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Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Při rozhodování o penále za zpožděné platby sociálního pojištění firem či 
podnikatelů okresní správy sociálního zabezpečení zohlední živelní katastrofu a s 
ohledem na charakter této mimořádné události sankci zpravidla prominou. 

• Prominout penále bude možné, když bude zcela jasné, že se platba sociálního pojištění 
zpozdila kvůli povodni. Firmy a podnikatelé zasažení záplavami mohou k prokázání 
této skutečnosti využít stejné dokumenty a podklady, které mají například pro 
pojišťovny. 

• Lidé, které postihla povodeň, mohou využít mimořádnou okamžitou pomoc.  

o Výše pomoci pro tuto situaci se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým 
poměrům a příjmům daného občana nebo společně posuzovaných lidí. Může 
být až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 
51 150 Kč. 

o Na základě individuální potřeby lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc 
v situaci také občanovi, který nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním 
a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s 
pořízením či opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby 
(např. postel, lednička).  

o Dávku je možné využít i v kontextu s následky povodně, kdy lidem mohou 
vzniknout mimořádné výdaje. Mimořádná pomoc pak může být až do výše 
konkrétního nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci 
kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. v 
současné době 34 100 Kč. 

o Další situací, kdy lze dávku poskytnout, je pomoc občanovi, který nemá 
vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům 
dostatečné prostředky na úhradu jednorázového výdaje spojeného zejména se 
zaplacením správního poplatku např. při pořizování nových dokladů nebo s 
úhradou přechodného noclehu. 

o Při podávání a přezkumu žádostí je maximálně odbourána administrativní 
náročnost. 

o Žádost o dávku může podat každá osoba, tj. hmotná nouze občana se 
v případě mimořádné situace posuzuje ve vztahu k dopadům této události, 
nikoliv ke standardní příjmové a majetkové situaci jako u opakujících se dávek 
pomoci v hmotné nouzi . 

o Žádost o dávku mohou podat ihned nebo i později, kdy si nebudou moct 
z vlastních zdrojů zajistit základní životní potřeby a budou mít ucelenější 
přehled o rozsahu škod. 

o Žádost o dávku mohou podat i opakovaně. 

o Dávka mimořádné okamžité pomoci – mimořádná událost nemá paušální 
výši. Je stanovena maximální výše a konkrétní výše dávky se řídí dopadem 
situace na zajištění životních potřeb, rozsahem škod a v neposlední řadě 
schopností žadatele zvládnout situaci samostatně či s pomocí rodiny, blízkých, 
pomáhajících organizací apod. 
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o Dávku mimořádné okamžité pomoci – mimořádná událost lze poskytnout 
pouze jedné osobě ze společně posuzovaných osob. 

o Ostatní druhy dávek mimořádné okamžité pomoci lze poskytnout současně 
s ohledem na situaci a zajištění životních potřeb jednotlivce či rodiny. 

o Přiznání mimořádné okamžité pomoci není závislé na přihlášení k trvalému 
pobytu v postižené oblasti. 

o V případě, kdy by měl žadatel značné obtíže s doložením příjmů pro posouzení 
nároku a výše dávky, je na místě doložit tuto skutečnost čestným 
prohlášením. 

• Pokud se kvůli velké vodě nedostanou do práce, mají nárok na pracovní volno. 
Odstraňování následků povodní na vlastním majetku znamená pro zaměstnance 
překážku v práci. 

• Náhrada mzdy se v souvislosti s povodněmi poskytuje pouze v některých případech.  

• S odstraňováním následků povodní mohou pomoci nezaměstnaní – až sto milionů 
korun má v současné době Úřad práce ČR připraveno na veřejně prospěšné práce. 

o Nyní jde již o stovky lidí, Úřady práce registrují další zájem od starostů. 

o Konkrétní číslo nelze říci, protože některé smlouvy s obcemi, které upravují 
práci nezaměstnaných pro obce, byly uzavřeny už před povodněmi a obce  
tyto lidi na odstraňováni škod převedly, aniž by o tom reportovali Úřadu práce 
(obce nezaměstnané mohou, ale také nemusí využít pro odstraňování 
povodňových škod). 

o Úřad práce ČR může dát obci příspěvek až 15 tis. Kč na jednoho 
nezaměstnaného na měsíc (včetně pojistného). 

o Někde Úřady práce oslovily nezaměstnané, jinde se nezaměstnaní sami na tuto 
práci přihlásili. 

• Dávky se vyplácí průběžně, i když byly zaplaveny některé pošty a pracoviště resortu. 

• Pokud jsou děti doma, protože je zavřená škola, rodiče mohou čerpat ošetřovné. 
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let 
proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost, jakou 
povodně bezpochyby jsou. 

• MPSV vytvořilo informační leták „Jak se vypořádat s povodní“ a publikaci 
„Povodně 2013 – praktické rady občanům“.  

 

Ministerstvo financí 

• Dojde k prominutí daně z příjmů podnikatelům a právnickým osobám, a to za 
zdaňovací období, ve kterém k povodním došlo, tj. rok 2013. 

• Daň bude prominuta v částce odpovídající výši skutečné škody vzniklé v důsledku 
povodní na majetku sloužícímu k podnikání. Výši škody poplatník prokáže 
finančnímu úřadu při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny, 
případně posudkem znalce. 
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• Dále bude živnostníkům postiženým povodní prominut úrok vzniklý v důsledku 
možné pozdní platby záloh na daň z příjmů v průběhu roku 2013. 

• Vedle toho může každá fyzická i právnická osoba individuálně požádat finanční 
úřad o snížení či udělení výjimky z platby záloh. Finanční úřady budou k těmto 
žádostem přistupovat vstřícně. 

• Dojde také k prominutí úroků za pozdní platbu daně z příjmů splatné po 2. 6. 2013 u 
podnikatelů i právnických osob, které požádají o posečkání a zaplatí daň nejpozději do 
31. 10. 2013. 

• Osoby, které budou chtít využít úlevu, oznámí tuto skutečnost správci daně, 
přičemž doloží, že byly postiženy povodněmi, např. připojí čestné prohlášení. 

• Rozhodnutí týkající se daňových úlev vůči subjektům postiženým povodněmi  již 
vstoupilo v účinnost vydáním ve Finančním zpravodaji. 

• Finanční i celní správa budou postupovat maximálně vstřícně vůči subjektům 
postiženým povodněmi i při plnění jejich ostatních daňových povinností. 

• Vláda také uvolnila téměř 857 milionů korun na úhradu prvotních nákladů na 
záchranné a likvidační práce, přičemž administrativní náročnost byla 
minimalizována. 

• Žádost o finanční podporu nemusí doprovázet žádné doklady o vynaložených 
prostředcích. Ty mohou být dodány až zpětně.  

