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Sdělení k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
p ístupu k informacím  
 
 

Vážený pane,  
 
na základě Vaší žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o svobodném p ístupu 
k informacím“), doručené dne 19. 6. 2018, ve které jste požadoval informace o Monitoringu 
eroze zemědělské půdy, Vám sdělujeme následující: 
 
 
1) Jaké byly náklady na zahájení projektu (tvorba metodiky, poradenství, tvorba 

mapové aplikace, apod.), a z jakých zdrojů byly tyto „p ípravné práce“ hrazeny  
 

Fungování Monitoringu eroze zemědělské půdy je zajišťováno prost ednictvím ve ejných 
zakázek malého rozsahu, na základě kterých je s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany 
půdy, v.v.i. každoročně uzavírána smlouva na provoz, vyhodnocování a zpracování údajů 
z databáze Monitoringu eroze zemědělské půdy. 
Tento projekt byl zahájen roce 2011 jako „Monitoring náhlých sesuvů půdy a mohutné eroze“ 
na základě smlouvy, kterou uzav elo Ministerstvo zemědělství s Výzkumným ústavem 
meliorací a ochrany půdy, v.v.i. V této smlouvě byla stanovena cena za plnění p edmětu 
smlouvy, tedy vytvo ení webového portálu a zajištění jeho provozu na rok 2011, na 
235 200 Kč vč. DPH. V roce 2012 náklady na provoz tohoto monitoringu nep esáhly 
1 533 333 Kč vč. DPH. 
Rok 2013 byl p echodným rokem, kdy tato činnost p ešla z Ministerstva zemědělství na nově 
vzniklý Státní pozemkový ú ad. Náklady výše uvedené byly hrazeny z prost edků státního 
rozpočtu. 
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2) Jaké jsou roční náklady na chod „projektu“, v členění na mzdové a ostatní  
 
Roční náklady jsou proměnlivé a mění se v závislosti na počtu nahlášených událostí, 
náročnosti a počtu úkonů v rámci technické podpory či počtu objednaných 
podrobných analýz vybraných erozních událostí. Pro každý rok je vždy stanovena 
maximální částka, která může být Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, 
v.v.i. za provoz portálu vyplacena, ve skutečnosti však nedochází k vyčerpání celé 
p edpokládané částky. Finanční plnění v jednotlivých letech je uvedeno v tabulce 
níže. 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Finanční plnění 
vč. DPH 

733 260 Kč 1 201 600 Kč 847 875 Kč 548 765 Kč 733 457 Kč 

 
Náklady nejsme bohužel schopni členit na mzdové a ostatní. Žádný z pracovníků 
Státního pozemkového ú adu spolupracujících na chodu Monitoringu eroze 
zemědělské půdy nevykonává tuto činnost jako hlavní, jedná se pouze o část jejich 
agendy. Rozsah jejich činnosti je závislý na četnosti hlášených erozních událostí 
v jednotlivých letech.  

 

3) Jaká je personální náročnost provozu „projektu“  
 

Státní pozemkový ú ad disponuje na svých pobočkách 124 pově enými pracovníky 
pro monitoring eroze zemědělských půd, jejichž jmenný seznam naleznete na 
http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/tabulka.php, a dále dvěma zaměstnanci na 
Úst edí Státního pozemkového ú adu, kte í se mimo jiné podílejí na organizačním 
chodu Monitoringu eroze zemědělské půdy a tvorbě metodických postupů. Jak už ale 
bylo výše uvedeno, pro žádného ze zaměstnanců nep edstavuje tato činnost hlavní 
náplň práce, nelze tedy určit reálnou personální náročnost tohoto projektu. 
Výše poskytnuté informace jsou uvedeny za Státní pozemkový ú ad. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Arch. Milana Grauová 

editelka Odboru zastupování státu a legislativy    
Státní pozemkový ú ad  
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