
 

 

 

 

 

 

MMR – OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU 
PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH V ROCE 2019 

 

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly ministerstva k obnově 
základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím 
odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality 
výkonu veřejné správy. Pro žadatele jsou připraveny celkem 2 dotační tituly (DT). 
 
Alokace:  50 mil. Kč 
Příjem žádostí: 2. 9. 2019 – 31. 10. 2019 
Doba realizace: do 31. 10. 2020 
Výše dotace v Kč: DT č. 1: min. 200 tis. Kč 
   DT č. 2: 200 tis. Kč – 5 mil. Kč 
Výše dotace v %: DT č. 1: 90 %** / 80 % (obec / kraj) 
   DT č. 2: 70 % / 40 % (obec / kraj) 
 
** V případě, že výše vlastních nákladů akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2019, může obec požádat o výjimku na 
úhradu 100 % vynaložených uznatelných přímých nákladů. 

VYMEZENÍ PŘÍJEMCŮ PODPORY: 

Účastníkem podprogramu jsou obce a kraje postižené živelní pohromou v roce 2019, pokud pro jejich 
území v jejím důsledku podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území: 

• byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – DT č. 1, 
• nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – DT č. 2. 

PODMÍNKY PROGRAMU: 

• Podprogram je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní 
pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek 
pohromou zničený. Jedná se např. o obnovu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, 

veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení 

preventivní infrastruktury. 
• Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu 

obnovy bytového fondu ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, 
vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů. 

• Žadatel musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém 
vlastnictví bez omezení vlastnického práva, a to bez ohledu na to, zda je takové omezení 
vyznačeno na výpisu z katastru nemovitostí. Za takové omezení vlastnického práva se 
nepovažuje věcné břemeno, či plnění povinnosti ve prospěch správců sítí a rozvodů 
spočívající v povinnosti umožnit a strpět opravy, údržbu, či renovaci sítí a technologických 
zařízení. 

• V případě nutnosti neodkladné obnovy poškozeného obecního majetku živelní pohromou lze 
realizaci akce provést i před podáním žádosti o poskytnutí dotace. 