• Kraje mají vytvořené dostatečné zdroje pro uspokojení požadavků starostů a obcím 
podporu vyplatí přímo ze svých rozpočtů. Ministerstvo financí pak bude částku 
krajům refundovat ze státního rozpočtu. Tento systém bezproblémově funguje, byl již 
úspěšně vyzkoušen při minulých povodních. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Jednodušší veřejné zakázky 

o V případě, že se bude předpokládanou hodnotou jednat o veřejnou zakázku 
malého rozsahu, tedy u veřejných zakázek na služby a dodávky do 1 mil. Kč 
bez DPH, u veřejných zakázek na stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH, 
nemusí zadavatel postupovat v některém ze zadávacích řízení, která upravuje 
zákon. 

o Legislativa totiž umožňuje postupovat i bez zadávacího řízení v případě, že 
jsou veřejné zakázky zadávány v rámci zvláštních bezpečnostních opatření. To 
se však vztahuje pouze na případy, kdy zadavatel postupuje podle jiných 
předpisů (jde zejména o zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému, zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, zákon č. 241/2000 Sb., o 

hospodářských opatřeních pro krizové stavy). Tato výjimka se vztahuje pouze 
na postup podle jiných předpisů, nelze ji aplikovat obecně. 

o Zadavatel tak může veřejnou zakázku zadat neformalizovaným způsobem, 
pouze za dodržení základních zásad, tj. zásady transparentnosti, zásady zákazu 
diskriminace, zásady rovného zacházení. 
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o Pokud předpokládaná hodnota poptávané veřejné zakázky překročí limity 
veřejných zakázek malého rozsahu, může zadavatel postupovat v jednacím 
řízení bez uveřejnění. 

o Musí ale jít o veřejnou zakázku, kterou lze zadat tímto způsobem za splnění 
všech následujících podmínek: veřejnou zakázku je nutné zadat v krajně 
naléhavém případě, který zadavatel sám svým jednáním nezpůsobil a ani jej 
nemohl předvídat a z časových důvodů není možné zadat ji v jiném druhu 
zadávacího řízení. 

o Musí se tedy jednat o dodávky, služby či stavební práce, které je nutné zajistit 
okamžitě a při prodlení by hrozilo riziko dalších škod na majetku, zdraví či 
životech, případně nemožnost zajištění základních funkcí zadavatele. Typicky 
se bude jednat o situace, kdy povodeň naruší infrastrukturu v obci, přeruší 
dodávku pitné vody či bude potřeba zajistit podporu evakuovanému 
obyvatelstvu. 

o Jednací řízení musí být zahájeno bezprostředně po vzniku situace, kterou má 
plnění veřejné zakázky řešit. Bude tak možné např. zadat stavbu provizorního 
mostu v řádu jednotek dní po povodni. 

• Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2013. 
Cílem programu je státní podpora následné obnovy majetku poškozeného povodněmi 
v červnu 2013, který je ve vlastnictví obcí a krajů.  

o V současné době MMR připravuje Strategii obnovy území, kterou dle 
příslušného zákona předloží vládě ke schválení do 20 dnů po ukončení 
krizového stavu.  

o Dotace se poskytuje na základě žádosti podané na MMR po vyhlášení výzvy k 
předkládání žádostí. Výzva k předkládání žádostí bude vydána ministrem pro 
místní rozvoj v nejbližších dnech. 

o Dotace jsou určeny především na obnovu komunikací, mostů, veřejného 
osvětlení, veřejných prostranství, budov, vodohospodářských staveb a 
dalších zařízení. 

o Příjemcem dotace může být pouze obec nebo kraj z postižených území. 
Podpora se poskytuje formou dotace až do výše 90 % celkových uznatelných 
nákladů akce v případě obcí a až 50 % u krajů. 

o V rámci programu byly v minulých letech opraveny nebo nově postaveny 
zejména poškozené mosty, stovky kilometrů místních a krajských komunikací, 
chodníky a veřejná prostranství obcí, ale i koryta drobných vodních toků a 
vodní nádrže. Za dobu realizace tohoto programu od roku 2006 bylo ze 
státního rozpočtu na tento účel vynaloženo celkem 8 606 mil. Kč 

• Program Podpora bydlení při živelní pohromě 

Zároveň má ministerstvo vyčleněny finanční prostředky, které budou na základě 
souhlasu vlády ze dne 12. 6. 2013 ihned uvolňovány v rámci programu „Podpora 
bydlení při živelní pohromě“. 

o MMR ČR nabízí škálu podpor v případě potřeby zajištění dočasného 
náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, 
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jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti a poskytování příspěvku 
na opravu bytu. 

o Dotace se poskytuje na základě žádosti podané na MMR po vyhlášení výzvy k 
předkládání žádostí. Výzva k předkládání žádostí bude vydána ministrem pro 
místní rozvoj v nejbližších dnech. V rámci programu bylo v minulých letech 
vyplaceno celkem  243,3  mil Kč. Prostředky byly použity především na 
obnovu vytopených domácností, demolice poničených domů a dále na 
výstavbu 79 obecních nájemních bytů pro občany, které přišli v důsledku 
povodní o bydlení. 

• Přehled programů na pomoc při odstraňování následků povodní: 

o Dotace pro obce na zajištění náhradního ubytování pro osoby, které byly 
připraveny o možnost užívat byt v důsledku povodní. Jedná se o investiční 
podporu na nákup a instalaci ubytovacích jednotek s minimálním standardem 
(WC, rozvody elektřiny a vody). Výše dotace: 90% ceny ubytovací jednotky, 
max. 200 000 Kč. Příjemce: obec 

o Dotace obcím na úhradu nákladů na odstranění stavby, části stavby nebo 
suti po stavbě, zničené v důsledku povodně. Dotace se poskytuje v plné výši 
úhrady nákladů, musí však být provedeno max. za cenu v místě odvyklém a 
čase obvyklou. Obec může použít dotaci na úhradu nákladů spojených s 
odstraněním stavby pro bydlení, kterou má ve vlastnictví nebo s odstraněním 
stavby jiného vlastníka v případě jeho nečinnosti. Výše dotace: Do výše 
nákladů odstranění nenávratně poškozené stavby (maximálně za cenu v 
místě a čase obvyklou). Příjemce: obec 

o Dotace obcím na poskytování příspěvku pro osoby, jejichž byt byl poškozen 
v důsledku povodně. Jedná se o neinvestiční podporu na úhradu části 
nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného povodní. 
Ve schválené dokumentaci je stanoven příspěvek ve výši 30 tis. Kč na jeden 
poškozený byt. Výše dotace: 30 000 Kč/poškozený byt. Příjemce: obec 

o Investiční dotace obcím na pořízení nového nájemního bydlení, náhradou 
za trvale obydlený byt, na který bylo v důsledku povodní vydáno pravomocné 
rozhodnutí o odstranění stavby nebo který byl v souvislosti s povodněmi 
zničen anebo v rámci záchranných prací odstraněn. Výše dotace: 1 000 000 Kč 
na výstavbu 1 bytu. – která je zkolaudována do 6 měsíců od data vyhlášení 
krizového stavu nebo 3. stupně povodňového nebezpečí; 600 000 Kč na 
výstavbu 1 bytu v případě, že byla zkolaudována po 6 měsících; V případě 
nutnosti vybudovat technickou a dopravní infrastrukturu se dotace 
zvyšuje o 150 000 Kč na 1 byt. Příjemce: obec 

o Finanční příspěvek osobám, které byly postiženy povodněmi a sesuvy půdy v 
důsledku nadměrných srážek a jejich nemovitost byla nenávratně zničena 
anebo na ní byl vydán demoliční výměr. Výše dotace: 150 000 Kč na zaniklou 
bytovou jednotku. Příjemce: Osoba, které v důsledku povodně přišla o 
bydlení. 

