
IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH  
      K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ 
      RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ 
      KOSOVSKÉ KRIZE 
   

a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování povodňových škod  

Záplavy, které v srpnu roku 2002 postihly rozsáhlá území v České republice, 
způsobily obrovské škody na majetku státu, municipalit, podnikatelských subjektů      
i občanů. Vláda na tuto situaci reagovala nejen tím, že okamžitě zmobilizovala ve 
státním rozpočtu roku 2002 více než 4 mld Kč na okamžitou pomoc směrovanou 
především obcím a občanům, ale stanovila si obnovu území po povodních jako jednu 
z nejdůležitějších priorit rozpočtové politiky v roce 2003. 

Realizace této rozpočtové priority se uskutečňuje ve dvou krocích. V prvním 
kroku se jednalo o zpracování Strategie obnovy území postižených záplavami, ve 
druhém kroku pak o shromáždění dostatečných finančních zdrojů, které vláda použije 
na konkrétní programy a akce zahrnuté do Strategie obnovy území. 

Jedním ze zdrojů financování programů orientovaných na odstranění 
povodňových škod je i státní rozpočet v roce 2003 a v letech následujících. Ve 
schváleném státním rozpočtu byla na daný účel vyčleněna částka 3,4 mld. Kč. 
Podstatná část této sumy (3,0 mld Kč) byla získána úsporou mzdových výdajů na 
pracovníky ve státním sektoru (roční odklad realizace 16ti třídního platového 
modelu). Menší část finančních prostředků (0,4 mld Kč) vyčlenily v rámci zadaných 
výdajových limitů některé kapitoly.  

Výše uvedená částka zahrnutá ve schváleném státním rozpočtu však nemohla 
pokrýt všechny náklady nutné na odstranění rozsáhlých povodňových škod. Proto 
byly v upraveném rozpočtu celkové prostředky určené na jejich odstraňování 
zvýšeny o 7,2 mld Kč na 10,6 mld Kč. Významně byly posíleny zejména přijetím 
rámcového úvěru od EIB podle zákona č. 574/2002 Sb. ve výši 5 426,2 mil. Kč. 
Zbývající prostředky byly do některých kapitol převedeny z kapitoly OSFA, menší 
část z kapitoly VPS z vládní rozpočtové rezervy (280 mil. Kč) a z vlastních 
prostředků některých kapitol. Celkové čerpání prostředků na odstraňování 
povodňových škod dosáhlo v roce 2003 téměř 10 mld Kč a je uvedeno v tabulce na 
následující straně: 
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Tabulka č. 65 

V kapitole Senát Parlamentu bylo z rozpočtované částky 29 mil. Kč použito  
17 m

ch škod 
vyčer

o rozpočtu ve výši 
117 

o financí bylo na odstraňování povodňových škod  
z rozp

 
 

8 

 

 

 
 
 
 

v mil. Kč

Kapitola Skutečnost Plnění v % Rozdíl
schválený po změnách 2003

 Výdaje na odstraňování povodňových škod 3 437 10 599 9 953 93,9 -646 
 Senát Parlamentu 29 29 17 58,6 -12 
 Úřad vlády ČR 50 53 52 98,1 -1
 Bezpečnostní informační služba 10 10 10 100,0 0
 Ministerstvo obrany 130 117 112 95,7 -5 
 Ministerstvo financí 108 105 103 98,1 -2 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí - 57 29 50,9 -2
 Ministerstvo vnitra 297 297 225 75,8 -72 
 Ministerstvo životního prostředí 300 311 140 45,0 -171
 Ministerstvo pro místní rozvoj 350 1 610 1 609 99,9 -1 
 Ministerstvo průmyslu a obchodu 444 709 533 75,2 -176 
 Ministerstvo dopravy - 4 691 4 691 100,0 0 
 Ministerstvo zemědělství 200 1 479 1 477 99,9 -2 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 365 365 248 67,9 -117
 Ministerstvo kultury 865 465 458 98,5 -7 
 Ministerstvo spravedlnosti 96 87 36 41,4 -51 
 Český statistický úřad 33 36 36 100,0 0
 Český báňský úřad 1 1 1 100,0 0
 Energetický regulační úřad 1 1 0 0,0 -1
 Akademie věd ČR 158 176 176 100,0 0

Rozpočet 2003

 

il. Kč, a to na dokončení prací spojených se sanací Jednacího sálu a 
přilehlých prostor a na opravu poškozených objektů ve Valdštejnské zahradě. 

