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I. ZPRÁVA  O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY 
 
 
1. ÚVOD 
 

Zprávu o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2008 zpracovává 
Hasičský 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 
krajskými 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 

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

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

pokrytí 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 
kraje, 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 

mimořádných událostech. 
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V souladu s výše uvedenými právními předpisy byly úkoly v obou základních 
oblastech požární ochrany na území kraje realizovány v rámci přímého nebo 
přeneseného výkonu státní správy (kraje, obce, hasičský záchranný sbor kraje) a 
zásahovou činností výkonných složek integrovaného záchranného systému (dále jen 
„IZS“), zejména jednotky požární ochrany (dále jen „jednotky PO“), Policie České 
republiky (dále jen „PČR“) a zdravotnická záchranná služba. 
 

Trvale základními a nosnými prvky zabezpečujícími plnění úkolů v obou 
zmíněných oblastech požární ochrany jsou HZS kraje a jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí (dále jen „jednotky SDH obcí“). 
 

Organizační členění HZS kraje a jeho personální obsazení: 
 
Org. členění HZS kraje                  Počet zaměstnanců v letech 2001 - 2008 **) 
 2001 200 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Krajské ředitelství Zlín 44 57 66 202 *) 209 *) 211 *) 220 *) 220*) 
Územní odbor Kroměříž 88 92 93 88 85 86 86 90 
Územní odbor Uh. Hradiště 81 82 80 74 73 73 77 74 
Územní odbor Vsetín 85 8 8 86 85 83 83 85 82 
Územní odbor Zlín 131 134 127 - - - - - 
HZS kraje celkem: 429 453 452 449 450 453 468 466 
 *) 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 2008 u HZS kraje ukončilo služební nebo pracovní poměr celkem 32 
osob a přijato bylo celkem 35 osob. 
 
 
2. ÚSEK PREVENCE A CIVILNĚ NOUZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ 
 
2.1. Výkon státního požárního dozoru 
 
2.1.1. Kontrolní činnost 
 

HZS Zlínského kraje provádí v souladu s právními předpisy výkon státního 
požárního dozoru formou kontrolní činnosti celkem u 2113 podnikajících subjektů. 
Pro rok 2008 bylo z tohoto počtu vyčleněno 448 subjektů.  
 

 Subjekty celkem  Subjekty pro rok 2008  
Krajské ředitelství Zlín 892 213 
Územní odbor Kroměříž  374 80 
Územní odbor Uh. Hradiště 481 64 
Územní odbor Vsetín 366 91 
HZS kraje celkem 2113 448 

  
 
V roce 2008 bylo v souladu s požadavky generálního ředitelství hasičského 
záchranného sboru ČR (dále jen „GŘ HZS“) zadáno 5 kontrolních úkolů:  

•   KÚ č. 1 – skladování chemických látek v podlimitním množství  
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•   KÚ č. 2 – nouzové zásobování pitnou vodou (NZPV) 
•   KÚ č. 3 – dokumentace zdolávání požárů (DZP, úkol zadán na rok 2008 a 

2009) 
•   KÚ č. 4 - zásobování potravinami  
•   KÚ č. 5 - ubytovny (součinnost s cizineckou policií a Krajskou hygienickou 

správou – dále jen „KHS“) 
•   kontroly škol – zřízené Krajským úřadem (součinnost s Českou školní 

inspekcí) 
 

2008 DZP 
zásobování 
pitnou 
vodou 

chemické 
látky 

zásobování 
potravinami  ubytovny  

KŘ Zlín 29 1 22 16 11 
ÚO KM 7 1 10 2 3 
ÚO UH 8 1/3 5 3 3 
ÚO VS 5 1 13 5 9 
Celkem 49 4/3 50 26 26 

Počet závad 185 18/14 112/77 187 143/21 
 
Nejčastější závady  
 
KÚ č. 1 – skladování chemických látek v podlimitní množ ství 
dokumentace o začlenění 
závady ve zpracování dokumentace – požární řád 
nesprávné umístění přenosného hasícího přístroje 
 
KÚ č. 2  - nouzové zásobování pitnou vodou 
závady ve zpracování dokumentace požární ochrany 
označování pracovišť a ostatních míst ve vztahu k požární ochraně 
neodstranění závad z revizí elektro, skladování kyslíku 
 
KÚ č. 3  - dokumentace zdolávání požár ů (DZP) 
závady v dokumentaci o začlenění 
neoznačení nouzových východů 
zpracování DZP (textová i grafická část) 
 
KÚ č. 4 – usklad ňování zásob potravin  a krmiv 
dokladování provozuschopnosti PBZ ( požárně bezpečnostního zařízení) 
závady ve zpracování požárně poplachový směrnic 
provádění preventivních požárních prohlídek 
provádění školení a odborné přípravy včetně dokumentace 
dokumentace o provádění kontrol a revizí elektro., hromosvodů, komínů aj.  
 
KÚ č. 5 – ubytovací za řízení - součinnostní kontrola s PČR a KHS 
označení nouzových východů 
dokladování kolaudačních rozhodnutí 
dokumentace o začlenění činností do kategorií 
doklady prokazující provádění kontrol a revizí elektrozařízení, plynových zařízení aj. 
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    Statistika kontrolní činnosti: 
 

 KM UH VS ZL 2008 2007 
komplexní kontroly 11 5 16 37 69 70 
tematické kontroly 59 36 71 152 318 384 
kontrolní dohlídky 15 9 78 48 150 201 
celkem 85 50 165 237 537 655 
plán 142 110 170 263 685 729 
 
   Neplnění plánovaného počtu kontrol bylo způsobeno dlouhodobým neobsazením 
funkčních míst na úseku kontrolní činnosti a dlouhodobou nemocí. V závěru roku 
2008 byl vytvořen předpoklad obsazení všech funkčních míst na odboru prevence, a 
tím také zajištění plnění plánu kontrolní činnosti. 

 
2.1.2. Stavební prevence 
 

Dle § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se státní požární dozor 
vykonává posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání 
územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, 
dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním 
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 nevykonává u 
staveb nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (podrobně čl.V odst. 3. zákona č. 
186/2006 o změně některých zákonů s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění). 

 
K předloženým projektům, na základě požadavku investora nebo místně 

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

- rozpor v obsahu projektové dokumentace a požárně bezpečnostního řešení 
(dále jen „PBŘ“), požadavky PBŘ nejsou specifikovány v profesních částech 
projektu (vzduchotechnika, zdravot.) 

- u složitějších projektů nejsou předkládány výkresy požární ochrany 
- přetrvávají problémy s uplatňováním požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb v návaznosti na stavební 
zákon 

 
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 
prohlídky pro vydání kolaudačního souhlasu. Nedostatky vyskytující se při 
kolaudačních řízeních: 

- nesplnění podmínek schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby, 
stavba není provedena dle schváleného PBŘ a není ani provedena změna 
stavby před dokončením 

-  použití odlišných stavebních konstrukcí a záměna technického zabezpečení 
-  neúplnost dokladů o montáži a provozuschopnosti požárně bezpečnostních 

zařízení.  
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Vzájemnou spolupráci jednotlivých dotčených orgánů tj. stavebních úřadů, HZS 
kraje, hygieny lze hodnotit kladně. V průběhu roku 2008 se zástupci HZS zúčastnili 
dvou odborných seminářů pracovníků stavebních úřadů Zlínského kraje, na kterých 
byl dohodnut oboustranně vyhovující postup řešení sporných požadavků nového 
stavebního zákona.  Ze strany investorů je trvale vyvíjen nátlak na okamžité a 
přednostní zpracování stanoviska z důvodu čerpání různých druhů dotací. 

 
Následující tabulka uvádí číselné hodnoty dokreslující činnost úseku stavební 

prevence. Počty a rozsah prací zůstává na úrovni let minulých. Pokles počtu 
vydaných stanovisek na straně jedné nahradil zvýšený počet účastí na kolaudačních 
řízeních. Stoupl rovněž počet pozvánek k účasti na jednáních. 

