
Dotaz         3. července 2013 
 
Podle zákona č. 106/1999 sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a podle čl. 17 Listiny práv a svobod si Vás dovoluji požádat o odpovědi na níže 
položené otázky. Podkladem pro tyto otázky byl text, který koluje po internetu. Veřejnost 
uvítá Vaše odpovědi vzhledem k závažnému obsahu, kde jistě nehraje žádnou roli zda je autor 
skutečný či fiktivní:  
 
“Nyní, pár dní, co u nás opět řádila povodeň, nastal čas pro účtování. Naše skromná vláda  
a zvláště pan ministr financí Kalousek, by nám nyní měli vysvětlit, kde jsou peníze  
z povodňového konta. Na toto konto byly strhávány z platu všem výdělečně činným peníze na 
pokrytí škod, způsobenými povodní. Nikde nebylo zveřejněno, že byla tato daň zrušena. 
Takže by na tomto kontě měla být slušná řádka miliard, kde jsou????. Nyní by se měly  
z tohoto konta začít vyplácet všem postiženým náhrady. Nebo pan Kalousek použil tyto 
peníze na zaplácnutí děr ve státním rozpočtu, tak jako použili peníze na vyplácení důchodů? 
Každý z těch postižených by se měl ptát, kde ty peníze jsou a pokud se zjistí, že nikde nejsou, 
což je při tom dobrém hospodaření naší vlády více než pravděpodobné, popohnat všechny 
zodpovědné před soud. Pošlete, když s tím souhlasíte, dál, ať se na tuto otázku ptá co nejvíce 
lidí. Je potřeba s tím marasmem, co tady panuje, skoncovat.” 
 
 
1) Kdy byla zavedena povodňová daň ve výši stokoruny? 
2) Kolik se do dnešního dne od jejího zavedení celkem vybralo? 
3) Je stále povodňová daň vybírána, resp. dokdy, nebo jde o trvalý výběr?  
4) Na jaké druhy pomoci se konkrétně vybrané miliardy použily? 
5) Kdo rozhoduje a jakým způsobem, komu a na co se vybrané peníze poskytnou? 
6) Jaká jsou kritéria pro určení příjemce pomoci? 
7) Existuje nezávislý kontrolní orgán na smysluplné využití těchto financí a zabránění 
jejich zneužití?  
8) Kolik je v současnosti na tomto účtu finančních prostředků? 
9) Je tento účet transparentní? Pokud ano, na jaké adrese? Pokud ne proč tomu tak není? 
10) Kde je možné získat přehledné informace kdo, kolik a na co obdržel finanční 
prostředky? 
11) Jaké procento finančních prostředků bylo použito na přímou pomoc a jaké  
na administrativní opatření? 
12) Došlo už k nějakému postihu fyzické či soukromé osoby, v souvislostí se zneužitím 
finanční pomoci? 
13) Kdo je nejvýše odpovědnou, konkrétní osobou, za hospodaření s těmito vybranými 
penězi? 
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K jednotlivým dotazům Vám sděluji následující: 

 

 Odpověď k otázkám 1) až 3)  

  Snížení slevy na dani na poplatníka z 24 840 Kč na 23 640 Kč bylo upraveno zákonem 

č. 346/2010 Sb. Tento zákon jednoznačně vymezil také účinnost této úpravy a to pouze 

 pro daňové období roku 2011. 

 
 S ohledem na postup a systém výpočtu daňové povinnosti daně z příjmů fyzických osob 

sdělujeme, že nelze přesně zjistit celkovou vybranou výši příjmů ve věci tzv. povodňové 

stokoruny. Tato částka je součástí celkového výnosu daně z příjmů fyzických osob, a proto byl 

v této věci proveden kvalifikovaný odhad fiskálního dopadu, a to ve výši 4 mld. Kč. V této výši 

byly zvýšeny odhadnuté příjmy pro období roku 2011 u daně z příjmů fyzických osob. 

Současně byla ve výdajích rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa zřízena nová 

položka „Prostředky na odstranění důsledků povodní a na následnou obnovu“ v celkové výši 

4 mld. Kč. 

 
 Tzv. povodňová daň byla platná pouze pro daňové období roku 2011. 

 
Odpověď k otázkám 4) až 13)  

 Podle usnesení vlády č. 692/2010 k řešení odstranění škod a obnovy území  

České republiky poškozených povodněmi v srpnu 2010 a dalších navazujících usnesení byly 

finanční prostředky určeny pro rezorty Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Ministerstva 

životního prostředí (MŽP), Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva průmyslu  

a obchodu (MPO) a byly použity na povodňové dotační tituly a další účely, jak vyplývá  

z tabulky: 

 



v tis. Kč  

Správce 
podpory/ 
kapitola 
 

Identifikace podpory Podpora 
v roce 2010 

Podpora 
v roce 2011 

Podpora 
v roce 2012 

Podpora 
v letech 2013 

Podpora  
celkem 

 
MMR 

Obnova obecního a 
krajského  majetku 
postiženého živelní nebo 
jinou pohromou 

 
249 800 

 
2 120 300 

 
0 

 
 

2 370 100 

 
MMR 

 
Podpora bydlení 

 
  75 000 

 
0 

 
0 

 
  

75 000 
 
MMR 

Podpora podle nařízení 
vlády č. 394/2002 Sb. a  
č. 395/2002 Sb. 

 
  23 200 

 
0 

 
0 

 
 

23 200 

 
MŽP 
 

Likvidace škod po 
živelních pohromách 

 
  10 000 a) 

 
      48 050 

 
   19 950 b) 

 78 000 

 
MZe 

Podpora odstraňování 
povodňových škod na 
infrastruktuře vodovodů a 
kanalizací 

 
  20 000 

      94 000    23 700  137 700 

 
MZe 

odstranění následků 
povodní na státním 
vodohospodářském 
majetku 

  70 000    241 000 800 000 c) 139 000 1 250 000 

 
MZe 

 
0      29 000 0  29 000 

 
MPO 

Program ZÁRUKA pro 
malé a střední podnikatele 

37 000 0 0  37 000 

 
Celkem 

 
485 000 2 532 350 843 650 139 000 4 000 000 

 
a) MŽP tyto prostředky nevyčerpalo   
b) MŽP tyto prostředky nepožadovalo  
c) MZe nepožadovalo prostředky ve výši 509 615 tis. Kč, avšak na vrub očekávaných úspor  bylo MZe 

poskytnuto 400 mil. Kč na posíleni programu Podpora prevence před povodněmi II  
 

 

Resortům byly Ministerstvem financí převáděny veškeré prostředky, které si v souladu 

s příslušnými usneseními vlády vyžádaly. Pokud část prostředků v letech 2010 až 2012 rezorty 

neprofinancovaly, přešly tyto prostředky prostřednictvím tzv. nároků z nespotřebovaných 

výdajů do dalších let k použití na stejný účel. 

 

 

 

Protože některé investiční stavby povodněmi nejvíce postižených subjektů (obce,  

s.p. Povodí) nelze realizovat ihned po povodní (zdlouhavá stavební a zadávací řízení, 

nedostatečné kapacity pro zajištění velkého počtu akcí), umožnil stát realizace a financování 

až do roku 2013. 


