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I. ZPRÁVA  O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY 
 
 
1. ÚVOD 
 

Zprávu o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2006 zpracovává Hasič-
ský 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. 

 
1.1. Právní prost ředí 

 
Základní právní rámec pro zabezpečování požární ochrany kraje je dán národními 

předpisy – základními právními normami, jejich prováděcími předpisy a dále kraj-
skými předpisy – nařízeními Zlínského kraje.  
 

Základními právními normami na úseku požární ochrany jsou zejména: 
- 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 ně-

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

zový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Právními předpisy – nařízeními Zlínského kraje na úseku požární ochrany jsou: 
- nařízení č. 3/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného po-

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

k hašení požárů, ve znění nařízení č. 5/2006, 
- nařízení č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, ve znění nařízení č. 
5/2006, 

- 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, ve znění nařízení 
č. 5/2006, 

- nařízení č. 4/2006, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kra-
je. 

 
1.2. 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 mi-

mořádných událostech. 
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V souladu s výše uvedenými právními předpisy byly úkoly v obou základních ob-
lastech požární ochrany na území kraje realizovány v rámci přímého nebo přenese-
ného 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 zmíně-
ných oblastech požární ochrany jsou HZS kraje a jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů obcí (dále jen „jednotky SDH obcí“). 
 

Organizační členění HZS kraje a jeho personální obsazení: 
 

Org. členění HZS kraje Po čet zaměstnanc ů v letech 2001 – 2006 **) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Krajské ředitelství Zlín 44 57 66 202 *) 209 *) 218 *) 
Územní odbor Kroměříž  88   92 93 88 85 87 
Územní odbor Uh. Hradiště 81 82 80 74 73 75 
Územní odbor Vsetín 85 88 86 85 83 87 
Územní odbor Zlín 131 134 127 - - - 
HZS kraje celkem: 429 453 452 449 450 467 

 *) V počtu osob krajského ředitelství je zahrnut celý územní odbor Zlín včetně stanic. 
**) Počty zaměstnanců jsou uváděny vždy k 31.12 daného roku, jako fyzický stav. 
 

Během roku 2006 u HZS kraje ukončilo služební nebo pracovní poměr celkem 17 
osob a přijato bylo celkem 37 osob. 
 
2. ÚSEK PREVENCE A CIVILNĚ NOUZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ 
 
2.1. Výkon státního požárního dozoru 
 
2.1.1. Kontrolní činnost 
 

Do kontrolní činnosti HZS kraje je zařazeno stejně jako v předchozím roce celkem 
2160 subjektů. Z tohoto počtu bylo pro rok 2006 vyčleněno celkem 647 subjektů. 
 

 Subjekty celkem Subjekty pro rok 2006 
Krajské ředitelství Zlín 860 229 
Územní odbor Kroměříž  600 171 
Územní odbor Uh. Hradiště 350 124 
Územní odbor Vsetín 350 123 
HZS kraje celkem 2160 647 

  
Na základě požadavku MV – GŘ HZS ČR byla v roce 2006 kontrolní činnost mj. 

tematicky zaměřena na  
a) jednotky požární ochrany podniků, 
b) jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, 
c) nebezpečí při nadměrném množství sněhu, 
d) ubytovny, 
e) čerpací stanice pohonných hmot, 
f) obchodní řetězce. 
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a) Jednotky požární ochrany podniků 
 
Celkem bylo zkontrolováno 14 jednotek, z toho v 6 případech nebyly zjištěny žád-

né závady. Nejčastější závady: 
- nesprávná dokumentace o zřízení jednotky, 
- nedostatky ve výkonu služby, 
- nedostatečná odborná způsobilost. 

 
b) Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí 

 
Celkem bylo zkontrolováno 59 jednotek, z toho v 9 případech nebyly zjištěny žád-

né závady. Nejčastější závady: 
- nedostatečné vybavení osobními ochrannými prostředky, 
- nedostatečné provádění odborné přípravy. 

 
c) Nebezpečí při nadměrném množství sněhu 

 
Celkem bylo zkontrolováno 77 objektů, z toho 32 bylo bez závad. Nejčastější zá-

vady: 
- nevyhovující značení únikových cest, 
- nedostatečná průchodnost únikových cest. 

 
Ve čtyřech případech, při podezření na nadměrný průhyb dřevěné střešní kon-

strukce, byl na zjištěný stav upozorněn příslušný stavební úřad, který situaci dále 
řešil.   
 
d) Ubytovny 

 
Celkem bylo zkontrolováno 30 objektů, z toho pouze ve čtyřech případech nebyly 

zjištěny žádné závady. Nejčastější závady: 
- nevyhovující vybavení, provozuschopnost a umístění hasicích přístrojů, 
- nevyhovující značení únikových cest a východů, 
- nesprávná dokumentace. 

 
e) Čerpací stanice pohonných hmot 

 
Celkem bylo zkontrolováno 99 zařízení, z toho v 16 případech nebyly zjištěny 

žádné závady. Nejčastější závady: 
- nevyhovující vybavení, provozuschopnost a umístění hasicích přístrojů, 
- nevyhovující  doklady o dodržování technických podmínek provozu. 

 
f) Obchodní řetězce 

 
Celkem bylo zkontrolováno 19 objektů, z toho pouze ve dvou případech nebyly 

zjištěny žádné závady. Nejčastější závady: 
- provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, 
- nevyhovující značení únikových cest. 
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Statistika kontrolní činnosti: 
 
 KM UH VS ZL 2006 2005 

KK 16 8 14 44 82 71 
TK 155 54 73 220 502 453 Právnické osoby 
KD 41 45 63 74 223 133 
TK 16 17 11 19 63 67 Obce 
KD - - - - - 1 

V kontrolní sk. jiného orgánu 5 11 1 7 24 3 
Celkem 177 165 100 285 727 665 
Vysv.: KK – komplexní kontrola; TK – tematická kontrola; KD – kontrolní dohlídka 
 
Nejčastější závady – zobecnění 
 

Při provedených kontrolách v roce 2006 bylo mimo již výše uvedené závady nej-
častěji zjišťováno: 

- formálnost při provádění preventivních požárních prohlídek, 
- neprůchodnost únikových cest, jejich nedostatečné značení, 
- neprovádění kontrol požárně bezpečnostních zařízení, 
- neprovedení školení všech zaměstnanců.  

 
Doporučení: 

- zajišťovat plnění povinností na úseku požární ochrany prostřednictvím osob 
s odbornou způsobilostí, 

- provádět kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení v rozsahu a ve 
lhůtách určených právními předpisy. 

 
2.1.2. Stavební prevence 
 
Činnost v oblasti územního plánování a územního a stavebního řízení je dána pře-

devším vypracováváním písemných stanovisek k projektům na základě žádosti in-
vestora nebo místně příslušného stavebního úřadu. V souladu s pracovní pomůckou 
č. 2/2001 jsou zpracovávána koordinovaná stanoviska ve spolupráci s oddělením 
civilní nouzové připravenosti. 

 
Při posuzování projektové dokumentace je běžnou praxí spolupráce se zpracova-

teli projektové dokumentace, přičemž k urychlení řešení problémových částí je využí-
váno osobních konzultací a také elektronické pošty.  

 
Předkládaná projektová dokumentace měla obdobné nedostatky jako v roce 2005, 

tzn. nezakreslení konstrukce s požární odolností ve výkresové dokumentaci staveb-
ního řešení, špatná koordinace jednotlivých profesí podílejících se na zpracování 
projektu, nevyřízení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a 
pod. 

 
Kolaudačních řízení, kdy je prověřován soulad skutečného  provedení stavby se 

schválenou projektovou dokumentací, se zástupci HZS kraje účastní fyzicky na místě 
stavby. Nejčastější závadou u kolaudovaných staveb je nesplnění podmínek schvá-
leného požárně bezpečnostního řešení stavby nebo použití takových stavebních 
konstrukcí a technického vybavení, které ohrozily požární bezpečnost stavby. Přetr-
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vávající závadou jsou nedostatečné doklady o montáži a provozuschopnosti požárně 
bezpečnostních zařízení.  
 

V rámci Zlínského kraje je celkem 36 stavebních úřadů. Spolupráci lze z  pohledu 
HZS kraje hodnotit kladně. Ve sporných případech je na vyžádání stavebního úřadu 
vydáno stanovisko také k jednoduchým a drobným stavbám. Ojedinělé obtíže způso-
buje především konání více řízení na různých místech ve stejnou dobu. Spolupráce 
s orgánem hygienické služby je z pohledu příslušníků HZS kraje hodnocena rovněž 
kladně. 

 
Číselné hodnoty dokreslující rozsah činnosti úseku stavební prevence jsou uvede-

ny v následující tabulce. Obdobně jako v předcházejících letech je nárůst počtu před-
kládané projektové dokumentace. K mírnému poklesu došlo u účasti na kolaudač-
ních řízeních. 

 
 KM UH VS ZL 2006 2005 

Počet žádostí 771 858 860 874 3363 3238 Vydaná 
stanoviska  Počet stanovisek 748 858 862 874 3342 3189 

Počet pozvánek 35 51 61 14 161 127 Územní 
řízení Počet účastí 35 51 61 4 151 24 

Počet pozvánek 628 371 685 195 1879 559 Stavební 
řízení Počet účastí, stan. 628 371 685 139 1823 43 

Počet pozvánek 269 271 535 359 1434 1546 Kolaudace 
Počet účastí 269 271 531 300 1371 1462 

Počet stavebních úřadů 9 12 5 10 36  
 
 
2.1.3. Zjiš ťování p říčin vzniku požár ů 
 

Základní údaje za rok 2006: 
 
  KM UH VS ZL CELKEM 

Počet požárů - CELKEM 119 144 165 205 633 
Požáry se škodou 
<10.000,- Kč 72 79 101 132 384 

Požáry se škodou 
10.000-250.000,-Kč 43 51 55 57 206 

Požáry se škodou  
250.000-1 000.000,- 3 12 5 12 32 

Požáry se škodou nad  
1 000.000,- Kč 1 2 4 4 11 

Počet usmrcených  0 0 2 1 3 

Počet usmrcených hasičů 0 0 0 0 0 

Počet zraněných  4 8 3 10 25 

Počet zraněných hasičů 3 0 0 1 4 

Evakuováno osob 37 50 300 4 391 

Zachráněno osob 7 0 1 0 8 

Přímá škoda (tis. Kč) 15 025,00 23 502,10 14 524,00 40 707,00 93 758,10 

Uchr. hodnoty (tis. Kč) 13 618,00 143821,00 27 116,00 301882,00 486 437,00 
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Příčiny vzniku požárů v roce 2006: 
 

Kategorie Po čet požár ů Přímá škoda 
(v tis.K č) 

Usmrceno 
osob Zraněno osob  

Neobjasněno, v šetření 48 21 343,60 1 11 
Dále nešetřeno 243 0,00 0 0 
Úmyslné založení 39 6 280,00 0 0 
Děti do 15 let 11 157,00 0 1 
Nedbalostní jednání 117 37 854,00 2 9 
Požáry od topidel 8 1 210,00 0 0 
Komíny celkem 11 951,00 0 2 
Technické závady  138 24 672,50 0 1 
Samovznícení celkem 13 1 010,00 0 2 
Mimořádné celkem 5 280,00 0 3 
CELKEM 633 93 758,10 3 29 
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Grafické srovnání let 2004 – 2006: 

Porovnání p římých škod

56 631,50

127 461,00
93 758,10

2004 2005 2006

 
 

Porovnání po čtu požár ů

707

633
646

2004 2005 2006
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2.1.4. Správní řízení 
 
Řízení o přestupku vede a písemnou dokumentaci zpracovává u všech případů 

krajské ředitelství HZS kraje. Řízení zahajuje z vlastního podnětu, z podnětu přísluš-
ného územního odboru, z podnětu Policie České republiky nebo městské policie. 
V řízení o přestupku bylo ve 3 případech uloženo napomenutí, ve 13 případech byl 
uložen finanční postih formou příkazního řízení, ve 2 případech bylo řízení zastave-
no. 

 
Dnem 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který no-

vě umožňuje uložit podnikatelským subjektům za neplnění zákonných povinností fi-
nanční postih formou příkazu. Této formy bylo využito ve dvou případech.  
 

C e l k e m  KM UH VS ZL 
2006 2005 2004 

Blokové pokuty 
(počet/Kč) 11/7000 7/4300 9/6500 14/9800 41/27600 35/26000 51/27700 

Řízení  
o přestupku 1/2000 5/8000 0 12/9000 18/19000 34/41000 12/32000 

Rozh. o pokutě 
(počet/Kč) 0 3/70000 0 0 3/70000 7/95000 7/135000 

Odvolání 
k nadř. orgánu 0 0 0 0 0 2 2 

 
 
2.2. Činnost dot čeného orgánu podle zákona č. 353/1999 Sb. 
 
