
                                               

Ucelený přehled dotačních programů pro podporu jednotek SDH obcí na rok 2023   

 platné ke dni 21.11. 2022   

      

Název dotačního 
titulu  

   

Vyhlašuje   

Zřizovatel 
jednotky SDH 
obce, kategorie  

   

Využití dotace   

   

Termín příjmu žádostí   

   

Bližší informace o dotačním 
titulu  

od    do     

1  Státní investiční 

dotační program: 
„Investiční 

účelové dotace 
pro jednotky 

sboru 

dobrovolných 
hasičů obcí” pro 

rok 2023   

MV-GŘ HZS  
ČR   

JPO II, JPO III,    
   
JPO II, JPO III,      
JPO V   
   
 

JPO II, JPO III, JPO V  

 
 

 

Výzva V1_2023_CAS – pořízení a rekonstrukce 
cisternové automobilové stříkačky 

    
Výzva V2_2023_DA,PP – pořízení nového 
dopravního automobilu nebo požárního přívěsu 
pro hašení 
   
Výzva V3 – 2023_stavba nebo rekonstrukce 
požární zbrojnice   

 

   
 
 
 
 
 
 

 

příjem   
žádostí do 
22/08/2022 na 
rok 2023 
(pořadník 
zveřejněn k 01. 
a 07. 11. 2022)   
  
 

Úspěšní žadatelé z výběru v roce 2022 
mohou žádat o dotaci Jihočeského kraje 
v krajském investičním dotačním 
programu, Opatření 1, dle pravidel 
platných pro rok 2023   
   
garant:   
P. Hanus, J. Chmel (HZS Jč. kraje)   
J. Holub (KÚ Jč. kraje)   

2  Krajský investiční 

dotační program 

„Investiční dotace 

pro jednotky SDH  
obcí“   

Jihočeský 
kraj   

JPO II, JPO III,    
JPO V   
   

   

   

   

   

    

 

 

JPO II, JPO III   
   

   

   

   
 JPO V   

Opatření 1 – pořízení nové cisternové 
automobilové stříkačky (CAS), nového 
dopravního automobilu (DA) nebo 
požárního přívěsu pro hašení (PP) a 
stavba nebo rekonstrukce požární 
zbrojnice (PZ) se státní finanční 
spoluúčastí – JPO II, JPO III, JPO V – 
vybraní příjemci v roce 2022 (dle výzev 
V1-CAS, V2-DA a PP, V3-PZ vše pro rok 
2023)    
   
Opatření 2 – rekonstrukce CAS, DA a 
pořízení a rekonstrukce další požární 
techniky a věcného vybavení investiční 
povahy bez státní finanční spoluúčasti – 
JPO II, JPO III   
  
Opatření 3 – pořízení a rekonstrukce další 
požární techniky a věcného vybavení 

investiční povahy bez státní finanční 
spoluúčasti – JPO V  

 
 

konec  
února 2023   

 

 

začátek 

března 2023  

Pravidla investičního programu budou 
zveřejněna na webu kraje:   

www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene    
   
garant:   
G. Přibylová (KÚ Jč. kraje)   
J. Holub (KÚ Jč. kraje)   
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Název dotačního 

titulu 

Vyhlašuje 
Zřizovatel 

jednotky SDH 
obce, kategorie 

Využití dotace 

 

Termín příjmu žádostí 

 

Bližší informace o dotačním 
titulu 

 
od    do    

3  Krajský neinvestiční 

dotační program 

„Neinvestiční dotace 

pro jednotky SDH  
obcí“   

Jihočeský 

kraj   
JPO II, JPO III   
   

   

   

   
  
 

 JPO V   

Opatření 1 – odměny vybraným členům 
jednotek kat. JPO II, výcvik Fire Dragon, 
pořízení požární techniky a věcných 
prostředků, opravy požární techniky a 
požárních zbrojnic pro jednotky kategorie 
JPO II, JPO III    
   
Opatření 2 – pořízení požární techniky a 
věcných prostředků, opravy požární 

techniky a požárních zbrojnic pro 
jednotky kategorie JPO V   

NEPLÁNUJE 

SE 
OTEVŘÍT 

PRO ROK 

2023 

   

   

Pravidla neinvestičního programu 
budou zveřejněna na webu kraje:  
www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene     
   

garant:   
G. Přibylová (KÚ Jč. kraje)   
J. Holub (KÚ Jč. kraje)   

4  Státní neinvestiční 
dotace na výdaje  
jednotek SDH obcí 
(UZ 14004)   
   

MV-GŘ HZS 

ČR   
JSDHO vybrané 

obce JPO II a 
JPOIII a JPO V   

Dle Zásad a Výzev MV-GŘ HZS ČR k 
poskytnutí a použití neinvestiční účelové 
dotace    
- akceschopnost JPO II v režimu   
- zásahy JSDHO mimo územní obvod    
- školení a výcvik (zejm. náhrady 

ušlých výdělků)   
- akceschopnost pro vybrané JPO   
- provedení STK a emisí, pořízení a 

opravy věcného vybavení a požární 

techniky   

JPO II-v režimu   
   
 

JPO II, JPO III, 
JPO V na výzvu 
HZS   
ČR   

JPO II-v 
režimu   

do 04/2023   
   
JPO II, JPO  
III, JPO V do   
31/08/2023   

Obce podávají žádosti na MV-GŘ HZS 
ČR elektronickou cestou 
prostřednictvím portálu RISPF (jedná 
se o účelovou neinvestiční dotaci s ÚZ 
14004); dotace bude rozdělená na účty 
vybraných obcí u ČNB v listopadu-
prosinci 2023 – tři stanovené účely 
užití   

