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97/37
Kontrolní závìr z kontroly �Státní finanèní prostøedky urèené v roce 1997

na odstranìní následkù povodòové katastrofy�

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1997 pod èís-
lem 97/37. Kontrolní akci øídila a kontrolní závìr vypra-
covala èlenka NKÚ Mgr. Marie Ho�ková.

Cílem kontroly bylo v souvislosti s odstraòováním
následkù povodòové katastrofy a sesuvù pùdy provìøit
stanovení potøeb posti�ených oblastí a jejich následné
finanèní zabezpeèení, úèelnost a hospodárnost pøi po-
skytování a èerpání finanèních prostøedkù.

Kontrolu provedly v období od ledna do bøezna 1998
skupiny kontrolujících NKÚ z odboru hospodáøské poli-
tiky a zahranièních vìcí, z odboru státních pøíjmù,
z odboru státního rozpoètu a závìreèného úètu, z odbo-
ru zemìdìlství, lesního a vodního hospodáøství, z odbo-
ru obrany, bezpeènosti a veøejné správy a z oblastních
odborù v Pardubicích, Hradci Králové, Brnì, Zlínì, Os-
travì, �umperku a Olomouci.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo financí (dále jen �MF�), Ministerstvo pro
místní rozvoj (dále jen �MMR�), Ministerstvo zemìdìl-
ství (dále jen �MZe�), Ministerstvo �ivotního prostøedí
(dále jen �M�P�), Státní fond �ivotního prostøedí ÈR
(dále jen �SF�P ÈR�);
Okresní úøad Ústí nad Orlicí (dále jen �OkÚ Ústí n. Orli-
cí�), Okresní úøad Náchod (dále jen �OkÚ Náchod�),
Okresní úøad Hodonín (dále jen �OkÚ Hodonín�), Okres-
ní úøad Uherské Hradi�tì (dále jen �OkÚ Uherské Hra-
di�tì�), Okresní úøad �umperk (dále jen �OkÚ �umperk�),
Okresní úøad Olomouc (dále jen �OkÚ Olomouc�);
Magistrát mìsta Ostravy, mìsto Ostrava, mìsto Olo-
mouc, mìsto Police n. Metují, mìsto Staré Mìsto, obec
Dlouhá Tøebová, obec Moravský Písek, obec Rapotín.

Námitky proti kontrolnímu protokolu podaly MF,
MMR, OkÚ Ústí n. Orlicí, OkÚ �umperk, OkÚ Hodonín,
OkÚ Olomouc a mìsto Olomouc. Byly vypoøádány roz-
hodnutími vedoucích skupin kontrolujících.

Odvolání proti rozhodnutím o námitkách, která po-
daly MF, MMR, OkÚ Ústí n. Orlicí, OkÚ Hodonín a  mìs-
to Olomouc, byla vypoøádána usneseními Kolegia NKÚ.

K o l e g i u m   N K Ú na svém XIII. zasedání dne
8. èervna 1998

s c h v á l i l o  usnesením è. 8/XIII/98
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

Úvod

Vláda ÈR se situací vzniklou v dùsledku povodní
v èervenci 1997 bezprostøednì zabývala. Poskytnutí první

finanèní pomoci posti�eným oblastem schválila ji� usne-
sením ze dne 10. èervence 1997 è. 415, k øe�ení situace
vzniklé v dùsledku povodní v èervenci 1997. Neprodlenì
vydala nebo iniciovala vydání pøedpisù upravujících
podmínky a postup pøi poskytování jednotlivých dotací.

Pøedmìtem této kontroly byly dotace poskytnuté ze
státního rozpoètu z úèelovì posílených rozpoètových
kapitol MF, MMR, MZe a M�P a dále z V�eobecné po-
kladní správy, SF�P ÈR a ze zvlá�tního povodòového
konta do oblasti bydlení, základního �kolství, sociálních
výpomocí, obnovy místních komunikací a in�enýrských
sítí v majetku obcí, oprav nemovitého majetku státu
v právu hospodaøení okresních úøadù, odstranìní ná-
sledkù v dùsledku sesuvù pùdy, do oblasti vodního hos-
podáøství a na úhradu nákladù a �kod hasièských zá-
chranných sborù. Tato kontrola je první ze série kontrol
u�ití dotací poskytnutých na odstraòování následkù po-
vodní, které budou provádìny v roce 1998, a to v oblas-
tech distribuce a výroby energie, dopravní infrastruktu-
ry a zemìdìlství.

Dotace byly, mimo prostøedkù SF�P ÈR, poskytnuty
formou rozpoètových opatøení jako zálohy investièních
a neinvestièních dotací ze státního rozpoètu.

