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Zásady poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
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 a se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„rozpočtová pravidla“), stanoví Zásady poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen
„zásady“).
Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy (dále jen
„kraj“) účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí (dále jen „účelová neinvestiční dotace“), přičemž se vychází z
právních předpisů, kdy:
a)

krajské úřady, v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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.
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 roku
mimo územní obvod1 svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje nebo na
výzvu operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje 2 (dále
jen „HZS kraje“). Podle § 29 odst. 4 písm. c) zákona o požární ochraně, zabezpečují
jednotky SDH vybraných 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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§ 29 odst. 4 písm. a) č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.
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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 účelové neinvestiční dotace

(1) Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace poskytované MV-GŘ HZS ČR
obcím prostřednictvím krajů, jsou účelové neinvestiční dotace poskytované ve smyslu
ustanovení § 14 a § 19 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech a v souladu s usnesením
vlády České republiky ze dne 6. listopadu 2002 č. 1084. Obec přijímá účelovou neinvestiční
dotaci jako prostředky státního rozpočtu na výkon činností stanovených v zákoně o požární
ochraně a uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) a písm. c) těchto zásad.
(2) MV-GŘ HZS ČR stanoví na základě možnosti státního rozpočtu na každý
rozpočtový rok:
a)

b)
c)

výši finančních prostředků účelové neinvestiční dotace obcím pro každý kraj dle čl. 2
odst. 4 bod 2., 3. a 4. při tom 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,
výši části účelové neinvestiční dotace dle čl. 2 odst. 4 bod 1. písm. a) a písm. b),
výši části účelové neinvestiční dotace na člena dle čl. 2 odst. 4 bod 2. stanovenou na
hodiny odborné přípravy.

(3) MV-GŘ HZS ČR poskytuje účelovou neinvestiční dotaci obcím prostřednictvím
krajů v roce 2017 dle čl. 2 odst. 4 bod 2., 3. a 4. za již uskutečněné výdaje, které obce
vynaložily v období od 1. září 2016 do 31. července 2017. Neinvestiční dotace obcím
prostřednictvím krajů v roce 2018 a v letech dalších je poskytována dle čl. 2 odst. 4, bod 2., 3.
a 4. za již uskutečněné výdaje, které obce vynaložily v období od 1. srpna předcházejícího
rozpočtového roku do 31. července aktuálního rozpočtového roku.
(4)
1.

Účelová neinvestiční dotace je určena obcím na:

Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce ve formě dotace na:
a)

zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II 4, která zabezpečuje výjezd z
místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut 5 po vyhlášení poplachu
jednotce v síle nejméně jednoho družstva, u kategorie JPO II/2 nejméně dvou
družstev, o zmenšeném početním stavu 6, ve složení velitel, strojník a dva hasiči.
Členové jednotky zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu
služby 7.
Podíl vybrané obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky z jejího rozpočtu činí
minimálně 20 % celkové částky poskytované účelové neinvestiční dotace na
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§ 26 odst. 2 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb.
§ 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 247/2001 Sb.
6
§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
7
§ 20 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002
Sb.
4

2

zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II. Tato část účelové
neinvestiční dotace může být čerpána na:
-

mzdové výdaje a zákonné pojistné na pracovní pohotovost člena
vykonávajícího službu v jednotce SDH vybrané 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 8 za
zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby
zpracovaného velitelem jednotky,

-

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

Pokud není zabezpečena akceschopnost jednotky SDH obce kategorie JPO II dle
čl. 2 odst. 4 bod 1. písm. a) za celé období roku, krátí se účelová neinvestiční
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 člena vykonávajícího službu v jednotce
SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání
v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů. Minimální rozsah pracovního úvazku musí činit 40 % plné
týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na činnost jednotky SDH
vybrané obce.
Podíl vybrané obce na mzdových výdajích a zákonném pojistném 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 účelová neinvestiční dotace pro obec
o odpovídající počet 1/12 objemu účelové neinvestiční dotace, tzn. za měsíce, kdy
akceschopnost nebyla plně zajištěna.

2.

