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I. ZPRÁVA  O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY 
 
 
1. ÚVOD 
 

Zprávu o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2007 zpracovává Hasič-
ský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“) na základě ust. § 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, ve znění nařízení 
č. 1/2007, 

- 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, ve znění nařízení č. 2/2007. 

 
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 – 2007 **) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Krajské ředitelství Zlín 44 57 66 202 *) 209 *) 211 *) 220 *) 
Územní odbor Kroměříž  88   92 93 88 85 86 86 
Územní odbor Uh. Hradiště 81 82 80 74 73 73 77 
Územní odbor Vsetín 85 88 86 85 83 83 85 
Územní odbor Zlín 131 134 127 - - - - 
HZS kraje celkem: 429 453 452 449 450 453 468 

 *) 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 2007 u HZS kraje ukončilo služební nebo pracovní poměr celkem 26 
osob a přijato bylo celkem 18 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 celkem 2052 subjektů. Z tohoto počtu 
bylo pro rok 2007 vyčleněno celkem 480 subjektů. 
 

 Subjekty celkem Subjekty pro rok 2007 
Krajské ředitelství Zlín 874 233 
Územní odbor Kroměříž  357 79 
Územní odbor Uh. Hradiště 465 71 
Územní odbor Vsetín 356 97 
HZS kraje celkem 2052 480 

  
V souladu s plánem úkolů MV – GŘ HZS ČR byla v roce 2007 kontrolní činnost 

mj. tematicky zaměřena na  
a) národní kulturní památky, 
b) liniové stavby, 
c) obchodní řetězce, 
d) sezónní prodeje pyrovýrobků. 

Pro provedení těchto kontrol byl MV – GŘ HZS ČR stanoven jednotný program. 
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a) Národní kulturní památky 

Výběr subjektů ke kontrole byl proveden v návaznosti na seznam památek uve-
dený v nařízení Zlínského kraje č. 5/2002 ze dne 7. října 2002. Kontrola provedena u 
7 subjektů. Zjištěny nedostatky: 

-  ve zpracování organizace zabezpečení požární ochrany, 
-  umístění bezpečnostních značek, 
-  značení hlavních uzávěrů médií, 
-  dokladování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení. 
 

b) Liniové stavby 

Na území kraje se nachází pouze jeden subjekt splňující podmínky zadaného 
úkolu. Jedná se o ČEPRO a. s., středisko 08 Loukov. Neplnění povinností v oblasti 
požární ochrany  v rozsahu jednotlivých bodů programu nebylo nezjištěno. 

 
c) Obchodní řetězce 

Celkem bylo provedeno 71 tematických kontrol a 43 navazujících kontrolních do-
hlídek. Závady nezjištěny při 9 kontrolách. Vzhledem k závažnosti zjištěných nedo-
statků byla 3 řetězcům uložena finanční pokuty. Zjištěné nedostatky: 

- nepředložení dokumentace dokládající  provozuschopnost požárně bezpeč-
nostního zařízení, 

-  viditelné závady požárně bezpečnostních zařízení – převážně poškozené 
požární uzávěry,  

- nedostatečné značení únikových cest, 
- omezení průchodnosti únikových cest. 
   

d) Sezónní prodej pyrovýrobků 

Celkem bylo provedeno 34 kontrol prodejců, a to jak u formy stánkového prodeje, 
tak prodeje v obchodních domech. 9 kontrol bylo bez zjištěných nedostatků. Nejčas-
tější závadou byl 

- nesprávný způsob skladování a vystavování pyrotechnických předmětů (ne-
zajištěno oddělené skladování od hořlavých a lehce zápalných látek). 

 
Statistika kontrolní činnosti: 

 
 KM UH VS ZL 2007 2006 

KK 12 8 17 33 70 82 
TK 66 31 70 203 370 502 Právnické osoby 
KD 33 38 63 67 201 223 

Obce 0 0 9 0 9 63 
V kontrolní sk. jiného orgánu 1 0 3 1 5 24 
Celkem 112 77 162 304 655 727 

Vysv.: KK – komplexní kontrola; TK – tematická kontrola; KD – kontrolní dohlídka 
 

Zmenšení celkového počtu provedených kontrol v porovnání s rokem 2006 bylo 
zapříčiněno předcházejícím dlouhodobým neobsazením funkčního místa kontrolora. 
  

Nejčastější závady - charakter nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti je ob-
dobný jako v předcházejících letech, a to: 
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- formálnost při provádění preventivních požárních prohlídek, 
- neprůchodnost únikových cest, jejich nedostatečné značení, 
- neprovádění kontrol požárně bezpečnostních zařízení, 
- neprovedení školení všech zaměstnanců.  

 
Doporučení: 

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

- zvýšit důslednost při provádění vlastní kontrolní činnosti, 
- zabezpečit bezezbytku odstranění zjištěných nedostatků. 

 
2.1.2. Stavební prevence 
 

Dle § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpi-
sů, se státní požární dozor vykonává posuzováním územně plánovací dokumentace, 
podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke sta-
vebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a po-
suzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných 
úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení 
výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení. Nově se státní požární dozor ne-
vykonává u staveb nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (podrobně čl. V odst. 
3. zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů s přijetím stavebního zákona 
a zákona o vyvlastnění). 

 
K předloženým projektům, na základě požadavku investora nebo místně přísluš-

ného stavebního úřadu je vypracováno písemné stanovisko, které hodnotí shodu 
projekčního řešení s požadavky norem. Převažující nedostatky v projektové doku-
mentaci jsou obdobné jako v letech předcházejících, a sice: 

- nezakreslení konstrukce s požární odolností ve výkresové dokumentaci sta-
vebního řešení, 

-  špatná koordinace jednotlivých profesí podílejících se na zpracování projek-
tu, 

-  nedořešení případné výjimky podmiňující udělení souhlasného stanoviska. 
 
Na stavby, zahájené dle přecházející úpravy stavebního zákona, jsou vydávána 

kolaudační rozhodnutí. U staveb povolovaných dle dnes platného znění stavebního 
zákona jsou prováděny průběžné kontrolní prohlídky, nebo pouze závěrečné prohlíd-
ky pro vydání kolaudačního souhlasu. Nedostatky vyskytující se při kolaudačních 
řízeních: 

- nesplnění podmínek schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby, 
-  použití odlišných stavebních konstrukcí a záměna technického zabezpečení, 
-  neúplnost dokladů o montáži a provozuschopnosti požárně bezpečnostních 

zařízení.  
 

Vzájemnou spolupráci jednotlivých dotčených orgánů, tj. stavebních úřadů, HZS 
kraje, hygieny lze hodnotit kladně. V průběhu roku 2007 se zástupci HZS kraje zú-
častnili dvou odborných seminářů pracovníků stavebních úřadů kraje, na kterých byl 
dohodnut oboustranně vyhovující postup řešení sporných požadavků nového sta-
vebního zákona.   
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Následující tabulka uvádí číselné hodnoty dokreslující činnost úseku stavební pre-
vence. Počty a rozsah prací zůstává na úrovni let minulých. 

 
 KM UH VS ZL 2006 2005 

Počet žádostí 671 681 926 1061 3339 3363 Vydaná 
stanoviska  Počet stanovisek 630 681 936 929 3173 3342 

Počet pozvánek 136 26 2 75 239 161 Územní 
řízení Počet účastí 0 9 0 5 14 151 

Počet pozvánek 123 83 2 152 360 1879 Stavební 
řízení Počet účastí, stan. 0 41 2 70 113 1823 

Počet pozvánek 215 243 423 416 1297 1434 Kolaudace 
Počet účastí 196 243 398 349 1186 1371 

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

Základní údaje za rok 2007: 
 
  KM UH VS ZL CELKEM 

Počet požárů - CELKEM 150 167 188 216 721 
Požáry se škodou 
<10.000,- Kč 106 90 125 124 445 

Požáry se škodou 
10.000-250.000,-Kč 38 66 45 77 226 

Požáry se škodou  
250.000-1 000.000,- 3 4 12 10 29 

Požáry se škodou nad  
1 000.000,- Kč 3 7 6 5 21 

Počet usmrcených  2 1 1 3 7 

Počet zraněných  14 18 12 3 47 

Evakuováno osob 2 0 0 2 4 

Zachráněno osob 0 0 0 6 6 

Přímá škoda (tis. Kč) 8 777,00 103 745,00 25 191,50 40 267,50 177 981,00 

Uchr. hodnoty (tis. Kč) 39 308,00 115 165,00 94 799,00 125 738,00 375 010,00 

 
Příčiny vzniku požárů v roce 2007: 

 

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

Usmrceno 
osob Zraněno osob  

Neobjasněno, v šetření 32 10 404,50 0 7 
Dále nešetřeno 313 0,00 0 0 
Úmyslné založení 51 65 555,00 1 6 
Děti do 15 let 16 2 712,00 0 0 
Nedbalostní jednání 117 42 955,50 3 18 
Požáry od topidel 7 574,00 0 0 
Komíny celkem 8 1 673,00 0 1 
Technické závady  152 39 797,00 0 11 
Samovznícení celkem 11 643,00 0 0 
Mimořádné celkem 14 13 667,00 3 4 
CELKEM 721 177 981,00 7 47 
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Grafické srovnání let 2005 – 2007: 

Porovnání p římých škod

177 981,00
127 461,00

56 631,50

2005 2006 2007
 

 

Porovnání po čtu požár ů

633

707721

2005 2006 2007
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2.1.4. Správní řízení 
 

V roce 2007 byl ve zvýšené míře uplatněn finanční postih vůči podnikajícím sub-
jektům, především v případech zjištěného porušení právních norem ve vztahu 
k příčině požáru. K uložení pokuty bylo přistoupeno rovněž v případě závažných a 
opakujících se nedostatků u obchodních řetězců. 

 
V řízení o přestupku byl v 5 případech uložen finanční postih, ve 3 případech ulo-

ženo napomenutí a 1 případ byl pro prošetření odložen. Při šetření přestupků, klasifi-
kaci porušení právních norem, oznamování pachateli je využívána spolupráce 
s orgány Policie České republiky i městské policie. 
 

C e l k e m  KM UH VS ZL 
2007 2006 2005 

Blokové pokuty 
(počet/Kč) 11/8200 15/10100 9/6500 11/8500 46/33300 41/27600 35/26000 

Řízení  
o přestupku 1/2000 2/6000 1(odlož.) 5/5000 9/13000 18/19000 34/41000 

Rozh. o pokutě 
(počet/Kč) 0 10/307500 0 2/35000 12/342500 3/70000 7/95000 

Odvolání 
k nadř. orgánu 0 1 0 0 1 0 2 

 
 
2.2. Činnost dot čeného orgánu podle zákona č. 59/2006 Sb. 
 
2.2.1. Vnější havarijní plán 
 

V roce 2007 vzrostl celkový počet provozovatelů nakládajících s nebezpečnými 
chemickými látkami v kraji dle zákona č. 59/2006 Sb., na 16 organizací. Skupina A – 
7 organizací a skupina B – 9 organizací. 
 