V kapitole Úřad vlády bylo v roce 2003 na odstraňování povodňový
páno 52 mil. Kč, a to na opravu Lichtenštejnského paláce. 

V kapitole Ministerstvo obrany bylo z prostředků upravenéh
mil. Kč čerpáno celkem 112 mil. Kč, a to v programech Výstavba a 

modernizace vojenských záchranných útvarů a Modernizace vrtulníkového 
letectva a dále na opravu techniky poškozené při odstraňování následků škod a na 
nákup ochranných pomůcek. 

V kapitole Ministerstv
očtovaných 105 mil. Kč čerpáno 103 mil. Kč. Prostředky byly použity na 

opravy a údržbu poškozených budov, dále na pořízení, opravu a seřízení 
speciálních laboratorních přístrojů a na nákup základního vybavení a materiálu 
poškozeného povodní. Dalších téměř 10 mil. Kč bylo na likvidaci povodňových škod 
v objektech MF použito z Fondu solidarity EU. 
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Do kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí byly přesunuty z kapitoly 
OSFA nevyčerpané prostředky z roku 2002 ve výši 57 mil. Kč. Z nich bylo v roce 
2003 použito 29 mil. Kč v programech Pořízení a technická obnova investičního 
majetku ve správě ústavů sociální péče a Státní pomoc při obnově území 
postiženého povodní v roce 2002. Prostředky v objemu 20 mil. Kč byly v závěru roku 
2003 vráceny do státních finančních aktiv.  

V kapitole Ministerstvo vnitra  bylo z rozpočtovaných 297 mil. Kč v roce 2003 
použito 225 mil. Kč, a to zejména na opravu objektů, opravu a náhradu hasičské 
techniky a na sterilizaci archiválií ve Státním ústředním archivu Praha. Další 
prostředky ve výši 47 mil. Kč byly v rámci kapitoly použity z Fondu solidarity EU. 

V kapitole Ministerstvo životního prostředí byl schválený rozpočet zvýšen o 
prostředky nečerpané v roce 2002 na 311 mil. Kč, skutečně čerpané prostředky ve 
výši 140 mil. Kč byly použity pro Národní parky (KRNAP, Šumava a Podyjí) a pro 
Výzkumný ústav vodohospodářský. 

V kapitole Ministerstvo pro místní rozvoj byl schválený rozpočet 350 mil. Kč 
zvýšen na 1 610 mil. Kč (z toho 170 mil. Kč rámcový úvěr EIB). Takto upravený 
rozpočet byl prakticky v plné výši vyčerpán. Prostředky na finanční pomoc ve výši 
150 tis. Kč za povodní zničený byt, na finanční pomoc na úhradu nákladů spojených 
s odstraněním stavby pro bydlení (demolice), dotace obcím na zajištění dočasného 
ubytování a dotace do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu 
poškozeného povodněmi byly ministerstvem poskytovány prostřednictvím 
příslušných krajů (celkem 827 mil. Kč). Ostatní programové dotace byly 
poskytovány přímo ministerstvem prostřednictvím tzv. čerpacích účtů otevíraných pro 
příjemce dotací příslušnými pobočkami České spořitelny, a.s. Na program obnovy 
venkova po povodni 2002 bylo uvolněno 314 mil. Kč, na Podporu obnovy 
bytového fondu po povodni 2002 celkem 54 mil. Kč a na Podporu hospodářsky 
slabých a strukturálně postižených regionů po povodni 2002 celkem 245 mil. Kč. 
Z úvěru od EIB byl financován program Podpora obnovy místních komunikací 
po povodni 2002 ve výši 170 mil. Kč. Mimo rozpočet kapitoly administrovalo 
MMR rovněž finanční prostředky Fondu solidarity EU ve výši téměř 2,7 mld Kč. 

V kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu byl schválený rozpočet 444 mil. 
Kč zvýšen o 265 mil. Kč (prostředky od EIB). Celkem bylo v roce 2003 čerpáno     
533 mil. Kč. Prostředky ve výši 425 mil. Kč byly uvolňovány prostřednictvím 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a to na program Rekonstrukce 
(podpora podnikatelů v oblastech postižených povodní) - celkem 249 mil. Kč a 
zbývajících 176 mil. Kč na program KREDIT (podpora malého a středního 
podnikání). Prostřednictvím ČMZRB byl rovněž realizován program Podpora obnovy 
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majetku subjektů podporujících energetické liniové stavby, který je financovaný 
z úvěru od EIB (265 mil. Kč). Zbývajících 19 mil. Kč bylo použito na odstraňování 
škod na majetku aparátu MPO. Prostředky Fondu solidarity EU ve výši 48 mil. Kč 
byly použity i v kapitole MPO, a to na financování obnovy základních funkcí podniků 
zajišťujících obnovení dodávek energií během povodní ze srpna 2002. 

