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Anotace: 

Bc. Šrubařová, M., Zásady tvorby rozpočtu územních samosprávních celků z pohledu řešení 

krizových situací velkého rozsahu, Ostrava, 2010 

 

Klíčová slova: rozpočet, územní celek, krizová situace 

 

Práce shrnuje finanční řešení mimořádných situací velkého rozsahu na krajské úrovni. 

Objasňuje získávání financí a jejich přerozdělování nejen za krizových stavů a nastiňuje 

skladbu rozpočtů pro mimořádné události. Dále se snaţí navrhnout systém financování těchto 

událostí, který by mohl být pouţit pro všechny územní samosprávné celky. 

 

 

 

Annotation: 

Bc. Šrubařová, M., Creation summary budget theses for self-rules territory units from 

perspectiv critical situation of a great range., Ostrava, 2010 

 

Passwords: summary budget, self-rulles territory unit, critical situation 

 

Work summarises financial solving in extraordinary situation of a great range on regional 

levels. Bring out obtaining revenue office and their redistributing not only behind critical 

state. Further try suggest financial system these events, that could be used for all territorial 

autonomous whole. 

 



5 

 

Obsah 

 

1 Rešerše literatury .............................................................................................................. 6 

2 Úvod .................................................................................................................................. 8 

3 Cíle práce .......................................................................................................................... 9 

4 Vymezení základních pojmů .......................................................................................... 10 

5 Ţivelní pohromy na území ČR ........................................................................................ 11 

6 Krizová situace ............................................................................................................... 12 

6.1 Postup řešení krizové situace ..................................................................................... 15 

7 Územní samospráva ........................................................................................................ 17 

7.1 Vznik a vývoj územních samospráv .......................................................................... 17 

7.2 Fungování územní samosprávy .................................................................................. 17 

7.3 Struktura veřejné správy v ČR ................................................................................... 18 

8 Tvorba rozpočtu .............................................................................................................. 19 

8.1 Příjmy rozpočtů územních samospráv ....................................................................... 21 

8.2 Výdaje rozpočtů územních samospráv ....................................................................... 22 

8.3 Peněţní transfery a dotace .......................................................................................... 24 

8.4 Mimorozpočtové fondy .............................................................................................. 26 

9 Náhrady, státní podpora a státní pomoc .......................................................................... 28 

9.1 Financování záchranných a likvidačních prací .......................................................... 28 

9.1.1 Náhrady a poskytování státní podpory podle krizového zákona ...................... 29 

9.1.2 Náhrady podle zákona o integrovaném záchranném systému .......................... 31 

9.2 Financování obnovy postiţeného území  ................................................................... 32 

10 Doporučený postup při odhadování nákladů na obnovu majetku ................................... 34 

11 Stanovení rezervy v rozpočtu.......................................................................................... 36 

11.1 Moţnosti stanovení finanční rezervy na obnovu ................................................... 36 

12 Financování krizových situací ........................................................................................ 40 

12.1 Rozdíl financování mimořádných událostí v krajích............................................. 40 

12.2 Moţnosti řešení financování mimořádných událostí ............................................. 47 

13 Závěr ............................................................................................................................... 49 

14 Seznam obrázků, tabulek a grafů .................................................................................... 50 

15 Pouţité zdroje ................................................................................................................. 51 

16 Seznam zkratek ............................................................................................................... 52 

17 Seznam příloh ................................................................................................................. 53 



6 

 

1 Rešerše literatury 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisŧ 

- Tento zákon ustavuje postavení obcí, jejich práva a povinnosti. Charakterizuje občana obce, 

vymezuje pravidla pro vznik obce, její území a případné změny území. Stanovuje předpisy 

pro samostatnou působnost obcí (pravidla hospodaření, svazky a spolupráce obcí, …) a 

přenesenou působnost. Dále určuje orgány obce, jejich povinnosti a pravomoci, způsoby 

vzniku orgánů a dozor, který je vykonáván nad působností obce. 

 

Zákon č. 129/2000 Sb., O krajích ve znění pozdějších předpisŧ 

- zákon stanovuje postavení krajů a jejich orgánů a definuje pojem občan kraje. Stanovuje 

samostatnou a přenesenou působnost krajů, jejich hospodaření a pravidla spolupráce mezi 

kraji. Definuje orgány kraje, jejich povinnosti, pravomoci, vznik a zánik orgánů a jejich 

funkcí. Dále ustanovuje dozor nad kraji a provádění kontrol. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

- Krizový zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 

situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a 

při jejich řešení. 

 

Zákon č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtŧ ve znění 

pozdějších předpisŧ 

- Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných 

celků a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. 

Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků. 

Ustanovení tohoto zákona se vztahují na rozpočty a finanční hospodaření obcí, statutárních 

měst a všech jejich částí. 

 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 

pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
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souvisejících zákonŧ (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisŧ, (zákon 

o státní pomoci při obnově území) 

- Tento zákon stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území 

postiţeného ţivelní nebo jinou pohromou a postup předcházející poskytnutí státní pomoci. 

 

Metodika pro odhad nákladŧ na obnovu majetku v územích postižených živelní nebo 

jinou pohromou (Metodická příručka pro veřejnou správu, Edice SPBI XI., Procházková D., 

2007) 

- Řešení projektu se soustřeďuje na problémy, které řeší veřejná správa, tj. výstupy se 

formulují tak, aby byly vhodné a transparentní pro veřejnou správu na úseku obnovy po 

ţivelných a jiných pohromách. Z hlediska odborné úrovně je řešení projektu zaloţeno na 

filosofii komplexní bezpečnosti a na nástroji řízení bezpečnosti, které jsou v současné době 

odborníky a vedoucími světovými organizacemi povaţovány za základní cíl a optimální 

nástroj lidské společnosti, a proto jsou stále více aplikovány. Doposud v rámci projektu bylo 

vytvořeno pro obnovu majetku v území po ţivelných nebo jiných pohromách dvanáct nástrojů 

– metodik, které jsou odborně kompatibilní s metodami a postupy pouţívanými ve vyspělých 

zemích a jsou vzájemně provázané. 

 

Financování měst, obcí a regionŧ – teorie a praxe (2. aktualizované a rozšířené vydání), 

Provazníková R., nakl. Grada Publishing, a.s., 2009  

- Financování regionů a samosprávních celků je jednou z poddisciplín veřejných financí. 

Příručka reaguje na společenské, ekonomické a legislativní změny posledních let. Vychází 

nejen z domácí legislativy, ale odkazuje také na teoretické prameny a praktické zkušenosti 

z členských zemí EU.  
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2 Úvod 

Vznik mimořádných situací je velmi těţké předvídat. Jejich vznik je neočekávaný a následky 

vzhledem k připravenosti orgánů, úřadů i běţných obyvatel nemilé. Některé z nich je moţné 

předem očekávat např. podle zkušeností z minulých let, jiné většinu z nás překvapí 

nepřipravené. Je moţné provést analýzy a sestavit plány pro řešení těchto situací, ale kaţdá 

mimořádná událost má svá specifika a není v lidských silách být připraven na vše. Pokud se 

jedná o mimořádné situace velkého rozsahu, jsou jejich následky většinou o to tragičtější, o co 

je jejich náhlost a síla ničivější. 

Na území České republiky je sice výskyt přírodních mimořádných událostí na rozdíl od jiných 

států značně omezený vzhledem k relativné stálým klimatickým podmínkám, a naše rozloha 

zase nedává prostor výstavbě gigantických technických staveb, které by mohly ohroţovat své 

okolí, ale to nepopírá existenci negativních sil a ţivlů, které se mohou kdykoli projevit.  

Co se týče připravenosti ČR na takovéto události, můţeme se řadit na střední místa v Evropě. 

Ročně náš stát investuje miliardy korun do přípravy na tyto události, likvidace škod, obnovy 

území i pomoci lidem, kteří byli postiţeni. Řešení problémů vzniklých následkem 

mimořádných událostí spočívá většinou na bedrech obecních a krajských úřadů, často za 

finanční pomoci státu. Na regionální úrovni se však výrazně liší připravenost samosprávních 

celků, způsoby, jakými jsou situace řešeny, i finanční moţnosti. Některé obce a kraje si zřizují 

fondy pro případ mimořádných výdajů, jiné spoléhají na pomoc státu, jiných krajů, obcí či 

firem. Smutné je, ţe ani jedné z výše zmíněných stran nehrozí ţádné sankce, případně 

výhody, s ohledem na jejich připravenost. Situaci vystihuje jedna anekdota, která zní: 

„Ostravák ví, ţe jediný kdo při povodních v Praze pracoval, byl moderátor Zuna a moraváci, 

kteří přijeli matičce Praze na pomoc“. 

Cílem této práce je zamyslet se nad připraveností rozpočtů územních samosprávních celků na 

mimořádnou událost velkého rozsahu a moţnostmi finančního vyuţití těchto zdrojů. Dále se 

pak pokusit nastínit jednoduché a efektivní jednotné řešení pouţitelné pro územní 

samosprávní celky.  
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3 Cíle práce 

 

Jistě se shodneme, ţe provádění obnovy po ţivelní pohromě není jednoduchá věc. Není 

moţné se do jednotlivých úkonů vrhat bezhlavě a bez předchozí analýzy případně diskuze. 

Existuje spousta řešení, ale ne kaţdé se hodí pro danou situaci a ne kaţdé je finančně reálné 

pro danou oblast. Pro potřeby vedoucích orgánů jednotlivých územních samosprávních celků 

existuje několik metodik, které jim mají pomoci připravit se na následky pohrom nejen 

z hlediska finančního, nicméně hlavně z něj. Je známou věcí, ţe s dostatkem peněz jde 

všechno lépe. 

Cílem práce je vytvoření zásad tvorby rozpočtů územních samosprávných celků (dále jen 

ÚSC) z pohledu krizového řízení. Práce je zaměřena na řešení finančních situací týkajících se 

mimořádných událostí velkého rozsahu a vše co s tím souvisí. Bude zde také zohledněn 

legislativní rámec tvorby rozpočtů ÚSC a jeho vztah ke státnímu rozpočtu. Dále práce 

obsahuje nástin krizových situací velkého rozsahu, způsoby získávání financí na řešení těchto 

situací a tezi jak by mohl být sjednocen systém financování MU pro všechny územní 

samosprávné celky. 
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4 Vymezení základních pojmů 

 

Územní samosprávný celek – je ústavou uměle vytvořený pojem, který obvykle označuje 

územní samosprávu. V ČR existují dva druhy územních samosprávných celků
1
:  

- základní územní samosprávné celky (ZÚSC) – obce  

- vyšší územní samosprávné celky (VÚSC) – kraje 

 

 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují 

provedení záchranných a likvidačních prací
2
 

 

Mimořádná událost velkého rozsahu – událost, která postihne obrovské mnoţství osob a 

majetkových hodnot 

 

Krizová situace – mimořádná událost, při níţ je vyhlášen stav nebezpečí, nebo nouzový stav, 

nebo stav ohroţení státu
3
. Efektivní řešení krizových stavů je moţné jen na úkor omezení práv 

a svobod občanů. 