V roce 2007 byla opětovně provedena aktualizace VHP a. s. Čepro - středisko 
Loukov (v souvislosti s prověřovacím cvičení VHP) a dále na základě stanovené zó-
ny hav. plánování s.r.o. STATESTRONG Bojkovice byl nově zpracován a schválen 
VHP. 

 
2.2.2. Kontrolní činnost 
 

C e l k e m  KM UH VS ZL 
2007 2006 2005 

Počet kontrol 3 2 3 2 10 5 7 
0 2 2 8 12 0 1 Vyj.k dok. - skupina A 

                 - skupina B   2 1 3 0 6 2 1 
 
2.3. Ochrana obyvatel 
 
 V oblasti ochrany obyvatelstva se HZS kraje zaměřil především na přípravu 
a realizaci školení starostů obcí. V roce 2007 proběhly dvě školení, první v únoru a 
druhé v listopadu. První školení bylo organizováno Krajským úřadem Zlínského kraje 
za účasti přednášejícího z HZS kraje a podzimní kolo organizoval HZS kraje. Účast 
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na školení byla 83% v prvním kole a 72% v kole druhém, z celkového počtu 304 
všech starostů obcí kraje. Tato školení byla ze strany zúčastněných starostů přijata 
velmi kladně s doporučením pokračovat v těchto školeních. 
 
2.3.1. Varování a vyrozum ění 
 
 Kvalitní a dobře fungující systém varování je jedním z prioritních činnosti HZS kra-
je na úseku ochrany obyvatelstva. V roce 2007 se podařilo rozšířit a zefektivnit jed-
notný systém varování a vyrozumění, převážně v montáži elektronických sirén, připo-
jování rotačních sirén na dálkové spouštění a montáží bezdrátových rozhlasů 
s připojením na JSVV.  
 
 V průběhu roku 2007 byly namontovány tři nové elektronické sirény v Napajedlích 
a jedna v Kroměříži v majetku HZS kraje.  Dále byly instalovány tři elektronické siré-
ny v majetku statutárního města Zlína a  jedna v majetku města Luhačovice. 
  
 Snížení počtu sirén ve sloupci „jiné sirény“ uvedené níže v tabulce je zapříčiněno 
demontáží sirén, např. v bývalých zemědělských družstvech a jiných  soukromých 
objektech, které byly nefunkční a náklady na jejich opravu, především s ohledem na 
jejich stáří, vyhodnotili vlastníci jako neekonomické. 
 
 Na základě přidělené dotace z krajského rozpočtu na oblast varování 
a vyrozumění byly připojeny na JSVV obecní rozhlasy v 15 obcích kraje. Naší sna-
hou je zastaralé rotační sirény, dle ekonomických možností, nahrazovat bezdrátový-
mi rozhlasy s připojením na JSVV. 

 
Stav v zabezpečení kraje prostředky varování (sirénami) v roce 2007: 

 

Okres Sirény rot. 
HZS kraje 

El. si-
rény 

Dálk. ovl. 
sirény 

Jiné 
sirény 

Místní 
rozhlas, 
kabel. te-

levize 

Místní 
rozhlas 

ovl. dálko-
vě 

Kroměříž 32 11 43 72 89 27 
Uh. Hradiště 62 15 74 76 85 5 
Vsetín 65 4 68 60 73 14 
Zlín 76 10 68 72 116 19 
Zlínský kraj 235 40 253 280 363 65 
Zvýšení počtů 0 8 10 -13 36 15 

 

2.3.2. Nouzové p řežití a humanitární pomoc 
 
 Jako základ nouzového přežití se využívají vytipovaná stacionární zařízení a 
vhodné budovy. Na území kraje jsou k dispozici tzv. soupravy nouzového přežití 
k okamžitému použití (pro 20 osob), uložené na každé stanici HZS kraje a soupravy 
nouzového přežití k následnému použití (pro 50 osob), uložené na každém územním 
odboru HZS kraje. Tyto soupravy jsou tvořeny nejnutnějším vybavením pro přežití 
výše uvedeného počtu osob. 
 
 HZS kraje má uzavřeny 4 smlouvy s nevládními organizacemi, převážně pro za-
bezpečení oblasti humanitární pomoci. Toto zabezpečení spočívá zvláště ve vytvo-
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ření dobrovolnických týmů z řad jednotlivých nevládních organizací, které budou vy-
užity při odstraňování následků způsobených mimořádnou událostí, případně zabez-
pečení provádění dobrovolné sbírkové činnosti. 
 
2.3.3. Ukrytí a individuální ochrana 
 

Ukrytí je řešeno formou stálých úkrytů a především improvizovanými úkryty s vy-
užitím přirozených ochranných vlastností staveb a terénu. Ukrytí obyvatelstva je v 
kompetenci obcí.  

 
V roce 2007 bylo v kraji z centrální evidence vyřazeno 24 úkrytů. V závěru roku 

2007 byly rovněž připraveny návrhy na zrušení všech 11 smluv o zřízení věcného 
břemene ke stálým úkrytům. Tato věcná břemena byla zřízena v letech 1999 – 2000 
tehdejším Okresním úřadem Zlín. Přijetím zákona č. 239/2000 Sb., o IZS pozbyla 
věcná břemena smysl a tudíž bylo rozhodnuto o zrušení těchto smluv na základě 
současné „Koncepce ochrany obyvatelstva“. 
 

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

Okres Po čet úkryt ů Kapacita úkryt ů Procento ukrytí 
Kroměříž 3 640 0,6 
Uh. Hradiště 20 4 900 3,4 
Vsetín 43 10 575 7,3 
Zlín 48 15 010 7,8 
Zlínský kraj  114 31 125 5,3 
Úbytek úkrytů 24 4 340 1,0 

 

2.3.4. Zjiš ťování a vyhodnocování radia ční, chemické a biologické situace 
 
 Pro případ ohrožení jadernými, chemickými a biologickými prostředky nebo látka-
mi bylo pro náš kraj vytvořeno vyhodnocovací středisko se stálou pracovní skupinou. 
Tato skupina je složena z příslušníků HZS kraje, z pracoviště ochrany obyvatelstva a 
pracoviště chemické služby. Úkolem skupiny je v případě potřeby analyzovat situaci 
a stanovit další postupy složek IZS v ohroženém prostoru. Za tímto účelem probíhá 
jednou ročně celostátní cvičení všech HZS krajů pod názvem „INTEX“. Úkoly při cvi-
čení INTEX 2007 (v listopadu) byly vyhodnocovací skupinou splněny.  

 
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 
 
 V současné době jsou v omezeném počtu ve skladech HZS kraje skladovány pou-
ze prostředky individuální ochrany (PIO) pro vybrané skupiny obyvatelstva dle  Kon-
cepce ochrany obyvatelstva.  

Současný skutečný počet prostředků individuální ochrany pro vybrané skupiny 
obyvatelstva na teritoriu kraje je následující: 
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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 38 14 900 
Zlínský kraj 31 500 1 308 650 69 272 
Úbytek prostř. 0 0 0 0 
 
2.3.7. Posuzování územn ě plánovací dokumentace a staveb  
 
HZS kraje, jakožto dotčený orgán státní správy na úseku ochrany obyvatelstva, vy-
dává závazná stanoviska k územně plánovací dokumentaci územních celků a ke 
stavbám dotčených požadavky ochrany obyvatelstva. 

Počty vydaných stanovisek v roce 2007: 
 
 Vyjád ření k ÚP obcí Vyjád ření ke stavbám 
Krajské řed. Zlín 143 15 
Územní odbor Kroměříž 19 0 
Územní odbor Uh. Hradiště 44 0 
Územní odbor Vsetín 71 0 
Celkem 277 15 
 
 
2.4. Havarijní a krizové plánování 
 
2.4.1. Zpracování havarijní a krizové dokumentace 
 
 V oblasti krizového a havarijního plánování byla opět v roce 2007 věnována po-
zornost aktualizaci internetových stránek krizového řízení, kde po volbách v roce 
2006 došlo ke značné obměně starostů obcí, změnám v obsazenosti krizových štá-
bů, bezpečnostních rad a povodňových komisí. Pro jednotlivé vodní díla v kraji byly 
zpracovány „Plány ochrany území před zvláštní povodní pod vodními díly“ a předány 
jednotlivým ORP. V souvislosti s ptačí chřipkou byly na konci roku 2007, s přesahem 
do roku 2008, provedeny kontroly farem velkochovatelů. V návaznosti na to se zpra-
covávají karty opatření a připravenosti na tuto událost a v součinnosti s krajským 
úřadem byl zpracován „Pandemický plán Zlínského kraje“. 
 
2.4.2. Akce v oblasti havarijního a krizového pláno vání 
 

Ve spolupráci s krajským úřadem byly roce 2007 v oblasti havarijního a krizového 
plánování uskutečněny následující akce: 

- porady se zástupci obcí s rozšířenou působností a tajemníky bezpečnostních 
rad, 

- spolupráce při kontrolách krizové připravenosti na obcích s rozšířenou pů-
sobností, 

- řešení problematiky zimních stadionů (čpavkové hospodářství), 
- řešení problematiky objektů možného napadení, 
- řešení problematiky naplňování IS ARGIS, 
- řešení problematiky ochrany území pod vodními díly před zvláštními povod-

němi, 
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- den „Salvátora“ ve Zlíně, 
- školení a vzdělávání starostů obcí Zlínského kraje v oblasti ochrany obyva-

telstva, krizového řízení, prevence a IZS. 
 
2.4.3. Sběr informací (informa ční systém ARGIS)  

 
 V roce 2007 nastal útlum v aktivitách obcí s rozšířenou působností při navrhování 
nových ekonomických subjektů (dále „ES“) do informačního systému ARGIS. Do sys-
tému vstoupilo přibližně 100 nově navržených právnických a podnikajících fyzických 
osob, které v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. cestou HZS kraje poskytly poža-
dované údaje, včetně informací o svých schopnostech dodat předmět nezbytné do-
dávky. V roce 2007 bylo z informačního systému vyřazeno (z důvodu zániku ES, 
přestěhování ES do jiného kraje, nebo z jiného důvodu) přibližně 40 ES. 

 
 
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 2007 byla provedena instrukčně metodická zaměstnání s představiteli (zá-
stupci) složek IZS na téma: 

- projednání typových činností složek při společném zásahu (STČ-03/IZS Ty-
pová činnost složek IZS při společném zásahu - Oznámení o uložení nebo 
nálezu výbušného předmětu, STČ 05/IZS Nález předmětu s podezřením na 
přítomnost B-agens nebo toxinů, STČ 06/IZS typová činnost složek integro-
vaného záchranného systému při společném zásahu v podmínkách rozsáh-
lých policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při technopárty),  

- vyhodnocení cvičení složek IZS v roce 2006,  
- plán cvičení složek IZS v roce 2007,  
- spolupráce a spojení složek IZS na operační úrovni, 
- činnost složek IZS a SSÚ při likvidaci následků dopravních nehod. 

