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I.  ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY  
 
1. Úvod 
 
Zprávu o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2005 zpracovává Hasičský 
záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“na základě ustanovení § 26 odst. 2 písm. 
n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Hlavní údaje o kraji 
 
2.1. Charakteristika kraje 
 
Zlínský kraj (dále jen „kraj“) leží ve východní části střední Moravy a tvoří ho území čtyř 
okresů – Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Východní okraj kraje tvoří hranici se 
Slovenskou republikou, na jihozápadě sousedí s  Jihomoravským krajem, na severozápadě 
s Olomouckým krajem a v severní části s  Moravskoslezským krajem. 
 
Kraj svou rozlohou 3964 km2 je třetím nejmenším krajem  a zaujímá 5% plochy České 
republiky.  
 
V kraji je celkem 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností - Bystřice pod Hostýnem, 
Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, 
Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín a Zlín. 
 
2.2. Právní prostředí 
 
2.2.1. Základními právními normami na úseku požární ochrany jsou: 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
- vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

vyhlášky č. 226/2005 Sb., 
- vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., 
- vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 
- nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

- nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení 
vlády č. 498/2002 Sb. 

 
2.2.2. Základní právní rámec pro zabezpečování požární ochrany kraje je dán národními 
předpisy – základními právními normami uvedenými v čl. 2.2.1 a dále krajskými předpisy – 
nařízeními Zlínského kraje.  
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Právními předpisy – nařízeními Zlínského kraje na úseku požární ochrany jsou: 
- nařízení č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území 

Zlínského kraje jednotkami požární ochrany, 
- nařízení č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení 

požárů, 
- nařízení č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, 
- nařízení č. 5/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách 

zvláštního významu, 
- nařízení č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
- nařízení č. 2/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje. 
 
2.3. Organizační členění 
 
2.3.1. Organizace požární ochrany 
 
Na území kraje jsou úkoly požární ochrany zabezpečovány ve dvou základních oblastech: 
- požární prevence a ochrana obyvatelstva, 
- záchranné a likvidační práce při požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech. 
 
V souladu s výše uvedenými právními předpisy byly úkoly v obou základních oblastech 
požární ochrany na území kraje realizovány v rámci přímého nebo přeneseného výkonu státní 
správy (kraje, obce, hasičský záchranný sbor kraje) a zásahovou činností výkonných složek 
integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), zejména jednotky požární ochrany (dále 
jen „jednotky PO“), Policie České republiky a zdravotnická záchranná služba. 
 
Trvale základními a nosnými prvky zabezpečujícími plnění úkolů v obou zmíněných 
oblastech požární ochrany jsou HZS kraje a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (dále 
jen „jednotky SDH obcí“). 
 
2.3.2. Organizační členění HZS kraje a jeho personální obsazení: 
 

Organizační členění HZS kraje Počet zaměstnanců 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Krajské ředitelství Zlín 44 57 66 202 *) 209 *) 
Územní odbor Kroměříž  88   92 93 88 85 
Územní odbor Uherské Hradiště 81 82 80 74 73 
Územní odbor Vsetín 85 88 86 85 83 
Územní odbor Zlín 131 134 127 - - 
HZS kraje celkem: 429 453 452 449 450 

 *) V počtu osob krajského ředitelství je zahrnut celý územní odbor Zlín včetně stanic. 
 
 
3. Úsek prevence a plánování 
 
3.1. Výkon státního požárního dozoru 
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3.1.1. Kontrolní činnost 
 
Do kontrolní činnosti HZS kraje je zařazeno celkem 2160 subjektů. Z tohoto počtu bylo pro 
rok 2005 vyčleněno celkem 575 subjektů. 
 

 Subjekty celkem Subjekty pro rok 2005 
Krajské ředitelství Zlín 860 200 
Územní odbor Kroměříž  600 160 
Územní odbor Uherské Hradiště 350 115 
Územní odbor Vsetín 350 100 
HZS kraje celkem 2160 575 

  
3.1.1.1. Na základě požadavku MV – GŘ HZS ČR byla v roce 2005 kontrolní činnost mj. 
tematicky zaměřena na  
- školy a školská zařízení, 
- prodej a skladování zábavní pyrotechniky, 
- vlastníky lesů. 
 
Školy a školská zařízení: 
Celkem bylo zkontrolováno 229 škol a zařízení, z toho 32 bylo bez závad. Následnými 
kontrolními dohlídkami bylo zjištěno podstatné zlepšení stavu.  
Nejčastější závady: 
- úkoly požární ochrany neplní osoba s požadovanou odbornou způsobilostí, 
- formálnost prováděných preventivních prohlídek, 
- nedostatečné a neodborné provádění kontrol požárně bezpečnostních zařízení, jejich 

nefunkčnost, 
- nesprávné vybavení prostor přenosnými hasicími přístroji. 
 
Prodej a skladování zábavní pyrotechniky: 
Celkem bylo zkontrolováno 19 subjektů, z toho ve 2 případech nebyly zjištěny závady.  
Nejčastější závady: 
- porušení podmínek výrobce pro skladování, 
- překročení povoleného množství, 
- nedoložení provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů. 
 
Vlastníci lesů: 
Kontroly byly zaměřeny na zajištění hlídkové činnosti pomocí letecké služby a zajištění 
činností při používání otevřeného ohně (spalování zbytků lesní hmoty po těžbě). Celkem bylo 
zkontrolováno 11 subjektů, z toho 4 byly bez závad. 
 
3.1.1.2. Statistika kontrolní činnosti 
 
 ZL KM UH VS 2005 2004 

KK 37 15 10 9 71 68 
TK 202 122 82 47 453 389 Právnické osoby 
KD 35 7 64 27 133 182 
TK 11 30 9 17 67 18 

Obce 
KD 1 - - - 1 - 

V kontrolní sk. jiného orgánu - 3 - - 3 8 
Celkem 285 177 165 100 727 665 
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Vysv.: KK – komplexní kontrola; TK – tematická kontrola; KD – kontrolní dohlídka 
 
3.1.1.3. Nejčastější závady – zobecnění 
 
Při provedených kontrolách v roce 2005 bylo mimo již výše uvedené závady nejčastěji 
zjišťováno: 
- nedostatečné značení směrů úniků a únikových východů, 
- neprovádění pravidelné kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, 
- nedostatečné zpracování předepsané dokumentace požární ochrany; její obsah neodpovídá 

požadavkům právních předpisů, 
- formálnost při provádění školení zaměstnanců.  
 
Doporučení: 
- plnění povinností na úseku požární ochrany zajišťovat prostřednictvím osob s odbornou 

způsobilostí, 
- věnovat pozornost požárně bezpečnostním zařízením a pravidelně provádět předepsané 

revize u všech zařízení, u kterých jsou vyžadovány zvláštním právním předpisem. 
 
3.1.2. Stavební prevence 
 
První základní činností v oblasti územního plánování a stavebního řízení je dána především 
vypracováním písemných stanovisek k předkládané projektové dokumentaci na základě 
žádosti investora, popřípadě stavebního úřadu, pokud si stanovisko vyžádá ve sporném řešení 
návrhu stavby. 
 
Druhou základní činností je účast na kolaudačních řízeních na místě stavby, kdy je 
prověřován soulad skutečného  provedení stavby se schválenou projektovou dokumentací.  

 
 KM UH VS ZL 2005 2004 

Žádostí přijato 654 614 985 985 3238 2925 Vydaná 
stanoviska  Stanovisek vydáno 655 614 990 930 3189 2878 

Počet pozvánek 0 1 0 126 127 87 Územní 
řízení Počet účastí 0 0 0 24 24 76 

Počet pozvánek 3 0 0 556 559 575 Stavební 
řízení Počet účastí 3 0 0 40 43 506 

Žádostí přijato 18 5 8 6 37 28 
Výjimky 

Stanovisek vydáno 18 5 8 4 35 28 
Počet pozvánek 235 401 490 420 1546 1747 

Kolaudace 
Počet účastí 235 401 485 341 1462 1640 
Žádostí přijato 1 5 0 39 45 0 Spolupráce  

se SÚ Žádostí vyřízeno 1 5 0 33 39 0 
Počet stavebních úřadů 9 12 5 10 36 0 
 
Při posuzování předložené projektové dokumentace jsou nejčastěji zjišťovány tyto nedostatky 
z hlediska požárně bezpečnostního řešení stavby: 
- nesprávné určení odstupových vzdáleností okolní zástavby, 
- nepřesné vyhodnocení odběrních míst vnější požární vody, 
- k řešení použity nesprávné technické normy, 
- zpracování provádí osoba s nedostatečnou odbornou kvalifikací, 
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- nesprávné určení požadavků na provedení a klasifikace požární odolnosti stavebních 
konstrukcí, 

- nedostatečné technické provedení výkresové dokumentace (nejsou vyznačeny skutečnosti 
ovlivňující požární bezpečnost stavby). 

 
Při kolaudačních aj. řízeních jsou nejčastěji na místě stavby zjišťovány tyto nedostatky: 
- nejsou osazeny požární dveře, 
- nejsou utěsněny prostupy požárně dělícími konstrukcemi, 
- ve stavbě jsou provedeny takové změny, které ovlivňují požární bezpečnost stavby (použití 

jiných konstrukčních materiálů, materiálů s jiným stupněm hořlavosti nebo reakce na oheň, 
přenos signálu elektrické požární signalizace není v souladu s právními předpisy 
a normami apod.), 

- nejsou vyřízeny změny stavby před jejím dokončením, 
- stavebníkem nejsou respektovány podmínky našeho stanoviska a u šetření jsou navíc 

zlehčovány, 
- nejsou vydávány doklady o montáži a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení. 
 
3.1.3. Zjišťování příčin vzniku požárů 
 
Základní údaje za rok 2005: 
 
  KM UH VS ZL CELKEM  
Počet požárů - CELKEM 136 162 194 215 707 
Požáry se škodou 
<10.000,- Kč 

91 101 128 138 458 

Požáry se škodou 
10.000-250.000,-Kč 

34 47 55 65 201 

Požáry se škodou  
250.000-1 000.000,- 

6 14 10 10 40 

Požáry se škodou nad  
1 000.000,- Kč 

5 0 1 2 8 

Počet usmrcených  0 0 5 4 9 

Počet usmrcených hasičů 0 0 0 0 0 

Počet zraněných  1 12 5 11 29 

Počet zraněných hasičů 0 0 1 0 1 

Evakuováno osob 0 1 40 67 108 

Zachráněno osob 0 2 3 0 5 

Přímá škoda (tis. Kč) 24 803,00 9 374,00 10 771,00 11 683,50 56 631,50 

Uchr. hodnoty (tis. Kč) 42 594,00 52 177,00 32 803,00 56 146,35 183 720,35 
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 Příčiny vzniku požárů v roce 2005: 
 

Kategorie Počet požárů Přímá škoda 
(v tis.Kč) 

Usmrceno 
osob 

Zraněno osob 

Neobjasněno, v šetření 49 13 970,00 0 1 
Dále nešetřeno 311 0,00 0 0 
Úmyslné založení 41 2682,00 1 2 
Děti do 15 let 9 965,50 0 0 
Nedbalostní jednání 111 19 894,00 7 19 
Požáry od topidel 11 2 310,00 0 2 
Komíny celkem 14 1 750,00 0 0 
Technické závady  137 12 030,00 1 2 
Samovznícení celkem 12 1 985,00 0 1 
Mimořádné celkem 10 995,00 0 2 
Jiné příčiny 2 50,00 0 0 
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Grafické srovnání let 2003 – 2005: 
    

Porovnání p římých škod

127 461,00

91 471,00
56 631,50

2003 2004 2005

 
 
 

Porovnání po čtu požár ů

646

707 938

2003 2004 2005
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3.1.4. Správní řízení 
 
Všechna řízení o přestupku, rozhodnutí o pokutě právnické osobě, rozhodnutí ve věci 
začlenění činností dle míry požárního nebezpečí, rozhodnutí ve věci posouzení požárního 
nebezpečí (PPN) zpracovává vždy krajské ředitelství z vlastního podnětu nebo z podnětu 
příslušného územního odboru.  
 