Odbornou přípravu 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. Účelová
neinvestiční dotace se přednostně čerpá na kurzy pro získání odborné způsobilosti a
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí.
Specializační kurzy mohou být vyučovány pouze dle platných osnov odborných a
specializačních kurzů vydaných MV-GŘ HZS ČR. HZS kraje řídí a organizuje
odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí 9.
Odborná příprava k získání odborné způsobilosti je pořádána ve vzdělávacích
zařízeních:
-
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MV-GŘ HZS ČR,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 26 odst. 2 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb.
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-

HZS krajů, ZÚ HZS ČR,
určených MV-GŘ HZS ČR.

Odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti je pořádána
u HZS krajů.
Z prostředků uvedené účelové neinvestiční 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 účelové neinvestiční 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 účelová neinvestiční 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 poskytnuté obci na odbornou přípravu na člena dle
hodinové dotace (kurz, instrukčně metodické zaměstnání, taktické nebo prověřovací
cvičení) nebudou obcí vyčerpány, mohou je obce použít k zabezpečení činností dle čl. 2
odst. 4 bod 3. nebo bod 4. těchto zásad v jednotce SDH obce. V případě jednotky SDH
obce kategorie JPO V lze použít finanční prostředky z dotace na odbornou přípravu i na
úhradu nákladů dle čl. 2 odst. 4 bod 3. nebo bod 4. bez podmínky na uskutečněný zásah
jednotky kategorie JPO V mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně
příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.
3.

Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska
HZS kraje.
Účelovou neinvestiční dotaci lze poskytnout obci pro jednotku SDH obce, která na
výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje provedla
zásah mimo územní obvod obce 10, která ji zřizuje, nebo několika obcí, které ji zřizují,
pokud je jednotka SDH obce zřízena na základě sdružení prostředků 11. Podkladem k
žádosti o účelovou neinvestiční 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 účelové neinvestiční 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
10
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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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výjimkou jednání osoby, která není plně svéprávná, nebo osoby, která s ohledem na
duševní poruchu není způsobilá ovládnout své jednání a posoudit jeho následky 12.
Dále se obci, pokud její jednotka SDH obce zasahovala v souvislosti s havárií u
právnické nebo podnikající fyzické osoby, nehradí náklady spojené s poskytnutím věcné
a osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se škodami prokazatelně vzniklými havárií
dle právního předpisu 13.
4.

Věcné vybavení neinvestiční povahy (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro
hasiče, hadice apod.) nebo také opravy, technické prohlídky požární techniky a
věcných prostředků požární ochrany jednotky 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 14, nebo na výzvu
operačního a informačního střediska HZS kraje 15. Tato podmínka neplatí pro jednotky
kategorie JPO V v případě využití nevyčerpaných prostředků dotace za výdaje na
odbornou člena, dle ustanovení čl. 2 odst. 4 bod 2. těchto zásad. Hradit z této účelové
neinvestiční dotace lze také náhradu za prokazatelně poškozené věcné prostředky a
osobní ochranné prostředky členů jednotky při zásahu jednotky mimo územní obvod
jejího zřizovatele.
Čl. 3
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace

(1) O účelové neinvestiční dotace uvedené v čl. 2 odst. 4 žádají obce MV-GŘ HZS
ČR prostřednictvím HZS kraje podáním žádosti dle vzorů v příloze č. 1 a v příloze č. 2 těchto
zásad, přičemž HZS kraje může stanovit vlastní formát pro podání žádosti o účelovou
neinvestiční dotaci obcí za dodržení stanoveného obsahu údajů. HZS kraje žádosti obcí
vyhodnotí a připraví pro krajský úřad podklady pro souhrn žádostí obcí o účelovou
neinvestiční dotaci 16, přičemž vycházejí z alokace finančního objemu dotace pro obce v kraji
stanovenou MV-GŘ HZS ČR na daný rozpočtový rok.
(2)

HZS kraje uvedené žádosti obcí o účelovou neinvestiční dotaci archivuje.