 
3.1.2. Příprava a řešení mimo řádných událostí 
 

V roce 2007 HZS kraje na  základě ustanovení vyhlášky č. 247/2001 Sb., o orga-
nizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., při-
pravil novelizaci nařízení kraje v oblasti požární ochrany č. 3/2006 a č. 4/2006 – viz 
čl. 1.1.  Uvedené novelizace byly rozeslány ve Věstníku právních předpisů Zlínského 
kraje dne 4.12.2007. 

 
Pro přípravu na řešení mimořádných událostí v rámci spolupráce složek IZS jsou 

každoročně organizována 4 cvičení IZS, pro každý okres jedno cvičení. V roce 2007 
se navíc uskutečnila 2 cvičení složek IZS v okrese Zlín a Kroměříž.  
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V roce 2007 se jednalo o následující cvičení: 
 
Termín  Téma cvi čení Objekt – místo 

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

31.5. Letecká nehoda Jezera - Ostrožská Nová Ves 

26.6. Požár rozsáhlého objektu s výskytem většího 
počtu osob ZŠ Brumov - Bylnice 

10.9. Zásah s výskytem nástražného výbušného sys-
tému Kroměříž 

18.10. DN prostředku hromadné přepravy osob (auto-
bus) obchvat obce Jablůnka 

30.10. Vyproštění osob ze závalu  Cihelna - Biskupice 
 
 
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“). KOPIS je dispozičně 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).  

 
Byl dokončen upgrade HW na jednotlivých pracovištích včetně obměny dotyko-

vých obrazovek pro ovládání technologií. Dále byla provedena aktualizace SW : 
- dispečerská aplikace Spojař , 
- aplikace SSU (statistické sledování událostí), 
- MedisAlarm (databáze nebezpečných látek), 
- GIS (nové vrstvy geografického informačního systému: čerpací stanice, kryty 

CO, nákupní centra, požární stanice a zbrojnice jednotek SDH obcí). 
 
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 udržuje trvalou dostupnost , jed-
noho příslušníka, služby příjmu tísňového volání s jazykovou znalostí. 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. 
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3.2.3. Pult centrální ochrany – sou časný stav 
 

Na pult centrální ochrany (dále jen „PCO“) je celkem napojeno 54 ústředen elek-
trické požární signalizace – 12 z okresu Kroměříž, 15 z okresu Uherské Hradiště, 10 
z okresu Vsetín a 17 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 k 31.12.2007 je uvedeno v následující tabulce: 
 

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

Kroměříž C1 39 13 36 92% 

Bystřice p. H. P1 15 5 15 100% 

Holešov P0 9 3 8 88% 

Morkovice-Slížany P0 9 3 9 100% 

Uherské Hradiště C1 39 13 36 92% 

Uherský Brod P2 24 8 22 92% 

Vsetín P3 33 11 33 100% 

Valašské Meziříčí C1 39 13 36 92% 

Zlín C3 69 23 63 91% 

Valašské Klobouky P1 15 5 15 100% 

Luhačovice P0 9 3 10 111% 

Slavičín P0 9 3 10 111% 

Otrokovice P1*) 21 7 22 104% 

Celkem jednotky HZS kraje  330  315 95% 
*) Zvýšení koeficientem 1,4 
 
3.3.2. Jednotky SDH obcí v kraji 
 

V roce 2007 bylo v rámci kraje evidováno celkem 378 jednotek SDH obcí, z toho 
25 jednotek typu JPO II ( z tohoto počtu je v pohotovosti 14 jednotek), 46 jednotek 
typu JPO III a 307 jednotek typu JPO V. Přestože bylo v roce 2007 vydáno 
z rozpočtu Zlínského kraje celkem 4,7 mil Kč na vybavení jednotek SDH obcí, přetr-
vává neutěšený stav ve vybavení těchto jednotek ochrannými prostředky pro zása-
hovou činnost. Také zásahová požární technika je u většiny jednotek již značně za-
staralá a jen s velkým úsilím je udržována v požadovaném technickém stavu. V roce 
2007 byly zajištěny finanční prostředky pro obměnu tří CAS, a to pro jednotku PO s 
územní působností kategorie JPO III v Hošťálkové, jednotku PO s územní působnos-
tí JPO III v Hulíně a jednotku PO s územní působností JPO III v Uherském Ostrohu. 
Ze  státního rozpočtu pro tyto tři  obce byly přiděleny finanční prostředky v celkové 
výši 6,0 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. 
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Z majetku HZS kraje bylo v roce 2007 bezplatně převedeno na obce Zlínského 
kraje 11 kusů zásahových požárních automobilů a řada dalších technických pro-
středků a náhradních dílů pro jednotky SDH obcí v celkové pořizovací hodnotě 7,5 
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: 

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 
Tajmac – ZPS a.s., Zlín Zlín - Malenovice 

Jednotky SDH podnik ů: 
AIRCRAFT Industries a.s., Kunovice Kunovice 
COLORLAK a.s., Staré Město Staré Město 
MESIT reality spol. s r.o., Uh. Hradiště Uherské Hradiště 
TON a.s., Bystřice p. Hostýnem Bystřice p. Hostýnem 
TON a.s., Bystřice p. Hostýnem - provozovna Holešov Holešov 
Gumárny Zubří a.s., Zubří Zubří 
Zeveta a.s., Bojkovice Bojkovice 
Moravan Aeroplanes a.s., Otrokovice Otrokovice 
Slezan Frýdek-Místek a.s., Frýdek-Místek Staré Město 
STV Glass a.s., Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí 
Visteon-Autopal spol. s r.o., Nový Jičín Hluk 
Mitas a.s., Praha Zlín  

 
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 obcí pravidelně organizuje zá-

kladní a cyklickou odbornou přípravu (OP) pro vybrané funkce – velitele a strojníky. 
Účast na této odborné přípravě v roce 2007 shrnuje následující tabulka:  

 
Počet osob Odborná p říprava provedená HZS 

Zlínského kraje KM UH VS ZL Celkem 
základní OP 22 34 35 68 159 

Velitelé 
cyklická OP 110 57 116 11 294 
základní OP 13 25 48 79 165 

Strojníci 
cyklická OP 129 57 89 21 296 
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Vybrané funkce u jednotek SDH obcí absolvují také odbornou přípravu 
v zařízeních určených Ministerstvem vnitra. Přehled těchto kurzů za rok 2007 je uve-
den v následující tabulce: 

 
Počet osob Odborná p říprava                                          

v ÚHŠ Jánské Koupele KM UH VS ZL Celkem 
základní OP 2 0 6 8 16 

Velitelé 
cyklická OP 0 0 35 0 35 
základní OP 2 0 9 17 28 

Strojníci 
cyklická OP 0 0 16 0 16 

 
U jednotek, které vlastní dýchací techniku, zabezpečuje HZS kraje odbornou pří-

pravu nositelů dýchací techniky (NDT) a techniků speciálních služeb (TCH). Počet 
kurzů uskutečněných v roce 2007 je následující: 

 
 Počet osob 

Odborná p říprava NDT a TCH KM UH VS ZL Celkem 
NDT 26 0 24 52 102 
TCH 0 0 0 2 2 

 
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 velitelské dny pro velitele jednotek 
SDH obcí a stáže pro členy jednotek SDH obcí, spojené s odborným výkladem i 
s ukázkami techniky. V neposlední řadě naše jednotky společně s jednotkami SDH 
obcí zajišťují odborný program při ukázkových dnech složek IZS, které jsou organi-
zovány obcemi pro veřejnost. 
 
3.3.5. Taktická a prov ěřovací cvi čení jednotek PO 
 

V roce 2007 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 
DN – silniční Požár a evakuace školního zařízení 
Záchrana osob z výškové budovy  Únik NL – na vodě 
Únik NL – amoniak Požár garáže osobního automobilu 
Požár – výrobní objekt Požár nadzemního zásobníku po výbuchu 
Požár střešní konstrukce  Požár lakovny 
Požár dílen Požár lesa s dálkovou dopravou vody 
Požár výrobny krmných směsí Požár objektu pro shromažďování osob 
Požár – výrobní objekt Požár a evakuace školního zařízení 

Cvičení IZS - téma Řešení MU při úniku NL a její přechod na kri-
zovou situaci 

 Zásah s výskytem nástražného výbušného 
systému 
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HZS kraje, územní odbor Uherské Hradiště: 

Taktická cvi čení - téma  Prověřovací cvi čení - téma  
Požár ve výrobní hale Únik ropných produktů na vodní hladinu  
Požár ve skladu pryskyřic Únik nebezpečné látky 
Požár průmyslové haly Únik nebezpečné látky ze zásobníku  
Požár přípravny roztoků Únik NL - amoniak 
Požár horské chaty  Únik technických plynů 
Požár školy Nález RA látky 

Cvičení IZS - téma Letecká nehoda 
 

HZS kraje, územní odbor Vsetín: 

Taktická cvi čení - téma  Prověřovací cvi čení - téma  
Požár trafostanice VVN Únik NL - na vodě   
Požár - výrobní objekt  Požár opravárenských prostor 
Únik NL do řeky Bečvy Požár historického objektu 
Požár - výrobní objekt Požár - dřevovýroba 
Únik NL - amoniak  Požár tlakových lahví 
Požár a evakuace osob Únik NL – amoniak  

Cvičení IZS - téma DN prostředku hromadné přepravy osob (au-
tobus) 

 
HZS kraje, krajské ředitelství: 

Taktická cvi čení - téma  Prověřovací cvi čení - téma  
Únik NL na železnici Požár nízké budovy 
DN – silniční Požár výškové budovy  
Požár – výrobní objekt   DN – silniční (vyproštění osob) 
Únik NL – na vodě Únik NL 
DN na železničním přejezdu Požár – výrobní objekt 
Únik NL – ropné produkty Požár – výrobní prostory 
Požár školy Požár – lázeňské divadlo 
Požár – podzemní garáž Požár kombajnu 
Evakuace osob Požár – výrobní objekt 
Požár – lesní porost  Požár – domov důchodců 
Požár – zemědělský objekt Požár – sportovní hala 

Cvičení IZS - téma Požár rozsáhlého objektu s výskytem většího 
počtu osob 

 Vyproštění osob ze závalu 
 

3.4. Speciální služby 
 
3.4.1. Chemická služba 
 

V roce 2007 byla v rámci zlepšení a zkvalitnění odborné přípravy jednotek PO do-
končena výstavba protiplynového polygonu na stanici P1 ve Valašských Kloboukách. 
Závěrečná fáze výstavby byla značně náročná a složitá, neboť u HZS krajů v rámci 
republiky jsou tyto polygony realizovány velice individuálně. Stavba polygonu byla 
prováděna za plného provozu stanice s tím, že stávající budova musela být celá při-
způsobená novému zařízení. Celkové náklady na rekonstrukci činily 24,1 mil. Kč, z 
toho technologie protiplynového polygonu 7,29 mil. Kč (příspěvek z rozpočtu kraje 
byl ve výši 4 mil Kč). 
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V podmínkách HZS kraje je vybavení dýchací technikou v chemické službě posta-
veno na dvou druzích dýchacích přístrojů, a to Fenzy a Dräger. (ÚO Uh. Hradiště a 
Vsetín – Dräger, KŘ Zlín a ÚO Kroměříž – Fenzy). V roce 2007 bylo v rámci pořízení 
nové požární techniky (program obnovy CAS MV – GŘ HZS ČR) dodáno celkem 12 
ks dýchacích přístrojů Dräger. Současně s pořízením nových dýchacích přístrojů je 
průběžně doplňováno a vylepšováno vybavení zkušebním zařízení „Testair“ na KŘ 
Zlín – stanice C3 Zlín.  