 

Rozpočet územního samosprávného celku a svazku obcí – je finančním plánem, jímţ se řídí 

financování činnosti územního samosprávného celku a svazku obcí
4
 

 

 

                                                 
1
   Iuridicum, encyklopedie o právu URL: 

<http://iuridictum.pecina.cz/w/Územní_samosprávný_celek> [cit. 29. 1. 2010] 
2
  Zákon č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

3
  Zákon č. 240/2000 Sb. O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

4
  Zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

http://iuridictum.pecina.cz/w/Územní_samosprávný_celek
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5 Živelní pohromy na území ČR 

 

 Kaţdá ţivelní nebo jiná pohroma má svá specifika, mají různá místa výskytu a různé 

charakteristiky. Jejich velikost závisí na oblasti, ve které se vyskytne. Je potřeba také brát 

v úvahu ţe katastrofy se vyskytují nepravidelně a na různých místech. Asi není třeba 

polemizovat o tom, ţe ţivelní pohromy malého rozsahu se vyskytují častěji, neţ ty velké a ţe 

není moţné je zahrnout do analýz jako jedno a totéţ. 

 

Nebezpečí pro obyvatele ČR vyplývá především z polohy státu, osídlení a rozmístění a počtu 

významných technických zařízení na určitém území. Záměrem předcházení nepříznivým 

vlivům je zabránit nepřijatelným dopadům na chráněné zájmy státu (chráněné zájmy jako 

předmět nouzového plánování v ČR jsou ţivoty a zdraví lidí, majetek, ţivotní prostředí a 

existence státu). 

 

 ČR nepatří, na štěstí pro nás, vzhledem ke zbytku světa, ke katastroficky „bohatším“, co se 

týče přírodních vlivů. I přesto se však není moţno vyvarovat všech nepříznivých vlivů. Mezi 

ty nejčastější lze řadit například, v poslední době tolik oblíbené nadměrné sněhové a dešťové 

sráţky, povodně, nebo naopak nadměrná sucha, které pokaţdé všechny hrozně překvapí. 

Nehledě na to ţe se po kaţdé takové události všechny dotčené orgány a ústavy dušují, ţe 

příště se to uţ určitě nestane a všichni budou připraveni. Z těch dalších, jiţ méně častých 

ţivelních pohrom bych dále jmenovala například laviny, které ač se to nezdá se v „malých“ 

českých horách vyskytují víc neţ často. S vichřicemi a malými tornády, zemětřeseními, 

sesuvy skal a půdy nebo lesními poţáry se v našich zeměpisných polohách setkáme spíše 

zřídka, ale vzhledem k rychlé změně klimatu není vyloučeno, ţe i tyto pohromy u nás mohou 

časem zevšednět. Samozřejmě by bylo moţné jmenovat i další přírodní vlivy ohroţující 

člověka a jeho ţivotní prostředí, ale to není náplní této práce. 

 

Zcela jinou kapitolou jsou pak průmyslové, dopravní a jiné havárie, které se vyskytují ne 

v závislosti na geologických podmínkách, ale na základě hustoty průmyslu v jednotlivých 

oblastech. Jsou závislé převáţně na činnosti člověka, pomineme-li jejich vznik jako druhotný 

při jiné přírodní katastrofě. 
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6 Krizová situace 

 

Krizová situace je mimořádná událost, při níţ je v případě nesouvisejícím se zajišťováním 

obrany státu vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, nebo stav ohroţení státu. Krizová situace 

nastává v případě, ţe standardní opatření nejsou dostatečně účinná pro řešení MU a další 

prostředky je moţné uvolnit aţ při vyhlášení konkrétního krizového stavu. Všechny tyto stavy 

mohou být vyhlášeny jen na nezbytně dlouhou dobu. 

 

Orgány krizového řízení: 

 

Vláda – zajišťuje připravenost republiky na krizové situace a řešení projednává s Českou 

národní bankou 

Ministerstva a jiné správní úřady – zajišťují připravenost na řešení krizové situace v oboru 

své působnosti  

Česká národní banka – koordinuje s vládou opatření, která se dotýkají působnosti ČNB 

Orgány kraje – zajišťují připravenost kraje na řešení krizových situací 

Orgány obce – zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací 

 

Řešení krizové situace vyţaduje účast všech, kteří se nacházejí v postiţeném území. Je 

zapotřebí mnoţství osob a komplex opatření. Koordinace toho všeho není reálná pouze pro 

jednoho člověka, proto je zřizován pracovní orgán pro řešení a tím je krizový štáb ÚSC. 

Krizový štáb se svolává operativně pro řešení krizových situací a přijetí krizových opatření 

spojených s nezbytným omezením základních lidských práv a svobod. 

 

Krizový štáb kraje zřizuje v tomto případě hejtman kraje (v obci jej zřizuje starosta) za 

účelem zavádění krizových opatření pro řešení krizové situace a zmírnění jejich následků, a 

dále pro koordinaci záchranných a likvidačních prací po vzniku MU. 

 

Vedoucím krizového štábu je hejtman kraje nebo starosta, v případě obce. Počet členů 

krizového štábu není zákonem stanoven. Krizový štáb se skládá ze členů bezpečnostní rady 

kraje a stálé pracovní skupiny. Členy stálé pracovní skupiny jmenuje hejtman kraje z řad 

zaměstnanců krajského úřadu, sloţek IZS a dalších orgánů, nebo organizací. Vedoucí 
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krizového štábu je oprávněn přizvat na zasedání i další osoby (odborníky), kteří nejsou členy 

krizového štábu. Krizový štáb můţe po aktivaci zasedat nepřetrţitě, nebo nepravidelně. 

 

Krizové stavy
5
 se vyhlašují, pokud jsou ohroţeny ţivoty, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí a není moţno ohroţení odvrátit běţnou činností IZS a správních úřadů. 

 

                                                 
5
  Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
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  Krizové stavy   
 

       

název ustavující zákon 

vyhlašující 

orgán důvod území doba trvání 

stav 

nebezpečí 

Z. Č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení 

hejtman kraje, 

primátor HM 

Prahy 

jsou-li v případě ţivelní 

pohromy, ekologické nebo 

průmyslové havárie, nehody, 

nebo jiného nebezpečí 

ohroţeny ţivoty, zdraví, 

majetek, ţiv. prostředí nebo 

vnitřní bezpečnost a veřejný 

pořádek, pokud nedosahuje 

intenzita ohroţení značného 

rozsahu a není moţné 

odvrátit ohroţení běţnou 

činností správních úřadů a 

sloţek IZS 

celý, nebo 

část kraje 

nejvýše 30 

dnů 

(prodlouţení 

se souhlasem 

vlády ČR) 

nouzový 

stav 

ÚZ č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti ČR 

Vláda ČR na 

návrh jejího 

předsedy 

v případě ţivelní pohromy, 

ekologické, nebo průmyslové 

havárie, nehody, nebo jiného 

nebezpečí, které ve značném 

rozsahu ohroţují ţivoty, 

zdraví, nebo majetek, nebo 

vnitřní pořádek a bezpečnost 

celý stát, 

nebo jeho 

omezené 

území 

nejdéle 30 

dnů 

stav 

ohrožení 

státu 

ÚZ č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti ČR 

parlament ČR na 

návrh vlády ČR 

je-li bezprostředně ohroţena 

svrchovanost státu, územní 

celistvost státu nebo jeho 

demokratické základy 

celý stát, 

nebo jeho 

omezené 

území 

není omezeno 

válečný 

stav 

 ÚZ č. 1/1993 Sb., 

ústava ČR; ÚZ č. 

110/1998 Sb., o 

bezpečnosti ČR 

parlament ČR  

je-li napadena ČR, nebo, je-li 

třeba plnit mezinárodní 

smluvní závazky o společné 

obraně proti napadení 

celý stát není omezeno 

Tabulka 1 – Krizové stavy 

 



15 

 

6.1 Postup řešení krizové situace 

 

Na vznik mimořádné události reaguje bezpečnostní systém přijímáním opatření. Tato opatření 

jsou odstupňována v závislosti na druhu a rozsahu nastalé MU
6
. 

Opatření můţeme členit: 

 Všeobecná – zajišťují kaţdodenní fungování základních bezpečnostních principů 

(tísňová volání, první pomoc, výjezd záchranné sluţby) 

 Společná (přijímána v rámci IZS) – opatření při společném postupu subjektů 

bezpečnostního systému zaměřená na záchranné a likvidační práce (nutná koordinace 

jejich součinnosti) 

 Krizová (tyto přijímají orgány krizového řízení za krizových stavů) – zvláštní opatření 

aţ na úrovni omezení základních práv a svobod občanů, která musí být přijata pro 

řešení vzniklé mimořádné situace, protoţe předchozí opatření nestačí. 

 

KRIZOVÁ OPATŘENÍ

zák. č. 240/2000 Sb.

SPOLEČNÁ OPATŘENÍ

 zák. č. 239/2000 Sb.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ

zák. č. 133/1985 Sb., zák. č. 20/1966 Sb., zák. č.283/1991 Sb.

IV.III.II.I.

Stupně poplachu

Druh 

opatření

 

Obrázek 1 – Rozsah následkŧ MU
7
 

 

Expertním odhadem na základě analýz rizika bylo stanoveno, ţe v podmínkách České 

republiky lze očekávat vyhlášení krizových stavů u omezeného počtu mimořádných událostí. 

Jedná se o charakteristické typy krizových situací (druhy ohroţení), rozdělených do skupin a 

podskupin, k jejichţ řešení jsou zpracovány typové plány. Za jejich zpracování je odpovědné 

                                                 
6
  ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., Právní rámec krizového managementu, Edice SPBI Spektrum 39., 

2005 ISBN 80-86634-55-8 

 
7
 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., Právní rámec krizového managementu, Edice SPBI Spektrum 39., 

2005 ISBN 80-86634-55-8 
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konkrétní ministerstvo nebo ústřední správní úřad. Odpovědnost za koordinaci při zpracování 

typových plánů má vţdy Ministerstvo vnitra. Celkem bylo takto vytipováno 24 krizových 

situací nevojenského charakteru a 4 situace vojenského charakteru (viz příloha č. 1). 

 

Pokud se na území samosprávního celku vyskytne mimořádná událost velkého rozsahu, 

existuje legislativně daný postup, kterým by se měly při řešení této situace řídit orgány ÚSC. 

 

 Zjištění situace 

 Hledání řešení (analýza situace, návrh opatření) 

 Přijetí rozhodnutí 

 Realizace opatření 

 

Jediným a hlavním cílem řešení je dosáhnout přerušení destruktivního procesu a začít proces 

obnovy především v oblasti zabezpečení základních ţivotních podmínek. 

 

Řešení krizové situace je závislé na: 

 Geografické situaci, 

 Povětrnostní situaci, 

 Dostupných zdrojích, 

 Čase. 