V řízení o přestupku se častěji používalo napomenutí nebo uložení peněžního postihu formou 
příkazního řízení. 
 

C e l k e m  KM UH VS ZL 
2005 2004 2003 

Blokové pokuty 
(počet/Kč) 

3/3000 14/9000 12/9000 6/5000 35/26000 51/27700 95/57300 

Řízení  
o přestupku 

2/2000 9/21000 0 23/8000 34/41000 12/32000 14 

Rozh. o pokutě 
(počet/Kč) 

0 2/20000 2/40000 3/35000 7/95000 7/135000 5/88000 

Rozhodnutí o 
začlenění 

1 0 0 0 1 0 0 

Rozh. o PPN 0 0 0 2 2 3 7 
Odvolání 
k nadř. orgánu 

0 0 0 2 2 2 0 

 
3.2. Činnost dotčeného orgánu podle zákona č. 353/1999 Sb. 
 
3.2.1. Vnější havarijní plán 
 
Ve Zlínském kraji se nachází 3 organizace zařazené do kategorie „B“ dle zákona č. 353/1999 
Sb., o prevenci závažných havárií. V průběhu roku 2005 byl zpracován a na zasedání 
bezpečnostní rady města Valašské Meziříčí dne 11.11.2005 schválen Vnější havarijní plán 
(dále jen „VHP“), a to VHP DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. VHP ČEPRO, a.s. Středisko 08, 
Loukov byl zpracován a schválen již v roce 2003 a v průběhu roku 2006 bude provedena jeho 
aktualizace. 
 
U firmy STATESTRONG, s.r.o. Bojkovice bylo prováděno posouzení „Bezpečnostní zprávy 
organizace“ pro stanovení zóny vnějšího havarijního plánování. 
 
3.2.2. Kontrolní činnost 
 

C e l k e m  KM UH VS ZL 
2005 2004 2003 

Počet kontrol 1 1 3 2 7 6 8 
0 0 0 1 1 7 7 Vyj.k dok. - skupina A 

                  - skupina B   0 0 0 1 1 5 2 
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3.3. Ochrana obyvatel 
 
V roce 2005 pokračovalo zabezpečování problematiky ochrany obyvatelstva v souladu se 
zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a podle „Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“, schválené usnesením vlády č. 417 ze 
dne 22. dubna 2002 se zapracováním změn schválených  Usnesením vlády ČR č. 21 ze dne 5. 
ledna 2005.  
 
V roce 2005 byly řešeny následující úkoly: 
- Zabezpečení prostředků individuální ochrany (PIO) pouze pro vybrané kategorie 

obyvatelstva, dokončení jeho soustředění do skladů HZS kraje; 
- Rušení a vyjmutí z evidence úkrytového fondu nevyhovujících úkrytů (malé, devastované, 

vysoké náklady na rekonstrukci, údržbu a opravy). 
 
Na rozdíl od minulých let nebylo v roce 2005 provedeno žádné vzdělávání pedagogických 
pracovníků, kteří tuto problematiku realizují na školách. Přestože toto vzdělávání bylo 
„Národním institutem pro další vzdělávání“ ve Zlíně naplánováno ve spolupráci s HZS kraje, 
pro nezájem ze strany pedagogických pracovníků ze škol bylo zrušeno. 
 
3.3.1. Varování a vyrozumění 

V roce 2005 HZS kraje pokračoval v postupném zkvalitňování „Jednotného systému 
selektivního rádiového návěštění“ s možností spuštění sirén programem „CENTRUM“ 
V rámci tohoto zkvalitňování varování obyvatelstva jsou i na vybrané sirény v majetku obcí 
instalovány radiové přijímače pro dálkové spouštění sirén.  
 
V současné době je stav v zabezpečení kraje prostředky varování (sirénami) následující: 
 

Okres Sirény rotační 
HZS kraje 

Elektronické 
sirény 

Dálkově ovl. 
sirény 

Jiné 
sirény 

Místní rozhlas, 
kabel. televize 

Kroměříž 33 9 40 75 83 
Uh. Hradiště 62 13 73 77 85 
Vsetín 67 4 70 57 72 
Zlín 76 4 62 82 85 
Zlínský kraj 238 30 245 291 325 
Zvýšení počtů 1 1 1   

 

Cílem HZS kraje je: 
- aby v každé obci kraje byla minimálně jedna siréna nebo jiný prostředek pro varování 

obyvatelstva, 
- aby v každé obci kraje s počtem obyvatelstva nad 500 osob byla minimálně jedna siréna, 

která bude připojena na jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). 
 
3.3.2. Nouzové přežití a humanitární pomoc 
 
Pro realizaci je zpracován „Plán nouzového přežití obyvatelstva“, který je nedílnou součástí 
„Havarijního plánu Zlínského kraje“ a neoddělitelně souvisí s „Plánem evakuace“. Plán 
nouzového přežití obyvatelstva je zpracován u obcí s rozšířenou působností, ale také u řady 
obcí, které nemají zákonnou povinnost tento plán zpracovávat.  
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3.3.3. Ukrytí a individuální ochrana 
 
Podle stávající platné koncepce se nepředpokládá budování dalších stálých úkrytů s účastí 
státu, ale problematika ukrytí bude řešena budováním improvizovaných úkrytů tzv. 
zodolněním. MV - GŘ HZS ČR vydalo příručky k provedení zodolnění vybraných 
domovních prostor. Stálé úkryty, které jsou vyjímány z centrální evidence jsou zařazovány do 
přehledu improvizovaných úkrytů. V roce 2005 bylo ve Zlínském kraji z centrální evidence 
vyřazeno 38 úkrytů. Majiteli úkrytů jsou především města, školy a právnické osoby. Je 
podporováno dvouúčelové využití úkrytů např. jako parkoviště, sklady, archivy apod. 
V budoucnu ovšem bude tendence tyto stálé úkryty postupně vyřazovat z centrální evidence. 
Bude to jednak proto, že ze strany státu už na revize, opravy atd. není nadále přispíváno a také 
proto, že v současné době nehrozí žádný válečný konflikt, pro který byly tyto úkryty již dříve 
budovány.  
 
Přehled o současném úkrytovém fondu kraje je uveden v následující tabulce: 
 

Okres Počet úkrytů Kapacita úkrytů Procento ukrytí 
Kroměříž 6 740 0,7 
Uh. Hradiště 20 4540 3,2 
Vsetín 71 18645 12,8 
Zlín 73 22410 11,6 
Zlínský kraj  170 46335 7,8 
Úbytek úkrytů 38 9125 1,5 

 

3.3.4. Zjišťování a vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace 
 
Na území kraje je zřízeno jedno měřící místo, které je připojeno na celorepublikový 
informační monitorovací systém SÚRO - síť včasného zjištění Radiační monitorovací sítě 
ČR. Dále je na území kraje 12 ks stacionárních hlásičů, které jsou  rovnoměrně rozmístěny na 
základě pokynů MV - GŘ HZS ČR. Tyto hlásiče slouží ke každodennímu průběžnému měření 
úrovně radiace.  
V případě ohrožení jadernými, chemickými a biologickými prostředky nebo látkami 
(zbraněmi) bude nezbytné včas analyzovat situaci a stanovit možnosti a postupy záchranných 
složek IZS v zamořeném prostředí. K tomu účelu je u HZS kraje vytvořena vyhodnocovací 
skupina. Tato skupina se připravuje na činnost při vyhodnocování situace v případném použití 
nebo úniku uvedených látek. Za tímto účelem probíhá vždy jednou za rok národní cvičení 
„INTEX“, jehož se pravidelně skupina zúčastňuje.  
 
3.3.5. Zařízení civilní ochrany 
  

Zařízení civilní ochrany Okres 
Počet žádostí o zřízení Realizováno 

Kroměříž  0 0 
Uh. Hradiště 0 0 
Vsetín 0 0 
Zlín 1 (ČD) Není známo 
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3.3.6. Materiál civilní ochrany 

Současný počet prostředků individuální ochrany pro vybrané skupiny obyvatelstva na území 
kraje je následující: 
 
Okres/materiál Lícnice - dospělí Lícnice - dětské Dětské vaky Filtr MOF-2,4 

Kroměříž 352 0 0 1150 
Uh.Hradiště 483 674 156 540 
Vsetín 20 552 1820 561 52682 
Zlín 12 374 518 47 14900 
Zlínský kraj 33 761 3 012 764 69 272 
Úbytek prostř. 6 895 742 0 0 
 
3.4. Havarijní a krizové plánování 
 
3.4.1. Zpracování havarijního a krizového plánu kraje, vnější havarijní plány, rozpracování 
krizového plánu určenými obcemi 
 
V roce 2005, k 31.10., byla provedena aktualizace Havarijního plánu Zlínského kraje. 
Současně s tím byl aktualizován i Krizový plán Zlínského kraje a výpisy pro jednotlivé obce 
s rozšířenou působností.  
 
Vnější havarijní plánování je hodnoceno v bodu 3.2.1. 
  
Pro zabezpečení akceschopnosti HZS kraje je pro jednotlivé stupně poplachů průběžně 
aktualizován „Plán akceschopnosti HZS Zlínského kraje“, který zaručuje všestrannou a 
komplexní připravenost HZS kraje k realizaci úkolů vyplývajících ze zákona o požární 
ochraně a z krizové legislativy. Aktualizace Plánu akceschopnosti HZS kraje byla provedena 
k 31. 12. 2005.  
 
V roce 2005 byl rozšířen přehled právnických a podnikajících fyzických osob, které zajišťují 
plnění opatření z Krizového plánu Zlínského kraje, a to o nemocnice v Kroměříži, Uherském 
Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí. Tyto subjekty byly seznámeny s povinnostmi 
vyplývajícími ze zákona č. 240/2000 Sb. a současně jim byly předány základní podklady pro 
zpracování plánu krizové připravenosti. Dále byla dle požadavků jednotlivých subjektů 
v průběhu roku 2005 konzultována připravovaná krizová dokumentace. 
  
3.4.2. Ve spolupráci s krajským úřadem byly roce 2005 v oblasti havarijního a krizového 
plánování uskutečněny následující akce: 
- porady se zástupci obcí s rozšířenou působností a tajemníky bezpečnostních rad, 
- školení se zástupci určených školských zařízení (krajský úřad), 
- řešení problematiky naplňování IS ARGIS, 
- spolupráce při kontrolách krizové připravenosti na obcích s rozšířenou působností, 
- upřesňování dislokace subjektů kritické infrastruktury. 
 
