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MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 
IČO: 00007064, bankovní spojení:  ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908881/0710 

  
 
Č.j. MV-199645-5/PO-IZS-2022 

 
Praha 2. prosince 2022 
Počet listů: 6 
Příloha: 1/10 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245/2 
500 03 Hradec Králové  

R o z h o d n u t í   

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje 

 

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
(dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) poskytuje 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“) 
účelovou neinvestiční dotaci obcím prostřednictvím krajů na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí (dále jen „dotace“) v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra 
v souladu 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 návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“).  

MV-GŘ HZS ČR jako poskytovatel dotace rozhodlo v souladu s ustanovením § 14 a násl. 
zákona č. 218/2000 Sb., v souladu s čl. 5 odst. 9 Zásad pro poskytování a použití účelové 
neinvestiční dotace obcím k výzvě „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“ (dále jen „zásady“) 
vydaných pod č.j. MV-130528-2/PO-IZS-2022, a za využití ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb. a v návaznosti na „Výzvu 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“ vydanou pod č.j. MV-
130528-1/PO-IZS-2022 (dále jen „výzva“) 

o poskytnutí dotace prostřednictvím Královéhradeckého kraje, IČO: 70889546, se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (dále jen „kraj“), z rozpočtu MV-GŘ 
HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2022. 

Příjemci dotace  

1. Obce uvedené v příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, jsou příjemci 
dotace na účel uvedený v bodě 8.  

Poskytování dotace 

2. Celková výše dotace obcím prostřednictvím kraje činí 4 902 965 Kč a je poskytnuta kraji 
bankovním převodem na účet kraje č.: 94-813511/0710. 

3. Kraj zabezpečí redistribuci finančních prostředků dotace obcím uvedeným v tomto 
rozhodnutí, které jsou konečnými příjemci dotace, jednorázově převodem příslušné 
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dotace na jejich účty, včetně rozeslání tohoto rozhodnutí. 

Účel dotace  

4. MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím prostřednictvím krajů dotaci na výdaje spojené s 
činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) vybraných obcí. 
Prostřednictvím dotace plní krajský úřad a Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „krajský 
úřad“) povinnost uvedenou příslušným právním předpisem1.   

5. 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 SDH vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní 
obvod2 a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární 
techniky. 

6. 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 
předpisy a dále jednotka kategorie JPO V, která provedla zásah v období od 1. srpna 2021 
do 31. srpna 2022 mimo územní obvod2 svého zřizovatele na výzvu operačního a 
informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje3 (dále jen „HZS kraje“).  

7. Obecní úřady, v přenesené působnosti na úseku požární ochrany, ve smyslu § 29 odst. 3 
písm. a) zákona o požární ochraně, na základě rozpisu HZS kraje4 zajišťují účast velitelů 
a strojníků jednotek SDH obcí na jejich odborné přípravě, kterou pořádá nebo organizuje 
HZS kraje.   

8. Dotace je určena obcím:  

a) na odbornou přípravu, která byla realizována od 1. srpna 2021 do 31. srpna 2022 

aa) velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti 
nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,  

ab)  strojníků jednotek SDH obcí získání odborné způsobilosti nebo prodloužení 
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,  

ac) specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí, 
ad) instrukčně metodické zaměstnání organizované HZS kraje, 
ae)  taktické cvičení organizované HZS kraje. 

Dotace se přednostně poskytuje 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.  

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti je pořádána ve vzdělávacích 
zařízeních:  

- MV-GŘ HZS ČR,  
- HZS krajů, Záchranného útvaru HZS ČR, nebo 
- určených MV-GŘ HZS ČR.  

                                                           
1 § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  
2 § 29 odst. 4 písm. a) č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
3 § 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.  
4 § 26 odst. 2 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb. 
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Odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 
je pořádána u HZS krajů.  

Uznatelnými výdaji neinvestiční povahy žadatele o dotaci jsou zejména:  

a) náhrada ušlého výdělku členům jednotky SDH obce z důvodu účasti na 
odborné přípravě,  

b) cestovní náklady,   
c) dokumenty a šířené předpisy MV-GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu,  
d) náklady s konáním odborné přípravy, např. kurzovné. 

