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Program 2021 

na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce požárních zbrojnic pro jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Ústeckého kraje. 

 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. XX/XXZ/2021 ze dne XX.XX 2021 tento 

„Program 2021 na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce požárních zbrojnic pro 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Program“):  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí  

z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 dne 25. 6. 2018.   
 

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen „poskytovatel“). 
 

3. Poskytování dotací dle Programu zabezpečuje poskytovatel ze svého rozpočtu. 
 

4. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného 

poskytovatelem v Programu.   
 

5. Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2) písm. a) a h) Zásad.  
 

6. Dotací pro účely tohoto Programu se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu 

poskytovatele právnické osobě na účel stanovený v Programu (dále jen „dotace“). Dotaci  

lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 

(dále jen „žádost“). 
 

7. Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok. 
 

8. O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále jen 

„Zastupitelstvo“).  
 

9. Dotace je účelová a poskytuje se na základě žádosti a následné veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z Programu (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem  

a příjemcem dotace (dále jen „příjemce“ nebo také „žadatel“).   

 

10. Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy  

o fungování Evropské unie.  

 

Článek 2 

Účel dotace a důvod podpory 
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1. Důvodem podpory stanoveného účelu je zlepšení technického vybavení a celkové zdokonalení 

zázemí jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „JSDHO“). Dotaci dle tohoto 

Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci těchto Tematických zadání: 
 

 

A. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 

v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) - Dotace pro JSDHO:  

 

- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“). 

 

Podmínky krajské podpory pořízení nové CAS: 

Poskytnutí krajské dotace je vázáno na Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím na 

pořízení nové CAS, a současně obdržení dotace v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace 

pro JSDHO v těchto oblastech podpory pro rok 2021. 

Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových CAS do vybavení JSDHO. 

Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS ČR pro daný 

rok v rámci programu Dotace pro JSDHO. 

Nové CAS musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou  

č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,  

a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR. 

 
 

B. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro 

JSDHO v těchto oblastech podpory: 

a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic. 

b) Nákup nového dopravního automobilu (DA).  
 

Podmínky krajské podpory výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu 

nového dopravního automobilu: 

1 

Poskytnutí krajské dotace je vázáno na Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím na 

výstavbu požárních zbrojnic a nákup dopravních automobilů, a současně obdržení dotace 

v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021. 

2 Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení JSDHO 

3 
Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS ČR pro daný 

rok v rámci programu Dotace pro JSDHO. 

4 

Nové dopravní automobily, musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou  

č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,  

a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR. 

5 
Stavba požární zbrojnice, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky 

ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice. 

 

Vyčleněné finanční prostředky, poskytnuté formou dotace z krajského rozpočtu  

dle tematických zadání uvedených v bodech A a B, jsou příspěvkem kraje k objemu alokovaných 
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dotačních prostředků ze státního rozpočtu pro obce Ústeckého kraje, poskytované formou dotací 

MV GŘ HZS ČR na předmětný účel v rámci programů Dotace pro JSDHO.  

Poskytnutí dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na daný účel nezakládá nárok  

na poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele. Pokud žadatel v rámci těchto tematických zadání 

neobdrží dotaci z rozpočtu kraje na danou akci/projekt, musí zajistit spolufinancování akce, nad 

rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR, z vlastních nebo jiných zdrojů.     
 

 

Pro všechny tematické oblasti: 

 

2. Dotaci lze poskytnout ve formě investiční dotace. Dotaci lze použít na úhradu uznatelných 

nákladů, které nejsou definovány jako neuznatelné dle odstavce 3 tohoto článku  

a vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikly Příjemci dotace v přímé 

souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném období realizace a byly skutečně vynaloženy  

a zachyceny v účetnictví Příjemce dotace na jeho účetních dokladech, jsou identifikovatelné, 

ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady.  

 

3. Neuznatelný náklad je: 

a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 

c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

d) nákup pozemků a budov  

e) ztráty z devizových kurzů, 

   f) reprezentativní pohoštění, (rautové a cateringové služby, alkohol) a slavnostní oblečení     

       (uniformy apod.), 

g) nájemné s následnou koupí (leasing), 

h) nákup PHM 

        i) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

        j) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a    

            správě,  

k) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek).  