 
V roce 2007 v rámci sjednocení technického vybavení byl pořízen technický auto-

mobil chemický s odpovídající výbavou pro stanici C1 Kroměříž. V současné době 
má HZS kraje obdobný automobil na stanicích typu C (v Kroměříži, Uherském Hra-
dišti a Zlíně). 

 
V roce 2007 byl pořízen nový kompresor pro plnění vzduchu do tlakových lahví 

dýchacích přístrojů v celkové hodnotě 0,48 mil. Kč (ze státního rozpočtu) pro ÚO 
Uherské Hradiště stanice C1 Uherské Hradiště. 

 
3.4.2. Technická služba 
 

V roce 2007 bylo v požární technice, v rámci její unifikace, u HZS kraje průběžně 
doplňováno a obměňováno požární příslušenství,  jako např. pneumatické zvedací 
vaky, zdravotní nosítka, evakuační nosítka, vyprošťovací rámy, turbo proudnice 
AWG, trhací háky FIRE MEN, proudnice na střední pěnu Blizard, trhací  teleskopické 
háky nebo kanálové rychloucpávky. 

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

ché ochranné obleky pro práci ve vodě. Obměněny byly plovací vesty a přilby pro 
vodní záchranáře Stávající vesty a přilby byly již nevyhovující, technicky a morálně 
zastaralé. Dále bylo doplněno vybavení člunů o důležité příslušenství - kotvy,  plo-
voucí lana, záchranné vesty, vylévací nádoby, karabiny a jiné.  

 
Před koncem roku 2007 byla provedena celková oprava stanů pro nouzové ukrytí 

před povětrnostními podmínkami. U všech stanů byla provedena výměna celého 
vnějšího pláště.  

 
V roce 2007 byla dodavatelsky provedena generální oprava práškového hasícího 

zařízení v kombinovaném hasícím automobilu, současně s touto opravou byly prove-
deny vnitřní úpravy pro požární příslušenství a dokoupení požárního příslušenství 
v celkové hodnotě 0,52 mil. Kč (ze státního rozpočtu). 
 
3.4.3. Strojní služba 
 

Na úseku strojní služby pokračovala v roce 2007 obměna požární techniky. Ve 
srovnání s rokem 2006 došlo k výrazným změnám. Byly zakoupeny dvě nové cister-
nové automobilové stříkačky (dále jen “CAS”) z programu MV - GŘ HZS ČR  
v provedení základním v celkové hodnotě 10 mil. Kč (ze státního rozpočtu), jedna pro 
ÚO Vsetín a jedna pro KŘ Zlín. Tyto CAS jsou zařazeny dle systemizace techniky 
jako záložní. Dále byla zakoupena jedna CAS v celkové hodnotě 6,16 mil. Kč (ze 
státního rozpočtu), pro stanici P2 Uherský Brod.  
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V rámci již 8 organizovaných výjezdů jsou zastaralé CAS nahrazeny novou techni-
kou CAS hmotnostní kategorie střední a s plnohodnotným technickým vybavením. 
Současně je při pořízení těchto nových CAS unifikováno vybavení vyprošťovacími 
zařízeními a jinými agregáty – přetlakovými ventilátory, řetězovými motorovými pila-
mi, rozbrušovacími motorovými pilami a elektrocentrálami.  

 
V roce 2007 byl zakoupen nový technický automobil chemický s výbavou pro likvi-

daci chemických havárií a nebezpečných látek, v celkové hodnotě 4,45 mil. Kč (ze 
státního rozpočtu) pro ÚO Kroměříž, stanice C1 Kroměříž. Dále byl zakoupen auto-
mobilový žebřík s dostupnou výškou 30 m, v celkové hodnotě 13,1 mil. Kč (ze státní-
ho rozpočtu), pro ÚO Vsetín, stanice C1 Valašské Meziříčí. U všech stanic typu C a 
stanice P3 je již nová moderní výšková technika stejného typu. 

 
V rámci údržby a oprav byla dodavatelsky provedena technická obnova automobi-

lového žebříku AZ 30 v celkové hodnotě 3,99 mil. Kč (ze státního rozpočtu) pro sta-
nici P1 Valašské Klobouky, oprava automobilového jeřábu v celkové hodnotě 0,3 mil. 
Kč (ze státního rozpočtu) pro KŘ Zlín, stanice P1 Otrokovice a na automobilové plo-
šině s dostupnou výškou 42 m byla provedena desetiletá revize v celkové hodnotě 
1,0 mil. Kč (ze státního rozpočtu) pro KŘ Zlín, stanice C3 Zlín. 

 
V roce 2007 byl zakoupen vyšetřovací automobil pro zjišťování příčin požáru 

v celkové hodnotě 0,73 mil. Kč (ze státního rozpočtu) a 2 osobní automobily 
v celkové hodnotě 0,95 mil. Kč, obojí pro KŘ Zlín. 
 
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.  

 
a) Digitální rádiová síť 

 
V roce 2007 došlo k napojení linkových terminálů přes optickou linku HZS kraje a 

Policie ČR. Na taktické úrovni řízení zásahu pokračuje testování digitálních terminálů 
včetně náhlavních souprav. 

 
b) Analogová rádiová síť 

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

ložní a spojení s jednotkami SDH obcí.   
 
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, prostředky výpočetní 
techniky, provádí dohled sítí, buduje a udržuje jednotný systém varování a vyrozu-
mění (dále jen „JSVV“). Oddělení KIS poskytuje odbornou podporu KOPIS zabezpe-
čuje rovněž chod geografických informačních systémů (dále jen „GIS“).  
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V roce 2007 bylo realizováno datové propojení do interní sítě MV prostřednictvím 
optického kabelu a prostřednictvím zabezpečeného tunelu přes síť Internet byl reali-
zován vzdálený přístup do vnitřní sítě HZS kraje. Byla provedena revize všech kon-
cových prvků JSVV, do systému byly zapojeny jednotky JPO II a JPO III obcí kraje a 
v rámci investic byly doplněny čtyři nové elektronické sirény (v Kroměříži 1 ks a 
v Napajedlech 3 ks). Dále v průběhu roku bylo na HZS kraje převedeno 7 ks elektro-
nických sirén z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ze Starého 
Města 3 ks a Uherského Brodu 4 ks). 

 
V podmínkách HZS kraje jsou v současné době plně sjednoceny tyto aplikace: 
 
- docházkový a přístupový systém, 
- elektronická pošta, 
- software pro komplexní zpracování činností odboru prevence (technické a sta-

vebně technologické prevence), 
- ekonomický software, 
- systém právních informací, 
- centrální uložiště dat pod databází Oracle. 
 
Cílem je poskytnout všem koncovým uživatelů jednotný a snadný přístup ke všem  

aplikacím užívaných v prostředí 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 2007 

- III. mistrovství České republiky v disciplínách TFA ve Zlíně, dne 7.6. 
(v kategorii do 40 let zvítězil Petr Teslík z HZS Moravskoslezského kraje, z  
HZS Zlínského kraje byl Vítězslav Polčák na 7. místě; v kategorii nad 40 let 
zvítězil Pavel Šustr, na druhém místě se umístil Josef Vlk – oba příslušníci 
z HZS Zlínského kraje; v kategorii družstev zvítězilo družstvo HZS Morav-
skoslezského kraje, družstvo HZS Zlínského kraje se umístilo na 7. místě),  

- XII. ročník Memoriálu Františka Frajta, 14.6. (zvítězilo družstvo HZS Morav-
skoslezského kraje - ÚO Opava ve složení Petr Teslík a Tomáš Petreček, a 
stanovilo nový rekord tratě - 57,43 min., 

- VII. ročník krajského kola Zlínského kraje v požárním sportu družstev, 22.6. 
(zvítězilo družstvo Územního odboru Uherské Hradiště), 

- III. ročník Zlínské věže ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže, 10.8. (vítězem 
se stal Jan Neubert z HZS Středočeského kraje - KŘ Kladno v novém rekor-
du závodu 14,19 sec., z HZS Zlínského kraje se umístil Pavel Sádecký na 
19. místě),  

- VII. ročník soutěže o putovní pohár krajského ředitele v disciplínách TFA - 
Hasičský pětiboj Kroměříž, 20.9. (v kategorii do 40 let zvítězil Milan Pařil 
z HZS kraje Vysočina, z HZS Zlínského kraje se umístil Vítězslav Polčák na 
2. místě; v kategorii nad 40 let zvítězil Pavel Havlena z HZS kraje Vysočina, 
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z HZS Zlínského kraje se umístil Pavel Šustr na 2. místě; v kategorii družstev 
zvítězilo družstvo HZS kraje Vysočina, družstvo HZS Zlínského kraje, Zlín A 
skončilo  na 2. místě), 

- Noční soutěž v požárním útoku – disciplína z požárního sportu, 12.10. (zví-
tězilo družstvo HZS Moravskoslezského kraje - KŘ Ostrava), 

- Postupovou soutěž na mistrovství ČR ve vyprošťování osob z havarovaných 
vozidel (společnou pro Olomoucký a Zlínský kraj) uspořádal dne 10.10. Olo-
moucký kraj (zvítězilo družstvo ÚO Vsetín, ze stanice Valašské Meziříčí). 

 
Dále se v roce 2007 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: 

- Přebor České republiky hasičů v disciplínách TFA 23.5. - Olomouc (Josef 
Vlk a Pavel Šustr se umístili na prvních dvou místech v kategorii nad 40 let), 

- VIII. ročník soutěže Ostravská věž - TFA Ostrava, 13. května (2. a 3. místo 
v kategorii nad 40 let obsadili Josef Vlk a Pavel Šustr), 

- XI. ročník hasičského pětiboje FIREFIGHTER FENZY CUP 2007 - Aero 
Vodochody, 2. června (5. místo obsadilo družstvo složené z příslušníků KŘ 
Zlín), 

- 10. mistrovství ČR v nohejbale trojic HZS, 20. června v Šumperku (2. místo 
obsadilo družstvo složené z příslušníků KŘ Zlín), 

- XXXVI. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR - 
Olomouc, 3. a 4. července 2007 (družstvo ÚO Uherské Hradiště obsadilo 
celkově 4. místo),  

- družstvo z KŘ Zlín ze stanice Valašské Klobouky se na základě loňského ví-
tězství v postupové soutěži zúčastnilo XIII. ročníku Memoriálu JUDr. Fran-
tiška Kohouta 2.10. v Praze, kde skončilo na 12. místě, 

- XI. ročník Velké ceny České republiky v požárním útoku družstev HZS krajů 
a HZS  podniků (celkově zvítězilo družstvo ÚO Uherské 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 2007 průběžně podle potře-
by poskytovány fyzickým osobám a jiným subjektům prostřednictvím tiskového mluv-
čího různými prezentačními formami. 