(3)

Pro podání žádosti o dotaci obcemi na příslušný HZS kraje jsou následující lhůty:

a)

od 1. ledna do 31. ledna v případě dotace na akceschopnost podle čl. 2 odst. 4 bod 1.
písm. a) a písm. b) v žádosti uvedené v příloze č. 1 těchto zásad,

b)

od 1. do 15. srpna na zásahy mimo územní obvod zřizovatele jednotky, odbornou
přípravu a věcné vybavení podle čl. 2 odst. 4 bod 2., 3. a 4. se stavem k 31. červenci v
žádosti uvedené v příloze č. 2 těchto zásad. Postup pro stanovení výdajů za uskutečněný
zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně
příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje je uveden v příloze č. 5
těchto zásad.

(4) HZS kraje zašle krajskému úřadu podklady pro souhrn žádostí obcí o účelovou
neinvestiční dotaci poskytovanou prostřednictvím kraje v termínech:
a)

do 15. února, v případě dotace pro obce podle čl. 2 odst. 4 bod 1. písm. a) a písm. b).
v členění uvedeném v příloze č. 3 těchto zásad.
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§ 44 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
§ 24 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů.
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§ 29 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.
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§ 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.
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§ 26 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb.
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b)

do 15. září, v případě dotace pro obce podle čl. 2 odst. 4 bod 2., 3. a 4. se stavem k 31.
červenci v členění uvedeném v příloze č. 4 těchto zásad.

(5) Krajský úřad zašle na MV-GŘ HZS ČR souhrn žádostí obcí o účelovou
neinvestiční dotaci poskytovanou prostřednictvím kraje v termínech:
a)

do 28. února, v případě dotace pro obce podle čl. 2 odst. 4 bod 1. písm. a) a písm. b).
Vzor souhrnu žádostí obcí o neinvestiční dotaci je uveden v příloze č. 3 těchto zásad.

b)

do 30. září, v případě dotace pro obce podle čl. 2 odst. 4 bod 2., 3. a 4. se stavem k 31.
červenci. Vzor souhrnu žádostí obcí o neinvestiční dotaci je uveden v příloze č. 4 těchto
zásad.
(6)

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhoduje generální ředitel HZS ČR.

(7) MV-GŘ HZS ČR poskytuje vydaným rozhodnutím účelové neinvestiční dotace
obcím prostřednictvím kraje na příslušný rozpočtový rok na základě souhrnu žádostí obcí o
účelovou neinvestiční dotaci, zaslaného krajským úřadem. Dnem doručení souhrnu žádostí
dle čl. 3 odst. 5 na MV-GŘ HZS ČR dochází k rozhodnému datu k zahájení dotačního řízení.
Příjem a vyhodnocení žádostí na úrovni HZS kraje a krajského úřadu dle čl. 3 odst. 1 až odst.
4 je obdobím přípravným.
(8) Účelová neinvestiční dotace obcím bude poskytována na základě rozhodnutí
vydaného MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím kraje se závazným rozpisem finančních částek
dotace a obcí, které jsou konečnými příjemci účelové neinvestiční dotace, převodem účelové
neinvestiční dotace z účtu poskytovatele na bankovní účty krajů vedené u České národní
banky dvakrát ročně takto:
a)

prvním rozhodnutím MV-GŘ HZS ČR bude poskytnuta účelová neinvestiční dotace
obcím prostřednictvím kraje na výdaje uvedené v čl. 2 odst. 4 bod 1. těchto zásad,

b)

druhým rozhodnutím MV-GŘ HZS ČR bude poskytnuta účelová neinvestiční dotace
obcím prostřednictvím kraje na výdaje uvedené v čl. 2 odst. 4 bod 2., 3. a 4. těchto
zásad.