 

Pokud při vyčíslování nákladů, nebo během řešení MU, dojde bezpečnostní rada k závěru, ţe 

není v moţnostech územního celku zvládnout tuto situaci vlastními prostředky, můţe poţádat 

o finanční pomoc od státu. 
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7 Územní samospráva 

 

Územní samospráva je forma veřejné vlády a veřejné správy umoţňující samostatné 

spravování věcí veřejných na území menším neţ je stát. 

 

7.1 Vznik a vývoj územních samospráv 

 

Vznik samospráv souvisí se vznikem samotného státu. Rozdělení státu na „části“ bylo 

povaţováno za výhodné jiţ ve 12. století, kdy vzniklo známé: „Rozděl a panuj“ a kdy se 

mocnější občané snaţili stát méně závislými na státu. Menší části státu byly tedy spravovány 

jednotlivě na základě přenesené moci. Samozřejmě k tomuto rozdělení přispěly i ekonomické, 

kulturní, případně geologické vlivy. Tyto oblasti se pak staly více či méně nezávislými na 

státu. Opačnou moţností bylo spojování menších územních jednotek do větších celků 

s vidinou výhod pro všechny. Ty se pak stávaly zárodky regionů. Aţ do 19. století byla 

jednotlivá města dosti autonomní a jen zvolna docházelo k centralizaci na základě 

ekonomického pojetí státu. 

 

Územní samosprávy mohly vzniknout buď přirozeně, nebo uměle. 

Přirozeně – jako obce, města – sdruţení obyvatel vyvíjejících ekonomickou aktivitu na 

jednom místě. 

Uměle – z vůle státu – vyšší stupně územních samospráv na regionální úrovni. Tyto 

zahrnovali společenství obyvatel více měst či obcí se společnými zájmy na „střední“ úrovni.  

 

7.2 Fungování územní samosprávy 

 

Kaţdý stupeň územního samosprávního celku je vymezen geograficky a realizuje samosprávu 

veřejných záleţitostí, které se týkají daného společenstva občanů ţijících na tomto území. 

Územní samospráva reprezentuje toto společenství, jeho zájmy a preference. Rozhodování je 

zaloţeno na veřejné volbě a je realizováno přímou, nebo nepřímou volbou. K tomu aby mohla 
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územní samospráva existovat, a realizovat svoje funkce je třeba v daném státě vytvořit 

legislativní a ekonomické předpoklady. Legislativa prostřednictvím zákonů určuje vznik a 

postavení jednotlivých stupňů územní samosprávy. K ekonomickým předpokladům patří 

vlastnictví majetku a právo s ním hospodařit v souladu s vlastnickým právem. Dále pak 

moţnost získávat vlastní finanční prostředky, sestavování vlastního rozpočtu a hospodaření 

podle něho. 

 

Postavení územních samospráv v Evropě potvrdil důleţitý dokument – Evropská charta místní 

samosprávy, přijatá členskými státy Rady Evropy v říjnu 1985 ve Štrasburku. Česká republika 

ratifikovala tuto smlouvu v roce 1998. Respektuje ve svém zákonodárství většinu ustanovení 

tohoto dokumentu. 

 

7.3 Struktura veřejné správy v ČR 

 

Veřejná správa ČR je tvořena soustavou orgánů státní správy a územní samosprávy a vazeb 

mezi nimi.  

 

Státní správa je přímo, nebo zprostředkovaně řízena ústřední vládou, která představuje 

nejvyšší orgán výkonné a politické moci. Je to orgán se všeobecnou působností, v oblasti 

správy kontroluje a sjednocuje a koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy. Dalšími ústředními orgány se specializovanou působností jsou ministerstva, a 

jiné ústřední orgány státní správy (Český statistický úřad, atd.). Podstatným rysem státní 

správy je jednotná úprava výkonu pro celé území státu, daná zákony. Je pro ni 

charakteristická omezená autonomie rozhodování, vertikální hierarchická struktura a 

podřízenost niţších orgánů státní správy těm vyšším. Převaţuje monokratický způsob 

rozhodování a ustavování orgánů státní správy se děje převáţně jmenováním. 

 

Na úrovni územní veřejné správy existuje v ČR tzv. smíšený model. Jak na úrovni obce, tak 

na úrovni krajů, je státní správa i územní samospráva vykonávána v rámci jiné územně 

administrativní jednotky. V případě, ţe státní správy vykonávají orgány samosprávy, 

hovoříme o přenesené státní správě, nebo také o státní správě vykonávané v přenesené 

působnosti. 
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8 Tvorba rozpočtu8 

 

Rozpočty územních samosprávních celků jsou označovány jako decentralizované peněţní 

fondy, ve kterých se soustřeďují příjmy, které se dále přerozdělují, nebo pouţívají na 

financování veřejných statků. Územní rozpočet je tvořen, rozdělován a pouţíván s vyuţitím 

nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného způsobu financování. 

 

Funkcí rozpočtu je také úloha finančního plánu, který by měl obci nebo kraji zajistit 

solventnost. Plánování příjmů a výdajů územních rozpočtů omezují rozpočtová omezení. Je 

potřeba si uvědomit, ţe většina obcí a krajů není finančně soběstačná a mají více či méně 

omezené pravomoci v ovlivňování příjmů. 

 

 

Definování potřeb

 a odhad příjmů

Definování cílů

 a záměrů

Vytvoření konkrétního 

plánu nebo rozpočtu

Sledování výstupů

 a užití zdrojů

výstupy minulého období 

jsou základem tvorby 

budoucího procesu

 

Obrázek 2 – Vztah příjmŧ a výdajŧ
9
 

                                                 
8
  PROVAZNÍKOVÁ R., Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe-2.aktualizované vydání;nakl. 

Grada 2009, ISBN 978-80-247-2789-9 

9
  PROVAZNÍKOVÁ R., Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe-2.aktualizované vydání;nakl. 

Grada 2009, ISBN 978-80-247-2789-9 
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Rozpočet bychom mohli nazvat také bilancí. Bilancuje příjmy a výdaje za rozpočtové období. 

V ČR se rozpočty sestavují na jeden kalendářní rok. Sestavování rozpočtu se v základu skládá 

ze dvou základních částí – sestavení návrhu rozpočtu a tvorba podkladů pro tvorbu rozpočtu, 

a schvalování rozpočtu. Fáze rozpočtového procesu jsou však výrazně sloţitější. 

ANALÝZA

NÁVRH ROZPOČTU

PROJEDNÁNÍ

SCHVÁLENÍ ROZPOČTU

PLNĚNÍ KONTROLA

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

finanční odbor

rada

finanční odbor

zastupitelstvo

finanční odbor

finanční výbor

rada

zastupitelstvo

finanční odbor

rada

zastupitelstvo
 

Tabulka 2 – Fáze rozpočtového procesu – odpovědné orgány
10

 

 

Územní rozpočty 

Základem územních rozpočtů jsou rozpočty měst, obcí, krajů a dále zvláštní druhy rozpočtů 

(rozpočty dobrovolných svazků obcí, rozpočty regionálních rad regionů soudrţnosti). Součástí 

rozpočtové soustavy územních rozpočtů jsou i rozpočty příspěvkových organizací, u nichţ je 

zřizovatel některý z výše uvedených územních celků. 

 

                                                 
10

  PROVAZNÍKOVÁ R., Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe-2.aktualizované vydání;nakl. 

Grada 2009, ISBN 978-80-247-2789-9 
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8.1 Příjmy rozpočtů územních samospráv 

 

Nejdůleţitějším zdrojem financování potřeb veřejného sektoru jsou příjmy návratné a 

nenávratné. Ty lze rozdělit na daňové příjmy, dotace a nedaňové příjmy. Návratné jsou úvěry 

či půjčky. Nenávratné příjmy představují finanční vztahy tvorby územních rozpočtů na 

principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. 

Příjmy

Kapitálové
(přijmy z prodeje)

Vlastní příjmy

Přijaté dotace

Běžné
(rozpočty,vlastní fondy,

zahraniční pomoc)

Kapitálové 
(rozpočty,vlastní fondy,

zahraniční pomoc)

Nedaňové 
(splátky půjček,úroky)

Běžné

Daňové
(daně, pojistné)

 

Obrázek 3 – Rozložení příjmŧ
11

 

 

                                                 
11

  PROVAZNÍKOVÁ R., Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe-2.aktualizované vydání;nakl. 

Grada 2009, ISBN 978-80-247-2789-9 
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Pro potřeby mé práce se v této kapitole budeme zabývat především dotacemi (viz 8.3). 

 

8.2 Výdaje rozpočtů územních samospráv 

 

Výdaje rozpočtů územních samospráv jsou určeny na financování potřeb lokálního a 

regionálního veřejného sektoru. Obce zabezpečují veřejný statky a sluţby nejen z pohledu 

vlastních lokálních potřeb, ale často i veřejné statky, dané rozsahem delegované pravomoci a 

odpovědnosti za jejich zabezpečení v rámci veřejného sektoru. Povaha a druh veřejných 

statků pak určuje strukturu a objem výdajů územních rozpočtů. 

Výdaje

Neinvestiční nákupy

Běžné

Kapitálové

Investiční půjčky

Investiční výdaje

Investiční transfery

Neinvestiční půjčky

Neinvestiční transfery

 

Obrázek 4 – Rozložení výdajŧ
12

 

 

                                                 
12

  PROVAZNÍKOVÁ R., Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe-2.aktualizované vydání;nakl. 

Grada 2009, ISBN 978-80-247-2789-9 
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Objem výdajů územních rozpočtů neustále roste, coţ je odrazem zvýšené autonomie a 

odpovědnosti územní samosprávy a růstu veřejného sektoru jako celku. 

 

Územní samospráva odpovídá za: 

 Fyzické územní plánování, 

 Péče o veřejné zdraví (sběr a likvidace odpadu), 

 Parky a volná prostranství, 

 Rekreační a sportovní vybavení a další kulturní aktivity, 

 Veřejnou dopravu, 

 Sociální sluţby. 

 

Rozsah výdajů územních samospráv ovlivňuje rozpočtové omezení ze strany příjmů a rozsahu 

odpovědnosti i pravomocí obecní a regionální úrovně za zabezpečení škály veřejných statků a 

sluţeb. 

 

Rozpočtové výdaje můţeme rozdělit na: 

 Plánované výdaje – lze je docela přesně určit předem, protoţe se pravidelně opakují, 

 Neplánované výdaje – jsou nahodilé výdaje, jejichţ potřeba se nedá předem 

odhadnout. Do této skupiny by spadaly také výdaje na řešení krizových situací. 

 

Důleţitou charakteristikou výdajů obcí jsou však výrazné rozdíly mezi jednotlivými obcemi. 

Rozdíly jsou především v technické vybavenosti, infrastruktuře, poloze vzhledem k napojení 

na infrastrukturu a stav ţivotního prostředí. Všechny tyto faktory a mnoho jiných ovlivňují 

výdaje a příjmy jednotlivých obcí. 

