
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Program finanční podpory obcím 
 postiženým povodněmi v roce 2006  

při zajišťování dočasného náhradního ubytování 
včetně nezbytných souvisejících potřeb 

 

1. Cíl podpory 

Cílem podpory ve formě dotace poskytované obcím je přispět k zajištění 
dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb pro 
osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt ke dni vyhlášení krizového 
stavu1 pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen „rozhodný den“).  

2. Příjemce podpory 

Příjemcem podpory jsou obce postižené povodněmi.  

3. Forma a účel podpory 

Podpora se poskytuje ve formě investiční a neinvestiční účelové dotace. 

3.1. Investiční dotace  

3.1.1. Na nákup nebo výstavbu dočasných ubytovacích jednotek (mobilní 
ubytovací zařízení, montované stavebnicové nepřenosné ubytovací jednotky) 
v maximální výši do 200 tis. Kč na jednu ubytovací jednotku s minimálním 
standardem (záchod, rozvody vody a elektřiny). Tyto ubytovací jednotky 
zůstávají i po ukončení jejich užívání ve vlastnictví obce.  

Ubytovací jednotky jsou určeny pro zajištění ubytování osob:  

• 

• 

                                                

které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo 
v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem (§ 151n; § 51; 
§ 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby,  

které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho 
rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost). 

 
1 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 
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3.2. Neinvestiční dotace  

Tyto dotace nelze využít, poskytuje-li dočasné ubytování osoba uvedená v § 116 
občanského zákoníku („příbuzní a osoby blízké“). 

3.2.1. Na úhradu části nákladů spojených se zajištěním dočasného náhradního 
ubytování, např. formou nájmu, a to do výše 50 Kč na osobu a den, maximálně 
však 150 Kč na domácnost a den. Na úhradu těchto nákladů lze přispět nejdéle 
do 31. 8. 2006. Tuto dotaci může obec použít na zajištění dočasného ubytování 
osob  

které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo 
v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem (§ 151n; § 51; 
§ 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby,  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho 
rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), 

které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo 
k poškození nebo zničení jejich bytu.  

3.2.2. Na úhradu části nákladů spojených s pořízením nezbytně nutných 
předmětů (např.: lehátka, olejový radiátor, spací pytle apod.) nezbytných pro 
zajištění dočasného náhradního ubytování pro osoby postižené povodní 
(v objektech patřících postižené obci i v jiných objektech), a to až do výše 
1000 Kč na osobu.  

Tuto dotaci může obec použít v souvislosti se zajištěním dočasného ubytování 
osob:  

které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo 
v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem (§ 151n; § 51; 
§ 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby,  

které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho 
rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), 

které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo 
k poškození nebo zničení jejich bytu.  

3.2.3. Na úhradu části nákladů na zajištění stravování a hygienických potřeb 
osob postižených povodní, a to do výše 2000 Kč na osobu:  

které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo 
v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem (§ 151n; § 51; 
§ 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby,  
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• 

• 

které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho 
rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), 

které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo 
k poškození nebo zničení jejich bytu.  

 

4. Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci 

Vyplněný formulář Žádosti obce o poskytnutí dotace podle Programu státní 
finanční pomoci obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného 
ubytování.  

 

5. Postup při poskytování dotace  

Vyplněný formulář Žádosti obce o poskytnutí dotace podle tohoto programu 
předloží obec Ministerstvu pro místní rozvoj. 

Potřebné finanční prostředky budou formou zálohy převedeny na účet obce.  

Dotace se musí vést oddělené v rámci účetnictví a dle skutečného charakteru 
čerpání se vyúčtují odděleně jako investiční nebo odděleně jako neinvestiční. 

Obec zašle vyúčtování dotace do 31. 10. 2006 Ministerstvu pro místní rozvoj. 

Prostředky z těchto dotací podléhají finančnímu vypořádání se státním 
rozpočtem za příslušný rok podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že při použití dotací nebyly dodrženy 
stanovené podmínky, postupuje se v souladu s ustanoveními upravujícími 
porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.  

 

* * * 


