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ZÁSADY

pro poskytování účelových dotací vybraným obcím
v rámci reprodukce požární techniky pro je dnotky požární ochrany
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky (dále jen MV-GŘ HZS ČR) stanoví pro poskytování účelových dotací vybraným
obcím z rozpočtové kapitoly MV-GŘ HZS ČR v rámci reprodukce požární techniky (dále jen
„reprodukce PT“) pro jednotky požární ochrany následující zásady:
Čl. 1
Všeobecné informace
1. Poskytování účelových dotací (dále jen „dotace“) v rámci reprodukce PT zabezpečuje
MV-GŘ HZS ČR z prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly
Ministerstva vnitra v souladu s § 24 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., ve znění
vyhlášky č. 11/2010 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku.
2. Dotaci lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti obce, dle vzoru uvedeného
v příloze č. 1.
3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá ani nárok
na poskytnutí další dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR v případě, že akce nebo
projekt bude pokračovat v dalších letech.
Čl. 2
Technické a organizační požadavky
1. Dotace, které lze poskytnout, vyhlašuje MV-GŘ HZS ČR na každý rozpočtový rok
zvlášť, rovněž tak typy požární techniky, na které se dotace poskytuje.
2. Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nové požární techniky, ve výjimečných
případech i na technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen „rekonstrukce“) vybraných
typů požární techniky
3. Nová požární technika, která bude financována z dotace, musí splňovat technické
podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
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o technických podmínkách požární techniky a požadavky vzorové technické
specifikace stanovené MV-GŘ HZS ČR.
Rekonstrukce vybraných typů požární techniky, která bude financována z dotace, musí
být provedena podle vzorové technické specifikace stanovené MV-GŘ HZS ČR.
Dotace může být poskytnuta pouze těm obcím, jejichž jednotka požární ochrany je
v rámci plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategoriích
JPO II nebo JPO III.
Žádost o dotaci se podává prostřednictvím příslušného HZS kraje nejpozději
do 30. dubna roku předcházejícímu tomu, v němž má být dotace poskytnuta. MV-GŘ
HZS ČR může pro příslušný rok rozhodnout o změně tohoto termínu.
V žádosti obec uvede název obce, zařazení jednotky požární ochrany do kategorie
podle plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, výši finančních prostředků
z rozpočtu obce schválenou zastupitelstvem obce, případně další zdroje financování,
druh požární techniky, pro který obec žádá dotaci, a zdůvodnění svého požadavku.
Součástí žádosti obce jsou „Kritéria pro vyhodnocení žádosti o poskytnutí účelové
dotace obci“, uvedená v příloze č. 2.
Investiční akce musí být posouzena příslušným HZS kraje z hlediska účelnosti
pro dané území a podle ustanovení přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. Požadavek musí
být v souladu se zařazením jednotky požární ochrany do poplachového plánu kraje.
MV-GŘ HZS ČR bude vyžadovat včasné předložení zpracované technické specifikace
požární techniky, na jejíž pořízení bude dotace poskytnuta. Technická specifikace
podléhá povinné konzultaci na MV-GŘ HZS ČR. Na základě výsledku povinné
konzultace vydá MV-GŘ HZS ČR doklad „Souhlas MV-GŘ HZS ČR se zněním
zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky na pořízení požární techniky“,
který tvoří nedílnou součástí žádosti o „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
Čl. 3
Ekonomické požadavky

1. Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou
byla poskytnuta. Poskytuje se zálohově prostřednictvím čerpacích účtů vedených
peněžním ústavem stanoveným Ministerstvem financí a podléhá finančnímu
vypořádání se státním rozpočtem za příslušný rok podle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy nebo Národním fondem.
2. Příjemce dotace musí při čerpání dotace postupovat v souladu s obecně závaznými
předpisy, zejména rozpočtovými pravidly a vyhláškou Ministerstva financí
č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. Výběr dodavatele musí být
proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Obec doloží právně relevantní závazek o její účasti na financování akce, zabezpečení
řízení a financování projektu s uvedením přesné výše finančních prostředků, které má
obec na spolufinancování vyčleněny.