 

Rozpočty územních samosprávních celků jsou označovány jako decentralizované peněţní 

fondy, ve kterých se soustřeďují veškeré příjmy a výdaje obcí. Příjmy obce mohou získat 

z přerozdělených prostředků, tak z vlastní činnosti a všechny pak obec přerozděluje a pouţívá 

na financování veřejných nebo smíšených statků. Územní rozpočet je vytvořen, rozdělen a 

pouţíván v rozpočtové soustavě a s vyuţitím nenávratného, neekvivalentního a 

nedobrovolného způsobu financování, které je typické pro všechny veřejné rozpočty. 
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O čerpání z rozpočtu odboru krizového řízení rozhoduje Bezpečnostní rada obce, která je 

v případě potřeby oprávněna přesouvat finance z oblasti plánovaných výdajů do 

neplánovaných a pouţít je tak okamţitě pro řešení krizové situace. Výsledkem toho jsou pak 

omezeny nejméně nutné plánované výdaje a jejich realizace je přesunuta na následující rok. 

 

Řešení krizových situací můţeme rozdělit podle jejich rozsahu. Dokud není vyhlášen krizový 

stav, spadá řešení mimořádné události do kompetence obce a její financování se provádí 

z rozpočtu města. Po vyhlášení krizového stavu přechází finanční stránka problému do 

kompetence kraje a veškeré výdaje jsou hrazeny z fondů a rozpočtů kraje, případně dalších 

dotací.  

 

Při vyhlášení krizové situace se nevyhlašuje klasické výběrové řízení pro výběr firem 

podílejících se na řešení MU a likvidačních pracích. Firmy vybírá Bezpečnostní rada obce.   

 

8.3 Peněžní transfery a dotace 

 

Odlišné geografické a přírodní podmínky vedou k rozdílným nákladům na poskytování 

poţadovaných statků a sluţeb. Dotace se poskytují jen těm samosprávám, kterým je nutné 

odlišné náklady na uspokojení potřeb kompenzovat. Zejména pokud existuje státní garance 

určité standardní úrovně poskytování některých veřejných statků, nebo poskytování statků, na 

kterých má stát zájem. 

 

Jiným důvodem pro poskytnutí transferu je kompenzace speciálního břemene, kterým je 

určitá oblast zatíţena. Také to můţe být za účelem vyrovnání nerovnoměrného ekonomického 

rozvoje mezi různými regiony a oblastmi v zemi, tak aby byl zabezpečen stabilní rozvoj 

z makroekonomického hlediska.  

 

Argumentem pro prospěch poskytování dotací bývá i poţadavek určitého vlivu a kontroly 

hospodaření územní samosprávy ze strany vlády, právě prostřednictvím dotace. Čím je větší 

podíl dotacím na celkových příjmech územního rozpočtu, tím se zvyšuje kontrola ze strany 

vlády.  

Ohodnocení výdajových potřeb se vyjadřuje jako hledisko potřebnosti a výše finančních 

prostředků. 
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Dotace jsou většinou poskytovány z rozpočtu vyšší vládní úrovně úrovním niţším. 

V některých zemích funguje systém kdy „bohatší jednotky přispívají“ chudším jednotkám. 

V některých zemích jsou dotace poskytovány přímo z ústředního rozpočtu. V jiných zemích 

jsou poskytovány prostřednictvím zvláštních fondů. 

 

Rozdělujeme dva druhy dotací: 

- Všeobecné neúčelové dotace (jejich vyuţití je zcela v kompetenci obcí nebo krajů) 

- Specifické účelové (jsou poskytovány na předem stanovený účel) 

 

Někdy má dotace formu procentuálního podílu na celkové vynaloţené částce, tyto dotace se 

označují jako dotace se spoluúčastí. Pokud je dotace stanovena fixně bez ohledu na 

prostředky vynaloţené ÚSC, jedná se o nerovnocennou podmíněnou účelovou dotaci. 
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Specifické

účelové

Všeobecné

neúčelové

Podmíněné 

se spoluúčastí

Bez spoluúčasti

Rovnocenné

Nerovnocenné

S otevřeným 

koncem

S uzavřeným 

koncem

DOTACE

Obrázek 5 – Dotace
13

 

 

8.4 Mimorozpočtové fondy 

Zastupitelstva obcí nebo krajů mají ze zákona (č. 250/2000 Sb.) právo na zřizování 

mimorozpočtových účelových i neúčelových peněţních fondů. Častějšími bývají účelové 

fondy na financování konkrétních potřeb (např. na odstraňování následků pohrom, na opravy 

památek atd.). Velký počet mimorozpočtových fondů můţe vést k finančním přebytkům či 

nedostatkům v některých z nich. Paradoxem je, ţe v této situaci není moţné zákonně převést 

finance z jednoho fondu do druhého. Při velkém počtu fondů se také ztrácí transparentnost a 

přehlednost financování samosprávy. Jednou z velkých výhod těchto fondů je, ţe naspořené 

prostředky lze převést do následujícího roku.  

                                                 
13

  PROVAZNÍKOVÁ R., Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe-2.aktualizované vydání;nakl. 

Grada 2009, ISBN 978-80-247-2789-9 
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Zvláštním typem tohoto fondu je pak fond rezerv a rozvoje, který umoţňuje financovat 

například schodek rozpočtu, nebo jiné neplánované potřeby. 

 



28 

 

9 Náhrady, státní podpora a státní pomoc 

Financování MU velkého rozsahu lze rozdělit na financování: 

- Záchranných a likvidačních prací, 

- Obnovy území postiţeného mimořádnou událostí a vyhlášení krizových stavů (dle zákona č. 

12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území). 

 

9.1 Financování záchranných a likvidačních prací 

Stát odpovídá za škodu, způsobenou právnickým a fyzickým osobám, vzniklou v příčinné 

souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními. Jedinou výjimkou je, pokud si 

postiţený prokazatelně způsobil škodu sám. 

Fyzickým osobám a obcím, které se při krizové situaci z důvodu havárie nebo ţivelní 

pohromy přechodně ocitly v mimořádně obtíţných poměrech, lze poskytnout státní podporu.   

 

Náhradu lze poskytnout dle dvou zákonů: 

 Náhrady a poskytování státní podpory podle krizového zákona, 

 Náhrady podle zákona o integrovaném záchranném systému. 

 

Poskytování náhrad nákladů obcím, právnickým nebo fyzickým osobám spojených s 

prováděním záchranných a likvidačních prací upravují zákony č. 133/1985 Sb., o poţární 

ochraně, č. 239/2000 Sb., o IZS a č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších 

předpisů. Ministerstvo vnitra je zde dotčeným orgánem státní správy na úseku poţární 

ochrany, který sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů při plnění 

úkolů přípravy na mimořádné události, krizové situace, v oblasti IZS a ochrany obyvatelstva. 
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9.1.1 Náhrady a poskytování státní podpory podle krizového zákona14 

Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředkŧ a vykonání 

pracovní povinnosti a výpomoci 

 

Za omezení vlastnického nebo uţívacího práva, poskytnutí věcného prostředku, vykonání 

pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci náleţí právnické nebo fyzické osobě peněţní 

náhrada. Peněţní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva 

nebo uloţení povinnosti rozhodl. Peněţní náhradu lze poskytnout po vzájemné dohodě téţ za 

poskytnutí dobrovolné pomoci. Peněţní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo 

zrušení krizového stavu, v jehoţ důsledku vznikl nárok na peněţní náhradu. V případě, ţe 

dojde k omezení výkonu vlastnického práva k nemovitosti, poskytne se jejímu vlastníku 

náhrada odpovídající míře omezení jeho majetkových práv podle zvláštního právního 

předpisu.  

Jde-li o vykonání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci, u nichţ 

nelze určit výši náhrady dohodou nebo postupem podle zvláštních právních předpisů, stanoví 

se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce. Při stanovení 

náhrady za poskytnutí věcného prostředku se vychází z výše nákladů vzniklých povinnému a 

z obvykle poţadované náhrady za pouţití stejného nebo obdobného věcného prostředku v 

době jeho poskytnutí. 

Orgán krizového řízení je oprávněn poţadovat uhrazení nákladů, které vynaloţil jako náhradu 

za poskytnutí věcných prostředků, vykonání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo 

dobrovolné pomoci, po původci havárie nebo jiné události, v jejímţ důsledku vznikla krizová 

situace a musela být nařízena krizová opatření. Těmito úhradami se kompenzují vynaloţené 

výdaje.  

 

Náhrada škody 

Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při 

uloţeném poskytnutí věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů platných v 

době vzniku škody.  Náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při výkonu uloţené pracovní 

povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci organizované 

činnosti se poskytuje podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na 

                                                 
14

  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
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zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu jiţ nevznikl nárok na dávku úrazového 

pojištění podle zvláštního právního předpisu. Peněţní náhradu poskytne ten orgán krizového 

řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němţ anebo v jehoţ důsledku vznikla 

škoda či újma. 

Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně 

u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, 

nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení můţe v 

případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání 

ţádosti nebo i bez podání ţádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. Náhrada škody se 

neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik škodné události. 

Orgán krizového řízení je oprávněn poţadovat uhrazení nákladů, které vynaloţil jako náhradu 

škody, po původci havárie nebo jiné události, v jejímţ důsledku vznikla krizová situace a 

musela být nařízena krizová opatření. 

 

Poskytování státní podpory při haváriích nebo živelních pohromách 

Státní podpora můţe být poskytována ze státního rozpočtu ve formě jednorázových 

peněţitých dávek fyzickým osobám nebo jinou mimořádnou formou finanční pomoci 

fyzickým osobám a obcím. Při poskytování státní podpory fyzickým osobám se přihlíţí k 

majetkovým poměrům ţadatele o státní podporu a majetkovým poměrům příslušníků jeho 

rodiny. Státní podpora můţe být poskytována i formou hmotné pomoci podle zvláštního 

právního předpisu. Při poskytování jednorázových peněţitých dávek fyzickým osobám se 

postupuje podle zvláštních právních předpisů. Rozsah, způsob a podmínky poskytování jiných 

mimořádných forem finanční pomoci ze státního rozpočtu fyzickým osobám a obcím můţe v 

případě havárií nebo ţivelních pohrom velkého rozsahu stanovit prováděcí právní předpis. 

Jednorázové peněţité dávky fyzickým osobám vyplácejí místně příslušné pověřené obecní 

úřady podle zvláštních právních předpisů z neinvestiční účelové dotace na sociální dávky, 

kterou obdrţí v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na 

příslušný rozpočtový rok. 

K úhradě výdajů spojených s poskytováním jiných mimořádných forem finanční pomoci a 

případnému posílení neinvestiční účelové dotace na poskytování sociálních peněţitých dávek 

můţe vláda pouţít rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací vyčleněnou v 

rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů na státní podporu podle 

tohoto zákona. V mimořádném případě můţe vláda pouţít vládní rozpočtovou rezervu. 
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9.1.2 Náhrady podle zákona o integrovaném záchranném systému15 

Stát odpovídá za škodu, způsobenou právnickým a fyzickým osobám, vzniklou v příčinné 

souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními, prováděnými podle zákona č. 