o Finanční příspěvek na odstranění stavby pro bydlení poškozené povodní, 
její části nebo suti po povodni. Výše dotace: Příspěvek do výše nákladů 
odstranění stavby. Příjemce: Fyzická osob nebo obec. 
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• Státní fond rozvoje bydlení nabízí dotace a zvýhodněné úvěry na opravu bytů 
poškozených povodní a na výstavbu nových bytů za byty zaniklé v důsledku povodní. 
Zvýhodněné úvěry mohou čerpat obce i fyzické osoby. Přehled programů na pomoc 
při odstraňování následků povodní: 

o Zvýhodněný úvěr pro obce na opravy bytů poškozeného povodní. Parametry 
úvěru: Sazba 1% p. a.; splatnost 10 let. Příjemce: Obec a jejich 
prostřednictvím vlastníci (PO a FO) bytového fondu - NV 396/2001 Sb. 

o Zvýhodněný úvěr pro fyzické osoby na opravy bytu poškozeného povodní. 
Parametry úvěru: Sazba 2% p. a.; Splatnost 10 let, Max 150 000 Kč. Příjemce: 
Fyzické osoby, jejichž byt byl poškozen povodněmi - NV 28/2006 Sb. 

o Zvýhodněný úvěr pro fyzickou osobu, která v důsledku povodně přišla o byt, 
na výstavbu bytu do jejího vlastnictví. Parametry úvěru: Sazba 2% p. a.; 
splatnost 20 let, Max. 850 000 Kč/byt. Příjemce: Fyzická osoba – vlastník 
odstraněného nebo zničeného bytu - NV 396/2002 Sb. 

o Dotace do 70% celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnictví  

a) do 200 000 Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, jsou-li 
v něm nejvýše 3 byty 

b) do 500 000 Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm 
nejvýše 8 bytů 

c) do 700 000 Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm 
více než 8 bytů 

Příjemce: vlastník opravované nemovitosti - NV 396/2001 Sb. 

 

Ministerstvo spravedlnosti 

• Na MSp se konala mimořádná porada k povodňové situaci, která se dotkla zejména 
Okresního a Krajského soudu v Ústí nad Labem a Krajského a Okresního 
státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Na pokyn ministra spravedlnosti situaci a 
provedená opatření v Ústí nad Labem osobně zkontrolovali ekonomický náměstek 
ministra a generální ředitel Vězeňské služby ČR, kteří s představiteli vedení soudů 
jednali o poskytnutí pomoci, aby chod soudu nebyl paralyzován déle, než je nezbytné.  

• Ministerstvo spravedlnosti poskytne na odstranění povodňových škod investičního 
charakteru na budovách Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresního soudu v Ústí 
nad Labem mimořádné finanční prostředky z rozpočtu kapitoly MSp. Konkrétní 
částku zatím nelze vyčíslit, výdaje budou konkretizovány po posouzení budov 
statikem a návrhu provedení oprav. 

• V případě veřejných zakázek zadávaných dle předpokládané  hodnoty v režimu 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) může zadavatel veřejnou zakázku zadat v jednacím řízení bez uveřejnění, a to 
za současného splnění těchto podmínek: veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně 
naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl 
předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu 
zadávacího řízení.  
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• I v případě veřejných zakázek malého rozsahu je možné ve výše uvedeném případě 
postupovat méně formalizovaným postupem a použít výjimku z této instrukce. 
Zadavatel tak nemusí zveřejňovat výzvu na profilu zadavatele a uplatňovat lhůty 
stanovené instrukcí.  

• V souvislosti s povodněmi byla nabídnuta pomoc KSZ Brno ohledně převodu 
finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč ve prospěch KSZ Ústí nad Labem. 
Rozpočtové opatření je ve fázi realizace.  

 

• Do odstraňování povodňových škod občanů, škod na nemovitostech rezortních složek 
Ministerstva spravedlnosti a škod v obcích se zapojuje a dále zapojí Probační a 
mediační služba a Vězeňská služba ČR. 

• V rámci možností jak pomoci postiženým lokalitám po povodních usiluje Probační a 
mediační služba v součinnosti se soudy, poskytovateli těchto prací, ale i 
s odsouzenými-klienty o to, aby ve městech a obcích, které zasáhly a poškodily 
povodně, odsouzení k trestu obecně prospěšných prací vykonávali tento trest zejména 
ve spojení s úklidovými pracemi po povodních. 

• Aktuálně se jedná především o regiony severních Čech, středních Čech, Prahy,  
západních Čech a východních Čech, kde došlo k největším škodám způsobeným 
povodněmi.V současné době se odsouzení k tomuto trestu již podílejí na úklidových 
pracích například v rámci Děčína, Litoměřic, Benešova, Liberce, Nového Bydžova, 
Rudníku nebo v Praze Hostivaři. V následujících dnech budou přibývat další města 
a obce a také další odsouzené osoby.  

• Vzhledem k tomu, že je třeba dodržet zákonné podmínky pro případnou změnu druhu 
a místa výkonu trestu obecně prospěšných prací, aktuálně jednotlivá střediska 
Probační a mediační služby intenzivně spolupracují s příslušnými Městskými úřady, s 
dalšími poskytovateli těchto prací, samozřejmě se soudy a také s odsouzenými 
k tomuto trestu.   

• Na základě již probíhajících aktivit počítáme, že v rámci výkonu trestu obecně 
prospěšných prací s výhradním zaměřením na úklidové práce po povodních bude moci 
být v následujících dnech zapojeno přibližně 70 osob ve výše uvedených krajích.   

• Současně střediska Probační mediační služby se soudy i poskytovateli domlouvají, 
aby nové tresty obecně prospěšných prací ve městech a obcích, které byly zasaženy 
povodněmi, byly již ukládány tak, aby výkon práce byl přímo spojen s úklidovými 
pracemi po povodních. 

• To znamená, že výhledově bude moci být zapojeno do úklidu v rámci trestu obecně 
prospěšných prací po povodních ještě více odsouzených osob. 

 

• Souhrnná informace o aktivitách Vězeňské služby ČR při vyhlášení stavu nouze: 

o 2. 6. 2013 VV Litoměřice s odsouzenými (10 odsouzených) cca 5 hodin 
pytluje písek dopravený do věznice. 

o 3. 6. – 4. 6. 2013 pomocné práce na OS a KS Ústí n. Labem (24 odsouzených 
+ 9 zaměstnanců); stěhování materiálu ze suterénních prostor. 
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o 4. 6. 2013 VV Litoměřice zajišťuje nepřetržitý dohled nad provizorní 
ubytovnou (ZŠ Havlíčkova – pro azylanty) a objektem vojenské ubytovny v ul. 
Purkyňova, do kterého byli evakuováni obyvatelé ze sociálně 
nepřizpůsobivých skupin. Na oba objekty dohlíží dvě dvojice příslušníků – 
celkem se střídá 12 příslušníků) – dohled stále pokračuje. 

o 5. 6. 2013 předány 3 vysoušeče obci Lužec nad Vltavou. 

o Od 8. 6. 2013 probíhaly denně pomocné práce v obci Lužec nad Vltavou 
(15 odsouzených + 4 příslušníci z V Jiřice). Věznice pracovníkům zajišťovala 
vlastní nářadí a pracovní pomůcky. 

o Od 10. 6. 2013 probíhaly pomocné práce v obci Rtyně v Podkrkonoší 
(6 odsouzených + 2 zaměstnanci z V Odolov). Věznice pracovníkům 
zajišťovala vlastní nářadí a pracovní pomůcky. 

