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MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414
IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Č.j. MV-18091-12/PO-IZS-2014

Praha 6. března 2014
Počet listů: 7

R o zho dnutí
V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
se poskytuje účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtů krajů
a hl. m. Prahy na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 5 477 000,- Kč
Příjemce dotace:
Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Dotace je poskytnuta převodem na účet příjemce dotace č.: 94-813511/0710
Odůvodnění:
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje prostřednictvím MV-GŘ HZS ČR účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy (dále jen „kraj“) na výdaje
spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí formou účelově vázaného příspěvku
krajům
(dále
jen
„účelová
neinvestiční
dotace“),
přičemž
se
vychází
z ustanovení právních předpisů, kdy:
a)

kraje, v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v přenesené působnosti státní
správy hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady
jednotkám sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) vybraných obcí spojené se zásahy
mimo jejich územní obvod v souladu s ustanovením § 29 odst. 4 písm. a) a podílí se na
financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky,

b)

vybrané obce, v souladu s § 29 odst. 4 písm. b) zákona o požární ochraně, zabezpečují
akceschopnost jednotky SDH obce k zásahům mimo svůj územní obvod. Jednotkou SDH
vybrané obce je dle uvedeného ustanovení jednotka kategorie JPO II nebo JPO III podle
přílohy zákona o požární ochraně a podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška o jednotkách PO“), zabezpečující výjezd v souladu s platnými právními předpisy a
dále jednotka kategorie JPO V, která ve smyslu § 29 odst. 4 písm. a) zákona
o požární ochraně provedla zásah v průběhu roku mimo svůj územní odvod v souladu
s poplachovým plánem kraje nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje
v souladu s § 73 odst. 3 zákona o požární ochraně. Podle § 29 odst. 4 písm. c) zákona o
požární ochraně, zabezpečují jednotky SDH vybraných obcí kategorie JPO II nepřetržitou
pohotovost
mimo
pracoviště
v počtu
jednoho
požárního
družstva
o zmenšeném početním stavu (u kategorie JPO II/1) nebo dvou družstev o zmenšeném
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početním stavu (u kategorie JPO II/2),

c)

obce, v přenesené působnosti na úseku požární ochrany ve smyslu § 29 odst. 3 písm. a)
zákona o požární ochraně, na základě rozpisu hasičského záchranného sboru kraje (dále jen
„HZS kraje“), v souladu s § 26 odst. 2 písm. l) zákona o požární ochraně, zajišťují účast
velitelů a strojníků jednotek SDH obcí na jejich odborné přípravě. Odbornou přípravu pořádá
HZS kraje. Účelovou neinvestiční dotaci na uvedenou činnost poskytuje kraj v souladu s § 27
odst. 3 písm. b) bod 2. zákona o požární ochraně v návaznosti na
§ 26 odst. 2 písm. l) zákona o požární ochraně.

(2) Finanční prostředky poskytované MV-GŘ HZS ČR na zabezpečení činností krajů,
uvedených v odst. 1 tohoto rozhodnutí, jsou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu krajů,
poskytované ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb. Pokud kraj poskytne tyto
prostředky přímo obcím, jedná se o výdaj z rozpočtu kraje do rozpočtu obce za podmínek
stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
(3) Při poskytování účelové neinvestiční dotace se přihlíží ke koncepci požární ochrany
kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, k materiálně technickému
vybavení jednotek SDH vybraných obcí a plánu odborné přípravy jednotek SDH obcí,
zpracovaného HZS kraje.
1.

(4) Účelová neinvestiční dotace je určena obcím na:
Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce ve formě
příspěvku:
a)

1

na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II 1, která zabezpečuje výjezd
z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut 2 po vyhlášení poplachu jednotce
v síle nejméně jednoho družstva, u kategorie JPO II/2 nejméně dvou družstev, o
zmenšeném početním stavu 3, ve složení velitel, strojník a dva hasiči. Členové jednotky
zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby v souladu s § 20
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení
vlády č. 498/2002 Sb.
Podíl vybrané obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky z jejího rozpočtu činí
minimálně 20 % celkové částky poskytované účelové neinvestiční dotace na
zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II.
Tato část účelové neinvestiční dotace může být čerpána na:
- neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární
ochrany, přípravu na technické prohlídky techniky, revize věcných prostředků a
neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce zřizující jednotku,
ostatní provozní výdaje pro udržení akceschopnosti jednotky,
- mzdové výdaje na pracovní pohotovost člena vykonávajícího službu v jednotce
jako svoje zaměstnání, na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), na odměny

§ 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

2 § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 247/2001 Sb.
3 § 4 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
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členům, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o členství v jednotce podle zvláštního
předpisu 4 za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu výkonu
služby zpracovaného velitelem jednotky.

