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PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 

Hasičský záchranný sbor České republiky 

 
Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018  
 
Podprogram 1 – po řízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové st říkačky 
„CAS“  
K čemu je dotace ur čená 
A) Pořízení nové CAS do vybavení jednotky požární ochrany:  

•  CAS 7,5, CAS 10 a CAS 15 - je vyrobena na podvozku kategorie 1 pro městský  
   provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, lehké hmotnostní třídy (3.000 až  
   7.500 kg) nebo střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg) a v provedení  
   základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním čerpadlem  
   o jmenovitém výkonu 750 l.min-1, 1.000 l.min-1 nebo 1.500 l.min-1 a s kabinou  
   osádky se sedadly pro 6 osob.  
•  CAS 20 - je vyrobena na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, nebo  
   kategorie 3 pro terénní provoz, střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg),  
   nebo těžké hmotnostní třídy (nad 16.000 kg) a v provedení základním nebo v  
   provedení speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém  
   výkonu 2.000 l.min-1 a s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob.  

B) technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 ve vybavení jednotky požární 
ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III. 
 

Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou 
mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS 
kraje.  
 
Kdo m ůže žádat  
Dotace může být poskytnuta jednotce:  
•    pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III,  
•    pokud není vybavena CAS vyrobenou v roce 2002 a později,  
•    pokud není vybavena CAS pořízenou s přispěním dotace poskytované MV –  
     generálním ředitelstvím HZS ČR (netýká se technického zhodnocení rekonstrukcí  
     CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla  
     zařazena k jednotkám požární ochrany).  
 
Výše dotace  
Dotace se poskytuje na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 může dosáhnout až 
70 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2,5 mil. Kč.  
 
Rekonstrukce CAS 32 – T 815, která je v souladu s technicko-přejímacími 
podmínkami může dotace dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, 
maximálně však 1,5 mil. Kč.  
 
Rekonstrukcí CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob 
může dotace dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2 
mil. Kč.  
 



Podání žádosti   
Příjem žádostí je od 15. 3. 2017 do 31. 5. 2017. Žádost je možné podat pouze 
elektronicky.  
 
 
Podprogram 2 – po řízení nového dopravního automobilu   
K čemu je dotace ur čená  
Dotace může být poskytnuta na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení 
jednotky požární ochrany: 
•     je vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro  
      smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení  
      základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. DA může být  
      doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.  
Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou 
mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS 
kraje.  
 
Kdo m ůže žádat  
Dotace může být poskytnuta jednotce:  
•     pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V,  
•     pokud není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se  
      sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením)  
      vyrobeným v roce 2002 a později.  
 
Výše dotace  
Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 
tis. Kč.  
 
Podání žádosti   
Příjem žádostí je od 15. 3. 2017 do 31. 5. 2017. Žádost je možné podat pouze 
elektronicky.  
 
 
Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice   
K čemu je dotace ur čená  
Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice 
pro jednotku požární ochrany. Budova rekonstruované požární zbrojnice musí být v 
majetku obce zřizující jednotku SDH obce.  
 
Kdo m ůže žádat  
Dotace může být poskytnuta jednotce:  
• pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V,  
 
Výše dotace  
Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce. Minimálně však 450 
tis. Kč, maximálně však 4,5 mil. Kč.  
 
Podání žádosti   
Příjem žádostí je od 15. 3. 2017 do 31. 5. 2017. Žádost je možné podat pouze 
elektronicky. 



Ministerstvo zem ědělství 
 
Dotační program 129 260 „Podpora prevence p řed povodn ěmi III“  
 
K čemu je dotace ur čená 
Opatření s retencí, tzn. zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících 
vodních nádrží s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodí a poldry.  
Podporu na případnou související úpravu koryt vodních toků (zkapacitnění) v 
intravilánech obcí, včetně souvisejících objektů v korytech vodních toků a dalších 
nezbytných objektů mohou obce požádat v případě, že jsou správci drobných 
vodních toků. 
 
Kdo m ůže žádat  
•    Povodí, lesy ČR, státní podnik a obce  
 
Výše dotace  
Maximálně do 90 % celkových způsobilých výdajů (v případě obcí).  
 
Podání žádosti  
Žádosti se podávají každoročně průběžně do 31. 3. pro akce, jejichž financování 
žadatel uvažuje zahájit v daném roce a každoročně průběžně do 31.10 pro akce, 
jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce následujícím po podání žádosti. 
 
 
 

Národní program životního prost ředí 
 

Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpad ů  
Minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské 
zdraví a životní prostředí. Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, 
nelegální sklady odpadů, staré ekologické zátěže, management chemických látek, 
prevence průmyslových havárií.  
 
K čemu je dotace ur čená  
• Odstraňování nelegálních skladů odpadů  
• Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde 

není původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo 
uloženo nápravné opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen 
konat), sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které 
minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie)  

 
Kdo m ůže žádat  
Kraje, obce s rozšířenou působností, obce (pouze v případě, že původce 
nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám). 
 
Výše dotace  
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů 
(CZV), z toho: max. 80 % formou dotace a zbývající podíl do 100 % CZV formou 
zvýhodněné půjčky (bezúročná). Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. 
Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 40 mil. Kč.  



Podání žádosti  
Projektové náměty je možno podat od 16. 3. 2017 do vyčerpání alokace, maximálně 
však do 31. 12. 2020. Žadatelé, kteří budou písemně vyzváni Fondem k předložení 
Žádosti, tak učiní nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy k předložení Žádosti 
(lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena). Podpořené projekty budou 
realizovány nejpozději do 3 let od vydání Rozhodnutí. 
 

 

  

Máte zájem o n ěkterou z uvedených dotací? 
Nenašli jste vhodný dota ční titul pro sv ůj záměr? 

Neváhejte nás kontaktovat na email: info@masceskysever.cz ; 
hamplova@masceskysever.cz , nebo tel. 724 778 296. 

 

 


