VZOR VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ OBCE
ZA USKUTEČNĚNÉ ZÁSAHY JEDNOTKY SDH OBCE MIMO JEJÍ ÚZEMNÍ OBVOD

Krajský úřad ……………… kraje
…………………………………….
……………………………….
Plošné pokrytí území kraje jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce ……………. a vyrovnání nároku na
plnou úhradu nákladů za uskutečněné zásahy mimo její územní obvod v období od ……..….… do ..……..…..
Obec ……………… za zabezpečení plošného pokrytí území kraje v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. d) zákona č.
133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění požaduje úhradu nákladů za uskutečněné zásahy jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce ……………….. (jednotka SDH obce) mimo její územní obvod v období od
1.8.2018 do 31.7.2019, a to v celkové výši 16 800,- Kč. Podrobné informace o jednotlivých zásazích jsou
uvedeny v níže uvedené tabulce:
P.
Druh
č. události

Zásah mimo území jednotky
ECUD

místo
Praha

od
do celkem
dne
hod. hod.
hod.
30.9.2019 16:09 18:36
2:27

Paušální
sazba
Kč/hod.*)

1. Požár 1119019105
5 600,00
2.
3.
4.
5.
Celkem náhrada za náklady spojené se zásahy jednotky SDH obce mimo její územní obvod
*)

Celkem
Kč
16 800,00

16 800,00

Paušální sazba za každou započatou hodinu

Pro kalkulaci náhrady nákladů souvisejících se zásahy jednotky SDH obce mimo její územní obvod (nejedná
se o náhradu škody, ale o povinnost nahrazení výjezdu jednotky SDH obce) byla použita paušální částka ve
výši 5 600,- Kč za každou započatou hodinu zásahu, která je stanovena podle ust. § 44 odst. 1 zákona č.
325/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů v platném znění
(dále jen „zákon o HZS“) a která je nárokována za zásahy jednotek HZS i jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí u dopravních nehod a u událostí způsobených úmyslným protiprávním jednáním osob (např. úmyslné
založení požáru). Podle HZS ČR paušální částka obsahuje náklady, které vznikají v souvislosti se zásahem
příslušné jednotky požární ochrany. Z toho analogicky vyplývá, že výše uvedená paušální částka odpovídá i
výši úhrady nákladů souvisejících s obdobnými zásahy u požárů jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí
mimo její území. Například výpočet uvedené náhrady poskytl Hasičský záchranný sbor ČR dopisem č.j. HSUL5843-3/KKŘ-2017 (viz příloha) jako informaci o celkové výši nákladů souvisejících s uhašením, popřípadě další
sanací požáru (včetně dalších odborných činností) a úplnou likvidací požáru, a to jako povinný subjekt ve
smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Dne ……………………. obec ……………. požádala podle čl. 3 odst. 2 písm. a) Výzvy k podání žádosti o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo
územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy č.j. MV-97104-1/PO-IZS-2019 ze
dne 16. července 2019 (dále jen „Výzva“) o dotaci za uskutečněné zásahy jednotky SDH obce v období od
1.8.2018 do 31.7.2019 v celkové výši ……………..,- Kč. Uvedená částka však neodpovídá poskytované paušální
náhradě nákladů za srovnatelný zásah podle § 44 odst. 1 zákona o HZS. Obec …………… Vás proto žádá o plné
vyrovnání nároku za náklady souvisejícími s uskutečněnými zásahy jednotky SDH obce mimo její územní
obvod ve výši ……………………,- Kč (nárok je vypočten jako rozdíl mezi paušální výší nákladů podle právního
předpisu v celkové výši ……………….,- Kč a výší poskytnuté dotace podle Výzvy ve výši …………..,- Kč za období
od 1.8.2018 do 31.7.2019) a zaslání uvedené částky na účet obce ……………………………. č. ………………………/……..
V …………………………dne …………………….

……………………………………....
starosta obce …………………

