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409 Výdaje a zdroje financování
dlouhodobého hmotného
majetku (včetně pozemků)
na ochranu životního prostředí
(v tis. Kč)

03409

Čís.
řád. Celkem

v tom

ochrana
ovzduší

a
 klimatu

nakládání
s

odpadními
vodami

nakládání
s

odpady

ochrana
a

sanace půdy,
podzemních

a
povrchových

vod

omezování
hluku

a
vibrací
(kromě
ochrany

pracovišť)

ochrana
krajiny

 a
 biodiversity

(druhová
rozmanitost)

ochrana
proti

záření

výzkum
a

vývoj
na

ochranu
životního
prostředí

ostatní
aktivity

na
ochranu
životního
prostředí

Výdaje na pořízení DHM (včetně
pozemků) na OŽP celkem [1]

v
tom

na odstranění znečištění

k prevenci vzniku znečištění

Zdroje financování celkem [1]

v
tom

vlastní zdroje

rozpočtové prostředky [2]

granty
a

dotace

v
tom

z veřejných rozpočtů

ze zahraničí

ostatní

úvěry, půjčky a finanční výpomoci

emise cenných papírů,
bezúplatné převody,
nepeněžní vklady,
delimitace apod.

Kontrolní součet (součet všech řádků)

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

99

[1] včetně finančního leasingu
[2] ř.06 vyplňují pouze organizační složky státu, územní samosprávní celky a příspěvkové organizace
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410 Neinvestiční náklady,
poplatky a odvody v oblasti
ochrany životního prostředí
(v tis. Kč)

07410

Čís.
řád. Celkem

v tom

ochrana
ovzduší

 a
 klimatu

nakládání
s

odpadními
vodami

nakládání
s

odpady

ochrana
 a

 sanace
půdy,

podzemních
a

povrchových
vod

omezování
hluku

a
vibrací
(kromě
ochrany

pracovišť)

ochrana
krajiny

a
biodiversity
(druhová

rozměnitost)

ochrana
proti

záření

výzkum
a

vývoj
na

ochranu
životního
prostředí

ostatní
aktivity

na
ochranu
životního
prostředí

Vnitřní neinvestiční náklady (bez odpisů)

v
tom

osobní náklady

spotřeba materiálu a energie

opravy a udržování

ostatní náklady spojené s ochranou ŽP

výzkum a vývoj

Vnější neinvestiční náklady

Neinvestiční náklady na OŽP celkem
(ř.01 + 07)
Poplatky a odvody v oblasti
 životního prostředí

Kontrolní součet (součet všech řádků)

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01

02 X X X X X X X X X

03 X X X X X X X X X

04 X X X X X X X X X

05 X X X X X X X X X

06 X X X X X X X X X

07

08

09

99
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411 Ekonomický přínos z aktivit
na ochranu životního prostředí
(v tis. Kč)

03411

Čís.
řád. Celkem

v tom

ochrana
ovzduší

a
klimatu

nakládání
s

odpadními
vodami

nakládání
s

odpady

ochrana
a

sanace půdy,
podzemních

a
povrchových

vod

omezování
hluku

a
vibrací
(kromě
ochrany

pracovišť)

ochrana
krajiny

a
biodiversity
(druhová

rozmanitost)

ochrana
proti

záření

výzkum
a

vývoj
na

ochranu
životního
prostředí

ostatní
aktivity

na
ochranu
životního
prostředí

Tržby z prodeje služeb na ochranu ŽP

Tržby z prodeje vedlejších produktů

Úspory z využití vedlejších produktů

Kontrolní součet (součet všech řádků)

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01

02

03

99

412 Výdaje na pořízení DHM
(včetně pozemků) na OŽP
podle území - pokračování

03412

Čís.
řád. Výdaje v tis. Kč

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Výdaje na pořízení DHM na OŽP
 celkem (ř.01 až 14)

Kontrolní součet (součet všech řádků)

a 1

09

10

11

12

13

14

15

99

412 Výdaje na pořízení DHM
(včetně pozemků) na OŽP
podle území

03412

Čís.
řád. Výdaje v tis. Kč

Hl. město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

a 1

01

02

03

04

05

06

07

08
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Metodické vysvětlivky
 (proti minulému roku nezměněny)

Ochrana ovzduší a klimatu zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodu prevence vzniku znečištění (na ochranu
ovzduší, klimatu a ozónové vrstvy), odstraňování odpadních plynů a odvětrávaného vzduchu, odstraňování tuhých a plynných emisí,
monitorovací zařízení pro sledování čistoty ovzduší.