 
 KM UH VS ZL 2008 2007 

Počet žádostí 560 755 897 940 3152 3339 Vydaná 
stanoviska  Počet stanovisek 520 685 875 893 2973 3173 

Počet pozvánek 38 36 55 78 207 239 Územní 
řízení Počet účastí 0 6 0 6 12 14 

Počet pozvánek 163 146 161 163 633 360 Stavební 
řízení Počet účastí, stan. 1 8 2 39 50 113 

Počet pozvánek 247 304 465 525 1541 1297 Kolaudace 
Počet účastí 217 298 412 450 1377 1186 

 
 
2.1.3.  Zjiš ťování p říčin vzniku požár ů 
 
   V roce 2008 bylo ve Zlínském kraji zaznamenáno 652 (-69)*požárů. Při požárech 
došlo k úmrtí 4 (-3)1 osob a zranění 56 (+9)* osob. Mezi zraněnými bylo 13 (+0)* 
hasičů. Nejvíce požárů se stalo v okrese Zlín 212 (-4)* a nejméně v okrese Kroměříž 
124 (-26)*. Celkově došlo při požárech k přímé škodě ve výši 59 113 (-118 868)* tis. 
Kč. Zásahem jednotek požární ochrany se podařilo uchránit hodnoty ve výši 220 520 
(-154 490)* tis. Kč. 

 
   Základní údaje za rok 2008: 
  KM UH VS ZL CELKEM  
Počet požárů - CELKEM 124 156 160 212 652 

Požáry se škodou <10.000 Kč 85 91 103 144 423 

Požáry se škodou 10.000-250.000 Kč 32 46 47 51 176 

Požáry se škodou 250.000-1 000.000 Kč 6 11 8 13 38 

Požáry se škodou nad 1 000.000 Kč 1 8 2 4 15 

Přímá škoda (tis. Kč) 8 066 24 093 8 717 18 237 59 113 

Uchráněné hodnoty (tis. Kč) 40 575 83 333 42 437 54 175 220 520 

Usmrceno osob 0 2 1 1 4 

Zraněno osob 11 13 11 21 56 

Evakuováno osob  0 0 0 2 2 

 

                                                 
1 rozdíl oproti roku 2007 
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Procentuální zastoupení počtu požárů v okresech ve Zlínském kraji: 

Kroměříž
19%

Zlín
32%

Vsetín
25%

Uh. Hradiš tě
24%

 
 
 
Příčiny vzniku požárů v roce 2008: 
 

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

Usmrceno 
osob  Zraněno osob  

Neobjasněno, v šetření 26 5 587 0 1 

Dále nešetřeno 297 0 0 0 

Úmyslné založení 40 4 369 0 1 

Děti do 15 let 13 990 0 0 

Nedbalostní jednání 108 14 620 3 35 

Požáry od topidel 7 1 221 0 0 

Komíny celkem 8 1 238 0 1 

Technické závady  135 23 732,5 0 11 

Samovznícení celkem 4 2 366 0 1 

Mimořádné celkem 14 4 989 1 6 

CELKEM  652 59 112,5 4 56 
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   Požáry podle způsobu uzavření 2008: 
 

Způsob uzav ření požáru Počet 
požárů Podíl v % Přímá škoda 

(v tis. K č) Podíl v % 

Dosud nezatříděno, nesledováno  306 46,93 1 401 2,37 
Dosud v řešení (nepouž. od r.2003)  0 0 0 0 
Uzav. HZS kraje v přestupk. řízení  1 0,15 3 120 5,28 
Uzav. HZS kraje v blokovém řízení  42 6,44 3 134 5,3 
Uzav. HZS kraje v příkazním řízení  5 0,77 770 1,3 
Uzav. HZS kraje jako jiný delikt  0 0 0 0 
Projednáno na místě požáru  171 26,23 30 069,5 50,87 
Odloženo, zastaveno, jiný způsob   86 13,19 10 908,5 18,45 
Uzavřeno soudem  0 0 0 0 
Dosud v šetření u policie ČR  41 6,29 9 709,5 16,43 
Celkem 652 100 59 112,5 100 
 
 
   Požáry podle způsobu uzavření 2008 graficky: 

 

6%

53%

0%

0%0%

0%
1%

6%

48%

26%

13%

 Dosud nezatříděno, nesledováno  Projednáno na místě požáru 

 Odloženo, zastaveno, jiný způsob HZS ZLK  Uzav. HZS ZLK v blokovém řízení 

 Dosud v šetření u policie ČR  Uzav. HZS ZLK v příkazním řízení 

 Uzav. HZS ZLK v přestupkovém řízení  Dosud v řešení (nepouž. od r. 2003) 

 Uzav. HZS ZLK jako jiný delikt  Uzavřeno soudem 
 

 
 
2.1.4. Správní řízení 
 

V roce 2008 došlo k navýšení počtu projednávaných správních deliktů a celkové 
výše uložených pokut, a to především u podnikajících subjektů. Ve větší míře jsou 
tak využívány možnosti zákona o požární ochraně jako represivního nástroje s cílem 
zvýšení kvality požárního zabezpečení. Oproti předcházejícím létům uložení 
finančního postihu využívají všechny územní odbory. 
 



Zpráva o činnosti a hospodaření HZS kraje                                                                       2008 
 
 

10 
 

C e l k e m   KM UH VS ZL 
2008 2007 2006 

Blokové pokuty 
(počet/Kč) 9/6800 16/1040

0 13/9500 9/5000 47/32700 46/33300 41/27600 

Řízení  
o přestupku 2/2000 4/13500 0 2/4000+ 

napomenutí 8/19500 9/13000 18/19000 

Rozh. o pokutě 
(počet/Kč) 1/40000 5/20000

0 4/75000 9/101000 19/416000 12/342500 3/70000 

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

 
 
 
2.2. Činnost dot čeného orgánu podle zákona č. 59/2006 Sb. 
 
2.2.1. Vnější havarijní plán 
 
   V roce 2008 dále probíhal proces schvalování bezpečnostní dokumentace 
u provozovatelů nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ve 
Zlínském kraji dle zákona č. 59/2006 Sb.,(NAVOS Kroměříž, Nippon Kayak 
Jablůnka, Zeveta Bojkovice, Deza Organik Otrokovice a Deza Valašské Meziříčí, u 
které došlo ke změně technologie výroby). V současné době je ve Zlínském kraji dle 
zákona č. 59/2006 Sb., 16 organizací nakládajících s nebezpečnými chemickými 
látkami se zařazením do skupiny A (6 organizací) a do skupiny B (10 organizací). 

   V uvedeném roce byl zpracován a schválen Vnější havarijní plán provozovatele CS 
CABOT Valašské Meziříčí a Vnější havarijní plán provozovatele STV GROUP Rataje 
u Kroměříže. 

 
2.2.2. Kontrolní činnost 
 

C e l k e m   KM UH VS ZL 
2008 2007 2006 

Počet kontrol 3 3 4 1 11 10 5 
0 0 0 1 1 12 0 Vyj.k dok. - skupina A 

                 - skupina B   2 2 2 0 6 6 2 
 
 
2.3. Ochrana obyvatel 
 
 V roce 2008 se HZS kraje zaměřil na plnění úkolů vyplývajících z Plánu hlavních 
úkolů  GŘ HZS na rok 2008. Jednalo se především o kompletní aktualizaci plánů 
konkrétních činností, přílohové části Havarijního plánu Zlínského kraje s ohledem na 
nově vyčleňované síly a prostředky AČR, problematiku objektů a zařízení 
s podlimitním množstvím nebezpečných látek a rozpracování koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. 

