
 

 

 
 

 
 

 

 

INVESTIČNÍ DOTACE PRO JSDH OBCÍ 
 

V1 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky („CAS“) 
dotace až 70 % nákladů akce (max. 2,5 mil. Kč) 

 

Předmět dotace:  
• nákup nové CAS kategorie 2 pro smíšený provoz, v základním nebo speciálním redukovaném 

provedení s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob (střední nebo těžké hmotnostní třídy) 
 

Základní podmínky:  
• obec musí zřizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II nebo JPO III, 
• obec nesmí být vybavena CAS s kabinou osádky pro nejméně 6 osob vyrobenou v roce 2007 a později  

 
 

V2 Pořízení nového dopravního automobilu („DA“) 
dotace až 70 % nákladů akce (max. 450 tis. Kč) 

 

Základní podmínky:  
• obec musí zřizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V, 
• obec není vybavena dopravním nebo osobním automobilem s kabinou osádky pro 8 a více osob, 

vybaveným zvláštním výstražným zařízením, vyrobeným v roce 2007 a později. 
 
Předmět dotace: 
• Dotace je určena na nákup DA podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený 

provoz, s celkovou hmotností do 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. 
 
 

V3 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice („PZ“) 
dotace  až 50 % nákladů akce (min. 450 tis. Kč, max. 4,5 mil Kč) 

 
 

Základní podmínky:  
• obec musí zřizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V  
• stavba musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710  
• obec dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci zbrojnice z MV ČR 
• budova zbrojnice nebo pozemky jsou v majetku obce, nebo je smluvně upraven závazek tak, aby po 

dokončení stavby, byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka  
 
Nezbytné podklady: 
 studii stavby, včetně odborného odhadu ceny, která zahrnuje min. identifikační údaje, situace – 

návrh osazení, půdorysy s legendou, řezy, pohledy, perspektivy, nebo 
 PD pro vydání stavebního povolení, včetně oceněného položkového rozpočtu, nebo 
 PD pro provádění stavby, včetně oceněného položkového rozpočtu,  
 potvrzení o havarijním stavu od orgánu státní správy – pouze v případě plusových bodů 

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ 
MOŽNOSTI PRO OBCE A MĚSTA 

příjem žádostí červen 2022 

 

V případě zájmu o administraci žádosti či zaslání cenové nabídky  
nás kontaktujte na e-mailu: dotace@smscr.cz 
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Příloha č. 2 

Požadované velikosti prostor požární zbrojnice jednotky SDH obce 

Č.    Název místnosti  m2 Dotčený čl. 
ČSN 73 5710 Poznámka 

1 

pr
os

to
ry

 I
 

Po
vi

nn
é 

 

 
Hygienická smyčka 
 
Čistá šatna-umývárna-špinavá šatna 
                 (min. 2 sprchy) 
 

20 až 40 
Článek č. 9 

u rekonstrukce musí být oddělená čistá 
a špinavá šatna a umývárna, ale nemusí 
být dodržena dispozice hygienické 
smyčky  

2 Záchody (min. 1WC muži +1 pisoár,     
                            1WC ženy) 8 až 30 oddělené pro ženy a muže 

3 Garáž 100 až 200 Článek č. 10 u kategorie JPO V může být minimum 50 
m2 

4 
Denní místnost (místnost pro 
odbornou přípravu, 
„zasedačka“) 

15 až 60 Článek č. 11,12 X 

5 

U
zn

at
el

né
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II 

Prostor pro praní a sušení 
oděvů 5 až 15 Článek č. 9 

osoby v dobrovolné jednotce vykonávají 
službu jako svoje zaměstnání nebo 
společná jednotka s HZS kraje (P0,P1) 

6 Ložnice 8 až 20 
Článek č. 11 

osoby v dobrovolné jednotce vykonávají 
službu jako svoje zaměstnání nebo 
společná jednotka s HZS kraje (P0,P1) 

7 Kuchyňka 3 až 15 X 

8 Kancelář velitele JPO 6 až 15 Článek č. 12 X 

9 Prostory technického zázemí 3 až 20 Článek č. 20, 
22, 23, 24 

např. kotelna, technologie prostředků 
varování a vyrozumění atd. 

10 Skladovací prostory 6 až 40 

Článek č. 24 

X 

11 Dílna 8 až 20 X 

12 Věž na sušení hadic 2 až 12 X 

13 Posilovna 12 až 40 Článek č. 25 
osoby v dobrovolné jednotce vykonávají 
službu jako svoje zaměstnání nebo 
společná jednotka s HZS kraje (P0,P1) 

Při navrhování se vychází ze základního početního stavu členů jednotky SDH obce dle přílohy č. 4 vyhlášky 
247/2001 Sb., pro jednotky kategorie JPO V se uvažuje s početním stavem 12 členů. 

Počet garážových stání požární techniky vyplývá z kategorie jednotky a přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. s 
přihlédnutím ke stávajícímu počtu techniky ve vybavení jednotky SDH obce. 

Povinné prostory I: jedná se o prostory, které musí nová/rekonstruovaná požární zbrojnice obsahovat, včetně 
dodržení uvedených minimálních a maximálních podlahových ploch. U rekonstrukcí pož. zbrojnic lze 
v odůvodněných případech krátit stanovené podlahové plochy až o 50 %. V případě nedodržení minimálních 
ploch bude žádost vyřazena pro neúčelnost. V případě překročení maximálních ploch, je na individuálním 
posouzení HZS kraje, zda je pro potřeby fungování jednotky SDH obce tento požadavek oprávněný, nebo jde o 
neuznatelný výdaj.  
Uznatelné prostory II – jedná se o prostory, které může nová/rekonstruovaná požární zbrojnice obsahovat. V 
případě dodržení stanovených podlahových ploch se jedná o uznatelný výdaj, v opačném případě je na 
individuálním posouzení HZS kraje, zda je pro potřeby fungování jednotky SDH obce tento požadavek oprávněný, 
nebo jde o neuznatelný výdaj. 
Spojovací prostory např. chodby, zádveří, prostory schodiště, podesty jsou uznatelnými náklady. 
 
Všechny ostatní prostory podléhají individuálnímu posouzení HZS kraje. 

Pro jednotky které zabezpečují výjezd dvou družstev, se aplikuje tabulka a všechny předpisy výše uvedené s 
individuálním přístupem od příslušného HZS kraje. 

Poznámka: předepsané povinné prostory musí obsahovat všechny zbrojnice, které žádají o dotační titul. 