 
V roce 2007 nebyla doručena žádná stížnost ani jiné podání ve věci porušení po-

vinností HZS kraje uložených zákonem o svobodném přístupu k informacím. 
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HZS  kraje eviduje za rok 2007 celkem 5 oficiálních žádosti o poskytnutí informací, 
všechny byly vyřízeny.  
 
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 2007 uplatňována 
v následujících oblastech uvedenými formami: 

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

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

- 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 2007 se znovu podařilo výrazně zvednou prestiž webové prezentace, a to 
díky aktuálnosti zveřejňovaných zpráv. Webová prezentace je využívána nejen jako 
prostředek rychlé komunikace, ale jako prostor pro prezentaci sboru a jeho aktivit. 
Webová prezentace se neustále vyvíjí a jsou vytvářeny nové rubriky. V roce 2007 
byla vytvořena nová tvář úvodní strany a struktury webu. 

 
Díky celému souboru pracovních aktivit získal HZS kraje v roce 2007 znovu vy-

hodnocen jako nejlépe komunikující organizace v kraji. Velmi dobré hodnocení bylo 
prezentováno i na několika služebních setkáních republikové úrovně. 

 
Mediální a komunikační aktivity překračovaly v roce 2007 běžný rámec činností 

obvyklých u srovnatelných sborů. 
 
V roce 2007 se podařilo splnit téměř všechny hlavní stanovené úkoly z plánu ko-

munikačních aktivit. Bylo vydáno přes 450 tiskových zpráv, což představuje více než 
2000 zveřejněných článků v médiích, především pak vlivem nových mediálních titulů. 
Bylo poskytnuto na 300 rozhovorů pro rádia a asi 100 vyjádření do TV. Jako mimo-
řádně úspěšný projekt se každým rokem potvrzuje úsilí věnované prezentaci na in-
ternetových stránkách HZS kraje. Každoročně zaznamenáváme vzrůstající počet 
návštěvníků a zvyšující se zájem o takto prezentované informace. 
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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 2007 byly uskutečněny následující akce: 
 
Zahraniční pracovní cesty:   18 

5x Polsko, 6x Slovensko, 1x Maďarsko, 2x Německo, 
1x Rakousko, 2x Francie, 1x Finsko 

 
Obsahem těchto zahraničních cest byla příhraniční spolupráce, požární sport, me-

zinárodní konference, společný výcvik, obchodní jednání, kontrola výroby a přejímka 
pořizované techniky, prezentace protiplynového polygonu, léčebné ozdravné pobyty 
a akce organizované GŘ. 

 
Přijetí zahraničních delegací:   3 
 
Finanční náklady: 

pracovní cesty – běžné cestovní náhrady 
přijetí – cca 10.000,- Kč 

 
Nejpřínosnější akce: 

  Slovensko  – spolupráce s HaZZ krajů 
pokračování v navázané přeshraniční spolupráci, partnerství 
Slovensko – VII. mezinárodní konference Fireco 

 
HZS kraje dál pokračuje v navázané spolupráci s partnerským Trenčínským kra-

jem. Rozšiřuje se spolupráce s kolegy z Maďarska. 
 
4.4. Činnost v oblasti psychologické služby 
 

Psychologická služba HZS kraje plnila v roce 2007 úkoly ve třech základních ob-
lastech: 

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

 
V rámci spolupráce s personálním oddělením se psycholožka HZS kraje účastnila 

jednání komisí u výběrových a přijímacích řízení a poskytovala pro ně podklady 
z psychologických vyšetření. V roce 2007 bylo realizováno celkem 50 psychologic-
kých vyšetření, z toho 34 u uchazečů a 16 u příslušníků. 

 
V oblasti pomoci příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS kraje i jejich ro-

dinným příslušníkům  poskytovala psycholožka zejména různé formy psychologické-
ho poradenství a terapie, odborné konzultace a posttraumatickou péči. V roce 2007 
bylo poskytnuto 108 psychologických intervencí a konzultací . 

 
Psychologická služba se také podílí na vzdělávání příslušníků a zaměstnanců 

v oblasti psychologických jevů, komunikace a krizové intervence a to, jak formou od-
borné přípravy v rámci HZS kraje, tak i formou výuky v odborných kurzech HZS ČR 
v odborných učilištích požární ochrany . 
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V rámci odborné přípravy proběhlo u příslušníků v přímém výkonu služby a pří-
slušníků a občanských zaměstnanců z jednotlivých úseků HZS kraje 17 školení 
v celkovém počtu 100 hodin. V kurzech Takticko-strategického řízení a Vstupní pří-
pravy příslušníků odučila psycholožka HZS kraje v odborném učilišti PO Brno a od-
borném učilišti PO Frýdek-Místek 30 hodin. 

 
Na osvětové a výchovné činnosti spolupracovala psycholožka také s jinými orga-

nizacemi a podílela se např. na výcviku týmu dobrovolníků v psychosociální pomoci, 
přednášela budoucím záchranářům na střední zdravotnické škole ve Zlíně, nebo uči-
telům – preventistům základních a středních škol okresu Uh. Hradiště.  

 
Vlastní odbornost psycholožka pravidelně upevňuje a rozšiřuje účastí na odbor-

ných seminářích, cvičeních, kurzech a konferencích pořádaných HZS ČR i jinými or-
ganizacemi. V roce 2007 se zapojila do činnosti skupiny odborníků vytvářejících 
standardy psychosociální pomoci. Zlínský kraj byl také vybrán pro ověřování těchto 
standardů v praxi. 

 
Pomoc obětem mimořádných událostí probíhala formou koordinace psychosociál-

ní pomoci a poskytování krizové intervence přímo na místě události např. u požárů, 
dopravních a jiných nehod, živelních pohrom ap. V rámci operačního řízení byla psy-
choložka povolána v r. 2007 k 10 událostem zároveň s výjezdovou jednotkou a po-
skytovala první psychologickou pomoc 30 občanům. 

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

 
V roce 2007 se uskutečnilo celkem: 

- 5 kontrol vykonaných orgány vnější kontroly, 
- 9 kontrol (z toho 8 kontrol plánovaných a 1 kontrola operativně zařazená mi-

mo plán) a 3 interní audity v rámci vnitřního kontrolního systému. 
 

4.5.1. Kontroly vykonané orgány vn ější kontroly 
 

V roce 2007 se uskutečnily tyto kontroly: 
- MV GŘ HZS ČR (nastavení a zajišťování vnitřního kontrolního systému HZS 

kraje), 
- MV – odbor sociálního zabezpečení (evidence důchodového pojištění, ne-

mocenská péče, výsluhové nároky), 
- Město Uherské Hradiště (čerpání účelové dotace z rozpočtu města), 
- OSSZ Zlín (odvod pojistného, kontrola plnění úkolů v důchodovém zabezpe-
čení), 

- Finanční úřad Zlín (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkč-
ních požitků) – tato kontrola doposud nebyla ukončena. 

 
V roce 2007 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.  
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4.5.2. Vnit řní kontroly v kompetenci pracovišt ě interního auditu a kontroly 
 

Přehled interních auditů: 
- Fond pracovní doby, dodržování režimu pružné pracovní doby v návaznosti 

na evidenci stravenek a náhrady cestovních výdajů, 
- Léčebné ozdravné pobyty, jejich organizace, uzavírání smluv, vyúčtování, 
- Vnitřní kontrolní systém HZS kraje, jeho účinnost a přiměřenost. 

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

320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebyl zaznamenán žádný případ písemného upo-
zornění vedoucímu orgánu veřejné správy podle § 31 odst. 2 zákona o finanční kont-
role.  

 
Na základě provedených auditů lze zhodnotit vnitřní kontrolní systém HZS kraje 

jako přiměřený a účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu 
veřejné správy. K tomuto závěru dospěla i kontrola MV – GŘ HZS ČR, která se u 
HZS kraje uskutečnila v červnu 2007. 

 
Přehled obecných kontrol: 

- Plnění plánu hlavních úkolů a zaměření činnosti HZS kraje k 31.12.2006, 
- Kontrola dokumentace o vedení zásahu, 
- Příprava a provedení prověřovacích a taktických cvičení, 
- Zásoby, skladová evidence, 
- Poskytování odborné podpory při zásazích jednotek PO, 
- Plnění plánu hlavních úkolů a zaměření činnosti HZS kraje k 30.6.2007, 
- Vykazování služební pohotovosti, 
- Následná kontrola plnění opatření, 
- Nemovitý majetek HZS kraje, smluvní vztahy (mimořádná kontrola operativně 

zařazená z podnětu MV). 
 

Na základě kontrolních zjištění u obecných kontrol byla přijata opatření, která by-
la spolu se závěry a doporučeními projednána na poradě vedení HZS kraje. Zjištěné 
nedostatky - nemají charakter závažných zjištění s negativním dopadem na rozpočet 
- byly odstraněny ihned nebo průběžně tak, aby se zamezilo jejich opakovanému 
vzniku.     
 
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 
 

V průběhu roku 2006 byly se všemi stávajícími příjemci finančních prostředků po-
depsány dohody o ukončení smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva, na 
základě kterých jim byly finance refundovány. Z uvedeného důvodu vyplývá, že  HZS 
kraje v roce 2007 neposkytoval žádnou veřejnou finanční podporu. Vzhledem k této 
skutečnosti nebyla v roce 2007 provedena žádná veřejnosprávní kontrola.  
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5. PLNĚNÍ KONCEPČNÍCH ÚKOLŮ A CÍLŮ 
 

Koncepce požární ochrany kraje podle zákona o požární ochraně byla v roce 2007 
dokončena, dne 21.12.2007 byla schválena MV – GŘ HZS ČR a začátkem roku 
2008 bude projednána s Krajským úřadem Zlínského kraje. 
 