Na základě zákona č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru od Evropské 
investiční banky, byly postupně uvolňovány finanční prostředky z kapitoly OSFA do 
kapitoly Ministerstvo dopravy v celkové výši 4 691 mil. Kč, které byly plně 
vyčerpány. Byly použity na obnovu dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic 
I. třídy (549 mil. Kč), na obnovu železniční dopravní infrastruktury (904 mil. Kč) 
a na obnovu staveb vodní dopravy, spravovaných státními podniky Povodí Vltavy a 
Povodí Labe (438 mil. Kč). Na opravu pražského metra bylo vynaloženo 2,8 mld 
Kč. Kromě toho byly v kapitole použity prostředky z Fondu solidarity EU ve výši 
690 mil. Kč jako retroúhrada běžných výdajů spojených s odstraňováním 
povodňových škod (opravy majetku Státní plavební správy a záchrana archiválií MD). 

V kapitole Ministerstvo zemědělství byl schválený rozpočet 200 mil. Kč 
zvýšen o úvěry od EIB (1 190 mil. Kč) a o nedočerpané prostředky roku 2002 
z kapitoly OSFA (89 mil. Kč) na 1 479 mil. Kč, z nichž bylo vyčerpáno 1 477 mil. 
Kč. V oblasti zemědělství bylo čerpáno 74 mil. Kč na úhradu škod na polních 
kulturách, na škody na rybích obsádkách a na zmírnění škod u specifických subjektů. 
Na odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku bylo 
poskytnuto 970 mil. Kč, na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních 
nádrží bylo poskytnuto 209 mil. Kč a na Státní pomoc při obnově území postiženého 
povodněmi 224 mil. Kč. Další prostředky byly poskytnuty na likvidaci škod 
způsobených povodněmi v roce 2000 (128 mil. Kč) a v roce 1977 (510 mil. Kč). 
Prostředky ve výši 121 mil. Kč byly kapitole poskytnuty z Fondu solidarity EU.   

V kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo 
z rozpočtovaných 365 mil. Kč v roce 2003 čerpáno 248 mil. Kč. Prostředky byly 
použity v programech Rozvoj a obnova MTZ vysokých škol, Podpora rozvoje a 
obnovy MTZ sportu a tělovýchovy a Rozvoj a obnova MTZ státních škol a 
výchovných zařízení. Nevyužité prostředky (zejména pro vysoké školy) budou 
použity v roce 2004. Další prostředky ve výši 3,6 mil. Kč byly kapitole přiděleny z 
Fondu solidarity EU. 
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V kapitole Ministerstvo kultury byl schválený rozpočet 865 mil. Kč snížen 
převodem prostředků do jiných kapitol na 465 mil. Kč, skutečné čerpání dosáhlo výše 
458 mil. Kč. Prostředky byly použity na podporu obnovy státních a regionálních 
kulturních zařízení a na obnovu kulturních památek. Z Fondu solidarity EU bylo 
kapitole poskytnuto 18,5 mil. Kč a dalších 5,5 mil. Kč na církevní objekty poškozené 
povodněmi. 

V kapitole Ministerstva spravedlnosti byl schválený rozpočet snížen o 9 mil. 
Kč a z upraveného rozpočtu 87 mil. Kč bylo v roce 2003 čerpáno pouze 36 mil. Kč. 
Prostředky byly čerpány pouze v justiční části resortu, a to např. u Okresního soudu 
Plzeň-jih, Krajského soudu v Praze a u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

V kapitole Český statistický úřad bylo v roce 2003 na odstraňování následků 
povodňových škod čerpáno celkem 36 mil. Kč. Z této částky bylo 33 mil. Kč použito 
k úhradám nájmu za pronajaté prostory a náklady na provoz náhradních pracovišť. 
Další prostředky ve výši 3 mil. Kč byly převedeny z kapitoly OSFA (nečerpané 
prostředky z roku 2002) a byly použity na repasi náhradního zdroje přeinstalovaného 
z původního do nového objektu ČSÚ.  