239/2000 Sb. Této odpovědnosti se můţe stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáţe, ţe 

poškozený si způsobil škodu sám nebo způsobil havárii. Peněţní náhrada se poskytne 

právnickým a fyzickým osobám, které utrpěly škodu na zdraví nebo věcnou škodu při činnosti 

sloţek integrovaného záchranného systému nebo orgánů koordinujících záchranné a 

likvidační práce, poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.  

Škoda na zdraví se uhrazuje obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů, 

pokud nevznikl nárok na náhradu této škody jiţ z pracovněprávního vztahu. V případě úmrtí 

poškozeného se peněţní náhrada poskytne dědicům. Peněţní náhradu poskytne stát 

prostřednictvím krajského úřadu, v jehoţ správním obvodu při záchranných a likvidačních 

pracích nebo cvičení škoda či újma vznikla. 

Při poskytování této náhrady za věcnou škodu se postupuje podle zvláštních právních 

předpisů platných v době vzniku škody.  

Právo na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba uplatnit písemně u příslušného krajského 

úřadu do 6 měsíců od doby, kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě dozvěděla, nejdéle 

do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Krajský úřad můţe v případech hodných 

zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání ţádosti, nebo i bez 

podání ţádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. Náhrada škody se neposkytuje 

právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik havárie. 

 

Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva 

Za omezení vlastnického nebo uţívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní pomoci náleţí 

právnické nebo fyzické osobě peněţní náhrada. Náhradu poskytuje krajský úřad, v jehoţ 

územním obvodu byla pomoc poskytována. Peněţní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od 

ukončení záchranných nebo likvidačních prací. Pokud dojde k omezení výkonu vlastnického 

práva k nemovitosti, poskytne se jejímu vlastníku náhrada odpovídající míře omezení jeho 

majetkových práv podle zvláštního právního předpisu. 

Jde-li o vykonání osobní pomoci, u níţ nelze určit výši náhrady dohodou nebo postupem 

podle zvláštních právních předpisů, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě 

ze stejné či podobné práce nebo sluţby. Při stanovení náhrady za věcnou pomoc se vychází z 

                                                 
15

   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
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výše výdajů, vzniklých povinnému nebo z výše náhrady obvykle účtované za pouţití stejného 

nebo obdobného věcného prostředku v době jeho poskytnutí, zjištěné podle zvláštního 

právního předpisu. Poskytne -li podnikající fyzická osoba, která má příjmy pouze z podnikání 

nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti, osobní pomoc na výzvu velitele zásahu nebo v 

rámci plánované pomoci na vyţádání, náleţí jí náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou 

pomoc poskytne. Náhradu poskytuje krajský úřad, v jehoţ správním obvodu byla pomoc 

poskytována. Při výpočtu náhrady ušlého výdělku se postupuje přiměřeně podle zvláštního 

právního předpisu. 

Obce, kraj, popřípadě základní sloţky integrovaného záchranného systému jsou oprávněny 

poţadovat uhrazení nákladů, které vynaloţily jako náhradu za poskytnutí věcné nebo osobní 

pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií, po původci 

havárie. 

9.2 Financování obnovy postiženého území 16 

 

Došlo-li k narušení základních funkcí zemí v důsledku ţivelní nebo jiné pohromy, která je 

mimořádnou událostí, na základě níţ byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, můţe 

stát poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým osobám a fyzickým osobám státní pomoc 

na obnovu majetku slouţícího k zabezpečení základních funkcí v území. Pořadí důleţitosti 

cílů vyplývá ze strategie schválené vládou. Státní pomoc lze poskytnout aţ do výše nákladů, 

jeţ je nezbytné vynaloţit na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo na pořízení 

nového majetku, který bude plnit tutéţ základní funkci. Státní pomoc můţe být poskytnuta, 

pokud o ni dotčená osoba poţádá ministerstvo, které o jejím poskytnutí rozhoduje. 

Podmínkou poskytnutí pomoci je doloţení, ţe ţadatel není schopen vlastními prostředky 

obnovit majetek slouţící k zabezpečení základních funkcí v území, další podmínky mohou být 

obsaţeny v konkrétních formách státní pomoci připravených určenými ministerstvy
17

. Výše 

pomoci je obecně omezena výší nákladů nezbytných na obnovu poškozeného majetku nebo 

na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéţ funkci jako majetek zničený pohromou. 

Na poskytnutí státní pomoci není právní nárok a pomoc lze poskytnout ve formě dotace nebo 

návratné finanční výpomoci. Pomoc lze poskytnout pouze jednorázově na základě rozhodnutí 

jednoho z ministerstev určených ve strategii obnovy území. 

 

                                                 
16

  Zákon č. 12/2002 Sb., zákon o státní pomoci při obnově území 
17

   Příslušnost ministerstev ke shromaţďovaní podkladů viz příloha č.2 



33 

 

Majetkem slouţícím k zabezpečení základních funkcí v území: 

 Dopravní sítě a prostředky, 

 Hospodářská činnost,  

 Bydlení, 

 Zajištění podmínek udrţitelného rozvoje, 

 Technická infrastruktura, 

 Občanské vybavení, 

 Součásti národního kulturního pokladu, 

 Předměty ochrany v rámci památkové rezervace, 

 Památkové zóny. 

 

Na základě vyţádání Ministerstva pro místní rozvoj předloţí kraje a obce, v jejichţ územních 

obvodech došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy stanovisko, v jaké míře 

jsou schopny z vlastních rozpočtů pomoci jiným dotčeným osobám a informaci o opatřeních 

uplatněných v období stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, z nichţ je třeba dále vycházet 

při obnově území. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí 

zpracuje na základě předaných podkladů návrh strategie obnovy území. Tento návrh předloţí 

ministr pro místní rozvoj vládě ke schválení do 20 dnů po uplynutí stavu. 

 

Poskytování věcné pomoci 

Státní pomocí podle zákona č. 12/2002 Sb., se rozumí pouze finanční pomoc. Má-li být 

v případě obnovy poskytnuta i věcná pomoc, můţe spočívat v přenechání věcí (které 

organizační sloţka státu dočasně nepotřebuje, nebo pokud tak bude dosaţeno účelnějšího 

nebo hospodárnějšího vyuţití věci) do uţívání fyzickým nebo právnickým osobám v souladu 

se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních 

vztazích. Uplatnění tohoto postupu závisí na rozhodnutí jednotlivých správních úřadů.     
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10 Doporučený postup při odhadování nákladů na 
obnovu majetku 

 

Majetek slouţící k zabezpečení základních funkcí v území postiţeném ţivelní nebo jinou 

pohromou ve vymezení podle předmětu odhadu obsaţeném v tabulce, která tvoří přílohu 

vyhlášky Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb., lze rozdělit 

pro potřebu tohoto postupu na:  

 

1. stavby (bytové a rodinné domy, budovy, haly, ostatní stavby, mosty silniční, 

ţelezniční, pozemní komunikace, dráhy, telekomunikace, inţenýrské vedení a 

rozvody, inţenýrské a speciální stavby, stavby vodních nádrţí a rybníků),  

 

2. stroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář, vnitřní zásoby ve výrobních a 

obchodních jednotkách, učební pomůcky, sbírkové předměty, knihovní fondy, 

 

3. trvalé kultury a rostlinnou zemědělskou produkci, zvířata a ţivočišnou zemědělskou 

produkci, lesy a lesní hospodářství, vodní toky (z pohledu plnění hospodářských 

funkcí),  

 

4.  půdu (z pohledu znečištění), povrchové a podzemní vody (z pohledu znečištění nebo 

jiného poškození), krajinu (z pohledu migrační prostupnosti a ekologické stability), 

vodní toky (z pohledu plnění přirozené funkce).    

 

Ad 1.: 

Při odhadování nákladů na obnovu je třeba především posoudit stupeň poškození, tzn. zda  

 lze objekt opravit;  

v takovém případě bude třeba odhadnout povahu a rozsah stavebních prací (lze se opírat o 

platné ceníky stavebních prací).  

 je nutná nová výstavba téhoţ objektu nebo objektu jiného plnícího tutéţ základní 

funkci (zejména v případech, pokud z pohledu potenciálního budoucího ohroţení není 

vhodné budovat znovu tentýţ objekt); 

zde je moţné při stanovení nákladů orientačně vycházet z pravidelně aktualizovaných 

celkových ukazatelů průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku.  
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U staveb na území vojenských újezdů, staveb pro bezpečnost státu, staveb vězeňské sluţby a 

staveb uranového průmyslu a na území vyhrazeném pro tyto účely lze předpokládat, ţe by se 

zde uplatnil postup podle § 3 odst. 5 zákona č. 12/2002 Sb., ve znění zákona č. 347/2005 Sb., 

tzn., ţe potřebné údaje by poskytli osobám pověřeným zjišťováním údajů sami vlastníci 

předmětných pozemků a objektů.     

  

Ad 2.: 

V této, svou povahou značně rozmanité skupině, by bylo třeba postupovat obdobně jako u 

staveb, tzn. podle stupně poškození posoudit moţnosti obnovy nebo nezbytnost pořízení 

nových předmětů. Při stanovení nákladů bude třeba vycházet z platných ceníků, budou-li 

k dispozici, popř. ze stanovisek odborníků odvětvových resortů. 

 

Ad 3 a 4.: 

Odhady nákladů bude třeba provádět ve spolupráci s určenými odborníky resortu zemědělství 

a ţivotního prostředí. 
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11 Stanovení rezervy v rozpočtu 

 

Existuje celá řada metodik, které se zabývají analýzami území, pravděpodobností vzniku 

mimořádných událostí a jejich dopadů, tím jak tyto dopady zmírnit a jaká nápravná opatření 

kdy provést. Vzhledem k zaměření této práce nás však bude zajímat především jedna z nich. 

Metodika pro stanovení finanční rezervy na obnovu. Budeme předpokládat, ţe veškeré 

předchozí podpůrné analýzy a metodiky a z nich vyplývající fakta charakterizující dané území 

jiţ známe. 

11.1  Možnosti stanovení finanční rezervy na obnovu18 

 

Pro potřeby veřejné správy by měla stanovit postup pro vytváření finanční rezervy na obnovu 

majetku v území postiţeném ţivelní či jinou pohromou, která bude mít racionální zdůvodnění. 

 

Metodika pro stanovení finanční rezervy na obnovu majetku v území postiţeném ţivelní či 

jinou pohromou, vychází z praktik pojišťovny Swiss Re. Kvůli odlišným charakteristikám 

konkrétních pohrom zvaţuje nejprve specifické a kritické pohromy odděleně a pro kaţdou 

určuje nutnou finanční rezervu, a potom provádí prostý součet, aby se dostala velikost celkové 

nutné rezervy. 