 
6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE A INFORMACE  
 

Další důležité údaje a informace z oblasti činnosti HZS kraje jsou uvedeny v části 
II. tohoto dokumentu. 
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Příloha č. 1  
 

Tab. 1 Přehled hovorů řešených v systému TCTV 112 Zlín 
 

Měsíc 150 112 

Leden 2 590 14 824 
Únor 2 378 13 035 
Březen 2 508 13 903 
Duben 2 656 11 656 
Květen 2 619 12 632 
Červen 2 992 12 978 
Červenec 2 433 12 831 
Srpen 2 693 14 041 
Září 2 341 12 703 
Říjen 2 301 12 719 
Listopad 2 147 13 549 
Prosinec 2 122 13 742 
Rok 2007 29 780 158 613 
Celkem všech volání 188 393 
 
 

Graf 1 Procentuální porovnání počtu tísňových volání  
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Příloha č. 2 
 

Statistika zásahové činnosti za rok 2007 
 

Tab. 2 Přehled o zásazích jednotek PO v okresech kraje  
 

ZÁSAHY  
Okres (kraj) / 
jednotka 

Počet udá-
lostí  všech jed-

notek PO  HZS krajů   JSDH obcí HZS podni-
ků 

JSDH pod-
niků 

Kroměříž 741 1 137 749 358 26 4 

Uh. Hradiště 769 1 089 709 265 13 102 

Vsetín 1 057 1 339 670 567 100 2 

Zlín 1 123 1 529 1 056 266 102 105 

Zlínský 3 690 5 094 3 184 1 456 241 213 

 
 

Graf 2 Přehled počtu zásahů v okresech kraje  
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Tab. 3 Přehled počtu jednotlivých typů událostí  
 

Typ události / okres (kraj) Krom ěříž Uh. Hradišt ě Vsetín Zlín Zlínský 

12 - P - s účastí jednotky PO 148 160 183 204 695 

19 - P - bez účasti jednotky PO 2 7 5 12 26 
P celkem 150 167 188 216 721 

21 - DN - silniční 178 197 235 235 845 

22 - DN - silniční hromadná 0 2 4 2 8 

23 - DN - železniční (vč. Metra) 6 3 5 8 22 

24 - DN - letecká 0 0 0 1 1 

25 - DN - ostatní 0 2 0 0 2 
DN celkem 184 204 244 246 878 

31 - ŽP -povodeň, záplava, déšť 51 39 34 20 144 

32 - ŽP - sníh, námrazy 11 2 34 15 62 

33 - ŽP - větrná smršť 8 7 18 13 46 

34 - ŽP - sesuv půdy 0 0 0 0 0 

35 - ŽP - ostatní  0 0 0 0 0 
ŽP celkem 70 48 86 48 252 

41 - UNL - únik plynu/aerosolu 1 1 1 5 8 

42 - UNL - únik kapaliny  4 3 6 1 14 

43 - UNL - únik ropných prod. 23 26 31 38 118 

44 - UNL - únik pevné látky 0 0 0 1 1 

45 - UNL - ostatní  2 2 6 5 15 
UNL celkem 30 32 44 50 156 

51 - TH - technická havárie 0 0 0 0 0 

52 - TH - technická pomoc 257 232 364 430 1 283 

53 - TH - technologická pomoc 4 3 13 16 36 

54 - TH - ostatní pomoc 16 18 53 22 109 
TH celkem 277 253 430 468 1 428 

61 - Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0 

71 - Ostatní mimořádné ud. 1 0 0 0 1 

81 - Planý poplach 29 65 65 955 254 

Události celkem 741 769 1 057 1 123 3 690 
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Graf 3 Přehled počtu událostí dle typu události 
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Graf 4 Procentuální podíl jednotlivých typů událostí 
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Následky jednotlivých druh ů mimo řádných událostí 
 

Tab. 4 Přehled počtu usmrcených a zraněných osob a hasičů při událostech 
 

Počet usmrcených Počet zran ěných 
Okres (kraj) 

osob hasi čů 
HZS 

hasi čů 
SDH osob hasi čů 

HZS 
hasi čů 
SDH 

Evakuovaní  Zachrán ění 

Kroměříž 25 0 0 159 3 4 22 43 

Uh. Hradiště 22 0 0 150 2 8 1 97 

Vsetín 30 0 0 178 0 2 1 114 

Zlín 28 0 0 208 6 1 2 145 

Zlínský 105 0 0 695 11 15 26 399 

 
 
Graf 5 Přehled počtu usmrcených/zraněných a zachráněných/evakuovaných osob při 

událostech 
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Tab. 5 Přehled základních údajů o požárech  
 

Údaje o PO / ÚO (kraj) Kroměříž Uh.Hradiště Vsetín Zlín ZLK  

Počet požárů 150 167 188 216 721 

škoda < 10 tis. Kč 106 90 125 124 445 

škoda 10 - 250 tis. Kč 38 66 45 77 226 

škoda 250 - 1 000 tis. Kč 3 4 12 10 29 

škoda > 1 000 tis. Kč 3 7 6 5 21 

Přímá škoda (tis. Kč) 8 777,00 103 745,00 25 191,50 40 267,50 177 981,00 

Uchráněná hodnota (tis. Kč) 39 308,00 115 165,00 94 799,00 125 738,00 375 010,00 

Usmrceno osob 2 1 1 3 7 

Zraněno osob 14 18 12 3 47 

Evakuováno 2 0 0 2 4 

Zachráněno 0 0 0 6 6 

 
 

Graf 6 Srovnání počtu požárů podle přímé škody po okresech 
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Mimo řádné události typu požár se škodou nad 1 mil. K č 
 

Tab. 6 Přehled počtu požárů přesahující přímou škodu 1 mil. Kč 
 

Údaje o PO / okres (kraj) Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín Zlínský  

Škoda > 1 000 tis. Kč 3 7 6 5 21 

Přímá škoda (tis. Kč) 5 100 97 413 15 650 30 593 148 756 

Uchráněné hodnoty (tis. Kč) 2600 65 958 48 540 54 340 171 438 
Usmrceno osob 1 1 0 0 2 

Zraněno osob 2 0 0 0 2 
Usmrceno hasičů 0 0 0 0 0 

Zraněno hasičů 0 5 1 0 6 

 
 

Graf 7 Přehled přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech nad 1 mil. Kč po 
okresech 
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Přehled nejzávažn ějších událostí typu požár se škodou nad 1 mil. K č v kraji za rok 2007 
 

1. Okres Krom ěříž 
 
Datum:   26.2.2007 
Adresa:   Holešov 
Objekt:   Rodinný dům 
Příčina:  Technická závada – vada materiálu, konstr. 
Přímá škoda:  1 500 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
Datum:   21.7.2007 
Adresa:   Počenice - Tetětice 
Objekt:   Kombajn 
Příčina:  Technická závada – vada materiálu, konstr. 
Přímá škoda:  1 600 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
Datum:   9.9.2007                                                                                              
Adresa:   Břest 
Objekt:   Nákladní vozidlo společnosti IVECO 
Příčina:  Dopravní nehoda 
Přímá škoda:  2 000 000 Kč 
Usmrceno:  1 
Zraněno:  2



 

  

2. Okres Uherské Hradišt ě 
 
Datum:   9.1.2007 
Adresa:   Strání - Květná 
Objekt:   Kulturní dům 
Příčina:  Úmyslné zapálení 
Přímá škoda:  13 500 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
Datum:   13.3.2007 
Adresa:   Uherský Brod 
Objekt:   Nákladní a osobní dopravní prostředky 
Příčina:  Dopravní nehoda 
Přímá škoda:  3 700 000 Kč 
Usmrceno:  1 
Zraněno:  0 
 
 
 
 
Datum:   25.3.2007 
Adresa:   Huštěnovice 
Objekt:   Dolina a.s., Staré Město 
Příčina:  Technická závada – vada materiálu, konstr. 
Přímá škoda:  7 500 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 



 

  

Datum:   8.5.2007 
Adresa:   Hluk 
Objekt:   Visteon – Autopal, s.r.o. 
Příčina:  Kouření 
Přímá škoda:  16 493 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 
Datum:   28.6.2007 
Adresa:   Uherský Brod 
Objekt:   Kovosteel, s.r.o. 
Příčina:  Úmyslné zapálení 
Přímá škoda:  33 980 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 
Datum:   1.9.2007 
Adresa:   Uherský Brod 
Objekt:   Filex, a.s. 
Příčina:  Úmyslné zapálení 
Přímá škoda:  14 240 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 



 

 

Datum:   7.9.2007 
Adresa:   Babice 
Objekt:   Hamé, a.s. 
Příčina:  Technická závada – vada materiálu, konstr. 
Přímá škoda:  8 000 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 

3. Okres Vsetín 
 
Datum:   9.4.2007 
Adresa:   Valašské Meziříčí 
Objekt:   Agrocentrum Podlesí, a.s. 
Příčina:  Neobjasněná příčina – dosud v šetření 
Přímá škoda:  4 800 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 
Datum:   15.4.2007 
Adresa:   Valašské Meziříčí 
Objekt:   Sklad slámy 
Příčina:  Úmyslné zapálení 
Přímá škoda:  1 200 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 



 

 

Datum:   19.4.2007 
Adresa:   Liptál 
Objekt:   Hospodářská usedlost 
Příčina:  Neobjasněná příčina – dosud v šetření  
Přímá škoda:  2 050 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 
Datum:   1.5.2007 
Adresa:   Liptál 
Objekt:   Chata 
Příčina:  Nepředpokládané změny provozních parametrů  
Přímá škoda:  1 500 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 
 
Datum:   20.8.2007 
Adresa:   Hutisko - Solanec 
Objekt:   Chata 
Příčina:  Neobjasněná příčina – dosud v šetření 
Přímá škoda:  1 100 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 
 



 

 

Datum:   6.12.2007 
Adresa:   Valašské Meziříčí 
Objekt:   Stavební stroje 
Příčina:  Nepředpokládané změny provozních parametrů  
Přímá škoda:  5 000 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 

 

4. Okres Zlín 
 
Datum:   4.2.2007 
Adresa:   Zlín - Kvítková 
Objekt:   Jídelny, restaurace 
Příčina:  Technická závada – vada materiálu, konstr. 
Přímá škoda:  3 406 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
Datum:   2.3.2007 
Adresa:   Zlín - Malenovice 
Objekt:   ZPS slévárna, a.s. 
Příčina:  Nepředpokládané změny provozních parametrů 
Přímá škoda:  6 065 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 



 

 

Datum:   19.6.2007 
Adresa:   Zlín – tř. Tomáše Bati 
Objekt:   Spur, a.s. – sklad prům. zboží 
Příčina:  Sváření a řezání  
Přímá škoda:  18 000 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 
Datum:   27.10.2007 
Adresa:   Petrůvka 
Objekt:   Sklady píce a steliva 
Příčina:  Děti do 15 let  
Přímá škoda:  2 122 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 
 
Datum:   18.11.2007 
Adresa:   Veselá 
Objekt:   Budovy výroby spotřebního zboží 
Příčina:  Zanedbání bezpečnostních předpisů  
Přímá škoda:  1 000 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 
 
 
 
 



 

 

Procentuální podíl zásah ů PS Byst ř ice pod 
Hostýnem podle typu události

36%

20%

29%

10% 2%

3%

Procentuální podíl zásah ů PS Holešov podle 
typu události

26%

25%

33%
6% 3%

7%

Statistika zásahové činnosti JPO I (HZS kraje) v kraji podle typu událos ti za rok 2007 
 

PS Byst řice pod Hostýnem: 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS Holešov: 
 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Požár (P) 27 

Dopravní nehoda (DN) 39 

Živelní pohroma (ŽP) 14 

Únik nebezpečných látek (UNL) 3 

Technická pomoc (TP) 47 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 4 

Celkem 134 

Požár (P) 27 

Dopravní nehoda (DN) 37 

Živelní pohroma (ŽP) 6 

Únik nebezpečných látek (UNL) 3 

Technická pomoc (TP) 28 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 8 

Celkem 109 



 

 

Procentuální podíl zásah ů PS Krom ěříž podle 
typu události

38%

21%

26%

7% 4%

4%

Procentuální podíl zásah ů PS Morkovice-
Slížany  podle typu události

32%

19%

17%

25% 6%

1%

PS Krom ěříž:  
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PS Morkovice – Slížany:                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 89 