2.2.1. Vnější havarijní plán 
 

V roce 2006 vešel v platnost zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými pří-
pravky a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
V souvislosti s tímto zákonem došlo v roce 2006 k nárůstu počtu organizací zařaze-
ných do skupiny „A“ o pět a do skupiny „B“ o čtyři. Celkový počet provozovatelů na-
kládajících s nebezpečnými chemickými látkami v kraji podle uvedeného zákona se k 
31. 12. 2006 zvýšil na patnáct (8 ve skupině „A“ a 7 ve skupině „B“). 

 
V roce 2006 byla provedena aktualizace vnějšího havarijního plánu ČEPRO a.s., 

středisko Loukov. Krajským úřadem Zlínského kraje byla stanovena zóna havarijního 
plánování pro STATESTRONG s.r.o. Bojkovice a na základě toho zpracoval HZS 
kraje návrh vnějšího havarijního plánu, který je současné době předložen k vyjádření 
dotčeným orgánům veřejné správy.  
 
2.2.2. Kontrolní činnost 
 

C e l k e m  KM UH VS ZL 
2006 2005 2004 

Počet kontrol 1 1 3 0 5 7 6 
0 0 0 1 0 1 7 Vyj.k dok. - skupina A 

                 - skupina B   1 1 0 0 2 1 5 
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2.3. Ochrana obyvatel 
 

V oblasti ochrany obyvatelstva je působnost a pravomoc státních orgánů a územ-
ních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob upra-
vena především zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Základním realizačním do-
kumentem je „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 
2015“ (dále jen „koncepce ochrany obyvatelstva“). Významnou úlohu na krajské 
úrovni sehrává HZS kraje, který plní úkoly orgánů krajů a obecních úřadů, obcí 
s rozšířenou působností při zajišťování přípravy na mimořádné události.  

 
Postupně se daří prosazovat odpovědnost za ochranu obyvatelstva na úroveň ob-

cí, zejména u obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), občanům je poskytnuta 
možnost získávat informace od orgánů veřejné správy, prostřednictvím hromadných 
informačních prostředků, tiskovin apod. a je nadále rozšiřován a v trvalé provozu-
schopnosti udržován jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“). 

 
V roce 2006 bylo „Národním institutem pro další vzdělávání“ ve Zlíně naplánováno 

jedno školení pedagogických pracovníků, kteří tuto problematiku realizují na školách. 
Efektivnost tohoto vzdělávání je mizivá, neboť se přihlásilo a zúčastnilo pouze 7 pe-
dagogických pracovníků, přičemž vzdělávání prováděli 3 pracovníci HZS kraje podle 
své odborné působnosti. 
 
2.3.1. Varování a vyrozum ění 
 

V důsledku sněhových kalamit na počátku roku 2006 bylo nutné větší část finanč-
ních prostředků vyčleněných na modernizaci systému varování použít na opravy stá-
vajících zařízení. Na základě této skutečnosti byla možnost připojování sirén na 
JSVV značně omezena. Snížení počtu sirén uvedené v následující tabulce je z dů-
vodu demontáží vybraných sirén v obcích, u nichž byly na JSVV připojeny obecní 
rozhlasy. Tyto sirény budou použity na rozšíření varování v obcích, v nichž není va-
rování obyvatelstva a svolávání členů jednotek SDH zabezpečeno v souladu 
s koncepcí ochrany obyvatelstva. 

 
Na základě přidělené dotace z rozpočtu kraje do oblasti varování a vyrozumění 

byly připojeny na JSVV obecní rozhlasy ve 13 obcích kraje. 
 

Stav v zabezpečení kraje prostředky varování (sirénami) v roce 2006: 
 

Okres Sirény rota ční 
HZS kraje 

Elektronické 
sirény 

Dálkov ě ovl. 
sirény 

Jiné si-
rény 

Místní rozhlas, 
kabel. televize 

Kroměříž 32 9 41 75 83 
Uh. Hradiště 62 15 74 79 85 
Vsetín 65 4 66 57 73 
Zlín 76 4 62 82 86 
Zlínský kraj 235 32 243 293 327 
Zvýšení počtů - 3 2 - 2 2 2 
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2.3.2. Nouzové p řežití a humanitární pomoc 
 

Opatření nouzového přežití pro řešení mimořádných událostí je nedílnou součástí 
havarijního a krizového plánování. Pro případ mimořádné události, jejíž vznik lze ob-
tížně časově a prostorově předvídat, jsou pro potřeby nouzového přežití vytvořeny 
základní soupravy materiálu. K okamžitému použití je vytvořeno 13 souprav 
s nejnutnějším vybavením pro 20 osob a 4 soupravy materiálu k následnému použití 
s nejnutnějším vybavením pro 50 osob.  
 
2.3.3. Ukrytí a individuální ochrana 
 

Podle koncepce ochrany obyvatelstva bude v budoucnu k ukrytí využit fond stá-
lých úkrytů, popřípadě vhodné prostory po těchto úkrytech. Stát nebude podporovat 
výstavbu, rekonstrukce a opravy stávajících objektů, ani trvat na zachování jejich 
účelu v mírové době. Stálé úkryty, které byly budovány proti účinkům zbraní hromad-
ného ničení, nelze z hlediska doby jejich zpohotovení a nerovnoměrného rozložení 
na území kraje využít při nevojenském ohrožení. Při nárůstu hrozby válečného kon-
fliktu budou vytipovány podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních 
a výrobních objektů k jejich úpravě na improvizované úkryty. Vzhledem k ukončení 
financování úkolů ochrany obyvatelstva ze strany HZS kraje (v listopadu 2006) je 
předpoklad, že tlak na rušení úkrytového fondu ze strany vlastníků objektů bude na-
dále vzrůstat. V roce 2006 bylo v kraji z centrální evidence vyřazeno 30 úkrytů. 
 

Přehled o současném úkrytovém fondu kraje je uveden v následující tabulce: 
 

Okres Po čet úkryt ů Kapacita úkryt ů Procento ukrytí 
Kroměříž 5 690 0,6 
Uh. Hradiště 20 4540 3,2 
Vsetín 56 14595 10,0 
Zlín 60 17510 9,7 
Zlínský kraj  141 37335 6,3 
Úbytek úkrytů 30 9000 1,5 

 

2.3.4. Zjiš ťování a vyhodnocování radia ční, chemické a biologické situace 
 

Na území kraje je zřízeno celkem 15 měřících míst úrovně radiace. Z tohoto počtu 
je jedno pracoviště připojeno na celorepublikový informační monitorovací systém 
SÚRO. Jedná se o síť včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR. Zbývajících 
14 stacionárních hlásičů úrovně radiace je rovnoměrně rozmístěno na území kraje.  

 
Pro případ ohrožení jadernými, chemickými nebo biologickými prostředky bylo pro 

náš kraj vytvořeno vyhodnocovací středisko se stálou pracovní skupinou. Tato skupi-
na je složena z příslušníků HZS kraje. Úkolem skupiny je v případě potřeby analyzo-
vat situaci a stanovit další postupy složek IZS v ohroženém prostoru. Za tímto úče-
lem probíhá jednou ročně celostátní cvičení všech HZS krajů pod názvem „INTEX“.  
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2.3.5. Zařízení civilní ochrany 
 

Na území kraje nebylo dosud zřízeno žádné zařízení civilní ochrany a rovněž ne-
bylo ani žádnou organizací či obecním úřadem o vytvoření těchto zařízení požádáno. 

 
2.3.6. Materiál civilní ochrany 
 

Počátkem roku 2006 byla dořešena problematika smluvního převodu materiálu ci-
vilní ochrany na organizace. V současné době jsou ve skladech HZS kraje skladová-
ny v omezeném množství pouze prostředky pro vybrané skupiny obyvatelstva. Ve 
spolupráci s ekonomickým úsekem byla realizována revize prostředků individuální 
ochrany v Opravárenském závodě MV – GŘ HZS ČR v Olomouci, přičemž nevyho-
vující prostředky byly vyřazeny a vyhovující pak uloženy zpět do skladů HZS kraje. 
 

Počet prostředků individuální ochrany pro vybrané skupiny obyv. na území kraje: 
 
Okres/materiál Lícnice - dosp ělí Lícnice - d ětské  Dětské vaky Filtr MOF-2,4 

Kroměříž 352 0 0 1 150 
Uh.Hradiště 474 475 156 540 
Vsetín 20 158 315 456 52 682 
Zlín 10 516 518 48 14 600 
Zlínský kraj 31 500 1 308 650 68 972 
Úbytek prostř. 2 261 1 704 114 300 
 
 
2.4. Havarijní a krizové plánování 
 
2.4.1. Zpracování havarijní a krizové dokumentace 
 

V oblasti krizového a havarijního plánování se podařilo v roce 2006 vytvořit inter-
netové stránky. Prostřednictvím přidělených přístupových práv jsou tyto stránky zpří-
stupněny k nahlížení zástupcům institucí krizového řízení v kraji. Umožněním přímé-
ho vstupu do databází krizových a havarijních plánů, které mohou být aktualizovány 
přes internet prakticky okamžitě, byla zkrácena a usnadněna aktualizace jednotlivých 
dokumentů zmíněných plánů,  a to především kontaktních údajů v adresáři. 

 
Byla provedena analýza varovacích systémů míst pod přehradami a vodními ná-

držemi v kraji, s cílem posílení a dovybavení ohrožených území varovacími prvky. 
 
V součinnosti s krajským úřadem Zlínského kraje byly aktualizovány a upřesněny 

subjekty kritické infrastruktury na území kraje, jejichž nefunkčnost by měla vážné do-
pady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších základ-
ních funkcí státu při krizových situací. 
 
2.4.2. Akce v oblasti havarijního a krizového pláno vání 
 

Ve spolupráci s krajským úřadem byly roce 2006 v oblasti havarijního a krizového 
plánování uskutečněny následující akce: 

- porady se zástupci obcí s rozšířenou působností a tajemníky bezpečnostních 
rad, 
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- spolupráce při kontrolách krizové připravenosti na obcích s rozšířenou pů-
sobností, 

- spolupráce při zpracování katalogových listů pro Národní systém reakce na 
krize, 

- řešení problematiky naplňování IS ARGIS, 
- řešení problematiky ochrany území pod vodními díly před zvláštními povod-

němi, 
- spolupráce při organizování dnů IZS Otrokovice, Valašské Meziříčí, Kromě-
říž, Bystřice pod Hostýnem, 

- den „Salvátora“ ve Zlíně. 
 
2.4.3. Sběr informací (informa ční systém ARGIS)  

 
V uplynulém období roku 2006 pokračoval řízený sběr dat od právnických a podni-

kajících fyzických osob, navržených obcemi s rozšířenou působností, k podpoře 
zpracování tabulkových přehledů „Plánu nezbytných dodávek“ jako nedílné součásti 
krizového plánu kraje. Organizačním a sjednocujícím prostředkem pro sběr informací 
o potřebách a nezbytných dodávkách k jejich pokrytí byl plně využíván pro tyto účely 
zpracovaný „Číselník nezbytných dodávek“. Rovněž byly v průběhu roku aktualizo-
vány některé, již dříve získané informace.  
 
 
3. ÚSEK INTEGROVANÉHO ZÁCHR. SYSTÉMU A OPERA ČNÍHO ŘÍZENÍ 
 
3.1. Integrovaný záchranný systém  
 
3.1.1. Odborná p říprava, spolupráce složek IZS 
 

V roce 2006 byla provedena instrukčně metodická zaměstnání s představiteli (zá-
stupci) složek IZS na téma: 

- projednání typových činností složek při společném zásahu (STČ 02/IZS při 
mimořádné události způsobené použitím demonstrováním úmyslu sebevraž-
dy, STČ 04/IZS při mimořádné události způsobené leteckou nehodou, STČ 
06/IZS při společném zásahu v podmínkách rozsáhlých policejních opatření 
pro udržení veřejného pořádku při technoparty),  

- velení při společném zásahu složek IZS – právní předpisy,  
- vyhláška č. 328/2001 Sb.,  
- zařazení v poplachovém plánu IZS kraje. 

 
3.1.2. Příprava a řešení mimo řádných událostí 
 

Na  základě novelizované vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jedno-
tek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., HZS kraje připravil noveliza-
ci všech nařízení kraje v oblasti požární ochrany – viz čl. 1.1.  

 
V rámci přípravy na řešení mimořádných událostí v systému IZS jsou každoročně 

organizována 4 cvičení , pro každý okres jedno.  
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V roce 2006 se jednalo o následující cvičení: 
 
Termín  Téma cvi čení Objekt – místo 

* Řešení MU při úniku NL a její přechod na krizo-
vou situaci Čepro a.s. – Loukov 

14.6. Zásah s výskytem nástražného výbušného sys-
tému v areálu České zbrojovky a.s. 

Česká zbrojovka a.s. - Uherský 
Brod 

17.5. Únik NL (plynná fáze výrobní linky fenolu), pro-
věření vnějšího havarijního plánu 

Areál podniku DEZA a.s., Valaš-
ské Meziříčí 

4.10. Nástražný výbušný systém - výbuch v prostoru 
školy Střední zdravotnická škola Zlín 

* Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v kraji byl termín cvičení přesunut na 19. dubna 2007. 

