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MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 
   
Č.j. MV-814-1/PO-IZS-2020 

 
Praha dne  8. ledna 2020 

 

Výzva  
k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti 

jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce1 na rok 2020 
 
Název výzvy v Jednotném dotačním portálu RISPF (https://isprofin.mfcr.cz/rispf):  
JSDH_DOT_V1_2020 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí – I. část 

 

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 

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.“).  

O dotace žádají obce MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím HZS kraje v souladu s § 26 
odst. 2 písm. h) zákona o požární ochraně.  

Čl. 1 
Oblast podpory 

(1) Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen 
„SDH“) vybrané obce ve formě dotace na:  

a) zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II 2, která 
zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut 3 po 
vyhlášení poplachu jednotce v síle nejméně jednoho družstva, u kategorie JPO 
II/2 nejméně dvou družstev, o zmenšeném početním stavu 4, ve složení velitel, 
strojník a dva hasiči. Členové jednotky zajišťují připravenost k výjezdu jednotky 
dle plánu výkonu služby 5.  

                                                 
1 Vybraná obec (dále jen „obec“) je obec zřizující jednotku SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III podle 

přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zabezpečující výjezd v 
souladu s platnými právními předpisy. 

2 § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.  
3 § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 247/2001 Sb.  
4 § 4 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.  
5 § 20 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 

498/2002 Sb.  
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Podíl vybrané obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky z jejího rozpočtu činí 
minimálně 20 % celkové částky poskytované dotace na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky kategorie JPO II. Tato část 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 
6 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. 1 odst. 1 písm. a) za celé období roku, krátí se 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 - zaměstnance vykonávajícího 
službu v jednotce SDH 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 a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně. 
Minimální rozsah pracovního úvazku musí činit 40 % plné týdenní pracovní doby, 
s pracovní náplní zaměřenou na činnost jednotky SDH obce.  Zároveň člen – 
zaměstnanec musí splňovat:  

- odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně 
a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 247/2001 
Sb.“) a získanou dle Pokynu generálního ředitele č. 53/2013, k odborné 
způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách 
hasičských záchranných sborů podniků a členů vykonávajících službu 
v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje 
zaměstnání v pracovním poměru, 

- zdravotní způsobilost dle § 65 odst. 8 písm. b) v souladu s § 69b písm. e) 
zákona o požární ochraně.  

Podíl vybrané obce na mzdových výdajích a zákonném pojistném členů – 
zaměstnanců z jejího rozpočtu činí minimálně 10 % celkové poskytované částky 
dotace na 1 člena – zaměstnance jednotky SDH obce.  

Pokud člen - zaměstnanec nevykonává službu v jednotce SDH obce jako svoje 
zaměstnání dle zákoníku práce po celé období roku, krátí se dotace pro obec 
o odpovídající počet 1/12 objemu dotace, tzn. za měsíce, kdy akceschopnost 
nebyla plně zajištěna.  

Čl. 2  
                                                 
6 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  



3 

Oprávněný žadatel o poskytnutí dotace 
(1) O dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II 7, 

může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II dle platného 
nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO. 

(2) O dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena – zaměstnance 
vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje 
zaměstnání v pracovním poměru může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v 
kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí 
území kraje jednotkami PO, v případě že, člen – zaměstnanec na něž obec žádá dotaci splňuje 
odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 
vyhlášky č. 247/2001 Sb. a zdravotní způsobilost dle § 65 odst. 8 písm. b) v souladu s § 69b 
písm. e) zákona o požární ochraně.  

(3) Oprávněný žadatel není obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii 
JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje 
jednotkami PO žádající o dotaci v oblasti podpory dle čl. 1 odst. 1 písm. b) na člena - 
zaměstnance, který nesplňuje odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona 
o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb. a zdravotní způsobilost dle § 
65 odst. 8 písm. b) v souladu s § 69b písm. e) zákona o požární ochraně.   

Čl. 3 
Výše poskytované dotace pro obec   

(1) Na jednotku SDH obce zařazenou v kategorii JPO II zabezpečující jeden 
organizovaný výjezd se poskytuje dotace pro obce ve výši maximálně 150 000 Kč. 

(2) Na jednotku SDH obce zařazenou v kategorii JPO II, zabezpečující dva 
organizované výjezdy se poskytuje dotace pro obce ve výši maximálně 300 000 Kč.  