V zákonu è. 348/1997 Sb., o státním rozpoètu Èeské
republiky na rok 1998, je stanoveno, �e prostøedky stát-
ního rozpoètu ÈR na rok 1997, které byly poskytnuty
kapitolám státního rozpoètu a okresním úøadùm a neby-
ly do 31. prosince 1997 vyèerpány, mohou být pou�ity
v roce 1998 stejnými subjekty ke stejným úèelùm, na kte-
ré byly vyèlenìny v roce 1997.

Uvedené ustanovení promítlo MF do postupu pøi
zúètování finanèních vztahù za rok 1997 a jejich finanè-
ního vypoøádání tak, �e nevyèerpané prostøedky si mo-
hou okresní úøady a obce ponechat na svých úètech s tím,
�e ústøední orgány budou tyto prostøedky evidovat a
budou pøedmìtem zúètování a vypoøádání finanèních
vztahù se státním rozpoètem za rok 1998.

Poskytnuté finanèní pomoci v oblasti bydlení (nená-
vratný pøíspìvek 150 tis. Kè, návratná pùjèka na poøíze-
ní rodinného domu nebo bytu a� do vý�e 850 tis. Kè,
úhrada nákladù na odstranìní stavby) byly upraveny
obecnì závazným pøedpisem, a to naøízením vlády è. 190/
/1997 Sb. ze dne 23. èervence 1997, o poskytnutí finanèní
pomoci v oblasti bydlení obèanùm posti�eným povod-
nìmi v roce 1997, ve znìní naøízení vlády è. 248/1997 Sb.
ze dne 3. záøí 1997.

Podmínky a postup pro pøiznání a poskytování dal-
�ích dotací v oblasti bydlení stanovilo MMR v pøíslu�-
ných programech.
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Úèel a podmínky pro èerpání ostatních dotací pro
okresní úøady a dal�í pøíjemce stanovil pøíslu�ný správ-
ce rozpoètové kapitoly v�dy v rozpoètovém opatøení.

Podmínky pro èerpání dotací poskytnutých ze zvlá�t-
ního úètu a z prostøedkù SF�P ÈR byly stanoveny pøímo
ve smlouvách uzavøených mezi SF�P ÈR a koneènými
pøíjemci.

Vláda ÈR v leto�ním roce usnesením ze dne 29. dub-
na 1998 è. 295, o zmìnì usnesení vlády ze 13. srpna 1997
è. 470, k dal�ímu postupu odstraòování následkù povod-
òové katastrofy v èervenci 1997, zmìnila podmínky a ter-
míny pro èerpání dotací v oblasti bydlení oproti podmín-
kám schváleným v roce 1997. Pøedev�ím se jednalo
o souhlas s prodlou�ením úèinnosti naøízení vlády è. 190/
/1997 Sb., ve znìní naøízení vlády è. 248/1997 Sb.,
a programù podporujících odstraòování povodòových
�kod v oblasti bydlení o jeden rok, tj. do 31. kvìtna 1999.

Skuteènosti zji�tìné pøi kontrole:

I. Ústøední orgány

1. Ministerstvo financí

U MF bylo provìøeno zabezpeèení a splnìní úkolù
ulo�ených ministru financí pøíslu�nými usneseními vlá-
dy ÈR k øe�ení situace vzniklé v dùsledku povodní
v roce 1997 v pùsobnosti MF, MMR, MZe, M�P a SF�P
ÈR v celkovém objemu zvý�ení rozpoètových kapitol
o 1,3 mld. Kè a v posti�ených okresech v objemu cca
3 mld. Kè poskytnutých dotací. U vládou stanovených
úkolù bylo provìøeno zejména dodr�ení finanèní vý�e,
úèelovosti a vèasnosti poskytnuté pomoci pøi souèas-
ném dodr�ení pøíslu�ných obecnì závazných právních
pøedpisù.

Usnesením ze dne 13. srpna 1997 è. 470 v bodì C.II.3.
vláda schválila zálohové posílení rozpoètové kapitoly
Ministerstva pro místní rozvoj o 500 000 tis. Kè pro níz-
koúroèené pùjèky poskytované fondy rozvoje bydlení
v obcích, a to na opravy a sanace, jejich� potøeba vznik-
la v souvislosti s povodòovou katastrofou. Pùjèky pod-
le usnesení vlády mohly být poskytovány pouze na opra-
vy a sanace, nikoliv k modernizaci bytových objektù.

MF rozpoètovým opatøením ze dne 29. srpna 1997
pod è.j. 122/67 049/1997 v�ak povolilo MMR v rozpo-
ru s rozhodnutím vlády u�ití tìchto prostøedkù i k moder-
nizaci bytového fondu.