 
3.1.3. Finanční zabezpe čení IZS 
 
Pro finanční zabezpečení IZS bylo v rozpočtu kraje vyčleněno pro rok 2006 75 tis. 
Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup ochranných pomůcek a věcných pro-
středků určených k zabezpečení společných cvičení i společných zásahů složek IZS 
(označení vedoucích jednotlivých složek, ochranné kombinézy pro zasahující osoby, 
vytyčovací pásky, chemické osvětlovací tyčinky a umělý dým). 
 
3.2. Operační a informa ční  st ředisko 
 
3.2.1. Krajské opera ční a informa ční st ředisko 
 

Krajské operační a informační středisko (dále jen „KOPIS“) je koordinujícím orgá-
nem složek IZS v kraji. KOPIS je sdružené dispečerské pracoviště operačního a in-
formačního střediska HZS kraje a telefonního centra tísňového volání 112 (dále jen 
„TCTV 112“). V polovině roku 2006 byla dokončena centralizace operačního řízení 
v podmínkách kraje. Postupně byla utlumena činnost posledního okresního operač-
ního a informačního střediska se sídlem ve Valašském Meziříčí a tím naplněny po-
žadavky koncepce GŘ HZS ČR a organizační struktury HZS kraje. Došlo k převzetí 
všech kompetencí při příjmu tísňových volání, nasazování sil a prostředků, samotné-
ho řízení jednotek PO, zabezpečení předání informací kompetentním orgánům včet-
ně varování obyvatel pomocí JSVV, zabezpečení nepřetržité podpory činnosti krizo-
vých štábů a výměnu informací z míst mimořádných událostí na území kraje. KOPIS 
bylo v roce 2006 dispozičně upraveno a v současné době je členěno na tři části : 

- prostor provozní a technologický,  
- prostor operačního sálu, 
- prostor pro utajované skutečnosti (důvěrné). 

 
Služba na KOPIS je nepřetržitá, příslušníci pracují ve dvanáctihodinovém směn-

ném režimu (ve čtyřech směnách po sedmi příslušnících na směnu - tři operační dů-
stojníci a čtyři  operační technici).  

 
V roce 2006 byl plně implementován program statistického sledování událostí (dá-

le jen “SSU“), včetně modulu pro vyhodnocování. Činnost na KOPIS je pravidelně 
vyhodnocována a jednotlivé typy události jsou podrobeny analýze na jednotlivých 
úrovních řízení. 
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3.2.2. Telefonní centrum tís ňového volání 112 – sou časný stav 
 

TCTV 112 Zlín nezaznamenalo v uplynulém roce žádné vážné problémy. Systém 
prokázal svou stabilitu a plnou funkčnost. HZS kraje se daří udržovat trvalou dostup-
nost služby příjmu tísňového volání (cizojazyčná dostupnost). Činnost TCTV 112 je 
v případě velkých mimořádných událostí koordinována ze strany OPIS GŘ HZS ČR. 
Stavy ve směně jsou v případě požadavku operativně navýšeny a tím je zabezpečen 
trvalý celorepublikový příjem tísňových volání.  
Přehled řešených událostí a počet přijatých hovorů  je uveden v příloze č. 1. 
 
3.2.3. Pult centrální ochrany – sou časný stav 
 

S centralizací operačního řízení byly v průběhu roku 2006 na pult centrální ochra-
ny (dále jen „PCO“) u KOPIS přepojeny i objekty z okresu Vsetín. Celkem je napoje-
no 56 objektů – 11 z okresu Kroměříž, 15 z okresu Uherské Hradiště, 11 z okresu 
Vsetín a 19 z okresu Zlín. 
 
3.3. Jednotky požární ochrany 
 
3.3.1. Jednotky HZS kraje 
 

Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na 13 stanicích. Personální obsazení na jed-
notlivých stanicích v roce 2006 je uvedeno v následující tabulce: 
 

Stanice P ředpis Skute čnost 
Dislokace Typ Celkem Sm ěna Celkem % napl. 

Kroměříž C1 39 13 37 95% 

Bystřice p. H. P1 15 5 15 100% 

Holešov P0 9 3 9 100% 

Morkovice-Slížany P0 9 3 9 100% 

Uherské Hradiště C1 39 13 36 92% 

Uherský Brod P2 24 8 21 88% 

Vsetín P3 33 11 30 91% 

Valašské Meziříčí C1 39 13 36 92% 

Zlín C3 69 23 63 91% 

Valašské Klobouky P1 15 5 15 100% 

Luhačovice P0 9 3 9 100% 

Slavičín P0 9 3 9 100% 

Otrokovice P1*) 21 7 21 100% 

Celkem jednotky HZS kraje  330  310 94% 
*) Zvýšení koeficientem 1,4 
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3.3.2. Jednotky SDH obcí v kraji 
 

V roce 2006 bylo v rámci kraje evidováno celkem 377 jednotek SDH obcí, z toho 
25 jednotek typu JPO II, 46 jednotek typu JPO III a 306 jednotek typu JPO V. Nadále 
přetrvává neutěšený stav z hlediska jejich vybavení ochrannými pomůckami pro zá-
sahovou činnost. Také zásahová technika je u většiny jednotek již značně zastaralá 
a jen s velkým úsilím je udržována v požadovaném technickém stavu. V roce 2006 
byly zajištěny finanční prostředky pro obměnu čtyř CAS, a to pro jednotku PO s 
územní působností kategorie JPO II v Rožnově pod Radhoštěm, jednotku PO 
s územní působností JPO II ve Fryštáku, jednotku PO s územní působností JPO III 
v Kroměříži a jednotku PO s územní působností JPO III ve Štítné nad Vláří – Popo-
vě. Ze  státního rozpočtu pro tyto čtyři  obce byly přiděleny finanční prostředky v cel-
kové výši 8,0 mil Kč, z rozpočtu kraje byly přiděleny prostředky v celkové výši 1,5 mil. 
Kč. Ostatní finanční prostředky pro zakoupení těchto CAS byly čerpány z rozpočtů 
obcí. 

 
V roce 2006 byl u jednotky SDH Rožnov pod Radhoštěm odstartován pilotní pro-

jekt dálkového ovládání technologií z KOPIS pro potřebu vyhlášení poplachu. Jed-
notka rovněž testuje koncové prvky digitální radiové sítě a přenos statistických údajů 
o zásahu do nového  programu SSU. 

 
Z majetku HZS kraje bylo v roce 2006 bezplatně převedeno na obce 8 kusů auto-

mobilové požární techniky a řada dalších technických prostředků a náhradních dílů 
pro jednotky SDH v celkové hodnotě 5,9 mil. Kč.   
 
3.3.3. Podnikové a ostatní jednotky PO 
 

Seznam jednotek PO podniků je uveden v následující tabulce: 
 

Zřizovatel Dislokace jednotky 
Jednotky HZS podnik ů: 

MO ČR Bohuslavice n/Vl. – zruš. k 31.12.2006 
Fatra a.s., Napajedla Napajedla 
Fatra a.s. Napajedla - provozovna Chropyně Chropyně 
Čepro a.s., Praha Loukov 
Barum Continental s.r.o., Otrokovice Otrokovice 
DEZA a.s., Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí 
Mitas a.s., Praha Zlín – k 1.12.2006 zm. na jednotku SDH 
Tajmac - ZPS a.s., Zlín Zlín - Malenovice 

Jednotky SDH podnik ů: 
Zeveta Bojkovice a.s., Bojkovice Bojkovice 
TON a.s., Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem 
Autopal s.r.o., Nový Jičín Hluk 
TON a.s., Bystřice pod Hostýnem Holešov 
Crystalex a.s., Nový Bor Karolinka 
Colorlak a.s., Staré Město Staré Město 
Slezan Frýdek - Místek a.s., Frýdek - Místek Staré Město 
Mesit reality s.r.o., Uherské Hradiště Uherské Hradiště 
STV Glass a.s., Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí 
Gumárny Zubří a.s., Zubří Zubří 
Moravan-Aeroplanes a.s., Otrokovice Otrokovice 
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3.3.4.  Technická, odborná, metodická a organiza ční pomoc jednotkám PO 
 

V rámci technické pomoci jednotkám SDH obcí provádí HZS kraje zejména čin-
nosti na úseku chemické a technické služby. Jedná se zejména o údržbu a drobné 
opravy věcných prostředků – plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů stlačeným 
vzduchem po zásazích nebo výcviku, pomoc při předepsaných zkouškách požárních 
hadic a jejich drobných opravách apod. 

 
HZS kraje v rámci odborné pomoci jednotkám SDH pravidelně organizuje základní 

a cyklickou odbornou přípravu pro vybrané funkce – velitele a strojníky. V roce 2006 
byla účast na odborné přípravě následující: velitelé – základní odborná příprava 
(ZOP) – 140 osob, cyklická odborná příprava (COP) – 176 osob, odborná příprava 
v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele – 12 osob;  strojníci – ZOP – 152 osob, 
COP – 99 osob, odborná příprava v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele – 11 
osob. U jednotek, které vlastní dýchací techniku, zabezpečuje HZS kraje odbornou 
přípravu nositelů dýchací techniky. V roce 2006 byly organizovány 2 kurzy – jednotka 
SDH Bylnice – 8 osob a jednotka SDH Vizovice – 11  osob. Na stanicích HZS kraje 
jsou organizovány velitelské dny pro velitele jednotek SDH obcí. 
 

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 zřizova-
ných 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 jed-
notky společně s jednotkami SDH obcí zajišťují odborný program při ukázkových 
dnech složek IZS, které jsou organizovány obcemi pro veřejnost. 
 
3.3.5. Taktická a prov ěřovací cvi čení jednotek PO 
 

V roce 2006 byla provedena následující taktická a prověřovací cvičení jednotek 
PO a cvičení složek IZS: 
 

HZS kraje, územní odbor Kroměříž: 

Taktická cvi čení - téma Prověřovací cvi čení - téma 
Požár – výrobní objekt Požár – výrobní objekt 
Požár – cisterna  Požár – dům s pečovatelskou službou 
Požár – dopravní pás – zauhlování kotelny Požár – granul. linka na zpracování bioodpadu 
Dopravní nehoda – silniční Dopravní nehoda – silniční 
Únik nebezpečné látky – na vodě Letecká havárie – pád letadla 
Únik nebezpečné látky – amoniak  Únik nebezp. látky – amoniak 

 Únik nebezp. látky po dopr. nehodě – na vodě 
 Vyproštění osob z hloubky 

Cvičení IZS - téma Cvičení bylo přesunuto na rok 2007 
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HZS kraje, územní odbor Uherské Hradiště: 

Taktická cvi čení - téma  Prověřovací cvi čení - téma  

Požár sportovní haly 
Dopr. nehoda s výskytem zdroje ionizačního 
záření 

Požár hradu Buchlova Dopr. nehoda vozidla přepravujícího nebez-
pečnou látku 

Požár pásového dopravníku uhlí Únik nebezpečných látek při přepravě  
Požár v domě s pečovatelskou službou Hromadná automobilová havárie 
Požár výškové budovy  Únik nebezpečné látky v areálu podniku 

Požár v objektu zpracování masa Únik nafty do řeky po dopravní nehodě cister-
ny 

Cvičení IZS - téma Zásah s výskytem nástražného výbušného 
systému v areálu České zbrojovky a.s. 

 

HZS kraje, územní odbor Vsetín: 

Taktická cvi čení - téma  Prověřovací cvi čení - téma  
Požár historické budovy + doprava vody    Požár výškové budovy 
Požár výrobního objektu Požár historické budovy  
Požár výrobny polystyrenu  Evakuace osob  
Likvidace uniku nebezpečné látky Únik RA látky 
Únik nebezpečné látky - chlór Únik nebezpečné látky – amoniak  

 Likvidace uniku nebezpečné látky  

Cvičení IZS - téma 
Únik nebezpečné látky (plynná fáze výrobní 
linky fenolu), prověření vnějšího havarijního 
plánu 

 
HZS kraje – krajské ředitelství: 

Taktická cvi čení - téma  Prověřovací cvi čení - téma  
Požár – lesní porost Požár – výšková budova 
Požár – výšková budova Požár – výrobní objekt  
Požár – rekreační středisko Požár – třídící linka 
Požár – výrobní objekt Požár – transformátor 400/110 kV 
Dopravní nehoda – silniční (vyproštění osob) Požár – zemědělský objekt 
Dopravní nehoda – silniční Požár – provozní objekt dopravní společnosti 
Evakuace osob  Požár – učiliště 
Únik nebezpečné látky – amoniak  Evakuace osob 
Únik nebezpečné látky – chlór  Dopravní nehoda – silniční  
Únik nebezpečné látky – na vodě Únik nebezpečné látky – na vodě 

 Únik nebezpečné látky - BCHL 

Cvičení IZS - téma Nástražný výbušný systém - výbuch v prostoru 
školy 

 

3.4. Speciální služby 
 
3.4.1. Chemická služba 
 

V roce 2006 bylo v rámci zlepšení odborné přípravy jednotek PO započato 
s přípravou výstavby protiplynového polygonu na stanici P1 ve Valašských Klobou-
kách. Přípravy spočívaly ve shromáždění materiálů, podkladů a informací k realizaci 



Zpráva o činnosti a hospodaření HZS kraje                                                                       2006 
 

projektové dokumentace. Tato fáze byla značně složitá, jelikož u HZS krajů v rámci 
republiky jsou tyto polygony realizovány značně individuálně. 

