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Dle rozdělovníku 
 
 
 
 
Zaslání „Výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2020“ a 
„Zásad pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2020 – první 
fáze“. 
 
 

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.“). 

Zároveň Vám v příloze zasíláme „Výzvu k podání žádosti o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 
vybrané obce na rok 2020“ č.j. MV-814-1/PO-IZS-2020 ze dne 8. ledna 2020 a „Zásady pro 
poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2020 - první fáze “ č.j. MV-
814-2/PO-IZS-2020 ze dne 8. ledna 2020 (dále jen „zásady“). 
 
Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2020 a Zásady pro poskytování a použití účelové 
neinvestiční dotace obcím na rok 2020 jsou k dispozici na  
 
https://www.hzscr.cz/clanek/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty-ucelova-neinvesticni-dotace 
  
nebo 
 
https://www.hzscr.cz/clanek/financni-podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci-
pardubickeho-kraje.aspx 
 
Žádosti budou přijímány pouze elektronicky, prostřednictvím jednotného dotačního portálu 
RISPF: https://isprofin.mfcr.cz/rispf  
Žádost, tj. výstup z portálu následně podává žadatel prostřednictvím 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, nebo žádost bude podepsána 
fyzicky a poté zaslána datovou schránkou jako oskenovaný dokument. 
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Výzva: JSDH_DOT_V1_2020 - v Jednotném dotačním portálu:  
zahájení sběru žádostí: 20. ledna 2020 00:01 hod  
ukončení sběru žádostí: 27. února 2020 23:59 hod  

 
 

 

 
Kontaktní osoba Adresa 

Datová 
schránka 

Pardubický 
kraj 

kpt. Ing. Jan Navrátil 
jan.navratil@pak.izscr.cz 
950 570 164 

Teplého 1526, 530 02 
Pardubice 

48taa69 

 
V případě nejasností a dotazů se spojte s příslušnou kontaktní osobou. 

 
 
 
 
 
 
 
plk. Mgr. Aleš Černohorský 

                                                                              ředitel HZS Pardubického kraje 
                                                                                        Podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: kpt. Ing. Jan Navrátil 
telefon číslo: 950 570 164 
e-mail: jan.navratil@pak.izscr.cz 
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