
Dotaz ze dne 10. ledna 2016 
Číslo jednací: MmP 13210/2016 
DOTAZ VE VĚCI "FINANCOVÁNÍ SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z ROZPOČTOVÉ POLOŽKY  
KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ", DOTAZ DLE 106/1999 
 
Text dotazu:            
 
Žádám Vás tímto dle zákona č.106/1999 sb.§14 odst. 3, o zveřejnění informace, jak byly použity 3 léta 
nazpět peníze z rozpočtové položky krizového řízení, určené pro sbory dobrovolných hasičů. 
 
 
Odpověď na dotaz ze dne 10. ledna 2016 
 
v návaznosti na Váš dotaz, vznesený v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, sděluji následující. 
 
Na území statutárního města působí v současné době 14 občanských sdružení, působících na úseku 
požární ochrany, tedy Sborů dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (údaj 
poskytnutý okresním sdružením). Jak víte, tyto sbory nejsou jednotkami požární ochrany, nicméně  
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a se souhlasem vlastníka, v tomto případě 
tedy statutárního města Pardubic, se mohou členové občanského sdružení působícího na úseku požární 
ochrany podílet na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany  
a objektů požární ochrany. Logická je samozřejmě i personální provázanost, kdy v jednotkách požární 
ochrany působí členové občanských sdružení, kteří mají uzavřenu dohodu o členství v jednotce požární 
ochrany s obcí. Samozřejmě po splnění zákonem stanovených skutečností, jako je například věk  
a zdravotní způsobilost. Pro úplnost uvádím, že statutem města je možnost zřízení jednotek požární 
ochrany dána jednotlivým městským obvodům. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě smluvního 
vztahu je zabezpečována požární ochrana (ve smyslu zřízení jednotky požární ochrany odpovídající 
kategorie dle Podmínek k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární 
ochrany) silami a prostředky Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, nemá město povinnost 
jednotku zřizovat. Je tedy, jak jsem uvedl, na zvážení jednotlivých městských obvodů, zda ji zřídí,  
či nikoliv. 
 
Na základě výše uvedeného jsou tedy podporována občanská sdružení mj. i městskými obvody, na jejichž 
území jsou zřízeny jednotky požární ochrany, přičemž se jedná o městský obvod Pardubice IV.,  
Pardubice VI., Pardubice VII. a Pardubice VIII. Vzhledem ke skutečnosti, že některé, později vzniklé 
městské obvody, nemají své jednotky požární ochrany, např. městský obvod Pardubice I., Pardubice III.  
a Pardubice V. (v podstatě ani městský obvod Pardubice II, který jako obvod existuje již dlouhá léta), 
neměly při svém vzniku zájem o převzetí techniky, věcných prostředků a objektů požárních zbrojnic, péče 
o ně je zajišťována, stejně jako tomu bylo před vznikem citovaných městských obvodů, přímo 
magistrátem města, konkrétně oddělením krizového řízení kanceláře primátora. Oddělení krizového 
řízení má ve svém rozpočtu vyčleněny tedy pouze finanční prostředky, které slouží k zajištění provozu  
a údržby požárních zbrojnic, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (vč. zabezpečení 
nezbytného spotřebního materiálu a ochranných pomůcek), které nejsou v evidenci žádných městských 
obvodů respektive jejich úřadů, ale jsou v evidenci statutárního města Pardubic respektive jeho 
magistrátu. Se souhlasem statutárního města (magistrátu) využívají majetek města pouze 3 respektive 4 
(částečně ještě občanské sdružení působící na území městského obvodu Pardubice VI, v místní části 
Opočínek) ze 14 výše zmíněných občanských sdružení. Ostatní jsou podporována právě jednotlivými 
městskými obvody nebo si zajišťují financování i z jiných zdrojů (jedná se o sdružení s právní subjektivitou 
a tedy i finanční odpovědností). Vámi požadovaný a kompletní rozpis vynaložených finančních 
prostředků za roky 2013, 2014 a 2015 je uveden v příloze této odpovědi. 
 
Z přílohy vyplývá, že např. v roce 2015, bylo z celkové částky 101.466,30 Kč použito 15.000,00 Kč na 
pronájem garáže v Dražkovicích (ročně činí tato částka 18.000,00 Kč, avšak do 31.12.2015 ještě nebyla 
proúčtována poslední část nájmu) a 17.642,00 Kč na obnovu požárních hadic, které jsou v majetku 
města, a které využívá se souhlasem vlastníka právě Sbor dobrovolných hasičů v Dražkovicích, jehož jste 



starostou. Jedná se tedy o téměř třetinu všech nákladů z rozpočtu oddělení krizového řízení, jež jsou 
určeny na kap. 414 Požární ochrana, § 5512 org. 2052. 
 
Na závěr si dovoluji uvést fakt, že financování jakéhokoliv občanského sdružení se řídí obecně závaznými 
právními předpisy a obecně neexistuje právní nárok na jeho financování z rozpočtu města či obce. Přesto 
statutární město Pardubice vynakládá na zabezpečení požární ochrany města a související ochranu 
obyvatelstva nemalé finanční prostředky. 
 
Uveřejněno dne: 29. února 2016 


