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Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2018
- druhá fáze
Program: Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
Výzva: Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za
odbornou přípravu, za uskutečněný zásah mimo územní obvod jejího zřizovatele a na
vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) v souladu s § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a se
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000
Sb.“), v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS
ČR“ v rozsahu „Výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za
odbornou přípravu, za uskutečněný zásah mimo územní obvod jejího zřizovatele a na
vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce“ (dále jen
„výzva“), stanoví:
Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy (dále jen
„kraj“) účelovou neinvestiční dotaci (dále jen „dotaci“) na výdaje spojené s činností jednotek
sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí přičemž se vychází z právních předpisů, kdy:
a)

krajské úřady, v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně, v přenesené
působnosti, 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 1 a podílí se na financování jejich
akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky,

b)

vybrané obecní úřady, v souladu s § 29 odst. 4 písm. b) zákona o požární ochraně,
zabezpečují akceschopnost jednotky SDH obce k zásahům mimo svůj územní obvod,
přičemž jednotkou SDH vybrané obce je jednotka kategorie JPO II nebo JPO III podle
přílohy zákona o požární ochraně, zabezpečující výjezd v souladu s platnými právními
předpisy a dále jednotka kategorie JPO V, která provedla zásah v průběhu rozpočtového
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§ 29 odst. 4 písm. a) č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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roku mimo územní obvod1 svého zřizovatele na výzvu operačního a informačního
střediska hasičského záchranného sboru kraje 2 (dále jen „HZS kraje“).
c)

obecní úřady, v přenesené působnosti na úseku požární ochrany, ve smyslu § 29 odst. 3
písm. a) zákona o požární ochraně, na základě rozpisu HZS kraje 3 zajišťují účast
velitelů a strojníků jednotek SDH obcí na jejich odborné přípravě, kterou pořádá nebo
organizuje HZS kraje.
Čl. 2
Určení a účel dotace

(1) Na dotaci není právní nárok. Poskytnutím této dotace se nezakládá ani nárok na
poskytnutí další dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.
(2) Při poskytování dotace obcím prostřednictvím kraje a výši alokované částky na
dotace pro kraj se přihlíží k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, počtu
jednotek SDH vybraných obcí v kraji, plánu odborné přípravy jednotek SDH obcí,
organizační struktuře jednotlivých kategorií jednotek a počtu zásahů jednotek SDH vybraných
obcí v kraji.
(3)

MV-GŘ HZS ČR poskytuje dotaci obcím prostřednictvím krajů v roce 2018:

a)

na již vynaložené výdaje na odbornou přípravu a výdaje za uskutečněný zásah jednotky
SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného
operačního a informačního střediska HZS kraje v období od 1. srpna 2017 do
31. července 2018,

b)

již vynaložené výdaje na vybavení a opravy neinvestiční povahy v období
1. srpna 2017 do 31. července 2018 a dále na tyto předpokládané výdaje do
31. prosince 2018.
(4)

a)

Účel, na který je dotace určena:

Odborná příprava 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. Dotace
se přednostně čerpá na kurzy pro získání odborné způsobilosti a prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti. Specializační kurzy mohou být vyučovány pouze dle
platných osnov specializačních kurzů vydaných MV-GŘ HZS ČR. HZS kraje řídí
a organizuje odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí pro získání nebo
prodloužení odborné způsobilosti 4.
Odborná příprava k získání odborné způsobilosti je pořádána ve vzdělávacích
zařízeních:
- MV-GŘ HZS ČR,
- HZS krajů, Záchranného útvaru HZS ČR,
- určených MV-GŘ HZS ČR.
Odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti je pořádána
u HZS krajů.

2

§ 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.
§ 26 odst. 2 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb.
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§ 26 odst. 2 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb.
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Z prostředků uvedené dotace hradí obec členovi jednotky SDH obce, který se zúčastnil
příslušného kurzu, instrukčně metodického zaměstnání, taktického nebo prověřovacího
cvičení zejména:
-

náhradu ušlého výdělku,
cestovní náklady,
dokumenty a šířené předpisy MV-GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu.

