STATUT
KRIZOVÉHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE
Zřízení Krizového fondu Libereckého kraje (dále jen „Krizový fond“) bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 385/13/ZK ze dne 29. října 2013 v souladu
se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.).
Čl. 1
Účel Krizového fondu
1) Krizový fond je nástrojem rozpočtu Libereckého kraje, jehož prostřednictvím
je zabezpečována základní připravenost kraje na řešení mimořádných událostí a krizových
situací a na odstraňování jejich následků.
Dále může sloužit jako prostředek ke zvyšování akceschopnosti integrovaného
záchranného systému a tím k předcházení případných krizových situací nebo ke zmírňování
jejich následků. Dotace z tohoto fondu se poskytuje na účel stanovený ve zvláštních právních
předpisech nebo na účel určený žadatelem v žádosti na základě doporučení Bezpečnostní rady
Libereckého kraje. Krizový fond není určen pro poskytování dotací na základě vyhlašování
programů dle podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb.
2) Zastupitelstvo Libereckého kraje si tímto vyhrazuje po předchozím projednání
Bezpečnostní radou Libereckého kraje a Radou Libereckého kraje právo rozhodovat
o poskytování a neposkytování dotací z Krizového fondu Libereckého kraje a schvalovat
veřejnoprávní smlouvy mezi krajem a příjemcem dotace.
3) Krizový fond soustřeďuje finanční prostředky kraje, které jsou určeny:
a) na úhradu závazků vyplývajících pro kraj z plnění povinností uložených krizovým
zákonem1 s účelem zajištění přípravy na krizové situace, řešení krizových situací
a odstraňování jejich následků,
b) na úhradu závazků vyplývajících pro kraj z plnění povinností uložených zákonem o IZS2
s účelem řešení mimořádných událostí,
c) na dotace s účelem určeným žadatelem v žádosti o individuální dotaci3 přímo souvisejícím
s výdaji v rámci přípravy na krizové situace ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., zákona
o krizovém řízení, ve výjimečném případě na výdaje na řešení krizové situace, které by
jinak mohly ohrozit funkčnost k provádění záchranných a likvidačních prací. Oprávněným
žadatelem mohou být jednotlivé složky integrovaného záchranného systému (dále jen
IZS), orgány krizového řízení nebo ostatní subjekty pracující ve prospěch IZS nebo
orgánů krizového řízení.

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, § 25, § 35, § 36
zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, § 29, § 30, § 31
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zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 10
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Čl. 2
Finanční zdroje Krizového fondu

a)
b)
c)
d)
e)

1) Finanční zdroje Krizového fondu tvoří:
zůstatek finančních prostředků Krizového fondu k 31. 12. předchozího roku,
příděl z rozpočtu kraje ve výši schválené zastupitelstvem kraje,
jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů),
zůstatky nevyčerpaných prostředků poskytnutých dotací,
prostředky vymožené na původcích havárií4.

