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Povodňová pomoc ze státního rozpočtu

  

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona, která umožní financování povodňové pomoci
ze státního rozpočtu z prostředků, které byly určeny na krytí škod po povodních 2009.
Současné znění zákona z roku 2009 neumožňuje Ministerstvu pro místní rozvoj použít dosud
volné peníze na povodně z roku 2009 na aktuální povodňové škody po letošních povodních.
Schválená novela tuto blokaci ruší. Cílem novely je umožnit použití dosud volných financí na
povodňovou pomoc v roce 2009 i pro oblasti zaplavené v letošním roce. Dosud volná částka na
povodňově škody z roku 2009 je v objemu 1, 4 miliardy korun.  Záměrem MMR není krácení
této částky, která byla schválena na povodňové škody 2009, ale jde o prozatímní využití těchto
peněz pro současné povodňové škody. Novelu zákona o státním dluhopisovém programu na
částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod, způsobených záplavami a
povodněmi v červnu a červenci 2009, bude 3. června 2010 projednávat Senát, poté ji čeká
podpis prezidenta ČR.

      

  

Ministerstvo pro místní rozvoj proto do doby, než začne zmíněná novela platit, pozastaví
projednávání svého materiálu „Řešení odstraňování následků povodní ve vybraných oblastech
ČR v květnu 2010“.

  

(Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj)

  

  

Mimořádná okamžitá pomoc 
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Lidem, kteří byli postiženi živelní pohromou, například povodní, může být podle zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Výše této
dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo
společně posuzovaných osob. Může být až do výše patnáctinásobku životního minima
jednotlivce, tedy až 46 890 Kč. Na základě individuální potřeby lze podle dříve uvedeného
zákona poskytnout mimořádnou pomoc také osobě, která nemá vzhledem k příjmům a
celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů
spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Tato mimořádná
pomoc může být až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek
nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. v
současné době 31 260 Kč.  

  

Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout i v situacích, kdy osoba nemá vzhledem k
příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu
jednorázového výdaje spojeného zejména se zaplacením správního poplatku nebo v případě
nezbytné potřeby s úhradou noclehu. Dávku lze využít i v kontextu s povodní, kdy poškozeným
vznikly mimořádné výdaje na pořizování například nových dokladů, na přechodné ubytování při
zničení bytu apod. Mimořádná pomoc může být až do výše konkrétního nákladu. I v tomto
případě jde o jednorázovou dávku, poskytnutí několikrát v roce není vyloučeno.

  

O dávky mimořádné okamžité pomoci lze požádat pověřené obecní úřady. Místní příslušnost se
řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Pokud k situaci, která vyžaduje okamžitou
pomoc, došlo mimo správní obvod pověřeného obecního úřadu, v kterém je osoba hlášena k
pobytu, je místně příslušný ten pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu k situaci došlo.

  

(Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení)

  

  

Semináře na měsíc červen

  

8.6.2010 Daň z přidané hodnoty Ing. Vladislav Zábojník
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Martina Mašíčková
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