(3) Na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena – zaměstnance vykonávajícího službu 
v jednotce SDH 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 a v souladu 
s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně, se poskytuje dotace pro obce ve výši maximálně 
60000 Kč/člen – zaměstnanec. 

Čl. 4 
Harmonogram výzvy 

(1) Žádosti jsou přijímány do 27. února 2020.  

(2) Příjem žádostí elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu 
RISPF (dále jen „portál RISPF“) na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf 
bude umožněn nejméně 30 dní před termínem dle odstavce 1. 

Čl. 5 
Forma a způsob podání žádosti o dotaci  

(1) Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti evidované elektronickou cestou 
prostřednictvím portálu RISPF. 

(2) Žádost, tj. výstup z portálu RISPF následně podává žadatel do datové schránky 
příslušnému HZS kraje, a to v termínu uvedeném v čl. 4 této výzvy. V elektronické podobě 
musí být žádost podepsána platným elektronickým podpisem v souladu se zákonem 

                                                 
7 § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.  

https://isprofin.mfcr.cz/rispf
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č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že statutární zástupci obce nedisponují platným 
elektronickým podpisem, je třeba, aby žádost byla jimi podepsána fyzicky a poté zaslána 
datovou schránkou jako oskenovaný dokument.   

(3) Žádost o dotaci vyplňuje žadatel na každou jím zřizovanou jednotku SDH obce 
zvlášť.  

(4) Dotace se poskytuje pouze na účet vedený u České národní banky (dále jen 
„ČNB“), výjimka z tohoto ustanovení uvedena v čl. 5 odst. 5 této výzvy.  

(5) Ustanovení čl. 5 odst. 4 neplatí pro městské části a městské obvody územně 
členěných statutárních měst, které jsou organizačními jednotkami měst (týká se hl. m. Prahy).  

(6) K žádosti podané do portálu RISPF přiloží žadatel: 

a) kopii dokumentu (smlouvy) nebo potvrzení o zřízení účtu u ČNB, dle ustanovení čl. 5 
odst. 4 této výzvy nebo,  

b) kopii dokumentu (smlouvy) nebo potvrzení o zřízení účtu u jiné banky, dle ustanovení 
čl. 5 odst. 5 této výzvy. 

(7) Přílohy vložené do portálu RISPF k žádosti se následně datovou schránkou 
s podepsanou žádostí na HZS kraje již nezasílají.  

(8) K žádostem evidovaným v portálu RISPF, které nebyly následně podány do 
datové schránky příslušného HZS kraje nebo byly podány prostřednictvím jiných technických 
prostředků, (např. fax) nebo e-mailem, se nepřihlíží a posuzují se jako nepodané. 

(9) Žádost na portále RISPF neobsahuje veškeré informace, které jsou uvedeny v této 
výzvě.  

(10) V případě, že žadatel bude žádat o dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné na 
více jak 10 členů – zaměstnanců vykonávajících službu v jednotce SDH obce kategorie JPO 
II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru, kteří nebudou vykonávat službu 
jako svoje zaměstnání po celé období roku, podá žadatel další žádost.  

Čl. 6 
Komunikace mezi poskytovatelem, administrace žádosti 

(1) Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a žadatelem probíhá prostřednictvím 
datových schránek. 

(2) HZS kraje:  

a) provede kontrolu evidovaných a podaných žádostí v portálu RISPF za příslušný kraj, 
b) vyhodnotí oprávněnost podaných žádostí, oprávněnost výše a účelnost požadované 

dotace, 
c) v případě zjištění vad v předložené žádosti písemně, tj. cestou datových schránek, vyzve 

žadatele k jejich odstranění.  

(3) Za vady se považuje: 

a) nesprávně uvedené IČO žadatele,  
b) nedoložení kopie dokumentu (smlouvy) nebo potvrzení o zřízení účtu u ČNB nebo jiné 

banky viz ustanovení čl. 5 odst. 4 a odst. 5 této výzvy, 
c) nepodepsaná žádost zaslaná v termínu do datové schránky příslušného HZS kraje, 
d) neúčelný požadavek a nadhodnocená výše požadované dotace na výdaje dle 

jednotlivých oblastí podpory.  
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e) nesprávně uvedený počet zabezpečovaných organizovaných výjezdů (výjezd jednoho 
nebo dvou družstev z místa dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení 
poplachu), na které je žádána dotace,  

d) nesprávně uvedené mzdové výdaje a zákonné pojistné člena – zaměstnance 
vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje 
zaměstnání v pracovním poměru.  

