závazný postup pøi tvorbì ceny nebo pøi její kal-
kulaci, ...�,

a ustanovení § 6 odst. 2 tého� zákona, které stanoví:

�Tento zpùsob regulace cen platí pro v�echny pro-
dávající a kupující urèeného druhu zbo�í.�,

a souèasnì nedodr�eli závazný postup pøi tvorbì ceny
tím, �e poru�ili ustanovení polo�ky 11 èásti II výmìru
MF è. 01/94, ve kterém je rozsah pùsobnosti výmìru
vymezen na:

�Stavby, stavební objekty, provozní soubory, stavební
a montá�ní práce, dodávky strojù a zaøízení a pro-
jektové práce financované za úèasti státního rozpoètu
a za úèasti prostøedkù poskytnutých z tohoto rozpo-
ètu místním orgánùm nebo z dal�ích prostøedkù státu.

Pro úèely regulace cen platí: ...

B. ceny podle smluv uzavøených od 1. záøí 1991 se
sjednávají na podkladì vyhodnocení soutì�e podle
Zadávacího øádu staveb vydaného FMH, MP ÈR
a MVS  SR ze dne 24. 7. 1991 (dále jen �ZØS�), kte-
rý je pro úèely regulace cen podle tohoto písmene
závazný (Cenový vìstník èástka 40-42/1991) ...�,

resp. od 1. 1. 1995 poru�ili ustanovení § 3 odst. 1
zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zaká-
zek, kde je mj. uvedeno:

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

O d ù v o d n ì n í:

Pøíjemci podpory v 6 pøípadech s celkovou èástkou
podpory 158 548 000 Kè poru�ili smluvní podmínky sta-
novené Fondem mj. tím, �e neprovádìli výbìr dodavate-
le veøejnou soutì�í dle vý�e uvedených pøedpisù.

Napø.: Sdru�ení majitelù skupinového plynovodu -
Osík jako pøíjemce bezúroèné pùjèky ve vý�i 19 480 000
Kè a dotace ve vý�i 19 480 000 Kè na podporu akce �Ply-
nofikace obcí Osík a Dolní Újezd� uzavøelo smlouvu
o dílo bez vyhlá�ení veøejné soutì�e, nebo� soutì� byla
vyhlá�ena pouze na èást investièní akce, a to jiným sub-
jektem.

III.

Závìreèné shrnutí

Kontrola prokázala v celém systému vymìøení, vý-
bìru, pøevodu a u�ití finanèních prostøedkù z poplatkù
za velké a støední zdroje zneèi��ování ovzdu�í nedostat-
ky rùzné povahy. Ty byly zpùsobeny mj. nedùslednou
èinností M�P, ÈI�P a OkÚ jako pøíslu�ných orgánù
ochrany ovzdu�í a zároveò správcù poplatkù, také FÚ jako
správcù poplatkù (od 1. 10. 1994 v rámci dìlené správy
daní a poplatkù) a Fondu pøi poskytování podpor. Tento
stav se negativnì projevil na vý�i skuteènì vymìøených a
vybraných poplatkù. Dále pak v tom, �e ne v�echny vy-
mìøené poplatky z let 1991 - 1994 byly vybrány a pøeve-
deny Fondu.

Souhrnná evidence celkové vý�e vymìøených poplat-
kù za støední a velké zdroje zneèi��ování a poèet vyda-
ných rozhodnutí za jednotlivé orgány ochrany ovzdu�í
v letech 1995 - 1996 nebyla v rámci pùsobnosti M�P
komplexnì zpracována. Údaje nebyly centrálnì sledová-
ny, a to ani v rámci Informaèního systému kvality ovzdu-
�í, i kdy� zabezpeèení a øízení Informaèního systému je
podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona ÈNR è. 2/1969 Sb.,
ve znìní zákona è. 21/1993 Sb., M�P ulo�eno.

M�P rovnì� nezajistilo potøebnou souèinnost me-
zi jednotlivými orgány ochrany ovzdu�í a FÚ, která by
vedla k úplnému a vèasnému stanovení, výbìru a pøe-
vodu poplatkù, nebo� konkrétní postup stanovený ve
Sdìlení nebyl pro nìkteré správce poplatkù závazný.

Z celkových platebních povinností vyplývajících
z rozhodnutí o poplatcích za velké zdroje zneèi��ová-
ní ovzdu�í v období 1995 - 1996, realizovaných kont-
rolovanými FÚ, nebyla do 30. 6. 1997 vybrána èástka
21 911 535 Kè. Z nedoplatkù za roky 1991 - 1994 (za
4 kontrolované OI ÈI�P) zùstala dosud FÚ nevybrána
èástka ve vý�i 10 451 751 Kè (19,2 %).

U støedních zdrojù zneèi��ování (10 kontrolovaných
OkÚ) z platebních povinností dle rozhodnutí za období
1995 - 1996, realizovaných kontrolovanými FÚ, nebyla
do 30. 6. 1997 vybrána èástka 719 143 Kè. Z nedoplatkù
za roky 1991 - 1994 (7 kontrolovaných OkÚ) zùstala
dosud FÚ nevybrána èástka  347 383 Kè (29,2 %).

 Fond uplatòuje v souèasné dobì pohledávky po lhù-
tì splatnosti u 43 pøíjemcù podpory na ochranu a zlep-
�ení ovzdu�í v celkové èástce 106 249 347 Kè. Vý�e
celkové dlu�né èástky je mj. ovlivnìna nedostatky pøi
smluvním zabezpeèování závazkù zástavami v odpoví-
dající vý�i a zárukami spolehlivì zaji��ujícími návrat-
nost poskytnutých finanèních prostøedkù.

Ve stávající právní úpravì oblasti ochrany ovzdu�í,
výbìru poplatkù za jeho zneèi��ování a jejich u�ití se vy-
skytují nìkteré právnì nevyjasnìné pojmy a nepøesnosti:

- obsah pojmu �vrchní státní dozor na úseku ochrany
ovzdu�í� uvedený v zákonì ÈNR è. 389/1991 Sb. není
právnì definován;

- ustanovení § 8 odst. 1 zákona ÈNR è. 389/1991 Sb.
nepostihuje pøípady, kdy jsou zdroje zneèi��ování
ovzdu�í novì uvádìny do provozu a pro stanovení vý�e
poplatku nelze pou�ít �skuteènosti minulého roku�;

- zákonem ÈNR è. 337/1992 Sb. bylo provedeno rozdì-
lení v�ech poplatkù (nikoliv jen za zneèi��ování ovzdu-
�í) dle jejich povahy na sankèní a nesankèní, pøièem�
zákon neobsahuje jejich pojmové odli�ení. Pøes toto
rozdìlení v�ak zákon neumo�òuje nedoplatky na po-
platcích penalizovat (§ 63 odst. 2 vý�e uvedeného zá-
kona) ani jiným zpùsobem uplatòovat vùèi dlu�níkùm
poplatkù finanèní postih;

- v ustanovení § 1 odst. 3 zákona ÈNR è. 388/1991 Sb.
je M�P urèeno správcem Fondu, av�ak dále není ob-
sah tohoto pojmu vymezen.