o 10. 6. 2013 proběhly pomocné práce při stěhování IT techniky na Krajském 
soudu v Ústí nad Labem (10 odsouzených + 4 zaměstnanci z VV Litoměřice). 
Pomocné práce pokračovaly od 13. 6. 2013 v počtu 15 odsouzených + 
4 zaměstnanci z VV Teplice – odstraňování následků povodní. Věznice 
pracovníkům zajišťuje vlastní nářadí a pracovní pomůcky. 

o 10. 6. 2013 byl vyslán do katastru obce Mělník na základě požadavku HZS 
Středočeského kraje k psychologické pomoci zaměstnanec V Vinařice. 

o Od 11. 6. 2013 do 12. 6. 2013 probíhaly pomocné práce na Okresním soudu 
v Děčíně (11. 6. 2013 – 15 odsouzených + 5 zaměstnanců, 12. 6. 2013 4 
odsouzení + 2 zaměstnanci z VV Liberec)). Věznice pracovníkům zajistila 
vlastní pracovní pomůcky.  

o 14. 6. 2013 na základě nařízení vlády č. 147/2013 ze dne 12. 6. 2013 vydáno 
nařízení generálního ředitele VS ČR k povolání příslušníků VS ČR k plnění 
úkolů Policie ČR. 

o Jednotlivé organizační jednotky VS ČR mohou poskytnout pomocné pracovní 
skupiny v celkovém počtu 315 odsouzených a 88 zaměstnanců, které jsou 
v pohotovosti a mohou být kdykoli nasazeny. 

o VS ČR disponuje 5 nejvýkonnějšími vysoušeči, 3 vysokotlakými čističi a 
přenosným voděodolným osvětlením, které byly 11. 6. 2013 dodány do VV 
Litoměřice pro potřeby Okresního a Krajského soudu v Ústí nad Labem.  

o Vězeňská služba má připraveny a může postavit 3 velké a 4 malé armádní 
stany (Expediční sklad Skuteč a VV Praha-Pankrác). 

o Vězeňská služba má k dispozici 1 velkou a 1 malou polní kuchyni (V Jiřice), 
které jsou technicky připraveny vyjet. 

 

o Justiční část resortu 

organizační jednotky mohou poskytnout 3 čerpadla, 2 vysoušeče, 14 
odvlhčovačů, 6 ks vysokotlakých čističů a 1 elektrocentrálu. 
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Ministerstvo zdravotnictví 

• Pomoc s obnovou studní – v ČR je v současné době zasaženo záplavovou vodou 
zhruba 3 000 studní. 

o MZ ČR zajistí prostřednictvím krajských hygienických stanic bezplatné 
testování těch studní, které jsou jediným či primárním zdrojem pitné vody 
pro domácnosti.  

o Krajské hygienické stanice již 11. 6. 2013 začaly kontaktovat starosty 
poškozených obcí, aby jim nabídly tuto možnost a dohodly se na stanovení 
termínu a počtu testovaných zdrojů v dané lokalitě. Testování vody v 
zasažených studních je možné provádět až po sanaci zdroje pitné vody. 

• Likvidace komárů – záplavová voda rozlitá v rozsáhlých lagunách je totiž spolu s 
teplým počasím ideálním prostředím pro líhnutí komářích larev.  

o Nákup i aplikace přípravků pro likvidaci tohoto hmyzu budou hrazeny z 
prostředků určených na likvidaci záplavových škod.  

o Krajské hygienické stanice nyní monitorují výskyt hmyzu. Jsou připraveny 
doporučit kde, v jakém množství a jaký typ přípravku je třeba použít. V 
tomto směru budou komunikovat (či již komunikují) jak s obcemi, tak i s kraji.  

o Pro likvidaci již vylíhnutých komárů je na území ČR prostředků dostatek. Pro 
likvidaci dosud nevylíhnutých larev je ideální použití larvicidu VectoBac, 
který je šetrný k životnímu prostředí. Ten má v současné době v zásobě pouze 
Jihomoravský kraj, s nímž MZ dohodlo zapůjčení prostředku ostatním krajům. 

o Zároveň MZ vyjednalo s dovozcem přípravku vyhrazení určitého množství 
pro ČR. Krajské hygienické stanice jsou instruovány zahájit jednání s 
krajskými úřady, aby byl dle konkrétních požadavků přípravek u dovozce v 
daném množství objednán. 

• Odvody na zdravotní pojištění – ministr zdravotnictví oslovil všechny zdravotní 
pojišťovny s výzvou k vstřícnému přístupu vůči všem fyzickým a právnickým 
osobám, které byly poškozeny povodněmi. 

• Zdravotní pojišťovny mohou při udělování případných penále a pokut za nedodržení 
zákonných povinností plátce pojistného přihlížet k postižení povodní nebo záplavou a 
mohou u postižených živelnou pohromou uplatňovat tzv. odstranění tvrdosti 
zákona, čímž budou penále a pokuty prominuty. 

• MZ prostřednictvím svých krajských hygienických stanic monitoruje od začátku 
povodňové situace kvalitu vody v postižených oblastech a sleduje vznik možného 
epidemiologického rizika.  

• Krizový štáb resortu (svolán hned 2. 6. 2013) monitoruje stav v přímo řízených 
organizacích, počty evakuovaných pacientů do těchto zařízení.  

• Resort vydal doporučení pro postup při odstraňování škod (sanace studní, 
likvidace potravin, odstraňování plísní, nakládání s oděvy apod.).  

• Prostřednictvím soukromého subjektu pomohlo MZ zajistit humanitární pomoc pro 
postižené oblasti v podobě 40 000 litrů dezinfekčních prostředků.   
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Ministerstvo dopravy 

• Výbor SFDI schválil zapojení rezerv ve výši 1,3 mld. Kč na obnovení poničené 
infrastruktury (dálnice, železniční tratě, silnice I. až III. třídy). 

• Vláda schválila zvýšení výdajů kapitoly Ministerstvo dopravy o částku 0,5 mld. Kč 
(vláda bude na jednání 19. června rozhodovat o navýšení o další 0,5 mld. Kč), která 
bude určená na opravu místních komunikací a ostatního s dopravou souvisejícího 
majetku obcí. 

• Vláda schválila zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MD (dotace pro SFDI) na rok 2013 
o 2 miliardy korun na opravy dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví 
státu a na povodní poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a povodní 
zasažené silnice II. a III. tříd. 

• Úsek dálnice D8 od exitu 29 (Roudnice nad Labem) až k exitu 80 (Knínice) a R63 
Bystřany - Řehlovice (exity 1-7) byl osvobozen od zpoplatnění.  

• Důvodem je, že uvedený úsek byl Krajským úřadem Ústeckého kraje stanoven od 4.6. 
až do 17.6. jako objízdná trasa za komunikace postižené povodněmi. Osvobození se 
týká v uvedeném úseku vozidel do 3,5 tuny (časové poplatky) i nad 3,5 t (mýtné), 
netýká se však tranzitní dopravy Praha – hranice se SRN. 

• MD také zveřejnilo pokyny pro zmapování škod na místních komunikacích. 

• Obecní i krajské úřady mají na webu ministerstva dopravy a SFDI k dispozici 
jednoduchý formulář i návod, jak vypisovat veřejné zakázky, přičemž předběžný 
odhad škod na místních komunikacích měl být zmapován nejpozději do 14. června. 

