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MI NI STERSTVO VNI TRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

Č.j. MV-65497-2/PO-IZS-2018

Praha dne 15. června 2018

Výzva
k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou
přípravu, za uskutečněný zásah mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a
opravy neinvestiční povahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
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
1.

Oblast podpory:
a)

Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek sboru
dobrovolných hasičů (dále jen „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. Dotace se přednostně čerpá na
kurzy pro získání odborné způsobilosti a prodloužení platnosti osvědčení o
odborné způsobilosti. Specializační kurzy mohou být vyučovány pouze dle
platných osnov specializačních kurzů vydaných MV-GŘ HZS ČR. Hasičský
záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“) řídí a organizuje odbornou přípravu
velitelů a strojníků jednotek SDH obcí pro získání nebo prodloužení odborné
způsobilosti 1.
Odborná příprava k získání odborné způsobilosti je pořádána ve vzdělávacích
zařízeních:
MV-GŘ HZS ČR,
HZS krajů, Záchranného útvaru HZS ČR,
určených MV-GŘ HZS ČR.
Odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti je
pořádána u HZS krajů.
Z prostředků uvedené 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.
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§ 26 odst. 2 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
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Pokud je doba trvání kurzu, instrukčně metodického zaměstnání, taktického nebo
prověřovacího cvičení kratší než 8 hodin, vypočítá se 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 dotace poskytnuté obci na odbornou přípravu na
člena nebudou obcí vyčerpány, mohou je obce použít k zabezpečení jednotky
SDH obce dle bodu 1. písm. c) této výzvy. Uvedené platí také v případě jednotky
SDH obce kategorie JPO V bez podmínky uskutečněného zásahu jednotky
kategorie JPO V mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně
příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.
b)

Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního
střediska HZS kraje
Dotaci lze poskytnout obci s jednotkou SDH obce, která na výzvu územně
příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo
územní obvod obce 2, která ji zřizuje, nebo několika obcí, které ji zřizují, pokud je
jednotka SDH obce zřízena na základě sdružení prostředků 3. Podkladem k žádosti
o 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 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 výjimkou jednání osoby, která není plně
svéprávná, nebo osoby, která s ohledem na duševní poruchu není způsobilá
ovládnout své jednání a posoudit jeho následky 4.
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 5.
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. 2 této výzvy.
Za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele
se považuje i aktivní účast jednotky SDH obce na taktickém nebo prověřovacím
cvičení organizovaném organizační složkou HZS ČR.
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c)

Vybavení a opravy neinvestiční povahy
Opravy požární techniky nebo pořízení věcných prostředků, včetně osobních
ochranných prostředků členů jednotky SDH obce, poškozených při zásahu
jednotky mimo územní obvod jejího zřizovatele.
Dotace je určena pro jednotku 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 6, nebo na výzvu
operačního a informačního střediska HZS kraje 7. Tato podmínka neplatí pro
jednotky kategorie JPOV při využití nevyčerpaných prostředků dotace na výdaje
na odbornou přípravu člena.
Kromě oprav poškozené techniky nebo nákupu věcných prostředků za poškozené,
lze dotaci dle výše uvedených podmínek také použít pro zvýšení akceschopnosti
jednotky SDH obce zejména na pořízení:
-

2.

radiových spojových prostředků,
osobních ochranných prostředků pro hasiče,
požárního příslušenství zásahových požárních automobilů stanovené v
právním předpise 8, a dále na provedení
technické prohlídky požární techniky,
revize věcných prostředků požární ochrany.

Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace:
a)

na výdaje za odbornou přípravu - obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v
kategorii JPO II nebo JPO III a JPO V dle platného nařízení kraje k zabezpečení
plošného pokrytí území kraje jednotkami PO,

b)

na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska
HZS kraje a výdaje na vybavení a opravy neinvestiční povahy:
obec, zřizovatel jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III,
obec, zřizovatel jednotky SDH obce kategorie JPO V, která provedla v
průběhu rozpočtového roku zásah mimo územní obvod svého zřizovatele na
výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje.

3.

Termín pro podání žádosti: do 17. srpna 2018

4.

Formulář žádosti o dotaci: příloha č. 1 této výzvy

5.

Forma a způsob podání žádosti o dotaci:
O dotace žádají obce MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím HZS kraje v souladu s § 26
odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. Dotaci lze poskytnout pouze na základě podané žádosti o dotaci ve formuláři
v příloze č. 1 této výzvy do datové schránky příslušnému HZS kraje.
V elektronické podobě musí být žádost podepsána platným elektronickým podpisem v
souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že statutární zástupci obce
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§ 24 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů.
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nedisponují platným elektronickým podpisem, je třeba, aby byl originál žádosti
podepsán statutárním zástupcem obce a žádost zaslána datovou schránkou jako
oskenovaný dokument.
Žádost zaslaná do datové schránky příslušného HZS kraje se považuje za doručenou
okamžikem jejího dodání do datové schránky HZS kraje.
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.
Finanční částky v žádosti se vyplní na celé koruny. V případě nutnosti zaokrouhlování
je pravidlo následující:
6.