Z poskytnuté účelové neinvestiční dotace ve výši 5 477 000,- Kč se na zabezpečení výše
uvedené činnosti vyčleňuje níže uvedeným vybraným obcím částka 2 880 000,- Kč takto:
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Vybraná obec

IČ:

Obec Černilov
Město Červený Kostelec
Obec Deštné v Orlických horách
Obec Hajnice
Město Hořice
Město Hostinné
Město Chlumec nad Cidlinou
Město Kopidlno
Město Kostelec nad Orlicí
Město Nechanice
Město Nová Paka
Město Nové Město nad Metují
Město Nový Bydžov
Město Opočno
Město Pec pod Sněžkou
Město Police nad Metují
Město Rokytnice v Orlických horách
Město Sobotka
Město Solnice
Město Špindlerův Mlýn
Město Třebechovice pod Orebem
Město Týniště nad Orlicí
Město Úpice
Město Žacléř

00268674
00272566
00274844
00277827
00271560
00277908
00268861
00271705
00274968
00269191
00271888
00272876
00269247
00275191
00278181
00272949
00275301
00272124
00275417
00278343
00269719
00275468
00278386
00278491

Účelová neinvestiční
dotace ve výši *
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč
120 000,- Kč

∗

Pozn.: Pokud nebude zabezpečena akceschopnost jednotky SDH obce kategorie JPO
II dle odst. 4 bodu 1. písm. a) za celé období roku, krátí se účelová neinvestiční dotace
pro obec o příslušný počet 1/12 celkového objemu vyčleněných prostředků (tj. za
měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna).

b)

na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu
v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje
zaměstnání v pracovním poměru dle části druhé, Hlavy II zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Minimální rozsah pracovního

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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úvazku musí činit 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní
zaměřenou na požární ochranu.
Podíl vybrané obce na mzdovém a zákonném a sociálním pojištění členů z jejího
rozpočtu činí minimálně 10 % celkové poskytované částky dotace na 1 člena jednotky
SDH obce.
Z poskytnuté účelové neinvestiční dotace ve výši 5 477 000,- Kč se na zabezpečení výše
uvedené činnosti vyčleňuje níže uvedeným vybraným obcím částka 1 000 000,- Kč takto:

Vybraná obec

IČ:

Obec Černilov
Obec Hořiněves
Město Kostelec nad Orlicí
Město Nechanice
Město Nové Město nad Metují
Město Police nad Metují
Město Špindlerův Mlýn
Město Žacléř

00268674
00268801
00274968
00269191
00272876
00272949
00278343
00278491

**

2.

Účelová neinvestiční
dotace ve výši **
150 000,- Kč
100 000,- Kč
50 000,- Kč
200 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
50 000,- Kč
250 000,- Kč

Počet členů
3
2
1
4
2
2
1
5

Pozn.: Pokud člen nebude vykonávat službu v jednotce SDH obce jako svoje
zaměstnání dle zákoníku práce po celé období roku, krátí se účelová neinvestiční dotace
pro obec o příslušný počet 1/12 objemu účelové neinvestiční dotace (tj. za měsíce, kdy
akceschopnost nebyla plně zajištěna).

Výdaje na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek SDH
obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení
o odborné způsobilosti, dále specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí,
instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů.
HZS kraje podle § 26 odst. 2 písm. l) zákona o požární ochraně řídí a organizuje odbornou
přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí. Počet dobrovolných hasičů
u jednotky SDH obce ve funkcích strojník, velitel družstva a velitel jednotky SDH obce, pro
které HZS kraje pořádá odbornou přípravu, je systemizován přílohou č. 4 vyhlášky
o jednotkách PO.
Účelová neinvestiční dotace v uvedené oblasti odpovídá druhu odborné přípravy, tzn.
k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušnému kurzu pro člena jednotky SDH obce, dále instrukčně metodickému zaměstnání,
taktickému nebo prověřovacímu cvičení. Účelová neinvestiční dotace se přednostně čerpá na
kurzy pro získání odborné způsobilosti a prodloužení platnosti osvědčení o odborné
způsobilosti členů jednotek SDH obcí.
Specializační kurzy mohou být vyučovány pouze dle platných osnov odborných
a specializačních kurzů vydaných MV-GŘ HZS ČR.
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Z prostředků uvedené účelové neinvestiční dotace se hradí členovi, který se příslušného kurzu,
instrukčně metodického zaměstnání, taktického nebo prověřovacího cvičení zúčastnil zejména:
-