 
V podmínkách HZS kraje je vybavení dýchací technikou v chemické službě posta-

veno na dvou druzích dýchacích přístrojích a to Fenzy a Draeger. (ÚO Uh. Hradiště a 
Vsetín – Draeger, KŘ Zlín a ÚO Kroměříž – Fenzy). V roce 2006 bylo v rámci poříze-
ní nové požární techniky dodáno celkem 12 ks dýchacích přístrojů Draeger. Tyto pří-
stroje jsou umístěny na stanici P1 Otrokovice. Současně s pořízením nových dýcha-
cích přístrojů pro tuto stanici je v řešení doplnění programovým vybavením zkušební 
zařízení „Testair“ na chemické službě KŘ Zlín – stanice C3 Zlín.  

 
V důsledku celosvětového šíření ptačí chřipky byl proveden nákup jednorázových 

ochranných obleků „Tyvec F“. Zakoupeno bylo také 5 ks detektorů výbuchu. 
Z pohotovostních zásob MV – GŘ HZS ČR bylo v roce 2006 doplněno pěnidlo Expy-
rol A3F/AV v množství 600 kg a pěnidlo Sthamex F15 v množství 2000 kg.  

 
3.4.2. Technická služba 
 

V roce 2006 byla požární technika v rámci její unifikace u HZS kraje doplněna 
o jednotné požární příslušenství, jako například pneumatické zvedací vaky, rolovací 
zdravotní nosítka SCEDO, evakuační nosítka, turbo proudnice AWG, trhací háky FI-
RE MEN, proudnice na střední pěnu Blizard, trhací  teleskopické háky, kanálové 
rychloucpávky. 

 
Pro práci na vodní hladině a pro záchranu osob z vodní hladiny byly pořízeny su-

ché ochranné obleky pro práci ve vodě. Dále bylo doplněno vybavení člunů o důleži-
té příslušenství - kotvy,  plovoucí lana, záchranné vesty, vylévací nádoby, karabiny a 
jiné.  

 
Před koncem roku 2006 bylo započato s obměnou již nevyhovujících a poškoze-

ných přileb u příslušníků. Pro 5 stanic HZS kraje byly pořízeny nové LED diodové 
svítilny na přilby a nové ruční svítilny pro KŘ Zlín. V průběhu roku 2006 byla úspěšně 
dokončena vybavenost směnových příslušníků i denních příslušníků zařazovaných 
do služeb osobními ochrannými prostředky. Nejstarší, již morálně zastaralé převleč-
níky, byly nahrazeny novými plně vyhovujícími obleky. Všichni příslušníci jsou plně 
vybavení novými PS 2 na bázi tkaniny Nomex. Pro zvýšení osobní ochrany zasahují-
cích příslušníků byly nakoupeny chladící vesty pod přetlakové ochranné obleky a 
chemická světla. 
 
3.4.3. Strojní služba 
 

Na úseku strojní služby pokračovala v roce 2006 obměna požární techniky. Ve 
srovnání s rokem 2005 došlo k výrazným změnám. Byly zakoupeny dvě nové cister-
nové automobilové stříkačky (dále jen “CAS”) v provedení speciálním technickém v 
celkové hodnotě 12,25 mil. Kč (ze státního rozpočtu), jedna pro stanici ve Zlíně a 
druhá pro  stanici v Otrokovicích. V rámci již 7 organizovaných výjezdů jsou CAS na-
hrazeny novou technikou, hmotnostní kategorie střední a s plnohodnotným technic-
kým vybavením. Současně je při pořízení těchto nových CAS unifikováno vybavení 
vyprošťovacími zařízeními a jinými agregáty - přetlakovými ventilátory, řetězovými 
motorovými pilami, rozbrušovacími motorovými pilami a elektrocentrálami.  
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V roce 2006 byla dále dodavatelsky provedena technická obnova AZ 30 v celkové 
hodnotě 4,0 mil. Kč (ze státního rozpočtu) pro stanici v Otrokovicích. Jeden požární 
kontejnerový nosič v celkové hodnotě 3,6 mil. Kč (ze státního rozpočtu) byl zakoupen 
pro stanici ve Zlíně. Byly zakoupeny čtyři osobní automobily v celkové hodnotě 0,95 
mil. Kč (ze státního rozpočtu), dva pro KŘ, jeden pro stanici v Luhačovicích a jeden 
pro stanici v Uherském Hradišti. Dále byl zakoupen jeden užitkový automobil Renault 
Kangoo v hodnotě 0,36 mil. Kč (z rozpočtu města Vsetín) pro stanici ve Vsetín.  

 
Vybavení jednotek HZS kraje bylo dále zlepšeno nákupem kompletní vyprošťovací 

soupravy Lukas pro stanici Valašské Klobouky, 5 kusů teleskopických rozpínacích 
válců – 2 ks pro  stanici ve Zlíně, 1 ks pro stanici v Kroměříži a po 1 ks pro stanice ve 
Vsetíně a Valašském Meziříčí, dále dvou souprav rozpínacích válců pro stanice v 
Holešově a Morkovicích – Slížanech. Celková hodnota vyprošťovacích zařízení je 
1,36 mil. Kč (ze státního rozpočtu). 
 

Zázemí jednotek HZS kraje bylo dále zlepšeno nákupem šesti dvouplášťových 
nadzemních nádrží na motorovou naftu v celkové hodnotě 0,42 mil. Kč, pro stanice v 
Kroměříži, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Vsetíně, Valašském Meziříčí, Zlíně 
a Otrokovicích. V prostorách stanice C3 Zlín byla v roce 2006 svépomocí vybudová-
na dílna pro opravy údržbu a servis řetězových motorových pil a rozbrušovacích mo-
torových pil. 
 
3.4.4. Spojová služba 
 

Spojovou službu pro potřeby HZS kraje zabezpečuje oddělení komunikačních a in-
formačních systémů (dále jen „oddělení KIS“), které udržuje v provozu linkové a rádi-
ové přenosové prostředky digitální a analogové sítě, zařízení jednotného systému 
varování a vyrozumění, včetně koncových prvků a provádí dohled rádiové sítě po-
žární ochrany.  
 
a) Digitální rádiová síť 

 
V podmínkách HZS  kraje pro potřeby rádiové komunikace na jednotlivých úrov-

ních řízení probíhá postupná implementace digitální radiové sítě PEGAS. Digitální síť 
je v dnešní době částečně využívána na strategické úrovni řízení, plnohodnotně je 
využívaná na operační úrovni řízení a v části území kraje i na taktické úrovni při říze-
ní jednotek PO.  
 

V roce 2006 došlo v rámci centralizace operačního řízení  k plnohodnotné integra-
ci linkových koncových prvků digitální komunikace. Organizačně je pro potřebu digi-
tálního spojení jednotek PO území kraje rozděleno na dva celky t.j. dva otevřené ka-
nály (dále jen „OCH“) a to OCH jih a OCH sever. Pro potřebu spojení složek IZS je 
používán jeden krajský rádiový kanál OCH IZS. Komunikace v rámci složek IZS je 
ověřován pravidelnou denní funkční zkouškou. Komunikace jednotek s KOPIS 
v digitální síti probíhá bez kódů typizované činnosti. 
 
b) Analogová rádiová síť 

 
Spojení v analogové rádiové síti je v rámci HZS kraje používáno pouze jako zá-

ložní, spojení s jednotkami SDH obcí a  vzhledem k vybavení všech zasahujících 
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hasičů HZS  kraje náhlavní soupravou kompatibilní s analogovu  RDST Motorola GP 
340 komunikujeme v analogové síti rovněž v rámci  taktické úrovně řízení jednotek.  
 
3.4.5. Informa ční systémy 
 

Informační službu pro potřeby HZS kraje zabezpečuje oddělení KIS, které udržuje 
v provozu informační systémy včetně koncových zařízení sítí a prostředky výpočetní 
techniky  a provádí dohled sítí. Oddělení KIS poskytuje odbornou podporu KOPIS 
zabezpečuje rovněž chod geografických informačních systémů (dále jen „GIS“). Ur-
čení příslušníci mají k dispozici na svých pracovištích mapovou aplikaci GiselIZS, 
která jim umožňuje přesnou lokalizaci místa mimořádné události. V průběhu roku 
2006 došlo k několika aktualizacím mapových vrstev a aplikačního software. 

 
Pro potřeby jednotlivých pracovišť a potřebu výkonu služby v rámci HZS kraje jsou 

v současné době využívány standardní hardwarové (dále jen „HW“) a softwarové 
(dále jen „SW“) prostředky.  HW je průběžně obnovován. SW je aktualizován prů-
běžně s důrazem na bezpečnost zpracovávaných dat v souladu z předpisy a bez-
pečnostní politikou HZS ČR. 
 

V průběhu roku 2006 došlo k plnohodnotnému zprovoznění jednotné hlasové a 
datové komunikace v rámci sítí HZS ČR. V měsíci prosinci byly započaty práce na 
zprovoznění datového propojení do interní sítě ministerstva vnitra. Připojení do celo-
světové sítě Internet je realizováno prostřednictvím firewall certifikovaných organizací 
ICA. 

 
V podmínkách HZS kraje bylo v roce 2006 zahájena integrace docházkového a 

přístupového systému z územních odborů, včetně sjednocení poštovního serveru pro 
všechny uživatele, které budou dokončeny v roce 2007. V  roce 2006 byly rovněž 
zahájeny práce na centralizaci správy jednotlivých databází. Cílem je poskytnout 
všem koncovým uživatelů jednotný přístup ke všem  aplikacím užívaných pro potřeby 
HZS kraje.  
 
3.5. Zásahová činnost jednotek PO 
 

Statistika zásahové činnosti je uvedena v příloze č. 2. 
 
3.6. Tělesná p říprava a sport 
 
3.6.1. Sportovní sout ěže pořádané HZS kraje v roce 2006 
 

- Přebor v disciplínách TFA, 12.5. (v kategorii do 40 let zvítězil Radim Vacula 
z HZS Jihomoravského kraje, z HZS Zlínského kraje byl Antonín Holub na 2. 
místě; v kategorii nad 40 let zvítězil Pavel Šustr z HZS Zlínského kraje; 
v kategorii družstev zvítězilo družstvo HZS Olomouckého kraje, družstvo HZS 
Zlínského kraje bylo na 3. místě), 

- VI. ročník krajského kola Zlínského kraje v požárním sportu družstev, 9.6. 
(zvítězilo družstvo Územního odboru Uherské Hradiště), 

- XI. ročník Memoriálu Františka Frajta, 16.6. (zvítězilo družstvo HZS hl. m. 
Prahy I), 
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- II. ročník Zlínské věže ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže, 11.8. (vítězem 
se stal Martin Kulhavý z HZS Libereckého kraje, z HZS Zlínského kraje byl 
Pavel Sádecký na 11. místě), 

- XI. ročník vyprošťování osob z havarovaného vozidla, 16.9. (společná soutěž 
pro Olomoucký a Zlínský kraj - zvítězilo družstvo ze stanice Valašské Klobou-
ky), 

- VI. ročník soutěže o putovní pohár krajského ředitele v disciplínách TFA - 
Hasičský pětiboj Kroměříž, 21.9. (v kategorii do 40 let zvítězil Milan Pařil 
z HZS kraje Vysočina, z HZS Zlínského kraje byl Antonín Holub na 2. místě; 
v kategorii nad 40 let zvítězil Pavel Havlena z HZS kraje Vysočina, z HZS 
Zlínského kraje byl Josef Vlk na 3. místě; v kategorii družstev zvítězilo druž-
stvo HZS kraje Vysočina), 

- Noční soutěž v požárním útoku – disciplína z požárního sportu, 13.10. (zvítě-
zilo družstvo SDH Vésky). 

 
Dále se v roce 2006 uskutečnily sportovní soutěže organizované sportovními klu-

by a Odborovým svazem hasičů, při kterých byl HZS kraje spolupořadatel, jako např. 
turnaj ve florbale, turnaj v sálové kopané denních příslušníků, turnaj v kuželkách, tur-
naje v nohejbale nebo turnaj ve stolním tenisu. 
 