• Už nyní má MD k dispozici 3,8 miliardy korun na opravy železnic, dálnic, silnic I. 
až III. třídy a místních komunikací. Další stovky milionů korun na opravu dopravní 
infrastruktury by vláda mohla uvolnit na svém dalším jednání. 

• Všechny škody na dopravní infrastruktuře způsobené povodněmi řeší MD z jednoho 
místa takovým způsobem, aby každý vlastník příslušné komunikace (obec, kraj) měl 
jednoho jasného partnera. Kraj (vlastník komunikací 2. a 3. tříd) se obrací na SFDI, 
obce (vlastník místních komunikací) se obrací přímo na MD.  

• MD zveřejnilo metodické pokyny a starostům připravilo za účelem posouzení a 
navržení způsobu opravy nabídku odborné pomoci pracovníků ŘSD i SFDI. 

• MD bude používat i zálohové platby, takže se opravy a financování škod rychle 
rozběhnou. 

• Resort také nastavil taková pravidla pro zadávání zakázek, aby bylo v případě 
souhlasu Evropské komise možné financovat poškozené stavby na železnici a v rámci 
silniční sítě komunikace zařazené do sítě TEN-T rovněž z prostředků OP Doprava. 

• Ministerstvo dopravy koordinuje postup při řešení požadavků na stavbu provizorních 
mostů po povodních. K dispozici má nejen zásoby Správy státních hmotných rezerv, 
ale také provozní zásoby Ředitelství silnic a dálnic. Postižené obce se mohou obracet 
na Krizové štáby krajů, které předávají požadavky dál na MD. 

 

Ministerstvo životního prostředí 



oddělení ekonomických analýz | odbor analýz a informací 
Úřad vlády České republiky 

 
 

 
Strana 12 (21) 

• Program na výměnu kotlů, který je určený územně samosprávným celkům a 
fyzickým osobám. Celkem je připraveno 100 milionů korun. 

• V případě obcí bude výše podpory záviset na instalovaném výkonu kotle, u fyzických 
osob bude rozhodující druh paliva a emisní třída. Žádosti bude možné podávat od 
10. 6. 2013 až do maximálně 30. 8. 2013. 

• Dalším programem MŽP je tzv. Rychlá pomoc. Příjemcem dotace budou obce 
zasažené povodněmi v roce 2013.  

• Alokace pro první výzvu je 30 milionů korun. Maximální výše dotace pro obce je 
200 tisíc korun. Z důvodu rychlého čerpání finančních prostředků je obcím umožněno 
získat na dotaci mimořádně 100% zálohu. 

• Podpora je zaměřena prakticky – na vysoušeče (max. 10 000 Kč/1ks), čistící stroje 
Wap (max. 10 000 Kč/1ks) nebo pytle na odpad, kbelíky a nářadí – lopaty, hrábě, 
krumpáče, kolečka, sekery apod. (max. 30 000 Kč na žadatele). Žádosti bude možné 
podávat od 10. 6. 2013 až do maximálně 30. 8. 2013. 

• Bude vytvořen Národní program podpory opatření na územích postižených povodní 
v roce 2013.  

• Připravovaný je program na návrat zeleně do obcí a měst (130 mil. Kč), Program 
obnovy přirozených funkcí krajiny (v řádech milionů). 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• MPO představilo soubor opatření na podporu živnostníků, malých a středních 
podniků, kteří byli postižení povodněmi.  

• Konkrétně se jedná o následující soubor opatření, která mají za cíl zajistit obnovu 
dlouhodobého majetku podnikatelů a umožnit podnikatelům získat dostatečné finanční 
zdroje např. formou záruky k úvěru na opětovné rozjetí podniků a provozoven. 

• Dotační „Program podpory malých podniků postižených povodněmi „RESTART 
2013“ 

o Jde o opatření pro malé podnikatele (do 50 zaměstnanců) a živnostníky, kteří 
byli postiženi povodněmi (se škodou minimálně 40 tis. Kč) primárně zaměřené 
na nákup nového dlouhodobého majetku. Uvolněno bude 50 mil. Kč. Podpora 
je poskytována ve formě dotace.  

o Výše dotace může činit až 50 % způsobilých výdajů na obnovu majetku, 
nejvýše však 300 tis. Kč. Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých 
výdajů – nákupu nového dlouhodobého hmotného majetku, stavební práce 
na technickém zhodnocení podnikatelských nemovitostí.  

o Dotace je poskytována ve výši 20 tis. Kč až 300 tis. Kč.  

o Program je administrativně nenáročný, stačí vyplnit Žádost o poskytnutí 
dotace, prokázat vznik škody z povodní protokolem od pojišťovny nebo 
obecního úřadu a přiložit fotodokumentaci. 

o Žádosti jsou přijímány až do 30. 11. 2013 na regionálních kancelářích 
agentury CzechInvest, v okresních a krajských kancelářích Hospodářské 
komory ČR. Podmínky podpory jsou uveřejněny na stránkách MPO i agentury 
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CzechInvest, stejně tak je vydána brožura pro podnikatele ke stažení na 
stránkách zmíněných institucí a fyzicky distribuovaná přes regionální 
kanceláře a v provozu od 9,00 do 16,00 je telefonní infolinka 800 88 66 66.  

 

• ČMZRB spustí od 20. 6. 2013 program „Záruka za úvěry na obnovu provozu a 
zásob“: 

o Záruka může být poskytnuta malému či střednímu podnikateli 
k bankovnímu úvěru, a to na opravy (včetně vyklízecích prací), pořízení 
a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob, včetně 
drobného hmotného majetku.  

o Záruka je určena pro podnikatele postižené živelnou pohromou až do výše 
80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu maximálně 6 let (od data 
podpisu smlouvy o záruce).  

o Zaručovány mohou být úvěry do výše 20 mil. Kč. Příjemce této podpory 
nehradí žádný poplatek za vyřízení. Současně s poskytnutím záruky je mu 
poskytnut finanční příspěvek 1,3 % p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části 
ceny záruky.  

o Záruky i finanční příspěvky k zaručovanému úvěru jsou veřejnou podporou v 
režimu de minimis a mohou ji získat pouze malí a střední podnikatelé (s méně 
než 250 zaměstnanci). 

o Předpokládaný objem zaručených úvěrů je 300 mil. Kč.  

• ČMZRB poskytne další zvýhodnění formou 10% příspěvku k zaručenému úvěru: 

o Program finančních příspěvků k zaručovanému úvěru bude poskytovat na 
investiční projekty k obnově podnikání příspěvky k zaručovanému úvěru ve 
výši 10 % z vyčerpaného úvěru. Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru je 
poskytován na základě zvláštní žádosti, kterou předloží podnikatel ČMZRB. 
Žádost se předkládá až poté, co je ukončeno čerpání úvěru. Celkem bude na 
tyto příspěvky vyčleněno 50 mil. Kč. 

o Veškeré formuláře jsou k dispozici na www.cmzrb.cz v části „Formuláře“. 

• Česká exportní banka připravila sérii zjednodušujících mechanismů.  

o ČEB bude vycházet vstříc u požadavků na prodlužování záruk – např. 
odpouštění poplatku za prodloužení, snížení sazby, apod.  

o Dále bude vycházet vstříc u požadavků na prodloužení období čerpání (např. 
odpuštěním poplatků za změny, posunem období splácení, neúčtování interest 
compensation, odpuštěním/snížením commitment fee).  

o Bude také mírněji posuzovat žádostí exportérů o uvolnění peněžních 
prostředků na vázaných účtech u ČEB, provádět restrukturalizace 
předexportních úvěrů nebo poskytovat nové úvěry těmto exportérům ve 
zrychleném procesu. 

o Více informací na pobočce ČEB a na webových stránkách www.ceb.cz.  

• Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) podporuje podnikatele 
zasažené povodní následujícími opatřeními: 



oddělení ekonomických analýz | odbor analýz a informací 
Úřad vlády České republiky 

 
 

 
Strana 14 (21) 

o Prodloužení doby čerpání exportních úvěrů v návaznosti na zpoždění dodávek 
související s povodněmi. 

o Prodloužení splácení předexportních úvěrů v adekvátní návaznosti na výpadek 
výroby způsobený povodněmi. 

o Dočasné zmírnění některých ustanovení pojistných smluv a všeobecných 
pojistných podmínek (např. prodloužení stanovených lhůt o 1 měsíc). 

o Více informací na pobočce EGAP a webových stránkách www.egap.cz  

• Agentura CzechTrade připravila speciální balíček pro podnikatele „HELP“ – Pomoc 
exportérům, který obsahuje: 

o Základní exportní poradenství formou osobní návštěvy odborného pracovníka 
CzechTrade u klienta za účelem spolupráce při přípravě/modifikaci exportní 
strategie klienta, úvodní segmentaci a vyhodnocení potenciálu zahraničních 
trhů, zhodnocení kompetentnosti klienta obsluhovat vybrané trhy atd. 

o Mimo tento balíček je možné využívat další produkty agentury CzechTrade, 
např. účast na zahraničních veletrzích a výstavách, členství v Exportním klubu 
CzechTrade. 

o Více informací na pobočce CzechTrade a webových stránkách 
www.czechtrade.cz. 

 

Ministerstvo obrany 

• Vláda schválila návrh nařízení vlády o povolání maximálně v jeden den 2000 vojáků 
k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období. 

• Dne 11. 6. 2013 nasadila AČR na likvidační práce (Štětí, Lovosice, Ústí nad Labem, 
Děčín, Záhořany, Litoměřice, Roudnice, Povrly, Lužec, Štěchovice, Praha…) 
259 osob a 43 kusů techniky a monitoring – spolupráce s Policií ČR ( Litoměřice, 
Mělník a Praha) 221 osob a 13 kusů techniky. 

• Dne 12. 6. 2013 bylo nasazeno dalších 71 mužů s technikou na likvidační práce 
(Křešice, Ústi, Štěchovice...) s potřebnou technikou 

• Celkem od začátku povodní od 2. 6. 2013 do 11. 6. 2013 nasadila AČR postupně 
již 3208 vojáků a 296 ks techniky. 

• AČR je připravena řešit další požadavky cestou generálního ředitelství Hasičských 
záchranných sborů v souladu s nařízením vlády ČR č. 139/2013. 

Datum Osoby Technika 

2.6.2013 300 20 

3.6.2013 320 8 

4.6.2013 300 10 

5.6.2013 76 6 

6.6.2013 15 2 

7.6.2013 149 9 
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8.6.2013 346 17 

9.6.2013 389 44 

10.6.2013 622 79 

11.6.2013 691 101 

Celkem 3208 296 

 

Ministerstvo vnitra 

• V neděli 2. června 2013, kdy situace eskalovala, rozhodl předseda vlády o aktivaci a 
svolání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ). Ministra vnitra jmenoval jeho předsedou 
a pověřil ho koordinací prováděných opatření.  

• První zasedání ÚKŠ se uskutečnilo v odpoledních hodinách v neděli 2. června; 
společně s ním zasedala i Ústřední povodňová komise (ÚPK).  

• ÚKŠ se nyní schází v rozšířeném formátu (o zástupce MMR, MPSV, České 
geologické služby a Českého hydrometeorologického ústavu). Do 11. června zasedal 
pravidelně každý den, další jednání proběhlo dne 14. června a zatím poslední 
zasedání bylo svoláno na 18. června.  

• Kromě standardního vyhodnocování situace a přijímání doporučení probíhá i 
aktivní komunikace s jednotlivými postiženými kraji, včetně videokonferenčních 
hovorů, aby byla možnost urychleně reagovat na vznesené požadavky.  

• Spojení jednání ÚKŠ a ÚPK se ukázalo jako rozumný krok, který umožňuje vhodně 
koordinovat přijímaná opatření.  

• V průběhu zasedání ÚKŠ bylo přijato šest usnesení ÚKŠ a sedm usnesení ÚPK, 
kterými tyto orgány postupně zejména:  

o nařídily povodňovým komisím na povodněmi postižených územích nesnižovat, 
resp. zachovat protipovodňová opatření ve stávajícím stavu 

o nařídily Povodím Vltavy, Labe a Ohře provést manipulaci na vodních dílech 
s cílem zajistit maximální možnou retenci pro případ akumulace srážek při 
současném zachování stávajícího tempa poklesu hladiny v zatopených územích 

o vyhlásily 2. stupeň povodňové aktivity na územích 8 povodněmi postižených 
krajů; vyhlášené vyšší stupně povodňové aktivity tímto nebyly dotčeny 

o nařídily povodňovým komisím, včetně těch, jejichž území dosud nebylo 
zasaženo povodní, zřídit nepřetržité hlídkové služby za účelem monitoringu 
srážek a hladin všech vodních toků a nařídily starostům obcí, pro jejichž kraje 
je vydaná výstraha ČHMÚ, prověřit funkčnost místních informačních systémů 
– místních rozhlasů 

o zakázaly plavbu všech plavidel na všech vodních plochách v územích 
s vyhlášeným 2. a 3. stupněm povodňové aktivity s výjimkou záchranných a 
likvidačních prací (i ve smyslu platné plavební vyhlášky) 

o zrušily povinnost Povodím Vltavy, Labe a Ohře provést manipulaci na 
všech relevantních vodních dílech 
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o zrušily plošnou povinnost nesnižovat, resp. zachovat protipovodňová 
opatření 

o zrušily povinnost všech povodňových komisí zřídit nepřetržité hlídkové 
služby 

o doporučily Vládě ČR zachovat vyhlášený nouzový stav s výjimkou 
Libereckého kraje 

o zrušily platnost zákazu plavby všem plavidlům na všech vodních plochách 
v územích s byť základním stupněm povodňové aktivity 

o vyjádřily poděkování všem povodňovým komisím a složkám 
integrovaného záchranného systému, hasičům, policistům, vojákům, ale též 
starostům a dalším představitelům obcí za skvěle odvedenou činnost 

o doporučily Vládě ČR zrušit nouzový stav pro území Jihočeského kraje, 
Plzeňského kraje a pro území hl. m. Prahy od 24:00 hodin dne 19. června 

o vyjádřily poděkování všem občanům za zodpovědný a solidární přístup při 
zvládání povodňového nebezpečí 

o vyjádřily poděkování všem organizacím i jednotlivcům, kteří občanům i 
obcím v záplavami postižených oblastech poskytují finanční a materiální 
pomoc a nezištně pomáhají při odstraňování následků povodní 

• Již před vyhlášením nouzového stavu ve večerních hodinách 2. června se centrální 
koordinace záchranných prací ujalo Generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru. Od 2.6.2013 také dle potřeby zasedají krizové štáby a povodňové komise 
postižených obcí a krajů.  

