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Z Á S A D Y   
FONDU PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  

 ÚSTECKÉHO KRAJE 
   

     

Čl. 1 

Účel Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 

 

1) Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen „FMU“) je nástrojem rozpočtu 

kraje, jehož prostřednictvím je zabezpečováno financování výdajů souvisejících 

s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků, kterými 

jsou pro účely tohoto fondu:  

a) výdaje na uspokojení náhrad, na které vznikl nárok podle zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 240/2000 Sb.“), 

b) výdaje na uspokojení náhrad, na které vznikl nárok podle zákona č. 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“), 

c) výdaje na odstranění následků krizové situace nebo mimořádné události,  

na jejichž uspokojení nevzniká nárok, ačkoliv byl vyhlášen krizový stav  

ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.,  

d) výdaje na nákup materiálu, dlouhodobého majetku a služeb a materiální a 

finanční podporu (dary, dotace apod.) v rámci řešení krizových situací nebo 

mimořádných událostí ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 

Sb. 

e) výdaje na nákup materiálu, dlouhodobého majetku a služeb a materiální a 

finanční podporu (dary, dotace apod.) v rámci řešení krizové situace nebo 

mimořádné události způsobené škodlivým působením sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy, havárií, nehodou nebo vyvolaných jiným 

způsobem, která není krizovou situací ani mimořádnou událostí ve smyslu 

zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb., 

f) výdaje na nařízená krizová opatření, které je za stavu nebezpečí oprávněn 

nařídit hejtman ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.,  

g) výdaje na provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje, 

které za nouzového stavu a za stavu ohrožení státu zajišťuje hejtman, a které  

je oprávněn nařídit, pokud obdobná krizová opatření nebyla nařízena Vládou   

České republiky (dále jen „vládou“) ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., 

h) výdaje na předfinancování náhrad krizových opatření nařízených vládou, 

ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, 

c) výdaje na odstranění následků škodlivého působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy, havárií, nehodou nebo vyvolaných jiným 

způsobem, které nejsou krizovou situací ani mimořádnou událostí ve smyslu 

zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb.,  

i) výdaje na financování předcházení vzniku krizových situací nebo 

mimořádných událostí ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 

Sb., 

d)j) výdaje na financování prostředků humanitární pomoci při vyhlášených 

krizových stavech ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a nastalých mimořádných 

situacích ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb.,              
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 na území Ústeckého kraje, 

 na území jiných krajů České republiky,  

včetně výdajů na odstraňování vzniklých následků, 

k) výdaje na odstraňování vzniklých následků mimořádných událostí mimo území 

České republiky včetně výdajů na financování prostředků humanitární pomoci 

       

 

Čl. 2 

Finanční zdroje FMU  
 

Finanční zdroje FMU tvoří: 

a) zůstatek finančních prostředků FMU  k 31. 12. předchozího roku, 

b) převod z rozpočtu Ústeckého kraje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve výši schválené 

zastupitelstvem kraje, 

c) úroky z prostředků FMU uložených na bankovním účtu a výnosy z ostatních forem 

zhodnocení prostředku FMU, 

d) jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů), 

e) vratky poskytnutých nevyčerpaných finančních prostředků FMU, 

e)f) vratky neoprávněně čerpaných finančních prostředků FMU a finančních sankcí.. 

g) zaplacené smluvní pokuty vyplývající z uzavřených smluv, jejichž předmět plnění je 

hrazen z fondu. 

 

 

Čl. 3 

Zásady hospodaření FMU 

 

1) Čerpat finanční prostředky z FMU lze pouze k účelu stanovenému těmito zásadami.  

O čerpání finančních prostředků k stanovenému účelu rozhoduje vždy příslušný orgán 

Ústeckého kraje. Věcná příslušnost k rozhodování o čerpání finančních prostředků se řídí 

podle určeného účelu. O uspokojení nároků, na které má příjemce právní nárok, rozhoduje 

orgán kraje určený v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. a zákonem č. 239/2000 Sb. 

2) V ostatních případech o čerpání prostředků z FMU na výdaje stanovené těmito zásadami 

rozhoduje orgán určený v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., zákon o krajích  

(krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů. V takových případech se prostředky 

poskytují na základě uzavřené smlouvy nebo na základě vystavené objednávky. 

3) Prostředky FMU se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu. Správu tohoto 

účtu zabezpečuje jako správce FMU Odbor kancelář hejtmana Ústeckého kraje,  

který zodpovídá za realizaci schválených převodů finančních prostředků. 

4) Obcím lze poskytnout z FMU prostředky na výdaje k řešení mimořádných událostí, vyjma 

prostředků, na které jim vznikne vůči Ústeckému kraji nárok pouze tehdy, doloží-li obec 

zřízení vlastního fondu/rezervy s obdobným účelem jako FMU Ústeckého kraje a svoji 

neschopnost pokrýt předmětné výdaje v důsledku jeho vyčerpání.  

5) Nedočerpané finanční prostředky vrací příjemce na účet FMU.  

6) Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu FMU v běžném rozpočtovém období jsou 

převáděny do dalšího rozpočtového období, stávají se zdrojem rozpočtu FMU pro 

následující rozpočtové období. 

7) Prostředky FMU, jejich rozdělování, čerpání a účelnost využívání podléhá kontrolní 

činnosti prováděné odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Každoročně  

je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládána zpráva včetně přehledu o čerpání 
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Prostředků z Fondu zpracovaná správcem FMU. Tato zpráva je předkládána spolu  

se zprávou o závěrečném účtu Ústeckého kraje za uplynulý kalendářní rok. 

8) Náklady na vedení účtu jdou k tíži FMU. 

9) Prostředky FMU lze zhodnocovat všemi nástroji, které Ústeckému kraji platná právní 

úprava připouští. 

10) Finanční prostředky dle čl. 1 odst. 1 písm. a) až kg), lze čerpat v návaznosti na rozhodnutí 

příslušného orgánu Ústeckého kraje i dodatečně (ex post), to znamená, že budou  

po schvalovacích procedurách podle těchto zásad uhrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje  

a dodatečně, po uvolnění prostředků FMU ze zhodnocování, bude čerpání provedeno 

převodem z FMU do rozpočtu Ústeckého kraje.  

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Od zásad se lze odklonit pouze se souhlasem Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

2) Zrušují se Zásady pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události 

Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 

01115/1716Z/20142018   

ze dne 25. 6. 201410. 12. 2018. 

3) Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 011/16Z/2018 

dne 10. 12. 2018 20. 4. 2020 a nabývají účinnosti dne 10. 12. 201820. 4. 2020. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………………… 

 

 

 

 

…………………………               ………………………… 

     Oldřich Bubeníček                                                               PhDr. Martin Klika, MBA, DBA  

hejtman Ústeckého kraje                                                             1. náměstek hejtmana  

                                                                                                                                  Ústeckého kraje 
 