(9) Kraje uvedené prostředky ze svých bankovních účtů vedených u České národní
banky převedou na účty obcí vedených u České národní banky a to nejpozději do 30 dnů po
jejich obdržení podle seznamu stanoveného v rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR a zašlou obcím
příslušné rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR.
Čl. 4
Čerpání a použití účelové neinvestiční dotace
(1) Neinvestiční dotace obcím je poskytována jako účelová, a lze ji použít jen na účel
uvedený v rozhodnutí a těchto zásadách. Přitom je potřebné dodržet výši a skladbu výdajů z
poskytnuté účelové neinvestiční dotace tak, jak byly v rozhodnutí schváleny a jak jsou
uvedeny v těchto zásadách.
(2) Změny v seznamu obcí pro čerpání účelové neinvestiční dotace jsou možné v
průběhu kalendářního roku pouze formou písemné žádosti obce prostřednictvím kraje, popř.
žádosti kraje o změnu vydaného rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR.
(3) Krajský úřad je oprávněn provádět kontrolu v přenesené působnosti u obcí nad
použitím účelové neinvestiční dotace ve vazbě na § 27 odst. 1 písm. d) zákona o požární
ochraně, v souladu s ustanovením § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a těmito zásadami.
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(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 prostředků z účelové neinvestiční 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 o rozpočtových
pravidlech, je povinen o výsledku řízení s příslušným finančním úřadem informovat kraj a
poskytovatele dotace.
(7) Obec je povinna prostřednictvím kraje poskytovanou účelovou neinvestiční dotaci
vypořádat s poskytovatelem v rámci finančního vypořádání ve smyslu § 12 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), (dále jen
„vyhláška“). Vypořádání zasílá obec na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7A
vyhlášky, na kraj nejpozději do 5. února následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém
byla dotace poskytnuta. Ve stejném termínu provede převod nevyčerpaných finančních
prostředků, z poskytnuté účelové neinvestiční dotace, na účet kraje.
(8) Kraj zasílá finanční vypořádání dotací, v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky na
MV-GŘ HZS ČR souhrnně za všechny obce v kraji, kterým byla účelová neinvestiční dotace
poskytnuta a to nejpozději do 25. února následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém
byla dotace poskytnuta. 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 nevyčerpaných a vrácených finančních prostředků obcemi z neinvestiční účelové
dotace na účet cizích prostředků poskytovatele č. 6015-8908881/0710. Převod nevyčerpaných
prostředků musí být doprovázen avízem.
(9) Nevyčerpané prostředky z poskytnuté účelové neinvestiční dotace, které příjemce
vrací prostřednictvím účtu kraje v průběhu roku, na který je dotace poskytnuta, zasílá kraj na
výdajový účet poskytovatele č. 8908881/0710. Při převodu finančních prostředků zašle
příjemce dotace avízo finančnímu útvaru krajského úřadu, na jehož účet vrácené finanční
prostředky posílá. Krajský úřad dále zašle avízo o převod nevyčerpaných prostředků na MVGŘ HZS ČR.
(10) Číslo účelového znaku, pod kterým má být vykázána účelová neinvestiční dotace,
je 14004.
(11) Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace lze použít nejpozději do 31.
prosince běžného rozpočtového roku. Obce mohou do výdajů za zásahy mimo územní obvod
obce nebo odbornou přípravu jednotky SDH obce zahrnout již své vynaložené výdaje za
uskutečněný zásah mimo území zřizovatele, odbornou přípravu nebo věcné vybavení
neinvestiční povahy (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče, hadice apod.) a
také opravy, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany po
rozvahovém dni 31. srpna vzniklé v předešlém roce. Jedná se o poskytovanou dotaci v roce
2017. Tento postup platí v roce 2018 a v letech příštích, kdy se však bude jednat o již
vynaložené výdaje po rozvahovém dni 31. července předešlého roku.
(12) Příjemce dotace převzetím rozhodnutí souhlasí s uveřejněním veškerých
dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací.
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Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schválení a Zásady vydané MV-GŘ HZS ČR pod
č.j. MV-188908-1/PO-IZS-2015 ze dne 31. prosince 2015 se zrušují.

Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
podepsáno elektronicky
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Příloha č. 1 č.j. MV-157774-28/PO-IZS-2016
/VZOR/
Žádost
Dotační program:
Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce ……... k zajištění akceschopnosti
I. Identifikace žadatele
LAU 17 CZ0xxx

Název žadatele:

Město/městys/obec xxx

IČO:

xxxxxxxx (8 znaků včetně 00xxxxxx)

Adresa sídla:

Ulice č.p./PSČ/název Města/Městyse/Obce

Telefonní číslo:

E-mail:

Internetové stránky žadatele:

Datová schránka:

Identifikace osoby zastupující
právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení:
Číslo účtu obce:
Název peněžního ústavu:
Lhůta dosažení účelu:

do 31. prosince ……..