• Hasičský záchranný sbor (HZS) k 06:00 hodin dne 14.6.2013 

o Doposud zasahoval při 7725 mimořádných událostech, a to především v 
Jihočeském, Středočeském a Ústeckém kraji a v Praze.  

o Dohromady nasadil 8518 jednotek požární ochrany, což znamená 13 184 
nasazených profesionálních a 28 195 dobrovolných hasičů.  

o Doposud bylo evakuováno 22 704 osob (především z Ústeckého a 
Středočeského kraje) a s pomocí lodí a vrtulníků jednotky požární ochrany 
zachránily 616 osob. Doposud bylo povodněmi postiženo 928 obcí.  

o Činnost HZS je rozmanitá, od stavby protipovodňových zábran, 
odstraňování překážek z neprůjezdných komunikací přes evakuaci a 
záchranu osob až po zpevňování hrází a odčerpávání vody.  

o Dle požadavků HZS také poskytuje prostředky pro humanitární pomoc a 
nouzové přežití (protipovodňové pytle, čerpadla, vysoušeče, Savo a úklidové 
prostředky) a ve spolupráci s nevládními organizacemi rovněž zajišťuje 
psychosociální pomoc.  

o Vzhledem k nedostatku velkoobjemových čerpadel na odčerpávání vody ze 
zaplavených míst byla využita nabídka zahraniční pomoci – v Nových 
Kopistech a Hoříně - dva čerpací odřady z Polska a Slovenska.  

o V Hřensku byla krátkodobě nasazena jednotka ze SRN - příhraniční 
spolupráce.  
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• Policie ČR (PČR) k 07:00 hodin dne 14.6.2013  

o Šetří v souvislosti s povodněmi úmrtí jedenácti osob a čtyři osoby se 
pohřešují   

o Šetří v souvislosti s povodněmi 27 případů trestné činnosti (rabování či 
drobné majetkové delikty).  

o Bylo uzavřeno 40 komunikací, na kterých PČR zajišťuje dopravní režim.  

o Na výkon služby v souvislosti s povodněmi bylo nasazeno 1153 policistů nad 
běžný stav, k plnění úkolů PČR bylo rovněž povoláno a aktivně se podílelo 
140 vojáků Armády ČR, 292 vojáků Armády ČR pomáhalo při úklidu 
v Ústeckém kraji.  

o V neděli 2. června ve 20:00 hodin byla spuštěna poradenská psychologická 
linka MV (provozovaná policií), která již přijala desítky dotazů obyvatelstva. 

• Správa státních hmotných rezerv poskytla bezplatně pro území, která jsou 
postižena povodněmi hmotné rezervy pro integrovaný záchranný systém a 
Armádu, vč. výdeje pohonných hmot, zařízení, materiál a prostředky 
z pohotovostních zásob. 

• Ke dni 14.6.2013 byly SSHR celkově vydány zásoby v hodnotě cca 168 mil. Kč. 

• Prostřednictvím karet na odběr pohonných hmot bylo ke dni 14.6.2013 vydáno palivo 
za 23 mil. Kč (HZS vydáno 119 karet, PČR 31, AČR 35). 

 

Ministerstvo zemědělství 

Pro oblast vodního hospodářství: 

• Finanční prostředky na odstranění škod na státním vodohospodářském majetku budou 
zabezpečeny prostřednictvím dotačního programu v kapitole MZe „Odstraňování 
následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“. Podpora bude 
poskytována po vyčíslení škod dle jednotné metodiky určené s. p. Povodí a Lesy ČR 
(metodický pokyn vydán 11. 6. 2013) 

• Kvůli poškození nedokončených protipovodňových staveb (zejména na dolním Labi) 
v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II bude třeba dodatkem navýšit 
předpokládané náklady a prodloužit dobu trvání dotačního titulu (předpoklad 
ukončení do roku 2014) 

• Dotace na obnovu povodní poškozené infrastruktury vodovodů a kanalizací 
poskytne MZe prostřednictvím programu „Podpora odstraňování povodňových škod 
na infrastruktuře vodovodů a kanalizací“. Podpora bude poskytována po vyčíslení 
škod dle jednotné metodiky (vydána 11. 6. 2013) a možností státního rozpočtu 
(metodika spolu s formuláři k vyčíslení škod byla MZe postiženým krajům již 
zaslána). 

• Prosazování úprav stávající legislativy 

• pro urychlení výstavby protipovodňových opatření bude upraven stávající 
stav legislativy pro územní plány tak, aby protipovodňová opatření byla 
(i formou změny) neprodleně zaváděna do územních plánů jako veřejně 
prospěšné stavby 
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• bude posílena pravomoc správců vodních toků při povolování a 
umísťování staveb v záplavových územích a uplatnit u vodoprávních úřadů 
stanovení omezujících podmínek v záplavovém území tak, aby se zajistil 
zákaz výstavby a obnovy zejména obytných a rekreačních objektů.  

• Uplatnit u MMR požadavek na legislativní a procesní zajištění změn 
územně plánovací dokumentace k vymezení potřebných staveb a opatření 
protipovodňové ochrany do této územně plánovací dokumentace 

• budou přehodnoceny priority při povolování úprav a průtočnosti vodních toků ve 
vztahu k aplikaci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 395/1992 Sb.  

• Zajistit přezkum a případné úpravy manipulačních řádů vodních děl na základě 
Zprávy o vyhodnocení povodně 2013.  

 

Pro oblast zemědělství a lesního hospodářství 

• Z rozhodnutí vedení MZe v pondělí 9. června začaly pracovat specializované týmy 
složené ze zaměstnanců Státního zemědělského intervenčního fondu spolu s 
pracovníky podřízených organizací ministerstvu zemědělství (Státní veterinární 
správa, Státní rostlinolékařská správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
Česká plemenářská inspekce, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů), které budou 
zjišťovat a s opadající hladinou sčítat škody na zemědělských subjektech. 

• Určená škodní komise provede v co nejkratším možném termínu po přijetí žádosti o 
provedení šetření prohlídku území u subjektu, kterému vznikla škoda povodní a na 
místě vypracuje protokol o vzniklé škodě. 

• Poškozený subjekt musí podat žádost o provedení šetření škod vzniklých 
povodněmi na místně příslušný RO SZIF nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne, kdy byl schopen škodu posoudit, nejpozději však do 20. června 2013. 

• Pokud komise nemůže zjistit výši škody na porostech, zvířatech, krmivech, a 
hmotném majetku při první prohlídce, uplatní poškozený nárok na náhradu škody 
opětovným podáním žádosti do 15 dnů ode dne, kdy zjistí její rozsah, nejpozději však 
do 31. října 2013 - po tomto termínu nárok na náhradu škody zaniká. 

• Poskytnutá pomoc se bude týkat rybářů, lesníků a zemědělců.  

• Definitivní výše škod na rybích obsádkách se určí až po výlovu rybníka. 

• Postiženým zemědělským subjektům budou prostřednictvím Podpůrného a 
garančního lesnického fondu poskytovány půjčky s nejnižším možnou úrokovou 
sazbou (kolem 4 %) na pokrytí škod. 

• Postiženým subjektům, které žádají o dotace, budou dozorovými organizacemi 
odloženy případné plánované kontroly, které slouží pro vyplácení dotací. 

