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Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím 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
Výzva: Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané 1 obce
na rok 2018
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.“), stanoví „Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok
2018“ (dále jen „zásady“) v rámci programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ
HZS ČR v rozsahu výzvy: „Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
vybrané obce na rok 2018“
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, se podílí na financování akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných
hasičů (dále jen „SDH“) vybraných obcí, v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona o
požární ochraně, v přenesené působnosti státní správy

b)

vybrané obecní úřady, v souladu s § 29 odst. 4 písm. b) zákona o požární ochraně,
zabezpečují akceschopnost jednotek SDH obce k zásahům mimo svůj územní obvod.
Jednotkou SDH obce je jednotka kategorie JPO II nebo JPO III podle přílohy zákona o
požární ochraně zabezpečující výjezd v souladu s platnými právními předpisy. Podle §
29 odst. 4 písm. c) zákona o požární ochraně, zabezpečují jednotky SDH 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
početním stavu (u kategorie JPO II/2).
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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.
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Čl. 2
Určení dotace
(1) Finanční prostředky dotace poskytované MV-GŘ HZS ČR obcím prostřednictvím
krajů, jsou poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb. a v souladu s usnesením vlády České
republiky ze dne 6. listopadu 2002 č. 1084. Obec přijímá dotaci jako prostředky státního
rozpočtu na výkon činností stanovených v zákoně o požární ochraně a uvedených v čl. 1 odst.
1 písm. a) a písm. b) těchto zásad.
(2) Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutím této dotace se nezakládá ani
nárok na poskytnutí další dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.
(3) MV-GŘ HZS ČR ve výzvě stanoví výši dotace poskytované na výdaje dle čl. 2
odst. 4, a to na základě možnosti státního rozpočtu. Při poskytování dotace obcím
prostřednictvím kraje se přihlíží k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany
a organizační struktuře jednotlivých kategorií jednotek.
a)

(4) Dotace je určena na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce:
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.
Podíl obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky z jejího rozpočtu činí minimálně 20
% celkové částky poskytované dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky
kategorie JPO II. Tato část dotace může být čerpána na:
-

mzdové výdaje na pracovní pohotovost člena vykonávajícího službu v jednotce
SDH obce jako svoje zaměstnání, na odměny z dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), na
odměny členům, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o členství v jednotce podle
zvláštního předpisu 6 za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu
výkonu služby zpracovaného velitelem jednotky,

-

opravy, technické prohlídky požární techniky a revize věcných prostředků požární
ochrany, věcné vybavení neinvestiční povahy, které je majetkem obce zřizující
jednotku, popř. ostatní provozní výdaje pro udržení akceschopnosti jednotky.

