VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. dubna 2000 č. 382
k Návrhu strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky
Vláda
I. s c h v a l u j e Návrh strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky, obsažený v části III předloženého
materiálu (dále jen „Strategie“);
II. b e r e n a v ě d o m í provázanost Strategie s realizací konkrétních opatření k jejímu naplnění a se zabezpečením
potřebných finančních prostředků;
III. u k l á d á
l . ministrům zemědělství, životního prostředí, dopravy a spojů, pro místní rozvoj, vnitra, obrany, průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedovi vlády a ministru financí, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně a přednostům okresních úřadů respektovat a prosazovat Strategii v řídících, metodických a organizačních pokynech,
2. místopředsedovi vlády a ministru financí ve spolupráci s ministry zemědělství a životního prostředí doplnit do vyhlášky
č. 127/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), zohlednění map
záplavových území jako nedílnou součást cenových map obcí,
3. ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s předsedkyní Českého statistického úřadu zapracovat do věcného záměru
zákona o obnově území po povodních, popřípadě jiných přírodních katastrofách, postup zajištění statistického šetření
a sledování škod způsobených povodněmi, případně jinými přírodními katastrofami,
4. předsedkyni Českého statistického úřadu ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj a místopředsedou vlády a ministrem financí zpracovat metodiku statistického zjišŅování škod po povodních, případně jiných přírodních katastrofách
v případech vládou nebo zákonem klasifikované mimořádné události,
5. místopředsedovi vlády a ministru financí připravit a předložit vládě do 30. června 2000 novelu zákona č. 363/1999 Sb.,
o pojišŅovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišŅovnictví), která stanoví povinnost pojišŅoven
předávat pro účely dlouhodobého statistického zjišŅování povodňových škod informace o případech realizovaného pojistného plnění, vyplývajícího z pojištění majetku na riziko povodní,
6. ministrům zemědělství a životního prostředí ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj a dopravy a spojů zpracovat kontrolní zprávu o plnění Strategie a předložit ji vládě k projednání do 31. března 2003,
7. ministru zemědělství Strategii zveřejnit.
Provedou:
místopředseda vlády a ministr financí,
ministři zemědělství,
životního prostředí,
dopravy a spojů, pro místní rozvoj,
vnitra, obrany,

průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy,
předsedkyně Českého statistického úřadu,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně,
přednostové okresních úřadů
Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n, v.r.
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