 

Předpoklady: 

1. Stanovení finanční rezervy na obnovu majetku v území postiţeném ţivelní nebo jinou 

pohromou se nejprve provádí pro kaţdou pohromu zvlášť, a to odborně správně.  

2. Na úrovni republiky jsou vymezeny pojmy, stanoveny principy hodnocení ohroţení, 

hodnocení a řízení rizika a principy řízení bezpečnosti.   

3. Provádí se hodnocení ţivelních nebo jiných pohrom (určují se ohroţení, zranitelnosti, 

rizika a nepřijatelné dopady ţivelných nebo jiných pohrom). 

                                                 
18

  PROCHÁZKOVÁ, D. Metodika stanovení závažných živelních a jiných pohrom pro potřeby veřejné 

správy; Edice SPBI Spektrum XI., 2007, ISBN 978-80-86634-98-2 
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4. Z důvodu zajištění bezpečnosti se respektuje, ţe velké pohromy s ničivou silou se 

vyskytují zřídka, a proto se pouţívá hodnocení respektující zákon velkých čísel, tj. 

algoritmy výpočtu ohroţení od pohrom zaloţené na extrémních nebo mezních odhadech.   

5. Odlišují se velikosti maximálních pohrom a jejich dopadů, zaloţené na pozorovaných 

datech (tzv. maximální pozorované), a velikosti získané specifickými algoritmy 

zaloţenými na teorii extrémních hodnot či mezních odhadů (tzv. maximální očekávané).   

6. Výše rezervy na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou je 

místně specifická – závisí na zranitelnosti území i zranitelnosti majetku vůči dané 

konkrétní pohromě. 

7. Pro sledovanou konkrétní pohromu pro případ maximální moţné pohromy existuje buď 

typický scénář maximální moţné pohromy nebo soubor typických scénářů maximální 

moţné pohromy pro převládající meteorologické či jiné podmínky v místě vzniku.  

8. Existuje metoda odhadu nákladů na obnovu majetku v území postiţeném ţivelnou nebo 

jinou pohromou a jsou vyčísleny zranitelnosti majetku v území vůči všem pohromám, 

které je nutno zohlednit při tvorbě finanční rezervy na obnovu majetku.  

 

Shrnutí: 

Metodika pro stanovení finanční rezervy vychází z metodiky stanovení velikosti rezervy, 

kterou pouţívá švýcarská zajišťovna Swiss Re pro kaţdou specifickou nebo kritickou 

mimořádnou událost pro dané území. Metodika navrhuje částku odpovídající celkové 

škodě rozdělit tak, ţe část se přesune na vhodnou pojišťovnu a část se přesune na fond 

s tím, ţe pravidelný příspěvek do fondu se stanoví na 3 - 5 % z hodnoty (škody) stanovené 

předepsaným způsobem (hodnota celkového dopadu pohromy násobená pravděpodobností 

jeho výskytu) s tím, ţe přesná hodnota se určuje politickým rozhodnutím ročně. 

 

Postup pro veřejnou správu: 

1. Na úrovni státu stanovit nová pravidla pro obnovu majetku v území postiţeném ţivelní 

nebo jinou pohromou (rozdělit odpovědnost za obnovu majetku v území postiţeném 

ţivelní nebo jinou pohromou mezi všechny zúčastněné). V tomto směru udělit úkoly i 

pojišťovnám působícím v ČR, a to včetně toho, ţe se budou systematicky podílet na sběru 

dat o pohromách, jejich hodnocení, výzkumu a prevenci. 
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2. Na úrovni státu vytvořit pro veřejnou správu moţnost, ţe můţe zřídit fond na obnovu 

majetku v území postiţeném ţivelnou nebo jinou pohromou. Veřejná správa potom má 

dva nástroje, jimiţ zvládne obnovu majetku v území postiţeném ţivelní nebo jinou 

pohromou – pojištění a finanční rezervu ve formě fondu.  

3. Provést vyhodnocení specifických a kritických pohrom ve sledovaném území a z nich 

vybrat pohromy, které je nutno zvaţovat při tvorbě finanční rezervy. 

4. Pro kaţdou pohromu vybranou v bodě 3 stanovit rezervu postupem švýcarské zajišťovny. 

5. Sečíst všechny rezervy získané aplikací v bodě 4.  

6. Celkovou částku z bodu 5 rozdělit tak, ţe část se přesune na vhodnou pojišťovnu a část se 

přesune na fond s tím, ţe pravidelný příspěvek do fondu se stanoví na 3 - 5 % z hodnoty 

(škody) stanovené předepsaným způsobem z velikosti rizik s tím, ţe přesná hodnota se 

určuje politickým rozhodnutím ročně.  
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Graf 1 – Grafické vyjádření postupu stanovení rezervy 
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12 Financování krizových situací 

V různých částech republiky se můţe financování mimořádných událostí velkého rozsahu 

značně lišit i přesto, ţe se vychází ze stejné legislativy. Pro názornou ukázku jsem níţe jedno 

porovnání provedla. 

 

12.1  Rozdíl financování mimořádných událostí v krajích 

 

Pro porovnání financování mimořádných situací velkého rozsahu v různých krajích jsem 

vybrala Moravskoslezský a Středočeský kraj. Často se doslechnete o stíţnostech jak je Praha 

a její okolí privilegována oproti východní části republiky nejen ve finančním sektoru. 

Porovnání těchto krajů mi tedy přišlo příhodné. 

Zaměřme se na 2 mimořádné události velkého rozsahu, o kterých se v minulosti nejvíce 

mluvilo. Pro Středočeský kraj to byly povodně v srpnu 2002, v Moravskoslezském kraji pak 

loňské povodně 2009 v oblasti kolem města Nový Jičín.  

Níţe je uvedena tabulka porovnávající náklady na obnovu postiţeného území a finanční 

částky, kterými přispěly různé subjekty veřejné i státní správy. 
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Moravskoslezský kraj (2009) 

(tis. Kč)

Středočeský kraj (2002) 

(tis. Kč)

Vlastní zajišťovací fond 47944,1 0,0

Vláda - pro kraj 0,0 45364,0

Vláda - přímá dotace pro obce 0,0 24472,0

Neinvestiční dotace od MF 0,0 65000,0

Ministerstvo financí 34000,0 29157,0

Ministerstvo dopravy 1404476,0 1393874,0

Ministerstvo pro místní rozvoj 938574,0 6756947,0

Ministerstvo zemědělství 507358,0 864517,0

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu
176942,0 2853004,0

Ministerstvo kultury 83013,0 553759,0

Ministerstvo ţivotního prostředí 16451,0 1628970,0

Ministerstvo práce a soc. věcí 11500,0 1252,0

Ministerstvo školství, mládeţe, 

tělovýchovy a sportu
9317,0 148460,0

Ministerstvo zdravotnictví 4743,0 51851,0

Ministerstvo vnitra 0,0 1152,0

Celkem dotace 3234318,1 14417779,0

Celkové náklady na obnovu 3152374,0 14282943,0

Rozdíl dotací a nákladů -81944,1 -134836,0
 

Tabulka 3 – Příspěvky subjektŧ
19

 

 

Z tabulky vyplynuly rozdíly mezi dotacemi a náklady na obnovu. Nepodařilo se mi zjistit, 

jakým způsobem byly vyúčtovány.

                                                 
19

 Zdrojem jsou podklady MSK a SČK  
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Graf 2 – Přehled dotací pro kraje



 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (2009); 
3 234 318 TIS. KČ

STŘEDOČESKÝ KRAJ (2002); 
14 417 779  TIS. KČ

Celkem dotace

 
 
Graf 3 – Celkové dotace pro kraje 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

(2009); 
3 152 374 TIS. KČ

STŘEDOČESKÝ KRAJ (2002); 
14 282 943 TIS. KČ

Celkové náklady na obnovu

 
 
Graf 4 – Celkové náklady na obnovu 

 

 Pro lepší přehlednost jsou níţe uvedeny náklady na obnovu jednotlivých dotčených územních 

jednotek a pomoc osobám postiţeným MU. 



 

Vlastník majetku
Moravskoslezský 

kraj (tis. Kč)

Středočeský kraj 

(tis. Kč)

Stát             1 240 228                  790 284    

Kraj                380 366               1 154 601    

Obce                729 402               1 561 446    

Podnikatelské 

subjekty                213 830               3 481 637    

Fyzické osoby 

nepodnikající                584 528               4 181 784    

Právnické osoby 

nepodnikající                    4 020                  206 535    

Celkem             3 152 374             11 376 287    
 

Tabulka 4 – Dílčí náklady na obnovu 
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Graf 5 – Náklady na obnovu majetku osob a územních celkŧ 



 

Z tabulek a grafů je zřejmé, ţe mimořádná událost v podobě povodní, které v roce 2002 

postihly Středočeský kraj, byla nesrovnatelně většího rozsahu v porovnání s povodněmi 2009 

v kraji Moravskoslezském. V době mezi jednotlivými událostmi uplynul velký časový úsek. 

Změnila se nejen legislativa, ale i kurz koruny. To můţe částečně zkreslit finanční aspekt této 

práce. I přesto zde však najdeme řadu podobných, ale naopak i odlišných skutečností, na které 

je záhodno se blíţe podívat.  

Přestoţe se mi nepodařilo od jednotlivých krajů získat přesné vyčíslení škod, můţeme 

z nákladů na obnovu odvodit některé informace. SČK například vynaloţil jen malou část 

celkových nákladů na obnovu státního majetku. Na druhou stranu je logickým faktem, ţe zde 

bylo vynaloţeno více prostředků na pomoc právnickým a fyzickým osobám, neboť průměrné 

mzdy jsou v tomto kraji vyšší neţ v jiných
20

 a tudíţ zde lidé více investují do svého majetku. 

Samozřejmě nelze pominout i skutečnost, ţe zasaţené území bylo větší a hustěji zalidněné 

neţ postiţené území MSK, i to se promítne v celkových číslech. Pokud bychom se zaměřili na 

průměrné náklady na zasaţenou obec, budou náklady v MSK asi 3x vyšší (zasaţeno 31 obcí) 

neţ v SČK (zasaţeno 188 obcí). To vypovídá o zjevně vyšších škodách, které voda napáchala. 

Myslím, ţe by bylo vhodné se také zamyslet nad systémem, podle kterého orgány a správní 

úřady dotují mimořádné události a nastavit jasná pravidla. Nepochybně se bude kaţdá událost 

v něčem od těch ostatních lišit, ale bylo by vhodné vycházet ze základních parametrů, které u 

většiny podobných událostí zůstávají neměnné. Tím se předejde spekulacím, zda výše 

poskytnutých prostředků byla, či nebyla přiměřená vzhledem k podobným mimořádným 

událostem jinde v zemi. 