Nakládání s odpadními vodami zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodu prevence vzniku znečištění, výstavbu
čistíren odpadních vod, výstavbu kanalizačních sítí se zajištěným napojením na čistírnu odpadních vod, nakládání s chladícími
vodami, monitorovací zařízení ke sledování jakosti vody.

Nakládání s odpady zahrnuje např. sběr, svoz, přepravu, třídění a úpravu odpadů, úpravu technologických procesů z důvodu
prevence vzniku odpadů, zařízení a vybavení pro sběr, svoz, přepravu, třídění a úpravu odpadů, výstavbu spaloven, recyklačních
závodů, řízených skládek, kompostáren, asanace starých skládek, zařízení pro monitoring odpadů.

Ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod zahrnuje např. prevenci depozice znečišťujících látek do půdy včetně
následné infiltrace do vod, předcházení kontaminace a degradace půd chemickými vlivy a její následná sanace, ochrana půdy před
erozí, svahovými pohyby a ostatní degradací způsobenou fyzikálními jevy, včetně nákladů na řešení problematiky sesuvů, náklady na
úkoly geologických průzkumů s účelem ochrany půdy a podzemní a povrchové vody.

Omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) zahrnuje např. prevenci vzniku hluku a vibrací úpravou technologie,
konstrukce a uplatnění protihlukových a antivibračních zařízení v silniční, železniční a letecké dopravě a průmyslu, měřící zařízení.

Ochrana krajiny a biodiverzity (druhová rozmanitost) zahrnuje např. ochranu a rehabilitaci stanovišť a druhů, ochranu přírodních
a polopřírodních typů krajiny, ochranu a obnovu prvků ekologické stability, revitalizaci hydrologické sítě, náklady na řešení povinností
vyplývajících z § 32 a § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Ochrana proti záření zahrnuje např. protiradonová opatření, geologické práce spojené s problematikou lokalizací hlubinných úložišť
jaderného odpadu, měřící zařízení, přepravu a nakládání s vysoce radioaktivním odpadem.

Výzkum a vývoj zahrnuje výzkum a vývoj zaměřený na ochranu ovzduší, klimatu a ozónové vrstvy, ochranu vod, nakládání
s odpady, ochranu půdy a podzemní vody, omezování hluku a vibrací, ochranu biodiverzity a krajiny, ochranu před zářením a ostatní
výzkum životního prostředí.

Ostatní aktivity na ochranu životního prostředí zahrnují např. pořízení dlouhodobého hmotného majetku na prevenci před
povodněmi, vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí, školení a instruktáže.

409
ř.01: Jedná se o výdaje vynaložené ve sledovaném období na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního
prostředí formou koupě nebo vytvořením vlastní činností (ve vlastní režii) včetně technického zhodnocení. Do výdajů se zahrnuje
i přijatý věcný vklad dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí od jiného subjektu, bezúplatné nabytí a převzetí
majetku (např. přijatý dar dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí), převody (převzetí) dlouhodobého
hmotného majetku na ochranu životního prostředí podle právních předpisů a převod (přeřazení) tohoto majetku z osobního užívání do
obchodního majetku individuálního podnikatele.

Do výdajů zahrnují uživatelé (nájemci) i hodnotu dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí užívaného
prostřednictvím smlouvy o finančním leasingu, a to ve výši jeho pořizovací ceny (nikoli splátek). Jde o majetek, který byl ve
sledovaném roce předán nájemci do užívání (nikoli do vlastnictví).

Od výdajů na pořízení se neodečítá přijatá částka z poskytnuté dotace. Při dotaci ve výši 100 % se hodnota tohoto majetku,
o které se účtuje v podrozvahové evidenci, zahrnuje do výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního
prostředí.

Do výdajů se nezahrnují poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí.

