Krajský úřad Ústeckého kraje
Fond solidarity EU – povodně 2013

DOTAZY a ODPOVĚDI
aktualizováno 13. 6. 2014

13. 6. 2014
23. Obec chystá druhou vakcinaci členů JSDH na žloutenku typu A. První dávka byla hrazena v rámci
dotace na prvotní náklady.
DOTAZ:
Je možné uplatnit 2. dávku z FSEU?
ODPOVĚĎ MF:
V případě druhého očkování se nejedná o hygienické a protiepidemické opatření přímo
související s povodní, takže výdaj nemůžeme z FSEU uhradit.
22. Obec byla po povodních nucena pokácet stromy, které ohrožovaly okolí pádem, či odstranit
stromy spadlé, event. vyvrácené. Jednalo se o dřeviny v různých zastavěných částech města a
také v parcích. Podle Číselníku oprávněných typů výdajů se jedná o výdaje typu D5, konkrétně
kácení a odstranění poškozené zeleně a následné terénní úpravy.
DOTAZ:
Lze do čerpání z FSEU, v souvislosti s dodržením podmínky zohlednění nutných oprav a jiných
zásahů nezbytných pro zajištění obnovy fungování základní infrastruktury, zahrnout následující
výdaje na odstraňování uvedených povodňových škod vzniklých právě v parcích?
Neodstraněním spadlých stromů by mohlo dojít k jejich napadení škůdci, ohrožení celé přilehlé
přírodní zóny a tím tedy i k narušení základní funkce zasaženého přírodního území.
a) odstranění a likvidace vyvrácených/spadlých stromů v parcích
b) odstranění a likvidace dřevin v parku uschlých následkem odčerpání podzemní vody
(protipovodňové vrty)
c) odstranění a likvidace pařezu a jámy vzniklé vyvrácením a pádem stromu
d) oprava nezpevněné cestní sítě v parku, úprava okolního terénu, zasypání děr po pařezech,
při zařazení do typu opatření D5
ODPOVĚĎ MF:
Ad a) – c) – pokud je prokazatelná souvislost s povodní, je možné likvidaci dřevin financovat
z FSEU a spadalo by do opatření D5. Byly už práce provedeny nebo ne? Pokud by byly
prováděny až nyní, je třeba zdůvodnit realizaci prací s odstupem od povodně.
Ad d) oprava cesty určitě nespadá do opatření D5 a vzhledem k tomu, že se jedná o park, je
nutnost provedení prací diskutabilní. Standardně se financuje oprava komunikací nutných pro
obsluhu obyvatelstva, nevím, zda by toto mohlo být u parku prokázáno…. Zasypání děr po
vyvrácených stromech by se zřejmě uznat dalo jako součást likvidace stromů.
21.

Obec předložila v žádosti výdaj na opravu kotle, který je v majetku obce a slouží k vytápění
bytových jednotek obecního domu. Obec výdaj zařadila do typu opatření A9.
DOTAZ:
a) Je tato oprava oprávněným výdajem?
b) Pokud ano, do jakého typu opatření dle číselníku se zařadí?
ODPOVĚĎ MF:
Oprava kotle v bytovém domě oprávněným výdajem není, nejedná se o základní službu
obyvatelstvu.

20.

MŠ předložila v žádosti výdaj za nákup a montáž nové kuchyňské linky (typ opatření A12). Jedná
se o dlouhodobý drobný majetek, který se neodepisuje a v účetnictví je vedený po celou dobu
užívání v pořizovací hodnotě.
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DOTAZ:
Jaká hodnota se může uplatnit do čerpání FSEU?
ODPOVĚĎ MF:
Pokud jde o novou linku, je nutné udělat posudek a uplatnit pouze hodnotu majetku v době,
kdy byla zničena povodní.
19.

MŠ dále uplatňuje nákup nových hraček, učebních pomůcek, dětského povlečení a záclon.