V kapitole Akademie věd byl schválený rozpočet zvýšen o 18 mil. Kč v rámci 
vlastních prostředků Akademie. Takto upravený rozpočet ve výši 176 mil. Kč byl 
plně   vyčerpán. Po celý rok 2003 probíhaly intenzivní práce na odstranění rozsáhlých 
povodňových škod s cílem co nejrychleji obnovit plný provoz vědeckých pracovišť, 
laboratoří a knihoven. Dalších 37 mil. Kč kapitola obdržela z Fondu solidarity EU.  

Podrobnější informace o využití finančních prostředků uvolněných ze státního 
rozpočtu na odstraňování následků povodňových škod jsou obsaženy v závěrečných 
účtech jednotlivých kapitol. 

Další prostředky na odstraňování následků povodňových škod ze srpna 2002 
byly poskytnuty prostřednictvím veřejných rozpočtů územní úrovně. Těm bylo 
poskytnuto z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa a z vládní rozpočtové 
rezervy celkem 1,5 mld Kč. Finanční prostředky byly uvolněny na záchranné a 
likvidační práce a na výdaje spojené s výplatou mimořádných sociálních dávek. 
(Podrobnější vyhodnocení je uvedeno v sešitě F bod II/5). 

Zvláštní formou pomoci bylo poskytnutí 750 mil. Kč z Pozemkového fondu 
ČR. Na základě usnesení vlády č. 200 ze 24.2.2003 prominul Pozemkový fond 
všechny splátky jistiny půjčky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému 
fondu ve výše uvedené výši. Tyto prostředky PGRLF použil při řešení následků 
povodňových škod. 
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Na financování odstraňování následků povodňových škod ze srpna 2002 se 
podílely rovněž prostředky Evropských společenství. Byly poskytnuty                      
z programů/nástrojů předvstupní pomoci – Phare a ISPA. Kromě toho Evropská 
komise zřídila zcela nový nástroj určený na pomoc územím postiženým přírodní 
katastrofou – Fond solidarity EU, který byl poprvé aktivován právě na nápravu 
povodňových škod ve Střední Evropě.  

V rámci programu Phare byla vyčleněna alokace ve výši 10,5 mil. EUR, která 
byla určena na opravu místní infrastruktury. V roce 2003 bylo vyplaceno 8,2 mil. 
EUR a koneční příjemci se na spolufinancování podíleli částkou 52 mil. Kč. Z další 
alokace ve výši 1,0 mil. EUR určené na pomoc neziskovému sektoru, který se 
podílel na pomoci obyvatelstvu v zaplavených oblastech, bylo vyplaceno 794 tis. 
EUR a koneční příjemci se podíleli na spolufinancování ve výši 454 tis. Kč.  

Z nástroje ISPA bylo na nápravu škod na infrastruktuře dopravy a životního 
prostředí vyčleněno 30 mil. EUR, které byly stejnou měrou rozděleny mezi oba 
sektory. V roce 2003 bylo z této alokace kontrahováno 17,2 mil. EUR na projekty         
v sektoru životního prostředí a 1,8 mil. EUR v sektoru dopravy. Proplácení začalo 
v roce 2003 a byly realizovány platby ve výši 9,6 mil. Kč v sektoru životního 
prostředí ze zdrojů konečných příjemců a 9,6 mil. Kč v sektoru dopravy ze zdrojů 
SFDI. 

Z Fondu solidarity Evropské unie bylo v roce 2003 České republice na 
odstraňování povodňových škod přiděleno 129 mil. EUR. Tyto prostředky byly 
rozděleny na 4 okruhy, v rámci kterých bylo celkem proplaceno 4,1 mld Kč: 

- Okruh 1 – nouzové a likvidační práce. Prostřednictvím krajských 
úřadů byla vyčerpána částka ve výši 1,1 mld Kč; 

- Okruh 2 – obnova území. Rovněž prostřednictvím krajských úřadů bylo 
vyčerpáno 2,4 mld Kč; 

- Okruh 3 – pomoc ústředním orgánům státní správy. Na čerpání 
240 mil. Kč se podílelo 9 kapitol (z toho Ministerstvo zemědělství 
120 mil. Kč); 

- Okruh 4 – rezerva FSEU. Dalších 417 mil. Kč bylo použito na pomoc 
městským částem Libeň a Karlín, na rekonstrukci kanalizační sítě města 
Plzně, pomoc městu Terezín a další projekty. 
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b) Využití prostředků určených k úhradě restitučních výdajů poskytnutých 

na základě zákonů č. 164/1998 Sb., 21/2000 Sb. a 246/2000 Sb. 
 