Jako velmi kladnou skutečnost bych ohodnotila existenci zajišťovacího fondu v MSK. Kraj 

tím dává jasně najevo, ţe má zájem starat se o občany ţijící na jejich území a není mu 

lhostejný jejich osud v těţkých ţivotních situacích. Tímto činem poukázal na výrazný 

nedostatek české legislativy, která bohuţel zřízení podobných fondů striktně nenařizuje 

(„ÚSC můţe zřizovat peněţní fondy pro konkrétní účely, nebo bez účelového určení“)
21

. 

V současné době má svůj fond hejtmana a zmírnění následků ţivelních katastrof i SČK, avšak 

nepodařilo se mi zjistit, ve kterém roce byl tento fond zřízen. Pravděpodobně byl však aţ 

reakcí na situaci po povodních 2002. 

 

                                                 
20

 Český statistický úřad – Plzeňský kraj URL 

http://www.plzen.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/prumerne_mzdy_v_cr_a_krajich_v_roce_2009 [cit 27. 4. 2010] 
21

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, §5 

http://www.plzen.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/prumerne_mzdy_v_cr_a_krajich_v_roce_2009


 

12.2 Možnosti řešení financování mimořádných událostí 

Výše zmíněná metodika představuje způsob jakým zajistit připravenost a finanční nezávislost 

území pro případ mimořádné události velkého rozsahu. Ze zjištěných a zde uvedených 

dokladů však vyplývá, ţe realita je zcela jiná. Ačkoli existuje celá řada studií, metodik a 

postupů, které mají slouţit ku pomoci veřejným správám v přípravě na krizové situace, zdá se, 

ţe tyto správy mají moc jiné práce, neţ aby se jimi zabývali.  

 

Přehled moţných způsobů jak zajistit finance pro náhlé MU: 

- Vlastní fond – toto řešení se můţe zdát aţ příliš jednoduché nicméně není běţnou 

praxí tyto fondy zřizovat (takovýto fond má zřízen např. Moravskoslezský, Zlínský, 

Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj) 

- Pojištění objektŧ, subjektŧ a území – toto řešení se jeví jako nejfunkčnější 

v případě ţe máte předem vytypované více, či méně ohroţené části území. Zde 

přichází pojištění jako nejefektivnější způsob investice, neboť pojistná částka bývá 

většinou nesrovnatelně niţší neţ náklady, které je třeba vynaloţit na pozdější 

obnovu. 

- Dotace a příspěvky od státu a jiných subjektŧ – zde nebereme v úvahu správu a 

obnovu vlastního majetku státu, ale pomoc krajům, obcím a jednotlivcům. Tohle 

řešení by mělo být aţ poslední z celé řady a jen pro případ maximální nouze. 

Skutečnost je však přesně opačná.  

 

Nelze vyloučit, ţe u některých objektů můţe být pojištění sloţité, ale tato skutečnost 

nevylučuje moţnost vyuţití ostatních způsobů financování. 

Všechny rozpočty ÚSC by měly být připraveny na mimořádné výdaje. Výdaje na řešení MU 

velkého rozsahu však bývají příliš vysoké, neţ aby na jejich pokrytí stačily běţné rezervy obcí 

a krajů, proto si zasluhují vlastní fondy. O čerpání financí z tohoto fondu by měli rozhodovat 

odpovědné osoby z oblasti krizového řízení. 

Korektní způsob jak zajistit všem ÚSC rovné podmínky pro získávání peněz od státu na 

řešení MU se můţe zdát jako utopie. Více neţ spravedlivé se mi jeví řešení, kdy výše státní 

pomoci se bude odvíjet od mnoţství vlastních financí investovaných do řešení MU. Jak velký 

násobek vlastních pouţitých zdrojů to bude, to uţ bych nechala na odbornících. Důleţité je, 

aby se vedoucí úředníci ÚSC snaţili sami o co největší finanční rezervu a nejlepší motivací 

pro ně budou zase peníze. Samozřejmě by neměla bez povšimnutí zůstat ani skutečnost, 



 

pokud bude mít kraj pro případ ţivelních pohrom pojištění. Ale zde by bylo porovnávání mezi 

kraji dosti sloţitou záleţitostí. 

Způsoby jak zdokonalit financování MU velkého rozsahu existují, je jen potřeba je aplikovat. 

Jistě by to v situacích, kdy jde mnohdy o holý ţivot, dosti pomohlo. 

 



 

13 Závěr 

 

V poslední době se častěji, neţ tomu bylo dříve, setkáváme s mimořádnými událostmi 

nejrůznějších druhů a rozličných rozsahů. Přibývá přírodních i technických katastrof. Snaha 

člověka chránit sebe a vše co je mu drahé přerůstá někdy aţ do extrémů a zbytečné paniky při 

sebemenším náznaku ohroţení. Stavíme, měříme, zkoumáme, počítáme a snaţíme se 

minimalizovat následky něčeho co je starší neţ lidstvo samo a co tu ještě dlouho po záhubě 

lidstva bude.  

Cílem této práce bylo ukázat jak sloţitý je systém provádění obnovy po mimořádných 

událostech velkého rozsahu. Kolik různých sloţek se řešením obnovy území zabývá, 

vynakládané mnoţství financí, velikost následků MU. S tím také souvisí poukázání na 

nedostatky jak v české legislativě, tak v přípravě na řešení následků ţivelních pohrom na 

úrovni samosprávních celků. Bylo by zbytečné na tyto skutečnosti pouze poukazovat, proto 

jsem se zaměřila i na náznak řešení výše specifikovaných problémů. Konkrétní řešení se pak 

bude samozřejmě lišit podle území a jejich realizace do konečné podoby je na odpovědných 

úřednících dané oblasti. 

Ve své práci jsem vycházela z podkladů poskytnutých mi Středočeským a Moravskoslezským 

krajem. Porovnávala jsem řešení podobných mimořádných událostí a jejich financování. 

Z výše zjištěných informací vyplynulo, ţe se výraznější nedostatky nachází především na 

státní úrovni a v legislativě. Legislativa sice řeší poskytování státní pomoci, avšak nijak 

neapeluje na úředníky, aby se snaţili sami spořit finance pro případ neočekávaných výdajů při 

vzniku mimořádných událostí na jimi spravovaném území. Myslím si, ţe pokud tvorba 

rezervy na řešení MU nebude zanesena do zákonů a nebude vyţadována, nic se nezmění. 

Peníze nasbírané do předem připravených fondů, by mohly ve výsledku ušetřit nemalou část 

státního rozpočtu.  

V práci jsou také uvedeny způsoby, jakými je moţné shromáţdit dostatečnou finanční rezervu 

vyuţitelnou v kritických situacích a postup pro stanovení výše této rezervy.  

Řešení problémů podobného typu je záleţitostí zhruba posledních 15 let. Důleţitým zlomem 

byly povodně na Moravě v roce 1997, které ukázaly, ţe nejsme připraveni na mimořádné 

události velkého rozsahu a ţe by bylo vhodné změnit přístup ke krizovému plánování. Od té 

doby se ušel v oblasti krizového řízení velký kus cesty, ale ještě zdaleka není vše hotovo. 

Pozitivní však je, ţe některé územní samosprávní celky si jsou této skutečnosti vědomy a 

začaly jiţ tento problém řešit. 
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Příloha 1 – Typy MU a KS  

Typy mimořádných událostí nebo krizových situací 

Mezi hlavní opatření ochrany obyvatelstva při MU nebo KS je nouzové přeţití 

obyvatelstva, které mohou být realizovány podle typu krizových situací. 

Odpovědnost a podíl jednotlivých ústředních správních úřadů a dalších 

vybraných orgánů (dále jen „ÚSÚ“) na řešení základních druhů ohroţení: 

 

Nevojenská ohrožení ČR 

Tab. 1: Nevojenská ohrožení ČR. 

P. č. 

 

Typ krizové situace 

(druh ohroţení) 

 

Gesce 

Součinnost 

1. Dlouhodobá inverzní situace MŢP+MV  MPO, MZ 

2. Povodně velkého rozsahu 
MŢP+MV 

 MD, MZe, 

SSHR, MZ, 

MMR  

3. Jiné ţivelní pohromy velkého rozsahu, mimo typu krizové 

situace č. 1 - 2, jako např. rozsáhlé lesní poţáry, sněhové 

kalamity, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod. 

    MV 
 

SSHR 

4. Epidemie – hromadné nákazy osob (včetně hygienických a 

dalších reţimů) 

MZ 
MV, MMR 

5. Epifytie – hromadné nákazy polních kultur (včetně 

hygienických a dalších reţimů) 

MZe+MZ MV, MŢP  

6. Epizootie – hromadné nákazy zvířat (včetně hygienických a 

dalších reţimů) 

MZe+MZ MV, MO, SSHR 

7. Radiační havárie  MV + SÚJB MO, MD, MZ, 

MPO,  MMR 



 

P. č. 

 

Typ krizové situace 

(druh ohroţení) 

 

Gesce 

Součinnost 

8. Havárie velkého rozsahu způsobené vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

přípravky   

MV 
 

MD, SÚJB 

9. Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – 

poţáry, exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí 

staveb 

MV MD, MPO, MO, 

MZ, ČBÚ 

10. Narušení hrází významných vodohospodářských děl se 

vznikem zvláštní povodně 

MZe+MV 

+MŢP 

MO, MPO, MD, 

SSHR 

11. Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi 

velkého rozsahu 

MV  MŢP, MD, MPO, 

MZe, MMR, MZ, 

SSHR 

12. Narušení finančního a devizového hospodářství státu 

velkého rozsahu 

MF  
resortní 

organizace MF, 

ČNB, MZV, KCP  

13. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu SSHR MPO, MZe 

14. Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné 

energie velkého rozsahu 

MPO ERÚ, SSHR 

15. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu MZe+MPO MO, MV, 

 MD, SSHR 

16. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 
MZe 

 MO, SSHR,  

MV, MD, MŢP  

17. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého 

rozsahu 

MZ MD MO, MV 

18. Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu MD MV ,  

MO, SSHR 



 

P. č. 

 

Typ krizové situace 

(druh ohroţení) 

 

Gesce 

Součinnost 

19. Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních a 

informačních vazeb velkého rozsahu 

MV+ČTÚ  MV   

20. Narušení funkčnosti poštovních sluţeb velkého rozsahu MV  MV, ČTÚ 

21. Migrační vlny velkého rozsahu 
MV 

 MZV, MMR, 

MO, MF,  zprav. 

sluţby  

22. Hromadné postiţení osob mimo epidemií – řešení následků 

včetně hygienických a dalších reţimů 

MZ  MV, MMR, 

SSHR  

23. Narušení zákonnosti velkého rozsahu MV MO, MS,  zprav. 

sluţby 

24. Mimořádné situace v zahraničí 

(v souladu s usnesením BRS č. 127 ze dne 13. 7. 2004) 

MZV MO, MV, MF  

30. 6. 2007 

Vojenská ohrožení ČR 

Tab. 2: Vojenská ohrožení ČR. 