DOTAZ:
Jaká hodnota se může uplatnit do čerpání FSEU? Je možné uznat pořizovací cenu nových?
ODPOVĚĎ MF:
Z FSEU je možné financovat pouze sanaci a nutné opravy budov, vnitřní vybavení a školní
pomůcky oprávněné k financování nejsou.

15. 4. 2014
18. Některé obce a města žádají o dotace na obnovu obecního majetku po povodni resorty MMR a
MZE. Stejně jako u MD je povinná vlastní spoluúčast.
DOTAZ:
Lze i na tuto spoluúčast, pokud výdaj splňuje podmínky, čerpat prostředky z FSEU? Obecně lze,
pokud to poskytovatel dotace nevyloučí, ale v podmínkách dotace to výslovně řečeno není a
obce chtějí mít jistotu.
ODPOVĚĎ MF:
Bohužel u MMR a MZe není možné spoluúčast financovat z FSEU. MMR jsme opakovaně
dotazovali a odpověď byla vždy negativní. MZe řeší investiční projekty, což je v rozporu
s pravidly FSEU, kde se jedná primárně o neinvestiční výdaje.
Financovat bude možné spoluúčast u projektů MD a SFDI.
17. Město je vlastníkem lesních cest, jsou součástí lesního půdního fondu a veřejně přístupné pro
pěší. Z hlediska silničního zákona jde o účelové neveřejné komunikace. Uvedené cesty byly
poškozeny vymletím hlubokých erozních rýh přívalovými srážkami. Město teprve plánuje
provést opravy, které by spočívaly v rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky stávající
komunikace drceným kamenivem (frakce 32/63 mm), s obrusnou vrstvou, která bude zakalena
lomovými výsivkami a v povrchovém příčném odvodnění vozovky kamennými svodnicemi a
kamennými dlážděnými rigoly.
DOTAZ:
Lze tyto výdaje, pokud by je město stihlo provést do doby předložení poslední žádosti na MF,
zahrnout do čerpání z FSEU? Pokud ano, zahrneme výdaj do typu opatření A nebo D?.
ODPOVĚĎ MF:
Oprava cesty spadá do typu opatření A a musí se jednat o takové komunikace, které jsou
nezbytné pro zachování funkce území. Bohužel u lesních cest je prokázání nutnosti oprav téměř
nemožné. Pokud cestu využívají pouze pěší při procházkách a lesníci, jedná se o neveřejnou
komunikaci, neslučuje se s pravidly pro oprávněnost.
16. Financování hodnoty nejednorázových pomůcek (kap. 4.4. odst. 2 Metodiky). Níže uvedené
případy – odpovědi MF u každého bodu modře
Obec měla stroje a zařízení před povodní, tyto stroje použila v průběhu povodně a
a) po povodni jsou ještě použitelné
MF – u použitelných pomůcek je možné uplatnit opravu
b) jsou zničené, po povodni dále nepoužitelné a nové nepořídili – uplatní si hodnotu stroje
v době povodně, jak zjistí hodnotu? vezme zůstatkovou cenu z účetnictví před povodní
(protože zůstatková cena před povodní mínus zůstatková cena po povodni (u zničeného
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stroje je to nula) se rovná zůstatková cena před povodní) nebo je vhodnější nechat si udělat
odborný odhad?
MF – určení hodnoty zničené pomůcky necháváme na vlastnících, protože „od stolu“
nejsme schopni určit, jestli je proveditelné určit zůstatkovou hodnotu z účetnictví nebo je
nutné řešit formou odhadu. Jinak se jedná o hodnotu majetku bezprostředně před
zničením.
c) jsou zničené a ještě v době povodně pořídili nové (stejné), které při povodni použili – může
si uplatnit hodnotu obou strojů v době povodně?