V roce 2005 ve spolupráci se složkami IZS a sousedními kraji proběhla výměna informací a 
aktualizace havarijní a krizové dokumentace.  

 
Dále byla provedena metodická pomoc v oblasti aktualizace krizové dokumentace na úrovni 
obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje. 
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V roce 2005 se uskutečnila spolupráce s institucemi (FŘ Brno, FÚ Zlín, KB Praha, Krajská 
správa sociálního zabezpečení Zlín, Krajské státní zastupitelství Brno, HBH Projekt a další) 
za účelem sdělení údajů pro zpracování dokumentace dle zákona č. 239/2000 Sb. 
 
3.4.3. Sběr informací (informační systém ARGIS)  

 
HZS kraje průběžně zabezpečuje naplňování informačního systému ARGIS. Tato oblast byla 
realizovaná také v roce 2005. Dle požadavků a návrhů obcí s rozšířenou působností a 
krajského úřadu dochází k naplnění systému pro možnost využití v případě krizové situace. 
 
4. Úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení 
 
4.1. Integrovaný záchranný systém  
 
4.1.1. Odborná příprava, spolupráce složek IZS 
 
V roce 2005 byla provedena na úrovni kraje i územních odborů instrukčně metodická 
zaměstnání se zástupci složek IZS na téma: 
- typové činnosti složek IZS při společném zásahu, 
- vyhláška č. 328/2001 Sb., 
- zařazení v poplachovém plánu IZS kraje. 
 
4.1.2. Příprava a řešení mimořádných událostí 
 

V rámci přípravy na řešení mimořádných událostí v systému IZS jsou každoročně 
organizována 4 cvičení , pro každý okres jedno. V roce 2005 se jednalo o následující cvičení: 

 

Termín Téma cvičení Objekt – místo 
červen Dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky Chropyně (KM) 
červen Únik čpavku z mrazíren v Kunovicích – ohrožení 

sídliště Štěpnice a evakuace domova důchodců  
Kunovice (UH) 

září Vyprošťování osob ze zřícených budov Kelč (VS) 
září Únik chlóru  Lázně Zlín 

 
4.1.3. Finanční zabezpečení IZS 
 
Pro finanční zabezpečení IZS Krajský úřad Zlínského kraje vyčlenil pro rok 2005 100tisíc Kč, 
přičemž na úhradu nákladů spojených přímo s provedením cvičení IZS bylo z této částky 
čerpáno cca 30 %. Zůstatek finančních prostředků byl použit na nákup ochranných pomůcek 
a věcných prostředků určených k zabezpečení společných cvičení i společných zásahů složek 
IZS (označení vedoucích jednotlivých složek, označení velitelského stanoviště, přenosné 
dopravní značení, tabulky pro cvičné označení nebezpečných látek, ochranné pomůcky pro 
zásah v nebezpečné zóně). 
 
4.2. Operační a informační  středisko 
 
4.2.1. Krajské operační a informační středisko HZS kraje (dále jen „krajské OPIS“) je 
koordinujícím orgánem složek IZS v kraji. 
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V průběhu první poloviny roku 2005 probíhala technická a organizační příprava na sloučení 
operačního střediska územního odboru Kroměříž s krajským OPIS, což se uskutečnilo dne 
29.6.2005. Od tohoto dne došlo k převzetí všech kompetencí při příjmu tísňových volání, 
nasazování sil a prostředků, samotného řízení jednotek PO, zabezpečení předání informací 
kompetentním orgánům včetně varování obyvatel pomocí JSVV, zabezpečení nepřetržité 
podpory při  činnosti krizových štábů a výměnu informací z míst mimořádných událostí na 
území okresu Kroměříž.  
 
V průběhu roku byla v podmínkách HZS kraje pro potřeby operačního řízení  plně 
implementována  nová verze programu statistického sledování událostí, včetně datových 
přenosů na požární stanice a krajské ředitelství.  

 
4.2.2. Telefonní centrum tísňového volání 112 – současný stav 
 
V průběhu roku 2005 procházelo telefonní centrum tísňového volání 112 (dále jen „TCTV“) 
dalším vývojem, zejména v oblasti používaného software. Velký důraz byl také kladen na 
zabezpečení výkonu služby na TCTV. Proto byly početní stavy doplněny o další příslušníky, 
kteří byli vyškoleni pro obsluhu TCTV a také cizojazyčně hovořící příslušníci prodělali další 
vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků. Statistika přijatých hovorů na tísňových linkách 150 
a 112 je uvedena v příloze č.1. 
 
4.2.3. Pult centrální ochrany – současný stav 
 
V roce 2005 bylo na pult centrální ochrany u krajského OPIS napojeno celkem 38 objektů – 
11 z okresu Kroměříž, 13 z okresu Uherské Hradiště a 14 z okresu Zlín. 
 
Elektrická požární signalizace na území okresu Kroměříž a Uherské Hradiště jsou svedeny 
přes telefonní linky, na území okresu Zlín je pro přenos informací použit radiový signál.   
  
4.3. Jednotky požární ochrany 
 
4.3.1. Jednotky HZS kraje 
 
Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na 13 stanicích. Z hlediska vybavení požární technikou 
a prostředky k provádění zásahů došlo ve srovnání s rokem 2004 k výrazným změnám. Byly 
zakoupeny dvě nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen “CAS”) v provedením 
speciálním technickém v celkové hodnotě 10,6 mil. Kč (jedna pro stanici Kroměříž a druhá 
pro stanici Valašské Meziříčí). Dále byla pořízena CAS v provedením speciálním 
redukovaném v celkové hodnotě 6,6 mil. Kč pro stanici Uherské Hradiště, jeden 
automobilový žebřík s dosahem 30 m (dále jen „AZ 30“) v celkové hodnotě 13,9 mil. Kč pro  
stanici Zlín a dodavatelsky byla provedena technická obnova AZ 30 v celkové hodnotě 3,9 
mil. Kč pro stanici Uherský Brod. Jeden požární kontejnerový nosič v celkové hodnotě 1,4 
mil. Kč byl zakoupen pro stanici Valašské Meziříčí a jeden dopravní automobil v celkové 
hodnotě 0,8 mil. Kč pro stanici Valašské Meziříčí. Čtyři osobní automobily v celkové hodnotě 
1,9 mil. Kč byly pořízeny pro KŘ Zlín. Veškerá tato nová technika byla zakoupena 
z prostředků státního rozpočtu. 
 
Vybavení jednotek HZS bylo dále zlepšeno nákupem hliníkového člunu pro 6 osob 
s podvozkem v celkové hodnotě 0,3 mil. Kč (ze státního rozpočtu) pro stanici Zlín, 
přetlakového ventilátoru s vodní turbínou v celkové hodnotě 0,1 mil. Kč (ze státního 
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rozpočtu) pro stanici Zlín (doplnění technického automobilu), termokamery v hodnotě 0,5 
mil. Kč (z příspěvku rozpočtu města Zlína) pro stanici Zlín, 16 ks přetlakových chemických 
obleků v celkové hodnotě 0,5 mil. Kč, 3 ks obleků proti sálavému teplu v celkové hodnotě 0,1 
mil. Kč a řada dalších drobných zásahových prostředků. I nadále však obecně přetrvává 
deficit v obměně základní požární techniky, což se pak projevuje snížením spolehlivosti 
techniky a ve zvýšených nákladech na její údržbu. 
 
Personální obsazení na jednotlivých stanicích v roce 2005 je uvedeno v následující tabulce: 
 

Stanice Předpis Skutečnost 

Dislokace Typ Celkem Směna Celkem % napl. 

Kroměříž C1 42 14 37 88 
Bystřice p. H. P1 15 5 15 100 
Holešov P1 15 5 9 60 

Morkovice-Slížany P0 9 3 9 100 

Uherské Hradiště C1 42 14 36 86 

Uherský Brod P2 24 8 20 83 

Vsetín P3 33 11 27 82 

Valašské Meziříčí C1 36 12 33 92 

Zlín C3 72 24 63 88 
Valašské Klobouky P1 21 7 15 71 
Luhačovice P1 15 5 9 60 
Slavičín P1 15 5 10 67 

Otrokovice P2 24 8 21 88 

Celkem jednotky HZS kraje  363  304 84 
 
4.3.2. Jednotky SDH obcí v kraji 
 
V roce 2005 bylo v rámci kraje celkem 381 jednotek SDH obcí. Nadále přetrvává neutěšený 
stav z hlediska jejich vybavení zásahovou technikou, která je u většiny jednotek již značně 
zastaralá a jen s velkým úsilím je udržována v požadovaném technickém stavu. V roce 2005 
byly zajištěny finanční prostředky pro obměnu dvou CAS, a to pro jednotku PO s územní 
působností kategorie JPO II ve Vizovicích a jednotku PO s územní působností JPO II v 
Babicích. Ze  státního rozpočtu pro obě obce byly přiděleny finanční prostředky v celkové 
výši 4,0 mil Kč a z rozpočtu kraje byly přiděleny prostředky v celkové výši 0,48 mil. Kč. 
Ostatní finanční prostředky pro zakoupení těchto CAS byly z rozpočtů obcí. 
 
Z majetku HZS kraje byly v roce 2005 převedeny obcím bezplatně 4 kusy CAS, a to pro 
jednotku SDH obce Nedakonice (UH), jednotku SDH obce Kunovice (VS), jednotku SDH 
obce Jablůnka (VS) a jednotku SDH obce Brumov – Bylnice (ZL). Dále byla převedena na 
obec jedna automobilová stříkačka (pro jednotku SDH obce Lubná) anákladní automobil 
(AVIA 20N) pro jednotku SDH obce Valašská Bystřice (VS).  
 
Celkový seznam převedeného majetku HZS kraje na jednotky SDH obcí je uveden 
v následující tabulce: 
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Název majetku Obec 
Škoda Favorit 135 L  Kunovice 
Automobil LIAZ 18.29 XA-CAS K 25 Nedakonice 
Škoda 135 Forman Praktik Leskovec 
Elektrocentrála 3 kVA Morkovice 
Osvětlovací souprava 3 kVA Morkovice 
Automobil IFA W 50 L Lubná 
Dieselagregát GAPD 32 Rusava 
Čerpadlo FEKA Kunovice 
Automobil speciální plošina Š 706 PP 20 Kunovice 
Automobil speciální CAS Tatra T 815 Kunovice 
Dýchací přístroje Saturn Uherský Ostroh 
Automobil speciální plošina Š 706 PP 20 Hoštálková 
Automobil speciální požární AVIA A 30 DVS Ořechov 
Automobil nákladní skř. AVIA A 20   Furgon Prakšice 
Odsávač kouře VTA 60 Vlčnov 
Automobil Škoda Forman 135  Kelč 
Automobil Liaz CAS k 25 Jablůnka 
Peugeot 405  Pozděchov 
Automobil nákladní skř. AVIA A 20   valník Valašská Bystřice 
Automobil CAS K 25 Liaz  Brumov - Bylnice 
 
4.3.2. Podnikové a ostatní jednotky PO 
 
Seznam podnikových jednotek PO je uveden v následující tabulce: 

 
Zřizovatel Dislokace jednotky 

MO ČR Bohuslavice n/Vl. 
Fatra a.s. Napajedla - provozovna Chropyně Chropyně 
Čepro a.s., Praha Loukov u Bystřice pod Hostýnem 
Fatra a.s., závod Fatra Napajedla Napajedla 
Barum Continental s.r.o., Otrokovice Otrokovice 
DEZA a.s., Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí 
Mitas a.s., Praha Zlín 
Tajmac - ZPS a.s., Zlín Zlín - Malenovice 

 
4.3.4. Technická, odborná, metodická a organizační pomoc jednotkám PO 
 
V rámci technické pomoci jednotkám PO zřizovaným obcemi provádíme zejména činnosti na 
úseku chemické a technické služby. Jedná se zejména o údržbu a drobné opravy věcných 
prostředků – plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů stlačeným vzduchem, pomoc při 
předepsaných zkouškách požárních hadic a jejich drobných opravách apod. 
 