2. Ministerstvo pro místní rozvoj

Na základì pøíslu�ných usnesení vlády byla v roce
1997 posílena rozpoètová kapitola Ministerstva pro míst-
ní rozvoj celkem o 1 600 000 tis. Kè, v tom
- na dotace obcím na výstavbu nových nájemních bytù

500 000 tis. Kè,

- na dotace obcím poskytnuté do fondu rozvoje byd-
lení na pùjèky na opravy a sanace bytového fondu
900 000 tis. Kè,

- na dotace obcím na zabezpeèení doèasného ubytová-
ní 200 000 tis. Kè.

Z dotace na výstavbu nových nájemních bytù pøe-
vedlo MMR do 31. 12. 1997 na úèty okresních úøadù cel-
kem 174 600 tis. Kè, a to na základì pøedlo�ených �ádostí
z obcí a mìst prostøednictvím okresních úøadù.

Dotace obcím na opravy a sanace bytového fondu
pøevedlo do 31. 12. 1997 na úèty okresních úøadù a obcí
v plné vý�i, tj. 900 000 tis. Kè.

Z dotace na zabezpeèení doèasného ubytování pøe-
vedlo MMR na úèty pøíslu�ných okresních úøadù do
31. 12. 1997 celkem 154 839 tis. Kè, a to na základì roz-
sahu �kod na bytovém fondu vyèísleném jednotlivými
okresními úøady.

MMR zpracovalo podmínky pro poskytnutí uve-
dených dotací do tøí programù, vydaných v èervenci a
v srpnu 1997:
- Program podpory výstavby nájemních bytù pro obèa-

ny posti�ené záplavami v roce 1997,
- Program poskytování státních pùjèek na opravy byto-

vého fondu pro rok 1997 urèený pro obce posti�ené
záplavami,

- Program státní finanèní pomoci záplavami posti�eným
obcím pøi zaji��ování doèasného ubytování.

V Programu podpory výstavby nájemních bytù pro
obèany posti�ené záplavami v roce 1997 je jednou ze zá-
kladních podmínek poskytnutí dotace pøedlo�ení �po-
tvrzení stavebního úøadu týkající se odstraòovaného
objektu, v nìm� mìl budoucí nájemce dotovaného bytu
své trvalé bydli�tì ke dni 4. 7. 1997�.

MMR pøi vydávání rozhodnutí o pøiznání dotace
nerespektovalo uvedenou podmínku, napø.:

Obci Støeò poskytlo dotaci ve vý�i 6 000 tis. Kè, mìs-
tu Choceò ve vý�i 2 500 tis. Kè, obci Veselí n. Moravou
ve vý�i 9 500 tis. Kè a obci Moravský Písek ve vý�i 8 000
tis. Kè. Ani v jednom pøípadì nebyla �ádost podlo�ena
potvrzením stavebního úøadu o tom, �e objekt je urèen
k demolici, pøíp. ji� byl demolován.

Mìstu Kojetín poskytlo dotaci 6 500 tis. Kè namísto
3 500 tis. Kè po�adovaných na výstavbu 7 bytových jed-
notek, tj. o 3 000 tis. Kè vy��í. Tato èástka do 31. 12. 1997
nebyla vrácena.

V tomto programu je také podmínkou pro poskytnutí
dotace �Písemná dohoda starostù obce posti�ené zá-
plavami a obce �ádající o dotaci (v pøípadì, �e budova-
ný nájemní byt je v obci, která nebyla posti�ena zápla-
vami) o ubytování obèanù posti�ených záplavami, kte-
ré navrhne posti�ená obec�.
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MMR nerespektovalo tuto podmínku tím, �e poskyt-
lo obci Záøíèí také dotaci na výstavbu bytu pro  svého
obèana, i kdy� dotace ji� byla pøidìlena obci Morkovice,
kde tento obèan má bydlet. Tím bylo obci Záøíèí pøidìle-
no 500 tis. Kè navíc. Ze stejného dùvodu MMR poskytlo
dotaci ve vý�i 500 tis. Kè na výstavbu 1 bytové jednot-
ky obci Zátor, pøesto�e pro obèana, který má byt u�ívat,
byla ji� poskytnuta dotace mìstu Hluboká n. Vltavou.

MMR pøiznalo mìstu Staré Mìsto dotaci na výstav-
bu dvou bytových objektù v po�adované vý�i 28 000 tis.
Kè, pøesto�e v �ádosti mìsta je uvedeno 11 zájemcù
o bydlení duplicitnì.

K termínu ukonèení kontroly nepøedlo�ilo MMR
k uvedeným pøípadùm pøíslu�né doklady.

3. Ministerstvo �ivotního prostøedí

a) Vláda usnesením ze dne 13. srpna 1997 è. 470 schvá-
lila posílení rozpoètové kapitoly Ministerstvo �ivotní-
ho prostøedí o 50 000 tis. Kè, v tom 30 000 tis. Kè na
likvidaci nejzáva�nìj�ích ekologických �kod v prùmys-
lových podnicích a 20 000 tis. Kè na zaji�tìní mimo-
øádných geologických prùzkumù v souvislosti se se-
suvy pùdy.