MF – může se uplatnit výdaj za nákup nové pomůcky s tím, že se uplatní zůstatková
hodnota té zničené. Pokud by se stalo, že by nová pomůcka byla ještě v průběhu povodně
poničena a byla nutná oprava, můžeme uhradit cenu opravy.
d) jsou zničené a nové (stejné) pořídili až po povodni, případně teprve chtějí pořídit (při
povodni 2013 tak nebyly použity) – uplatní hodnotu pouze zničeného stroje, jak hodnotu
zjistí? může vzít pořizovací cenu nového (stejného) stroje mínus zůstatkovou cenu před
povodní starého stroje?
MF – je možné financovat nákup pomůcek po povodni nebo s delším časovým odstupem.
Z FSEU však opět proplatíme pouze zůstatkovou hodnotu zničené věci v době, kdy byla
zničena.
Obec stroje před povodní neměla, v průběhu povodně je koupila a použila a
a) jsou zničené – uplatní si hodnotu v době povodně, ale jakou hodnotu? Vezme-li pořizovací
cenu mínus zůstatkovou cenu po povodni (u zničeného stroje je to nula) pak se hodnota
stroje rovná pořizovací ceně?
MF - pokud průkazně v době povodně něco pořídili a hned se to zničilo a je to nepoužitelné,
uhradíme celou pořizovací cenu , protože to bude zůstatková cena v době povodně.
b) jsou dále použitelné
MF – pokud jsou použitelné, můžeme uhradit pouze opravu
MF – V zásadě se výše uvedené řídí tím, že z FSEU nelze hradit nákup nového majetku, ale je
možné uhradit hodnotu zničeného majetku. Je tedy nutné být si jistý, že majetek, který je
deklarován jako zničený, skutečně je nepoužitelný.
Doplňující informace:
Pokud organizace pořídila nějaký předmět, tak jeho pořizovací cena mínus suma odpisů
(oprávky), zbytek je zůstatková cena.
Pokud nelze doložit z účetnictví, tak bude požadován odborný odhad (posudek).
Pokud bylo nakoupené zboží zcela zničeno, bude požadován tzv. protokol o vyřazení majetku
z evidence.
15. V rámci záchranných prací, kdy před povodní byly vyklízeny věci ze suterénu budovy, došlo při
přesunu ke zničení šatních skříněk a dalšího vybavení.
DOTAZ:
Lze výdaje za jejich opravu uplatnit do čerpání FSEU?
ODPOVĚĎ MF:
Je mi líto, ale ne.
14. V rámci odstraňování škod byly v budově školy provedeny sanace zdí včetně omítek. Sanace
však byla provedena v době nepříznivých povětrnostních podmínek a v současné době došlo
k opadání omítek a je potřeba vše provést znova.
DOTAZ:
Lze do čerpání FSEU uplatnit i opakovanou sanaci?
ODPOVĚĎ MF:
Bohužel se nejedná o přímý následek povodně, takže bohužel ne.
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13. V průběhu povodní došlo ke zničení kotelny u budovy školy. Před zimním obdobím, z důvodu
nedostatku finančních prostředků, byla kotelna provizorně zprovozněna. Provizorní zprovoznění
má omezený časový limit a škola nyní plánuje výstavbu nové kotelny na jiném místě. Dle
metodiky výstavbu nové kotelny nelze zahrnout do čerpání FSEU.
DOTAZ:
Pokud by škola provedla opravu stávající kotelny na stejném místě mohla by výdaj uplatnit do
čerpání FSEU? Asi je otázka, jestli by se jednalo o uvedení do původního, resp. funkčního stavu
nebo by to byla už generální oprava. I když škola chce kotelnu postavit na jiném místě z toho
důvodu, aby se do budoucna vyhnula zničení při povodni.
ODPOVĚĎ MF:
V tomto případě by bylo možné se řídit postojem Evropské komise, který je zakotven také
v modifikovaném nařízení o FSEU, které sice ještě není v platnosti, ale v případě kontroly by byl
zvolený postup nejspíš obhajitelný. Tj. ať už by šlo o generální opravu nebo zbudování kotelny
na novém místě, mohla by být z FSEU proplacena část výdajů odpovídající uvedení do
původního nebo technologicky obdobného stavu. Bylo by nutné zajistit expertní posudek.