Pokud není zabezpečena akceschopnost jednotky kategorie JPO II dle čl. 2 odst. 4 písm.
a) za celé období roku, krátí se dotace pro obec o odpovídající počet 1/12 celkového
objemu vyčleněných prostředků, tzn. za měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně
zajištěna.
b) 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. Minimální rozsah
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§ 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
§ 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.
6
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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pracovního úvazku musí činit 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní
zaměřenou na činnost jednotky SDH obce.
Podíl obce na mzdových výdajích a zákonném pojistném na sociální zabezpečení členů
z jejího rozpočtu činí minimálně 10 % celkové poskytované částky dotace na 1 člena
jednotky SDH obce.
Pokud člen nevykonává službu v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání dle
zákoníku práce po celé období roku, krátí se dotace pro obec o odpovídající počet 1/12
objemu dotace, tzn. za měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna.
Čl. 3
Postup při podání žádosti o dotaci
(1) O dotace uvedené v čl. 2 odst. 4 žádají obce 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 a podané datovou schránkou příslušnému HZS kraje nejpozději do 28.
února 2018.
(2) 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.
(3) Součástí žádosti musí být kopie dokumentu (smlouvy) o zřízení účtu u České
národní banky, na který bude obci dotace poskytnuta.
(4) 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.
(5) Neodstraní-li žadatel o dotaci zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě dle čl. 3 odst.
4 podáním nové žádosti, je to důvodem k neposkytnutí dotace a řízení o poskytnutí dotace
bude zastaveno.
(6) 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.
(7) 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.
(8) HZS kraje připraví pro krajský úřad souhrn žádostí obcí o účelovou neinvestiční
dotaci poskytovanou obcím prostřednictvím kraje. Tento souhrn zašle včetně jednotlivých
žádostí obcí (i s kopií dokumentu (smlouvy) o zřízení účtu u České národní banky) na krajský
úřad v termínu do 31. března 2018, v členění uvedeném ve formuláři v příloze č. 2 těchto
zásad.
(9) Krajský úřad provede kontrolu identifikačních údajů v souhrnu žádostí obcí o
dotaci poskytovanou prostřednictvím kraje. Verifikovaný souhrn žádostí obcí zašle, včetně
jednotlivých žádostí obcí, na MV-GŘ HZS ČR v termínu do 15. dubna 2018 ve formuláři
v příloze č. 2.
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(10) 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
přiměřenou lhůtu k opravě.
(11) MV-GŘ HZS ČR vydá rozhodnutí pro všechny obce v kraji, které jsou konečnými
příjemci dotace, se závazným rozpisem výše dotace na jednotlivé obce dle zaslaného souhrnu
žádostí obcí krajským úřadem.
(12) MV-GŘ HZS ČR zašle poskytovanou dotaci obcím na bankovní účty krajů,
vedené u České národní banky.
(13) Kraje následně uvedené prostředky převedou 7 obcím a to nejpozději do 30 dnů po
jejich obdržení podle seznamu uvedeného v rozhodnutí a zašlou obcím příslušné rozhodnutí
vydané MV-GŘ HZS ČR.
Čl. 4
Zveřejnění výzvy a zásad
HZS krajů a krajské úřady zveřejní tyto zásady a výzvu způsobem umožňující 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 těchto zásadách.

(2) Obce se při použití prostředků dotace řídí rozpočtovými pravidly v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb.
(3) Krajský úřad je oprávněn provádět kontrolu přenesené působnosti u obcí v
souladu s ustanovením § 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a 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 (zákon o finanční kontrole).
(4) Použití dotace podléhá ve smyslu ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 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 (kontrolní řád).
(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 (vyhláška o finančním vypořádání) ve znění vyhlášky č. 435/2017
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§19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Sb., (dále jen „vyhláška“). Vypořádání zasílá obec na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze
č. 7A vyhlášky, na kraj nejpozději do 5. února 2019. Ve stejném termínu provede převod
nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté dotace na účet kraje.
(8) Čl. 5 odst. 8 se nevztahuje na dotaci, která byla příjemci dotace poskytnuta ve výši
výdajů, případně nákladů, které příjemce uhradil z vlastních zdrojů před jejím poskytnutím.
(9) Kraj zasílá finanční vypořádání dotací, v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky na
MV-GŘ HZS ČR souhrnně za všechny obce v kraji, kterým dotace poskytnuta a to nejpozději
do 25. února 2019. Podklady pro finanční vypořádání dotace předloží na MV-GŘ 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 nevyčerpaných prostředků musí být doprovázen avízem.
(10) 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.
(11) Číslo účelového znaku, pod kterým má být vykázána dotace, je 14004.
(12) Finanční prostředky dotace lze použít nejpozději do 31. prosince 2018. Příjemce
dotace a kraj převzetím rozhodnutí souhlasí s uveřejněním veškerých dokumentů a údajů,
které jsou rozhodné pro poskytování dotace.
Čl. 6
Přechodné ustanovení
Dotace obcím na výdaje na odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH
obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního
informačního střediska HZS kraje a výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, oprav,
technických prohlídek požární techniky a revizí věcných prostředků požární ochrany
v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně uplatněných od 1. srpna 2017 do
31. července 2018 budou řešeny v další samostatné výzvě a samostatnými zásadami.
Čl. 7
Závěrečné ustanovení
Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schválení a postupuje se podle nich poprvé při
poskytování dotace pro rok 2018. Zásady vydané MV-GŘ HZS ČR pod č.j. MV-15777428/PO-IZS-2016 ze dne 3. ledna 2017 se zrušují.
Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
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