   V roce 2008 na základě analýzy územních rizik kraje proběhlo vytypování 
a předurčení 40 jednotek požární ochrany typu V (dále jen „JPO V“) pro plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí a krizových situací.  
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   Závěrem roku 2008 bylo uskutečněno jednání se zřizovateli těchto JPO V 
ke zmiňované problematice a připraveny osnovy školení velitelů a jednotlivých 
příslušníků těchto jednotek, které proběhne v roce 2009. 

 
2.3.1. Varování a vyrozum ění 
 
 Jednou z priorit HZS kraje na úseku ochrany obyvatelstva je dobře fungující 
systém varování. V roce 2008 se rozšířilo připojení rotačních sirén a bezdrátových 
rozhlasů na jednotný systém vyrozumění a varování (dále jen „JSVV“). Tímto krokem 
bylo realizováno další zefektivnění JSVV ve Zlínském kraji. Za přispění dotací od 
Krajského úřadu Zlínského kraje byly ve 12 obcích kraje rekonstruovány obecní 
rozhlasy a připojeny na JSVV. Tímto krokem se nahrazují i neefektivní a zastaralé, 
mnohdy i nefunkční sirény u soukromých objektů, kde náklady na opravy a údržbu 
jsou příliš vysoké.  
 
   Stav v zabezpečení Zlínského kraje prostředky varování (sirénami) v roce 2008: 

Okres 
Sirény 
rotační 

HZS kraje 

Elektronické 
sirény 

Dálkov ě 
ovládané 

sirény 

Jiné 
sirény  

Místní 
rozhlas a 
kabelová 
televize 

Místní 
rozhlas 

ovládaný 
dálkov ě 

Krom ěříž 36 11 45 71 96 28 
Uherské 
Hradišt ě 

65 15 77 74 85 10 

Vsetín 65 4 68 59 74 16 
Zlín 76 10 68 71 127 23 
Zlínský kraj 242 40 258 275 382 77 
Zvýšení po čtů 7 0 5 -5 19 12 
 

 
2.3.2. Nouzové p řežití a humanitární pomoc 
 
   V roce 2008 byl zpracován návrh technické specifikace kontejneru nouzového 
přežití a postoupen GŘ HZS ČR ke konečné realizaci pro Zlínský kraj.  
 
   Jako základ nouzového přežití se využívají vytypovaná stacionární zařízení 
a vhodné budovy. Na území Zlínského 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. 

   V problematice humanitární pomoci HZS kraje v minulosti uzavřel čtyři smlouvy, a 
to s Českým červeným křížem (dále jen „ČČK“), konkrétně s oblastními spolky 
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. HZS kraje v roce 2008 oslovil opět ČČK a 
předběžně další organizace (např. Maltézská pomoc, Charity, ADRA) s tím, že 
v budoucnu patrně budou s těmito sdruženími taktéž uzavřeny součinnostní dohody. 
Smlouvy s ČČK budou v roce 2009 aktualizovány. 

 Otázka humanitární pomoci je pojata jednak jako pomoc materiální (ošacení, 
stravování, hygienická péče apod.) a jednak jako pomoc duchovní. Humanitární 
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pomoc je organizována za účelem zlepšení životních podmínek postiženého 
obyvatelstva a zmírnění jeho utrpení.  

 
2.3.3. Ukrytí a individuální ochrana 
 
   Pro ukrytí obyvatelstva jsou předurčeny stávající stálé úkryty a také (a to 
především) improvizované úkryty s využitím přirozených ochranných vlastností 
staveb a terénu. Do improvizovaného ukrytí se rovněž počítají i prostory bývalých 
stálých úkrytů (vyřazených z evidence). Za ukrytí obyvatel odpovídá starosta obce.   

 V roce 2008 bylo ve Zlínském kraji z centrální evidence vyřazeno 15 úkrytů na 
základě předložené žádosti právnické nebo podnikající fyzické osoby. 

 Během roku 2008 byla rovněž průběžně rušena věcná břemena související 
s úkryty civilní ochrany.Tato věcná břemena byla zřízena v letech 1999 – 2000 
tehdejším Okresním úřadem Zlín. Institut věcného břemene (zde konkrétně u úkrytů 
civilní ochrany) vznikl v době, kdy v právním řádu České republiky neexistovala 
žádná norma, která by tuto problematiku řešila. Přijetím zákona č. 239/2000 Sb., o 
Integrovaném záchranném systému však věcná břemena ztratila opodstatnění, a 
proto se přikročilo k jejich zrušení.  

   Přehled o současném úkrytovém fondu Zlínského kraje je uveden v následující 
tabulce (stav k 31. 12. 2008): 
 

Okres  Počet úkryt ů Kapacita úkryt ů Procento ukrytí  
Kroměříž 3 640 0,6 
Uh. Hradiště 20 4 900 3,4 
Vsetín 38 8 625 5,9 
Zlín 39 13 125 6,8 
Zlínský kraj  100 27 290 4,6 
Úbytek úkrytů 15 4 085 0,7 

 

2.3.4. Zjiš ťování a vyhodnocování radia ční, chemické a biologické situace 
 
 U HZS kraje byla zřízena již před několika lety vyhodnocovací skupina, jejímž 
úkolem je v budoucnu řešit situace vzniklé v důsledku válečného stavu, jiného 
ohrožení státu nebo teroristických útoků. Jednalo by se např. o zjišťování 
a vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace. Úkolem skupiny bude 
v případě potřeby analyzovat situaci a stanovit další postupy složek IZS v ohroženém 
prostoru.  
 

2.3.5. Zařízení civilní ochrany 
 
   Do dne 31. 12. 2008 nevzniklo na území Zlínského kraje žádné zařízení civilní 
ochrany a HZS kraje ani žádnou žádost o zřízení těchto zařízení neobdržel. Plnění 
úkolů prostřednictvím zařízení civilní ochrany však bude naopak realizováno 
především vybranými jednotkami požárními ochrany (konkrétně bylo předurčeno 
40 JPO V) v rámci Zlínského kraje.  
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2.3.6. Materiál civilní ochrany 
 
 Ve Zlínském kraji byly v roce 2008 prostředky individuální ochrany (dále jen „PIO“)  
soustředěny do dvou skladů HZS kraje. Materiál ze skladu ve Vsetíně byl soustředěn 
do skladu v prostorech Základny logistiky Olomouc ve Vizovicích  a materiál ze 
skladu ve Zdounkách byl přemístěn do skladu v Uherském Hradišti. Tyto prostředky 
jsou v omezeném počtu určeny pro vybrané skupiny obyvatelstva dle Koncepce 
ochrany obyvatelstva. 

 
Současný skutečný počet PIO pro vybrané skupiny obyvatelstva na teritoriu kraje 

je následující: 
 

Okres/materiál  Lícnice - dosp ělí Lícnice - d ětské  Dětské vaky  Filtr MOF-2,4  
Kroměříž 287 0 0 1 150 
Uh.Hradiště 474 475 118 540 
Vsetín 20 158 315 456 52 682 
Zlín 10 496 518 38 14 900 
Zlínský kraj 31 415 1 308 612 69 272 
Úbytek prostř. 85 0 38 0 
 
 
2.3.7. Posuzování územn ě plánovací dokumentace a staveb  
 
   HZS kraje, jakožto dotčený orgán státní správy na úseku ochrany obyvatelstva, 
vydává závazná stanoviska k územně plánovací dokumentaci územních celků a ke 
stavbám dotčených požadavky ochrany obyvatelstva. 