M�P rozdìlilo prostøedky na likvidaci ekologických
�kod v prùmyslových podnicích v plné vý�i. Èást ne-
vyèerpaných prostøedkù byla zúètována se státním
rozpoètem za rok 1997.

Z pøidìlených prostøedkù ve vý�i 20 000 tis. Kè na
zaji�tìní geologických prùzkumù vyèerpalo M�P
k 31. 12. 1997 cca 7 000 tis. Kè s tím, �e zbývajících
13 000 tis. Kè bude pou�ito v roce 1998.

b) Vláda usnesením ze dne 13. srpna 1997 è. 470 schvá-
lila posílení rozpoètù okresních úøadù z rozpoètové
kapitoly V�eobecná pokladní správa o 100 000 tis. Kè
podle dispozic M�P na úhradu nákladù naléhavých
opatøení k zamezení dal�ího pohybu zemní hmoty.

MF na základì rozhodnutí ministra �ivotního prostøe-
dí v roce 1997 pøevedlo 12 okresním úøadùm v oblas-
tech posti�ených sesuvy pùdy dotace ze státního roz-
poètu v plné vý�i formou záloh. Výbìr akcí, podmínky
a rozdìlení celkového objemu této dotace provedlo
M�P ve spolupráci s MF.

4. Ministerstvo zemìdìlství

Vláda usnesením ze dne 16. èervence 1997 è. 416 mj.
schválila zvý�ení rozpoètové kapitoly Ministerstvo ze-
mìdìlství v roce 1997 o 80 000 tis. Kè ve prospìch inves-
tièních dotací okresním úøadùm a obcím k øe�ení proble-
matiky vodního hospodáøství na obnovu vodohospo-
dáøských zaøízení.

MZe pøidìlené prostøedky k uvedenému úèelu v roce
1997 rozdìlilo v plné vý�i a do 31. 12. 1997 byly pøíjemci
vyèerpány.

5. Státní fond �ivotního prostøedí ÈR

Vláda usnesením ze dne 10. èervence 1997 è. 415 ulo-
�ila místopøedsedovi vlády a ministrovi �ivotního pro-
støedí ve spolupráci s ministrem financí informovat ú-
støední orgány, okresní úøady, obce a obèany o zøízení ú-
ètu finanèních prostøedkù pro odstranìní následkù pøí-
rodní katastrofy u poboèky ÈNB v Praze è. 1023001/
/0710, na který je mo�no poukazovat finanèní dary pro
posti�ené oblasti (dále jen �vládní povodòové konto�).

Pou�ití prostøedkù vládního povodòového konta

a) Na základì usnesení vlády ze dne 13. srpna 1997 è. 470,
kterým vláda odsouhlasila pou�ití prostøedkù z vlád-
ního povodòového konta ve vý�i 150 000 tis. Kè na
dotace obcím na výstavbu nových nájemních bytù,
uvolnil SF�P ÈR do 31. 12. 1997 èástku ve vý�i 105 400
tis. Kè.

SF�P ÈR poskytl na základì smluv finanèní podporu
12 posti�eným mìstùm a obcím. Poskytnutá podpora
má charakter zálohy investièní dotace, její� vyúètová-
ní bude provedeno a� po dokonèení pøíslu�né stavby
a závìreèného vyhodnocení.

b) Vláda usnesením ze dne 29. øíjna 1997 è. 685 mj. schvá-
lila pou�ití èástky 45 510 tis. Kè z vládního povodòo-
vého konta na nákup vysou�ecích zaøízení.

Na �ádost obcí uvolnil SF�P ÈR na základì smluv
140 pøíjemcùm do 31. 12. 1997 finanèní prostøedky
v objemu 43 890 tis. Kè. Tyto prostøedky byly po-
skytnuty jako zálohy dotace, její� koneèné vyúèto-
vání jsou pøíjemci povinni pøedlo�it SF�P ÈR nejpoz-
dìji do 30. 6. 1998.

Pou�ití prostøedkù SF�P ÈR

a) Vláda usnesením ze dne 10. èervence 1997 è. 415 od-
souhlasila pou�ití prostøedkù SF�P ÈR ve vý�i 150 000
tis. Kè k odstranìní povodòových �kod.

