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MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ 
HZS ČR“) Vám sděluje, že byly vyhodnoceny všechny přijaté žádosti obcí o poskytnutí 
investiční dotace na rok 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen 
„dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 5 Zásad pro poskytování 
účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen 
„Zásady“), č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015. 

Na základě předloženého návrhu odborné komise rozhodl generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba schválit pořadníky žadatelů pro přiznání dotací v roce 2017, viz 
příloha č. 1, tabulky 1 až 28. 

Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání 
finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu s dodržením alokací 
v jednotlivých krajích. 

Vzhledem k umístění Vaší obce v pořadníku se předpokládá poskytnutí investiční dotace 
pro jednotku SDH Vaší obce na rok 2017, ve výši uvedené v příloze č. 1. 

Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při 
kterých bude vysvětlen postup obcí a poskytovatele dotace při přípravě a realizaci jednotlivých 
dotací. 

Konzultace pro obce, které se umístily v  pořadníku v části pokryté alokovanými 
prostředky (viz barevná část tabulky 1 – 28, příloha č. 1), se uskuteční v následujícím termínu: 

Termín Čas Kraj Místo 

Konzultace s obcemi vybranými k přidělení dotace na STAVBY pro rok 2017 

19. října 2016 10:00 – 12:00 Praha, Středočeský, Jihočeský, 
Plzeňský, Ústecký 

GŘ HZS ČR 
Kloknerova 26 

Praha 414 
velká zasedací 
místnost č. 415 

19. října 2016 13:00 – 15:00 Liberecký, Královéhradecký, 
Pardubický, Jihomoravský, 
Olomoucký, Moravskoslezský 

*MVCRX034SZMR* 
MVCRX034SZMR 



Konzultace s obcemi vybranými k přidělení dotace na DA pro rok 2017 
17. října 2016 09:00 – 12:00 Středočeský, Plzeňský GŘ HZS ČR 

Kloknerova 26 
Praha 414 

velká zasedací 
místnost č. 415 

17. října 2016 13:00 – 16:00 Jihočeský, Karlovarský 
18. října 2016 09:00 – 12:00 Ústecký, Královéhradecký 
18. října 2016 13:00 – 16:00 Liberecký, Pardubický 

24. října 2016 09:00 – 12:00 Vysočina: obce zařazené 
v pořadníku na 1 – 42 místě, viz 
příloha č. 1, tab. č.19 

Školící a 
výcvikové 

zařízení MV – 
GŘ HZS ČR 
Trnkova 85 
Brno-Líšeň 

velká zasedací 
místnost 

 

24. října 2016 13:00 – 16:00 Vysočina: obce zařazené 
v pořadníku na 43 – 56 místě, viz 
příloha č. 1, tab. č.19 
Zlínský 

25. října 2016 09:00 – 12:00 Jihomoravský, Olomoucký 
25. října 2016 13:00 – 16:00 Moravskoslezský 

Vzhledem ke kapacitním možnostem se konzultace mohou ze strany obce zúčastnit pouze 
dvě osoby.  

Informace o vyhodnocení žádostí na rok 2017 jsou také zveřejněny na internetových 
stránkách www.hzscr.cz pod odkazem Investiční dotace pro JSDH obcí - Investiční dotace  
v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017.  
 

Nejpozději do 30. září 2016 budou na stránkách www.hzscr.cz pod odkazem Investiční 
dotace pro JSDH obcí - Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí"  
v roce 2017 zveřejněny: 
• Vzorové technické podmínky, a to ve třech variantách: na dopravní automobil 

v provedení základním, dále na dopravní automobil v provedení základním, doplněný 
požárním přívěsem nákladním a na dopravní automobil v provedení základním, doplněný 
požárním přívěsem pro hašení. Informace ke zpracování technických podmínek budou 
sděleny v rámci konzultací. 

• Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH 
obcí v roce 2017 (dále jen „pracovní postupy“). Tento dokument, který bude vydaný 
správcem programu, bude závazný a bude shrnovat povinnosti žadatele o dotaci 
z finančního hlediska.  Bližší informace budou podány také v rámci konzultací. 

 
V pracovních postupech je uvedeno, že žadatel o dotaci předloží dokumentaci EDS. 

Dokumentaci EDS budete vypracovávat pomocí online formuláře, který je dostupný na 
stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/. Práce s formulářem bude vysvětlena při konzultacích. 
Případní zájemci si mohou (pokud ještě nemají) provést registraci a aktivovat přístup k online 
formuláři na uvedeném odkazu. V příloze č. 2 zasíláme tu část manuálu „EDS SMVS - Online 
formulář - Příručka pro školení“, kterou budete potřebovat. Doporučujeme se s příručkou  
a pracovními postupy seznámit ještě před konzultacemi. 

 
 

 
 
 

brig. gen. Ing. František Zadina 
náměstek generálního ředitele HZS ČR 

podepsáno elektronicky 
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