Počty vydaných stanovisek v roce 2008: 
 
 Vyjád ření k ÚP obcí  Vyjád ření ke stavbám  
Krajské řed. Zlín 19 0 
Územní odbor Kroměříž 44 0 
Územní odbor Uh. Hradiště 71 0 
Územní odbor Vsetín 174 6 
Celkem  308 6 
 
 
2.4. Havarijní a krizové plánování 
 
2.4.1. Zpracování havarijní a krizové dokumentace 
 
    V roce 2008 byla provedena kompletní aktualizace Krizového a Havarijního 
plánu Zlínského kraje v elektronické a tištěné podobě. Průběžně byla věnována 
pozornost aktualizaci internetových stránek krizového řízení. Na podkladě 
provedených kontrol farem velkochovatelů drůbeže byly zpracovány karty těchto 
velkochovatelů z důvodu připravenosti na vznik mimořádné události ptačí chřipky 
(aviární influenze). V této souvislosti bylo rovněž  provedeno cvičení IZS na výskyt 
aviární influenze  na farmě Lechotice. V součinnosti s Krajským úřadem byl 
zpracován a schválen „Pandemický plán Zlínského kraje“. 
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 Ve spolupráci se složkami IZS a Krajským úřadem byla zpracována brožura 
„Hejtmanství pro bezpečí občanů“, která přibližuje principy fungování IZS a občanům 
předkládá přehled cenných rad, jak se zachovat v případě mimořádné události. Tato 
brožura byla distribuována občanům Zlínského kraje. 
 
 
2.4.2. Akce v oblasti havarijního a krizového pláno vání 
 

Ve spolupráci s krajským úřadem byly roce 2008 v oblasti havarijního a krizového 
plánování uskutečněny následující akce: 

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

- řešení problematiky zimních stadionů (čpavkové hospodářství), 
- řešení problematiky objektů možného napadení a kritické infrastruktury, 
- řešení problematiky mimořádné události ptačí chřipky, 
- řešení problematiky z.č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
- řešení problematiky naplňování informačního systému ARGIS (dále jen „IS 

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

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

 
   V uplynulém roce byl aktualizován číselník nezbytných dodávek a po otestování 
správné funkčnosti ve cvičném prostředí IS ARGIS byl implementován do provozního 
prostředí IS ARGIS. Aktualizace dat v IS ARGIS byla zahájena v  květnu 2008 a 
bude dokončena nejpozději do konce roku 2009.  
 
   HZS kraje pravidelně na počátku každého měsíce aktualizuje softwarový nástroj 
„KRIZDATA“, který umožňuje pracovníkům krizového řízení všech stupňů v lokálním 
režimu prohlížení základních údajů o nezbytných dodávkách a jejich dodavatelích, 
pořízených v IS ARGIS.  

   Přehled naplňování IS ARGIS u HZS kraje v jednotlivých letech:  

Rok návrh oslovení p říprava ukon čeno Celkem 

2002 0 0 0 60 60 
2003 0 31 7 73 111 
2004 150 22 5 213 390 
2005 98 80 20 798 996 
2006 41 25 11 948 1 025 
2007 6 31 4 1 043 1 084 
2008 110 215 102 710 1 139 
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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 2008 byla provedena instrukčně metodická zaměstnání s představiteli 
(zástupci) složek IZS na téma: 

- projednání typových činností složek při společném zásahu (STČ 07/IZS - 
Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Záchrana pohřešovaných 
osob-pátrací akce v terénu“, STČ 09/IZS - Typová činnost složek IZS při 
mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí),  

- vyhodnocení cvičení složek IZS v roce 2007,  
- plán cvičení složek IZS v roce 2008,  
- dny IZS v rámci Zlínského kraje 
- hodnocení společných zásahů a spolupráce v rámci IZS. 

 
3.1.2. Příprava a řešení mimo řádných událostí 
 

V roce 2008 HZS kraje na  základě ustanovení vyhlášky č. 247/2001 Sb., 
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., 
připravil novelizaci nařízení kraje v oblasti požární ochrany č. 3/2006 a č. 4/2006 ve 
znění nařízení kraje č. 1/2007 a 2/2007.  Uvedené novelizace budou předloženy ke 
schválení Radě Zlínského kraje v 1. čtvrtletí roku 2009. 

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

každoročně organizována 4 cvičení IZS, pro každý okres jedno cvičení. V roce 2008 
se navíc uskutečnila 2 cvičení složek IZS v okrese Zlín.  
 
   V roce 2008 se jednalo o následující cvičení: 
 
Termín  Téma cvi čení Objekt – místo 

7.3. TRAUMA 2008 – hromadný přísun a převzetí 
raněných do zdravotnického zařízení 

Krajská nemocnice T. Bati a.s., 
Zlín 

4.6. Požár budovy s výskytem většího počtu osob + 
ověření standardů psychosociální pomoci ZŠ Kvítková 4338, Zlín 

25.6. Nález předmětu s podezřením na přítomnost     
B-agens 

ZŠ Pod Skalkou 293, Rožnov pod 
Radhoštěm 

25.9. Výskyt aviární influenzy na farmě v Lechoticích Farma Lechotice 

2.10. Demonstrování úmyslu sebevraždy Most přes řeku Moravu 
v Uherském Hradišti 

7.10. Záchranné práce - vyproštění ze sutin a závalů  Kostelec u Zlína 
 
 
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 
orgánem složek IZS v kraji. KOPIS je sdružené dispečerské pracoviště operačního a 
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informačního 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 
směnném režimu (ve čtyřech směnách po sedmi příslušnících na směnu - tři 
operační důstojníci a čtyři  operační technici).  

 
   V průběhu roku 2008 došlo k instalaci a integraci technologie pro automatické 
hlasové vyrozumívání (AMDS) na KOPIS. Během roku byla technologie několikrát 
úspěšně odzkoušena při cvičném svolání a ověření dosažitelnosti členů krizových 
štábů a povodňových komisí krajského úřadu a obcí Zlínského kraje. 

 
   Byla provedena aktualizace SW : 

- dispečerská aplikace Spojař, 
- aplikace SSU (statistické sledování událostí), 
- MedisAlarm (databáze nebezpečných látek), 
- GIS (nové vrstvy geografického informačního systému: hydranty a vodovody, 

nové ulice, školy, úřady, tábory, bankomaty, obchodní domy, benzínové 
pumpy, parkoviště, kostely, zvláštní povodně, drůbežárny a zóny ptačí 
chřipky). 

 
 
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 , 
jednoho 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. 
 

3.2.3. Pult centrální ochrany – sou časný stav 
 
Na pult centrální ochrany je celkem napojeno 62 ústředen elektrické požární 

signalizace – 12 z okresu Kroměříž, 17 z okresu Uherské Hradiště, 12 z okresu 
Vsetín a 21 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 
jednotlivých stanicích k 31.12.2008 je uvedeno v následující tabulce: 
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Stanice  Předpis  Skutečnost  
Dislokace  Typ  Celkem  Směna Celkem  % napl.  

Kroměříž C1 39 13 39 100% 
Bystřice p. H. P1 15 5 16 107% 
Holešov P0 9 3 8 89% 
Morkovice-Slížany P0 9 3 9 100% 
Uherské Hradiště C1 39 13 36 92% 
Uherský Brod P2 24 8 25 104% 
Vsetín P3 33 11 31 94% 
Valašské Meziříčí C1 39 13 35 90% 
Zlín C3 69 23 62 90% 
Valašské Klobouky P1 15 5 17 113% 
Luhačovice P0 9 3 9 100% 
Slavičín P0 9 3 9 100% 
Otrokovice P1*) 21 7 21 100% 
Celkem jednotky HZS kraje   330  317 96% 
*) Zvýšení koeficientem 1,4 
 
3.3.2. Jednotky SDH obcí v kraji 
 

Ke konci roku 2008 bylo v rámci kraje evidováno celkem 371 jednotek SDH obcí, 
z toho 24 jednotek typu JPO II (z tohoto počtu je v pohotovosti 16 jednotek), 48 
jednotek typu JPO III a 299 jednotek typu JPO V. Přestože bylo v roce 2007 vydáno 
z rozpočtu Zlínského kraje celkem 6,5 mil Kč na vybavení jednotek SDH obcí, 
přetrvává neutěšený stav ve vybavení těchto jednotek ochrannými prostředky pro 
zásahovou činnost. Ve vybavení JPO V je očekáváno značné zlepšení po realizaci 
programu Ministerstva vnitra na vybavení těchto jednotek ochrannými pomůckami, 
které má být realizováno v první polovině roku 2009. Také zásahová požární 
technika je u většiny jednotek již značně zastaralá a jen s velkým úsilím je udržována 
v požadovaném technickém stavu. V roce 2008 byly zajištěny finanční prostředky pro 
obměnu tří CAS, a to pro jednotku PO s územní působností kategorie JPO II ve 
Slušovicích, jednotku PO s územní působností JPO III v Hluku a jednotku PO 
s územní působností JPO II ve Zlíně-Prštném. 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. 

