Informace Ministerstva financí o financování prvotních nákladů vzniklých
v důsledku povodní v červnu 2013

Ministerstvo financí při povodních v červnu 2013 řešilo použití finančních prostředků z účelové
rezervy v kapitole VPS státního rozpočtu na řešení krizových situací v souladu se zákonem č.
240/2000 Sb., krizový zákon a se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS pro pokrytí prvotních nákladů
vzniklých v důsledku vládou vyhlášeného nouzového stavu, který byl platný pro hlavní město Prahu
(od 2. června 2013 do 19. června 2013) a pro kraje Liberecký (od 2. června 2013 do 12. června 2013),
Jihočeský (od 2. června 2013 do 19. června 2013), Plzeňský (od 2. června 2013 do 19. června 2013),
Ústecký (od 2. června 2013 do 28. června 2013), Středočeský (od 2. června 2013 do 28. června 2013)
a Královéhradecký (od 2. června 2013 do 28. června 2013).
Vzhledem k uplatněným škodám z úrovně hl. města Prahy a krajů se ukázalo nutným rozepsané
objemy ve výši 2krát 100 mil. Kč navýšit o dalších 100 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy usnesením
vlády č. 411 ze dne 2. června 2013 a jako následný krok vzhledem k mimořádnému rozsahu povodní
vláda přijala další dvě usnesení, a to usnesení č. 461 ze dne 12. června na částku 656 795 tis. Kč a
usnesení č. 511 ze dne 26. června 2013 na dalších 200 mil. Kč.
Celkově vláda a Ministerstvo financí rozhodovaly o poskytnutí částky 1 156 795 tis. Kč na použití
pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření přijatých v rámci řešení krizové situace.
V souladu s těmito rozhodnutími obdrželo hl. město Praha ve dvou finančních částkách 100 000 tis.
Kč ke dni 20.6.2013, Ústecký kraj 323 395 tis. Kč ke dni 17.6.2013, Jihočeský kraj 70 000 tis. Kč ke dni
17.6.2013, Plzeňský kraj 10 000 tis. Kč ke dni 20.6.2013, Královéhradecký kraj 30 000 tis Kč. ke dni
17.6.2013, Liberecký kraj 3 400 tis. Kč ke dni 20.6.2013 a Středočeský kraj ve dvou finančních
částkách 120 000 tis. Kč ke dni 20.6.2013 a dodatečně obdrží 100 000 tis. Kč na základě žádosti ze dne
24.6.2013.
Je možné konstatovat, že požadavky hl. města Prahy a jednotlivých postižených krajů byly řádně
zabezpečeny v nejkratším možném termínu.
Celkově je na požadavky krajů a hl. města Prahy uvolněno 756 795 tis. Kč.
Z pohledu dalších finančních toků v době platnosti nouzového stavu se pokrývají požadavky
Ministerstva vnitra (GŘ HZS) na zhruba 50 mil. Kč na obnovu spotřebovaného materiálu, doplnění
vydaných použitých zásob a humanitární pomoci a na opravy a nákup zařízení spotřebovaného či
poškozeného při povodních. Dále na modernizaci a rekonstrukci mobilního zařízení HZS. Z těchto
prostředků dochází k pokrytí požadavku SSHR na částku 25 720 tis. Kč na pořízení spotřebovaných
pohotovostních zásob a jejich obnovu pro „Civilní připravenost na krizové stavy.“
Ministerstvo financí v návaznosti na povodňové práce prováděné jednotkami sboru dobrovolných
hasičů obcí v době platnosti nouzového stavu dořeší financování jejich zásahů podle manuálu
k financování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (povodně 2013), který byl vydán MV-GŘHZS
ČR.