4. Dotaci lze poskytnout po předložení následujících podkladů:
- žádost obce o poskytnutí dotace na příslušném formuláři,
- vstupní data v rozsahu uvedeném ve vyhlášce MF č. 560/2006 Sb., ve znění
vyhlášky č. 11/2010 Sb., pořízené tiskovým výstupem z off- line formuláře
z modulu EDS (bude předán vybraným žadatelům v elektronické podobě při
úvodním školení)
- další dokumentaci stanovenou správcem rozpočtové kapitoly - formulář
„Specifikační list nestavební movité akce, včetně jednotlivých druhů majetku
a souvisejících výdajů“, uvedený v příloze č. 3.
5. Maximální výše dotace na pořízení nové požární techniky bude pro příslušný rok
vyhlašována MV-GŘ HZS ČR, může však dosáhnout max. 70 % nákladů akce
v běžném roce.
6. Maximální výše dotace na rekonstrukci vybraných typů požární techniky bude pro
příslušný rok vyhlašována MV-GŘ HZS ČR, může však dosáhnout max. 50 %
nákladů akce v běžném roce.
7. Příjemce dotace účtuje poskytnuté dotace v souladu s účtovou osnovou a postupy
účtování stanovenými Ministerstvem financí.
8. Příjemce dotace je povinen tuto použít jen v daném rozpočtovém roce a k účelu,
na který mu byla poskytnuta.
Čl. 4
Postup při rozhodování o poskytnutí dotace obci
1. O poskytnutí a výši dotace rozhoduje generální ředitel HZS ČR na základě návrhu
odborné komise MV-GŘ HZS ČR, která je oprávněna navrhnout pro běžný rok
zpřesnění kritérií pro posuzování žádostí obcí v závislosti na výši schválených
rozpočtových prostředků MV-GŘ HZS ČR, popř. prostředků uvolněných z dalších
zdrojů, a na celkovém počtu žadatelů.
2. Kritéria pro vyhodnocení žádostí o poskytnutí účelové dotace obcím na příslušný
rozpočtový rok, zpracovává odbor IZS a výkonu služby MV-GŘ HZS ČR na základě
zaregistrovaných žádostí obcí a předkládá je k posouzení odborné komisi MV-GŘ
HZS ČR. V případě, že obec nepředloží všechny požadované dokumenty k žádosti, je
jí žádost vrácena k doplnění.
3. Odborná komise MV-GŘ HZS ČR na základě zpracovaných podkladů kritérií pro
vyhodnocení žádostí o poskytnutí účelových dotací obcím vypracuje na příslušný
rozpočtový rok pořadník pro přiznání dotací, na základě počtu nejvýše dosažených
bodů jednotlivých obcí.
4. Podmínkou pro zařazení obce do pořadníku pro přiznání dotace na příslušný
rozpočtový rok je získání nejméně 15 bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje
o pořadí celkový součet bodů v řádcích 1 až 4 Kritérií pro vyhodnocení žádosti
o poskytnutí účelové dotace obci a dále datum podání žádosti obce o dotaci.
5. V případě, že podmínku dosažení nejméně 15 bodů splní více obcí, než umožňují
prostředky z rozpočtové kapitoly MV na příslušný rozpočtový rok, jsou tyto obce
podle počtu dosažených bodů automaticky zařazeny do pořadníku pro poskytnutí
účelové dotace na další nebo až následující rozpočtový rok, nejvýše však na dva roky
dopředu.
6. V případě, že v rozpočtové kapitole MV jsou na příslušný rozpočtový rok prostředky
vyšší, než limit prostředků pro obce, které splnily podmínku dosažení nejméně 15

bodů, jsou do pořadníku zařazeny podle počtu dosažených bodů i obce, které tuto
podmínku nesplnily a to až do výše prostředků v rozpočtové kapitole MV-GŘ HZS.
7. Zařazení obcí do pořadníku na další rok nebo dva roky následující po příslušném
rozpočtovém roku, na který obec o dotaci žádala, je podmíněno vyjádřením obce, že je
schopna v následujících letech zabezpečit finanční prostředky z rozpočtu obce.
8. O výsledku vyhodnocení žádostí o poskytnutí účelových dotací obcím na příslušný
rozpočtový rok jsou obce písemně vyrozuměny MV-GŘ HZS ČR nejpozději do 30.
května roku předcházejícímu tomu, v němž má být dotace poskytnuta nebo na léta
následující. MV-GŘ HZS ČR může pro příslušný rok rozhodnout o změně tohoto
termínu.
9. O poskytnutí a výši dotace kromě bodu 1 čl. 4 může rozhodnout Poslanecká sněmovna
Parlamentu, vláda nebo ministr vnitra. Na tyto akce se nevztahují body 1 až 8 čl. 4
a body 5 a 6 čl. 3.
Čl. 5
Krité ria pro vyhodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace obci
1. Formulář „Kritéria pro vyhodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace obci“ je
veřejným kritériem (sloupec „Bodové hodnocení“) a vyplňuje ho zakřížkováním
v příslušné kolonce ve sloupci „Označit X“:
- obec v řádcích 1 až 5,
- HZS kraje v řádcích 6 až 9, přičemž v řádku 9 může nejvyšší stupeň – prioritu 1
přiznat pouze jedné žádající obci a střední stupeň – prioritu 2 může přiznat pouze
dvěma žádajícím obcím,
- MV-GŘ HZS ČR dle čl. 4 písm. 2. v řádku 10 a 11 a sloupec „Body ∑“.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo účasti svého zástupce při zadávání veřejné
zakázky, tzn. při stanovení zadávacích a technických podmínek, následně při výběru
dodavatele a podle okolností i při přejímce požární techniky.
2. Použití dotace podléhá kontrole odborných útvarů správce kapitoly a jím pověřených
osob, a dále kontrole ze strany územních finančních orgánů. V případě, že příjemce
nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta, vystavuje se sankcím podle
rozpočtových pravidel.
3. Příjemce dotace je povinen archivovat veškerou dokumentaci a doklady vztahující se
k poskytnuté dotaci po dobu 10 let pro potřeby kontrolních orgánů. Desetileté období
se počítá od roku následujícího po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem jejich podpisu.
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR
podepsáno elektronicky