Obci se z dotace vyčleňují prostředky na odbornou přípravu jen v případě, že se
strojník, velitel družstva, velitel jednotky SDH obce, popřípadě jiný určený člen
jednotky, zúčastnil příslušné odborné přípravy.
Pokud je doba trvání kurzu, instrukčně metodického zaměstnání, taktického nebo
prověřovacího cvičení kratší než 8 hodin, vypočítá se 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 finanční prostředky dotace poskytnuté obci na odbornou přípravu na člena
nebudou obcí vyčerpány, mohou je obce použít k zabezpečení jednotky SDH obce dle
čl. 2 odst. 4. písm. c). Uvedené platí také v případě jednotky SDH obce kategorie JPO
V bez podmínky uskutečněného zásahu jednotky kategorie JPO V mimo územní obvod
jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska
HZS kraje.
b)

Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska
HZS kraje.
Dotaci lze poskytnout obci s jednotkou SDH obce, která na výzvu územně příslušného
operačního a informačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo územní obvod
obce 5, která ji zřizuje, nebo několika obcí, které ji zřizují, pokud je jednotka SDH obce
zřízena na základě sdružení prostředků 6. Podkladem k žádosti o dotaci na výdaje za
uskutečněný zásah mimo území zřizovatele je dílčí zpráva o zásahu jednotky SDH obce,
resp. zpráva o zásahu, uložená u HZS kraje.
Z prostředků uvedené dotace se obci poskytují zejména:
-

náhrada ušlého výdělku členům jednotky SDH obce z důvodu účasti u zásahu,
pohonné hmoty a provozní hmoty spotřebované technikou jednotky při zásahu,
speciální hasiva a sorbenty spotřebované při zásahu.

Výdaje za uskutečněný zásah se nehradí obci, pokud její jednotka SDH obce zasahovala
u dopravní nehody a uplatnila náhradu za provedený zásah při dopravní nehodě nebo
pokud uplatnila náhradu za zásah, vzniklý úmyslným protiprávním jednáním osoby,
s výjimkou jednání osoby, která není plně svéprávná, nebo osoby, která s ohledem na
duševní poruchu není způsobilá ovládnout své jednání a posoudit jeho následky 7.
Dále se obci, pokud její jednotka SDH obce zasahovala v souvislosti s havárií
u právnické nebo podnikající fyzické osoby, nehradí náklady spojené s poskytnutím
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§ 29 odst. 4 písm. a) a § 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.
§ 69a zákona č. 133/1985 Sb.
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§ 44 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
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věcné a osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se škodami prokazatelně vzniklými
havárií dle právního předpisu 8.
Za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele se
považuje i aktivní účast jednotky SDH obce na taktickém nebo prověřovacím cvičení
organizovaném organizační složkou HZS ČR.
c)

Vybavení a opravy neinvestiční povahy
Opravy požární techniky nebo pořízení věcných prostředků, včetně osobních
ochranných prostředků členů jednotky SDH obce, poškozených při zásahu jednotky
mimo územní obvod jejího zřizovatele.
Dotace je určena pro jednotku SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III a také JPO
V, která provedla v průběhu rozpočtového roku zásah mimo územní obvod svého
zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje 9, nebo na výzvu operačního
a informačního střediska HZS kraje 10. Tato podmínka neplatí pro jednotky kategorie
JPO V při využití nevyčerpaných prostředků dotace na výdaje na odbornou přípravu
člena.
Kromě oprav poškozené techniky nebo nákupu věcných prostředků za poškozené, lze
dotaci dle výše uvedených podmínek také použít pro zvýšení akceschopnosti jednotky
SDH obce zejména na pořízení:
-

radiových spojových prostředků,
osobních ochranných prostředků pro hasiče,
požárního příslušenství zásahových požárních automobilů stanovené v právním
předpise 11, a dále na provedení
technické prohlídky požární techniky,
revize věcných prostředků požární ochrany.
Čl. 3
Postup při podání žádosti o dotaci, její zpracování a další administrace
Obec - žadatel o dotaci

(1) O dotace žádají obce MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím HZS kraje v souladu
s § 26 odst. 2 písm. h) zákona o požární ochraně. Dotaci lze poskytnout pouze na základě
podané žádosti o dotaci do datové schránky příslušného HZS kraje do 17. srpna 2018.
(2) V elektronické podobě musí být žádost podepsána platným elektronickým
podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že statutární zástupci obce
nedisponují platným elektronickým podpisem, je třeba, aby byl originál žádosti podepsán
statutárním zástupcem obce a žádost zaslána datovou schránkou jako oskenovaný dokument.
(3) Žádost zaslaná do datové schránky příslušného HZS kraje se považuje za
doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky HZS kraje.
(4) K žádostem podaným v listinné podobě a prostřednictvím jiných technických
prostředků, jakož i k žádostem, které nebyly podány v řádném termínu, se přihlíží jako
k nepodaným.
8