2) Převody finančních prostředků z rozpočtu kraje v běžném roce jsou vymezeny
výší finančních prostředků vyčleněných v kapitole 931 – Krizový fond odboru kancelář
hejtmana, schválené v rámci rozpočtu Libereckého kraje Zastupitelstvem Libereckého kraje
na příslušné rozpočtové období.
3) Pro běžný rok jsou základní prostředky vložené do Krizového fondu tvořeny:
a) finančními prostředky podle odst. 2) ve výši minimálně 5 mil. Kč a
b) převodem nevyčerpaných finančních prostředků vložených do Krizového fondu
v předchozích obdobích.
Čl. 3
Výdaje Krizového fondu
1) Výdaje Krizového fondu dle krizového zákona tvoří:
a) výdaje na zvyšování akceschopnosti IZS, orgánů krizového řízení nebo subjektů, které
akceschopnost k řešení krizových situací5 pomáhají udržet, na základě žádostí
o individuální dotaci podaných složkami IZS, orgány krizového řízení, ostatními subjekty
pracujícími ve prospěch IZS nebo orgánů krizového řízení,
b) výdaje na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků v Libereckém kraji6,
c) výdaje na náhradu za omezení vlastnického práva nebo užívacího práva, poskytnutí
věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci právnickou
nebo fyzickou osobou při řešení krizových situací a odstraňování jejich následků7,
za předpokladu, že o omezení práva nebo uložení povinnosti, včetně případné náhrady
za poskytnutí dobrovolné pomoci, rozhodl-li tak orgán krizového řízení Libereckého
kraje,
d) výdaje na náhradu škody právnickým a fyzickým osobám způsobenou v příčinné
souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními nařízenými orgánem krizového řízení
Libereckého kraje8,
e) výjimečně výdaje na poskytnutí daru na řešení krizových situací a odstraňování jejich
následků v jiných krajích České republiky nebo v zahraničí a na poskytnutí
humanitární pomoci jiným krajům nebo zemím (oblastem) postiženým krizovou situací
na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje a Zastupitelstva Libereckého kraje.
zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, § 24f, § 29 odst. 5, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
§ 36 odst. 7
5
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, § 25
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zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, § 25
7
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, § 35
8
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, § 36, odst. 4
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2) Výdaje Krizového fondu dle zákona o IZS tvoří:
a) výdaje vzniklé při nasazení sil a prostředků složek IZS v případě, že by neuhrazení těchto
nákladů ohrozilo funkčnost složek IZS k provádění záchranných a likvidačních prací9,
b) výdaje na náhradu za omezení vlastnického nebo užívacího práva, na poskytnutí
věcné nebo osobní pomoci vyžádané velitelem zásahu nebo hejtmanem při řešení
mimořádné události10, včetně souvisejících výdajů,
c) výdaje na náhradu škody vzniklé složkám IZS při poskytování pomoci v příhraničí, pouze
v případě vyslání složek IZS do příhraničí hejtmanem Libereckého kraje11,
d) výdaje na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními
pracemi a cvičeními prováděnými dle zákona o IZS12.
3) Úhradu nákladů a výdajů dle odst. 2 písm. d) tohoto článku hradí stát
prostřednictvím krajského úřadu. Krajský úřad tyto náhrady uhradí z Krizového fondu
v souladu s postupy stanovenými v metodice vydané Ministerstvem vnitra nebo
Ministerstvem financí.
4) Výše výdajů k zajištění přípravy na krizové situace, tj. výdaje dle čl. 3 odst. 1
písm. a), je omezena tak, aby v průběhu kalendářního roku nepoklesla rezerva finančních
prostředků v Krizovém fondu Libereckého kraje pod 6 mil. Kč. Z této rezervy lze čerpat
pouze finance ve výši do výše 5,5 mil. Kč na samotné řešení krizových situací a odstraňování
jejich následků podle čl. 1, odst. 3 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. b) až d). Rezervu do výše 0,5
mil. Kč lze čerpat na výdaje podle čl. 1 odst. 3 písm. b) a čl. 3 odst. 2 písm. a) až c) tohoto
statutu.
