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 Dílčí dohoda MV č.  …./ 2019 

k zajištění dílčí části věcných úkolů vyplývajících z Rozhodnutí  Ministerstva vnitra ČR na rok 2019  
 
 

Dílčí dohoda k programům Ministerstva vnitra ČR poskytnutých prostřednictvím MV-generálního ředitelství 
HZS ČR,  které byly přiděleny Rozhodnutími pod Č.j. MV-140050-3/PO-IZS-2018 ze dne 26.2.2019 a MV-
140050-5/PO-IZS-2018 ze dne 7.3.2019,  (dále jen Dohoda),  pro smluvní strany:   
 
Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska  
Římská 45, 120 00 Praha 2 
IČO: 00442739 
starosta SH ČMS 
Jan Sláme čka 
 
a 
 
SH ČMS – ………..……………..  
…………………………………… 
IČO: ………………………… 
starosta  
…………………………………. 
Číslo účtu: ……………………… 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení a ú čel díl čí dohody. 

 
Dotace  ze státního rozpočtu České republiky se poskytuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska , které 
působí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle §74 a 75 zákona č. 133/1985 Sb.,  o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a svými členy pomáhá krajským úřadům a obcím při plnění  
úkolů na úseku požární ochrany. Účelem Dílčích dohod je pro jednotlivé subjekty SH ČMS  stanovit úkoly a 
podmínky jejich plnění a průkazným způsobem rozepsat a přidělovat finanční prostředky. Konkretizace 
věcných úkolů, výše finanční dotace a podmínek jejího čerpání ze státního rozpočtu je uvedena v bodě II. 
této Dohody a dále je uvedena v Přílohách č. 1, 2 a 3 . 
 
 

II. 
Podmínky a ujednání. 

 
1)  Rozpis dotace pro Krajská a Městská sdružení hasičů  (dále jen „SH“) v projektu „Spolupráce při 

odborné přípravě členů SH ČMS“ (dále „ program č.1.1.) a projektu „ Zabezpečení chodu kanceláře 
SHČMS a kanceláří pobočných spolků SH ČMS stabilním aparátem“ (dále „ program č.1.9.) je uveden 
v Příloze č.1.  

 

2)  Obsah programů a podmínky čerpání dotace pro programy, které jsou předmětem rozpisu, jsou 
uvedeny v  doslovném znění v Příloze č. 2.  

 

3)  Ve smyslu požadavku MV ČR jsou SH, při použití dotace k úhradě zakázky, která je veřejnou 
zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, povinni postupovat 
v souladu s tímto zákonem. Informace o tomto zákoně je uvedena v  Příloze č. 3. V této p říloze jsou 
uvedeny též podmínky pro ú čtování o dotaci a její vyhodnocení.  

  

4)  Dotace se poskytuje pouze na úhradu schválených programů s tím, že z dotace nesmí být realizován 
zisk. Dotaci lze použít pouze pro neinvestiční výdaje a to v souladu s touto Dohodou. 
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5)  Čerpání a použití dotace z programu č.1.1. se řídí zejména těmito zásadami: 

• Dotace  ze státního rozpočtu nesmí p řesáhnout 70% celkových náklad ů na uskutečnění projektu. Do 
podílu vlastních nákladů (minimálně 30%) se zahrnují náklady vynaložené v souvislosti s plněním 
programu. Tyto tzv. vlastní náklady je zapotřebí hradit z členských příspěvků, sponzorských a ostatních 
darů a z jiných příjmů, např. reklamy, služeb pro HVP a pod. 

• Prostředky z dotace nesmí být použity na pohoštění a dary a úhradu nákladů spojených se zahraničními 
cestami a dále na financování podnikatelských aktivit SH. 

• Vyúčtování programu č.1.1 provede SH na předepsaném formuláři přímo kanceláři SHČMS. Veškeré 
údaje musí být SH schopno doložit kontrolním orgánům SH ČMS, MV ČR aj. Dotace na jednotlivá SH 
bude poskytnuta zálohově po podpisu této dohody. Kancelář SH ČMS je oprávněna si vyžádat další 
údaje v souvislosti s čerpáním dotace a vyhodnocením plnění věcných úkolů.  

• Vyhodnocení  plnění programu, musí být SH předány kanceláři SH ČMS nejpozději do 30.11.2019.  
Pokud tak SH neučiní, vystaví se nebezpečí, že nedokladované prostředky budou přerozděleny popř. 
vráceny zpět do státního rozpočtu.  
 

6)  Čerpání a použití dotace z programu č.1.9. se řídí zejména těmito zásadami: 
• Dotace  ze státního rozpočtu z programu č. 1.9. může dosáhnout 100 %  celkových nákladů na 

uskutečnění projektu programu. K danému programu není třeba dokládat žádné vlastní zdroje.   
• Dotace je určena pouze na úhradu mzdových nákladů hrazených na základě uzavřené pracovní 

smlouvy. Z programu nelze hradit ostatní osobní náklady tj. Dohody o provedení práce a Dohody o 
pracovní činnosti. 

• Vyúčtování programu č.1.9.provede SH na předepsaném formuláři přímo kanceláři SHČMS. Veškeré 
údaje musí být SH schopno doložit kontrolním orgánům SH ČMS, MV ČR aj. Dotace na jednotlivá SH 
bude poskytnuta zálohově v několik a splátkách. Kancelář SH ČMS je oprávněna si vyžádat další údaje 
v souvislosti s čerpáním dotace a vyhodnocením plnění věcných úkolů. 

• Vyhodnocení plnění programu, musí být SH předány kanceláři SH ČMS nejpozd ěji do 15.1.2020.  
Pokud tak SH neučiní, vystaví se nebezpečí, že nedokladované prostředky budou přerozděleny popř. 
vráceny zpět do státního rozpočtu.  
 

7)  Společné podmínky pro oba programy: 
• Prostředky z dotace nesmí být poskytovány jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná 

o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na 
který byly prostředky poskytnuty. 

• Použití dotace podléhá ve smyslu §7 a §8 zákona č.320/ 2001 sb. , o finanční kontrole ve veřejné 
správě, veřejnosprávní kontrole vykonávané specializovanými kontrolními orgány MV, MF a orgány 
Finanční správy. Tato ustanovení se vztahují v rámci Dohody i na SH.  

• Poskytnutou dotaci lze krátit v průběhu rozpočtového roku v návaznosti na změnu rozhodnutí vlády o 
poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky. V takovém případě by bylo vydáno MV -GŘ 
HZS ČR nové rozhodnutí, které by se promítlo do rozpisů dotace. 

• Příjemce dotace je povinen vést účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví 
• Účetnictví o čerpání a použití státní dotace musí být vedeno průkazným způsobem. Pro SH účtující 

 soustavě podvojného účetnictví jsou v Příloze č. 3 doporučeny účty, na kterých se vykazují náklady na 
dané programy.  

 
 
Přílohy:   č. 1 - Rozpis dotace SH na program č.1.1. a program č. 1.9. 
      č. 2 - Obsah programů a podmínky čerpání dotace    
               č. 3 - Doplňující vysvětlení k účetnictví a vyhodnocení plnění a zákonu o veřejných zakázkách,  
 
 
      Dne :                                Dne:  2. května 2019 
 
 
 
 
       ...............................................                                             .................................................. 

starosta OSH, MSH                         starosta SH ČMS 