12. Princip poskytování prostředků z FSEU je založen na retroaktivní úhradě již uskutečněného a
zdokumentovaného výdaje.
DOTAZ:
Lze z FSEU žádat o úhradu výdajů, které teprve budou vznikat?
ODPOVĚĎ MF:
Ano, i faktury za opravy, které proběhly v roce 2014, bude možné proplatit za předpokladu, že
výdaje budou splňovat podmínky pro oprávněnost. Navíc u výdajů, které nevznikly
bezprostředně po povodni, bude potřeba zdůvodnit, proč byly práce provedeny až
s odstupem času a ne bezprostředně po povodni.
11. Z FSEU lze financovat nadstandardní mzdové výdaje (např. přesčasové práce).
DOTAZ:
Jaké doklady je potřeba předložit při úhradě přesčasové práce zaměstnanců krajského nebo
obecního úřadu, kromě výpisu o převodu finančních prostředků příjemci?
ODPOVĚĎ MF:
U přesčasové práce předpokládáme, že je zaznamenána v nějakém docházkovém systému nebo
listu. Měla by být nařízená + mělo by být zřejmé, za jakým účelem byla nařízena (např. formulář,
kde se uvádí důvod a rozsah přesčasové práce).
Dále je nutné doložit jmenný seznam pracovníků, s přehledem celkově vyplacené odměny za
přesčasy v Kč za období ve kterém byly vyplaceny, a to ve formě jak čistého tak hrubého příjmu,
dále se uvádí rozpis záloh uhrazených na SZ a ZP z tohoto příjmu za zaměstnance i za
zaměstnavatele. Dále se uvádí číslo bankovního účtu zaměstnance, na který mu byla odměna za
přesčasy zaslána. Výplata odměny se dokládá kopií bankovního výpisu nebo kopií pokladního
výdajového dokladu v případě vyplacení v hotovosti včetně dokladu o převzetí hotovosti daným
pracovníkem. Za každého pracovníka je třeba doložit také kopii výplatní pásky.
Do tabulky Soupis oprávněných výdajů se vypisují jednotlivě příjemci finančních prostředků
(v tomto případě jsou pracovníci v pozici dodavatele) a uplatňuje se celkový náklad
zaměstnavatele, tj. hrubá mzda plus odvody zaměstnavatele. V případě, že jeden příjemce
obdržel více finančních prostředků uvádí se vše do jednoho řádku.
10. Obec uzavřela se svými občany podle zákoníku práce Dohodu o provedení práce na záchranné
práce při povodních. Na základě provedené práce obec pracovníkům vyplatila z vlastních zdrojů
mzdy.
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DOTAZ:
Lze tyto vyplacené mzdové náklady uplatnit při čerpání FSEU?
ODPOVĚĎ MF:
Lze uplatnit.
9. V době povodní střežila městská policie zřizovaná městem v jiné obci, která není místem jejich
působnosti.
DOTAZ:
Lze z prostředků FSEU hradit výdaje vzniklé městu, když městská policie působila mimo své
území působnosti?
ODPOVĚĎ MF:
Toto je složitější a bohužel není v pravidlech EK k FSEU nijak konkrétně upraveno. Z našeho
pohledu se jedná o oprávněný výdaj, pokud je prokazatelné, že se jednalo o speciální úkol (tj.
práce nad rámec standardních pracovních povinností a standardního časového rozsahu), tj. obci
tak vznikl nadstandardní výdaj.
8. Město je vlastníkem a provozovatelem dětského hřiště, které bylo poškozeno povodní.
DOTAZ:
Lze z prostředků FSEU hradit opravu hřiště?
ODPOVĚĎ MF:
Z FSEU je možné hradit záchranné práce na školských zařízeních (tam bych to chápala včetně
hřišť). Pokud se v tomto případě jedná o normální dětské hřiště např. na sídlišti, bylo by možné
uznat základní čistící a sanační práce (tj. aby hřiště nebylo nebezpečné).