Dále HZS kraje pravidelně organizuje základní a cyklickou odbornou přípravu pro vybrané 
funkce členů jednotek SDH obcí – velitele a strojníky. U jednotek, které vlastní dýchací 
techniku, zabezpečuje HZS kraje odbornou přípravu nositelů dýchací techniky, na stanicích 
HZS kraje jsou organizovány velitelské dny pro velitele jednotek SDH obcí. 
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Metodickou a organizační pomoc zajišťují jednotlivé stanice HZS kraje v rámci svých 
hasebních obvodů převážně  formou ukázek techniky a speciálních činností (lezecké skupiny, 
vyprošťovací technika), a to v rámci požadavků obcí a jimi zřizovaných jednotek, zejména 
v rámci oslav výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Na stanicích HZS kraje jsou 
průběžně organizovány stáže pro členy jednotek SDH obcí, spojené s odborným výkladem i 
s ukázkami techniky. V neposlední řadě naše jednotky společně s jednotkami SDH obcí 
zajišťují odborný program při ukázkových dnech složek IZS, které jsou organizovány obcemi 
pro veřejnost. 
 
4.3.5. Taktická a prověřovací cvičení jednotek PO 
 
V roce 2005 byla provedena následující taktická a prověřovací cvičení jednotek PO a cvičení 
složek IZS: 
 
HZS kraje, územní odbor Kroměříž: 

Taktická cvičení - téma Prověřovací cvičení - téma 
Zasypaná osoba ve výkopu Požár výrobního objektu 
Havárie malého letadla s následným požárem Nález podezřelého balíčku    
DN autobusu Vyhledávání utonulé osoby 
Požár ZŠ, evakuace  Požár ZŠ, evakuace  
Dopravní nehoda s cisternou žel. přejezd Požár výškové budovy 
Požár automobilu Dopravní nehoda  
Požár objektu v areálu ZD  Požár s evakuací osob 
Dopravní nehoda s únikem NL  

  
Cvičení IZS - téma Dopravní nehoda s únikem nebezp. látky 

 

HZS kraje, územní odbor Uherské Hradiště: 

Taktická cvičení - téma Prověřovací cvičení - téma 
Požár ve firmě OP Prostějov s evak. osob Únik ropných produktů do řeky  
Požár na Městském úřadě Požár výškové budovy – bytový dům  
Požár domova důchodců s evak. osob  Únik čpavku ve strojovně zimního stadionu 
Požár v podniku Statestrong Záchrana osob z výšky, hloubky 
Požár jeviště v Domě kultury s evak. osob Vykolejení vagonu s nebezpečnou látkou 
Požár na farmě Únik ropných produktů do řeky 
  

Cvičení IZS - téma 
Únik čpavku z mrazíren v Kunovicích –  
ohrožení sídliště Štěpnice a evakuace domova 
důchodců (včetně imobilních obyvatel) 
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HZS kraje, územní odbor Vsetín: 

Taktická cvičení - téma Prověřovací cvičení - téma 
Evakuace osob Seznámení s areálem Pekárna - ZD Lešná 
Požár a evakuace osob Seznámení s areálem Zbrojovka Jablůnka 
Hašení ve výrobních objektech Hašení hořlavé kapaliny ČS Huslenky 
Ověření postupu hašení Hašení ve výrobních objektech Pila Hovězí 
Evakuace osob Výšková budova Val. Meziříčí 
 Seznámení s areálem ZD Hrachovec 
  

Cvičení IZS - téma 
Vyprošťování osob ze zřícených budov Kelč 
– budova určená k demolici 

 

HZS kraje – krajské ředitelství: 
 

Taktická cvičení - téma Prověřovací cvičení - téma 
Únik NL – ropné látky Lípa            Požár budovy s vysokým výskytem  osob 
Požár výr. objektu – zajištění dodávky el. en.  Požár – výrobní objekt 
Únik NL – aerosol zimní stadion Zlín Záchrana osob  
Požár – výr. objekt v areálu Toma Otrokovice Požár – zdravotn. objekt  
DN – železniční Metalšrot Tlumačov Požár – výrobní objekt 
DN – silniční Napajedla most přes Moravu Požár – lázeňský Dům 
Únik NL – na vodě Šťávnice Luhačovice DN – silniční 
Požár – zem.objekty ZD Polichno Záchrana osob  
Požár – lesní porost k.ú.Luhačovice Ovčírná Požár – výrobní objekt 
DN – silniční Únik NL – BCHL 
Požár – podz. garáže Požár – ubytovna 
Požár - výškové budovy Radiační nehoda 
Únik NL – na vodě Požár – zemědělský obj. 
 Radiační nehoda 
  

Cvičení IZS - téma Únik chloru - lázně Zlín 
 

4.4. Speciální služby 
 
4.4.1. Spojová služba 
 

Po provedení montáže a odborné přípravě všech koncových uživatelů prvků digitální sítě  je 
od 1.7. 2005 pro potřeby rádiového spojení mezi krajským OPIS a jednotkami PO HZS kraje 
spuštěn ostrý provoz komunikace v digitální radiové síti PEGAS. Digitální síť je používána  
jako prioritní, analogové spojení je používáno pouze jako záložní a pro spojení s jednotkami 
SDH  obcí. 
 
Komunikace v rámci základních složek IZS probíhá a je ověřován pravidelnou denní funkční 
zkouškou spojení v digitální síti PEGAS od 1.5. 2005 . 
 
Pro potřeby telefonického spojení v rámci HZS kraje jsou v současné době využívány pevné 
linky, interní telefonní síť Ministerstva vnitra na úroveň územních odborů a dále je používaná 
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síť mobilních operátorů.Nově je budována konvergovaná síť MV-GŘ HZS ČR jak pro 
telefonní spojení tak pro přenos dat. 

 
4.4.2. Informační systémy  
 
Pro potřeby jednotlivých pracovišť a potřebu výkonu služby v rámci HZS kraje jsou 
v současné době využívány standardní hardwarové a softwarové prostředky s důrazem na 
bezpečnost zpracovávaných dat v souladu z předpisy a bezpečnostní politikou MV-GŘ HZS 
ČR. V průběhu roku 2005 došlo k datovému propojení všech budov HZS kraje. 
 
Na krajském OPIS se na začátku roku 2005 začala využívat aplikace Gisel IZS, která ve 
spolupráci s výjezdovým software Spojař zobrazuje řešené události na mapě. Aplikace má k 
dispozici tyto vrstvy: okresy, obce, části obcí, základní sídelní jednotky, adresní body kraje, 
využití ploch (občanská a průmyslová zástavba, lesy, skládky, hřbitovy, letiště …), silnice 
s kilometráží, vodní toky s kilometráží, zátopová území. 
 
4.5. Zásahová činnost jednotek PO 
 
Statistika zásahové činnosti je uvedena v příloze č. 2; mimořádné události se škodou nad 1 
mil. Kč jsou uvedeny v příloze č. 3. 
 
4.6. Tělesná příprava a sport 
 
V roce 2005 HZS kraje uspořádal následující soutěže v požárním sportu: 
- Krajské kolo v požárním sportu družstev – červen (zvítězilo družstvo HZS kraje, ÚO 
Uherské Hradiště), 
- Zlínská věž – 1. ročník ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže – srpen (vítězem se stal Martin 
Provazník z HZS Plzeňského kraje), 

- Noční soutěž v požárním útoku – disciplína z požárního sportu – říjen (zvítězilo družstvo 
HZS kraje, ÚO Uherské Hradiště). 

 
Ostatní akce (sportovní soutěže, soutěže ve vyprošťování apod.), které v roce 2005 HZS kraje 
uspořádal: 
- Turnaj denních příslušníků HZS kraje v nohejbale – květen (zvítězilo družstvo kanceláře 
krajského ředitele), 

- Memoriál Františka Frajta – soutěž s prvky lezecké a záchranářské činnosti – červen 
(zvítězilo družstvo HZS Moravskoslezského kraje, ÚO Opava), 

- Vyprošťování osob z havarovaného vozidla – postupová soutěž na mistrovství ČR (společná 
soutěž pro Olomoucký a Zlínský kraj) –  srpen (zvítězilo družstvo HZS Olomouckého kraje, 
ÚO Přerov), 

- Hasičský pětiboj – soutěž s prvky záchranářské techniky – září (zvítězilo družstvo HZS kraje 
Vysočina), 

- Noční soutěž v požárním útoku (disciplína z požárního sportu) – říjen (zvítězilo družstvo 
ÚO Uherské Hradiště). 

Dále byly v roce 2005 uskutečněny sportovní soutěže organizované sportovními kluby a 
odbory, při kterých byl HZS kraje spolupořadatel, jako například turnaj v sálové kopané 
denních příslušníků, turnaje v kuželkách, turnaje v nohejbale nebo turnaj ve stolním tenisu. 
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5. Vnitřní úsek 
 
5.1. Poskytování informací, reakce na stížnosti a podání 
 
Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, byly v roce 2005 průběžně podle potřeby poskytovány fyzickým osobám 
a jiným subjektům prostřednictvím tiskového mluvčího různými prezentačními formami. 
 
V roce 2005 nebyla doručena žádná stížnost ani jiné podání ve věci porušení povinností HZS 
kraje uložených zákonem o svobodném přístupu k informacím. 
 
5.2. Činnosti ve vztahu k veřejnosti – činnost tiskového mluvčího, pořádání vzdělávacích, 
sportovních  a dalších akcí 
 
Funkce tiskového mluvčího byla u HZS kraje zřízena 1.2.2004. Poté byl stanoven mediální 
plán a koncepce rozvoje styku s veřejností, která byla v roce 2005 uplatňována 
v následujících oblastech uvedenými formami: 
- zajišťování dobrých vztahů s veřejností a novináři (konání pravidelných tiskových 

konferencí, akcí pro veřejnost, preventivní programy a přednášky na školách, osvětová 
činnost, otevřená komunikace), 

- zajišťování přednáškové činnosti (přednášky na všech typech škol, stejně jako přednášky 
pro pedagogy a veřejnost, speciální přednášky pro seniory a invalidy), 

- vytváření mediálního obrazu HZS kraje (pravidelné vystupování na veřejnosti při 
oficiálních akcích HZS kraje, tvorba mediální prezentace ve všech oblastech hromadných 
sdělovacích prostředků), 

- vytváření webové prezentace, aktuální publikování informací (tvorba vlastních webových 
stránek, zajištění atraktivnosti a aktuálnosti zpráv, zvyšování návštěvnosti, zpravodajská i 
publicistická činnost, spolupráce se sbory dobrovolných hasičů a dalšími organizacemi, 
podpora aktivit dobrovolníků a záchranářů složek IZS), 

- koordinování činností spojených s pořádáním veřejných akcí a prezentací (pravidelné dny 
se složkami IZS v kraji, dny pro veřejnost, dny otevřených dveří, podpora akcí měst 
v kraji, prezentace sboru a techniky před veřejností, sportovní akce), 

- naplňování zákonných povinností k poskytování informací – viz čl. 5.1. 
 