Zákonem č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, 
bylo dosavadním uživatelům bytů a nebytových prostor ve vydávaných 
nemovitostech, které slouží pro činnost diplomatických a konzulárních misí, 
poskytování zdravotnických a sociálních služeb, potřeby školství, provoz kulturních a 
tělovýchovných zařízení, pracovní rehabilitaci a zaměstnání zdravotně postižených 
osob, umožněno uzavřít s nabyvateli těchto objektů dohodu o užívání a nájmu 
nebytových prostor podle občanského zákoníku a souvisejících předpisů. Oprávněná 
osoba mohla dohodu vypovědět nejdříve po uplynutí 10 let ode dne účinnosti tohoto 
zákona (tj. po 1. listopadu 2000).  

Vzhledem k tomu, že tímto zákonem nebyly stanoveny potřebné prostředky ke 
krytí výdajů s tím souvisejících, bylo financování těchto výdajů řešeno zákonem 
č. 164/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve 
věcech převodů vlastnictví k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby. 
Dle tohoto zákona bylo v roce 1998 z prostředků Fondu národního majetku 
převedeno 5 480 mil. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv ke krytí 
nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku 
vydaném oprávněným osobám a ke krytí nezbytných výdajů souvisejících s náhradou 
za majetek státu sloužící účelům výzkumu a vývoje vydaný oprávněným osobám.  

Prostředky vyčleněné podle zákona č. 164/1998 Sb. nepostačovaly však v plné 
výši na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen na 
restituovaném majetku, proto byly v roce 2000 uvolněny další prostředky podle 
zákona č. 21/2000 Sb. pro kapitolu Ministerstva práce a sociálních věcí (4 000 mil. 
Kč) a podle zákona č. 246/2000 Sb. pro kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy (2 090 mil. Kč), Ministerstva kultury (1 489 mil. Kč), Ministerstva 
zdravotnictví (700 mil. Kč) a pro OkÚ Kutná Hora (55 mil. Kč), v souhrnné výši 
8 334 mil. Kč. 

Rozdělení finančních prostředků určených k úhradě restitučních výdajů podle 
jednotlivých kapitol a výše uvedených zákonů, jejich čerpání ke konci roku 2003 a 
převod zbývajících prostředků do roku 2004 je uveden v tabulce na následující straně: 
 

 170



 
 
Tabulka č. 66 

 
 kapitole  je financována z prostředků na 

restitu

V roce 2003 bylo z restitučních prostředků  financováno 6 stavebních akcí, které 
také b

 na výstavbu ústavů sociální péče a domovů 
důcho

 bylo z prostředků 
určen

 na restituční náhrady ve školství 

v mil. Kč
z.č.164/98 Sb. zákon č. 246/2000 Sb. Celkem

Kapitola Čerpání Převod do Celkem Převod do
r. 1998-2001 2000-2002 2003 2000-2002 2003 r. 2004 zákony 1998-2002 2003 r. 2004

  Ministerstvo práce a soc.věcí 2 750 3 975 25 0 0 0 6 750 6 725 25 0 
  Ministerstvo školství,
  mládeže a tělovýchovy 2 293 0 0 1 025 95 970 4 383 3 318 95 970 
  Ministerstvo kultury 324 0 0 545 218 726 1 813 869 218 726
  Ministerstvo zdravotnictví 113 0 0 509 87 104 813 622 87 104 
  Okresní úřad Kutná Hora 0 0 0 55 0 0 55 55 0 0 

  c e l k e m 5 480 3 975 25 2 134 400 1 800 13 814 11 589 425 1 800 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost
zákon č. 21/2000 Sb.

 

 

V Ministerstva práce a sociálních věcí
ce výstavba domovů důchodců a ústavů sociální péče, které budou sloužit 

jako náhrada objektů vrácených v rámci restitucí původním vlastníkům. V průběhu 
roku 2003 bylo z rozpočtu kapitoly vyčerpáno zbývajících 25 mil. Kč. Prostředky 
byly použity na akce zahrnuté v programu Pořízení a technická obnova majetku ve 
správě ústavů sociální péče – restituované objekty.  

yly v minulém roce dokončeny. 

Celkem bylo v letech 1998-2003
dců v rámci restitucí vynaloženo 6 750 mil. Kč, do roku 2004 se již nepřevádějí 

žádné prostředky. 