3.6.2. Účast p říslušník ů HZS kraje na sout ěžích v rámci ČR 
 

Na základě umístění v rámci soutěží pořádaných HZS kraje se vítězové těchto 
soutěží zúčastnili následujících celorepublikových soutěží: 

- XXXV. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR, 25. 
a 26. srpna  Karlovy Vary (družstvo Územního odboru Uherské Hradiště ob-
sadilo celkově 4. místo), 

- III. Mistrovství ČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, 19. září 
Praha (družstvo ze stanice Valašské klobouky se umístilo na 12. místě), 

- VII. ročník soutěže Ostravská věž - TFA Ostrava, 14. května (1. místo obsa-
dilo družstvo složené z příslušníků HZS Zlínského kraje), 

- X. ročník soutěže Firefighter FENZY CUP Aero Vodochody, 2. června (3. 
místo obsadilo družstvo složené z příslušníků KŘ Zlín), 

- Mistrovství ČR v nohejbale trojic HZS, 22. června Šumperk (3. místo obsadilo 
družstvo složené z příslušníků KŘ Zlín), 

- X. ročník Velké ceny České republiky v požárním útoku družstev HZS krajů a 
HZS  podniků (2. místo (celkové) obsadilo družstvo Územního odboru Uher-
ské Hradiště). 

 
 
4. VNITŘNÍ ÚSEK – KANCELÁ Ř KRAJSKÉHO ŘEDITELE 
 
4.1. Poskytování informací, reakce na stížnosti a p odání 
 

Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byly v roce 2006 průběžně podle potře-
by poskytovány fyzickým osobám a jiným subjektům prostřednictvím tiskového mluv-
čího různými prezentačními formami. 
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V roce 2006 nebyla doručena žádná stížnost ani jiné podání ve věci porušení po-
vinností HZS kraje uložených zákonem o svobodném přístupu k informacím. 
 
4.2. Činnosti ve vztahu k ve řejnosti – činnost tiskového mluv čího, po řádání 
vzdělávacích, sportovních  a dalších akcí 
 

Mediální plán a koncepce rozvoje styku s veřejností byla v roce 2006 uplatňována 
v následujících oblastech uvedenými formami: 

- zajišťování dobrých vztahů s veřejností a novináři (konání pravidelných tisko-
vých konferencí, akcí pro veřejnost, preventivní programy a přednášky na 
školách, osvětová činnost, otevřená komunikace), 

- zajišťování přednáškové činnosti (přednášky na všech typech škol, stejně ja-
ko 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 oblas-
tech hromadných sdělovacích prostředků), 

- vytváření webové prezentace, aktuální publikování informací (tvorba vlast-
ních webových stránek, zajištění atraktivnosti a aktuálnosti zpráv, zvyšování 
návštěvnosti, zpravodajská i publicistická činnost, spolupráce se sbory dob-
rovolných hasičů a dalšími organizacemi, podpora aktivit dobrovolníků a zá-
chranářů 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. 4.1. 
 

Za rok 2006 se podařilo výrazně zvednou prestiž webové prezentace, a to díky ak-
tuálnosti zveřejňovaných zpráv. Web je využíván nejen jako prostředek rychlé komu-
nikace, ale jako prostor pro prezentaci sboru a jeho aktivit. Webová prezentace se 
neustále vyvíjí a jsou vytvářeny nové rubriky. 

 
Díky celému souboru pracovních aktivit získal HZS kraje v roce 2006 již druhé 

prestižní ocenění novinářů v anketě o nejlépe komunikující organizaci v kraji. 
 
Mediální a komunikační aktivity překračovaly běžný rámec činností obvyklých u 

srovnatelných sborů. 
 
V roce 2006 se podařilo splnit všechny hlavní stanovené úkoly z plánu komuni-

kačních aktivit. Bylo vydáno 453 tiskových zpráv, což představuje více než 1600 zve-
řejněných článků v tisku, bylo poskytnuto na 250 rozhovorů pro rádia a asi 80 vyjád-
ření do TV. Jako mimořádně úspěšný projekt se každým rokem potvrzuje úsilí věno-
vané prezentaci na internetových stránkách HZS kraje. Každoročně zaznamenává-
me vzrůstající počet návštěvníků a zvyšující se zájem o takto prezentované informa-
ce. 
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4.3. Činnosti ve vztahu k zahrani čí – vysílání na zahrani ční cesty, p řijetí zahra-
ničních návšt ěv, příhrani ční spolupráce v euroregionech 
 

V roce 2006 byly uskutečněny následující akce: 
- 5 zahraničních pracovních cest (Polsko, Maďarsko, Slovensko), 
- 3 přijetí zahraničních delegací. 

  
Finanční náklady: 

- pracovní cesty  - běžné cestovní náhrady, 
- přijetí 10.000,- Kč. 

 
Nejpřínosnější akce:   

- Polsko, Bielsko - Biala (obchodní jednání), 
- Polsko, Czestochová (výstava EDURA 2006 – hasičská technika), 
- Slovensko, Trenčín a Žilina (partnerská spolupráce s HaZS krajů, pokračo-

vání v navázané přeshraniční spolupráci, partnerství), 
- Maďarsko, Székesfehérvár (prohloubení spolupráce s hasiči města, zasedání 

evropské asociace FEU. 
  

HZS kraje dál pokračuje ve spolupráci s partnerským krajem Trenčínským a v roce 
2006 navázal spolupráci s dalším krajem Žilinským. Rozšiřuje se spolupráce s kolegy 
z maďarského města Székesfehérvár. Byla novelizována dohoda o vzájemné příhra-
niční spolupráci uzavřená mezi HZS Zlínského kraje a HaZS Trenčínského kraje. 
Dále byli příslušníci v roce 2006 vysíláni na léčebné ozdravné pobyty v souladu se 
zákonem č. 238/2000 Sb. na Slovensko (Bardějovské Kúpele).  
 
4.4. Činnost v oblasti psychologické služby 
 

V roce 2006 psychologická služba působící u HZS kraje plnila úkoly ve třech zá-
kladních oblastech: 

- poskytování podkladů pro personální práci, 
- služby příslušníkům a zaměstnancům  HZS kraje, 
- pomoc obětem mimořádných událostí. 

 
V oblasti spolupráce s personálním oddělením šlo především o účast v komisích u 

výběrových a přijímacích řízení a provádění psychologických vyšetření u uchazečů a 
příslušníků. V roce 2006 bylo vyšetřeno 38 uchazečů a příslušníků. 

 
Psychologické služby příslušníkům a zaměstnancům HZS kraje i jejich rodinným 

příslušníkům  probíhaly zejména ve formě poradenství, terapie, odborných konzulta-
cí, posttraumatické péče a také odborného vzdělávání. V roce 2006 bylo poskytnuto 
110 konzultací a poradenství a dvanácti příslušníkům posttraumatická péče 
v souvislosti s výkonem služby. 

 
Psycholožka HZS kraje spolupracovala v roce 2006 také s odborným učilištěm PO 

ve Frýdku – Místku, kde se podílela na výuce v kurzech takticko-strategického řízení. 
V rámci odborné přípravy proběhlo u příslušníků v přímém výkonu služby a příslušní-
ků a zaměstnanců z jednotlivých úseků 45 školení v celkovém počtu 125 hodin 
v oblasti psychologických jevů s tématy např. komunikační dovednosti, jednání 
s osobou v akutní krizi, management CISM apod. 
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Psycholožka HZS kraje pomáhala také příslušníkům – studentům jako konzultant, 
vedoucí nebo oponent závěrečných prací. 

 
Pomoc obětem mimořádných událostí probíhala formou koordinace psychosociál-

ní pomoci a poskytování krizové intervence přímo na místě události. V rámci operač-
ního řízení byla psycholožka povolána k několika událostem zároveň s výjezdovou 
jednotkou a poskytovala první psychologickou pomoc 18 občanům. 

 
V rámci psychosociální pomoci se v našem kraji velmi dobře rozvíjí spolupráce 

psychologické služby HZS kraje s Psychosociálním intervenčním týmem. Psycholož-
ka se také podílí na odborném vzdělávání stávajícího týmu i přípravě nováčků. 

 
V září 2006 reprezentovala psycholožka kraje psychologickou službu HZS ČR na 

celostátní konferenci „Víme o sobě“ zabývající se psychosociální pomocí při mimo-
řádných událostech.  

 
4.5. Kontrolní činnost – kontroly vykonávané orgány vn ější kontroly, orgány 
vnit řní kontroly a v rámci interního auditu 

 
V roce 2006 se uskutečnilo celkem: 

- 2 kontroly vykonané orgány vnější kontroly, 
- 12 kontrol a 2 interní audity v rámci vnitřního kontrolního systému, 
- 3 kontroly v rámci veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpo-

ry. 
 

4.5.1. Kontroly vykonané orgány vn ější kontroly 
 

V roce 2006 se uskutečnily tyto kontroly: 
- MV GŘ HZS ČR (agendy služebního poměru), 
- Národní bezpečnostní úřad (ochrana utajovaných informací a bezpečnostní 

způsobilost). 
 

V roce 2006 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 roz-
počtové kázně.  
 
4.5.2. Vnit řní kontroly v kompetenci pracovišt ě interního auditu a kontroly 
 

Přehled obecných kontrol: 
- Plnění hlavních úkolů a zaměření činnosti HZS kraje k 31.12.2005, 
- Nakládání s pokutovými bloky, 
- Vybavení požární techniky dle platných právních předpisů, 
- Následná kontrola správnosti použití prostředků státního rozpočtu, 
- Plnění hlavních úkolů a zaměření činnosti HZS kraje k 30.6.2006, 
- Dodržování početních stavů hasičů ve směně k výjezdu, 
- Pracovní a služební cesty, 
- Preventivně výchovná, propagační a ediční činnost. 
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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 opako-
vanému vzniku.    

 
Přehled interních auditů: 

- Finanční audit (pokladna a pokladní operace), 
- Účinnost a přiměřenost vnitřního kontrolního systému HZS kraje. 

 
Interní audit neshledal žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 

320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole) nebyl zaznamenán žádný případ písemné-
ho upozornění vedoucímu orgánu veřejné správy podle § 31 odst. 2 zákona o fi-
nanční kontrole. Na základě provedených auditů lze zhodnotit vnitřní kontrolní sys-
tém HZS kraje jako přiměřený a účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a 
účelného výkonu veřejné správy. 
 
4.5.3. Kontroly u p říjemců finan čních prost ředků v kompetenci pracovišt ě in-
terního auditu a kontroly ve spolupráci s pracovišt ěm ochrany a p řípravy oby-
vatelstva HZS kraje 
 

Kromě vnitřních kontrol HZS kraje se v roce 2006 uskutečnily 3 následné veřej-
nosprávní kontroly na místě u příjemců finančních prostředků určených na zabezpe-
čení úkolů ochrany obyvatelstva s cílem ověřit, zda byly použity účelově a v souladu 
s podmínkami smlouvy.  

 
Kontroly byly provedeny u těchto subjektů: 

- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 
- Základní škola Zlín, Křiby, 
- Energoaqua a.s., Rožnov p. R. 

 
Těmito kontrolami nebyly zjištěny nedostatky, na základě kterých by došlo ke krá-

cení nebo odejmutí veřejné finanční podpory; nebyla porušena rozpočtová kázeň. U 
všech kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že přidělené finanční prostředky na za-
bezpečení úkolů ochrany obyvatelstva byly použity účelově a vyúčtovány v souladu 
s  podmínkami smlouvy. 
 
      
5. PLNĚNÍ KONCEPČNÍCH ÚKOLŮA CÍLŮ 
 

Koncepce požární ochrany kraje podle zákona o požární ochraně není ještě 
schválena. Zpracování koncepce požární ochrany kraje včetně předchozího projed-
nání na úrovni MV – GŘ HZS ČR a Zlínského kraje se předpokládalo do 31. srpna 
2005. V souvislosti s nově prováděnou analýzou požárního nebezpečí území kraje a 
návazně novým plošným pokrytím jednotkami požární ochrany byla pracovní verze 
této koncepce upravena a v současné době probíhá připomínkové řízení na MV – 
GŘ HZS ČR. 
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7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE A INFORMACE  
 

Další důležité údaje a informace z oblasti činnosti HZS kraje jsou uvedeny v části 
II. tohoto dokumentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1  
 

Přehled událostí řešených v systému TCTV 112 Zlín 
 

Události v systému TCTV 112 
TCTV Zlín 

Měsíc 
Události  
založené 
celkem 

Události  
založené 

pro vlastní 
kraj 

Události  
stornované 

Události 
odbavené  

jiným TCTV 

Události  
odbavené 

na TCTV pro 
jiné kraje 

Události  
předané k 
řešení z 

TCTV kraje  

Leden 922 902 637 60 20 285 
Únor 924 918 669 53 6 255 
Březen 1112 1100 808 59 12 304 
Duben 820 809 548 55 11 272 
Květen 774 763 504 43 11 270 
Červen 946 909 549 78 37 397 
Červenec 1064 1042 694 77 22 370 
Srpen 1037 1025 690 62 12 347 
Září 948 924 523 54 24 425 
Říjen 870 850 487 39 20 383 
Listopad 769 744 435 40 25 334 
Prosinec 815 789 420 50 26 395 
Celkem 11001 10775 6964 670 226 4037 

 
 

Přehled hovorů řešených v systému TCTV 112 Zlín 
 

Hovory v systému TCTV 112 
TCTV Zlín 

Měsíc Volání 112 Volání 150 Celkem 
Leden 11572 1655 13227 
Únor 10234 1643 11877 
Březen 11738 1827 13565 
Duben 10632 1759 12391 
Květen 9546 1556 11102 
Červen 9169 1851 11020 
Červenec 9461 1693 11154 
Srpen 8768 1963 10731 
Září 8590 1760 10350 
Říjen 7985 1568 9553 
Listopad 8557 1623 10180 
Prosinec 9514 1776 11290 
Celkem 115766 20674 136440 
Pozn.: V tabulkách jsou zahrnuty pouze hovory delší než 3 s. 