V případě, že finanční prostředky dotace poskytnuté obci paušálně na odbornou 
přípravu na člena nebudou obcí vyčerpány, mohou je obce použít k výdajům na 
zabezpečení jednotky SDH obce dle bodu 8. písm. c) tohoto rozhodnutí. 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) na 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 5, která ji zřizuje, nebo územní obvod několika obcí, které ji 
zřizují, pokud je jednotka SDH obce zřízena na základě sdružení prostředků6. 
Podkladem k žádosti o dotaci na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce 
mimo území zřizovatele je dílčí zpráva o zásahu jednotky SDH obce, resp. zpráva 
o zásahu, uložená u HZS kraje a statistika vedená HZS kraje o zásahové činnosti 
jednotek PO. 

Za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele 
na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje se 
také považuje účast jednotky SDH obce na prověřovacím cvičení, organizovaném 
HZS kraje.   

Uznatelnými výdaji neinvestiční povahy žadatele o dotaci jsou zejména:  

a) náhrada ušlého výdělku členům jednotky SDH obce z důvodu účasti u 
zásahu,  

b) pohonné hmoty a provozní hmoty spotřebované technikou jednotky při 
zásahu,  

c) speciální hasiva a sorbenty spotřebované při zásahu. 

Dotace se neposkytuje obci za uskutečněný zásah:  

a) pokud její jednotka SDH obce zasahovala u dopravní nehody a uplatnila 
náhradu za provedený zásah při dopravní nehodě,  

b) 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 7,  

                                                           
5 § 29 odst. 4 písm. a) a § 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  
6 § 69a zákona č. 133/1985 Sb.  
7 § 44 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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c) pokud její jednotka SDH obce zasahovala v souvislosti s havárií u právnické 
nebo podnikající fyzické osoby a náklady spojené s poskytnutím věcné a 
osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se škodami prokazatelně vzniklými 
havárií byly hrazeny podle zvláštního právního předpisu 8, 

d) úhrada výdajů související s přepravou členů jednotky do místa zásahu, pokud 
nebyla použita pro tuto přepravu technika jednotky (např. přeprava 
prostředky hromadné dopravy nebo soukromými vozidly v případě, že se 
jednalo zásah formou výpomoci ve zdravotnickém zařízení). 

V případě, že finanční prostředky dotace poskytnuté obci paušálně na výdaje dle čl. 
3 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c) výzvy za uskutečněný zásah jednotky SDH 
obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného 
operačního a informačního střediska HZS kraje nebudou obcí vyčerpány, mohou je 
obce použít k zabezpečení jednotky SDH obce dle bodu 8. písm. c) tohoto 
rozhodnutí.  

c)  na vybavení a opravy neinvestiční povahy 

Dotace je určena obci, zřizovateli jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, 
JPO III a také kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období od 1. 
srpna 2021 do 31. srpna 2022 zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v 
souladu s poplachovým plánem kraje 9, nebo na výzvu operačního a informačního 
střediska HZS kraje 10.  

Uznatelnými výdaji neinvestiční povahy žadatele o dotaci jsou zejména:  

ca)  vybavení jednotky SDH obce věcnými prostředky, včetně osobních 
ochranných prostředků členů jednotky SDH obce, poškozených při zásahu 
jednotky mimo územní obvod jejího zřizovatele,  

cb) opravy požární techniky poškozené při zásahu jednotky mimo územní obvod 
jejího zřizovatele,  

cc) výdaje na zvýšení akceschopnosti jednotky SDH obce zejména:  
- radiové spojové prostředky,  
- osobní ochranné prostředky pro hasiče,  
- požární příslušenství zásahových požárních automobilů stanovené v 

právním předpise 11,  
- a dále výdaje na provedení: 

- technické prohlídky požární techniky, 
- revize věcných prostředků požární ochrany. 

d) na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce u požáru v Národním 
parku České Švýcarsko probíhajícího ve dnech 24. července 2022 až 31. srpna 
2022 na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS 
kraje. 