• Postiženým budou vyplaceny zálohy na přímé platby tzv. SAPS (Jednotné platby na 
plochu) 

• Pomoc se dostane pouze těm subjektům, které mají své majetky pojištěny; s 
těmito podmínkami se počítá i do budoucna. 
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• Pomoc MZe hledá v situacích nepojistitelných událostí. 

• MZe má připravené otevření 19. kola příjmů žádostí v termínu od 19. 6. do  
31. 10. 2013 s alokovanou finanční podporou 460 mil. Kč, kterou je připraveno 
pozastavit a přednostně ji poskytnout na řešení škod způsobených povodněmi na 
lesním majetku. 

• Těmito finančními prostředky je možné řešit odstraňování škod způsobených 
povodněmi také na drobných vodních tocích a v jejich povodích, pokud se jedná o 
pozemky určené k plnění funkcí lesa či toky ve správě subjektu pověřeného 
hospodařením v lesích, na lesních cestách a souvisejících objektech. 

• Na pokrytí škod způsobených povodněmi mohou být použity finanční prostředky 
díky novele zákona o státním podniku, která půjde na nadcházející červnové schůzi 
do 3. čtení v PSP z finančních rezerv státních podniků (Lesy ČR, Budějovický 
Budvar). 

• Na základě seznamu zemědělských subjektů poškozených povodněmi v červnu 2013, 
který Státnímu pozemkovému úřadu předloží MZe, bude klientům Státního 
pozemkového úřadu umožněno: 

o odklad termínu splátky kupní ceny vyplývající ze splátkového režimu osobě 
postižené povodní v červnu 2013, s níž byla uzavřena smlouva dle zákona 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů, před 1.6.2013, 

o odklad termínu splátky kupní ceny vyplývající ze splátkového režimu osobě 
postižené povodní v červnu 2013, s níž byla uzavřena smlouva dle zákona  
č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků 
z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, před 1.6.2013, 

o odklad termínu splátky kupní ceny vyplývající ze splátkového režimu osobě 
postižené povodní v červnu 2013, s níž byla uzavřena smlouva dle zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, před 1.6.2013, 

o odklad splátky ročního nájemného za pronájem nemovitostí pronajatých 
Státním pozemkovým úřadem osobě postižené povodní v červnu 2013, s níž 
byla uzavřena nájemní smlouva před 1.6.2013. 

• Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým 
fondem, a.s., ve formě poskytnutí úročené půjčky na obnovu provozu podniků 
zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce zasažených 
povodněmi, záplavami či přívalovými dešti. 

• Splatnost uvedených úročených půjček bude pro další kolo vyhlášení příjmů žádostí 
do uvedeného programu je prodloužena z 24 měsíců na dobu až pět let. 

 

• Prodloužení doby realizace projektů PRV u subjektů postižených povodní 

• Povodně v roce 2013 budou mít u mnoha postižených žadatelů vliv i na plnění 
podmínek pro poskytnutí dotace z fondů EU poskytovaných prostřednictvím Státního 
zemědělského a intervenčního fondu. V takovém případě bude možné využít 
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institutu tzv. zásahu vyšší moci. Z důvodů závažné přírodní katastrofy bude využito 
tzv. Hromadné ohlášení o zásahu Vyšší moci pro všechny postižené žadatele. 

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav – zajištění dozoru v oblasti krmiv a případné 
posuzování zdravotní nezávadnosti v postižených oblastech. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

• MŠMT je připraveno, v rámci mateřských, základních a středních škol, které byly 
zasaženy povodněmi, reagovat na potřebu obnovy fondu učebnic a vyučovacích 
pomůcek.  

• Po vyhodnocení a zjištění rozsahu škod je resort na obnovu fondu učebnic a pomůcek 
schopen poskytnout finanční prostředky prostřednictvím cíleného rozvojového 
programu.  

• Resort je připraven pomoci i vysokým školám. Pro tento účel vyčlenilo ministerstvo 
finanční prostředky, které po vyhodnocení rozsahu škod bude moci poskytnout 
žadatelům ze strany vysokých škol. MŠMT je v součinnosti se sportovními svazy 
rovněž připraveno přispět k nápravě následků způsobených povodněmi na 
sportovní infrastruktuře.    

• MŠMT nadále monitoruje celou situaci v celkem devíti krajích a získává, 
prostřednictvím České školní inspekce, informace o situaci škol a školských zařízení 
v krajích postižených povodněmi.  

• Cílem je získat rychlou informaci o míře poškození budov, dalšího majetku, popřípadě 
učebních pomůcek. Tyto informace budou dále vyhodnoceny a využity pro další 
koordinaci a zajištění pomoci ze strany státu.  

 

Ministerstvo kultury 

• Národní technické muzeum nabízí veřejnosti odbornou pomoc při záchraně 
úředních dokumentů, fotografií, cenných knih a dalších důležitých dokumentů. 

• Národní památkový ústav zřídil pro vlastníky kulturních památek kontaktní 
emailovou adresu a telefonickou linku, na které se mohou obracet s dotazy ohledně 
postupu při operativním zajištění památkových objektů tak, aby se zabránilo dalším 
ztrátám na památkovém fondu České republiky. 

• Národní knihovna ČR nabízí technickou pomoc a konzultaci související s 
problematikou ochrany knihovních fondů a se škodami způsobenými povodněmi. 

• Národní galerie v Praze současně nabízí odbornou pomoc a konzultaci všem 
muzeím a galeriím, které byly zasaženy vlnou povodní v uplynulých dnech v Praze 
i jinde. 

 

Vláda ČR 

• ČR má k dispozici celkem 7,3 mld. Kč - 4 mld. jsou z vládních rezerv, 2 mld. z 
kapitoly státní dluh a 1,3 miliardy ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stále to 
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ale není dost, škody jsou a budou obrovské. Proto je Vláda ČR připravena tuto částku 
navýšit. 

• ČR chce spolu se dvěma spolkovými zeměmi spolupracovat při čerpání peněz z 
evropského Fondu solidarity.  

• EU již dala najevo, že ČR, Rakousko i Německo by měly mít nárok na pomoc z 
Fondu solidarity.  

• Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn vyjádřil připravenost komise 
poskytnout pomoc z Fondu solidarity za standardních podmínek. 

• Nyní je nutné vyčíslit škody a žádat o pomoc, kterou by měl schválit Evropský 
parlament i členské státy unie. 

• Vláda ČR bude tuto oblast bedlivě sledovat, abychom tyto možnosti využili. 

• Skupina ČEZ reagovala na možný zvýšený odběr elektrické energie vlivem vysoušení 
nemovitostí. Zákazníkům ČEZu, kteří byli zatopeni, odpustí firma v závislosti na 
intenzitě velké vody jednu až tři měsíční zálohy na elektřinu a plyn.  

• Domácnosti, které byly vytopeny více než půl metrem vody, nebudou muset ČEZu 
platit tři měsíční zálohy a ty, které byly vytopeny méně než půl metrem vody, nebudou 
muset platit jednu měsíční zálohu.  

• Podpora se odhaduje na 50 až 100 milionů korun. 

• Vyzvána byla mimo jiné také Jihočeská energetika a Pražská energetika, aby se 
zachovaly podobně jako ČEZ. Tak by na pomoc dosáhli hlavně lidé ve Středočeském 
a v Ústeckém kraji. Tyto firmy již předběžně souhlasily s podobnými kroky jako 
učinil ČEZ. 