 

 

Článek 3 

Objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel 

 

1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na 

podporu stanoveného účelu je 7 000.000,- Kč (slovy sedmmiliónůkorunčeských). 

2. Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání: 

a) Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace 

pro JSDHO ve výši 5 000.000,- Kč. 

b) Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního 

automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO ve výši 2 000.000,- Kč. 

Poskytnutí dotace, rozdělení alokovaných finančních prostředků do jednotlivých oblastí 

podpory v rámci tematického zadání doporučí hodnotící komise jmenovaná Radou 

s přihlédnutím k vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím, které vydá MV GŘ HZS ČR 

pro rok 2021 v rámci programu Dotace pro JSDHO.  
 

3. V případě, že požadavky žadatelů o dotaci nedosáhnou stanovené alokace v rámci tematického 

zadání, může doporučit hodnotící komise jmenovaná Radou kraje rozdělení převyšujících 

alokovaných finančních prostředků žadatelům o dotaci v rámci tematických zadání. V případě, 

že požadavky žadatelů přesáhnou alokovanou výši finančních prostředků, je hlavním kritériem 

výše dosažených bodů. Žádosti žadatelů s nejnižším počtem bodů budou vyřazeny. Při rovnosti 
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bodů rozhoduje datum podání žádosti na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 

 

 

Článek 4 

Výše a charakter dotace 

 

1. Minimální výše požadované dotace je stanovena: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

MV GŘ HZS ČR - Dotace JSDHO“, v oblasti podpory:  

       - Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 000.000,- Kč. 

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro 

JSDHO“ v oblastech podpory: 

a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 50.000,- Kč. 

b) Nákup nového dopravního automobilu na 50.000,- Kč.  

2. Maximální výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě je stanovena: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

MV GŘ HZS ČR - Dotace JSDHO“, v oblasti podpory: 

- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 500.000,- Kč.  

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro 

JSDHO“, v oblastech podpory: 

c) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 500.000,- Kč. 

d) Nákup nového dopravního automobilu na 300.000,- Kč. 

 

3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů 

akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.  

4. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů 

akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných nákladů 

akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.  

5.  Dotace je poskytována i na finanční náklady akce/projektu spočívající v uhrazené dani z přidané 

hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, a to v těchto případech: 

a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“), 

b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl 

v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle 

zákona č. 235/2004 Sb., 

c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti 

s realizací akce/projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; 

v tomto případě je příjemci poskytována dotace i na finanční náklady akce/projektu 

spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty, u níž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 
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6. Dotace není poskytována na finanční náklady akce/projektu  spočívající v uhrazené dani z přidané 

hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, je-li příjemce registrovaným plátcem daně 

z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 

7. Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního 

charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem  

a neinvestičním charakterem. Na základě této analýzy žádá o poskytnutí dotace investiční, 

neinvestiční nebo s investičním a neinvestičním podílem. 

8. Budou-li náklady akce/projektu nižší oproti předpokládaným, z nichž byla dotace vypočtena,  

a nebyla by dodržena minimální spoluúčast příjemce ve výši 10% z celkových uznatelných 

nákladů  akce/projektu, příjemce vrátí alikvotní část poskytnuté dotace tak, aby byla dodržena 

minimální spoluúčast příjemce ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů  akce/projektu. 

9. Pokud skutečné celkové náklady akce/projektu překročí souhrn předpokládaných nákladů 

na realizaci akce/projektu, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních nebo jiných 

zdrojů. 

Článek 5 

Lhůta pro podání žádostí, okruh způsobilých žadatelů,  

způsob podání žádosti, vzor žádosti, povinné přílohy žádosti 

1. Lhůta pro podání žádostí je stanovena  

od 4. června 2021 od 8:00 hodin  

do 22. června 2021 do 14:00 hodin  

 Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat současně: 
 

 v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://www.kr-

ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/ds-99873/p1=204744 a to 

nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA, 
 

 v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh, 

žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání 

žádostí. 