Dopravní nehoda (DN) 109 

Živelní pohroma (ŽP) 30 

Únik nebezpečných látek (UNL) 17 

Technická pomoc (TP) 158 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 1 

Planý poplach (PP) 16 

Celkem 420 

Požár (P) 16 

Dopravní nehoda (DN) 14 

Živelní pohroma (ŽP) 21 

Únik nebezpečných látek (UNL) 5 

Technická pomoc (TP) 27 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 1 

Celkem 84 



 

 

Procentuální podíl zásah ů PS Uh. Hradišt ě  
podle typu události

32%

22%

28%

6% 4%

8%

Procentuální podíl zásah ů PS Uh. Brod podle 
typu události

33%

25%

30%
3% 5%

4%

PS Uherské Hradišt ě:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PS Uherský Brod: 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Požár (P) 100 

Dopravní nehoda (DN) 131 

Živelní pohroma (ŽP) 26 

Únik nebezpečných látek (UNL) 19 

Technická pomoc (TP) 148 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 36 

Celkem 460 

Požár (P) 56 

Dopravní nehoda (DN) 68 

Živelní pohroma (ŽP) 6 

Únik nebezpečných látek (UNL) 12 

Technická pomoc (TP) 71 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 10 

Celkem 223 



 

 

Procentuální podíl zásah ů PS Valašské 
Meziříčí podle typu události

35%

25%

24%

7% 4%

5%

Procentuální podíl zásah ů PS Vsetín podle 
typu události

41%

23%

22%

4%
4%

6%

PS Valašské Mezi říčí: 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PS Vsetín:                                                                   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Požár (P) 90 

Dopravní nehoda (DN) 87 

Živelní pohroma (ŽP) 24 

Únik nebezpečných látek (UNL) 16 

Technická pomoc (TP) 123 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 19 

Celkem 359 

Požár (P) 63 

Dopravní nehoda (DN) 60 

Živelní pohroma (ŽP) 10 

Únik nebezpečných látek (UNL) 11 

Technická pomoc (TP) 116 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 17 

Celkem 277 



 

 

Procentuální podíl zásah ů PS Luhačovice 
podle typu události

44%

14%

33%

5%
2%

2%

Procentuální podíl zásah ů PS Otrokovice 
podle typu události

45%

25%

18%

4%
6%

2%

PS Luha čovice:  
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

PS Otrokovice: 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 18 

Dopravní nehoda (DN) 41 

Živelní pohroma (ŽP) 6 

Únik nebezpečných látek (UNL) 3 

Technická pomoc (TP) 54 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 3 

Celkem 125 

Požár (P) 59 

Dopravní nehoda (DN) 42 

Živelní pohroma (ŽP) 9 

Únik nebezpečných látek (UNL) 13 

Technická pomoc (TP) 105 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 4 

Celkem 232 



 

 

Procentuální podíl zásah ů PS Slavičín podle 
typu události

31%

21%

41%

3%
4%

0%

Procentuální podíl zásah ů PS Valašské 
Klobouky podle typu události

24%

35%

29% 2% 3%

7%

PS Slavi čín: 
 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PS Valašské Klobouky: 
 

                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Požár (P) 14 

Dopravní nehoda (DN) 27 

Živelní pohroma (ŽP) 2 

Únik nebezpečných látek (UNL) 3 

Technická pomoc (TP) 21 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 0 

Celkem 67 

Požár (P) 31 

Dopravní nehoda (DN) 26 

Živelní pohroma (ŽP) 2 

Únik nebezpečných látek (UNL) 3 

Technická pomoc (TP) 22 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 6 

Celkem 90 



 

 

Procentuální podíl zásah ů PS Zlín podle typu 
události

40%

20%

24%

3%
5%

8%

PS Zlín: 
 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

Požár (P) 121 

Dopravní nehoda (DN) 143 

Živelní pohroma (ŽP) 20 

Únik nebezpečných látek (UNL) 32 

Technická pomoc (TP) 238 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimořádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 49 

Celkem 603 



Zpráva o činnosti a hospodaření HZS kraje                                                                          2007 

 
49 

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), ve znění pozdějších předpisů, 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. 2007: 
  

Věk Muži Ženy Celkem % 
do 20 let 1 - 1 - 
21 – 30 let 116 11 127 27 
31 – 40 let 116 13 129 28 
41 – 50 let 109 19 128 27 
51 – 60 let 73 7 80 17 
61 let a více 3 - 3 1 
Celkem 418 50 468 100 
% 89 11 100 x 

 
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2007: 

 
Dosažené vzd ělání Muži Ženy Celkem % 

Základní - - - - 
Vyučen - - - - 
Střední odborné 32 3 35 7 
Úplné střední - - - - 
Úplné střední odborné 290 22 312 67 
Vyšší odborné 12 1 13 3 
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Vysokoškolské 84 24 108 23 
Celkem 418 50 468 100 

 
Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2007: 

 
 Celkem K č 
Průměrný hrubý měsíční plat 32 195 

 
 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců 
v roce 2007: 

 
 Počet 
Nástupy 18 
odchody 26 
 

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav  k 31. 12. 2007: 
 

Doba trvání Po čet % 
do 5 let 132 28 
do 10 let 103 22 
do 15 let 95 21 
do 20 let 53 11 
nad 20 let 85 18 
Celkem 468 100 

 
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. 14    14 
Německý j. 6    6 
Francouzský j.      
Další jazyky      
Celkem 20    20 

 
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,  
Zborovská 216 

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

ČOV Morkovice,  
Kolaříkova 559 

Morkovice 30 990,00 0 30 990,00 

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 4 890 441,00 860 879,00 5 751 320,00 

Sklad CO Uherské Hra-
diště, Purkyňova 364 

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

ÚO Uh. Hradiště celkem  27 683 941,00 1 214 330,00 28 898 271,00 
Stanice Vsetín,  
Havlíčkova 327 

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

Stanice Val. Meziříčí, 
Železničního vojska 
1347 

Val.Meziříčí 63 926 484,69 1 511 250,00 65 437 734,69 

Sklad CO Vsetín,  
Jasenice 

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 
ÚO Vsetín celkem  86 333 738,09 2 251 600,00 88 585 338,09 
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 3 881 120,00 369 940,00 4 251 060,00 

Stanice Luhačovice, 
Uherskobrodská 877 

 1 265 460,00 0 1 265 460,00 

KŘ Zlín celkem  80 521 623,90 5 081 060,00 85 602 683,90 
HZS kraje celkem 207 467 108,34  8 924 110,00 216 391 218,34 

 
    

Ostatní majetek Ú četní stav v K č 
sowtvare 4 125 376,80 
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 815 585,00 
samostatné movité věci a soubory - stroje, přístroje a zařízení 94 006 406,97 
samostatné movité věci a soubory – dopravní prostředky 310 394 271,59 
samostatné movité věci a soubory - inventář 17 955 886,32 
samostatné movité věci a soubory – nepotřebný majetek 1 261 768,10 
drobný dlouhodobý hmotný majetek 78 945 257,10 
nedokončené investice - stavební 31 339 282,00 
nedokončené investice - strojní 0,00 
materiál na skladě  19 709 850,92 
materiál na cestě 120 535,10 
HZS  kraje celkem 562 674 219,90 

 
 

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. 
2007 

Po lhůtě 
splatnosti 

soudn ě vy-
máhané 

Po lhůtě 
splatnosti 
nevymáh. 

Po lhůtě 
splatnosti 
upomínk. 

Závazky celkem 22 330 465,76 0,00 125 923,91 0,00 
Pohledávky celkem 8 485 790,61 431 468,20 53 585,90 0,00 
v tom:  
Poskytnuté zálohy na zásoby  2 775 040,01 0,00 0,00 0,00 
Poskytnuté zálohy na služby                                   125 348,00 0,00 0,00 0,00 
Poskytnuté zálohy - zásoby 
FKSP 

5 390,00 0,00 0,00 0,00 

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

642 242,00 0,00 0,00 0,00 

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

4 085 320,00 0,00 0,00 0,00 

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

233 678,00 0,00 0,00 0,00 

Pohl. za spl. pokut. od obyv.         193 500,00 104 000,00 0,00 0,00 
Pohl. za rozp. příjmy 256 777,20 224 968,20 0,00 0,00 
Pohl.za rozp. příjmy - pokuty ze 
smluv 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

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

12 137,50 0,00 0,00 0,00 

Pohl. za spl. pokut          102 500,00 102 500,00 0,00 0,00 
Pohl.za zam. - manka a škody 51 053,00 0,00 51 053,00 0,00 
Ost. pohledávky za zaměst. 272,00 0,00 0,00 0,00 
Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 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 
2007 

Převod 
do rez. f.  

Příjmy celkem 55 980  56 213 0 0 70 350 0 
v tom:  
nedaňové a kapitálové příjmy  

504 504 0 0 12 752 0 

příjmy z poj.na soc.zabezp. a 
přísp. na st.pol.zam. 

55 476 
 

55 709 0 0 57 598 0 

z toho: pojistné na důchodové 
pojištění 

45 686 45 879 0 0 47 429 0 

       
Výdaje celkem 311 966  359 028 11 675 370 703 370 325 372 
Běžné výdaje celkem 269 466 272 813 2 892 275 705 275 350 349 
z toho: platy zaměstnanců a 
ostatní platby za provedenou 
práci 

174 643 180 002 673 180 675 180 675 0 

v tom: prostředky na platy  170 126 175 430 673 176 103 176 103 0 
z toho: platy v prac. poměru 6 961 6 961 0 6 961 6 961 0 
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platy ve služ. poměru 163 165 168 469 673 169 142 169 142 0 
OPPP  4 517 4 572 0 4 572 4 572 0 
Povinné pojistné placené za-
městnavatelem 

60 024 61 821 236 62 057 62 057 0 

Převod FKSP 3 402 3 508 13 3 521 3 521 0 
Ostatní sociální dávky 2 765 3 265 0 3 265 2 917 348 
z toho:  odchodné, úmrtné 0 0 0 0 0 0 
DNP 525 1 025 0 1 025 734 291 
Ostatní běžné výdaje 28 632 24 217 1 970 26 187 26 181 1 
Výdaje na financování programů 
reprodukce majetku*) 

42 500 86 215 8 783 94 998 94 974 24 

*) 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 2007: 
 

Rozpis závazných limitů a ukazatelů pro HZS kraje na rok 2007 byl stanoven ge-
nerálním ředitelstvím HZS ČR  dne 5.2.2007.  

 
V průběhu roku 2007 bylo provedeno celkem 66 rozpočtových opatření,  z toho 34 

rozpočtových opatření bylo provedeno na základě úpravy závazných limitů a ukaza-
telů generálním ředitelstvím HZS ČR, 18 vlastních rozpočtových opatření realizovalo 
přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých závazných ukazatelů stanovených 
pro rok 2007 podle § 25 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
a 14 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 generálním ředi-

telstvím HZS ČR provedeno 10 rozpočtových opatření. V první části roku se jednalo 
především zabezpečení přechodu na odměňování podle zákona č. 361/2003 Sb., o 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, 
dále byly mzdové prostředky navýšeny o odměny členům reprezentačního družstva 
HZS ČR v požárním sportu.  