částka zakončená číslicí 1 až 4 se zaokrouhluje dolů,
částka zakončená číslicí 5 až 9 se zaokrouhluje nahoru.

Výše dotace:
Požadovanou částku dotace stanovuje žadatel.
-

U výdajů za odbornou přípravu vychází žadatel z již vynaložených výdajů v
období od 1. srpna 2017 do 31. července 2018 a výše dotace obci na odbornou
přípravu člena jednotky SDH obce dle bodu 1. písm. a) se poskytuje ve výši:
Hodinová dotace
odborné přípravy
40
24
16
8

7.

Dotace obci na člena dle hodinové
dotace odborné přípravy
2 000,00 Kč
1 200,00 Kč
800,00 Kč
400,00 Kč

-

Postup pro stanovení výše dotace na výdaje za uskutečněný zásah jednotky
SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného
operačního a informačního střediska HZS kraje je uveden v bodě 1. písm. b) a
v příloze č. 2 této výzvy a žadatel vychází z již vynaložených výdajů v období
od 1. srpna 2017 do 31. července 2018.

-

Výši dotace na vybavení a opravy neinvestiční povahy uvede žadatel dle bodu 1.
písm. c) a vychází z již vynaložených výdajů od 1. srpna 2017 do 31. července
2018 a dále přihlíží k předpokládaným výdajům do 31. prosince 2018.

Hodnocení:
HZS kraje provede kontrolu údajů v žádostech a vyhodnotí oprávněnost podaných
žádostí a oprávněnost výše a účelnost požadované dotace.
V případě zjištění vad v předložené žádosti HZS kraje písemně vyzve žadatele o dotaci
k odstranění zjištěných vad.
Za vady se považují nesprávně uvedené údaje o žadateli. Název žadatele musí
korespondovat s údaji uvedenými v dostupných registrech, např. ARES Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí nebo Registr
ekonomických subjektů Českého statistického úřadu. IČO žadatele musí být
v osmimístném formátu. Pokud obsahuje 6 čísel, je nutné před těmito čísly vyplnit 00.
Dále se za vady považuje:
4

-

požadavek na neúčelně provedenou opravu nebo rozsahem, popř. finančně
nadhodnocenou opravu,
požadavek s nadhodnocenou cenou pořízení věcných prostředků,
neúčelný požadavek na pořízení věcných prostředků.

Odstranění zjištěných vad v žádosti se řeší formou podání nové žádosti žadatelem o
dotaci. K odstranění vad HZS kraje poskytne žadateli lhůtu 10 pracovních dní ode dne
písemného doručení výzvy k odstranění vad do datové schránky žadatele.
HZS kraje může žadateli doporučit úpravu výše požadované dotace, u které je
předpoklad, že upravené žádosti na tuto výši bude zcela vyhověno a vyzve písemně
žadatele o dotaci k úpravě žádosti.
Úprava žádosti se řeší formou podání nové žádosti žadatelem o dotaci. HZS kraje
poskytne žadateli lhůtu 10 pracovních dní ode dne písemného doručení výzvy k úpravě
žádosti do datové schránky žadatele.
Důvodem k neposkytnutí dotace a k zastavení řízení o poskytnutí dotace je, že žadatel o
dotaci podáním nové žádosti neodstraní zjištěné vady, nebo neupraví svoji žádost na
výši dotace, u které je předpoklad, že žádosti bude zcela vyhověno a nezašle ji na HZS
kraje ve stanovené lhůtě10 pracovních dní.
MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení prostřednictvím HZS
kraje vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších nezbytných podkladů nebo údajů. HZS
kraje poskytne žadateli lhůtu 10 pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy k
doložení podkladů nebo údajů do datové schránky žadatele.
8.

Výše alokovaných prostředků
Výše alokovaných finančních prostředků pro kraj je závislá na disponibilních zdrojích
státního rozpočtu České republiky pro daný rok. MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo
na změny nebo doplnění podmínek této výzvy v případě, že dojde k legislativním
změnám s následným dopadem na rozpočet kapitoly Ministerstva vnitra.
Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za
odbornou přípravu, za uskutečněný zásah mimo územní obvod jejího zřizovatele a na
vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotky SDH obce je zajištěna ze státního
rozpočtu. Výše dotačních finančních prostředků činí pro tuto výzvu celkem 55
132 390,00 Kč. Celkový objem alokovaných dotačních finančních prostředků pro obce
v jednotlivých krajích je následující:
Kraj
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj

Dotace v Kč
727 365,00
8 416 916,00
4 826 167,00
3 741 812,00
2 484 496,00
3 496 903,00
3 524 225,00

Kraj

Dotace v Kč
5

Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Celkový součet
9.

3 842 913,00
3 352 201,00
4 639 120,00
5 000 359,00
3 328 435,00
5 470 637,00
2 280 841,00
55 132 390,00

Další platný postup příjemce dotace:
Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2018 –
druhá fáze, č.j. MV-65497-1/PO-IZS-2018 ze dne 13. června 2018, které jsou
uveřejněny na www.hzscr.cz a na internetových stránkách poskytovatele dotace
www.hzscr.cz nebo HZS krajů, včetně dalších rozhodných dokumentů a kontaktů.

Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
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