 

Vzor textu usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotace: 

 

„Zastupitelstvo/Rada obce ……….. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ ………….“ 

z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování 

akce/projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce/projektu.“ 

 

http://www.kr-ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/ds-99873/p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/ds-99873/p1=204744
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POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO NÁLEŽITOSTI: 

 jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh uvedeném v žádosti o dotaci 

 všechny přílohy společně s tištěným výstupem elektronické žádosti musí být pevně spojeny 

 ŽÁDOST ANI POVINNÉ PŘÍLOHY SE NEVKLÁDAJÍ DO 

„EURODESEK/EUROOBALŮ“  

 žadatel předkládá JEN povinné přílohy uvedené v tomto Metodickém pokynu/formuláři 

žádosti 

Pokud jsou jako povinné přílohy požadovány kopie dokladů, postačí jejich prostá (neověřená) 

kopie.  

 Žádosti se v písemné podobě včetně všech povinných příloh zasílají na adresu: 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení  

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 Nebo prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje: 
 

t9zbsva 
 

 Osobně se žádosti podávají VÝHRADNĚ na PODATELNĚ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

Provozní hodiny podatelny viz webové stránky  https://www.kr-ustecky.cz  

  

Bližší informace k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Ústeckého kraje v roce 2021 poskytne pracovník Odboru kancelář hejtmana, jehož jméno, 

příjmení, telefon a e-mail jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.kr-

ustecky.cz/dotace-a-granty.asp?p1=204744 a nebo http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/ na kterých 

mohou být uvedeny pro usnadnění podávání žádostí další doplňující informace.  

Kontaktní osoba:  

Bc. Tomáš Štěpánek, tel.: 475 657 175, e-mail: stepanek.t@kr-ustecky.cz  

Ing. Marcel Kucr, tel.: 475 657 118, e-mail: kucr.m@kr-ustecky.cz  

 

Termínem ukončení realizace projektu v tematické oblasti:  

A a B –  je 30. listopadu 2022. 

 

 

2. Žadatelem o dotaci může být: 

A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 

MV GŘ HZS ČR - Dotace JSDHO“, v oblasti podpory:  

-  Nákup nové cisternové automobilové stříkačky – jen obec, která je zřizovatelem vybrané JSDHO 

a která je příjemcem dotace v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021.   

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic  

a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro 

JSDHO“ v oblastech podpory:   

https://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/dotace-a-granty.asp?p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/dotace-a-granty.asp?p1=204744
http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/
mailto:stepanek.t@kr-ustecky.cz
mailto:kucr.m@kr-ustecky.cz
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a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice – jen obec, která je zřizovatelem JSDHO, 

která obdrží účelovou dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v rámci 

programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021.   

b) Nákup nového dopravního automobilu – jen obec, která je zřizovatelem JSDHO  

a která obdrží účelovou dotaci na pořízení dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ 

HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021.  

3.   Vzory žádostí jsou uvedeny v Přílohách č. 2a, 2b k tomuto Programu a jsou nedílnou součástí 

tohoto Programu. Součástí žádosti je povinné prohlášení žadatele.  

Článek 6 

Kritéria pro hodnocení žádostí a lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

1. Žádosti budou hodnoceny podle kritérií. Každé kritérium bude bodově ohodnoceno a za jeho 

splnění budou přiděleny níže uvedené body, přičemž bodový součet za plnění jednotlivých 

kritérií v rámci tematického zadání je maximálně 100 bodů:  

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   A 
 

KRAJSKÁ PODPORA POŘÍZENÍ NOVÉ CAS V RÁMCI 

DOTAČNÍHO PROGRAMU MV GŘ HZS ČR - DOTACE OBCÍM 

NA REPRODUKCI POŽÁRNÍ TECHNIKY Z FONDU ZÁBRANY 

ŠKOD 
Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDHO_V1_2021 Pořízení automobilové 

stříkačky 

Krajská podpora nákupu nové 

cisternové automobilové stříkačky 
max. 100 bodů 

V případě nedostatečné 

výše alokovaných 

finančních prostředků v 

Programu se při přípravě 

návrhu přidělení dotace 

žadatelům přihlíží k 

pořadníku MV GŘ HZS 

ČR pro přiznání dotací 

jednotlivým žadatelům pro 

příslušný rok.   