Za rok 2005 se podařilo výrazně zvednou prestiž webové prezentace, a to díky aktuálnosti a 
objektivnosti zveřejňovaných zpráv. Internet je využíván nejen jako prostředek rychlé 
komunikace, ale jako prostor pro prezentaci sboru a jeho jednotlivých úseků. Své místo zde 
má každá organizační součást a na její prezentaci se mohou podílet i sami zaměstnanci. 
 
Díky celému souboru pracovních aktivit získal HZS kraje prestižní ocenění novinářů v anketě 
o nejlépe komunikující organizaci v kraji. 
 
Mediální a komunikační aktivity překračovaly běžný rámec činností obvyklých u 
srovnatelných sborů. 
 
5.3. Činnosti ve vztahu k zahraničí – vysílání na zahraniční cesty, přijetí zahraničních 
návštěv, příhraniční spolupráce v euroregionech 
 
Zřízením funkce tiskového mluvčího byla u HZS kraje zajištěna od 1.2.2004 také 
problematika zahraničních vztahů, návštěv a příhraniční spolupráce.  
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V roce 2005 byly uskutečněny následující akce: 
- 12 zahraničních pracovních cest (Polsko, Slovensko, Francie, Německo, Maďarsko), 
- 6 počet přijetí zahraničních delegací, 
 
Finanční náklady: 
- pracovní cesty  148.262,- Kč, 
- přijetí 20.000,- Kč. 
 
Nejpřínosnější akce:   
- Německo, Hannover (mezinárodní hasičský veletrh,trendy v práci profesionálních hasičů, 

nové kontakty), 
- Německo, Bavorsko (odborná stáž ředitelů HZS krajů), 
- Francie, Chambery (výrobce has. techniky Camiva, nová spolupráce v nákupu techniky, 

návštěvy stanic hasičů), 
- Francie, Paříž (výrobce has. techniky Fenzy), 
- Polsko, Bielsko-Biala (výrobce has. techniky, pokračování v navázané spolupráci, trendy 

v has. technice), 
- Slovensko, Trenčín (partnerská spolupráce s HaZS kraje, pokračování v navázané 

přeshraniční spolupráci, partnerství). 
 
HZS kraje dál pokračuje v navázané spolupráci s partnerským krajem Trenčín. Dál je 
plánována spolupráce i s krajem Žilinským. V platnosti je dohoda o vzájemné příhraniční 
spolupráci uzavřená a dále aktualizovaná mezi HZS Zlínského kraje a HaZS Trenčínského 
kraje. 

Dne 23.9.2005 se v Luhačovicích uskutečnil Den příhraniční spolupráce, který reprezentoval 
Zlínský kraj, Trenčínský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj, s podpisem 
memoranda o vzájemné spolupráci na úrovni všech tří zastoupených krajů. 

Důležitá je také podpora ze strany krajů při předkládání přeshraničních projektů složek IZS v 
rámci programu INTERREG IIIA a vytvoření podmínek v příslušných plánovacích 
dokumentech. 

HZS kraje navazuje užší spolupráci s HaZS Žilinského kraje, která by měla rovněž vyústit 
v uzavření vzájemné dohody o spolupráci. 
 
5.4. Činnost v oblasti psychologické služby 
 
Psychologická služba působící u HZS kraje od počátku roku 2004 rozvíjela svou činnost 
v roce 2005 v následujících oblastech: 
- poskytování podkladů pro personální práci, 
- poskytování psychologických služeb příslušníkům a zaměstnancům  HZS kraje, 
- pomoc obětem mimořádných událostí. 
 
První oblast zahrnovala především psychologická vyšetření duševní způsobilosti uchazečů o 
přijetí do služebního poměru a posuzování osobnostních předpokladů u příslušníků HZS kraje 
při změně funkce. Při psychodiagnostické činnosti spolupracovala psycholožka HZS kraje 
s psychologickou laboratoří HZS Olomouckého kraje. V roce 2005 bylo vyšetřeno celkem 46 
osob. 
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Druhá oblast činnosti psychologa HZS kraje se zabývala poskytováním posttraumatické péče 
příslušníkům v souvislosti s přímým výkonem služby psychologickým  poradenstvím  pro 
příslušníky, zaměstnance i jejich rodinné příslušníky, a to  jak v oblasti pracovních vztahů, tak 
rodinných, osobních a výchovných problémů. V roce 2005 bylo příslušníkům a 
zaměstnancům HZS kraje poskytnuto 126 odborných konzultací, poradenských služeb a 
krizových intervencí.  
Prováděla se odborná příprava a vzdělávání příslušníků a zaměstnanců v oblasti 
psychologických jevů, probíhaly odborné konzultace, např. k výsledkům psychologických 
vyšetření, seminárních a diplomových prací studujících příslušníků a zaměstnanců, sociálně-
pracovních problémů na jednotlivých pracovištích apod. 
 
Třetí oblast byla zaměřena na pomoc občanům, a to jak formou krizové intervence přímo na 
místě události a koordinováním následné psychosociální pomoci, tak spoluúčastí na 
preventivně výchovné činnosti. V roce 2005 byla poskytnuta psychologická intervenční péče 
66 občanům, kteří se stali  účastníky nějaké nehody nebo neštěstí. Ve 13 případech byla 
psycholožka HZS kraje vyslána přímo na místo události zároveň s výjezdovou jednotkou.  
 
5.5. Kontrolní činnost – kontroly vykonávané orgány vnější kontroly, orgány vnitřní kontroly 
a v rámci interního auditu 
 
V roce 2005 se uskutečnilo celkem: 
- 9 kontrol vykonaných orgány vnější kontroly, 
- 12 kontrol, z toho 3 interní audity v rámci vnitřního kontrolního systému, 
- 4 kontroly v rámci veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory. 
 

5.5.1. Kontroly vykonané orgány vnější kontroly: 
 
- Finanční ředitelství v Brně, 
- Správa státních hmotných rezerv ČR, 
- Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín, 
- Kontroly zdravotních pojišťoven – Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Zdravotní 

pojišťovny Ministerstva vnitra a České národní zdravotní pojišťovny, 
- MV GŘ HZS ČR – odboru komunikačních a informačních systémů, 
- MV – odbor sociálního zabezpečení, 
- MV – odbor interního auditu a supervize. 
 
V roce 2005 nebylo učiněno žádné závažné zjištění, tj. nebylo podáno orgánům činným 
v trestním řízení žádné oznámení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 
nebyla učiněna zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných 
prostředků, nebyl hrazen žádný odvod za porušení rozpočtové kázně.  
 
5.5.2. Vnitřní kontroly v kompetenci pracoviště interního auditu a kontroly 
 
Přehled obecných kontrol: 
- Plnění hlavních úkolů a zaměření činnosti HZS kraje k 31.12.2004, 
- Kontrola výkonu SPD na úseku stavební prevence, 
- Vykonávání zkoušek fyzické způsobilosti, 
- Následná kontrola plnění přijatých opatření z obecných kontrol v roce 2004, 
- Hospodaření se služebními dopravními prostředky a zabezpečení jejich provozu, 
- Plnění hlavních úkolů a zaměření činnosti HZS kraje k 30.6.2005, 
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- Poskytování výstrojních součástek, 
- Cestovní náhrady – povolování a vyúčtování služebních cest, 
- Následná kontrola plnění opatření prověrek BOZP. 

 
Na základě kontrolních zjištění u obecných kontrol byla přijata opatření, která byla spolu se 
závěry a doporučeními projednána na poradě vedení HZS kraje. Zjištěné nedostatky byly 
odstraněny ihned nebo průběžně tak, aby se zamezilo jejich opakovanému vzniku.    
 
Přehled interních auditů: 
- Následný audit plnění přijatých opatření, 
- Finanční audit – programové financování, 
- Vnitřní kontrolní systém HZS kraje, jeho účinnost a přiměřenost. 
 
Interní audit neshledal žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. 
(zákon o finanční kontrole) nebyl zaznamenán žádný případ písemného upozornění 
vedoucímu orgánu veřejné správy podle § 31 odst. 2 zákona o finanční kontrole. Na základě 
provedených auditů lze zhodnotit vnitřní kontrolní systém HZS kraje jako přiměřený a účinný 
pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy. 
 
5.5.3. Kontroly u příjemců finančních prostředků v kompetenci pracoviště interního auditu a 
kontroly ve spolupráci s pracovištěm ochrany a přípravy obyvatelstva HZS kraje 
 
Kromě vnitřních kontrol HZS kraje se v roce 2005 uskutečnily 4 následné veřejnosprávní 
kontroly na místě u příjemců finančních prostředků určených na zabezpečení úkolů ochrany 
obyvatelstva s cílem ověřit, zda byly použity účelově a v souladu s podmínkami smlouvy.  
 
Kontroly byly provedeny u těchto subjektů: 
- Okresní soud ve Vsetíně, 
- Slovácké strojírny, a.s., Uherský Brod, 
- Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, spol. s r.o., 
- Střední průmyslová škola strojní Vsetín. 
 
Těmito kontrolami nebyly zjištěny nedostatky, na základě kterých by došlo ke krácení nebo 
odejmutí veřejné finanční podpory; nebyla porušena rozpočtová kázeň. U všech 
kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že přidělené finanční prostředky na zabezpečení úkolů 
ochrany obyvatelstva byly použity účelově a vyúčtovány v souladu s  podmínkami smlouvy.
      
6. Plnění koncepčních úkolů a cílů 
 
Koncepce požární ochrany kraje podle zákona o požární ochraně není ještě schválena. 
Zpracování koncepce požární ochrany kraje včetně předchozího projednání na úrovni MV – 
GŘ HZS ČR a Zlínského kraje se předpokládalo do 31. srpna 2005, avšak v souvislosti s nově 
prováděnou analýzou požárního nebezpečí území kraje a návazně novým plošným pokrytím 
jednotkami požární ochrany bude tato koncepce dokončena v 1. pololetí 2006. 
 
7. Další důležité údaje a informace z oblasti činnosti HZS kraje jsou uvedeny v části II. 
tohoto dokumentu. 
 
 
 



Příloha č. 1 

Přehled hovorů na tísňových číslech 112 a 150 které přijalo krajské OPIS v roce 2005 

 
měsíc 

 

počet 
volání 

 

průměrná 
doba hovoru 

(min) 

celková doba  
hovoru 
(min) 

měsíc 
 

počet 
volání 

 

průměrná 
doba hovoru 

(min) 

celková doba  
hovoru 
(min) 

volané číslo: 112     volané číslo: 150   

  Leden 22615 0.20 4141.23     Leden 2648 0.40 1004.96 
  Únor 19805 0.27 4906.57     Únor 2301 0.51 1095.27 
  Březen 21246 0.22 4344.05     Březen 2602 0.51 1241.80 
  Duben 17860 0.31 5122.63     Duben 2865 0.58 1581.26 
  Květen 18287 0.22 3765.11     Květen 3016 0.46 1316.33 
  Červen 18337 0.26 4405.56     Červen 2811 0.47 1253.09 
  Červenec 20436 0.25 4682.97     Červenec 2924 0.51 1389.79 
  Srpen 20568 0.23 4431.95     Srpen 2791 0.48 1268.15 
  Září 16864 0.23 3623.70     Září 2403 0.50 1139.46 
  Říjen 16486 0.31 4650.23     Říjen 2426 0.48 1102.76 
  Listopad 17544 0.30 4797.49     Listopad 2341 0.52 1148.91 
  Prosinec 16929 0.38 5824.75     Prosinec 2801 0.51 1327.65 
  Celkem: 226977  54696.24     Celkem: 31929  14869.42 
 
V roce 2005 bylo na krajském OPIS přijato 258 906 hovorů na tísňových linkách. 
 