ř.04: Údaje ve sl.1 až 10 na ř.04 jsou shodné s údaji ve sl.1 až 10 na ř.01 tohoto oddílu. Celkové zdroje financování se rozepisují
podle jednotlivých složek financování beze zbytku do ř.05 až 11 (sl.1 až 10).

ř.05: Uvádějí se zisk, odpisy a další příjmy zpravodajské jednotky získané jejími vlastními aktivitami.

ř.06: Vyplňují pouze organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, které uvedou pravidelné příjmy
získané v procesu přerozdělování státního rozpočtu (z rozpočtů centrální a územní úrovně).

ř.10: Patří sem i celková pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí pořízeného na finanční
leasing (uvádějí uživatelé, viz vysvětlivky k ř.01).
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410
ř.01: Uvedou se vnitřní neinvestiční náklady bez daně z přidané hodnoty, spotřební daně a dovozního cla u plátců, které byly
vynaloženy na ochranu životního prostředí prováděnou v rámci zpravodajské jednotky, tj. ve vlastní režii, bez ohledu na zdroj
financování. Patří sem i nákupy materiálu, energie apod. (vnější neinvestiční náklady), které slouží na podporu aktivit na ochranu
životního prostředí prováděných zpravodajskou jednotkou.

Do vnitřních neinvestičních nákladů se nezahrnují odpisy dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí.

ř.02: Patří sem osobní náklady (mzdové náklady, včetně příjmů společníků a členů družstva ze závislé činnosti, odměny členům
orgánů společnosti a družstva, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zakonné i ostatní a sociální náklady zakonné
i ostatní, včetně sociálních nákladů fyzické osoby), jejichž výše odpovídá podílům pracovních dob věnovaných na ochranu životního
prostředí.

ř.03: Uvedou se neinvestiční nákupy materiálu, surovin a energie (včetně plynu, vody a elektřiny) pro provoz zařízení na ochranu ŽP.

ř.04: Jedná se o běžnou opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí prováděnou
zpravodajskou jednotkou.

ř.05:  Patří sem např. tiskopisy, kancelářské potřeby, inzerce, poštovné, nájemné, telefon, telefonní karty apod. Podmínkou však je,
že vše souvisí s činnostmi na ochranu ŽP.

ř.06: Uvedou se vnitřní neinvestiční náklady na výzkum a vývoj na ochranu životního prostředí prováděný zpravodajskou jednotkou.

ř.07: Uvedou se vnější neinvestiční náklady bez daně z přidané hodnoty, spotřební daně a dovozního cla u plátců, které byly
vynaloženy na ochranu životního prostředí prováděnou mimo zpravodajskou jednotku, tj. dodavatelsky, bez ohledu na zdroj
financování. Jedná se např. o nákup služeb na ochranu životního prostředí (např. stočné, platby za likvidaci odpadu).

Do vnějších neinvestičních nákladů se nezahrnují splátky finančního leasingu.

ř.09: Uvedou se poplatky a odvody v oblasti ochrany životního prostředí a využívání výhradních práv k přírodním zdrojům:
- poplatky za odběry podzemní vody (sl.5)
- poplatky za odběry povrchových vod (sl.5)
- odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (sl.5)
- poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa (sl.7)
- úhrady z dobývacího prostoru a vydobytých vyhrazených nerostů (sl.7)
- poplatky za kácení dřevin (sl.7)
- poplatky za využívání přírody a za znečišťování životního prostředí:

- poplatky za znečišťování ovzduší (sl.2)
- poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (sl.3)
- poplatky za ukládání odpadů na skládky (sl.4)
- poplatky za spalování odpadů (sl.4)
- poplatky za hluk (sl.6)
- ostatní administrativní a místní poplatky v oblasti životního prostředí (sl.9)
- silniční daň (sl.10)

Nepatří sem pokuty za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí.

411
ř.02: Vedlejší produkt vzniká při provozu technologií na ochranu ŽP. Patří sem např. teplo z procesu spalování odpadu.

412
Uvedou se výdaje na pořízení DHM včetně pozemků na ochranu životního prostředí podle místa investice. Celkový součet na ř.15
"Celkem" musí odpovídat "Celkem" na ř.01, sl.1 v oddíle 409.
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