 

BODY CELKEM 

 

 

TEMATICKÉ ZADÁNÍ  -   B 

KRAJSKÁ PODPORA VÝSTAVBY NEBO REKONSTRUKCE 

POŽÁRNÍCH ZBROJNIC A NÁKUPU NOVÉHO DOPRAVNÍHO 

AUTOMOBILU V RÁMCI PROGRAMU DOTACE PRO 

JEDNOTKY SDH OBCÍ MV GŘ HZS ČR 
Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDHO_V2_2021 Pořízení nového dopravního 

automobilu 

Krajská podpora nákupu nového dopravního 

automobilu 
 

max. 100 bodů 

V případě nedostatečné 

výše alokovaných 

finančních prostředků v 

Programu se při přípravě 

návrhu přidělení dotace 

žadatelům přihlíží k 

pořadníku MV GŘ HZS 
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Přidělení účelové dotace obci  

MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy 

JSDHO_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce 

požární zbrojnice 

Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce 

požárních zbrojnic  
 

max. 100 bodů 

ČR pro přiznání dotací 

jednotlivým žadatelům 

pro příslušný rok.   

 

BODY CELKEM 
 

 

2. Hodnotící komise je jmenována Radou.  

3. Bodové hodnocení žádosti provede hodnotící komise. 

4. Za řádně podanou žádost se považuje žádost podaná zároveň elektronicky a písemně v lhůtě 

stanovené v tomto Programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto Programu  

a ve formuláři žádosti.  

5. Odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen 

„oddělení krizového řízení“) provede formální kontrolu podaných žádostí. Žádosti, které nebudou 

řádně podány nebo nebudou odpovídat Programu, budou vyřazeny z dotačního řízení a nebudou 

předloženy k hodnocení hodnotící komisi.  

6. V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí nebo nedostatků v obsahu jejich 

povinných příloh vyzve oddělení krizového řízení žadatele prostřednictvím internetové aplikace 

k doplnění. Žádost musí být doplněna do 5 pracovních dnů od vyzvání. Žádosti, které nebudou  

v termínu řádně doplněny, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 

7. Oddělení krizového řízení připraví materiály pro hodnotící komisi (seznam žádostí, které splňují 

formální požadavky).  

8. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele: 

a) vůči jehož majetku probíhá, nebo v posledních 3 letech proběhlo, insolvenční řízení,  

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce, nebo vůči kterému či 

podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je 

propojen, včetně podniků zahraničních), byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní 

a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, 

b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,   

c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li  

o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu 

žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby, 

d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na 

pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele, 

f) který obdržel v předchozích 3 letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst. 14)  

a dle čl. XII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) platných Zásad pro poskytování dotací a návratných 

finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (popř. tomuto odpovídajícím podmínkám 

Zásad předešlých). 

9. O poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele rozhoduje v rozsahu pravomocí daných zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada nebo 
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Zastupitelstvo na základě návrhu Rady. Pro jednání Rady připravuje podklady oddělení 

krizového řízení na základě výsledků jednání hodnotící komise. 

10. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena od 23. června 2021 do 31. října 2021.   

       

 

 

 

Článek 7 

Podmínky pro poskytnutí dotace a povinnosti příjemce 
 

1. Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu s Programem. 

2.  Jednu akci/projekt dle tohoto Programu: 

 není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) poskytovatele, 

 je možné podporovat ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie (v případě povolení 

spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo Evropské unie).  

 

3. Žadatel smí v daném roce podat v každé tematické oblasti A a B pouze jednu žádost  

o poskytnutí dotace z Programu na rok 2021.  

4. Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti 

ve vztahu k  rozpočtu poskytovatele.  

5. Příjemce je při čerpání dotace povinen postupovat v souladu s příslušnými platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

6. Výběr dodavatele musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při zadání 

veřejné zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při 

zadávacím či výběrovém řízení musí příjemce uplatnit hodnotící kritérium nabídkové ceny 

s váhou minimálně 60 % u veřejných zakázek na služby a s váhou minimálně 80% u veřejných 

zakázek na dodávky a na stavební práce; výjimku z tohoto ustanovení může povolit Rada na 

základě žádosti příjemce, obsahující odůvodnění přiměřenosti stanovených hodnotících kritérií. 

7. Příjemce je povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny 

v místě a čase obvyklé.  

      U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250.000,- Kč bez DPH, je 

příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na 

služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito výjimkami: 

a) Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti 

dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu může prokazatelně poskytnout pouze jeden dodavatel.  

b) Pokud plnění veřejné zakázky mohou prokazatelně poskytnout pouze dva dodavatelé, osloví 

příjemce pouze tyto dva dodavatele. 