 

V kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ých na restituce zákonem č. 246/2000 Sb. v celkové výši 2 090 mil. Kč v roce 

2003 čerpáno pouze 95 mil. Kč. Na restituce regionálního školství bylo použito 94,6 
mil. Kč a na restituce vysokých škol 0,5 mil. Kč. Velmi nízké čerpání dotačních 
prostředků je způsobeno především neukončením soudních sporů i technickými 
problémy při přípravě a realizaci akcí.  

Celkem bylo v letech 1998-2003 vynaloženo  
3 413 mil. Kč, zbývající prostředky ve výši 970 mil. Kč budou použity v příštích 
letech. 
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V kapitole Ministerstva kultury bylo v roce 2003 ze zákonem č. 246/2000 Sb. 
stanovených prostředků ve výši 1 489 mil. Kč na krytí nezbytných výdajů spojených 
s restitucemi vynaloženo 218 mil. Kč. Náhrada objektů je řešena především 
výstavbou nových kapacit, zejména depozitního charakteru, ale také rekonstrukcí a 
modernizací stávajících i nově získaných historických budov. V loňském roce bylo 
z prostředků na restituce financováno 17 akcí. Z těch významnějších byla ukončena 
rekonstrukce objektů Českého muzea hudby v Karmelitské ulici, depozitář 
Severočeského muzea v Liberci, přestavba zámku v Kamenici nad Lipou 
(Uměleckoprůmyslové muzeum) a nákup nemovitosti zámek Krásné Březno a jeho 
následná oprava.  

Celkem bylo v letech 1998-2003 na restituční náhrady v oblasti kultury 
vynaloženo 1 087 mil. Kč, k použití zbývá ještě 726 mil. Kč. 

 

V kapitole Ministerstva zdravotnictví bylo v roce 2003 ze zákonem 
č. 246/2000 Sb. stanovené částky 700 mil. Kč čerpáno 87 mil. Kč. Prostředky 
v rámci programu Náhrada restituovaných objektů  nemocnic, poliklinik a léčebných 
zařízení byly použity na nákup a rekonstrukci objektů pro potřeby zdravotnických 
zařízení. V roce 2003 byly prostředky ze státního rozpočtu použity na financování 3 
stavebních akcí (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Všeobecná fakultní 
nemocnice Praha 2 a Zdravotní ústav Praha 8). 

Celkem bylo v letech 1998-2003 na restituční náhrady ve zdravotnictví 
vynaloženo 709 mil. Kč, 104 mil. Kč zůstává k použití v roce 2004. 

 

Na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen na 
restituovaném majetku bylo ve všech dotčených kapitolách v roce 2003 vynaloženo  
425 mil. Kč a za celé období 1998-2003 v souhrnu více než 12 mld Kč. Prostředky 
v celkové výši 1,8 mld Kč, které jsou na restituční výdaje vyčleněny podle zákonů 
č. 21/2000 Sb. a 246/2000 Sb. a nebyly dosud čerpány, budou k těmto účelům použity 
v příštích letech. 
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c) Využití prostředků určených zákonem č. 165/1999 Sb. k řešení důsledků kosovské  
    krize 

 

Zákon č. 165/1999 Sb. zmocnil Ministerstvo financí vydat státní dluhopisy do 
výše 2,0 mld Kč. Jejich účelem je financování řešení důsledků kosovské krize. 

Emise dluhopisů byly uskutečněny v letech 1999 a 2000. Získané prostředky 
byly uloženy na zvláštním účtě ve státních finančních aktivech, z něhož byly 
i v roce 2003 uvolňovány zúčastněným resortům. 

Základní rozdělení celkové částky 2,0 mld Kč mezi jednotlivé resorty 
stanovila vláda České republiky svým usnesením č. 765/1999. Tato základní alokace 
byla posléze upravována, a to především dalším usnesením č. 1025/1999 a dále 
i individuálními dohodami mezi resorty navzájem. 

V roce 2003 se uskutečnily po vzájemné dohodě dva individuální přesuny 
alokovaných částek mezi resorty, a to vždy z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí 
do kapitoly Ministerstva vnitra. Za prvé šlo o přesun částky ve výši 0,7 mil. Kč na 
pokračování projektu resortu vnitra „Transfer know-how a výměna zkušeností 
s reformou veřejné správy v zemích střední a východní Evropy“. Za druhé se jednalo 
o přesun částky pro resort vnitra ve výši 0,7 mil. Kč na realizaci projektu vybudování 
azylového zařízení v Bosně a Hercegovině. 

V roce 2003 byla dále přijata dvě vládní usnesení, která podrobně 
specifikovala užití části prostředků, alokovaných jednak pro Ministerstvo průmyslu 
a obchodu a jednak pro Ministerstvo zemědělství. 