§ 24 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů.
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HZS kraje
(5) HZS kraje provede kontrolu údajů v žádostech a vyhodnotí oprávněnost podaných
žádostí a oprávněnost výše a účelnost požadované dotace.
(6) V případě zjištění vad v předložené žádosti HZS kraje vyzve písemně dopisem
žadatele o dotaci k odstranění zjištěných vad.
(7) Za vady se považují nesprávně uvedené údaje o žadateli. Název žadatele musí
korespondovat s údaji uvedenými v dostupných registrech, např. ARES - Administrativní
registr ekonomických subjektů Ministerstva financí nebo Registr ekonomických subjektů
Českého statistického úřadu. IČO žadatele musí být v osmimístném formátu. Pokud obsahuje
6 čísel, je nutné před těmito čísly vyplnit 00.
(8)

Dále se za vady považuje:

-

požadavek na neúčelně provedenou opravu nebo rozsahem, popř. finančně
nadhodnocenou opravu,
požadavek s nadhodnocenou cenou pořízení věcných prostředků,
neúčelný požadavek na pořízení věcných prostředků.

-

(9) Odstranění zjištěných vad v žádosti se řeší formou podání nové žádosti žadatelem
o dotaci. K odstranění vad HZS kraje poskytne žadateli lhůtu 10 pracovních dní ode dne
písemného doručení výzvy k odstranění vad do datové schránky žadatele.
(10) HZS kraje může žadateli doporučit úpravu výše požadované dotace, u které je
předpoklad, že upravené žádosti na tuto výši bude zcela vyhověno a vyzve písemně žadatele
o dotaci k úpravě žádosti.
(11) Úprava žádosti se řeší formou podání nové žádosti žadatelem o dotaci. HZS kraje
poskytne žadateli lhůtu 10 pracovních dní ode dne písemného doručení výzvy do datové
schránky žadatele.
(12) Důvodem k neposkytnutí dotace a k zastavení řízení o poskytnutí dotace je, že
žadatel o dotaci podáním nové žádosti neodstraní zjištěné vady nebo neupraví svoji žádost
na výši dotace, u které je předpoklad, že žádosti bude zcela vyhověno a nezašle ji na HZS
kraje ve stanovené lhůtě 10 pracovních dní.
(13) HZS kraje vede dokumentaci o dotaci v elektronickém systému spisové služby
pod spisovou značkou souhrnně pro všechny žadatele o dotaci. HZS kraje žádosti obcí
o dotaci archivuje.
(14) HZS kraje připraví pro krajský úřad souhrn žádostí obcí o dotaci poskytovanou
obcím prostřednictvím kraje. Tento souhrn zašle včetně jednotlivých žádostí obcí na
krajský úřad v termínu do 5. října 2018 v členění uvedeném ve formuláři v příloze těchto
zásad.
Krajský úřad
(15) Krajský úřad provede kontrolu identifikačních údajů v souhrnu žádostí obcí
o dotaci. Verifikovaný souhrn žádostí obcí zašle, včetně jednotlivých žádostí obcí na MV-GŘ
HZS ČR v termínu do 24. října 2018 ve formuláři v příloze těchto zásad.
(16) Finanční prostředky dotace obcím, převedou kraje obcím na účet vedený u České
národní banky a to nejpozději do 21 kalendářních dní po jejich obdržení od MV-GŘ HZS ČR
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v souladu s rozpisem dotace jednotlivým obcím uvedeným v rozhodnutí a zašlou obcím
příslušné rozhodnutí vydané MV-GŘ HZS ČR.
MV-GŘ HZS ČR
(17)
MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení prostřednictvím
HZS kraje vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších nezbytných podkladů nebo údajů. HZS
kraje poskytne žadateli lhůtu 10 pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy k doložení
podkladů nebo údajů do datové schránky žadatele.
(18)
MV-GŘ HZS ČR v případě zjištění nedostatků v předloženém souhrnu žádostí
obcí, může vyzvat krajský úřad k odstranění zjištěných nedostatků. Oprava souhrnu žádostí
obcí se řeší formou podání nového souhrnu žádostí, k čemuž MV-GŘ HZS ČR poskytne
krajskému úřadu přiměřenou lhůtu k opravě, přičemž k opravám v jednotlivých žádostech
o dotaci obcí se již nepřihlíží.
(19) Na výzvu krajskému úřadu ze strany MV-GŘ HZS ČR podle odstavce 18 vyzve
krajský úřad HZS kraje k odstranění zjištěných nedostatků. Oprava souhrnu žádostí obcí se
řeší formou podáním nového souhrnu žádostí, k čemuž krajský úřad poskytne HZS kraje
přiměřenou lhůtu k opravě. Krajský úřad může zjištěné nedostatky, týkající se pouze
identifikačních údajů obcí, sám opravit a opravenou souhrnnou žádost obcí zaslat na MV-GŘ
HZS ČR.
(20) Na základě žádostí podle odstavce 15 MV-GŘ HZS ČR povede společné řízení
o poskytnutí dotace obcím prostřednictvím kraje.
(21) MV-GŘ HZS ČR zašle poskytovanou dotaci obcím na bankovní účty krajů,
vedené u České národní banky, rozhodnutí a avízo o zaslání dotace.
Čl. 4
Zveřejnění výzvy a zásad
MV-GŘ HZS ČR a HZS krajů zveřejní tyto zásady a výzvu způsobem umožňujícím
dálkový přístup s uvedením kontaktních údajů pro příjem žádostí.
Čl. 5
Čerpání a použití dotace
(1)