Hodinový průměr:   29.55        
Denní průměr:     709.33        
Týdenní průměr: 4978.96        
Měsíční průměr:   21575.51        



 

Příloha č. 2 
Přehled událostí od 1.1.2005 do 31.12.2005 

okres  Krom ěříž   Uh.Hradiště  Vsetín  Zlín Zlínský kraj 
      

Typ události      
Požár (P)      
11 - P - s účastí jednotky PO 130 155 181 210 676 
19 - P - bez účasti jednotky PO 6 7 13 5 31 
Požáry celkem 136 162 194 215 707 
Dopravní nehoda (DN)      
21 - DN - silniční 162 154 200 201 717 
22 - DN - silniční hromadná 1 0 0 1 2 
23 - DN - železniční (vč. Metra) 4 1 1 6 12 
24 - DN - letecká 0 0 0 0 0 
25 - DN - ostatní 0 0 1 0 1 
Živelná pohroma (ŽP)      
31 - ŽP - převažující povodeň, záplava, déšť 0 11 0 0 11 
32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 0 0 0 0 0 
33 - ŽP - převažující větrná smršť 0 0 0 0 0 
34 - ŽP - sesuv půdy 0 0 0 0 0 
35 - ŽP - ostatní (včetně jiné než chemické) 0 0 0 0 0 
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)      
41 - UNL - únik plynu/aerosolu 5 9 0 4 18 
42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 2 5 8 7 22 
43 - UNL - únik ropných produktů 16 15 17 49 97 
44 - UNL - únik pevné látky 0 0 1 0 1 
45 - UNL - ostatní (včetně jiné než chemické) 0 0 2 0 2 
Technická havárie (TH)      
51 - TH - technická havárie 5 1 4 10 20 
52 - TH - technická pomoc 271 217 356 321 1 165 



 

53 - TH - technologická pomoc 2 1 5 5 13 
54 - TH - ostatní pomoc 12 5 60 1 78 
Radiační havárie a nehoda (RHN)      
61 - Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0 
Ostatní mimořádné události (OMU)      
71 – Ost. mimoř. události (epidemie, nákazy aj.) 0 0 0 0 0 
Planý poplach (PP)      
81 - Planý poplach 50 55 62 64 231 
CELKEM 666 636 911 884 3 097 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3 

Přehled největších požárů v roce 2004 ve Zlínském kraji 
okres Kroměříž 

 
 

Datum:   2.2.2005 
Adresa:   Aliachem a.s., provozovna Chropyně 
Objekt:   Sklad Barexu   
Příčina:   Nedbalost při svařování 
Přímá škoda:   13,367.000,- Kč 
 
 
 
 

 
 

 
 
Datum:   5.11.2005     
Adresa:   Lubná 92 
Objekt:  Objekt pily 
Příčina:   V šetření 
Přímá škoda:   2,558.000,- Kč 
 
 
 
 

 



 

Přehled největších požárů v roce 2005 ve Zlínském kraji 
okres Uherské Hradiště 

 
 
 
 
Datum:        3.6.2005 
Adresa:       Uherské Hradiště, ul. Svatováclavská 
Objekt:       Rodinný dům 
Příčina:       Technická závada varné desky 
Přímá škoda:         480 000,- Kč 
U.hodnoty:        1 500 000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:        21.6.2005    
  
Adresa:       Staré Město 
Objekt:       Velkokapacitní seník 
Příčina:        Samovznícení 
Přímá škoda:     623 000,- Kč 

 
 
 



 

Přehled největších požárů v roce 2005 ve Zlínském kraji 
okres Vsetín 

 
 
Datum:       18.5.2005 
Adresa:       Valašské Meziříčí 
Objekt:       Firma AVAL  
Příčina:       Nedbalost  
Přímá škoda:    1 500 000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:        31.5.2005 
Adresa:       Liptál 
Objekt:       Nákladní vozidlo    
Příčina:        Technická závada 
Přímá škoda:    800 000,- Kč 
 
 
 
 

 
 



 

Přehled největších požárů v roce 2005 ve Zlínském kraji 
okres Zlín 

 
 
 
 
Datum:    22.2.2005 
Adresa :   Valašské Příkazy 70 
Objekt :   Rodinný dům 
Příčina :     Nevhodná konstr. odvodu spalin 
Přímá škoda:   1 500 000,- Kč  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:  17.10.2005                               

Adresa :  Tlumačov 
Objekt :  Hala firmy Metelšrot 
Příčina :   Samovznícení odpadu        
Přímá škoda :  1 250.000,- Kč



 

Přehled v ýj ezd ů PS Krom ěříž
                   
   
             
 
       
   
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Požár (P) 77 
Dopravní nehoda (DN) 92 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 15 
Technická havárie (TH) 170 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 27 
Celkem 381  

Požár (P) 17 
Dopravní nehoda (DN) 27 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 3 
Technická havárie (TH) 44 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 6 
Celkem 97  

Požár (P) 25 
Dopravní nehoda (DN) 36 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 2 
Technická havárie (TH) 35 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 5 
Celkem 103  

Přehled v ýj ezd ů PS Byst ř ice p. Hostýnem

Přehled v ýj ezd ů PS Holešov



 
 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 15 
Dopravní nehoda (DN) 18 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 1 
Technická havárie (TH) 19 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 1 
Celkem 54  

Požár (P) 89 
Dopravní nehoda (DN) 105 
Živelní pohroma (ŽP) 7 
Únik neb. chem. látky (UNL) 22 
Technická havárie (TH) 132 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 23 
Celkem 378  

Požár (P) 69 
Dopravní nehoda (DN) 51 
Živelní pohroma (ŽP) 1 
Únik neb. chem. látky (UNL) 3 
Technická havárie (TH) 63 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 5 
Celkem 192  

Přehled v ýj ezd ů PS Morkov ice

Přehled v ýj ezd ů PS Uherské Hradišt ě

Přehled v ýj ezd ů PS Uherský Brod



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 62 
Dopravní nehoda (DN) 58 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 8 
Technická havárie (TH) 120 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 11 
Celkem 259  

Požár (P) 76 
Dopravní nehoda (DN) 77 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 7 
Technická havárie (TH) 128 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 10 
Celkem 297  

Požár (P) 125 
Dopravní nehoda (DN) 129 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 38 
Technická havárie (TH) 191 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 29 
Celkem 512  

Přehled v ýj ezd ů PS Vsetín

Přehled v ýj ezd ů PS Val.Mezi říčí

Přehled v ýj ezd ů PS Zlín



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 10 
Dopravní nehoda (DN) 22 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 7 
Technická havárie (TH) 37 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 5 
Celkem 81  

Požár (P) 53 
Dopravní nehoda (DN) 47 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 14 
Technická havárie (TH) 71 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 6 
Celkem 191  

Požár (P) 9 
Dopravní nehoda (DN) 11 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 4 
Technická havárie (TH) 16 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 4 
Celkem 44  

Přehled v ýj ezd ů PS Luha čov ice

Přehled v ýj ezd ů PS Otrokov ice

Přehled v ýj ezd ů PS Slav i čín



 

Přehled v ýj ezd ů PS Val.Klobouky

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 20 
Dopravní nehoda (DN) 11 
Živelní pohroma (ŽP) 0 
Únik neb. chem. látky (UNL) 1 
Technická havárie (TH) 19 
Radiační havárie a nehoda RHN) 0 
Ostatní mimořádné události 
(OMU) 0 
Planý poplach (PP) 3 
Celkem 54  
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II.  ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ  
 
Tato část dokumentu se zpracovává na základě § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a tvoří ucelenou 
zprávu obsahově členěnou podle vyhl. č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy. 
 
a) Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“),  

Přílucká 213, 760 01  Zlín, IČ 70887306 
Telef. 950667111, FAX 950667333, www.hzs-zlkraje.cz 
Úřední hodiny:  pondělí a středa  8,00 – 17,00 h 

   úterý, čtvrtek, pátek 8,00 – 15,00 h 
 
b) HZS kraje vznikl jako organizační složka státu ze zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky. Funkci zřizovatele plní Ministerstvo vnitra ČR – 
pokud zvláštní právní předpis stanoví v mezích úkolů hasičského záchranného sboru 
působnost ministerstva, vykonává ji generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR (dále jen „HZS ČR“). 

 

c) HZS kraje je součástí HZS ČR, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví 
obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 
HZS kraje se vnitřně člení na ředitelství HZS kraje, územní odbory HZS kraje a jednotky 
HZS kraje. Působnost HZS kraje je stanovena  zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
d)   Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2005: 
  

Věk Muži Ženy Celkem % 
do 20 let - - - - 
21 – 30 let 102 9 111 25 
31 – 40 let 119 11 130 29 
41 – 50 let 103 21 124 27 
51 – 60 let 77 5 82 18 
61 let a více 3 - 3 1 
Celkem 404 46 450 100 
% 90 10 100 x 

 
 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2005: 
  

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % 
Základní - - - - 
Vyučen - - - - 
Střední odborné 41 5 46 10 
Úplné střední - - - - 
Úplné střední odborné 285 25 310 69 
Vyšší odborné 6 1 7 1 
Vysokoškolské 72 15 87 20 
Celkem 404 46 450 100 
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Celkový údaj o průměrných platech – stav k 31. 12. 2005: 
  

 Celkem Kč 
Průměrný hrubý měsíční plat 28 850 

 
 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů 
zaměstnanců v roce    2005: 

 

 Počet 
Nástupy 24 
odchody 22 
 

 

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav  k 31. 12. 2005: 
 

Doba trvání Počet % 
do 5 let 121 27 
do 10 let 99 22 
do 15 let 100 22 
do 20 let 56 13 
nad 20 let 74 16 
celkem 450 100 

 
 

Jazykové znalosti zaměstnanců: 
 

Počty vybraných míst, pro které byl stanoven 
kvalifika ční požadavek standardizované jaz. 
zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 

 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

Celkový počet 
stanovených 

požadavků na 
pracovní místa 

Anglický j. 7    7 
Německý j. 1    1 
Francouzský j.      
Další jazyky      
Celkem 8    8 

 
 

e) HZS kraje je příslušný hospodařit s majetkem České republiky, který vede v účetní a 
mimoúčetní evidenci. HZS kraje majetek neodepisuje a veškerý majetek využívá 
k činnostem stanoveným mu zákonem.  Jedná se o následující nemovitý a movitý majetek: 