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo v předchozích letech 1999–2002 
schváleno celkem 6 usnesení vlády (č. 381/1999, 786/2000, 1127/2000, 351/2001, 
1190/2001 a 687/2002), jimiž bylo na konkrétní projekty obnovy a humanitární 
pomoci rozděleno celkem 442,8 mil. Kč. V roce 2003 přijala vláda usnesení 
č. 16/2003, rozdělující na konkrétní projekty zbývajících 57,2 mil. Kč. Podle všech 
uvedených usnesení bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu v letech 1999–2003 
skutečně vyčerpáno 409,7 mil. Kč. Pro rok 2004 a další léta tak musí Ministerstvo 
průmyslu a obchodu vynaložit ještě 90,3 mil. Kč. 
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Pro projekty Ministerstva zemědělství byla v letech 2000–2002 přijata dvě 
vládní usnesení č. 1127/2000 a 1280/2002, rozdělující na konkrétní projekty obnovy 
celkem 27,2 mil. Kč. V roce 2003 přijala vláda usnesení č. 995/2003, rozdělující na 
konkrétní projekty obnovy resortu zemědělství dalších 21,8 mil. Kč. Podle všech tří 
usnesení bylo Ministerstvem zemědělství v letech 2001–2003 skutečně vyčerpáno 
29,1 mil. Kč. Na všechny ostatní projekty rozvojové a humanitární pomoci může 
resort zemědělství na základě usnesení vlády č. 765/1999 využít 101,0 mil. Kč. Z této 
částky bylo v letech 1999–2003 již vynaloženo 100,4 mil. Kč. V roce 2004 a dalších 
letech tak zbývá Ministerstvu zemědělství vyčerpat ještě celkem 20,5 mil. Kč. 

V roce 2003 bylo pro všech pět zúčastněných resortů uvolněno z účtu 
státních finančních aktiv rozpočtovými opatřeními celkem 173,5 mil. Kč. Z těchto 
uvolněných prostředků resorty do konce roku 2003 na řešení důsledků kosovské krize 
skutečně vynaložily 113,2 mil. Kč. Zpět do státních finančních aktiv resorty vrátily 
54,9 mil. Kč a částku ve výši 0,8 mil. Kč si převedlo Ministerstvo vnitra do svého 
rezervního fondu. 

Resorty zahraničních věcí a obrany přitom vrátily do státních finančních aktiv 
méně, než kolik činily jimi nevyčerpané prostředky. Ministerstvo zahraničních věcí 
vrátilo o 4,5 mil. Kč méně a Ministerstvo obrany o 0,1 mil. Kč méně. Tyto nevrácené 
prostředky v celkové výši 4,6 mil. Kč posloužily v roce 2003 ke krytí schodku 
státního rozpočtu a nelze je v dalších letech již využít. 

V letech 1999–2003 bylo z částky 2 mld Kč vynaloženo na řešení důsledků 
kosovské krize celkem 1.823,1 mil. Kč. Vzhledem k nevráceným prostředkům 
v celkové výši 41,9 mil. Kč (4,6 mil. Kč v roce 2003, 31,9 mil. Kč v roce 2002, 
0,2 mil. Kč v roce 2001, 5,0 mil. Kč v roce 2000 a 0,2 mil. Kč v roce 1999) a částce 
0,8 mil. Kč v rezervním fondu Ministerstva vnitra zbývá k využití v následujících 
letech ještě 134,1 mil. Kč. 

Přehled o prostředcích získaných podle zákona č. 165/1999 Sb. ve výši 2,0 mld 
Kč k řešení důsledků kosovské krize, alokovaných podle usnesení vlády č. 765/1999 
a dalších vládních usnesení a dohod mezi resorty, podává následující tabulka. 
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 Tabulka č. 67             v mil. Kč 
 
 

Resort 

 
Alokace 

prostředků 

Skutečně 
vynaloženo 

v letech 
1999–2002

Uvolněno 
v roce 
2003 

ze SFA 
resortům

Skutečně 
vynaloženo 

v roce 
2003 

Převedeno 
do 

rezervního 
fondu 

v roce 2003

Vráceno 
z resortů 
do SFA 
v roce 
2003 

Zbývá 
k využití 
pro další 

roky 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Ministerstvo 
obrany 894,6 885,5 3,4 2,6 – 0,7 0,7

Ministerstvo 
vnitra 321,0 317,5 1,4 0,6 0,8 – 1,7*)

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

 
134,4 72,0 14,9 5,7 –

 
4,7 46,9

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

 
500,0 330,4 128,3 79,3 –

 
49,0 64,3

Ministerstvo 
zemědělství 150,0 104,5 25,5 25,0 – 0,5 20,5

Celkem 2 000,0 1 709,9 173,5 113,2 0,8 54,9 134,1*)

 
*) Včetně prostředků rezervního fondu Ministerstva vnitra ve výši 0,8 mil. Kč. 