 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2 
 

Statistika zásahové činnosti za rok 2006 
 

Tab. č. 1 – Přehled o zásazích jednotek PO v okresech kraje za rok 2006 
 

ZÁSAHY 

Okres/jednotka Počet udá-
lostí všech jed-

notek PO HZS kraje SDH obcí HZS podni-
ků 

SDH podni-
ků 

Kroměříž 759 917 752 146 17 2 

Uh. Hradiště 719 1040 588 226 19 207 

Vsetín 1081 1216 633 509 58 16 

Zlín 1003 1302 942 177 183 0 

Zlínský kraj 3562 4475 2915 1058 277 225 

 

Graf č. 1 - Přehled po čtu zásah ů všech jednotek ZLK p ři 
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Tab.č. 2 – Přehled počtu jednotlivých typů událostí jednotek PO v okresech kraje za rok 2006 
 

Typ události/okres (kraj) Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín Zlínský 

12 - P - s účastí jednotky PO 117 137 159 196 609 

19 - P - bez účasti jednotky PO 2 7 6 9 24 
P celkem 119 144 165 205 633 

21 - DN - silniční 168 140 208 187 703 

22 - DN - silniční hromadná 1 1 0 0 2 

23 - DN - železniční (vč. Metra) 6 5 8 14 33 

24 - DN - letecká 0 0 0 0 0 

25 - DN - ostatní 1 1 1 0 3 

DN celkem 176 147 217 201 741 

31 - ŽP -povodeň, záplava, déšť 48 59 49 41 197 

32 - ŽP - sníh, námrazy 24 7 23 32 86 

33 - ŽP - větrná smršť 2 1 0 1 4 

34 - ŽP - sesuv půdy 0 1 0 4 5 

35 - ŽP - ostatní  0 0 0 0 0 
ŽP celkem 74 68 72 78 292 

41 - UNL - únik plynu/aerosolu 2 2 2 6 12 

42 - UNL - únik kapaliny  0 2 9 3 14 

43 - UNL - únik ropných prod. 19 18 28 27 92 

44 - UNL - únik pevné látky 0 0 0 0 0 

45 - UNL - ostatní  1 1 1 0 3 

UNL celkem 22 23 40 36 121 

51 - TH - technická havárie 0 2 9 2 13 

52 - TH - technická pomoc 320 269 495 392 1476 

53 - TH - technologická pomoc 0 3 1 2 6 

54 - TH - ostatní pomoc 2 3 9 2 16 

TH celkem 322 277 514 398 1511 

61 - Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0 

71 - Ostatní mimořádné ud. 0 0 0 0 0 

81 - Planý poplach 46 60 73 85 264 

Události celkem 759 719 1 081 1 003 3 562 



 

 
Následky jednotlivých druh ů mimo řádných událostí 

 
Tab. č. 3 – Přehled souhrnných údajů o všech událostech jednotek HZS a SDH obcí v kraji za rok 2006 

 
Počet usmrcených Po čet zran ěných 

Okres (kraj) 
osob hasi čů 

HZS 
hasi čů 
SDHO osob hasi čů 

HZS 
hasi čů 
SDHO 

Evakuovaní  Zachrán ění 

Kroměříž 14 0 0 100 2 1 40 13 

Uh. Hradiště 11 0 0 97 0 0 196 15 

Vsetín 12 0 0 104 0 1 301 6 

Zlín 22 0 0 85 1 0 23 25 

Zlínský kraj 59 0 0 386 3 2 560 59 
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Tab. č. 4 – Přehled základních údajů o požárech všech jednotek PO v kraji za rok 2006 

 

Údaje o PO / okres (kraj) Krom ěříž Uh. Hradišt ě Vsetín Zlín Zlínský  

Počet požár ů 119 144 165 205 633 

škoda < 10 tis. Kč 72 79 101 132 384 

škoda 10 - 250 tis. Kč 43 51 55 57 206 

škoda 250 - 1 000 tis. Kč 3 12 5 12 32 

škoda > 1 000 tis. Kč 1 2 4 4 11 
Přímá škoda (tis. K č) 15 025 23 502 14 524 40 707 93 758 
Uchrán ěné hodnoty (tis. K č) 13 618 143 821 27 116 301 882 486 437 
Usmrceno osob 0 0 2 1 3 

Zraněno osob 7 8 3 11 29 

 
 

Graf č. 5 - Přehled po čtu požár ů podle škody v tis. K č ve 
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při všech požárech ve Zlínském kraji za rok 2006

Přímá škoda (tis. Kč) Uchráněné hodnoty (tis. Kč)
 

 



 

 
Mimo řádné události typu požár se škodou nad 1 mil. K č 

 
Tab. č. 5 – Přehled počtu požárů všech jednotek PO přesahující přímou škodu 1 mil. Kč v kraji za rok 2006 

 

Údaje o PO / okres (kraj) Krom ěříž Uh. Hradišt ě Vsetín Zlín Zlínský  

Škoda > 1 000 tis. K č 1 2 4 4 11 

Přímá škoda (tis. K č) 11 908 14 300 8 500 32 450 67 158 

Uchrán ěné hodnoty (tis. K č) 0 95 100 4 000 145 200 244 300 

Usmrceno osob 0 0 0 0 0 

Zraněno osob 1 0 0 0 1 

 
 

Graf č. 7 - Přehled p římé škody a uchrán ěné hodnoty v tis. K č 
při požárech nad 1 mil. K č za rok 2006
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Graf č. 8 - Přehled po čtu požár ů se škodou nad 1 mil. K č v 
okresech Zlínského kraje za rok 2006
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Přehled nejzávažn ějších událostí typu požár se škodou nad 1 mil. K č v kraji za rok 2006 
 
1. Okres Krom ěříž 
 
Datum:  27.2.2006 
Adresa:  Holešov, BM plus spol. s.r.o. 
Objekt:  Výrobní a skladovací prostory 
Příčina:  Neobjasněná, dosud v šetření 
Přímá škoda:  11 908 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Okres Uherské Hradišt ě 
 
Datum:  28.8.2006 
Adresa:  Boršice u Blatnice 
Objekt:  Nákladní vozidlo společnosti IVECO 
Příčina:  Technická závada – vada materiálu 
Přímá škoda:  1 800 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 



 

Datum:                       23.9.2006 
Adresa:  Starý Hrozenkov 
Objekt:  Kamion 
Příčina:  Technická závada – vada materiálu 
Přímá škoda:  12 500 000 Kč 
 
 
 
 
 
3. Okres Vsetín 
 
Datum:  25.1.2006 
Adresa:  Lužná 
Objekt:  Rodinný dům 
Příčina:  Neobjasněno, dosud v šetření 
Přímá škoda:  1 000 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
Datum:  10.3.2006 
Adresa:  Oznice 
Objekt:  Chalupa 
Příčina:  Neobjasněno, dosud v šetření 
Přímá škoda:  1 500 000 Kč 
 
 
 
 



 

Datum:                     20.4.2006 
Adresa:  Jablůnka, D-Technik Press, s.r.o. 
Objekt:  Střešní konstrukce výrobní haly 
Příčina:  Sváření a řezání 
Přímá škoda:  3 000 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  13.9.2006 
Adresa:  Horní Bečva 
Objekt:  Pila - katr 
Příčina:  Neobjasněná příčina 
Přímá škoda:  3 000 000 Kč 
 
 
 
 
 
3. Okres Zlín 
 
Datum:  23.1.2006    
Adresa:  Kaňovice 
Objekt:  Osobní automobil – Mercedes Benz 
Příčina:  Technická závada 
Přímá škoda:  1 100 000 Kč 
 
 
 



 

Datum:  16.5.2006 
Adresa:  Dobrkovice 
Objekt:  Sklad dřevěných výrobků 
Příčina:  Úmyslné zapálení 
Přímá škoda:  2 950 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  27.6.2006 
Adresa:  Malenovice, VETA s.r.o. 
Objekt:  Výrobní a skladovací prostor 
Příčina:  Otevřený oheň k osvětlování 
Přímá škoda:  2 000 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
Datum:  23.7.2006 
Adresa:  Kaňovice, ROKOSPOL a.s. 
Objekt:  Výrobní a skladovací prostor 
Příčina:  Zanedbání bezpečnostních předpisů 
Přímá škoda:  26 400 000 Kč 
 
 
 
 



 

Statistika zásahové činnosti JPO I (HZS kraje) v kraji podle typu událos ti za rok 2006 
 
1. PS Bystřice pod Hostýnem: 
 

                                                                                                                                                     

Přehled zásah ů  PS Byst ř ice pod Hostýnem za 
rok 2006

5 4
30

32

3
63

 
 
 
2. PS Holešov:                                                                                 
 

                                                                                                                                               

Přehled zásah ů  PS Holešov za rok 2006

2
2

43

21

440

 
 
 

Požár (P) 32 

Dopravní nehoda (DN) 30 

Živelní pohroma (ŽP) 4 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 5 

Technická pomoc (TP) 63 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 3 

Celkem 137  

Požár (P) 21 

Dopravní nehoda (DN) 43 

Živelní pohroma (ŽP) 2 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 2 

Technická pomoc (TP) 40 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 4 

Celkem 112  



 

3. PS Kroměříž: 
            

                                                                                                                                               

Přehled zásah ů  PS Krom ěříž za rok 2006

13
43 101

59
33177

            
 
 
 
4. PS Morkovice - Slížany: 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                               

Přehled zásah ů  PS Morkovice - Slížany za rok 
2006

31 3

11

1030

                                                         
 
 
 

Požár (P) 59 

Dopravní nehoda (DN) 101 

Živelní pohroma (ŽP) 43 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 13 

Technická pomoc (TP) 177 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 33 

Celkem 426  

Požár (P) 11 

Dopravní nehoda (DN) 10 

Živelní pohroma (ŽP) 3 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 0 

Technická pomoc (TP) 31 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 3 

Celkem 58 



 

5. PS Uherské Hradiště: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

Přehled zásah ů  PS Uherské Hradišt ě za rok 
2006

13
28

99

82

26150

 
 
 
 
6. PS Uherský Brod: 
 

                                                                                                                                                 

Přehled zásah ů  PS Uherský Brod za rok 2006

9 3

44

46

1168

 
 
 
                                                                                                               

Požár (P) 82 

Dopravní nehoda (DN) 99 

Živelní pohroma (ŽP) 28 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 13 

Technická pomoc (TP) 150 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 26 

Celkem 398  

Požár (P) 46 

Dopravní nehoda (DN) 44 

Živelní pohroma (ŽP) 3 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 9 

Technická pomoc (TP) 68 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 11 

Celkem 181  



 

7. PS Valašské Meziříčí: 
 
 

                                                                                                                                                 

Přehled zásah ů  PS Valašské Mezi říčí za rok 
2006

8
18

76

59

29116

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
8. PS Vsetín: 
                                                                          

                                                                                                                                                 

Přehled zásah ů  PS Vsetín za rok 2006

16
8

62

56

13141

                                                                                                                                                
 

Požár (P) 59 

Dopravní nehoda (DN) 76 

Živelní pohroma (ŽP) 18 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 8 

Technická pomoc (TP) 116 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 29 

Celkem 306  

Požár (P) 56 

Dopravní nehoda (DN) 62 

Živelní pohroma (ŽP) 8 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 16 

Technická pomoc (TP) 141 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 13 

Celkem 296  



 

 
9. PS Luhačovice: 
 
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

Přehled zásah ů  PS Luhačovice za rok 2006

0
4

27

18

5
36

 
 
 
 
10. PS Otrokovice: 
 

                                                                                                                                               

Přehled zásah ů  PS Otrokovice za rok 2006

10

10
46

44

7
66

 
 

Požár (P) 18 

Dopravní nehoda (DN) 27 

Živelní pohroma (ŽP) 4 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 0 

Technická pomoc (TP) 36 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 5 

Celkem 90 

Požár (P) 44 

Dopravní nehoda (DN) 46 

Živelní pohroma (ŽP) 10 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 10 

Technická pomoc (TP) 66 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 7 

Celkem 183  



 