 
Účetní hodnota v Kč Nemovitý majetek - 

adresa areálu 
KÚ 

stavba pozemek areál 
Stanice Kroměříž, Oskol 
274 

Kroměříž 11 511 851,15 335 780,00 11 847 631,15 

Sklad CO Zdounky, 
Zborovská 216 

Zdounky 1 384 964,20 41 340,00 1 426 304,20 

ČOV Morkovice, 
Kolaříkova 559 

Morkovice 30 990,00 0 30 990,00 
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Stanice Uherské 
Hradiště, B. Němcové 
834 

Uh.Hradiště 21 780 039,00 248 931,00 22 028 970,00 

Stanice Uherský Brod, 
Pod dvorkem 379 

Uh. Brod 3 807 338,00 783 900,00 4 591 238,00 

Sklad CO Uherské 
Hradiště, Purkyňova 364 

Uh.Hradiště 1 318 661,00 104 520,00 1 423 181,00 

Stanice Vsetín, 
Havlíčkova 327 

Vsetín 20 159 205,50 601 650,00 20 760 855,50 

Stanice Val. Meziříčí, 
Železničního vojska 
1347 

Val.Meziříčí 63 926 484,69 1 503 250,00 65 429 734,69 

Sklad CO Vsetín, 
Jasenice 

Vsetín 1 931 040,00 65 700,00 1 996 740,00 

Milotice nad Bečvou Milotice n.B. 246 384,90 73 000,00 319 384,90 
Administrativní budova 
Vsetín, 4. května 

Vsetín 4 342 462,02 53 133,00 4 395 595,02 

Stanice Zlín, Přílucká 
213 

Zlín 48 488 522,90 3 924 700,00 52 413 222,90 

Stanice Otrokovice Otrokovice 26 886 521,00 786 420,00 27 672 941,00 
Stanice Val. Klobouky, 
Brumovská 710 

V.Klobouky 3 435 000,00 0 3 435 000,00 

HZS kraje celkem 209 249 464,36 8 522 324,00 217 771 788,36 
 
    

Ostatní majetek Účetní stav v 
Kč 

sowtvare 3 582 100,70 
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 506 612,48 
samostatné movité věci a soubory - stroje, přístroje a zařízení 83 679 171,89 
samostatné movité věci a soubory – dopravní prostředky 254 097 300,79 
samostatné movité věci a soubory - inventář 18 870 600,42 
samostatné movité věci a soubory – nepotřebný majetek 3 977 304,85 
drobný dlouhodobý hmotný majetek 72 671 776,41 
nedokončené investice - stavební 201 373,00 
nedokončené investice - strojní 5 000,00 
materiál na skladě  19 243 674,56 
materiál na cestě 378 281,20 
HZS  kraje celkem 461 213 196,30 

 
Věcná břemena spojená s nemovitostmi: 

       
Věcná břemena Místo  Druh břemene  

Otrokovice - parcela 1270/25 Teplárna Otrokovice oprava, údržba, obsluha 
energetických zařízení 

Vsetín - parcela 2872 a 2873, 
budova č.p. 327 

Vsetín - město užívání části - Sbor dobrovolných 
hasičů 
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Údaje o pohledávkách a závazcích: 
v Kč 

Název 
Stav k 31.12. 

2005 
Do lhůty 
splatnosti 

Po lhůtě 
splatnosti 

soudně 
vymáhané 

Po lhůtě 
splatnosti 
nevymáh. 

Po lhůtě 
splatnosti 
upomínk. 

Závazky celkem 20 472 783,00 20 472 783,00 0,00 0,00 0,00 
Pohledávky celkem 7 153 462,20 6 669 048,30 304 403,00 2 532,90 177 478,00 
v tom:      
Pokuty ulož. ve správ. říz. 152 000,00 0,00 85 000,00 0,00 67 000,00 
Pohledávky z obch. styku 224 719,00 0,00 219 403,00 0,00 5 316,00 
Pokuty ze smluv. vztahu 73 662,00 0,00 0,00 0,00 73 662,00 
Příjmy z obchodního styku 38 500,00 7 000,00 0,00 0,00 31 500,00 
Pohledávky za manka a 
škody 

2 532,90 0,00 0,00 2 532,90 0,00 

Ostatní 6 662 048,30 6 662 048,30 0,00 0,00 0,00 
 
 
f) Údaje o rozpočtu  příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů: 

v tis. Kč 

Rozpočet 
Celková 
možnost 
čerpání  

Čerpání 
v roce 
2005 

Převod 
do rez. f. Ukazatel 

Schv. Po zm. 

Mimo-
rozp. 
zdroje 

    
Příjmy celkem 51 748 52 698 0 52 698 55 951 0 
   v tom: nedaňové a kapitálové příjmy  469 469 0 469 3 958 0 
             příjmy z poj.na soc.zabezp. a 
přísp. na st.pol.zam. 

51 279 52 229 0 52 229 
 

51 993 0 

             z toho: pojistné na důchodové 
pojištění 

42 230 43 012 0 43 012 42 813 0 

       
Výdaje celkem 300 768 322 637 3 980 326 617 311 281 15 281 

       
Běžné výdaje celkem 247 027 255 593 1 780 257 373 254 771 2 548 
z toho:       
Platy zaměstnanců a ostatní platby za 
provedenou práci 

156 131 160 838 6 
 

160 844 160 407 437 

   v tom: prostředky na platy  152 597 155 391 0 155 391 155 391 0 
              z toho:       
               platy v pracovním poměru 1 777 1 279 0 1 279 1 279 0 
               platy ve služebním poměru 150 820 154 112 0 154 112 154 112 0 
              OPPP  3 534 5 447 6 5 453 5 016 437 
Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 

54 822 55 904 33 55 937 55 664 273 

Převod fondu kulturních a sociálních 
potřeb 

3 052 3 108 0 3 108 3 108 0 

Ostatní sociální dávky 2 357 4 698 386 5 084 3 477 1 607 
         z toho:   odchodné 2 000 4 049 217 4 266 2 723 1 543 
                      DNP 357 649 169 818 754 64 
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Ostatní běžné výdaje 30 665 31 045 1 355 32 400 32 115 230 
Výdaje na financování programů 
reprodukce majetku*) 

53 741 67 044 2 200 69 244 56 510 12 734 

 
*) viz tabulka Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku 

 
Přílohu tvoří výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu organizačních složek státu a státních fondů 
a údaje v rozsahu roční účetní závěrky. 
 
g)   Hodnocení a analýza hospodaření s rozpočtovými prostředky 
 
1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů    

v průběhu roku 2005: 
 
Rozpis závazných limitů a ukazatelů pro HZS kraje na rok 2005 byl stanoven generálním 
ředitelstvím HZS ČR  dne 3. 2. 2005.  
 
V průběhu roku 2005 bylo provedeno celkem 72 rozpočtových opatření, z toho 39 
rozpočtových opatření bylo provedeno na základě úpravy závazných limitů a ukazatelů 
generálním ředitelstvím HZS ČR, 16 vlastních rozpočtových opatření realizovalo přesun 
finančních prostředků v rámci jednotlivých závazných ukazatelů stanovených pro rok 2005 
podle § 25 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. a 17 rozpočtových opatření bylo 
vydáno k povolenému  překročení závazných ukazatelů výdajů o použití mimorozpočtových 
zdrojů dle § 25 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech. 
 
V oblasti výdajů a souvisejících příjmů mzdových prostředků bylo provedeno 10 
rozpočtových opatření generálním ředitelstvím HZS ČR. Jednalo se o navýšení prostředků na 
platy příslušníků a zaměstnanců HZS kraje, odměn za práce podle dohod a peněžitých darů 
příslušníkům HZS kraje.  
 
Z důvodu nedostačujícího limitu stanoveného rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 
2005 byla realizována čtyři rozpočtová opatření na odchodné a jedno rozpočtové opatření na 
zvýšení dávek nemocenského pojištění. 
 
K významnému navýšení závazných ukazatelů v oblasti ostatních provozních výdajů v roce 
2005 došlo z důvodu náhrady škody vzniklé Zdravotní pojišťovně MV ČR úhradou nákladů 
léčení v souvislosti se služebním úrazem příslušníka HZS kraje. Náhrada škody v celkové 
výši 2 117 040,- Kč nebyla rozpočtově zajištěna. Další navýšení závazných ukazatelů 
v oblasti ostatních provozních výdajů bylo realizováno v souvislosti s připojením elektrické 
požární signalizace Moravskému zemskému archivu v Brně, pořízením triček FUN-COM, 
doplněním a nahrazením věcně a morálně opotřebených a poškozených věcných prostředků 
požární ochrany pro výjezdové jednotky, nákupem PHM a nákupem zimních pneumatik 
(rezerva ministra vnitra). 
 
Na základě vývoje výdajů v oblasti neinvestičních výdajů souvisejících s financováním 
reprodukce movitého a nemovitého majetku byl proveden přesun finančních prostředků 
v rámci závazných limitů a ukazatelů 13-ti rozpočtovými opatřeními.  

 

Rozpočtová opatření v oblasti investičních výdajů souvisejících s financováním reprodukce 
movitého a nemovitého majetku byla prováděna na základě posouzení a vyhodnocení nabídek 
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veřejných zakázek, která se neshodovala s původními finančními objemy stanovenými 
v rozhodnutích o registraci akcí. Jednalo se o přesuny mezi jednotlivými akcemi v rámci 
programu, přesuny mezi provozními výdaji nebo neinvestičními výdaji souvisejícími 
s programovým financováním a akcemi investičních výdajů, nebo navýšení investičních 
výdajů na financování programů. 
 
2. Vyhodnocení údajů o příjmech: 
 
HZS kraje nerealizuje  vlastní hospodářskou činnost. Příjmy organizace podle § 45 odst. 1 
zákona o rozpočtových pravidlech jsou příjmy státního rozpočtu a skládají se z pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přeplatků a dobropisů 
minulých let, pokut a náhrad škod. Dalšími příjmy jsou prostředky podle zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prostředky přijaté z rozpočtů územních 
samosprávných celků pro účely požární ochrany, IZS a ochrany obyvatel (o tyto prostředky je 
organizace v souladu s ustanovením § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech 
oprávněna překročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu). 
 
3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele – použití 

mimorozpočtových zdrojů v roce 2005: 
 
Na financování činnosti HZS kraje se částečně podílely i mimorozpočtové zdroje v celkovém 
objemu Kč 3,980.322, což představuje 1,22 % podíl na celkových výdajích HZS kraje. 
 