refundace mzdy,
cestovní náklady,
dokumenty a šířené předpisy MV-GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti je pořádána ve vzdělávacích zařízeních:
Ministerstva vnitra,
HZS krajů,
určených MV-GŘ HZS ČR.
Odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti je pořádána u
HZS krajů.
Obci je možno z účelové neinvestiční dotace vyčlenit prostředky na odbornou přípravu jen
pokud se strojník, velitel družstva, velitel jednotky SDH obce, popřípadě jiný určený člen,
zúčastnil organizované odborné přípravy.
Příslušný HZS kraje sestaví plán odborné přípravy na daný kalendářní rok podle potřeby
zařazení výše uváděných funkcí na úseku požární ochrany do odborné přípravy. Plán se
sestavuje počátkem příslušného roku. Tento plán je současně podkladem pro rozpis účelové
neinvestiční dotace na odbornou přípravu.
Prostředky účelové neinvestiční dotace se poskytují obci na člena dle hodinové dotace
odborné přípravy (v kurzu, instrukčně metodické zaměstnání, taktické nebo prověřovací
cvičení) takto:
Hodinová dotace odborné
přípravy dle odst. 4 bodu 2.
rozhodnutí
40 ***
24 ****
16
8

Účelová neinvestiční dotace obci na
člena dle hodinové dotace odborné
přípravy
2 000,- Kč
1 200,- Kč
800,- Kč
400,- Kč

*** Pozn.: Na kurz V-40 při absolvování prezenční formou se poskytne účelová neinvestiční
dotace ve výši, která odpovídá účelové neinvestiční dotaci v rámci hodinové dotace 24
hodin,
tzn.
poskytne
se
účelová
neinvestiční
dotace
ve
výši
1 200,- Kč.
**** Pozn.: Na kurz V-40 v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami
určené části kurzu V-40 e-learningovou formou se poskytne účelová neinvestiční dotace
ve výši 1 200,- Kč.
Pokud je doba trvání kurzu, instrukčně metodického zaměstnání, taktického nebo
prověřovacího cvičení kratší než 8 hodin, vypočítá se účelová neinvestiční dotace na tuto
odbornou přípravu přímou úměrou z částky hodinové dotace odborné přípravy v délce 8
hodin. Stejný princip se použije i v případě jiného trvání odborné přípravy než je hodinová
dotace odborné přípravy v délce 16 hodin, 24 hodin a 40 hodin.
V případě, že prostředky vyčleněné obci z účelové neinvestiční dotace na člena dle hodinové
dotace odborné přípravy (v kurzu, instrukčně metodické zaměstnání, taktické nebo
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prověřovací cvičení) nebudou vyčerpány, mohou se použít k zabezpečení činností dle odst. 4
bodu 3. nebo bodu 4. tohoto rozhodnutí.
3.

Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného
operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.
Účelovou neinvestiční dotaci lze také použít pro jednotku SDH obce, která na výzvu územně
příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo území obce
(v souladu s § 29 odst. 4 písm. a) a § 73 odst. 3 zákona o požární ochraně), která ji zřizuje,
nebo několika obcí, které ji zřizují, pokud je jednotka SDH obce zřízena na základě sdružení
prostředků (§ 69a zákona o požární ochraně). Podkladem k čerpání účelové neinvestiční
dotace na výdaje za uskutečněný zásah je dílčí zpráva o zásahu, resp. zpráva o zásahu,
uložená u HZS kraje.

4.

Výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy a dále neinvestiční opravy, revize,
technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (např. spojové
prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.) jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II,
JPO III a také JPO V, která ve smyslu § 29 odst. 4 písm. a) zákona
o požární ochraně provedla zásah v průběhu roku mimo svůj územní odvod v souladu
s poplachovým plánem kraje nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje
v souladu s § 73 odst. 3 zákona o požární ochraně.

