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Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2019
- 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 jednotky SDH obce mimo územní obvod
jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy
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 jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ (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)

hasičské záchranné sbory krajů (dále jen „HZS kraje“), v souladu s § 26 odst. 2 písm. h)
zákona o požární ochraně, soustřeďují podklady pro zabezpečení materiálních a
finančních prostředků jednotek SDH vybraných obcí,

c)

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
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§ 29 odst. 4 písm. a) č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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předpisy a dále jednotka kategorie JPO V, která provedla zásah v průběhu rozpočtového
roku mimo územní obvod1 svého zřizovatele na výzvu operačního a informačního
střediska HZS kraje 2.
d)

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 výše dotace

MV-GŘ HZS ČR ve výzvě stanovilo oblast podpory a výši dotace na výdaje za
odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy a to na základě možnosti státního
rozpočtu.
Čl. 3
Forma a způsob podání žádosti o dotaci
(1)

Pro obce, jako žadatele o dotaci uvedeno v čl. 5 výzvy.
Čl. 4
Komunikace mezi poskytovatelem a žadatelem o dotaci

(2)

Uvedena v čl. 6 výzvy.
Čl. 5
Administrace žádostí
HZS kraje

(1)

Administrace žádosti na úrovni HZS kraje uvedena v čl. 6 výzvy.

(2) HZS kraje připraví pro krajský úřad souhrn žádostí obcí o dotaci poskytovanou
obcím prostřednictvím kraje, tj. vygeneruje pomocí Evidenčního dotačního systému (dále
jen „EDS“) v agendě „Sestavy FONDY“ sestavu: A1 – Zjednodušená – KÚ k dané výzvě.
(3) HZS kraje zašle výše uvedené sestavy spolu s průvodním dopisem podepsaným
ředitelem HZS kraje na krajský úřad v termínu do 15. října 2019. V průvodním dopise bude
uvedena celková souhrnná částka požadované dotace. Spolu s tímto podepsaným souhrnem a
průvodním dopisem zašle HZS kraje na krajský úřad i výše uvedenou sestavu v editovatelném
formátu *.xls.
(4) V návaznosti na čl. 7 výzvy a čl. 5 odst. 12 těchto zásad HZS kraje zašle do 15.
listopadu 2019 na MV-GŘ HZS ČR veškerou dokumentaci, včetně řádného odůvodnění k
neposkytnutí dotace obcím (stav žádosti v systému EDS: Vyřazena z hodnocení KO), aby
bylo možné vydat příslušné rozhodnutí nebo usnesení.
(5) HZS kraje odpovídá při zpracování souhrnu žádostí o dotaci za dodržení výše
alokovaných finančních prostředků dotace pro příslušný kraj.
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§ 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.
§ 26 odst. 2 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb.
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Krajský úřad
(6) Krajský úřad provede kontrolu údajů v souhrnu žádostí obcí o dotaci a zašle na
MV-GŘ HZS ČR v termínu do 24. října 2019 ve formuláři v příloze těchto zásad.
(7) Finanční prostředky dotace obcím, převedou kraje obcím na účet vedený u České
národní banky nebo jiné banky viz čl. 5 odst. 5 výzvy a to nejpozději do 21 kalendářních dní
po jejich obdržení od MV-GŘ HZS ČR v souladu s rozpisem dotace jednotlivým obcím
uvedeným v rozhodnutí a zašlou obcím příslušné rozhodnutí vydané MV-GŘ HZS ČR.
MV-GŘ HZS ČR
(8) 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.
(9) Na výzvu krajskému úřadu ze strany MV-GŘ HZS ČR podle čl. 5 odst. 8 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.
(10) Na základě žádostí obcí v EDS a zaslaného souhrnu žádostí obcí podle čl. 5 odst.
3 MV-GŘ HZS ČR povede společné řízení o poskytnutí dotace obcím prostřednictvím kraje.
(11) MV-GŘ HZS ČR zašle poskytovanou dotaci obcím na bankovní účty krajů,
vedené u České národní banky a vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím.
(12) V souvislosti s ustanovením § 14g, § 14j, § 14k a § 14m zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a
výzvou neúspěšné žadatele o dotaci vyrozumí poskytovatel, tzn. MV-GŘ HZS ČR. Ke každé
neúspěšné žádosti bude vydáno samostatné individuální usnesení o zastavení řízení nebo
rozhodnutí.
Čl. 6
Zveřejnění výzvy a zásad
MV-GŘ HZS ČR a HZS krajů zveřejní tyto zásady a výzvu způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webové stránce www.hzscr.cz.
Čl. 7
Podmínky pro použití dotace
(1)

Pro obce jsou podmínky použití dotace uvedeny v čl. 8 výzvy.

(2) 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.“).
(3) 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
v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o
některých přestupcích.
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(4) 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 2020. Podklady pro finanční vypořádání dotace kraj předloží na MVGŘ HZS ČR na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 Část A 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.
(5) 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.
(6)

Číslo účelového znaku, pod kterým bude dotace vykázána, je 14004.

(7)

Finanční prostředky poskytnuté dotace lze použít nejpozději do 31. prosince 2019.

(8) 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. 8
Závěrečné ustanovení
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení a postupuje se podle nich při
poskytování dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH
obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.
Jejich platnost končí dnem 31. prosince 2019.

generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
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