Statut Fondu krytí škod
1. Úvodní ustanovení
1. Statutární město Brno zřizuje Fond krytí škod (dále jen „Fond“)
2. Fond se zřizuje za účelem úhrad škod vzniklých na majetku statutárního města Brna
3. Fond je zřízen v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, jako účelový peněžní fond

2. Zdroje Fondu
1. Zdroje Fondu tvoří:
a. zůstatek Fondu k 31.12 předchozího roku
b. pravidelný roční převod prostředků ze schváleného rozpočtu města ve výši 10 mil Kč v případě,
že zůstatek Fondu k 30.6 předchozího roku bude nižší než 200 mil. Kč
c. jednorázové převody do Fondu dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna
d. úroky z prostředků Fondu
2. V případě, že objem finančních prostředků Fondu poklesne pod 30 mil Kč, bude informováno
Zastupitelstvo města a bude předložen návrh opatření k doplnění zdrojů Fondu.

3. Použití Fondu
1. Prostředky Fondu budou využity na úhrady škod způsobených nahodilou neodvratitelnou událostí,
nezávislou na vůli správce majetku (vyšší moc) na majetku statutárního města Brna přihlášeném do
Fondu
2. Fond nehradí zejména
a. odpovědnostní škody
b. škody způsobené zanedbáním řádné údržby a ochrany majetku
c. škody způsobené opotřebením a zastaráním majetku
d. škody způsobené úmyslně nebo nedbalostí
e. komerčně pojištěné škody
3. Výše škody bude stanovena jako částka, kterou je třeba vynaložit na uvedení poškozeného majetku do
stavu zajišťujícího původní funkci. Výše škody nezahrnuje výdaje spojené s rozšířením funkčnosti nebo
modernizací poškozeného majetku
4. Pokud majetek nelze opravit (uvést do původního stavu), hradí se:
a. výdaje potřebné pro odstranění nebo likvidaci poškozeného majetku, jestliže správce majetku
rozhodne, že poškozený majetek nebude nahrazován
b. výdaje potřebné pro obstarání majetku srovnatelné funkce a kvality (reprodukce majetku),
jestliže správce majetku rozhodne, že poškozený majetek bude nahrazen; náhrada se poměrně
sníží v závislosti na stáří poškozeného majetku (zohlednění amortizace); případné rozšíření
funkčnosti nebo modernizace majetku se nehradí
5. Škody jsou hrazeny pouze do výše zůstatku prostředků Fondu
4. Správci majetku
1. Správci majetku se rozumí
a. útvary magistrátu města Brna
b. městské části
c. příspěvkové organizace zřízené městem a městskými částmi
2. Majetek ve správě útvarů magistrátu města Brna je do Fondu zařazen automaticky na základě údajů
získaných z účetní evidence
3. Správci uvedení v 4.1 b) a c) mají právo do Fondu přihlašovat a odhlašovat jimi spravovaný majetek.
4. Majetek je přihlašován a odhlašován písemně správci Fondu. Přihlášení a odhlášení musí obsahovat
a. identifikaci majetku
b. účetní hodnotu majetku
5. Správci majetku mají povinnost
1

o majetek přihlášený do Fondu řádně pečovat
informovat správce Fondu o komerčním pojištění majetku zařazeného do Fondu
informovat správce Fondu o změnách přihlášeného majetku
bezodkladně písemnou formou hlásit škody na majetku přihlášeném do Fondu komisi Fondu
umožnit činnost komise Fondu
podílet se do výše spoluúčasti na úhradě škody. Spoluúčast je stanovena ve výši 10% škody,
minimálně však 10 000 Kč
5. Správce Fondu
1. Funkci správce Fondu vykonává Odbor rozpočtu a financování magistrátu města Brna
2. Správce Fondu
a. spravuje prostředky Fondu s využitím bankovních účtů a produktů finančního trhu
b. předkládá každoročně orgánům města informace o hospodaření Fondu
c. vede evidenci škod a čerpání prostředků Fondu
d. informuje správce majetku o finančním zůstatku Fondu
e. organizuje činnost Fondu a vydává metodické pokyny
f. bezodkladně po schválení výše odškodnění v Radě města Brna zajišťuje úhrady škod
g. vede seznam majetku přihlášeného do Fondu
a.
b.
c.
d.
e.
f.

6. Komise Fondu
1. Tříčlenná komise Fondu je tvořena zaměstnanci Magistrátu města Brna.
2. Komise Fondu
a. prošetřuje okolnosti vzniku škody a zjišťuje výši škody
b. po konečném vyčíslení škody zpracovává zprávu o škodní události uvádějící příčiny, výši a
způsob odstranění škody
c. předkládá Radě města Brna zprávu o škodní události a návrh na odškodnění z Fondu
7. Rada města Brna
1. Ustavuje komisi Fondu a jmenuje její členy
2. Schvaluje konečnou výši odškodnění z Fondu u jednotlivých škod
3. Schvaluje rozpočtová opatření související s vyplácením odškodnění z Fondu
8. Zvláštní ustanovení
pro projekty realizované z Fondu kofinancování evropských projektů (FKEP)
1. Škody na výstupech projektů realizovaných z FKEP jsou po dobu udržitelnosti hrazeny v plné výši a bez
ohledu na jejich původ. Omezení ustanovení 3.1, 3.2 a 3.5 se neaplikují.
2. V případě, že nastane událost popsaná v ustanovení 2.2 a zdroje fondu nebudou rozhodnutím
Zastupitelstva doplněny, budou výstupy projektů realizovaných z FKEP podobu udržitelnosti pojištěny
komerčně.

1.
2.
3.
4.

9. Přechodná a závěrečná ustanovení
Na Fond přechází veškerá agenda Fondu krytí škod na nemovitém majetku a souboru movitých věcí ve
vlastnictví města Brna
Změny statutu podléhají schválení v Zastupitelstvu města Brna.
Statut byl schválen na Zastupitelstvu města Brna Z6/018 dne 9.10.2012
Statut nabývá účinnosti k 1.1.2013
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