Po vyčerpání rezervy na výdaje dle čl. 3, odst. 2 písm. a) až c) stanovené v tomto
bodě, lze uskutečnit přesun finančních prostředků z rezervy Krizového fondu na řešení
krizových situací a odstraňování jejich následků, stanovené maximálně do výše 5,5 mil. Kč,
změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením schváleným zastupitelstvem kraje.
V případě potřeby dalšího finančního zabezpečení IZS podle zákona o IZS13 nebo
na řešení krizových situací, odstraňování jejich následků, případně předcházení vzniku
krizových situací podle krizového zákona14, Liberecký kraj předloží žádost o uvolnění
finančních prostředků z účelové rezervy - kapitola Všeobecná pokladní správa státního
rozpočtu ČR v souladu s podmínkami stanovenými v usnesení vlády ČR k zákonu o státním
rozpočtu ČR na příslušný rok.
Čl. 4
Výdajová kapitola č. 931 - Krizový fond rozpočtu Libereckého kraje
1) Finanční hospodaření Krizového fondu se řídí schváleným rozpočtem
Libereckého kraje. Příjmovou část výdajové kapitoly č. 931 - Krizový fond rozpočtu
Libereckého kraje tvoří objem disponibilních finančních zdrojů Krizového fondu na běžné
zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, § 31, odst. 3
zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, § 19 odst. 3 písm. c), § 20, § 21, § 29 odst. 1 a 4
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rozpočtové období. Zdrojem krytí výdajů výdajové kapitoly č. 931 - Krizový fond rozpočtu
Libereckého kraje je objem výdajů na běžné rozpočtové období s výhledem na následující léta
tak, aby mohly být kvantifikovány případné závazky Krizového fondu vyplývající
ze zařazených projektů podle čl. 3 odst. 1 písm. a) do výdajové kapitoly č. 931 - Krizový fond
rozpočtu Libereckého kraje v následujících rozpočtových obdobích.
2) Zastupitelstvo Libereckého kraje schvaluje rozpočet Libereckého kraje, jehož
součástí je výdajová kapitola č. 931 - Krizový fond.
Čl. 5
Zásady hospodaření Krizového fondu
1) Poskytnuté finanční prostředky z Krizového fondu v průběhu rozpočtového
období nesmí přesáhnout objem rozpočtovaných, resp. skutečně získaných finančních
prostředků Krizovým fondem v daném běžném rozpočtovém období.
2) Finanční prostředky Krizového fondu se vedou a sledují na samostatném
bankovním účtu. Čerpání finančních prostředků z Krizového fondu je prováděno výhradně
bezhotovostními převody z účtu Krizového fondu, a to na úhrady příslušných výdajů
Krizového fondu nebo převody finančních prostředků na účty příjemců finančních prostředků
Krizového fondu.
3) Finanční prostředky z Krizového fondu jsou poskytovány účelově, v souladu
se schváleným věcným obsahem a výdajovou kapitolou č. 931 - Krizový fond rozpočtu
Libereckého kraje:
a) Poskytnuté finanční prostředky na základě žádosti o dotaci podle čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 5
odst. 7 písm. a) a čl. 5 odst. 8 písm. a) podléhají finančnímu vypořádání s Krizovým
fondem po skončení akce, na kterou byly poskytnuty. Kontrolu finančního vypořádání
přidělené dotace provádí resortní správce finančních prostředků Krizového fondu (odbor
kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje).
b) Poskytnuté finanční prostředky podle čl. 3 odst. 1 písm. b) až e) a čl. 3 odst. 2 nepodléhají
dalšímu finančnímu vypořádání.
4) Nedočerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet Krizového
fondu. V případě nevrácení nevyčerpaných poskytnutých finančních prostředků, jsou tyto
finance po příjemci vymáhány správcem Krizového fondu.
5) Nevyčerpané finanční prostředky z výdajové kapitoly č. 931 - Krizový fond
rozpočtu Libereckého kraje v běžném rozpočtovém období jsou převáděny do dalšího
rozpočtového období, stávají se zdrojem výdajové kapitoly č. 931 - Krizový fond rozpočtu
Libereckého kraje pro následující rozpočtové období.
6) Poskytnuté dotace z Krizového fondu kraje je možné u příjemců kumulovat
s vlastními, případně i jinými finančními zdroji těchto příjemců, vyjma jiných finančních
prostředků poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje.
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7)