Jednotka SDH obce (název a
kategorie):
Kontaktní pracovník (příjmení, jméno, titul):

Telefonní číslo:

Účel žádosti o dotaci
II. Zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II
Dislokace jednotky PO
(místní část obce)

17

Počet
organizovaných
výjezdů v rámci
plošného pokrytí

Časové
použití
od - do

Částka,
Celkem
obcí požadovaná stanovená HZS
částka v Kč
kraje v Kč

číselník okresů, zdroj: ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí nebo
Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu

1

III. Mzdové výdaje a zákonné pojistné členům vykonávajícím službu v jednotce SDH
vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru
dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Dislokace jednotky PO
(místní část obce)

Počet členů jednotky
vykonávající službu v
jednotce SDH vybrané
obce jako svoje
zaměstnání

Časové použití
od - do

Celkem
Částka,
obcí požadovaná stanovená HZS
kraje v Kč
částka v Kč

Odůvodnění žádosti: naplnění ustanovení § 27 a § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména (názvu), sídla
(obce), dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.

V ___________________ dne __________

_________________________

podpis osoby zastupující žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc)

2

Příloha č. 2 č.j. MV-157774-28/PO-IZS-2016

/VZOR/

Žádost
Dotační program:
Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce ….. odborná příprava, zásahy a věcné vybavení
neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární
ochrany
I. Identifikace žadatele
Název žadatele:

Město/městys/obec xxx

IČO:

xxxxxxxx (8 znaků včetně 00xxxxxx)

Adresa sídla:

Ulice č.p./PSČ/název Města/Městyse/Obce

LAU

Telefonní číslo:

E-mail:

Internetové stránky žadatele:

Datová schránka:

18

CZ0xxx

Identifikace osoby zastupující
právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení:
Číslo účtu obce:
Název peněžního ústavu:
do 31. července …….

Lhůta dosažení účelu:
Jednotka SDH obce (název a
kategorie):

Kontaktní pracovník (příjmení, jméno, titul):

Telefonní číslo:

Účel žádosti o dotaci
II. Výdaje na odbornou přípravu
Odborná příprava – částka v Kč
Dislokace jednotky PO
(místní část obce)

18

Velitelé

Strojníci

1.

2.

Specializační kurz,
instrukčně metodické
zaměstnání, taktické
nebo prověřovací cvičení
3.

Celkem obcí
Částka,
požadovaná
stanovená
částka v Kč
HZS kraje v Kč
(= sl. 1.+2.+3.)
4.

5.

číselník okresů, zdroj: ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí nebo Registr
ekonomických subjektů Českého statistického úřadu

1

III. Výdaje za uskutečněný zásah mimo územní obvod
Dislokace jednotky PO
(místní část obce)

Náhrada ušlých
výdělků členů
jednotky SDH obce
v Kč
1.

PHM
v Kč

Sorbenty, hasiva
a další výdaje
při zásahu v Kč

2.

3.

CELKEM obcí
požadovaná
částka v Kč
(= sl. 1.+2.+3.)
4.

Částka,
stanovená HZS
kraje v Kč
5.

IV. Výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky požární
techniky a věcných prostředků požární ochrany
Obcí
požadovaná
částka v Kč

Název - Popis – Účel

Částka,
stanovená HZS
kraje v Kč

Celkem
Odůvodnění žádosti: naplnění ustanovení § 27 a § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud je to nutné, může žadatel doplnit žádost přílohami odůvodňujícími žádost o dotaci
a uvede jejich seznam.
Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména (názvu),
sídla (obce), dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.

