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 V Praze dne  24.10. 2016 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní, 
 

na Ministerstvo financí byla dne 30. září 2016 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádala jste o poskytnutí následující informace: 
 
„Kolik korun českých bylo vydáno na obnovu majetků na území postiženém povodněmi v roce 
2002.“ 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 

Podle informace, kterou Ministerstvo financí získalo od Ministerstva zemědělství, 
dosáhly celkové povodňové škody z r. 2002 výše 75,1 mld. Kč, což je uvedeno 
v dokumentaci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“. K nákladům na 
odstranění škod doporučujeme vyhledat informace ve státních závěrečných účtech za 
příslušné roky, tj. 2002 až 2006, které jsou k dispozici na internetových stránkách 
Ministerstva financí 
(http://www.mfcr.cz/cs/vyhledavani?q=st%C3%A1tn%C3%AD+z%C3%A1v%C4%9Bre%C
4%8Dn%C3%BD+%C3%BA%C4%8Det). V těchto letech byla obnova území postižených 
povodněmi jednou z priorit rozpočtové politiky a zhodnocení využití prostředků vynaložených k 
odstraňování povodňových škod se v rámci státních závěrečných účtů věnovala zvláštní kapitola 
v sešitu C - Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. Zde doporučujeme věnovat 
pozornost mj. i využití prostředků Fondu solidarity EU, ze kterého byla financována část 
řešení následků povodňových škod. 
 

K Vaší žádosti o informace dále přikládáme souhrnný přehled o celkovém použití 
rozpočtových prostředků z úvěru EIB, prostředků SFDI a státního rozpočtu na společný 
projekt ČR – EIB „Projekt odstraňování povodňových škod z roku 2002 v ČR“. Jednalo se o 
hlavní státem financované dotační tituly na odstranění zmíněných povodňových škod.  

 
Závěrem upozorňujeme, že Ministerstvo financí nemá k dispozici veškeré údaje o 

výdajích na odstraňování povodňových škod z obecních a krajských rozpočtů a rozpočtů 
nestátních subjektů, nejsme tudíž schopni dodat informace o veškerých výdajích. Z tohoto 
důvodu doporučujeme ve věci náhrad na odstranění škod oslovit též Ministerstvo pro místní 
rozvoj či Český statistický úřad.  
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