Finanční prostředky lze poskytnout:

a) na základě žádosti o dotaci podané žadatelem způsobem stanoveným v odst. 8) tohoto
článku15 po schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje,
b) na základě rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje,
c) na základě schválení vedoucím odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého
kraje – příkazce operace.
8) Žádost musí obsahovat minimálně náležitosti stanovené zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
a) Žádosti o dotace se podávají:
-

Elektronicky přes webový portál, jehož odkaz je na konci elektronického formuláře
Žádosti – viz příloha č. 1 Statutu Krizového fondu Libereckého kraje (nikoli emailem)
a zároveň písemně včetně příloh a to prostřednictvím datové schránky (u orgánů
veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce) nebo poštou (v tištěné
podobě, podepsané a orazítkované) na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2.

-

V době vyhlášení krizových stavů se žádosti přes webový portál nepodávají. Žádosti
se podají písemně volnou formou s vyplněnou „Přílohou k žádosti o dotaci
z krizového fondu Libereckého kraje“ (viz příloha č. 2, Statutu Krizového fondu
Libereckého kraje).

b) Žádosti o náhrady stanovené krizovým zákonem - výdaje podle čl. 3 odst. 1 písm. c)
a písm. d) a zákonem o IZS - výdaje podle čl. 3 odst. 2 se podávají písemně volnou
formou.
9) Na poskytnutí dotací z Krizového fondu není právní nárok, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak. Z Krizového fondu lze poskytnout dar podle čl. 3 odst. 1
písm. e).
Čl. 6
Správa Krizového fondu
1) Správcem Krizového fondu je odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu
Libereckého kraje. Sestavuje návrh výdajů kapitoly č. 931 – Krizový fond pro rozpočtový
výhled Libereckého kraje, eviduje všechny známé změny v plnění skutečných příjmů a
výdajů. Zabezpečuje evidenci všech výdajů z Krizového fondu:
a) Evidenci žádostí předložených dle čl. 5 odst. 7, písm. a), tohoto statutu, vede
prostřednictvím modulu „Veřejná finanční podpora“ (dále jen VFP),
b) Evidenci žádostí předložených dle čl. 5 odst. 7, písm. a), tohoto statutu, v případě
vyhlášení krizového stavu vede samostatně mimo VFP.
c) Evidenci poskytnutých – vydaných finančních prostředků dle čl. 5 odst. 7, písm. b) a c),
tohoto statutu, vede samostatně mimo VFP.

15

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), § 10a, odst. 2
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2) Finanční správu a fungování Krizového fondu, zabezpečuje ekonomický odbor
Krajského úřadu Libereckého kraje, který odpovídá za řádné vedení účetní evidence
Krizového fondu, provádění převodů finančních prostředků dle dispozic příkazce finančních
operací s prostředky Krizového fondu a poskytuje informace o plnění výdajové kapitoly
č. 931 - Krizový fond rozpočtu Libereckého kraje.
3) Za dodržování statutu a pravidel Krizového fondu odpovídá jeho správce
(odst. 1 tohoto čl.) a současně odpovídá za kontrolu souladu přijatých žádostí se Statutem
Krizového fondu před jejich předložením k dalšímu projednání v příslušných orgánech kraje.
Správce Krizového fondu je současně příkazcem finančních operací.
Čl. 7
Nakládání s finančními prostředky Krizového fondu
1) Zastupitelstvo Libereckého kraje schvaluje zpravidla po předchozím
projednání v Bezpečnostní radě Libereckého kraje a v Radě Libereckého kraje výdaje
finančních prostředků:
a) na podporu projektů, které zvyšují akceschopnost integrovaného záchranného systému,
orgánů krizového řízení, nebo které akceschopnost pomáhají udržet, přihlášených složkami
IZS, orgány krizového řízení nebo právnickými nebo ostatními subjekty pracujícími
ve prospěch integrovaného záchranného systému nebo orgánů krizového řízení (dle čl. 3
odst. 1 písm. a),
b) na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (dle čl. 3 odst. 1 písm. b),
c) na náhradu za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků
a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci právnickou nebo fyzickou osobou
při řešení krizových situací a odstraňování jejich následků formou finančních náhrad (dle
čl. 3 odst. 1 písm. c),
d) na náhradu škody způsobenou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními
nařízenými orgánem krizového řízení Libereckého kraje16 (dle čl. 3 odst. 1 písm. d),
e) na poskytnutí daru na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků v jiných
krajích České republiky nebo v zahraničí a na poskytnutí humanitární pomoci jiným
krajům nebo zemím (oblastem) postiženým krizovou situací (dle čl. 3 odst. 1 písm. e),
f) na výdaje vzniklé při nasazení sil a prostředků složek IZS v případě, že by neuhrazení
těchto nákladů mohlo ohrozit funkčnost složek IZS k provádění záchranných
a likvidačních prací17 (dle čl. 3 odst. 2 písm. a),
g) na náhradu škody vzniklé složkám IZS při poskytování pomoci v příhraničí18 (dle čl. 3
odst. 2 písm. c),
h) na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi
a cvičeními prováděnými dle zákona o IZS19 (dle čl. 3 odst. 2 písm. d) a dle čl. 3 odst. 3).
2) Vedoucí odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje
schvaluje jako příkazce operace výdaje finančních prostředků na výdaje na náhradu za
omezení vlastnického nebo užívacího práva, na poskytnutí věcné nebo osobní pomoci

