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MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 4

Č.j. MV-7609-2/PO-IZS-2018

Praha 18. ledna 2018
Počet listů: 3

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů vybrané obce 1 na rok 2018
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.
Žadatel:
Obec, zřizovatel jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce, zařazené v
kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí
území kraje jednotkami PO.
Termín pro předložení žádosti:
28. únor 2018
Oblast podpory:
Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce ve formě účelové neinvestiční dotace (dále
jen „dotace“):
-

Zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II/1 2, která zabezpečuje výjezd
z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut 3 po vyhlášení poplachu jednotce v
síle nejméně jednoho družstva, u kategorie JPO II/2 nejméně dvou družstev, o
zmenšeném početním stavu 4, ve složení velitel, strojník a dva hasiči. Členové jednotky
zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby 5.

-

Mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení člena vykonávajícího
službu v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání
v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 68 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o požární ochraně“). Minimální rozsah
pracovního úvazku musí činit 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní
zaměřenou na činnost jednotky SDH obce.

1

Vybraná obec (dále jen „obec“) je obec zřizující jednotku SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III podle
přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zabezpečující výjezd v
souladu s platnými právními předpisy.
2
§ 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
3
§ 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 247/2001 Sb.
4
§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
5
§ 20 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002
Sb.

1

Kritérium:
Jednotka SDH obce musí být zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení
kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.
Limit poskytované dotace:
-

na jednotku SDH obce zařazenou v kategorii JPO II/1 max. 150 000 Kč,
na jednotku SDH obce zařazenou v kategorii JPO II/2 max. 300 000 Kč,
mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení člena vykonávajícího službu
v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 68
odst. 3 zákona o požární ochraně max. 50 000 Kč/člen.

Forma a způsob podání žádosti o dotaci:
-

obce žádají MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím hasičského záchranného sboru kraje (dále
jen „HZS kraje“) v souladu s § 26 odst. písm. h) zákona o požární ochraně. Dotaci lze
poskytnout pouze na základě podané žádosti o dotaci ve formuláři v příloze č. 1 „Zásad
pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2018“ (dále jen
„zásady“) a podané datovou schránkou příslušnému HZS kraje v termínu do 28. února
2018.

-

žádost je zpracována pomocí aktivního formuláře, která umožňuje automatické ověření
součtu požadovaných finančních prostředků dotace. Žádost proto vyplňujte v programu
Excel.

-

finanční částky v žádosti se vyplní na celé koruny. V případě nutnosti zaokrouhlování je
pravidlo následující:
-

částka 1 až 4 se zaokrouhlují dolů,
částka 5 až 9 se zaokrouhlují nahoru.

-

součástí žádosti musí být kopie dokumentu (smlouvy) o zřízení účtu u České národní
banky, na který bude obci dotace poskytnuta.

-

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 a řízení o nich bude zastaveno.

Formulář žádosti o dotaci: uveden v zásadách, příloha č. 1
Závazné postupy:
Konkrétní závazné postupy jsou uvedeny v zásadách, které jsou uveřejněny na www.hzscr.cz
a na internetových stránkách HZS krajů nebo krajských úřadů, včetně dalších rozhodných
dokumentů a kontaktů.
Hodnocení:
-

HZS kraje provede kontrolu údajů v žádosti a vyhodnotí oprávněnost podaných žádostí.
V případě zjištění nedostatků v předložené žádosti, HZS kraje vyzve žadatele o dotaci
k odstranění zjištěných nedostatků. Oprava žádosti se řeší formou podání nové žádosti
žadatelem o dotaci, k čemuž HZS kraje poskytne přiměřenou lhůtu, maximálně však 10
pracovních dní od vyzvání žadatele k opravě.

-

Neodstraní-li žadatel o dotaci zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě podáním nové
žádosti, je to důvodem k neposkytnutí dotace a řízení o poskytnutí dotace bude
zastaveno.
2

-

MV-GŘ HZS ČR si prostřednictvím HZS kraje vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu
řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších nezbytných podkladů nebo údajů,
k čemuž HZS kraje poskytne žadateli o dotaci přiměřenou lhůtu, maximálně však 10
pracovních dní.

Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
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