 
Z majetku HZS kraje bylo v roce 2008 bezúplatně převedeno na obce Zlínského 

kraje 5 kusů zásahových požárních automobilů, 2 kusy čerpadla PPS 12, 8 kusů 
dýchacích přístrojů Saturn a řada dalších technických prostředků a náhradních dílů 
pro jednotky SDH obcí v celkové pořizovací hodnotě cca 11 mil. Kč. 

.   
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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., Uherské 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 Aviation s.r.o., Otrokovice Otrokovice 
SCHOTT CR a.s., Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí 
Visteon-Autopal spol. s r.o., Nový Jičín Hluk 
Mitas a.s., Praha Zlín  
Crystalex a.s., Nový Bor Karolinka 
 
 
3.3.4.  Technická, odborná, metodická a organiza ční pomoc jednotkám PO 
 

V rámci technické pomoci jednotkám SDH obcí provádí HZS kraje zejména 
činnosti na úseku chemické a technické služby. Jedná se zejména o údržbu a drobné 
opravy věcných prostředků – plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů stlačeným 
vzduchem 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 

základní a cyklickou odbornou přípravu (OP) pro vybrané funkce – velitele 
a strojníky. Účast na této odborné přípravě v roce 2008 shrnuje následující tabulka:  

 
Počet osob Odborná p říprava provedená HZS 

Zlínského kraje  KM UH VS ZL Celkem  
základní OP 11 17 29 73 130 

Velitelé 
cyklická OP 87 48 61 57 253 
základní OP 7 17 29 35 88 

Strojníci 
cyklická OP 56 57 66 72 251 

 
 
 



Zpráva o činnosti a hospodaření HZS kraje                                                                       2008 
 
 

19 
 

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

přípravu nositelů dýchací techniky (NDT) a techniků speciálních služeb (TCH). Počet 
kurzů uskutečněných v roce 2008 je následující: 

 
 Počet osob  

Odborná p říprava NDT a TCH KM  UH VS ZL Celkem  
NDT 23 9 12 21 65 
TCH 0 0 0 0 0 

 
Metodickou a organizační pomoc zajišťují jednotlivé stanice HZS kraje v rámci 

svých hasebních obvodů převážně  formou ukázek techniky a speciálních činností 
(lezecké skupiny, vyprošťovací technika), a to v rámci požadavků obcí a jimi 
zřizovaných jednotek, zejména v rámci oslav výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů. Na stanicích HZS kraje jsou průběžně organizovány 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 organizovány obcemi pro veřejnost. 
 
3.3.5. Taktická a prov ěřovací cvi čení jednotek PO 
 

V roce 2008 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 
Likvidace olejové havárie Záchrana osoby z výškové budovy 
Požár střešní konstrukce Dopravní nehoda 
Vyprošťování osob z osobního automobilu Požár bytu v domově důchodců 
Požár rekreačního areálu Technologická havárie chromovna 
Požár kina Sušil Únik ropné látky 
DN s vyproštěním osob Požár klimatizace a půdy v KD 
Dopravní nehoda Požár sokolovny 
Dopravní nehoda Požár budovy 
Požár ústavu ve Zborovicích Vyproštění osoby v lese  
Požár výrobní haly Ton a.s. DN s následkem požáru 
Požár zámku v Kroměříži Požár zverimexu  
Požár Trachea Holešov Nález NL-identifikace NL 

Cvičení IZS - téma Výskyt aviární influenzy na farmě v Lechoticích 
 

HZS kraje, územní odbor Uherské Hradiště: 

Taktická cvi čení - téma  Prověřovací cvi čení - téma  
Požár a evakuace ZŠ Únik NL 
Požár ve slévárně Záchrana osoby z výšky 
Požár vysílače DV Záchrana osoby z hloubky 
Požár technických plynů DN s RA látkou 
Požár na farmě Olejová havárie 
Požár pečovatelského domu DN na NL 

Cvičení IZS - téma Demonstrování úmyslu sebevraždy 
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HZS kraje, územní odbor Vsetín: 

Taktická cvi čení - téma  Prověřovací cvi čení - téma  
Požár a evakuace ZŠ Únik NL 
Požár ve slévárně Záchrana osoby z výšky 
Požár vysílače DV Záchrana osoby z hloubky 
Požár technických plynů DN s RA látkou 
Požár na farmě Olejová havárie 
Požár pečovatelského domu DN na NL 

Cvičení IZS - téma Demonstrování úmyslu sebevraždy 
 
HZS kraje, krajské ředitelství: 

Taktická cvi čení - téma  Prověřovací cvi čení - téma  

DN s vyproštěním osob Požár zemědělského objektu se záchranou a 
evakuací zvířat 

Vyproštění osob ze závalu Požár výškové budovy s evakuací osob 
Požár budovy s výskytem většího počtu osob s 
evakuací Únik NL – havárie cisterny 

Požár výrobní objekt Únik NL – na vodě 
Požár výrobní objekt DN – silniční vyproštění osob 
Požár školy Únik NL – ropné produkty 
Požár chaty  Požár výrobního objektu 
Záchrana osob z výšky Požár ubytovacího zařízení 
Záchrana osoby z vodní plochy Požár – Dům s peč.službou 
Požár budovy s výskytem většího počtu osob s 
evakuací  Dopravní nehoda silniční 

Požár budovy s výskytem většího počtu osob s 
evakuací Požár výrobního objektu 

Zásah na NL na vodním toku Požár budovy s výskytem většího počtu osob s 
evakuací  

Požár zemědělského objektu Únik NL na vodě 
Požár kostelní věže Požár lesa – dálková doprava vody 
Požár zemědělského objektu Dopravní nehoda silniční 

Cvičení IZS - téma TRAUMA 2008 – Hromadný přísun a převzetí 
raněných do zdravotnického zařízení 

 Požár budovy s výskytem většího počtu osob + 
ověření standardů psychosociální pomoci 

 Záchranné práce - Vyproštění ze sutin a 
závalů 

 

 

3.4. Speciální služby 
 
3.4.1. Chemická služba 
 

V roce 2008 proběhl na stanici ve Valašských Kloboukách v protiplynovém 
polygonu výcvik všech příslušníku HZS kraje.  

 
V podmínkách HZS kraje je vybavení dýchací technikou v chemické službě 

postaveno na dvou druzích dýchacích přístrojů, a to Fenzy a Dräger. (ÚO Uherské 
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Hradiště a ÚO Vsetín – Dräger, KŘ Zlín a ÚO Kroměříž – Fenzy). V roce 2008 bylo 
v rámci pořízení nové požární techniky (program obnovy CAS MV – GŘ HZS) 
dodáno celkem 18 ks dýchacích přístrojů Dräger. Současně s pořízením nové 
požární techniky byly dodány 4 ks nových přetlakových chemických obleků a 12 ks 
nových obleků proti sálavému teplu.  

 
V roce 2008 v rámci sjednocení technického vybavení byl pořízen technický 

kontejner chemický s odpovídající výbavou pro stanici C1 Valašské Meziříčí, 
v celkové hodnotě 3,9 mil Kč ze státního rozpočtu. V současné době má HZS kraje 
na všech stanicích typu C1 (v Kroměříži, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí) 
odpovídající vybavení na likvidaci chemických havárií a uniku nebezpečných látek 
pro střední jednotky PO a na stanici C3 Zlín odpovídající vybavení pro opěrnou 
jednotku PO. 