 
Z důvodu nedostačujícího limitu stanoveného rozpisem závazných limitů a ukaza-

telů na rok 2007 byly dvěma rozpočtovými opatřeními zvýšeny dávky nemocenského 
pojištění.  
 

V roce 2007 došlo k navýšení závazných ukazatelů v oblasti ostatních provozních 
výdajů v souvislosti s pokrytím výdajů souvisejících s přípravou a provedením 3. mis-
trovství ČR v disciplinách TFA 2007 s mezinárodní účastí, na úhradu provozních ná-
kladů u objektu HZS Zlínského kraje v Luhačovicích, který částečně užívá Policie 
ČR, na obnovu, doplnění a nahrazení poškozených věcných prostředků požární 
ochrany pro výjezdové jednotky  HZS Zlínského kraje, k jejichž poškození došlo 
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v souvislosti s likvidací rozsáhlého požáru pneumatik ve firmě Kovosteel Uherský 
Brod ve dnech 28.6.- 1.7.2007 a na udržení a posílení akceschopnosti HZS. Roz-
počtové prostředky byly rovněž posíleny z kapitoly VPS, a to na řešení mimořádných 
škod v souvislosti s „ptačí chřipkou“ a na sanační práce při likvidaci kontaminované 
půdy v místě dopravní nehody vozidla CAS 24 Renault. 

 
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 osmi rozpočtovými opatře-
ními. 

 
Rozpočtová opatření v oblasti investičních výdajů souvisejících s financováním 

reprodukce 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. Největší objem 
výdajů v rámci financování programů představovaly akce opravy a údržba nemovité-
ho majetku a opravy a údržba movitého majetku. 

  
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, jejichž plnění navazuje na čerpání mzdových prostřed-
ků. Významnou část příjmů tvoří prostředky  podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prostředky přijaté z rozpočtů územních sa-
mosprávných 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. Dalšími příjmy byly smluvní 
pokuty a pojistné náhrady. 
 
3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele – použití 

mimorozpočtových zdrojů v roce 2007: 
 

Na financování činnosti HZS kraje se částečně podílely i mimorozpočtové zdroje 
v celkovém objemu  11 674 880,-Kč. 
 
Struktura mimorozpočtových zdrojů použitých v roce 2007: 
 
v oblasti b ěžných výdaj ů:          2 892 127 
z toho: 
příjmy podle zákona 133/1985 Sb.         1 412 000 
příjmy podle § 70 zákona č. 218/2000 Sb.                          8 196 
úspora podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.             921 931 
neinvestiční příspěvky měst Zlínského kraje            550 000 
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v oblasti programového financování         8 782 75 3 
z toho: 
dotace z rozpočtu měst a Zlínského kraje        2 000 000 
prostředky dle § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.            20 000 
úspora podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.        6 762 753 
 
Celkem           11 674 880 
 
Použití mimorozpočtových zdrojů dle druhu výdajů: 
 
Ostatní provozní výdaje            1 983 655 
Mzdové prostředky               672 942 
Povinné pojistné               235 530 
Neinvestiční výdaje programového financování            20 000 
Investiční výdaje programového financování        8 762 753 
 
Celkem           11 674 880 
 
      
4. Komentář k čerpání mzdových prostředků, ostatních plateb za provedenou práci a 

souvisejících výdajů za rok 2007: 
 

Celkový objem mzdových prostředků je členěn na mzdové prostředky na platy a 
ostatní platby za provedenou práci. 

 
HZS kraje zaměstnával v roce 2007 příslušníky na základě zákona č. 361/2003 

Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů a občanské zaměstnance na základě zákoníku práce. V tomto členění jsou 
rozděleny mzdové prostředky na platy. 

 
Celkový objem mzdových prostředků pro příslušníky činil za rok 2007 částku Kč 

169,141.942,00 (v tom Kč 672.942,00 mimorozpočtové prostředky – úspora z roku 
2006). Celkový objem  byl vyčerpán na 100 %. Průměrný plat příslušníka v roce 2007 
dosáhl 32.718,00 Kč. V rámci mzdových prostředků byly vyplaceny mimořádné od-
měny ve výši 3,41 % z celkových prostředků na platy příslušníků, a to v rámci povo-
leného limitu 5 % z ročního objemu mzdových prostředků. 

 
Celkový objem mzdových prostředků pro občanské zaměstnance činil za rok 

2007 Kč 6,961.000,00 a byl vyčerpán na 100,00 %. Průměrný plat občanského za-
městnance v roce 2007 činil 23.203,00 Kč. V rámci mzdových prostředků byly vypla-
ceny mimořádné odměny ve výši 7,56 % z celkového objemu mzdových prostředků 
na rok 2007. 

 
Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány v roce 2007 v celkové výši 

4 572 000,- Kč. Do této položky jsou zahrnuty: 
Odměny za práce podle dohod – pro zabezpečení prací, které nejsou předmětem 
činnosti HZS kraje     Kč   763.000,00 

Peněžité dary příslušníkům   Kč 3,809.000,00 

(průměr na příslušníka činil 8.841 Kč) 
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5. HZS kraje nerealizoval v roce 2007 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 2007  

Převedeno       
do rez. 
fondu 

Pořízení, obnova a provozování ICT hasi čského záchranného sboru  
Optické propojení HZS a PČR a na úrovni 
krajů 

2 378 000 0 2 378 000 2 378 000,00 0

Upgrade IT na KOPIS 648 000 0 648 000 647 899,10 100,00

Bezpečnostní politika IT 500 000 0 500 000 500 000,00 0

Elektronická siréna 800 000 0 800 000 797 728,00 2 272,00

Upgrade databáze serveru ORACLE 400 000 0 400 000 400 000,00  0

Server Domino - záložní 180 000 0 180 000 179 999,64 0

Přístupový systém na požární stanici  170 000 0 170 000 170 000,00 0

Pořízení AMDS 540 000 0 540 000 538 475,00 1 525,00

Reprodukce nemovitého majetku hasi čského záchranného sboru  
Luhačovice stanice IZS – stavební úpravy 3 147 000 3 626 350,00 6 773 350 6 772 426,00 924,0

Valašské Klobouky PS - výcvikové středis-
ko 

19 613 000 4 000 000 23 613 000 23 613 000,00 0

Cisternová automobilová stříkačka 6 157 0000 0 6 157 000 6 156 770,00 230,00

Reprodukce movitého majetku  hasičského záchranného sboru 
Technický automobil chemický 4 453 000 0 4 453 000 4 452 043,00 957,00

Vyšetřovací automobil 729 000 0 729 000 728 900,00 100,00

Osobní automobil – prevence 591 000 0 591 000 591 000,00 0

Osobní automobil 0 358 500 358 500 358 500,00 0

Automobilový žebřík 30 m 13 088 000 0 13 088 000 13 087 040,00 960,00

Kompresor na dýchací vzduch 475 000 0 475 000 474 988,50 11,00

AZ 30 – technická obnova 3 988 000 0 3 988 000 3 987 400,00 600,00

214217 Opatření k ochran ě životního prost ředí 
Uherský Brod PS – odsávání výfukových 
plynů 

0 777 903 777 903 777 903,00 0

Periodická obnova základní požární techniky jednote k zařazených do plošného pokrytí  

CAS základní 10 000 000 0 10 000 000 9 999 937,00 62,00

Celkem 67 857 000 8 762 753 76 619 753 76 612 009,34 7 741,00

 
 

v Kč 

Neinvesti ční výdaje související 
s financování reprodukce majetku 

Upravený 
rozpo čet          

(R2)                   

Mimoroz-
počtové 
zdro je   

Celková 
možnost 
čerpání                      

Čerpání v 
roce 2007                                 

Převod       
do rez .     
fondu 

Pořízení, obnova a provozování ICT hasi čského záchranného sboru  
FPSP-oprava a údržba nemovitého majet-
ku  RS Milotice 

0 20 000 20 000 20 000,00 0

Upgrade IT na KOPIS 433 000 0 433 000 432 100,90 899,00



Zpráva o činnosti a hospodaření HZS kraje                                                                          2007 

 
57 

Opravy a udržování informační a komuni-
kační technologie 

2 470 000 0 2 470 000 2 463 616,65 6 383,00

pronájem za telekomunikační vedení a 
výkony spojů 

2 358 000 0 2 358 000 2 358 000,00 0

kmitočtové spektrum 23 000 0 23 000 23 000,00 0

pořízení majetku 1 080 000 0 1 080 000 1 075 241,50 4 758,00

provozní výdaje ICT – spotřební materiál a 
movitý majetek ICT 

672 000 0 672 000 671 293,55 706,00

školení 44 000 0 44 000 43 316,00 684,00

Reprodukce nemovitého majetku hasi čského záchranného sboru  
oprava a udržování nemovitého majetku 4 014 000 0 4 014 000 4 013 999,90 0

Reprodukce movitého majetku hasi čského záchranného sboru  

opravy a udržování movitého majetku 7 264 000 0 7 264 000 7 261 668,87 2 331,12

Celkem 18 358 000 20 000 18 378 000 18 362 237,37 15 761,12

 
 

7. HZS kraje dotace a návratné finanční výpomoci neposkytuje. 
 
8. HZS kraje nečerpal v roce 2007 finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. 
 
9. HZS kraje není členem mezinárodních organizací. 
 
10. Komentář k  výdajům na zahraniční služební cesty realizovaných v roce 2007: 
 
Účelem zahraničních  služebních cest je získání nových poznatků a zkušeností vy-
slanými příslušníky a jejich následné využití v praxi po potřeby HZS Zlínského kraje, 
při plnění jeho úkolů vyplývajících ze zákonných předpisů  a nařízení. Bližší zahra-
ničním 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 
2006 

Použito v 
roce 2007  

Zbývá 
k použití  

  Přev. do 
rez. fon du  

2007 

Stav  
rez. fondu  

k 31.12.2007 
Běžné výdaje 1 310 900 *)1 310 900 0 376 376 

Mzdové a související výdaje 921 931 908 472 0 73 73 

FKSP 0 13 459 0 0 0 

Ostatní dávky 644 186 0 644 186 57 316 701 502 

Dávky nemocenského pojištění 3 509 0 3 509 291 125 294 634 

Běžné výdaje celkem 2 880 526 2 232 831 647 695 348 890 996 585 

Systémově určené výdaje na finan-
cování investičních programů 

6 782 765 6 762 753  
*)    18 765 

1 247 7 741 8 988 

Neinvestiční výdaje vázané k inv. 
programům 

501 946 *)  501 946 0 15 761 15 761 

Výdaje na financování programů 
celkem 

7 284 711 7 283 464 1 247 23 502 24 749 

Převod do rezervního fondu celkem 10 165 237 9 516 295 648 942 372 392 1 021 334 

 
 
12. HZS kraje neprovozuje hospodářskou ani jinou činnost. 
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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 nejsou zveřejňovány jiným způsobem. 
 
j) HZS kraje nezřizuje organizační složky ani příspěvkové organizace. 
 