Z poskytnuté účelové neinvestiční dotace ve výši 5 477 000,- Kč se na zabezpečení činností
uvedených v odst. 4 bodu 2., 3. a 4. tohoto rozhodnutí vyčleňuje obcím částka
1 597 000,- Kč.
(5) Účelová neinvestiční dotace je určena na zabezpečení činností uvedených v odst. 4
tohoto rozhodnutí v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
(6) Podkladem kraje pro přidělení účelové neinvestiční dotace obcím, je věcný rozpis
účelové neinvestiční dotace předložený ředitelem HZS kraje 5.
(7) Účelovou neinvestiční dotaci mohou kraje použít pouze k financování činností jednotek
SDH obcí zřízených dle § 29 odst. 1 písm. a) nebo § 69a zákona o požární ochraně, kde je
účastníkem smlouvy o sdružení obec.
(8) Rozpis obcí, kterým jsou poskytovány prostředky z účelové neinvestiční dotace na
výdaje k zabezpečení činností uvedených v odst. 4. bodě 1. písm. a) a bodě 1. písm. b) tohoto
rozhodnutí je závazný. Změny jednotlivých obcí v rozpisu čerpání účelové neinvestiční dotace
v průběhu kalendářního roku, jsou možné pouze v případě náhrady jednotky kategorie JPO II, resp.
člena, za jinou plánovanou jednotku kategorie JPO II, resp. člena jiné jednotky SDH obce, která
bude v daném kalendářním roce zajišťovat akceschopnost jednotky, resp. výkon služby člena, dle
podmínek stanovených v odst. 4 bodě 1. písm. a), resp. bodě 1. písm. b). tohoto rozhodnutí. Tuto
změnu bude možné provést pouze formou žádosti kraje o změnu vydaného rozhodnutí zaslanou na
MV-GŘ HZS ČR. Pokud jednotka kategorie JPO II po celý příslušný kalendářní měsíc v roce
poskytnutí dotace nezabezpečí svoji akceschopnost nebo členové nebudou vykonávat službu
v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání, bude poměrná část prostředků (1/12 za každý měsíc,
kdy nebyla akceschopnost plně zajištěna) účelové neinvestiční dotace vrácena na účet poskytovateli,
v souladu s příslušnými právními předpisy.
5

§ 26 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

6

(9) Prostředky účelové neinvestiční dotace v minimální výši na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti podle odst. 4 bodu 1. písm. a) a písm. b) tohoto rozhodnutí kraj rozepisuje na
počátku příslušného roku. Prostředky účelové neinvestiční dotace na výdaje podle odst. 4 bodu 2.,
3. a 4. tohoto rozhodnutí rozepisuje v celém rozsahu na konci roku s ohledem na celkový podíl v
počtu zásahů jednotek SDH obcí mimo území zřizovatele v období roku stanoveného HZS kraje a
počtu členů jednotek SDH obcí, kteří se zúčastnili odborné přípravy organizované HZS kraje.
(10) Kraj se při použití prostředků účelové neinvestiční dotace řídí rozpočtovými pravidly a
je oprávněn provádět kontrolu hospodaření a evidence poskytnutých prostředků v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zúčtování účelové neinvestiční dotace se
provádí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 218/2000 Sb.
(11) Obec, jako příjemce prostředků z účelové neinvestiční dotace, je povinna uchovávat
veškeré průkazné účetní záznamy o jejich použití v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(12) Příjemce dotace je povinen poskytovanou účelovou neinvestiční dotaci vypořádat
s poskytovatelem v rámci finančního vypořádání ve smyslu § 14 odst. 9 zákona
č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
(13) Případné změny rozhodnutí v průběhu rozpočtového roku, kromě případů uvedených
v odst. 8 tohoto rozhodnutí může MV-GŘ HZS ČR provést na základě písemné žádosti kraje
vydáním rozhodnutí.
(14) Číslo účelového znaku, pod kterým má být vykázána účelová neinvestiční dotace, je
14004.
(15) Při vyčerpání všech prostředků účelové dotace pro příslušný rok nároky uplatněné obcí
za zásah její jednotky SDH obce mimo územní obvod obce k rozvahovému dni pro účetní závěrku
k poslednímu dni účetního období v příslušném roce 6 přidělení účelové dotace uhradí kraj ze svých
rozpočtových zdrojů. Nároky uplatněné příslušnou obcí po rozvahovém dni pro účetní závěrku
účetního období v příslušném roce lze uhradit z účelové dotace v následujícím roce.
(16) Dotace bude poskytnuta jednorázově na účet příjemce dotace po vydání rozhodnutí.

„otisk úředního razítka“
Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba
podepsáno elektronicky
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§ 17 až § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
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