Součástí nového kontejneru chemického je dekontaminační zařízení osob 
a zasahujících hasičů. Dekontaminační zařízení je tvořeno stanem  a zařízením pro 
tvorbu dekontaminační pěnové směsi s velkou úsporou vody. Spotřeba vody na 
jednu osobu je 6 litrů s tří procentním přimíšením dekontaminačního činidla. 
Dekontaminační činidla jsou ve třech skupinách: radioaktivní, biologické a chemické. 

 
V roce 2008 v rámci detekční techniky ve srovnání s předcházejícími roky došlo 

k zásadní změně, byly pořízeny nové detekční přístroje pro všechny jednotky HZS 
kraje :  

- 13 ks zásahových dozimetrů pro všechny stanice HZS kraje, v celkové hodnotě 
0,34 mil. Kč (ze státního rozpočtu), 

- čtečka k zásahovým dozimetrům včetně software pro pracoviště chemické 
služby na krajském ředitelství, v celkové hodnotě 0,04 mil. Kč (ze státního 
rozpočtu), 

- 28 ks osobních dozimetrů pro všechny stanice HZS kraje, v celkové hodnotě 
0,36 mil. Kč (ze státního rozpočtu),  

- 4 ks čteček osobních dozimetrů včetně software pro stanice typu C (C1 
Kroměříž, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí a C3 Zlín), v celkové hodnotě 
0,18 mil. Kč (ze státního rozpočtu), 

- mobilní pracoviště správy osobních dozimetrů pro pracoviště chemické služby 
na krajském ředitelství, v celkové hodnotě 0,18 mil. Kč (ze státního rozpočtu), 

- 1 ks přenosný disperzní Ramanův spektrometr pro stanici C3 Zlín, v celkové 
hodnotě 1,14 mil. Kč (ze státního rozpočtu), 

- 1 ks přenosný analyzátor plynných nebezpečných chemických látek pro stanici 
C3 Zlín, v celkové hodnotě 1,43 mil. Kč (ze státního rozpočtu). 

 
3.4.2. Technická služba 
 

V roce 2008 bylo v požární technice u HZS kraje průběžně doplňováno 
a obměňováno požární příslušenství,  jako např. pneumatické zvedací vaky, 
zdravotní nosítka, páteřní korzety, evakuační nosítka, vyprošťovací rámy, turbo 
proudnice. 

 
V roce 2008 byla pořízena termokamera nové generace v celkové hodnotě 0,49 

mil. Kč (z rozpočtu Zlínského kraje). Stávající termokamera KŘ Zlín byla přesunuta 
na ÚO Kroměříž. V současné době je již na všech stanicích typu C (Kroměříž, 
Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí a Zlín) ve výbavě termokamera. 



Zpráva o činnosti a hospodaření HZS kraje                                                                       2008 
 
 

22 
 

 
3.4.3. Strojní služba 
 

Na úseku strojní služby pokračovala v roce 2008 obměna požární techniky. Ve 
srovnání s rokem 2007 došlo k výrazným změnám. Byly zakoupeny dvě nové 
cisternové 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 – stanici Valašské Meziříčí a jedna pro KŘ Zlín – stanici Slavičín. Dále 
byla zakoupena jedna CAS z programu MV – GŘ HZS ČR v provedení technickém 
v celkové hodnotě 7,2 mil. Kč (ze státního rozpočtu) pro KŘ Zlín – stanici Valašské 
Klobouky a jedna CAS v celkové hodnotě 6,52 mil. Kč (ze státního rozpočtu), pro ÚO 
Uherské Hradiště – stanici Uherské Hradiště. Tyto CAS jsou zařazeny na stanice 
v souladu se systemizací techniky a nahradily stávající CAS, které byly morálně 
a technicky již zastaralé. Současně při pořízení těchto nových CAS byla zánovní 
kompletní a výkonnější hydraulická souprava ze stanice P1 Valašské Klobouky 
přesunuta do nové CAS na stanici P0 Slavičín. Tím byla nahrazena nekompletní 
hydraulická vyprošťovací souprava. 

 
V rámci 13 organizovaných výjezdů z celkového počtu 19 jsou zastaralé CAS již 

nahrazeny novými CAS zakoupenými po roce 2000.  
V rámci 3 ks záložních CAS jsou již 2 ks CAS obměněny novými CAS hmotnostní 

kategorie střední se základním vybavením, které je doplněno o hydraulické 
vyprošťovací zařízení.  

 
V roce 2008 byl zakoupen nový technický automobil – ropný s výbavou pro 

likvidaci ropných produktů z vodní hladiny, v celkové hodnotě 3,6 mil. Kč (ze státního 
rozpočtu) pro ÚO Kroměříž, stanici C1 Kroměříž. Tento automobil je vybaven 
nornými stěnami nové generace a olejovým separátorem.  

 
V roce 2008 byly pořízeny dva vyšetřovací automobily pro zjišťování příčin požáru 

(dále jen „VA“) v celkové hodnotě 1,314 mil. Kč (ze státního rozpočtu), jeden VA pro 
KŘ Zlín a jeden VA pro ÚO Kroměříž. Dále byl zakoupen velitelský automobil pro 
velícího důstojníka  v celkové hodnotě 0,714 mil. Kč (ze státního rozpočtu), pro KŘ 
Zlín. 

 
V roce 2008 byly zakoupeny dva užitkové automobily, jeden užitkový automobil 

v celkové hodnotě 0,46 mil. Kč (ze státního rozpočtu) pro KŘ Zlín a jeden užitkový 
automobil v celkové hodnotě 0,35 mil. Kč (ze státního rozpočtu) pro ÚO Kroměříž. 

 
V roce 2008 byly zakoupeny tři osobní automobily v celkové hodnotě 0,8 mil. Kč 

ze státního rozpočtu. Jeden osobní automobil pro ÚO Uherské Hradiště – stanici P2 
Uherský Brod a dva osobní automobily pro KŘ Zlín. 

 
 

3.4.4. Spojová služba 
 

Spojovou službu pro potřeby HZS kraje zabezpečuje oddělení komunikačních a 
informačních systémů (dále jen „oddělení KIS“), které udržuje v provozu linkové a 
rádiové přenosové prostředky digitální a analogové sítě a provádí dohled rádiové sítě 
požární ochrany. 
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a) Digitální rádiová síť 

 
V podmínkách HZS  kraje pro potřeby rádiové komunikace na jednotlivých 

úrovních řízení probíhá postupná implementace digitální radiové sítě PEGAS. 
Digitální síť je v dnešní době využívána na strategické úrovni řízení, operační úrovni 
řízení a částečně na taktické úrovni při řízení jednotek PO. 
 

Organizačně je pro potřebu digitálního spojení jednotek PO území kraje rozděleno 
na dva celky t.j. dva otevřené kanály (dále jen „OCH“) a to OCH jih a OCH sever. Pro 
potřebu spojení složek IZS je používán jeden krajský rádiový kanál OCH IZS. 
Komunikace v rámci složek IZS je ověřován pravidelnou denní funkční zkouškou. 
Komunikace jednotek s KOPIS v digitální síti probíhá pomocí kódů typizované 
činnosti. 
 

b) Analogová rádiová síť 
 
  V roce 2008 došlo k reorganizaci analogového spojení u jednotek PO ve Zlínském 
kraji, kde došlo k přečíslování kanálových pozic. Dále bylo instalováno šest 
analogových převaděčů pro zlepšení pokrytí území analogovým signálem. Spojení 
v analogové rádiové síti je v rámci jednotek HZS kraje používáno pouze jako záložní, 
dále jako spojení s ostatními jednotkami PO a vzhledem k vybavení všech 
zasahujících hasičů HZS  kraje náhlavní soupravou kompatibilní s analogovu  RDST 
Motorola GP 340 komunikujeme v analogové síti rovněž v rámci  taktické úrovně 
řízení jednotek.  
 