 
11. PS Slavičín: 
 

                                                                                                                                                

Přehled zásah ů  PS Slavičín za rok 2006

1

7
16

11

2
23

 
 
 
 
12. PS Valašské Klobouky: 
 
 

                                                                                                                                                

Přehled zásah ů  PS Valašské Klobouky za rok 
2006

8
4

20
28

525

 
 

Požár (P) 11 

Dopravní nehoda (DN) 16 

Živelní pohroma (ŽP) 7 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 1 

Technická pomoc (TP) 23 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 2 

Celkem 60 

Požár (P) 28 

Dopravní nehoda (DN) 20 

Živelní pohroma (ŽP) 4 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 8 

Technická pomoc (TP) 25 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 5 

Celkem 90 



 

 
13. PS Zlín: 
 

                                                                                                                                                

Přehled zásah ů  PS Zlín za rok 2006

21
35 117

116

38242

 

Požár (P) 116 

Dopravní nehoda (DN) 117 

Živelní pohroma (ŽP) 35 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 21 

Technická pomoc (TP) 242 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 38 

Celkem 569  
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II. ZPRÁVA  O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 
 

 
Tato část dokumentu je zpracovaná na základě § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pra-
vidla) a tvoří ucelenou zprávu obsahově členěnou podle vyhl. č. 323/2005 Sb., kterou 
se stanoví obsah roční zprávy. 
 
a) Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ 70887306 

Telef. 950 670 111, FAX 950 670 333, www.hzszlk.eu 
Úřední hodiny:  pondělí a středa   8.00 – 17.00 h 

   úterý, čtvrtek, pátek  8.00 – 15.00 h 
 
b) Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“) vznikl jako orga-

nizační složka státu ze zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 
České republiky (dále jen „HZS ČR“). Funkci zřizovatele HZS kraje plní Minister-
stvo vnitra; pokud zvláštní právní předpis stanoví v mezích úkolů hasičského zá-
chranného sboru působnost ministerstva, vykonává ji generální ředitelství HZS 
ČR, které je součástí Ministerstva vnitra. 

 
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 mimořád-
ných událostech. HZS kraje se vnitřně člení na ředitelství HZS kraje, územní od-
bory HZS kraje a jednotky HZS kraje. Působnost HZS kraje je stanovena  zejmé-
na 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 ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
d) Členění zaměstnanců 
 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2006: 
  

Věk Muži Ženy Celkem % 
do 20 let 2 - 2 - 
21 – 30 let 116 12 128 28 
31 – 40 let 115 11 126 27 
41 – 50 let 107 19 126 27 
51 – 60 let 78 7 85 18 
61 let a více - - - - 
Celkem 418 49 467 100 
% 90 10 100 x 

 
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2006: 

 
Dosažené vzd ělání Muži Ženy Celkem % 

Základní - - - - 
Vyučen - - - - 
Střední odborné 37 3 40 9 
Úplné střední - - - - 
Úplné střední odborné 296 26 322 69 
Vyšší odborné 9 1 10 2 
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Vysokoškolské 76 19 95 20 
Celkem 418 49 467 100 

 
Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2006: 

 
 Celkem K č 
Průměrný hrubý měsíční plat 28 670 

 
 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců 
v roce 2006: 

 
 Počet 
Nástupy 36 
odchody 16 
 

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav  k 31. 12. 2006: 
 

Doba trvání Po čet % 
do 5 let 108 23 
do 10 let 112 24 
do 15 let 116 25 
do 20 let 56 12 
nad 20 let 75 16 
Celkem 467 100 

 
Jazykové znalosti zaměstnanců: 

 
Počty míst, pro která je stanoven kvalifik. po-

žad. standardizované jazyk. zkoušky 
 

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

Celkový po čet 
stan. požad. na 

prac. 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 maje-
tek využívá k činnostem stanoveným mu zákonem.  

 
Jedná se o následující nemovitý a movitý majetek: 

 
Účetní hodnota v K č 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, Zbo-
rovská 216 

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

ČOV Morkovice, Kolaří-
kova 559 

Morkovice 30 990,00 0 30 990,00 

ÚO Kroměříž celkem  12 927 805,35 377 120,00 13 304 925,35 
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Stanice Uherské Hradiš-
tě, B. Němcové 834 

Uh.Hradiště 21 474 839,00 248 931,00 21 723 770,00 

Stanice Uherský Brod, 
Pod dvorkem 379 

Uh. Brod 4 112 538,00 860 879,00 4 973 417,00 

Sklad CO Uherské Hra-
diště, Purkyňova 364 

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

ÚO Uh. Hradiště celkem  26 906 038,00 1 214 330,00 28 120 368,00 
Stanice Vsetín, Havlíč-
kova 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 1 511 250,00 65 437 734,69 

Sklad CO Vsetín, Jase-
nice 

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

Milotice nad Bečvou Milotice n.B. 317 007,90 73 000,00 390 007,90 
Administrativní budova 
Vsetín, 4. května 

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

ÚO Vsetín celkem  90 676 200,11 2 304 733,00 92 980 933,11 
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 54 880,00 3 489 880,00 

Stanice Luhačovice, 
Uherskobrodská 877 

 1 265 460,00 0 1 265 460,00 

KŘ Zlín celkem  80 075 503,90 4 766 000,00 84 841 503,90 
HZS kraje celkem 210 585 547,36  8 662 183,00 219 247 730,36 

 
    

Ostatní majetek Ú četní stav v K č 
sowtvare 4 227 277,70 
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 784 606,68 
samostatné movité věci a soubory - stroje, přístroje a zařízení 88 669 514,83 
samostatné movité věci a soubory – dopravní prostředky 285 511 893,29 
samostatné movité věci a soubory - inventář 18 470 166,42 
samostatné movité věci a soubory – nepotřebný majetek 721 826,00 
drobný dlouhodobý hmotný majetek 75 880 785,35 
nedokončené investice - stavební 460 750,00 
nedokončené investice - strojní 0,00 
materiál na skladě  22 906 614,96 
materiál na cestě 181 174,50 
HZS  kraje celkem 501 814 609,73 

 
 

Věcná břemena spojená s nemovitostmi: 
       

Věcná b řemena Místo Druh b řemene  

Otrokovice - parcela 1270/25 Teplárna Otrokovice oprava, údržba, obsluha energe-
tických 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. 
2006 

Po lhůtě 
splatnosti 

soudn ě vy-
máhané 

Po lhůtě 
splatnosti 
nevymáh. 

Po lhůtě 
splatnosti 
upomínk. 

Závazky celkem 21 220 925,50 0,00 0,00 0,00 
Pohledávky celkem 8 291 613,27 103 032,90 117 478,00 8 291 613,27 
v tom:  
Poskytnuté zálohy na zásoby  2 598 501,87 0,00 0,00 0,00 
Poskytnuté zálohy na služby                                   170 794,00 0,00 0,00 0,00 
Poskytnuté zálohy - zásoby 
FKSP 

1 650,00 0,00 0,00 0,00 

Pohl. za roz. přij. - pojist. na 
nem. příslušníků 

643 036,00 0,00 0,00 0,00 

Pohl. za roz. přij. - pojist. na 
důch. příslušníků 

4 090 374,00 0,00 0,00 0,00 

Pohl. za roz. příj. pol. zaměst. 
příslušníků 

233 964,00 0,00 0,00 0,00 

Pohl. za spl. pokut. od obyv.         99 000,00 0,00 99 000,00 0,00 
Pohl. za rozp. příjmy 224 719,00 219 403,00 0,00 5 316,00 
Pohl.za rozp. příjmy - pokuty ze 
smluv 

73 662,00 0,00 0,00 73 662,00 

Pohl. za rozp. Příjmy - pro PO 38 500,00 0,00 0,00 38 500,00 
Ostatní pohl. - dobropisy k zá-
sobám       

445,50 0,00 0,00 0,00 

Pohl. za spl. pokut          108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 
Pohl.za zam. - manka a škody 4 934,00 0,00 0,00 0,00 
Jiné pohledávky 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 
Pohledávky za manka a škody 2 532,90 0,00 2 532,90 0,00 
 
 
f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů: 

v tis. Kč 

Rozpočet 
Ukazatel 

Schv. po zm.  

Mimo-
rozp. 
zdroje 

Celková 
možnost 
čerpání  

Čerpání 
2006 

Převod 
do rez. f.  

Příjmy celkem 52 325  52 451  0 0 82 085  0 
v tom:  
nedaňové a kapitálové příjmy  504 504 0 0 29 810 0 

příjmy z poj.na soc.zabezp. a 
přísp. na st.pol.zam. 51 821 51 947 0 0 52 275 0 

z toho: pojistné na důchodové 
pojištění 42 676 42 781 0 0 43 045 0 

       
Výdaje celkem 284 103 306 570 19 194 325 764 315 597 10 165 
Běžné výdaje celkem 254 937  259 427  4 138  263 565  260 682  2 881 
z toho: platy zaměstnanců a 
ostatní platby za provedenou 
práci 

163 619  165 037  519  165 556  164 930 626  

v tom: prostředky na platy  159 108  160 494  519  161 013  160 658  355  
z toho: platy v prac. poměru 6 693 6 445 0 6 445 6 090 355 
platy ve služ. poměru 152 415 154 049 519 154 568 154 568 0 
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OPPP  4 511  4 543  0 4 543  4 272 271  
Povinné pojistné placené za-
městnavatelem 56 792  57 277  181 57 458 57 162  296 

Převod FKSP 3 182  3 210  10  3 220  3 213  7  
Ostatní sociální dávky 2 712  2 912  1 607  4 519  3 872 648 
z toho:  odchodné, úmrtné 2 222 1 972 1 543 3 515 2 871 644 
DNP 490 940 64 1004 1001 4 
Ostatní běžné výdaje 28 632  30 991  1 821 32 812 31 505  1 304 
Výdaje na financování programů 
reprodukce majetku*) 29 166  47 143  15 056  62 199  54 915 7 285 

*) 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 uka-

zatelů v průběhu roku 2006: 
 

Rozpis závazných limitů a ukazatelů pro HZS kraje na rok 2006 byl stanoven ge-
nerálním ředitelstvím HZS ČR  dne 19. 1. 2006.  

 
V průběhu roku 2006 bylo provedeno celkem 64 rozpočtových opatření,  z toho 32 

rozpočtových opatření bylo provedeno na základě úpravy závazných limitů a ukaza-
telů generálním ředitelstvím HZS ČR, 15 vlastních rozpočtových opatření realizovalo 
přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých závazných ukazatelů stanovených 
pro rok 2006 podle § 25 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
a 17 rozpočtových opatření bylo vydáno k povolenému  překročení závazných ukaza-
telů výdajů o použití mimorozpočtových zdrojů podle § 25 písm. b) zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V oblasti výdajů a souvisejících příjmů mzdových prostředků bylo provedeno 5 

rozpočtových opatření generálním ředitelstvím HZS ČR. Jednalo se o přesuny pro-
středků na platy v souvislosti se změnami početních stavů příslušníků a zaměstnan-
ců HZS kraje.  

 
Z důvodu nedostačujícího limitu stanoveného rozpisem závazných limitů a ukaza-

telů na rok 2006 byly jedním rozpočtovým opatřením zvýšeny dávky nemocenského 
pojištění. Prostředky na odchodné byly naopak jedním rozpočtovým opatřením sní-
ženy v souvislosti s plošným krácením jednotlivých výdajových kapitol z důvodu nut-
nosti finančního pokrytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na 
rok 2006. 

 
K navýšení závazných ukazatelů v oblasti ostatních provozních výdajů v roce 

2006 došlo v souvislosti s úhradou odškodnění za ztížené společenské uplatnění ze 
služebního úrazu příslušníka HZS kraje, výdaji souvisejícími s řešením problematiky 
ptačí chřipky, povodní na jaře 2006, doplněním a nahrazením věcně a morálně opo-
třebených a poškozených věcných prostředků požární ochrany pro výjezdové jednot-
ky a nákupem PHM, zabezpečením střežení objektu Státního okresního archivu 
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v Uherském Hradišti a úhradou výdajů spojených s užíváním nebytových prostor 
HZS  kraje Policií ČR. 

 
K navýšení závazných ukazatelů v oblasti neinvestičních výdajů souvisejících 

s financováním reprodukce movitého a nemovitého majetku v roce 2006 došlo 
v souvislosti s mimořádnou opravou výškové techniky AZ 30 a odstranění havarijního 
stavu střechy PS Luhačovice. 

 
Na základě vývoje výdajů v oblasti neinvestičních výdajů souvisejících 

s financováním reprodukce movitého a nemovitého majetku byl proveden přesun fi-
nančních prostředků v rámci závazných limitů a ukazatelů 6-ti rozpočtovými opatře-
ními.  