Na základì toho poskytl SF�P ÈR bezprostøednì 24 po-
sti�eným okresùm èástku ve vý�i 6 250 tis. Kè. Podle
dodateènì uzavøených smluv mezi SF�P ÈR a okresní-
mi úøady byly tyto prostøedky urèeny pro nejnaléha-
vìj�í pøípady k odstraòování povodòových �kod s tím,
�e jejich koneèné vyúètování pro zhodnocení akce
pøedlo�í pøíjemci nejpozdìji do 31. 3. 1998 SF�P ÈR.

b) Ministr �ivotního prostøedí mimoto schválil rozhodnu-
tím z 2. 10. 1997 poskytnutí výjimeèné podpory z pro-
støedkù SF�P ÈR do vý�e 200 000 tis. Kè na odstranì-
ní povodòových �kod na èistírnách odpadních vod a
kanalizacích. K 31. 12. 1997 SF�P ÈR k uvedenému
úèelu poskytl cca 45 000 tis. Kè, a to na základì smluv
s pøíjemci.

II. Okresní úøady, mìsta a obce poru�ily:

1. zákon ÈNR è. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaøe-
ní s rozpoètovými prostøedky Èeské republiky a ob-
cí v Èeské republice (rozpoètová pravidla republiky),
a to ustanovení
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§ 5 odst. 2, kde je stanoveno:

�Na konkrétní akce nebo pøedem stanovené okruhy
potøeb se poskytují úèelové dotace, a to za podmí-
nek stanovených zásadami dotaèní politiky. Mohou
být pou�ity jen na urèené úèely a podléhají roènímu
zúètování se státním rozpoètem republiky.�

OkÚ Uherské Hradi�tì ponechal na svém úètu dota-
ci ve vý�i 6 000 tis. Kè, která byla urèena na výstavbu
nájemních bytù v mìstì Staré Mìsto, nebo� pro 11 obèa-
nù byla �ádána duplicitnì. OkÚ tyto finanèní prostøed-
ky nezúètoval se státním rozpoètem v roce 1997. Dále
obdr�el dotaci ve vý�i 7 000 tis. Kè, která byla urèená
na odstraòování �kod na majetku �kol, pøed�kolních
a �kolských zaøízení obcí. Èástku 100 tis. Kè poskytl na
jiný úèel, a to na opravu vodovodního potrubí.

Mìsto Staré Mìsto a obec Moravský Písek pou�ily
poskytnuté neinvestièní dotace k jinému úèelu. Mìsto
Staré Mìsto z pøidìlené dotace ve vý�i 300 tis. Kè urèe-
né na opravu mateøské �koly pou�ilo èástku cca 60 tis. 
Kè na opravu základní umìlecké �koly. Obec Moravský
Písek pou�ila dotaci ve vý�i 600 tis. Kè urèenou na adap-
taci tøí domù pro doèasné ubytování obèanù na rekon-
strukci ústøedního topení v základní �kole a na rekon-
strukci ubytovny;

dále ustanovení Zásad pro poskytování a èerpání ne-
investièních dotací ze státního rozpoètu, vydaných
MF ÈR pod èj. 112/13 462/1994, kde je v èl. 7 odst. 2
stanoveno:

�Pøíjemce dotace odpovídá za pou�ití dotace na sta-
novený úèel, za správný zpùsob úètování, za dodr�e-
ní termínu èerpání ze státního rozpoètu a správnost
vyúètování dotace se státním rozpoètem.�

Obec Rapotín pou�ila v roce 1997 prostøedky z ne-
investièní dotace ve vý�i 600 tis. Kè urèené na úhradu
60 % nákladù na obnovu a opravu vodovodu ve vlast-
nictví obce na úhradu nákladù výstavby nového vodo-
vodu, tj. na investièní akci. Poøízení nového vodovodu
nesprávnì zaúètovala do nákladù místo do investièního
majetku.

OkÚ Hodonín pou�il èást z pøidìlené neinvestièní do-
tace ve vý�i cca 91 tis. Kè na poøízení velkoobjemového
kalového èerpadla vèetnì pøíslu�enství, tj. na investici;

2. zákon ÈNR è. 576/1990 Sb., a to ustanovení

§ 5 odst. 2 (citace viz bod II.1)

a dále ustanovení Zásad pro poskytování a èerpání
prostøedkù státního rozpoètu pro poøizování inves-
tièního majetku, vydaných MF ÈR pod èj. 113/1 679/
/1994, kde je v èl. 2 odst. 4 stanoveno:

�Pøi poøizování investièního majetku s úèastí inves-
tièních výdajù státního rozpoètu mohou právnické a
fyzické osoby poskytovat zálohy zhotovitelùm díla
(podle § 546 zák. è. 513/91 Sb., Obchodní zákoník),
a to do vý�e 10 % z objemu investièních výdajù stano-
vených pro ka�dý rok výstavby. Za tyto zálohy bude

v tomté� roce provedeno vìcné plnìní, tj. zúètování za
provedené práce a dodávky (na podkladì zji��ovacích
protokolù ap.), vystaven doklad o úhradì jako pod-
klad pro dílèí plnìní ve smyslu zák. è. 588/92 Sb., o da-
ni z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.�

Mìsto Staré Mìsto poskytlo dodavatelùm investic
v roce 1997 zálohy z investièních dotací ze státního roz-
poètu o cca 7 % vy��í, ne� stanoví uvedené Zásady, tj.
o 2 253 tis. Kè více;

3. zákon è. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb-
ním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìj�ích pøed-
pisù, a to ustanovení

§ 54 odst. 1, kde je stanoveno:

�Stavby, jejich zmìny a udr�ovací práce na nich lze
provádìt jen podle stavebního povolení nebo na zá-
kladì ohlá�ení stavebnímu úøadu.�

Obec Rapotín realizovala stavbu dvou montovaných
stavebnicových ubytovacích jednotek bez stavebního
povolení;

§ 76 odst. 1 tého� zákona, kde je mj. stanoveno:

�Dokonèenou stavbu, popøípadì její èást schopnou
samostatného u�ívání ... lze u�ívat jen na základì
kolaudaèního rozhodnutí.�

Obec Moravský Písek zabezpeèila rekonstrukci uby-
tovny na bytové jednotky pro obèany posti�ené povod-
nìmi. Pøesto�e stavba nebyla do doby ukonèení kontro-
ly v bøeznu roku 1998 je�tì zkolaudována, byla ji� v této
dobì èásteènì obydlena.

OkÚ a obce nepostupovaly podle stanovených zásad:

4. v Programu státní finanèní pomoci záplavami posti-
�eným obcím pøi zaji��ování doèasného ubytování,
vydaného MMR dne 6. 8. 1997, je mj. stanoveno:

�Potøebné finanèní prostøedky budou formou zálo-
hy pøevedeny na úèet okresního úøadu. Okresní úøad
následnì na základì smlouvy s obcí poskytne tuto
úèelovì vázanou dotaci na zvlá�tní úèet obce.�

OkÚ Hodonín, OkÚ Uherské Hradi�tì a OkÚ �um-
perk pøevedly obcím dotace na zaji�tìní doèasného u-
bytování obèanù na jejich bì�né úèty;

5. v Programu poskytování státních pùjèek na opravy
bytového fondu pro rok 1997 urèeného pro obce po-
sti�ené záplavami je mj. stanoveno:

�Z prostøedkù státní pùjèky bude obcí vytvoøen úèe-
lový fond (dále jen fond), jeho� prostøedky budou
vedeny na samostatném úètu u penì�ního ústavu.�

a dále

�Postup pro poskytování úvìrù vlastníkùm obytných
budov obec upraví podrobnìji obecnì závaznou vy-
hlá�kou.�
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OkÚ �umperk pøevedl obci Rapotín na samostatný
penì�ní úèet fondu rozvoje bydlení finanèní prostøedky
urèené na poskytování pùjèek na opravy bytového fon-
du. Obec Rapotín pøevedla dne 19. 12. 1997 èást poskyt-
nuté dotace ve vý�i 12 400 tis. Kè na svùj bì�ný úèet.

Obec Rapotín v roce 1997 poskytla z této dotace èty-
øem �adatelùm pùjèky v celkové vý�i 1 030 tis. Kè. Tyto
pùjèky poskytla v rozporu s vyhlá�kou obce, v ní� je mj.
stanoveno, �e: ��adatelem o úvìr mù�e být fyzická nebo
právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy ne-
bo bytu na území obce Rapotín. K �ádosti dolo�í vyjád-
øení stavebního úøadu nebo znalecký posudek o po�ko-
zení budovy (bytu) záplavou a o pøedpokládané cenì
opravy�. Pøíjemci pùjèky nedolo�ili vyjádøení stavební-
ho úøadu nebo znalecký posudek o po�kození budovy
a pøedpokládanou cenu oprav;

6. v Programu podpory výstavby nájemních bytù pro
obèany posti�ené záplavami v roce 1997 je mj. sta-
noveno:

�Nový dotovaný nájemní byt bude slou�it k øe�ení
situace obèanù (domácností), kteøí v dùsledku zá-
plav pøi�li o své dosavadní bydlení - tj. vlastníkù nebo
nájemcù rodinného domu nebo bytu, na který bylo
vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranìní stavby
nebo potvrzení o znièení èi odplavení objektu; ...�

Obec Moravský Písek ubytovala v objektu, který byl
rekonstruován na bytové jednotky pro obèany posti�e-
né povodnìmi, 4 obèany, u nich� v dobì kontroly nebylo
dolo�eno, �e v dùsledku povodní pøi�li o své dosavadní
bydlení nebo byli vlastníky domu nebo bytu, na který by-
lo vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranìní stavby;

7. v Programu podpory výstavby nájemních bytù pro ob-
èany posti�ené záplavami v roce 1997 je v èásti A.
- Základní podmínky pro poskytnutí investièní dota-
ce - v bodì 5 stanoveno jako podmínka pro pøidìlení
dotace pøedlo�it:

�Potvrzení stavebního úøadu týkající se odstraòova-
ného objektu, v nìm� mìl budoucí nájemce dotova-
ného bytu své trvalé bydli�tì ke dni 4. 7. 1997.�

Mìsto Ostrava nedolo�ilo v jednom pøípadì k �ádos-
ti o poskytnutí dotace rozhodnutí o odstranìní stavby a
ve dvou pøípadech po�ádalo o poskytnutí dotace na vý-
stavbu dvou bytù jako náhradu za povodnìmi znièené
byty, které v�ak nebyly ke dni 4. 7. 1997 trvale obydleny.

