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P O S T U P  P Ř I  F I N A N C O V Á N Í  
K R I Z O V Ý C H  S I T U A C Í  A  Š K O D

I. ETAPA - PO VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ NEBO NOUZOVÉHO 
STAVU (OKAMŽITÁ POMOC)

Na postižených místech jsou prováděny záchranné a likvidační práce financované z:

- vlastních zdrojů územních rozpočtů (obcí a krajů);

a po jejich vyčerpání z

- účelové rezervy státního rozpočtu vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní 
správa (VPS) podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Použití těchto prostředků je stanoveno v příloze č. 1 k usnesení vlády č. 848 ze 
dne 21. listopadu 2012

Účel:

- úhrada prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce

Žadatel:

- obec, kraj

Postup:

- kraj soustředí požadavky postižených obcí a předá souhrnnou žádost 
Ministerstvu financí,

- kraj provádí kontrolu oprávněnosti požadavků a zajišťuje existenci průkazné 
účetní dokumentace výdajů,

- Ministerstvo financí bude, na základě žádostí krajů uvolňovat prostředky 
z Rezervy na řešení krizových situací rozpočtované v kapitole VPS,

- kraj zajistí ve svém obvodu rozdělení a poukázání prostředků postiženým obcím,
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II. ETAPA - PO UKONČENÍ STAVU NEBEZPEČÍ NEBO NOUZOVÉHO 
STAVU (OBNOVA ÚZEMÍ)

Postup pro poskytování státní pomoci při obnově území je obsažen v:

- zákoně č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území a

- vyhlášce č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném 
odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v 
území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené 
krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

Žadatel:

- obec, kraj, právnické a fyzické osoby (dotčené osoby)

Podmínka:

- prokázání, že dotčená osoba není schopna vlastními prostředky obnovit svůj 
majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území

Postup:

1. kraj vyzve pověřený obecní úřad k poskytnutí součinnosti při zjišťování údajů o 
škodách vzniklých dotčeným osobám,

2. kraj prostřednictvím pověřených fyzických osob zjišťuje údaje o škodách vzniklých 
dotčeným osobám nutné pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů 
na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území,

3. kraj zpracuje přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku 
sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území (tabulka), a to

- za každou obec postiženou povodní zvlášť,

- za území kraje souhrnně podle působnosti jednotlivých ústředních správních 
úřadů

4. kraj zpracuje písemný komentář k přehledu podle bodu 3, který obsahuje:

- stručnou charakteristiku narušení základních funkcí v území,

- zda a v jaké míře lze zajistit obnovu území z dostupných zdrojů obcí a kraje 
včetně možnosti poskytnutí pomoci ze zdrojů obcí a kraje ostatním osobám,

- návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku, u něhož se předpokládá 
vyžádání státní pomoci,

- opatření učiněná v období krizové situace a obsažená v krizových plánech, 
z nichž je třeba vycházet při obnově území.

5. kraj předá do 7 dnů od ukončení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu 
přehled a komentář podle bodů 3 a 4 Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní 
rozvoj,

Ministerstvo financí může na žádost kraje, nebo z vlastního podnětu, prodloužit 
lhůtu. Ministerstvo financí sdělí kraji své stanovisko k žádosti nejpozději do 24 hodin 
po jejím doručení; vyhoví-li žádosti, stanoví zároveň délku prodloužené lhůty. Pokud 
rozhodne o prodloužení lhůty z vlastního podnětu neprodleně kraji sdělí délku 
prodloužené lhůty.
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6. Ministerstvo financí přehledy o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku 
sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území předložené krajem, resp. kraji, 
prověří, sumarizuje dle věcně příslušných rezortů a předloží je Ministerstvu pro 
místní rozvoj,

7. Ministerstvo pro místní rozvoj si ve lhůtě jím stanovené vyžádá od kraje a obcí 
předložení:

- stanoviska, v němž uvedou, v jaké míře jsou schopny z vlastních rozpočtů 
pomoci jiným dotčeným osobám,

- informaci o opatřeních obsažených v jimi zpracovaných krizových plánech 
a uplatněných v období stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, z nichž je třeba 
dále vycházet při obnově území.

(v praxi bývá stanovisko a informace předkládána již v příloze přehledu o 
předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení 
základních funkcí v území),

8. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě 
podkladů předložených kraji zpracuje návrh strategie obnovy území určený pro 
jednání vlády, který by měl vytvořit rámec k uvolňování státní pomoci prostřednictvím 
resortních programů,

9. Návrh strategie obnovy je projednán v připomínkové řízení s kraji a věcně 
příslušnými ministerstvy,

10. Ministr pro místní rozvoj do 20 dnů od ukončení stavu nebezpečí nebo nouzového 
stavu předloží návrh strategie obnovy území vládě ke schválení,

11. vláda projedná návrh strategie obnovy území a schválí usnesením.

Strategie obnovy území je pouze rámcem, kterým jsou stanoveny cíle obnovy území 
výhledově v horizontu několika let. Při sestavování státního rozpočtu na následující léta by 
měly být tyto cíle zohledňovány. Obsahuje zejména:

- vymezení území, na jehož obnovu může být státní pomoc poskytnuta,

- cíle, na jejichž zabezpečení může být státní pomoc poskytnuta, včetně stanovení 
pořadí jejich důležitosti,

- výčet ministerstev, která budou o poskytnutí státní pomoci rozhodovat,

- objem finančních prostředků pro určená ministerstva,

- formy státní pomoci a v případě, že státní pomoc bude poskytována na základě 
programů, též vymezení těchto programů a určení správců,

- určení ministerstva nebo kraje odpovídajícího za koordinaci činností; pokud je 
určen ke koordinaci kraj, vykonává ji v přenesené působnosti.

Veškerá metodika k obnově území je na internetových stránkách Ministerstva financí a 
Ministerstva pro místní rozvoj, a to včetně interaktivních tabulek pro přehled o předběžném 
odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území.