 
Rozpočtová opatření v oblasti investičních výdajů souvisejících s financováním re-

produkce movitého a nemovitého majetku byla prováděna na základě posouzení a 
vyhodnocení nabídek veřejných zakázek, která se neshodovala s původními finanč-
ními objemy stanovenými v rozhodnutích o registraci akcí. Jednalo se o přesuny me-
zi jednotlivými akcemi v rámci programu, přesuny mezi provozními výdaji nebo nein-
vestičními 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 č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů  jsou příjmy státního rozpočtu a skládají se z pojistného na sociální zabez-
pečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele a od zaměst-
nanců ve služebním poměru, přeplatků a dobropisů minulých let, pokut a náhrad 
škod. Dalšími příjmy jsou prostředky podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, ve znění pozdějších předpisů a prostředky přijaté z rozpočtů územních samo-
správných celků pro účely požární ochrany, IZS a ochrany obyvatel Prostředky se 
nerozpočtují a organizace je o ně v souladu s ustanovením § 45 odst. 11 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů oprávněna 
překročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu. 
 
3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele – použití 

mimorozpočtových zdrojů v roce 2006: 
 

Na financování činnosti HZS kraje se částečně podílely i mimorozpočtové zdroje 
v celkovém objemu  19 194 490,-Kč, což představuje cca 6,08% z celkového objemu 
výdajů za rok 2006. 
 
Struktura mimorozpočtových zdrojů použitých v roce 2006: 
 
- účet s p ředčíslím 2110 B ěžně přijaté dotace  v celkové výši K č  2,547.532,00 
Jedná se o prostředky, které byly jako úspora roku 2005 dle  § 47, v členění dle § 48 
zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů 
převedeny do rezervního fondu, ve sledovaném roce byly prostředky na základě po-
voleného čerpání a překročení závazných ukazatelů použity ve sledovaném roce ve 
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výdajích HZS Zlínského kraje v oblastech, ze kterých byly jako úspora do rezervního 
fondu převedeny tj.: 
- sociální dávky                             Kč  1,607.439,00 
- ostatní                                  Kč     940.093,00 
    v tom: ostatní provozní výdaje                          Kč     229.822,00 
              MP a související výdaje                     Kč     710.271,00 
 
- účet s p ředčíslím 4714 Dopl ňkové zdroje investi ční OSS v celkové výši K č 
12,756.258,37 
z toho:  
- Kč 12,738.261,87 - jedná se o prostředky, které byly jako úspora roku 2005 (Kč 

12,733.457,87) a úspora 2004 (Kč 4.804,--) dle  § 47, dle § 48, odst. 3, bod 2 zá-
kona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů pře-
vedeny do rezervního fondu, ve sledovaném roce byly prostředky na základě povo-
leného čerpání a překročení závazných ukazatelů použity na financování programů 
– úhrada dodávky 2 ks CAS s původním termínem dodání v roce 2005 (Kč 
11,610.520,60) a dofinancování  CAS pořízené v roce 2006 (Kč 782.644,27). 

- Kč 17.996,50 - prostředky FKSP, které byly na základě povoleného čerpání a pře-
kročení závazných ukazatelů použity na úhradu nákladů spojených opravou a 
údržbou movitého a nemovitého majetku (rekreačního střediska v Miloticích). 

      
- účet s p ředčíslím 19 P říjmový ú čet OSS v celkové výši K č 1,590.700,00 
z toho:  
- Kč 1,160.700,00 - příjmy podle zákona č.133/1985 Sb. o rozpočtových pravidlech 

ve znění pozdějších předpisů, které byly použity  na úhradu rozpočtově nepokry-
tých výdajů  neadresné  části – běžných výdajů – na úhradu energií, nákup PHM a 
pořízení ochranných  prostředků pro příslušníky HZS v souladu s povoleným čer-
páním a překročením  závazných ukazatelů výdajů.  

- Kč 430.000,00 - příspěvky podle § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, které byly použity v souladu se 
smlouvou o poskytnutí příspěvku a v souladu s povoleným čerpáním a překroče-
ním  závazných ukazatelů výdajů v celkové výši takto: 
• městem Uherský Brod na nákup ochranných prostředků  Kč 100.000,00 
• městem Kroměříž na zakoupení vybavení zásah. vozidla   Kč 150.000,00 
• Zlínským krajem na výdaje související s cvičeními IZS            Kč   75.000,00 
• městem Valašské Meziříčí na nákup ochranných prostředků  Kč 100.000,00 
• F.S.C. ,a.s.Ostrava na požární sport        Kč     5.000,00 

 
- účet s p ředčíslím 3113 Kapitálové p říjmy v celkové výši K č 2,300.000,00 
z toho:  

• Kč 300.000,00 – příspěvek Města Vsetín na nákup užitkového automobilu                                           
• Kč 2,000.000,00 – příspěvek Zlínského kraje k realizaci akce výcvikové středis-

ko Valašské Klobouky         
 

4. Komentář k čerpání mzdových prostředků, ostatních plateb za provedenou práci a 
souvisejících výdajů za rok 2006: 
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Celkový objem mzdových prostředků je členěn na mzdové prostředky na platy a 
ostatní platby za provedenou práci. 

 
HZS kraje zaměstnával v roce 2006 příslušníky na základě zákona č. 186/1992 

Sb., o služebním poměru příslušníků Policie, ve znění pozdějších předpisů a občan-
ské zaměstnance na základě zákoníku práce. V tomto členění jsou rozděleny mzdo-
vé prostředky na platy. 

 
Celkový objem mzdových prostředků pro příslušníky činil za rok 2006 částku Kč 

154,568.000,00 (v tom Kč 519.000,00 mimorozpočtové prostředky – úspora z roku 
2005). Celkový objem  byl vyčerpán na 100 %. Průměrný plat příslušníka v roce 2006 
dosáhl 30.335,00 Kč. V rámci mzdových prostředků byly vyplaceny mimořádné od-
měny ve výši 3,17 % z celkových prostředků na platy příslušníků, a to v rámci povo-
leného limitu 4 % z ročního objemu mzdových prostředků. 

 
Celkový objem mzdových prostředků pro občanské zaměstnance činil za rok 2006 

Kč 6,090.000,00 a byl vyčerpán na 94,49 %. Uspořené prostředky ve výši Kč 
355.000,00 byly převedeny do rezervního fondu a v následujícím roce budou využity 
v souladu s platnými předpisy. Průměrný plat občanského zaměstnance v roce 2006 
činil 20.885,00 Kč. V rámci mzdových prostředků byly vyplaceny mimořádné odměny 
ve výši 4,68 % v rámci povoleného limitu 5 % z celkového objemu mzdových pro-
středků na rok 2006. 

 
Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány v roce 2006 v celkové výši 

4,271.581,50 Kč. Do této položky jsou zahrnuty: 
• Odměny za práce podle dohod – pro zabezpečení prací, které nejsou předmě-

tem činnosti HZS kraje     Kč   852.607,00 
• Refundace hrazené jiným organizacím – úhrada mzdových nákladů spojených 

s údržbou úkrytů ochrany obyvatelstva   Kč    338.974,50 
• Peněžité dary příslušníkům     Kč 3,080.000,00 

(průměr na příslušníka činil 7.264 Kč) 
 
5. HZS kraje nerealizoval v roce 2006 výdaje na výzkum a vývoj. 
 
6. Výdaje určené na financování reprodukce majetku vedených v informačním sys-

tému programového financování: 
v Kč 

Investi ční výdaje 
Upravený 
rozpo čet          

(R2) 

Mimoroz-
počtové 
zdroje 

Celková 
možnost 
čerpání 

Čerpání v 
roce 2006  

Převedeno       
do rez. 
fondu 

Pořízení terminálu LCT 0 190 638 190 638 190 638 0

Centr. operačního řízení,útlum OPIS 
VS 

1 706 000 0 1 706 000 1 706 000 0

Technologie ovládání stanic PS HZS 449 000 0 449 000 448 622 378

UTS- Zlín KŘ HZS,  Přílucká 213 100 000 0 100 000 100 000 0

Telefonní ústředna PBX na ÚO - rozšíření 556 000 0 556 000 555 062 938

Optické propoj. HZS a PČR na úrovni kra-
jů 

2 378 000 0 2 378 000 0 2 378 000

UTS- Zlín, Přílucká 213 0 0 0 0 0
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Luhačovice stanice - úplatný převod 1 266 000 0 1 266 000 1 265 460 540

Luhačovice stanice - stavební úpravy 2 734 000 0 2 734 000 340 000 2 394 000

Valašské Klobouky PS - výcvikové stř. 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000

Cisternová automobilová stříkačka 0 11 610 521 11 610 521 11 610 521 0

CAS - 2 ks 11 464 000 783 644 12 247 644 12 247 280 364

Požární kontejnerový nosič0 3 865 000 0 3 865 000 3 863 440 1 560

UTS-zabezpečená oblast "D" - KV 0 0 0 0 0

Technická obnova podvozku AZ 30 4 001 000 0 4 001 000 4 000 145 855

Dvouplášťová nádrž na naftu 3 ks 208 000 0 208 000 207 060 940

Veslařský trenažér - 2 ks 89 000 0 89 000 88 750 250

Osobní automobil 240 000 0 240 000 240 000 0

Užitkový automobil 61 000 300 000 361 000 361 000 0

Vyprošťovací zařízení 1 360 000 0 1 360 000 1 360 000 0

Nádrže na naftu 210 000 0 210 000 207 060 2 940

Osobní automobil 710 000 0 710 000 708 000 2 000

Celkem 31 397 000 14 884 803 46 281 803 39 499 038 6 782 765

 
 

v Kč 

Neinvesti ční výdaje související 
s financování reprodukce majetku 

Upravený 
rozpo čet       

(R2)                   

Mimoroz-
počtové 
zdro je   

Celková 
možnost 
čerpání                      

Čerpání v 
roce 2006                                

Převod       
do rez .     
fondu 

Pořízení baterií a nabíječů 0 153 459 153 459 153 459 0

Centr. operačního řízení, útlum OPIS VS 194 000 0 194 000 194 000 0

Opravy a udržování komunikační techn. 1 681 000 0 1 681 000 1 679 364 1 636

Opravy a udržování inf. technologie 1 514 000 0 1 514 000 1 492 110 21 890

Výkony spojů 1 755 000 0 1 755 000 1 588 465 166 535

Pronájem za telekomunikační vedení 646 000 0 646 000 621 312 24 688

Kmitočtové spektrum 30 000 0 30 000 23 741 6 259

Spotřební materiály 420 000 0 420 000 409 264 10 736

Pořízení majetku 1 861 000 0 1 861 000 1 860 864 136

Školení 90 000 0 90 000 29 393 60 607

Pořízení majetku ICT 167 000 0 167 000 157 754 9 246

Lotus Notes - pořízení 450 000 0 450 000 450 000 0

UTS - Zlín, Přílucká 213 4 000 0 4 000 3 570 430

Oprava a udržování nemovitého majetku 2 905 000 14 884 2 919 884 2 830 753 89 131

UTS - zabezpečená oblast 36 000 0 36 000 35 225 775

Opravy a udržování movitého majetku 3 961 000 3 113 3 964 113 3 854 236 109 877

Oprava a udrž. nemov. majetku – povod-
ně 

32 000 0 32 000 32 000 0

Celkem 15 746 000 171 456 15 917 456 15 415 509 501 946
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7. HZS kraje dotace a návratné finanční výpomoci neposkytuje. 
 
8. HZS kraje nečerpal v roce 2006 finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. 
 
9. HZS kraje není členem mezinárodních organizací. 
 
10. Komentář k  výdajům na zahraniční služební cesty realizovaných v roce 2006: 
 

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. 
4.3. 
 
11. Údaje o převodech úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a jejich 

použití podle ustanovení § 47 zákona o rozpočtových pravidlech:  
 

v Kč 

Ukazatel 
Přev. do 

rez. fondu 
2005 

Použito v 
roce 2006  

Zbývá 
k použití  

  Přev. do 
rez. fon du  

2006 

Stav  
rez. fondu  

k 31.12.2006 
Běžné výdaje 229 822 229 822 0 0 1 310 900 
Mzdové a související výdaje 710 271 710 271 0 0 921 931 
Ostatní dávky 1 542 936 1 542 936 0 0 644 186 
Dávky nemocenského pojištění 64 503 64 503 0 0 3 509 
Běžné výdaje celkem 2 547 532 2 547 532 0 0 2 880 526 
Systémově určené výdaje na finan-
cování investičních programů 

11 822 307 12 579 999 -757 692 -758 302 6 782 765 

Neinv. výdaje vázané k inv. progr. 911 151 153 456 757 692 758 302 501 946 
Výdaje na financování program ů 
celkem 12 733 458 12 733 458 0 0 7 284 711 

Převod do rez. fondu celkem 15 280 990 15 280 990 0 0 10 165 237 

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

nickým a podnikajícím fyzickým osobám na území České republiky. V souladu 
s uzavřenými smlouvami a dohodami o mezinárodní spolupráci jsou výsledky čin-
nosti 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. 
 


