   

garant:     
P. Hanus, J. Chmel (HZS Jč. kraje)   
J. Holub (KÚ Jč. kraje)   
   

   

Webové stránky s aktuálními dotačními programy Jihočeského kraje: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene  Kontakty na garanty 

jednotlivých dotačních programů:     

Krajský úřad Jihočeského kraje:   

Bc. Gabriela Přibylová, tel. 386 720 578, e-mail: pribylovag@kraj-jihocesky.cz    

Ing. Jiří Holub, tel 386 720 279, e-mail: holubj@kraj-jihocesky.cz    

   

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje kpt. Ing. Pavel Hanus, tel. 950 230 128 nebo 725 826 914, e-mail: 

pavel.hanus@jck.izscr.cz  plk. Ing. Jiří Chmel, tel. 950 230 126 nebo 602 345 255, e-mail: jiri.chmel@jck.izscr.cz   
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Přehled dotací na podporu jednotek SDH obcí a dalších vybraných subjektů v roce 2023 pro Jihočeský kraj (PLÁN k 21. 11. 2022) 

 
Číslo 

 
Druh dotace   

Příjem žádostí   Kategorie 
jednotky 

uživatel dotace 

PLÁN 2023   

     (Kč)  

Spoluúčast z 
rozpočtu 

obce/projekt 

Dotace na projekt/y (Kč) -
plán od   do   

1   

Státní investiční dotační program:   
„Účelová investiční dotace pro jednotky SDH 

obcí” pro rok 2023; nové a rekonstrukce starších 

CAS pro jednotky PO kategorie JPO II a JPO III, 
nové DA, PP a stavba PZ pro JPO II, JPO III, JPO V   

   příjem žádostí 
do 22/08/22   
na rok 2023   

(pořadník zveřejněn 

k 01/11 a 07/11 
2022)   

JPO II, JPO III, 
JPO V   

108 162 502 
(pro 46 

projektů)  

odvíjí se od 
výše   

schválené 

dotace   

Výběr příjemců za kraj provádí MV-GŘ 
HZS ČR v měs. 11/2022 na rok 2023; 
max. výše jednotlivé dotace:   
450 000 (DA,PP), 1 000 000 (CAS),   
4 500 000 (PZ)   

2   

Krajský investiční dotační program:   
„Investiční dotace pro jednotky SDH obcí ” 
rok 2023    
1. Opatření: pořízení CAS, DA, PP a stavby a rekonstrukce 

PZ – projekty se státní spoluúčastí (dle pořadníků 
státních výzev V1-CAS, V2-DA,PO, V3-PZ, vše pro rok 
20237)  02-

03/02/ 
2023   

max 14 dní v 
03/2023 

dle podmínek jednotlivých opatření – celková alokace 37 600 000  

JPO II, JPO III, JPO 
V  

35 600 000  min. 1/6   

do 2/6 z ceny, max. 300 000 (DA,PP), 
max. 3 000 000 (PZ) v závislosti na 
státní dotaci; pro novou CAS max.     
1 000 000 (závisle na počtu žádostí)   

2. Opatření: rekonstrukce CAS, DA a pořízení další požární 
techniky a věcného vybavení investiční povahy – 
projekty bez státní spoluúčasti   

JPO II, JPO III   1 000 000  

 
  min. 30 %   

od 28 000 do 400 000 na projekty 
bez státní dotační spoluúčasti   

3. Opatření – pořízení a rekonstrukce další požární 
techniky a věcného vybavení investiční povahy – 
projekty bez státní spoluúčasti   JPO V  1 000 000    min. 30 %   

od 28 000 do 300 000 na projekty 

bez státní dotační spoluúčasti   

3   

Krajský neinvestiční dotační program:   
„Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí” 
rok 2022    
1. Opatření: odměny vybraným členům jednotek kat. 

JPO II, výcvik Fire Dragon, pořízení požární techniky 
a věcných prostředků, opravy požární techniky a PZ    

NEPLÁNUJE SE 

OTEVŘÍT PRO ROK 

2023 

dle podmínek jednotlivých opatření – celková alokace 0 (plán) 

JPO II, JPO III  
 

0 

 
min. 30 %   0    

  2. Opatření: pořízení požární techniky a věcných 
prostředků, opravy požární techniky a PZ   JPO V          0 min. 30 %   0   

4   
Státní účelová neinvestiční dotace na 

výdaje jednotek SDH obcí – UZ 14004   
02/2023  
(JPO II)   

do 31/08/  
2023   

JPO II, JPO III, 
JPO V   

5 354 941  
(I. a II. část 
2023-plán)   

-   
 Bude rozděleno dle rozpisu MV GŘ HZS ČR 

do výše přidělené dotace na stanovené 

účely v měsících 05 a 11 – 12/2023  

 CELKEM (poř. číslo 1 - 4) Kč    151 117 443        

5    Podpora činnosti krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (V. Žižka)    200 000   -   Reprezentace - požární sport, příprava rozhodčích  

6   Preventivně výchovná činnost + příslib finanční spoluúčasti-nová výšková technika pro HZS Jihočeského kraje    90 000   -   NEPLÁNUJE SE - Kofinancování 1/3 z ceny nákupu 
10 ks výškové techniky v letech 2020-2029, max. 7 
mil. Kč/rok 

  7 Sportovní den IZS – cestou Sportovního klubu policie/hasičů České Budějovice  63 000 -  

 CELKEM (poř. číslo 1 - 7) Kč   P L Á N 151 470 443        

Vysvětlivky: CAS = cisternová automobilová stříkačka, DA = dopravní automobil, PZ = požární zbrojnice, kde stavbou se rozumí výstavba nové i rekonstrukce stávající PZ   