3.4.5. Informa ční systémy 
 
   Informační službu pro potřeby HZS kraje zabezpečuje oddělení KIS, které udržuje 
v provozu informační systémy včetně koncových zařízení sítí, prostředky výpočetní  
techniky, provádí dohled sítí, buduje a udržuje jednotný systém JSVV. Oddělení KIS 
poskytuje odbornou podporu KOPIS zabezpečuje rovněž chod geografických 
informačních systémů (dále jen „GIS“). 
 

V průběhu roku 2008 byly realizovány následující hlavní investiční projekty : 
 

- pořízení PBX Alcatel  krajského ředitelství na plnohodnotnou firemní 
pobočkovou telefonní ústřednu, tj. sjednocení telefonie v rámci HZS ČR 

- update SW VEMA modul EKOS na platformu V3 – klient/server, tj. 
centralizace databáze ekonomické agendy 

- plnohodnotné zprovoznění interní datové sítě MV, tj.  propojení HZS a PČR, 
včetně propojení do datových struktur  MV 

- pořízení garážových monitorů na stanice HZS ZLK, tj. zařízení pro přenos 
informací o poloze mimořádné události pro jednotky 

- kompletní revize všech koncových prvků systému vyrozumění a varování 
- doplnění požadovaného HW a SW 

 
Cílem jednotlivých projektů je poskytnout všem koncovým uživatelům jednotný a 
snadný přístup ke všem  aplikacím užívaných v společném prostředí HZS kraje, které 
jsou potřebné k výkonu služby. 
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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 2008 

- XIII. ročník Memoriálu Františka Frajta, 11.6. (zvítězilo družstvo ÚO 
Vsetín,Valašské Meziříčí II), 

- VIII. ročník krajského kola Zlínského kraje v požárním sportu družstev, 19.6. 
v Hulíně (zvítězilo družstvo ÚO Uherské Hradiště), 

- IV. ročník závodu „Zlínská věž“ ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže, 8.8. 
(vítězem se stal Karel Ryl z HZS Moravskoslezského kraje časem 14,30 s),  

- VIII. ročník soutěže o putovní pohár krajského ředitele v disciplínách TFA - 
Hasičský pětiboj Kroměříž, 11.9. (v kategorii do 40 let zvítězil Milan Pařil 
z HZS kraje Vysočina, z HZS kraje se umístil Antonín Holub na 3. místě; 
v kategorii nad 40 let zvítězil Pavel Havlena z HZS kraje Vysočina, z HZS 
kraje se umístil Josef Vlk na 2. místě; v kategorii družstev zvítězilo družstvo 
HZS kraje Vysočina, družstvo HZS kraje, Zlín A skončilo  na 3. místě), 

- XIII. ročník oblastní postupové soutěže na mistrovství ČR ve vyprošťování 
osob z havarovaných vozidel (společnou pro Olomoucký a Zlínský kraj) 
uspořádal dne 17.9. ÚO Vsetín (zvítězilo družstvo ÚO Vsetín, ze stanice 
Valašské Meziříčí).  

- 8. ročník noční soutěže v požárním útoku – disciplíně požárního sportu, 
10.10. (zvítězilo družstvo SDH Kněžpole, družstvo ÚO Uherské Hradiště 
obsadilo 2. místo), 

- Přebor HZS ČR v plavání, 8.11. (ve dvou disciplínách – znak muži 50 m 
a prsa muži 100 m zvítězil Josef Nedělník z HZS Olomouckého kraje), 

 
Dále se v roce 2008 uskutečnily sportovní soutěže organizované sportovními 

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

Na základě nominací a umístění v rámci soutěží pořádaných HZS kraje se 
příslušníci HZS kraje zúčastnili následujících celorepublikových a mezinárodních 
soutěží: 

- Soutěž v disciplínách TFA - Most 23.4. (Pavel Šustr a Josef Vlk se umístili 
na prvních dvou místech v kategorii nad 40 let), 

- Mistrovství HZS ČR v kopané, 8. - 9. 5. ve Vysokém Mýtě – družstvo HZS 
kraje zvítězilo v základní skupině a obsadilo celkové 5. místo z 12 účastníků, 
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- TFA Ultimate Firefighter - Železný hasič - Chomutov 10.5. (Pavel Šustr a 
Josef Vlk se umístili na prvních dvou místech v kategorii nad 40 let), 

- TFA Slezská Harta 17.5. (Josef Vlk a Pavel Šustr se umístili na 2. a 4. místě 
v kategorii nad 40 let), 

- Přebor České republiky hasičů v disciplínách TFA 26.5. - Olomouc (Josef 
Vlk a Pavel Šustr se umístili na 1. a 3. místě v kategorii nad 40 let), 

- TFA Štramberská trůba 2008, 1.6. (Josef Vlk a Pavel Šustr se umístili na 
1.  a 3. místě v kategorii nad 40 let), 

- Soutěž v hasičském pětiboji – 6.6.2008 v Přerově (Josef Vlk obsadil 19. 
místo bez rozdílu kategorie), 

- XII. ročník hasičského pětiboje FIREFIGHTER FENZY CUP 2008 - Aero 
Vodochody, 7.6.  (2 družstva HZS kraje se umístila shodně na 18. místě), 

- Memoriál Alice Vojtovičové v požárním útoku v Děhylově na Opavsku - 13.6. 
(ženský tým HZS kraje obsadil 1. místo), 

- TFA Vratimov CUP 2008 – 14.6. (Josef Vlk se umístil na 3. místě v kategorii 
nad 40 let), 

- XI. mistrovství hasičů ČR v nohejbale trojic - Šumperk 26.6. (družstvo HZS 
kraje se umístilo na 2. místě), 

- TFA European Championships Mönchengladbach 2008, 20 - 21.6. Německo 
(Josef Vlk a Pavel Šustr se umístili na 2. a 3. místě v kategorii do 45 let), 

- XXXVII. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR - 
Pardubice, 1. a 2.7. (družstvo ÚO Uherské Hradiště obsadilo 2. místo 
v disciplíně požární útok a celkově 7. místo),  

- World Firefighters Games 08 Liverpool 25.8. – 2.9. (Josef Vlk se umístil na 
1. místě a Pavel Šustr na 2. místě v disciplíně překážková dráha v kategorii 
nad 40 let,  Josef Vlk na 3. místě v disciplíně běh do schodů v kategorii nad 
40 let), 

- Družstvo ÚO Vsetín, stanice Valašské Meziříčí se zúčastnilo IV. mistrovství 
Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel 25.9. v Českých Budějovicích, kde obsadilo 
12. místo, 

- Družstvo ÚO Vsetín, stanice Valašské Meziříčí se zúčastnilo XIV. ročníku 
Memoriálu JUDr. Františka Kohouta 8.10. v Praze, kde skončilo na 10. 
místě, 

- XII. ročník Velké ceny České republiky v požárním útoku družstev HZS krajů 
a HZS  podniků (družstvo ÚO Uherské Hradiště obsadilo 4. místo). 
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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 2008 průběžně podle 
potřeby poskytovány fyzickým osobám a jiným subjektům prostřednictvím tiskového 
mluvčího různými prezentačními formami. 

 
V roce 2008 nebyla doručena žádná stížnost ani jiné podání ve věci porušení 

povinností HZS kraje uložených zákonem o svobodném přístupu k informacím. 
 

HZS  kraje eviduje za rok 2008 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 2008 uplatňována 
v následujících oblastech uvedenými formami: 
 

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

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

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

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

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

- naplňování zákonných povinností k poskytování informací – viz čl. 4.1. 
 
   Za rok 2008 se znovu podařilo výrazně zvednout 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.  
 