Poskytnutou dotaci lze použít jen na účel uvedený v čl. 2 odst. 4 těchto zásad.

(2) Obce se při použití prostředků dotace řídí rozpočtovými pravidly v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla).
(3) Krajský úřad je oprávněn provádět kontrolu přenesené působnosti u obcí
v souladu s ustanovením § 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 115 zákona č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001
Sb.“).
(4) Použití dotace podléhá ve smyslu ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 320/2001 Sb.,
následné veřejnosprávní kontrole vykonávané u příjemce dotace specializovanými
kontrolními orgány Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a orgány Finanční správy.
Procesní pravidla výkonu následné veřejnosprávní kontroly na místě jsou nastavena zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony
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v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona
o některých přestupcích.
(5) Obec, jako konečný příjemce 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.
(6) Pokud příjemce porušil rozpočtovou kázeň podle zákona č. 218/2000 Sb., je
povinen o výsledku řízení s příslušným finančním úřadem informovat kraj a poskytovatele
dotace.
(7) Obec je povinna prostřednictvím kraje poskytovanou dotaci vypořádat
s poskytovatelem v rámci finančního vypořádání ve smyslu § 14 vyhlášky č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se stáním rozpočtem, státními finančními
aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. (vyhláška o finančním
vypořádání - dále jen „vyhláška“). Vypořádání zasílá obec kraji na tiskopise, jehož vzor je
uveden v příloze č. 7A této vyhlášky, nejpozději do 5. února 2019. Ve stejném termínu
provede převod nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté dotace na účet kraje
a doprovodí jej avízem.
(8) Kraj zasílá finanční vypořádání dotací, v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky na
MV-GŘ HZS ČR souhrnně za všechny obce v kraji, kterým dotace byla poskytnuta a to
nejpozději do 25. února 2019. Podklady pro finanční vypořádání dotace kraj předloží na MVGŘ HZS ČR na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 8A vyhlášky. Ve stejném termínu
provede převod vrácených finančních prostředků obcemi na účet cizích prostředků
poskytovatele č. 6015-8908881/0710. Převod vracených prostředků musí být doprovázen
avízem.
(9) Nevyčerpané prostředky z poskytnuté dotace, které příjemce dotace vrací
prostřednictvím kraje v průběhu roku, na který je dotace poskytnuta, zasílá kraj na výdajový
účet poskytovatele č. 8908881/0710.
(10) Číslo účelového znaku, pod kterým bude dotace vykázána, je 14004.
(11) Finanční prostředky poskytnuté dotace lze použít nejpozději do 31. prosince 2018.
(12) Příjemce dotace a kraj převzetím rozhodnutí souhlasí s uveřejněním dokumentů
a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotace v souladu s platnými právními předpisy.
Čl. 6
Závěrečné ustanovení
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení a postupuje se podle nich poprvé při
poskytování dotace pro rok 2018 na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah
jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného
operačního a informačního střediska HZS kraje a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.
generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
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