Prostředky v celkové výši 113,2 mil. Kč, použité v roce 2003 na řešení důsledků 
kosovské krize jednotlivými kapitolami, byly vynaloženy zejména na tyto účely: 

– Ministerstvo obrany (celkem 2,6 mil. Kč) 

– nákup přístroje nočního vidění KLARA v rámci mise KFOR 
(1,7 mil. Kč), 

– nákup navigačního přístroje GPS v rámci mise KFOR (0,9 mil. Kč); 
 

– Ministerstvo vnitra (celkem 0,6 mil. Kč) 

– pokračování projektu „Transfer know-how a výměna zkušeností 
s reformou veřejné správy v zemích střední a východní Evropy“ (0,6 mil. 
Kč); 
 

– Ministerstvo zahraničních věcí (celkem 5,7 mil. Kč) 

– výdaje v rámci Paktu stability (5,7 mil. Kč); 
 

– Ministerstvo průmyslu a obchodu (celkem 79,3 mil. Kč) 

– rekonstrukce jednotky vakuové destilace rafinerie Novi Sad v Srbsku 
(17,0 mil. Kč), 
– rekonstrukce a modernizace kotle bloku elektrárny Kakanj v Bosně 
a Hercegovině (10,6 mil. Kč), 
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– projekt, dodávka zařízení a provedení investičních prací na dole 
v Sokobanji v Srbsku (9,7 mil. Kč), 
– posouzení a likvidace ekologických a stavebních havárií v rafinerii 
Novi Sad v Srbsku (7,7 mil. Kč), 
– dodávka polykondenzačního zařízení a technologie při obnově 
a rozšiřování výroby tepelně izolačních stavebních desek z minerální 
vlny v Srbsku (7,0 mil. Kč), 
– obnova nemocnice v Bělehradě (6,5 mil. Kč), 
– revitalizace území znečištěného rtutí ve Vloře v Albánii (4,9 mil. Kč), 
– obnova magistrálního transportního systému na povrchovém dole RL 
Dubrave v Bosně a Hercegovině, revitalizace řídícího systému včetně 
třídírny uhlí a dodávky zařízení pro údržbu strojů dodaných z ČR 
(4,1 mil. Kč), 
– výstavba obydlí pro rodiny uprchlíků na území Srbska (2,6 mil. Kč), 
– otěruvzdorná technologie pro energetiku Bulharské republiky 
a jihovýchodní Evropy (2,2 mil. Kč), 
– výstavba pšeničného mlýnu pro firmu Žitopromet ve Spuži v Černé 
Hoře (2,1 mil. Kč), 
– obnova a výstavba řídicího a transportního systému povrchového dolu 
v Lukavaci v Bosně a Hercegovině (1,8 mil. Kč), 
– pomoc při výstavě obilního sila v Novem Sadu v Srbsku (1,5 mil. Kč), 
– výstavba obydlí pro rodiny uprchlíků na území Bosny a Hercegoviny 
(1,4 mil. Kč), 
– náhradní díly pro tramvaje v Bělehradě (0,2 mil. Kč); 
 

– Ministerstvo zemědělství (celkem 25,0 mil. Kč) 

– dodávky březích jalovic – projekt obnovy zemědělství v Bosně 
a Hercegovině (6,5 mil. Kč), 
– dodávky březích jalovic a mobilního dojícího zařízení do Republiky 
Srbské v Bosně a Hercegovině (5,9 mil. Kč), 
– dodávka zařízení pro kontinuální výrobní kontrolu kvality ovocných 
šťáv v Srbsku (4,7 mil. Kč), 
– projekt obnovy fondu chovu skotu, neobdělávané půdy a výstavby 
zemědělských mini-farem ve Visegradu v Bosně a Hercegovině (4,5 mil. 
Kč), 
– projekt obnovy fondu chovu skotu, neobdělávané půdy a výstavby 
zemědělských farem „Bosna Rediviva – udržitelný návrat“ v Bosně 
a Hercegovině (3,4 mil. Kč). 
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