V ___________________ dne __________

_________________________
podpis osoby zastupující žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc)

2

Příloha č. 3 č.j. MV-157774-28/PO-IZS-2016
Souhrn žádostí obcí o neinvestiční dotaci poskytovanou prostřednictvím kraje z
rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH vybraných obcí
/VZOR/
a)

zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II následující obce:

Poř.
číslo

IČO: xxxxxxxx
(8 míst), např.
00xxxxxx

Žadatel

Adresa sídla:

Město/Městys/Obec
xxx

Ulice č.p./PSČ/název
města/městyse/obce

1

00295892

Město Bruntál

2

00295035

Městys Ostrov nad
Oslavou

Nádražní 20, 792 01
Bruntál
Ostrov nad Oslavou 246,
594 45 Ostrov nad Oslavou

Výše
požadované
dotace v Kč

Časové použití
od – do:

CZ0801

120 000

1.1.-31.12.2017

CZ0635

240 000

1.1.-31.12.2017

LAU

19

x
Celkem

360 000

b)

mzdové výdaje a zákonné pojistné členům vykonávajícím službu v jednotce SDH
vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním
poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel

Adresa sídla:

Město/Městys/Obec
xxx

Ulice č.p./PSČ/název
města/městyse/obce

00297852

Město Frenštát pod
Radhoštěm

00268674

Obec Černilov

Náměstí Míru 1, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm
Černilov 310, 503 43
Černilov

Poř.
číslo

IČO: xxxxxxxx
(8 míst), např.
00xxxxxx

1
2

Výše
požadované
dotace v Kč

Časové použití
od – do:

CZ0804

400 000

1.1.-31.12.2017

CZ0521

50 000

1.1.-31.12.2017

LAU

19

x
Celkem

19
20

450 000

1.

Údaje o účelu
MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy účelovou
neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotek SDH obcí (dále jen
„účelová neinvestiční dotace“). Prostřednictvím uvedené účelové neinvestiční
dotace plní krajský úřad a Magistrát hl. m. Prahy povinnost uvedenou příslušným
právním předpisem 20.

2.

Lhůta k dosažení účelu dotace je do 31. prosince ………..

3.

Základní údaje o účelové neinvestiční dotaci, o kterou obce žádají pro rok
…….

číselník okresů, zdroj: ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí nebo

Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu
§ 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

1

4.

Výše požadované účelové dotace obcím prostřednictvím kraje činí celkem:
…………………………………………
Identifikační údaje o kraji:
Název ……………………………………...……………………………..
Adresa:
Obec ……………………..……………….. PSČ …………………….….
Část obce ………………………

Kraj .……………….………

Ulice ..........................................

č. p. ……… č. o. ….………

IČO …………………
Údaje o útvaru krajského úřadu, který bude účelovou neinvestiční dotaci pro obce
vyplacenou prostřednictvím kraje administrovat
Název útvaru:
…………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení odpovědného pracovníka: ……………………………..
Telefon/Fax ……………… E-mail ……………….….……..…………....
Číslo bankovního účtu kraje vedeného u České národní banky, na které mají být
finanční prostředky účelové neinvestiční dotace pro obce poskytované
prostřednictvím kraje převedeny…..………………………….……
V …………………………………. dne …………………

Jméno a podpis
ředitel krajského úřadu

2

Příloha č. 4 k č.j. MV-157774-28/PO-IZS-2016
Souhrn žádostí obcí o neinvestiční dotaci poskytovanou prostřednictvím kraje z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí
/VZOR/
Účelová neinvestiční dotace v Kč
IČO:

Příjemce:

21

xxxxxxxx
Poř.
Město/Městys/Obec
číslo (8 míst), např.
xxxx
00xxxxxx

Adresa sídla:
Ulice č.p./PSČ/název
Města/Městyse/Obce

22

LAU
CZ0xxx

Na odbornou
přípravu

Za uskutečněný
zásah jednotky SDH
obce mimo územní
obvod jejího
zřizovatele

Na věcné vybavení
neinvestiční povahy,
opravy, technické
prohlídky požární
techniky a věcných
prostředků požární
ochrany

Celková výše
účelové
neinvestiční
dotace v Kč

Celkem

1.

