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Vyhlášení výše účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí na rok 2017 

 

MV-generální ředitelství HZS ČR v souladu se „Zásadami poskytování a použití 
účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na 
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ (dále jen „zásady“) č.j. MV-157774-28/PO-
IZS-2016 vyhlašuje výši účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných 
hasičů (dále jen „SDH“) obcí na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH vybrané obce a 
na člena dle hodinové dotace odborné přípravy, která bude poskytována v roce 2017. 

1. Účelová neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané 
obce dle čl. 2 odst. 4 bod 1. zásad na: 

a) jednotku zařazenou do kategorie JPO II/1 do výše 150 000 Kč, jednotku 
zařazenou do kategorie JPO II/2 do výše 300 000 Kč,  

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 ve výši 50 000 Kč/člen.  

2. Účelová neinvestiční dotace obci na odbornou přípravu na člena jednotky SDH obce 
dle čl. 2 odst. 4 bod 2. zásad ve výši: 

Hodinová dotace odborné 
přípravy 

Účelová neinvestiční dotace obci na člena 
dle hodinové dotace odborné přípravy  

40 2 000 Kč 
24 1 200 Kč 
16 800 Kč 
8 400 Kč 

 

           Generální ředitel HZS ČR 
 genmjr. Ing. Drahoslav Ryba 

    podepsáno elektronicky  
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