Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme
o zpřístupnění následujících informaci:
- v jaké výši a v jakém rozdělení pro jednotlivá ministerstva byly rozděleny prostředky
na odstranění povodňových škod za povodeň 06/2013, případně zda byly přímo prostředky
přiděleny i dalším subjektům (jakým a v jaké výši)
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady
nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže
uvedenou adresu.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257043399 Fax: 257049272
V Praze dne 14.2.2014
Č. j.: MF-16312/2014/10/156 IK
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
k Vašemu podání doručeném na Ministerstvo financí dne 10. února 2014, dle kterého
požadujete zaslat informace v jaké výši a v jakém rozdělení pro jednotlivá ministerstva
a případně pro další subjekty byly poskytnuty prostředky na odstranění povodňových škod
za povodeň v červnu 2013, sděluji:
V důsledku intenzivních srážek, které v období od 31. května do 3. června 2013 postupně
zasáhly území České republiky, došlo na mnoha místech k vzestupům hladin vodních toků.
V noci z 1. na 2. června 2013 překročily řeky na téměř padesáti místech České republiky třetí
povodňový stupeň a usnesením vlády č. 409 ze dne 2. 6. 2013 byl vyhlášen nouzový stav pro
území krajů Jihočeského, Plzeňského, Libereckého, Středočeského, Královéhradeckého,
Ústeckého a hlavního města Prahy.
Financování odstraňování následků povodňových škod probíhalo ve dvou etapách. V první
etapě obnovy bylo řešeno financování prvotních nákladů na odstraňování škod,
kdy vláda České republiky, ve spojitosti na ústřední správní orgány, kraje, hlavní město Prahu
a v přeneseném vztahu na požadavky obcí, přijala několik usnesení, kterými byly okamžitě
uvolněny prostředky ze státního rozpočtu určené na řešení těchto krizových situací.
Ve druhé etapě obnovy, tj. po ukončení stavu nebezpečí byla státní pomoc při obnově
postiženého území realizována v souladu se zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci
při obnově území, ve znění zákona č. 347/2005 Sb. a zákona č. 278/2009 Sb., a ve vyhlášce
č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb. Podle těchto právních předpisů byly vládou
České republiky projednány příslušné materiály Strategie obnovy jednotlivých postižených
území, na základě kterých byla přijata usnesení k zajištění prostředků státního rozpočtu
k financování odstraňování vyčíslených povodňových škod v horizontu let 2013 až 2016.
Mimo to, z iniciativy některých ministerstev byly vládou projednány samostatné materiály,
které řešily financování povodňových škod v působnosti věcně příslušných resortů.
Jednalo se zejména o materiály Ministerstva dopravy a Ministerstva kultury.
Uvedené informace doplňuji výčtem jednotlivých usnesení vlády, která byla v průběhu roku
2013 přijata v souvislosti s financováním následků povodní z května a června 2013. Tato
usnesení jsou volně přístupná na serveru Úřadu vlády, ze kterého se každé z uvedených
usnesení dá stáhnout a tak je možno zjistit jednak rozsah uvolněných prostředků ze státního
rozpočtu a dále příslušní příjemci této finanční pomoci ze strany státu.
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č. 411 ze dne 2. června 2013
č. 429 ze dne 5. června 2013
č. 459 ze dne 12. června 2013
č. 461 ze dne 12. června 2013
č. 467 ze dne 12. června 2013
č. 468 ze dne 12. června 2013
č. 492 ze dne 19. června 2013
č. 511 ze dne 26. června 2013
č. 531 ze dne 3. července 2013
č. 532 ze dne 3. července 2013
č. 533 ze dne 3. července 2013
č. 640 ze dne 14. srpna 2013
č. 664 ze dne 28. srpna 2013
č. 706 ze dne 18. září 2013
č. 845 ze dne 6. listopadu 2013.