Údaje o účelu
MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností
jednotek SDH obcí (dále jen „účelová neinvestiční dotace“). Prostřednictvím uvedené účelové neinvestiční dotace plní krajský úřad a
Magistrát hl. m. Prahy povinnost uvedenou příslušným právním předpisem 23.

2.

Lhůta k dosažení účelu dotace je do 31. prosince …………

21

Je-li v obci zřízeno více jednotek SDH obcí, např. v místní části obce, dotace se rozepíše jednotlivě na jednotlivé jednotky SDH obcí místních částí.
číselník okresů, zdroj: ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí nebo Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu.
23
§ 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
22

1

3.

Základní údaje o účelové neinvestiční dotaci, o kterou obce žádají pro rok ……….
Výše požadované účelové dotace obcím prostřednictvím kraje činí celkem: …………………………………………

4.

Identifikační údaje o kraji:
Název………………………………………………...………………………..……
Adresa:
Obec ……………………..……………….. PSČ ………………………………….
Část obce ………………………………… Kraj .…….……………………………
Ulice …………………………………….…………. č. p. ……… č. o. ….…….….
IČO …………………
Údaje o útvaru krajského úřadu, který bude účelovou neinvestiční dotaci pro obce vyplacenou prostřednictvím kraje administrovat
Název útvaru: ……………………………..………………………………………...
Jméno a příjmení odpovědného pracovníka: ……………………………………….
Telefon/Fax …………………………… E-mail ……..……….….…………….....
Číslo bankovního účtu kraje vedeného u České národní banky, na které mají být finanční prostředky účelové neinvestiční dotace pro
obce poskytované prostřednictvím kraje převedeny …..………………………….……

V …………………………………. dne …………………

……………………………………..
Jméno a podpis
ředitel krajského úřadu
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Příloha č. 5 k č.j. MV-157774-28/PO-IZS-2016
Postup pro vyčíslení výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní
obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního
střediska HZS kraje
1.

Náhrada za spotřebované PHM

Spotřeba pohonných hmot (dále jen „PHM“) je součtem množství PHM spotřebovaných
na jízdu požární techniky a množství PHM spotřebovaných na provoz čerpadla, agregátů a
podobných zařízení za tzv. motohodiny u zásahu.
Množství PHM spotřebovaných na jízdu požární techniky z místa dislokace jednotky na
místo zásahu a zpět a v místě zásahu se spočítá jako násobek celkového počtu ujetých
kilometrů u zásahu a průměrné spotřeby PHM na ujetých 100 km stanovenou výrobcem
dělený 100. Není-li výrobcem stanovena spotřeba PHM na ujetí vzdálenosti 100 km, stanoví
spotřebu HZS kraje dle tabulky č. 2. nebo prostřednictvím obcí doložené spotřeby techniky
vedené v provozní dokumentaci požární techniky.
Množství PHM spotřebovaných při provozu čerpadla, agregátů a podobných zařízení se
spočítá jako násobek počtu hodin provozovaných u zásahu a průměrné spotřeby PHM na
1 motohodinu stanovenou výrobcem. V případě, že výrobce u požární techniky nestanovil
průměrnou spotřebu PHM na 1 motohodinu a požární technika nemá instalováno počítadlo
motohodin, stanoví spotřebu HZS kraje, příp. u požární techniky lze za spotřebu na 1
motohodinu považovat množství PHM potřebné na ujetí vzdálenosti 60 km.
Finanční náklady na spotřebované PHM se vypočítají jako násobek množství
jednotlivých druhů PHM a průměrné ceny za 1 litr PHM. Výše průměrné ceny za 1 litr PHM
je stanovena právním předpisem 24.
Příklad výpočtu spotřeby PHM:
CAS ujela při zásahu 20 km (V) a během zásahu bylo 0,5 (Mh) v provozu čerpadlo
stříkačky.
Průměrná spotřeba PHM je 35 l/100 km (Sv) a 21 l nafty/1 motohodinu (Sm) (odpovídá
ujetí 60 km), cena motorové nafty je např. 31,20 Kč.
Tabulka č. 1
Spotřeba PHM na
ujetou vzdálenost
/l/