Struktura mimorozpočtových zdrojů použitých v roce 2005: 
 
• účet s předčíslím 2110  v celkové výši Kč 429.845,00 
Jedná se o prostředky, které byly jako úspora roku 2004 dle  § 47, v členění dle § 48 zákona 
převedeny do rezervního fondu, v roce 2005 byly tyto prostředky na základě povoleného 
čerpání a překročení závazných ukazatelů použity ve výdajích HZS kraje v oblastech, ze 
kterých byly jako úspora do rezervního fondu převedeny, tj.: 

• sociální dávky                           Kč  385.928,00 
• ostatní                                        Kč    43.917,00 

      
• účet s předčíslím 4714  v celkové výši Kč 70.623,00 
Jedná se o prostředky FKSP, které byly na základě povoleného čerpání a překročení 
závazných ukazatelů použity v kapitálových výdajích HZS kraje na úhradu nákladů spojených 
s vybudováním studny rekreačního střediska v Miloticích 
  
• účet s předčíslím 19 v celkové výši Kč 1,569.532,00 

v tom:  
• příjmy podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, které byly použity  na úhradu rozpočtově nepokrytých neinvestičních 
výdajů  neadresné  části rozpočtu – na úhradu energií, pořízení ochranných  
prostředků pro příslušníky HZS kraje a nákup nábytku pro vybavení stanice 
Otrokovice  v souladu s povoleným čerpáním a překročením  závazných ukazatelů 
výdajů       Kč 990.550,00       

 
• příspěvky podle § 45, odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech a  byly použity  

na úhradu rozpočtově nepokrytých výdajů – na úhradu energií, pořízení 
ochranných prostředků pro příslušníky HZS, nákup posilovacího zařízení, úhradu 
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výdajů spojených s cvičením složek IZS, opravu střechy stanice Vsetín; jedná se o 
příspěvky z rozpočtu měst: 

• Kroměříž    Kč  25.000,00 
• Uherský Brod   Kč  35.096,00 
• Valašské Meziříčí   Kč 100.000,00 
• Vsetín    Kč 300.000,00 

a příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje  Kč 100.000,00 
• příjmy z pojistných událostí za rok 2005 a byly použity  na úhradu rozpočtově 

nepokrytých neinvestičních výdajů  souvisejících s financováním reprodukce 
movitého majetku - opravy poškozeného vozidla v souladu s povoleným  
překročením závazných ukazatelů výdajů a vydaným rozhodnutím o účasti 
státního rozpočtu       Kč    18.886,00 

 
• účet s předčíslím 3113 v celkové výši Kč 1,910.322,00 
Jedná se o příspěvky podle § 45, odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech, které byly 
použity v souladu s vydaným rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akcí: 

• finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje v rámci podprogramu 214211: 
Elektronická siréna UEAJ 1800                    Kč   350.574,00 
Technologie řízení el. sirény UEAJ 1800     Kč     44.513,00 

• finanční prostředky z rozpočtu města Otrokovice v rámci podprogramu 214212: 
rekonstrukce stanice Otrokovice                   Kč 1,000.000,00 

• finanční prostředky z rozpočtu města Zlína v rámci podprogramu 214213: 
Termokamera                                                Kč    515.235,00 
 

4. Komentář k čerpání mzdových prostředků, ostatních plateb za provedenou práci a 
souvisejících výdajů za rok 2005: 

 
Celkový objem mzdových prostředků je členěn na mzdové prostředky na platy  a ostatní 
platby za provedenou práci. 
 
HZS kraje zaměstnává příslušníky na základě zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru 
příslušníků Policie, ve znění pozdějších předpisů a občanské zaměstnance na základě 
zákoníku práce. V tomto členění jsou rozděleny mzdové prostředky na platy. 
 
Celkový objem mzdových prostředků pro příslušníky  činil za rok 2005 Kč 154,112.000 a byl 
vyčerpán na 100 %. Průměrný plat příslušníka v roce 2005 dosáhl 28.972 Kč. V rámci 
mzdových prostředků byly vyplaceny mimořádné odměny ve výši 3,42 % z celkových 
prostředků na platy příslušníků, a to v rámci povoleného limitu 4,5% z ročního objemu 
mzdových prostředků. 
 
Celkový objem mzdových prostředků pro občanské zaměstnance činil za rok 2005 Kč 
1,279.000 a byl vyčerpán na  100 %. Průměrný plat občanského zaměstnance v roce 2005 
činil 19.239 Kč. V rámci mzdových prostředků byly vyplaceny mimořádné odměny ve výši 
5,05 % v rámci povoleného limitu 8 % z celkového objemu mzdových prostředků na rok 
2005. 
 
Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány v roce 2005 v celkové výši 5,016.346 Kč. 
Do této položky jsou zahrnuty: 
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• Odměny za práce podle dohod – pro zabezpečení prací, které nejsou předmětem 
činnosti HZS kraje     Kč   743.694 

• Refundace hrazené jiným organizacím – úhrada mzdových nákladů spojených 
s údržbou úkrytů ochrany obyvatelstva   Kč   287.232 

• Odstupné – nároková složka při ukončení pracovního poměru z důvodu 
organizačních změn a odchodu do důchodu Kč     76.420 

• Peněžité dary příslušníkům    Kč 3,909.000 
(průměr na příslušníka činil 8.818 Kč) 

 
5. HZS kraje nerealizoval v roce 2005 výdaje na výzkum a vývoj. 
 
6. Výdaje určené na financování reprodukce majetku vedených v informačním systému 

programového financování: 
v Kč 

Pořízený majetek investičního 
charakteru 

Upravený 
rozpočet          

(R2) 

Mimoroz-
počtové 
zdroje  

Celková 
možnost 
čerpání 

2005 

Čerpání  
2005 

Převedeno       
do rez. f. 

2005 

Centralizace operačního řízení  1 543 000 0 1 543 000 1 542 148 852
UTS - vnější a vnitřní 
zabezpečení 

835 000 0 835 000 834 720 280

Integrace  PEGAS na KOPIS 278 000 0 278 000 277 473 527
Instalace pultu EPS 142 000 0 142 000 141 753 247
Technologie sítě IP MPLS 1 936 000 0 1 936 000 1 935 830 170
Elektronická siréna UEAJ 1800 0 350 574 350 574 350 574 0
pořízení terminálů LTC 191 000 0 191 000 0 191000
Technologie řízení el.sirény 
UEAJ  

0 44 513 44 513 44 513 0

Otrokovice - PS – rekonstrukce 9 712 000 1 000 000 10 712 000 10 700 510 11 490
Zlín - PS - rekonstrukce vstupu 1 299 000 0 1 299 000 1 297 207 1 793

Milotice RS studna 0 70 623 70 623 70 623 0
CAS - 2 ks   11 614 000 0 11 614 000 3 600 11 610 400
CAS – 1 ks  6 570 000 0 6 570 000 6 569 173 827
osobní automobil 730 000 0 730 000 730 000 0
osobní automobil 610 000 0 610 000 610 000 0
osobní automobil 251 000 0 251 000 251 000 0
osobní automobil 310 000 0 310 000 310 000 0
kontejnerový automobil 1 389 000 0 1 389 000 1 388 127 873
vzduchový kompresor 110 000 0 110 000 109 718 282
automobilový žebř 13 927 000 0 13 927 000 13 926 600 400
zařízení pro fyzickou přípravu 680 000 0 680 000 679 400 600
hliníkový člun 272 000 0 272 000 271 300 700
přetlakový ventilátor s vodní 
turbínou 

138 000 0 138 000 138 000 0

technická obnova podvozku AZ 3 901 000 0 3 901 000 3 900 435 565
Termokamera 0 515 235 515 235 515 235 0
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CAS 2 ks (akce roku 2006) 1 000 0 1 000 0 1 000
dopravní automobil 830 000 0 830 000 830 000 0
požární kontejn. nosič (r. 2006) 1 000 0 1 000 700 300

Celkem 57 270 000 1 980 945 59 250 945 47 428 638 11 822 307
 

v Kč 

Neinvestiční výdaje související 
s financování reprodukce majetku 

Upravený 
rozpočet          

(R2)                   

Mimoroz-
počtové 
zdroje    

Celková 
možnost 
čerpání                      

Čerpání 
2005                                

Převod       
do rez. f. 

2005 

Opravy a udržování komunikační 
technologie 

778 000 0 778 000 778 000 0

Opravy a udržování informační 
technologie 

540 000 0 540 000 520 132 19 868

Výkony spojů 2 252 000 0 2 252 0001 950 910 301 090
Pronájem za telekomunikační zařízení 893 000 0 893 000 704 425 188 575
Kmitočtové spektrum 28 000 0 28 000 27 735 265
Spotřební materiály 529 000 0 529 000 519 878 9 122
Pořízení majetku 1 716 000 0 1 716 0001 605 222 110 778
Integrace konc.zařízení dig.sítě 
PEGAS na KOPIS 

76 000 0 76 000 75 779 221

Instalace pultu EPS 28 000 0 28 000 27 941 59
Rozšíření funkčnosti PBX 197 000 0 197 000 196 588 412
Technologie sítě HZS-IP MPLS 40 000 0 40 000 40 000 0
Pořízení baterií nabíječů 154 000 0 154 000 0 154 000
Opravy a udržování nemovitého 
majetku 

714 000 200 000 914 000 914 000 0

Opravy a udržování movitého majetku 1 733 000 18 886 1 751 8861 625 925 125 961
Energetický audit Valašské Klobouky  96 000 0 96 000 95 200 800

Celkem 9 774 000 218 886 9 992 8869 081 735 911 151
 

 

7. HZS kraje dotace a návratné finanční výpomoci neposkytuje. 
 
8. HZS kraje nečerpal v roce 2005 finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. 
 
9. HZS kraje není členem mezinárodních organizací. 
 
10. Komentář k  výdajům na zahraniční služební cesty realizovaných v roce 2005: 
 
Na zahraniční služební cesty jsou vysíláni příslušníci a zaměstnanci HZS kraje, aby získali 
nové poznatky a zkušenosti, které následně využívají pro svoji činnost při zajišťování  chodu 
HZS kraje a při plnění jeho úkolů vyplývajících ze zákonných předpisů  a nařízení. Bližší 
zahraničním služebním cestám jsou uvedeny v části I. čl. 5.3. 
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11. Údaje o převodech úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a jejich použití 
podle ustanovení § 47 zákona o rozpočtových pravidlech:  

 
v Kč 

Ukazatel 

Převedeno 
do rez. 
fondu v 

roce 2004 

Použito v 
roce 
2005 

Zbývá 
k použití 
v dalších 

letech 

 Převedeno 
do rez. 
fondu v 

roce 2005 

Stav  
rez. fondu  
k 31. 12. 

2005 
Běžné výdaje 4 541 4 541 0 229 822 229 822 
Mzdové a související výdaje 39 376 39 376 0 710 271 710 271 
Ostatní dávky 216 787 216 787 0 1 542 936 1 542 936 
Dávky nemocenského pojištění 169 141 169 141 0 64 503 64 503 
Běžné výdaje celkem 429 845 429 845 0 2 547 532 2 547 532 
Systémově určené výdaje na 
financování investičních 
programů 

4 194 0 4 194 11 822 
307 

11 826 501 

Neinvestiční výdaje vázané k inv. 
progr. 

610 0 610 911 151 911 761 

Výdaje na financování programů 
celkem 

4 804 0 4 804 12 733 
458 

12 738 262 

Převod do rezervního fondu 
celkem 

434 649 429 845 4 804 15 280 
990 

15 285 794 

 
 
12. HZS kraje neprovozuje hospodářskou ani jinou činnost. 
 
h) Výsledky činnosti HZS kraje jsou určeny všem občanům České republiky, právnickým a 

podnikajícím fyzickým osobám na území České republiky. V souladu s uzavřenými 
smlouvami a dohodami o mezinárodní spolupráci jsou výsledky činnosti HZS kraje 
využívány i na mezinárodní úrovni. 

 
i) Informace o HZS kraje není zveřejněna jiným způsobem. 
 
j) HZS kraje nezřizuje organizační složky ani příspěvkové organizace. 
 






















