Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
V Praze dne 28. ledna 2016
Č.j.: MV-178851-3/PO-IZS-2015

Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky
SDH“ obcí pro rok 2016
MV - generální ředitelství HZS ČR, v souladu s čl. 2 odst. 1 Zásad pro poskytování účelových
investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí, vyhlašuje výši
dotace, její maximální procentuální podíl na nákladech akce v běžném roce, objem alokovaných
dotačních prostředků pro obce v jednotlivých krajích a rovněž tak typ požární techniky, na které
se dotace poskytuje.
Dotace se poskytují v následujících podprogramech:
Podprogram 1 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“)
Dotace může být poskytnuta na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky
požární ochrany:
-

pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V,

-

pokud není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro
8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením) vyrobeným v roce 2000
a později.

Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč.
DA
je vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz,
s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se
sedadly pro nejméně 8 osob.
Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou mimořádné
konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje.
Podprogram 2 – stavba požární zbrojnice
Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku
požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V.
Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 4,5 mil. Kč.
Budova rekonstruované požární zbrojnice musí být v majetku obce zřizující jednotku SDH obce.

Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“
Pro oba podprogramy je předpokládaný celkový objem alokovaných dotačních prostředků pro
obce v jednotlivých krajích v mil. Kč následující:
Kraj
hl. m. Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Celkový součet

Dotace MV v mil. Kč
10,0
34,5
25,0
20,0
5,0
14,0
9,0
17,0
16,0
25,0
26,0
16,5
18,5
13,5
250,0
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