(4) V případě zjištění vad v předložené žádosti HZS kraje vyzve písemně dopisem 
žadatele k odstranění zjištěných vad. HZS kraje k tomu stanoví přiměřenou lhůtu, maximálně 
však 5 pracovních dní od doručení do datové schrány žadatele. 

(5) HZS kraje může žadateli doporučit úpravu žádosti, u které je předpoklad, že 
upravené žádosti bude zcela vyhověno a vyzve písemně žadatele k úpravě žádosti 8. 

(6) Úprava žádosti se řeší formou písemné odpovědi žadatele, HZS kraje poskytne 
žadateli lhůtu max. 5 pracovních dní ode dne písemného doručení výzvy do datové schránky 
žadatele.  

(7) Důvodem k neposkytnutí dotace a k zastavení řízení o poskytnutí dotace je, že 
žadatel o dotaci podáním nové žádosti neupraví svoji žádost na výši dotace, u které je 
předpoklad, že žádosti bude zcela vyhověno a nezašle ji na HZS kraje ve stanovené lhůtě.  

(8) Dokumenty, které byly dodány do datové schránky, jsou doručeny okamžikem, 
kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 
přístup k dodaným dokumentům. 

(9) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 
dnů ode dne, kdy byly dokumenty dodány do datové schránky, považují se dodané 
dokumenty za doručené posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis 
náhradní doručení. 

(10) HZS kraje si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele 
k doložení dalších nezbytných podkladů nebo údajů potřebných za účelem vyhodnocení 
oprávněnosti žádosti. HZS kraje poskytne žadateli přiměřenou lhůtu, maximálně 5 pracovních 
dní ode dne doručení písemné výzvy k doložení podkladů nebo údajů do datové schránky 
žadatele. 

(11) MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení prostřednictvím 
HZS kraje vyzvat žadatele k doložení dalších nezbytných podkladů nebo údajů. HZS kraje 
poskytne žadateli přiměřenou lhůtu, maximálně 5 pracovních dní ode dne doručení písemné 
výzvy k doložení podkladů nebo údajů do datové schránky žadatele. 

Čl. 7  
Zastavení řízení o dotaci 

(1)  Dotační řízení bude poskytovatelem usnesením zastaveno o žádostech, kdy: 

a) žádost nebyla podána do datové schránky příslušného HZS kraje ve lhůtě stanovené 
touto výzvou k podání žádosti,  

b) žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedenému v čl. 2 této výzvy 
k podání žádosti, 

c) žadatel neodstraní vady v žádosti ve stanovené lhůtě, 
d) zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

                                                 
8 § 14k zákona č. 218/2000 Sb.,  
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e) nastane jiný důvod stanovený § 66 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších změn. 

(2) Další ustanovení o možnosti zastavení dotačního řízení o poskytnutí dotace v jeho 
průběhu je uvedeno v čl. 6 odst. 7 této výzvy. 

Čl. 8 
Podmínky pro použití dotace 

(1) Dotace je obcím poskytována na základě rozhodnutí poskytovatele dotace 
prostřednictvím příslušného kraje9.  

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

(3) 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. 

(4) 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.  

(5) 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.  

(6) Obec je povinna prostřednictvím kraje poskytovanou dotaci vypořádat 
s poskytovatelem v rámci finančního vypořádání ve smyslu § 14 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 2021. Ve stejném termínu 
provede převod nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté dotace na účet kraje 
a doprovodí jej avízem.  

(7) 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.  

(8) Číslo účelového znaku, pod kterým bude dotace vykázána, je 14004.  

(9) Lhůta k dosažení účelu dotace je stanovena do 31. prosince 2020, do této lhůty lze 
použít finanční prostředky dotace. 

(10) Na dotaci není právní nárok, pokud právní předpis nestanoví jinak.  

Čl. 9 
Výše alokovaných prostředků 

                                                 
9 § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a § 19 zákona č. 2018/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 



7 

(1) Výše finančních prostředků 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.  

Čl. 10 
Další platný postup  

Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2020 –
 I. část, č.j. MV-814-2/PO-IZS-2020 jsou uveřejněny na internetových stránkách 
poskytovatele dotace www.hzscr.cz nebo HZS krajů, včetně dalších rozhodných dokumentů 
a kontaktů. 

 

         Generální ředitel HZS ČR  
       genpor. Ing. Drahoslav Ryba  

 

http://www.hzscr.cz/
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