Vyhodnocení

Kontrola byla zamìøena na státní finanèní prostøed-
ky poskytnuté v roce 1997 do rozpoètù okresních úøa-
dù, mìst a obcí na odstranìní následkù povodní.

Kontrola mìla také za cíl zjistit celkový systém a
postup v poskytování státních finanèních podpor od správ-
cù rozpoètových kapitol a� ke koneèným pøíjemcùm a
na základì zji�tìných poznatkù pøipravit kontrolu ob-

dobného zamìøení v �ir�ím rozsahu kontrolovaných
osob, která postihne státní finanèní prostøedky poskyt-
nuté rovnì� v roce 1998.

Obce, mìsta a OkÚ posti�ené povodnìmi a sesuvy
pùdy vyèíslily celkový rozsah �kod na nemovitém a mo-
vitém majetku v pøíslu�né lokalitì na jednotných for-
muláøích MF v èlenìní podle vlastnictví (státu, obcí, pod-
nikatelských subjektù, obèanù a ostatních subjektù)
a podle druhu (napø. bytové domy, rodinné domy, rekre-
aèní a zahrádkáøské objekty, mosty, pozemní komuni-
kace atd.).

Takto vyèíslené rozsahy �kod byly pøedlo�eny na MF
a slou�ily jako podklad pro rozhodování o uvolnìní fi-
nanèních prostøedkù k odstranìní následkù povodní.

Napø. v okrese �umperk byly vyèísleny �kody na
rodinných domech zcela znièených a urèených k demo-
lici ve vý�i cca 50 mil. Kè, na po�kozených bytových do-
mech ve vý�i cca 62 mil. Kè a na rodinných domech ve
vý�i cca 137 mil. Kè. V okrese Hodonín byly vyèísleny
�kody na rodinných domech zcela znièených a urèených
k demolici ve vý�i cca 45 mil. Kè a na po�kozených ro-
dinných domech ve vý�i cca 83 mil. Kè.

Provedená kontrola neprokázala, a� na nìkteré pøí-
pady, �e poskytnuté dotace pou�ili koneèní pøíjemci k ji-
ným ne� stanoveným úèelùm. Zji�tìné nedostatky pøe-
vá�nì spoèívají v nedodr�ení nìkterých podmínek a po-
stupù stanovených pro poskytování dotací. Napø. v ob-
lasti dotací do bytové výstavby rozhodlo MMR o pøidìle-
ní dotací �adatelùm bez pøíslu�ných stanovených dokla-
dù (zejména bez potvrzení, �e dùm nebo byt byl znièen po-
vodní a byl nebo bude demolován, a dále potvrzení o trva-
lém bydli�ti obèanù v povodní znièeném domì nebo by-
tì, na který byla poskytnuta posti�enému obèanovi nebo
obci finanèní výpomoc).

Nìkterá platná ustanovení, zejména v programech
vyhlá�ených v oblasti bydlení, nespecifikovala pøesnì pod-
mínky a zásady pro pøiznání dotací, tak�e pøi kontrole
nebylo mo�no zji�tìné skuteènosti jednoznaènì vyhodno-
tit. Napø. v programu podpory výstavby nájemních bytù
bylo poskytnutí dotace vázáno na podmínku, �e �v novém
nájemním bytì bude bydlet obèan (domácnost), který
pøi�el v dùsledku záplav o své dosavadní bydlení�. Pøi
kontrole byly zji�tìny pøípady, kdy napø. obec po�ádala
prostøednictvím OkÚ na základì jednoho demolièního
výmìru o poskytnutí dotace na výstavbu tøí nájemních
bytù s odùvodnìním, �e v objektu bydlely tøi generace
(rodiny) nebo nájemník a podnájemník. Pøístup jednotli-
vých OkÚ po�adujících uvedený druh dotace nebyl jed-
notný. MMR k této zále�itosti nestanovilo jednoznaè-
ný výklad a napø. k po�adavku OkÚ Jeseník o výklad
tohoto ustanovení sdìlilo, �e nelze vylouèit poskytnutí
dotace na výstavbu více bytù na základì pøedlo�ení jed-
noho demolièního výmìru.