8. Hodnotící komise, oddělení krizového řízení a odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje 

(dále jen „Odbor kontroly“) si mohou od příjemce vyžádat dokumentaci zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku včetně výsledků výběrového řízení; toto ustanovení platí i pro veřejné zakázky 

malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250.000,- Kč bez DPH. 

9. Zaměstnanci a blízké osoby příjemce nebo osoby ovládající příjemce či osoby příjemcem 

ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných příjemcem, spočívajících  

v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací akce/projektu, které jsou 
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hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů příjemce (ani působit jako subdodavatel 

veřejných zakázek zadávaných příjemcem). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě 

písemné žádosti příjemce Rada. 

10. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou nebo 

fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu pěti let od data ukončení realizace 

akce/projektu. Dále nesmí být v období příštích pěti let ode dne ukončení akce/projektu narušen 

jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí, přestavba objektu apod.). Toto 

neplatí v případě havarijního stavu nebo mimořádné události dle zákona č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nebo tzv. krizové legislativy (např. zákon  

č. 239/2000 Sb.). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce 

dotace pouze Rada. 

11. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace musí sloužit po dobu pěti let od data ukončení 

realizace akce/projektu k účelu, na který byla dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto ustanovení 

může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada. 

12. Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, u obcí je povinný 

účet u ČNB.  

13. Příjemce je povinen předložit v určeném termínu povinné dokumenty, které jsou součástí žádosti, 

pro přípravu a podpis smlouvy. Tyto dokumenty stanoví Odbor kancelář hejtmana. V případě 

nedoložení těchto dokumentů v daném termínu nebude s příjemcem smlouva uzavřena. 

14. Příjemce je povinen dotaci použít jen v daném období a k účelu, na který mu byla poskytnuta.  

15. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací 

akce/projektu od 1. 1. 2021 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu,  

na který byla příjemci dotace poskytnuta. 

16. Akce/projekt musí být ukončena v termínu  stanoveném smlouvou. O prodloužení termínu 

ukončení projektu/akce rozhoduje na základě žádosti příjemce orgán kraje, který rozhodl o 

poskytnutí dotace.  

17. Nevyčerpané peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele v termínu 

stanoveném smlouvou – dle účelového znaku. 

18. Porušení rozpočtové kázně příjemcem bude posuzována dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle obsahu tohoto 

Programu a uzavřené smlouvy. Porušením rozpočtové kázně se rozumí každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele.   

19. Příjemce, který použije dotaci v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou, je povinen dotaci 

nebo její část použitou v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou neprodleně odvést zpět na 

účet poskytovatele a uhradit penále stanovené smlouvou. 

20. Poskytovatel může ve smlouvě vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno  

za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši 

neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. 

21. Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu  

s předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví  

jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu. 

22. Použití dotace včetně dodržení účelu dotace, Programu, smlouvy, platných obecně závazných 

právních předpisů podléhá kontrole příslušných orgánů poskytovatele, oddělení krizového řízení 

a Odboru kontroly. 

23. Příjemce je povinen vypracovat a předložit Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a finančního 

vypořádání dotace dle podmínek a termínu stanovených smlouvou.  

24. Příjemci, který nepředloží Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a finančního vypořádání 

dotace ve stanoveném termínu a stanovené formě, bude uložen odvod za porušení rozpočtové 

kázně ve výši stanovené smlouvou. 
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25. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce/projektu, pokud to povaha 

akce/projektu dovoluje, označit, že akce/projekt byl realizován s přispěním poskytovatele. 

Podrobnosti publicity stanoví smlouva o poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

 

 

Článek 8 

Den zveřejnění 

 

Tento Program byl zveřejněn na úřední desce poskytovatele dne 4. května 2021 a bude zveřejněn 

nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 

 

Přílohy: 

1) vzor smlouvy o poskytnutí dotace 

2) vzory žádostí tematické oblasti – a, b 

3) vzor plánovaný nákladový rozpočet 

4) vzor závěrečné zprávy  

5) vzor finančního vypořádání dotace 

6) informace k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání dotace 

7) vzor změnového nákladového rozpočtu podle přidělené dotace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 