Uznatelnými výdaji neinvestiční povahy žadatele o dotaci jsou:  
- výdaje na  mimořádné odměny členu jednotky SDH obce a související 

zákonné pojistné, 

                                                           
8 § 24 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 
9 § 29 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.  
10 § 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.  
11 vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů. 
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- náklady spojené se spotřebou pohonných hmot (nafta, benzin, olej dále jen 
„PHM“), nikoliv však za PHM, které jednotka SDH obce obdržela na místě 
zásahu zdarma,  

- ušlý příjem popř. refundace mezd členům jednotky SDH obce, 
- náklady obce na mzdy členů jednotky SDH obce po dobu zásahu, 
- náklady na případnou mimořádnou zdravotní prohlídku člena jednotky SDH 

obce dle nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti 
zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, 

- náklady na opravy techniky nebo pořízení zničených prostředků požární 
ochrany neinvestiční povahy. 

9. Lhůta k dosažení účelu dotace je stanovena do 31. prosince 2022. 

Další podmínky pro přidělení a použití dotace  

10. Dotace je obcím poskytována jako účelová, a lze ji použít jen na účel uvedený v tomto 
rozhodnutí. Musí být dodržena výše a skladba výdajů z poskytnuté dotace tak, jak jsou 
uvedeny v tomto rozhodnutí, pokud v tomto rozhodnutí není stanoveno jinak viz bod 8. 
písm. a) a písm. b). 

11. Obce se při použití prostředků dotace řídí rozpočtovými pravidly v souladu se zákonem 
č. 218/2000 Sb. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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.  

15. Obec je povinna prostřednictvím kraje poskytovanou 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 ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání 
- dále jen „vyhláška“). Vypořádání zasílá obec kraji na tiskopise, jehož vzor je uveden v 
příloze č. 7 Část A této vyhlášky, nejpozději do 5. února 2023, v členění dle jednotlivých 
výzev (tj. dle jednotlivých č.j. vydaných rozhodnutí). Ve stejném termínu provede převod 
nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté dotace na účet kraje a doprovodí jej 
avízem. 

16. Nevyčerpané prostředky z poskytnuté dotace, které obce vrací v průběhu roku, na který 
je dotace poskytnuta, zasílají na bankovní účet kraje, ze kterého byla dotace poskytnuta 
a doprovodí jej avízem.  

17. 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 2023, v členění dle jednotlivých výzev (tj. dle jednotlivých č.j. 
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vydaných rozhodnutí). Podklady pro finanční vypořádání dotace kraj předloží na MV-
GŘ 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.  

18. 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. Vracené nevyčerpané prostředky doprovodí kraj avízem.  

19. 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.“). 

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

21. Lhůta k dosažení účelu dotace je stanovena do 31. prosince 2022, do této lhůty lze použít 
finanční prostředky dotace. 

22. Příjemce dotace a kraj převzetím rozhodnutí souhlasí s uveřejněním dokumentů a údajů, 
které jsou rozhodné pro poskytování dotace v souladu s platnými právními předpisy.  

Odůvodnění: 

MV-GŘ HZS ČR rozhodlo o poskytnutí dotace na základě provedené analýzy stavu finančních 
prostředků pro účely poskytování dotací na rok 2022 a na základě posouzení oprávněnosti 
přidělení dotace žadatelům, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí a ve smyslu zásad. 
Příjemce dotace je povinen dodržovat podmínky pro přidělení a použití dotace uvedené ve 
výroku tohoto rozhodnutí. V souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., na dotaci není 
právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Vzhledem k tomu, že MV-GŘ 
HZS ČR žadatelům vyhovělo v plném rozsahu, podle § 14m odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., 
s odkazem na § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., není odůvodnění třeba. 

Poučení: 

Proti rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR jako poskytovatele dotace není přípustné odvolání ani 
rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu 
podle § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. 

 
„otisk úředního razítka“ 

 
 
 

genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA 
 generální ředitel HZS ČR 
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