Dále napø. naøízení vlády è. 190/1997 Sb. vá�e po-
skytnutí pøíspìvku 150 tis. Kè a úhradu nákladù na od-
stranìní demolované stavby na pøedlo�ení kolaudaèního
rozhodnutí v pøípadì, �e v odstraòovaném objektu bylo
více bytù. Toto ustanovení ani jiná èást tohoto naøízení
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nebere v úvahu, �e povodnìmi byla posti�ena pøedev�ím
stará bytová zástavba, tak�e pøedlo�ení kolaudaèního
výmìru zde nebylo mo�né.

V programech podpory v oblasti bydlení jsou v sou-
vislosti se stanovenými podmínkami pro pøidìlení dota-
cí pou�ívány nìkteré pojmy, u nich� není proveden jed-
noznaèný výklad, jako napø. �dosavadní bydlení� nebo
�pøímo obèan (domácnost), který pøi�el v dùsledku zá-
plav o své dosavadní bydlení�. Novelizované naøízení
vlády è. 190/1997 Sb. v podmínkách poskytnutí dotace
u�ívá termín �dùm nebo byt u�ívaný k trvalému bydle-
ní�, ani� je tento blí�e specifikován.

Podmínkou pro poskytnutí nenávratného pøíspìvku
vlastníkùm povodní znièeného domu nebo bytu ve vý�i
150 tis. Kè za jeden znièený byt a pro poskytnutí návrat-
né pùjèky a� do vý�e 850 tis. Kè je podle naøízení vlády
è. 190/1997 Sb. pøedlo�ení �pravomocného rozhodnutí
o odstranìní stavby s potvrzením stavebního úøadu, �e
rozhodnutí bylo vydáno v dùsledku po�kození stavby po-
vodní, popø. potvrzením stavebního úøadu, �e stavba byla
v souvislosti s povodní znièena nebo v rámci záchranných
prací odstranìna� bez specifikace formy vydaného roz-
hodnutí. Podle ustanovení § 88 zákona è. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním øádu (stavební zá-
kon), vydává stavební úøad rozhodnutí o odstranìní stav-
by formou naøízení /§ 88 odst. 1 písm. a)/ nebo pøíka-
zem /§ 91/ a vlastník je povinen stavbu odstranit, a pokud
tak neuèiní, stavební úøad pøistoupí k nucenému výko-
nu rozhodnutí. V dal�ích pøípadech vydává stavební úøad
rozhodnutí formou povolení /§ 88 odst. 2/ na základì
�ádosti vlastníka. V tìchto pøípadech je vlastníkovi dána
pouze mo�nost ve stanoveném termínu stavbu odstranit
bez následného nuceného výkonu.

Byly zji�tìny pøípady, kdy vlastník obdr�el pøíspì-
vek 150 tis. Kè na základì vydaného rozhodnutí o od-
stranìní stavby formou   p o v o l e n í,   tj. na základì
�ádosti vlastníka s termínem odstranìní napø. a� do
31. 12. 1998. Nelze tedy zaruèit, �e majitel rodinného
domku stavbu v urèeném termínu skuteènì odstraní.

Z uvedeného dùvodu doporuèujeme zvá�it mo�nost
upøesnìní postupu napø. tím, �e rozhodnutí o odstra-
nìní povodní znièeného bytového objektu nebo bytu by
pøíslu�né stavební úøady vydávaly výhradnì formou
n a ø í z e n í   podle § 88 odst. 1 písm. a) nebo pøíkazem
podle § 91 zákona è. 50/1976 Sb. .

Tímto postupem by se souèasnì zamezilo pøípad-
nému dodateènému vymáhání neoprávnìnì èerpaného
pøíspìvku.

V rámci kontroly byly zji�tìny pøípady, kdy zada-
vatel veøejné zakázky pou�il ustanovení § 50 odst. 1
písm. a) zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných
zakázek, tj. uèinil písemnou výzvu jednomu zájemci
o veøejnou zakázku k podání nabídky, nebo� se jednalo
o naléhavou potøebu z dùvodù pøírodní katastrofy. V øadì
pøípadù v�ak kontrolované osoby nepostupovaly podle to-
hoto ustanovení tím, �e nedodr�ely podmínku písemné
výzvy anebo výzvu písemnì nepotvrdily do tøí dnù v tìch
pøípadech, kdy byla uèinìna telefonicky, jak ukládá usta-
novení § 68 odst. 3 uvedeného zákona. V tìchto pøípa-
dech kontrolované osoby namítaly, �e v povodòové situ-
aci nebylo technicky mo�né tyto podmínky dodr�et. Ta-
kovéto pøípady byly zji�tìny a popsány v kontrolních pro-
tokolech u mìst Olomouc, Police n. Metují a Staré Mìs-
to. Bylo by vhodné uzákonit roz�íøení poètu dnù pro pí-
semné potvrzení.