7. Dle metodiky je oprávněným výdajem kraje i dotace, která byla z rozpočtu kraje poskytnuta
obcím na krytí povodňových škod.
DOTAZ:
Lze za oprávněný výdaj považovat také dotaci, kterou poskytla ze svého rozpočtu obec jiné obci
na krytí povodňových škod?
ODPOVĚĎ MF:
Teoreticky by to možné bylo, pokud by byla tato dotace účelová a bylo jasné, na jaké konkrétní
oprávněné operace byla poskytnuta.
6. Některé obce vypláceli finanční prostředky svým občanům postiženým povodní.
DOTAZ:
Mohou být tyto prostředky uplatněny do čerpání FSEU? Mohou uplatňovat finanční prostředky,
které případně vyplatili jiným subjektům (občan, podnikatel)?
ODPOVĚĎ MF:
Bohužel dotace poskytované soukromým subjektům nesplňují podmínky FSEU.
5. Jednotka sboru dobrovolných hasičů zřízená obcí zasahovala na území jiné obce, která byla
postižená povodní. Obec zřizující JSDH postižená povodní nebyla, ale v souvislosti
s odstraňováním škod u postižené obce vznikly její JSDH finanční náklady, které si neuplatnila
v dotaci poskytnuté z MV-GŘHZS.
DOTAZ:
Může obec, která nebyla postižená povodní, uplatnit finanční náklady vzniklé při odstraňování
škod její JSDHO?
ODPOVĚĎ MF:
Ano, je možné uhradit škody JSDH, který zasahoval v jiné obci, pokud je JSDH z ÚK a pokud je
prokazatelné, že škody byly způsobeny při odstraňování následků povodní. Upozorňuji ještě, že
výdaj musí splňovat další požadavky na oprávněnost, např. není možné uhradit plnou cenu
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případně nově zakoupené věci, ve FSEU je možné uplatnit pouze hodnotu majetku v době, kdy
došlo k jejímu poničení.
4. Obce musely před čerpáním prostředků z dotace na prvotní náklady od MF nejprve vyčerpat
vlastní finanční prostředky, které mají rozpočtovány na řešení krizové situace dle zákona
č. 240/2000 Sb., krizový zákon.
DOTAZ:
Lze na tyto vlastní prostředky žádat finanční prostředky z FSEU?
ODPOVĚĎ MF:
Ano, lze uplatnit.
3. Obce obdrželi dotace z Ministerstva dopravy. MD hradí 85% nákladů, obce z vlastních zdrojů
hradí 15 %.
DOTAZ:
Lze z prostředků FSEU žádat na úhradu vlastního podílu?
ODPOVĚĎ MF:
Ano, lze uplatnit při dodržení podmínek daných Závaznou metodikou realizace FSEU.
2. Obce žádali o dotaci např. Ministerstvo dopravy, poskytovatel po posouzení, žádost částečně
nebo celou zamítl.
DOTAZ:
Lze z prostředků FSEU žádat o prostředky neposkytnuté ze státního rozpočtu?
ODPOVĚĎ MF:
Lze předložit za splnění podmínek stanovených Závaznou metodikou realizace FSEU.
1. Proplácení prostředků z FSEU dle Metodiky probíhá výlučně formou ex-post.
DOTAZ:
Z jakých zdrojů má obec, která hospodaří s ročním rozpočtem nižším než je požadavek na
čerpání prostředků z FSEU, předfinancovat výdaje? Se situací, kdy obce nebudou mít na
předfinancování se nejspíš setkáme u většiny postižených obcí.
ODPOVĚĎ MF:
FSEU předpokládá, že nutné opravy již byly provedeny a z toho důvodu na ně poskytuje finanční
prostředky. Pokud obce čekají, že nejprve obdrží dotaci a pak budou provádět opravu, nejedná
se z pohledu FSEU o okamžitou potřebu oprav.
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