Náklady na PHM na
ujetou vzdálenost
/Kč/

Spotřeba PHM na
provoz čerpadla
/l/

Náklady na PHM za
provoz čerpadla nebo
agregátu
/Kč/

Xv = V x Sv/100 = 20
x 35/100 = 7

Xvf = Xv x 31,20 = 7 x
31,20 = 218,40

Xm = Sm x Mh =
21 x 0,5 = 10,5

Xmf = Xm x 31,20 = 10,5
x 31,20 = 327,60

24

např. § 4 vyhlášky MPSV č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad
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Tabulka č. 2
Příklady průměrných spotřeb PHM
Podvozková část požární
Průměrná spotřeba
Spotřeba na
techniky
l/100 km
motohodinu Mh (l)
CAS – cisternová automobilová stříkačka
Škoda 706 RTHP
30
18
Tatra 148 (T 138 )
38
22,8
Tatra 815 - 7 6x6
56
33,6
Tatra 815 Terrno
52
31,2
MAN
35
21
Iveco
36
21,6
Renault Midlum
30
18
Mercedes Atego
30
18
ZIL 131, 130
48
28,8
LIAZ 101
35
21
PRAGA V3S
29
17,4
Scania
41
24,6
Avia 31
21
12,6
Praga NTS 265
32
19,2
Dennis Rapier (Sabre)
30
18
…
DA – dopravní automobil
Tatra 805 42
42
Avia 31, 30
14
8,4
ARO 244, 240
16
IFA 50L, W
25
15
ROBUR 2x4 S
21
12,6
Renault Trafic
10
Ford Tranzit
10
VW Transporter
10
Renault Midlum
22
Iveco
15
Fiat Ducato
11
Opel Movano, Vivaro
11
Citroen Jumper
11
M-B Sprinter, Vito
11
Peugeot Boxer
11
Mitsubishi Canter
15
…
Pomocná technika
Škoda Pickup
9
Škoda 136
9
Škoda Favorit
9
Škoda 105
9
Škoda 1203
14
VAZ 2121 Combi
11
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Příklady průměrných spotřeb PHM
Podvozková část požární
Průměrná spotřeba
Spotřeba na
techniky
l/100 km
motohodinu Mh (l)
CAS – cisternová automobilová stříkačka
Zetor 7211, 5511
26
Volga GAZ 24
15
PKN A 31, 30
14
…
Agregáty
Motorová a rozbrušovací pila
2
Plovoucí čerpadlo
3
BLA a VTA 60 ( NDR )
10
PSM – 8, 12
12
Elektrocentrály (Honda, Briggs)
5
Motorové kalové čerpadlo
3
…
2.

Náhrada spotřebovaných speciálních hasiv

Náhrada za spotřebovaná speciální hasiva (prášek, CO2 a pěnidlo) se poskytne pouze
tehdy, pokud jednotka SDH vybrané obce použila pro provedení účinného zásahu speciální
hasivo – Množství spotřebovaného speciálního hasiva musí být uvedené ve zprávě o
zásahu.
Ceny speciálních hasiv jsou určené HZS kraje na základě průměrné ceny speciálních
hasiv na území daného kraje a jsou odvozené z průměrných cen naplnění jednoho kusu PHP:
Tabulka č. 3
PHP práškový

PHP CO2

Pěnidla

xxx Kč/1kg
xxx Kč/6 kg

xxx Kč/kg

xxx –xxx Kč/kg

Pyrocool pevný–
kartuše
malá xxx Kč/ks
velká xxx Kč/ks

Pyrocool
kapalný
xxx Kč/l

Sorbenty popř. jiné látky spotřebované při zásahu se posuzují z průměrných cen, a to
nejméně dvou možných dodavatelů.
3.

Náhrada mzdy nebo platu a náhrada ušlého výdělku členů jednotky SDH vybrané
obce

Na náhradu mzdy nebo platu zaměstnancům právnických a fyzických osob se vztahuje
§ 206 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Na náhradu ušlého výdělku samostatně výdělečně činné fyzické osoby se vztahuje
§ 22 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení
vlády č. 498/2002 Sb. Pro každý rok platí příslušné Sdělení Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství.
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