 

 

Typ krizové situace 

(popis příčin a projevů ohroţení) 

Gesce Součinnost 

Napadení státŧ NATO 

Spojenecké válečné 

operace zasahující na 

území státu  

Vnější vojenské napadení spojenců, 

přičemţ ČR vyčleňuje národní kontingent 

pod velení NATO, a území ČR se nachází 

v bojové zóně spojenecké válečné operace 

nebo v její těsné blízkosti 

MO ÚSÚ 



 

 

 

Typ krizové situace 

(popis příčin a projevů ohroţení) 

Gesce Součinnost 

Spojenecké válečné 

operace vedené 

v blízkosti území 

státu  

Vnější vojenské napadení spojenců, 

přičemţ ČR vyčleňuje národní kontingent 

pod velení NATO, a území ČR se nachází 

v podpůrné zóně spojenecké válečné 

operace, tzn. je cílem úderů vedených 

letectvem, řízenými střelami a speciálními 

jednotkami 

MO ÚSÚ 

Spojenecké válečné 

operace vzdálené 

území státu  

Vnější vojenské napadení spojenců, 

přičemţ ČR vyčleňuje národní kontingent 

pod velení NATO, a území ČR se nachází 

mimo zónu spojenecké válečné operace a 

dosah bojové činnosti 

 

 

 

MO ÚSÚ 

Narušení mezinárodní bezpečnosti 

Vojenský konflikt 

narušující mezinárodní 

bezpečnost 

 

Mezistátní nebo vnitrostátní ozbrojený 

konflikt v zahraničí řešený s vyuţitím 

mechanismů mezinárodních organizací, 

přičemţ ČR vyčleňuje součásti Armády ČR 

k provedení mezinárodní mírové operace 

MO MZV, 

vybrané ÚSÚ 

30. 6. 2007 

Legenda: 

ERÚ….. Energetický regulační úřad 

KCP….. Komise pro cenné papíry  

ČBÚ….. Český báňský úřad 

MZV…...Ministerstvo zahraničních věcí 

MO..…...Ministerstvo obrany 

MV…….Ministerstvo vnitra 

MZe..… .Ministerstvo zemědělství  

SSHR…..Správa státních hmotných rezerv 

ČTÚ…....Český telekomunikační úřad 

MF……..Ministerstvo financí 



 

MZ..……Ministerstvo zdravotnictví 

ÚSÚ……Ústřední správní úřad  

MS……..Ministerstvo spravedlnosti 

MMR…..Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO…...Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

 



 

 
Příloha 2 – Příslušnost ministerstev ke shromažďování podkladŧ 

 

Rozčlenění příslušnosti ministerstev ke shromažďování podkladŧ 

pro rozhodování o státní pomoci 

 

(odvozeno z kompetenčního zákona, s přihlédnutím k obvyklému věcnému zaměření 

resortních podpŧrných programŧ) 

 

Pro vyhodnocování přehledu o předběžném odhadu nákladů, upraveného v členění podle 

jednotlivých položek v příloze č. 1 vyhlášky č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 

Sb., bylo meziresortně dohodnuto následující rozčlenění: 

 

 

Předmět odhadu  Ministerstvo  

Poř. č.  

 

  

1. Bytové domy poškozené (vhodné k opravám)  

1a. Bytové domy MMR  

1b. Byty v bytových domech MMR   

2. Rodinné domy poškozené (vhodné k opravám)  

2a. Rodinné domy MMR   

2b. Byty v rodinných domech MMR   

3. Bytové domy zcela zničené (k demolici)  

3a. Bytové domy MMR   

3b. Byty v bytových domech MMR   

4. Rodinné domy zcela zničené (k demolici)   

4a. Rodinné domy MMR   

4b. Byty v rodinných domech MMR   

5. Mosty, pozemní komunikace, dráhy a telekomunikace   



 

5a. Mosty silniční 

MMR  (mosty ve vlastnictví 

obcí), MD (ostatní) 

5b. Mosty ţelezniční MD  

5c. Pozemní komunikace 

MMR (místní komunikace ve 

vlastnictví obcí),  MD (ostatní)  

5d. Trať dráhy MD  

5e. Telekomunikace MI  

6. Inženýrské sítě   

6a. Vodovody MZe  

6b. Kanalizace MZe  

6c. Plynovody MPO  

6d. Teplovody  MPO  

6e. Vedení el. energie MPO 

6f. Jiné (specifikovat v komentáři)  

7. Ostatní inženýrské a speciální stavby   

7a. Čistírny odpadních vod MŢP 

7b. Úpravny vody MZe 

7c. Elektrárny MPO 

7d. Plynárny MPO 

7e. Teplárny a výměníkové stanice MPO 

7f. Telekomunikační provozy MI 

7g. Jiné (specifikovat v komentáři)  

8. Stavby a zařízení preventivní infrastruktury  

8a. Ochrany před povodněmi  

8b. Ochrany před  poţáry  

8c. Ochrany před větrem a lavinami   

9. Dopravní stavby a zařízení   

9a. Přístavy MD  

9b. Letiště MD  

9c. Budovy a zařízení dráhy MD  

9d. Přívozy MD  



 

9e. Dopravní dispečinky MD  

10. Ostatní stavby   

10a. Zdravotnická zařízení MZdr 

10b. Školy a školská zařízení MŠMT  

10c. Ústavy sociální péče MPSV  

10d. Stavby civilní ochrany MV  

10e. Kulturní zařízení MK 

10f. Jiné stavby (specifikovat v komentáři)   

11. Vodní hospodářství   

11a. Stavby vodních nádrţí a rybníků MZe  

11b. Vodní toky upravené MZe  

11c. Vodní toky neupravené MZe  

11d. Stavby pro vodní hospodářství (specifikovat v komentáři) MZe  

11e Nánosy ve vodních tocích a vodních dílech MZe  

12. Zemědělská produkce a lesní hospodářství   

12a. Zvířata a ţivočišná zemědělská produkce MZe   

12b. Trvalé kultury a rostlinná zemědělská produkce MZe   

12c. Les a lesní hospodářství MZe   

13. Škody na životním prostředí   

13a. Kontaminace půdy MŢP   

13b. 

Kontaminace nebo jiné poškození povrchových a podzemních 

vod MŢP   

13c. Poškození migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny MŢP   

13d. Nutná obnova přirozené funkce vodních toků MŢP   

14. 

Stroje a zařízení, dopravní prostředky,  inventář a vnitřní 

vybavení   

14a. Stroje a zařízení   

14b. Dopravní prostředky   



 

14c. Inventář a vnitřní vybavení  

15. Zásoby    

15a. Zásoby ve výrobních jednotkách   

15b. Zásoby v obchodních jednotkách   

16. Školní pomŧcky   

16a. Školní pomůcky      MŠMT  

17. Sbírkové předměty, knihovní fondy a mobiliární fondy   

    

MK  17a. Sbírkové předměty 

  

Knihovní fondy   17b. 

17c Mobiliární fondy MK  

18. Ostatní (specifikovat v komentáři)   

18a. Ostatní   

  Celkem   

 Věci chráněné podle 

 

 Z 

toho 

zák. č.20/1987 Sb.. o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisŧ (specifikovat v komentáři) 

  Kulturní památky MK 

  Národní kulturní památky MK 

  Památkové rezervace MK 

  Památkové zóny MK 
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XXX KRAJ 

ZASTUPITELSTVO KRAJE  

 

 

 

PRAVIDLA ZAJIŠŤOVACÍHO FONDU 

 

Článek 1 

Účel fondu 

 

XXX kraj zřizuje účelový peněţní fond. 

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování mimořádných, 

nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým 

působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

haváriemi, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí (krizové 

situace) a vyţadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních 

prací. 

 

 

Článek 2 

Tvorba fondu 

 

2.1 Zajišťovací fond se tvoří postupně do výše X mil. Kč. 

 

2.2 Základním zdrojem fondu je jednorázový příděl z příjmů roku XXX, které 

nejsou v rozpočtu určeny k jinému vyuţití, ve výši X mil. Kč. 

 

2.3 Doplňkovým zdrojem fondu jsou: 

2.3.1 Převod prostředků z rozpočtu na příslušný rok ve výši X% 

z rozpočtovaných daňových příjmů aţ do dosaţení výše X mil. Kč. 

Tvorba fondu podle tohoto bodu se poprvé provede v roce XXX. 

2.3.2 Vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel. 

2.3.3 Náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za 

provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií 

poţadované po původci havárie. 

2.3.4 Jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). 

 

2.4 Zastupitelstvo kraje můţe rozhodnout o mimořádném přídělu do fondu 

 přebytku hospodaření z minulých let. 



 

 

 

 

Článek 3 

Použití fondu 

 

3.1 Prostředky fondu je moţné pouţít: 

3.1.1 Na úhradu výdajů souvisejících se záchrannými a likvidačními 

pracemi včetně úhrad za omezení vlastnického nebo uţívacího práva 

a věcnou nebo osobní pomoc. 

3.1.2 Na úhradu výdajů na rekonstrukce a opravy majetku kraje vyvolané 

havárií nebo ţivelní pohromou. 

3.1.3 Na výplatu peněţité podpory do výše X Kč občanům kraje, kteří se 

z důvodu havárie nebo ţivelní pohromy ocitli přechodně 

v mimořádně obtíţných poměrech.  

3.1.4 Na peněţitou podporu do výše X Kč obcím, které se z důvodu 

havárie nebo ţivelní pohromy ocitly přechodně v mimořádně obtíţné 

situaci. 

3.1.5 Na účelovou dotaci fyzickým a právnickým osobám na odstranění 

následků krizových situací. 

3.1.6 Na financování jmenovitých investičních akcí kraje. 

3.1.7 Ve výjimečných případech, kdy dojde k neplnění daňových příjmů, 

lze pouţít prostředky fondu na financování nezbytných běţných 

výdajů kraje. 

 

3.2 O pouţití fondu podle bodu 3.1.1, 3.1.2, a 3.1.3 rozhoduje rada kraje. 

V ostatních případech rozhoduje zastupitelstvo kraje. 

 

 

Článek 4 

Hospodaření s fondem 

 

4.1 Pro fond se nezřizuje zvláštní bankovní účet. 

 

4.2 Prostředky fondu je moţné čerpat v souladu s článkem 3 hotovostně nebo 

převodem na účet příjemce. 

 

4.3 Nečerpané prostředky fondu přecházejí do dalších let. 

 

4.4 Údaje o tvorbě a pouţití fondu jsou součástí rozpočtu a závěrečného účtu 

kraje. Peněţní operace fondu jsou součástí účetnictví kraje a budou 

sledovány na analytickém účtu fondu. 



 

 

4.5 Správcem fondu je odbor financí, který zpracovává návrh rozpočtu fondu 

na rozpočtový rok a přehled o čerpání fondu. 

 

Článek 5 

Zrušení fondu 

 

Fond lze zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva kraje a zůstatek fondu 

se převádí do rozpočtu kraje. 

 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento statut schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. XXX ze dne XXX 

a nabývá účinnosti dnem schválení. 
 

 

 

 

 