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, § 36 odst. 4
zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, § 31 odst. 3
18
zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, § 30 odst. 6
19
zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, § 30
16
17
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vyžádané velitelem zásahu nebo hejtmanem při řešení mimořádné události20 (dle čl. 3 odst. 2
písm. b).
3) Finanční prostředky z Krizového fondu je oprávněn čerpat správce fondu, a to
v souladu se schváleným věcným a finančním obsahem výdajové kapitoly č. 931 - Krizový
fond rozpočtu Libereckého kraje předem projednaným v Bezpečnostní radě Libereckého
kraje, Radě Libereckého kraje a schváleným Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Čl. 8
Individuální dotace
1) V případě obdržení žádosti o individuální dotaci, kde žadatel vymezuje
samostatně účel dotace, který se vztahuje svým charakterem k účelu krizového fondu dle čl. 1
tohoto statutu, je správce fondu povinen takovou žádost přijmout. Žádosti se podávají podle
čl. 5 odst. 8) tohoto statutu.
2) Žádost o individuální dotaci bude posuzována Bezpečnostní radou Libereckého
kraje jako hodnotícím orgánem dle potřebnosti realizace projektu a výše požadovaných
finančních prostředků.
3) Správce fondu zpracuje podklady na základě závěrů a doporučení
Bezpečnostní rady Libereckého kraje o poskytnutí/neposkytnutí dotace a návrh na uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, k odsouhlasení Radě Libereckého kraje
a k rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého kraje. Výsledek rozhodnutí sdělí správce fondu bez
zbytečného odkladu žadateli.
4) Finanční prostředky je možné poskytnout na základě písemné veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky jejího poskytnutí, včetně
způsobu čerpání dotace, termínu, formy vyúčtování apod. Veřejnoprávní smlouva musí
obsahovat minimálně takové náležitosti, aby odpovídala zákonu č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnoprávní
smlouva musí být zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Správce Krizového fondu zajistí kontrolu vyúčtování a vypořádání projektu
podpořeného dotací předloženého v termínu stanoveném v příslušné smlouvě.
Čl. 9
Kontrola
1) Za provádění předběžné, průběžné a následné kontroly poskytnutí a použití
finančních prostředků z Krizového fondu odpovídá odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu
Libereckého kraje.

20

zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, § 19 odst. 3 písm. c, § 20, § 21, § 29 odst. 1 a 4
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2) Veřejnoprávní kontrolu plnění obecně závazných právních předpisů, obecně
závazných předpisů kraje a podmínek využití finančních prostředků Krizového fondu
jednotlivými příjemci provádí odbor kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.
Čl. 10
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) V případě porušení ustanovení statutu, příp. dalších pravidel upravujících
hospodaření s prostředky Krizového fondu a jiných obecně závazných právních předpisů
se v plném rozsahu uplatní ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, která se vztahují k porušení rozpočtové kázně a platné Zásady
k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje.
2) Tento statut byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.
351/18/ZK ze dne 25. 9. 2018 a nahrazuje Statut Krizového fondu schválený dne 25. 8. 2015.
V Liberci dne 30. 10. 2018
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Příloha č. 1 – Vzor žádosti o dotaci z Krizového fondu Libereckého kraje
Příloha č. 2 – Příloha k žádosti o dotaci z Krizového fondu Libereckého kraje podávané
v době vyhlášení krizového stavu
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Příloha č. 1
Vzor žádosti o dotaci z Krizového fondu Libereckého kraje:

Příloha č. 2

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O DOTACI
Z KRIZOVÉHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE,
podávané v době vyhlášení krizového stavu
(podklady do smlouvy)

1) Název žadatele
2) Adresa žadatele
3) IČO, DIČ
4) Osoba oprávněná jednat za
žadatele
- titul, jméno a příjmení
- funkce
- e-mail
- telefon
5) Bankovní spojení žadatele
- název banky
- číslo účtu
6) Název projektu
7) Termín realizace projektu
8) Účel projektu
9) Specifikace účelu (parametr) 21
Investiční výdaje:

10) Výše požadované dotace
z Krizového fondu LK

Neinvestiční výdaje:
Celkové výdaje:

jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za
žadatele
(podpis, případně razítko)

21

V bodu 9 uveďte specifikaci (parametry), na co budou finanční prostředky z přidělené dotace použity – včetně
množství a jednotky (např. ks, spr. apod.) – tyto údaje budou zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace.

