
 
 

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným 
prostřednictvím IROP 

(verze k4.11. 2015) 

 

Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof 

 
1. Mám dotaz k SC 1.3 IROP. Zajímalo by mě, jestli mohou oprávněná SDH II. a III. kategorie 
žádat přes MAS také na drobné stavební úpravy včetně výměny vrat, když nejsou uvedeni v 
příloze č. 2 Zajištění adekvátní odolnosti –plánované stavby a úpravy staveb –stanic HZS ČR 
pro IROP 2014+: 
 http://www.mvcr.cz/soubor/zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-izs-v02-
pdf.aspx 
 V příloze č 2. je uveden seznam stanic HZS ČR, kde se uvedená dislokační a stavební opatření 
mohou realizovat. Zbrojnice jednotek SDH obcí budou určovány k modernizaci nebo 
zodolnění v procesu realizace IROP na základě souhlasného stanoviska HZS krajů a za 
podmínky, že se nachází v exponovaném území (příloha č. 5 IROP). Uvedené aktivity 
pravděpodobně bude možné realizovat včetně výměny vrat za podmínky souladu s ČSN 73 
5710. Podrobnosti budou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 
 
2. Vzhledem k možnosti čerpat dotace na vybavení pro JPO II. a III. kategorie je možný nákup 
nového vozidla-cisternová automobilová stříkačka (žadatel spadá do ORP, na jejímž území 
byl tento normativ schválen) přes MAS a s jakou mírou spolufinancování? Kdy budou známy 
kritéria HZS krajů, za kterých budou moci obce s JPO, kterých se to týká, žádat?  
Přes specifický cíl 1.3 je možné realizovat projekt zaměřený na nákup velkokapacitní požární 
cisterny na dopravu vody za podmínky, že žadatel vyplývá z vymezeného území z důvodu 
sucha. V případě specifického cíle 4.1 budou podpořeny pouze projekty nezakládající 
veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1SFEU. Míra spolufinancování 95 % z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 5 % příjemce. 

 
3. V rámci řešení rizik spojených s extrémním suchem, bude způsobilým výdajem pořízení  
elektrocentrály pro jakoukoliv JPO SDH II a III? Jak lze v tomto kontextu vnímat normativ 
vybavení pro výkon činností HZSČR a JSDH v obcích... tyto normativy jsou minimem nebo 
„maximem“ pro jednotlivé typy složek?  
Pouze v případě, že je složka zařazena do normativního vybavení v rámci dokumentu 
nazvaného -„Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného 
systému –Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem 
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 
2020“. Nutné je doporučující stanovisko HZS kraje. V rámci pořízení techniky a věcných 
prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem je možné pořídit např. 
hadicový kontejner/přívěs, mobilní kontejnerovou elektrocentrálu s tím, že mezi  
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typy příjemců patří obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb. 
O požární ochraně) –jednotky sboru dobrovolných hasičů II a III kategorie, příjemce se 
nachází na vytyčeném území (příloha č5. IROP), má souhlasné stanovisko HZS kraje.  
 
4. Je způsobilé pořízení nábytkového vybavení hasičské zbrojnice?  
Nákup nábytkového vybavení hasičské zbrojnice není způsobilým výdajem. 
 
5. Je ze SC 1.3 podporovatelná i výstavba hasičské zbrojnice a auta? Žadatelem má být obec, 
která zřizuje jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - 
jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární 
ochraně)?  
Žadatelem může být obec, která zřizuje jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy 
zákona o požární ochraně) a zároveň musí být splněno územní zaměření podpory, kdy 
projekty mohou být realizovány pouze na exponovaných územích vymezených v příloze č. 6 
PD IROP. Nákup techniky možný je, přesné technické parametry budou vymezeny v 
Pravidlech pro žadatele a příjemce. Výstavba hasičské zbojnice možná je za podmínek 
stanovených v PD IROP. Podmínky podpory budou dále upřesněny v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce. 
 
6. Může v rámci IROP SC 1.3. žádat o dotaci přes MAS HZS ČR I. stupně, jehož ředitelství je 
krajské? Žadatelem je HZS I. st, která sídlí na území MAS, projekt je realizován na území MAS 
a bude sloužit všem složkám IZS na území.  
Projekt je možné podpořit za předpokladu, že HZS I. st, je na území MAS. Upozorňujeme, že 
ze SC 1.3 (respektive 4.1) je možné podpořit:  
Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům  
Posílení vybavení základních složek IZS techniku a věcnými prostředky k zajištění 
připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům.  
 
7. V SC 1.3 se nacházíme v oblasti, kde je detekováno nebezpečí povodí, sucha a úniku chem. 
látek. Může si podat žádost jednotka dobrovolných hasičů z obce Káraný na repasi 
zásahového vozidla požární jednotky (zvětšení kabiny a celková repase, projekt je na 1 650 
000 Kč), z důvodu častých povodní a požárů při suchu v lese v chráněném vodárenském 
pásmu, které zajišťuje vodu pro Hl. město Prahu a Stř. kraj) a na vytvoření požárního 
hydrantu s vyšším tlakem a přívodem vody (nyní napouští místní hasiči cisternu ½ hodiny a z 
hydrantu by cisternu napustili za několik minut). Hydrant by nebyl na pozemku obce ani 
hasičů, byl by umístěn v a.s. Vodárna Káraný, která je ve vlastnictví Hl. města Prahy a dala by 
s umístěním hydrantu souhlas. Částka potřebná na vytvoření dostačujícího  
hydrantu by nepřesáhla 500 tis. Kč.  
Podpora v SC 1.3 IROP se týká nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; orkánů 
a větrné smrště; extrémního sucha; nebezpečných látek. V IROP je podporováno pořízení 
vybavení podle normativů vybavení pro daný druh rizika. Normativ naleznete v dokumentu: 
„Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – 



 
 

Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR včetně (JSDH) v území.“ Další podmínkou je, 
že oblast se nachází na exponovaném území podle přílohy č. 5 Programového dokumentu 
IROP. 
Obec Káraný je oprávněným žadatelem (ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) za splnění 
dalších podmínek. V IROP je podporováno pořízení vybavení podle normativů vybavení pro 
daný druh rizika. Repase není podporována. Hydrant si za uváděných vlastnických podmínek 
není možné pořídit.  
 
8. Budou zIROP podporovány projekty na vybavení hasičských záchranných sborů JPOII a 
JPOIII technikou, která je potřebná při povodních a situacích spojených s velkou vodou - 
záplavami? (Povodeň je také mimořádná situace, ale nikde jsme zatím konkrétní příklad 
projektu nenašli.)  
Podpora pořízení techniky a věcných prostředků není možná z důvodu rizika mimořádných 
událostí - povodní. Podpora v rámci SC 1.3 IROP se týká: nadprůměrných sněhových srážek a 
masivních námraz; orkány a větrné smrště; extrémní sucho; nebezpečné látky. Opatření proti 
povodním byly podpořeny v minulém programovém období (v rámci IOP). 
 
9. Konkrétně SC 1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  – dle přílohy č. 5 
Programového dokumentu máme sice část území v MAS (konkrétně ORP Olomouc), ale z 
našich obcí co jsou na ORP Olomouc ani jedna obec nemá jednotky JPO II a III, všechny obce 
mají JPO IV.  
Nižší kategorie nejsou podporovány v rámci SC 1.3 IROP. 
 
10. Lze kromě SDH II. a III. kategorie podpořit také JPO V. kategorie? 
Tento záměr není možné podpořit z IROP. 
 

 