   Díky celému souboru pracovních aktivit získal HZS kraje v roce 2008 velmi dobré 
hodnocení na několika služebních setkáních republikové úrovně. 
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   Mediální a komunikační aktivity překračovaly v roce 2008 běžný rámec činností 
obvyklých u srovnatelných sborů. V roce 2008 se podařilo splnit téměř všechny 
hlavní stanovené úkoly z plánu komunikačních aktivit. 
 
   Bylo vydáno přes 400 tiskových zpráv, což představuje více než 2500 
zveřejněných článků v médiích, především pak vlivem nových mediálních titulů, 
včetně internetových. Bylo poskytnuto na 300 rozhovorů pro rádia a asi 100 vyjádření 
do TV. Jako mimořádně úspěšný projekt se každým rokem potvrzuje úsilí věnované 
prezentaci na internetových stránkách HZS kraje. Každoročně zaznamenáváme 
vzrůstající počet návštěvníků a zvyšující se zájem o takto prezentované informace. 

 
 

4.3. Činnosti ve vztahu k zahrani čí – vysílání na zahrani ční cesty, p řijetí 
zahrani čních návšt ěv, příhrani ční spolupráce v euroregionech 
 
   V roce 2008 byly uskutečněny následující akce: 
 
Zahraniční pracovní cesty: 18 

6x Polsko, 6x Slovensko, 1x Anglie, 3x Německo, 
1x Rakousko, 1x Nizozemí 

 
   Obsahem těchto zahraničních cest byla příhraniční spolupráce, požární sport, 
mezinárodní konference, společný výcvik, obchodní jednání, kontrola výroby a 
přejímka pořizované techniky, prezentace protiplynového polygonu a akce 
organizované GŘ. 
 
Přijetí zahraničních delegací:  4 
 
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  – evropské fondy 
Německo, Anglie - sportovní úspěchy 

HZS kraje dál pokračuje v navázané spolupráci s partnerským Trenčínským krajem. 
 
 
4.4. Činnost v oblasti psychologické služby 
 

Psychologická služba HZS kraje plnila v roce 2008 úkoly ve čtyřech základních 
oblastech: 

- poskytování podkladů pro personální práci, 
- služby příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS kraje, 
- pomoc obětem mimořádných událostí, 
- osvětová a výchovná činnost. 
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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. Při realizaci psychologických vyšetření spolupracovala 
s psychologickou laboratoří HZS Olomouckého kraje. 

 
    V oblasti pomoci příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS kraje i jejich 
rodinným příslušníkům poskytovala psycholožka zejména různé formy 
psychologického poradenství a terapie, odborné konzultace a posttraumatickou péči. 
V roce 2008 bylo poskytnuto 166 psychologických intervencí a konzultací. 
V souvislosti s výkonem služby byla 19 záchranářům poskytnuta posttraumatická 
péče po náročném zásahu. 
 
    Psychologická služba se také podílí na vzdělávání příslušníků a zaměstnanců v 
oblasti psychologických jevů, komunikace a krizové intervence, a to jak formou 
odborné přípravy v rámci HZS kraje, tak i formou výuky v odborných kurzech HZS 
ČR v odborných učilištích požární ochrany v Brně a Frýdku-Místku. V roce 2008 
psycholožka HZS kraje v jednotlivých kurzech a výcvicích odučila celkem 95 hodin. 

 
Na osvětové a výchovné činnosti spolupracovala psycholožka také s jinými 

organizacemi a podílela se např. na výcviku týmu dobrovolníků v psychosociální 
pomoci, přednášela budoucím záchranářům na střední zdravotnické škole ve Zlíně, 
nebo učitelům – preventistům základních a středních škol okresu Uherské Hradiště.  

 
   Pomoc obětem mimořádných událostí probíhala formou koordinace psychosociální 
pomoci a poskytování krizové intervence přímo na místě události např. u požárů, 
dopravních a jiných nehod, živelních pohrom ap. V rámci operačního řízení byla 
psycholožka v roce 2008 povolána k 12 událostem zároveň s výjezdovou jednotkou a 
na místě mimořádné události poskytovala první psychologickou pomoc 35 občanům. 

 
     Psycholožka se podílí také na osvětové a preventivně výchovné činnosti 
zaměřené na veřejnost a děti. V roce 2008 se například podílela na organizaci 
regionální konference „Víme o sobě“ v Luhačovicích a aktivně vystupovala na 
celostátní konferenci „Víme o sobě“ v Praze. Ve spolupráci s organizacemi ADRA a 
ČČK se podílela na výcviku dobrovolníků  psychosociální pomoci. Témata 
psychosociální podpory a komunikace s osobami v akutní krizi přednášela např. 
učitelům základních a středních škol, pracovníkům pedagogicko-psychologických 
poraden, členům SDH, skautským vedoucím nebo seniorům.  
 
 
4.5. Kontrolní činnost – kontroly vykonávané orgány vn ější kontroly, orgány 
vnit řní kontroly a v rámci interního auditu 
 

V roce 2008 se uskutečnilo celkem: 
- 7 kontrol vykonaných orgány vnější kontroly, 
- 9 kontrol (z toho 8 kontrol plánovaných a 1 kontrola operativně zařazená 

mimo plán) a 3 interní audity v rámci vnitřního kontrolního systému. 
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4.5.1. Kontroly vykonané orgány vn ější kontroly 
 

V roce 2008 se uskutečnily tyto kontroly: 
 

- MV GŘ HZS ČR: Komplexní kontrola, 
- MV GŘ HZS ČR – odbor IZS a služeb: Audit prostředků pro práci ve výšce a 

nad volnou hloubkou, 
- Finanční úřad Zlín: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků, 
- VZP Zlín: Platby pojistného na zdravotní pojištění, 
- ZP-Revírní bratrská pojišťovna: Kontrola správnosti odvedeného pojistného, 
- Správa státních hmotných rezerv: Plnění smluvních podmínek ochraňování 

pohotovostních zásob, 
- Finanční úřad Zlín: Dodržení podmínek a závazných ukazatelů poskytnutých 

investičních dotací v roce 2005. 
 

V roce 2008 nebylo učiněno žádné závažné zjištění, tj. nebylo podáno orgánům 
činným v trestním řízení žádné oznámení skutečností nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, nebyla učiněna zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty 
nebo poškození veřejných prostředků, nebyl hrazen žádný odvod za porušení 
rozpočtové kázně.  
 
4.5.2. Vnit řní kontroly v kompetenci pracovišt ě interního auditu a kontroly 
 

Přehled interních auditů: 
- Zahraniční služební cesty 
- 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 
upozornění vedoucímu orgánu veřejné správy podle § 31 odst. 2 zákona o finanční 
kontrole.  

 
Na základě provedených auditů lze zhodnotit vnitřní kontrolní systém HZS kraje 

jako přiměřený a účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu 
veřejné správy.  

 
Přehled obecných kontrol: 

1. v souladu s plánem: 
- Plnění plánu hlavních úkolů a zaměření činnosti HZS kraje k 31.12.2007, 
- Havarijní a krizová připravenost kraje, 
- Zásoby, skladová evidence, 
- Zabezpečení akceschopnosti požární techniky a věcných prostředků PO, 
- Vybrané výdaje HZS kraje, 
- Plnění plánu hlavních kontrolních úkolů a zaměření činnosti HZS kraje 

k 30.6.2008, 
- Dohody o provedení práce, dohody o provedení činnosti, 
- Cestovní náhrady 
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2. mimořádná kontrola operativně zařazená z podnětu Ministerstva vnitra ČR: 
         -   Nastavení systému nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti  
              vedoucích služebních funkcionářů HZS kraje, včetně výkonu služby řídících 
              důstojníků 
 

Na základě kontrolních zjištění u obecných kontrol byla přijata opatření, která 
byla spolu se závěry a doporučeními projednána na poradě vedení HZS kraje. 
Zjištěné nedostatky - 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 
interního auditu a kontroly ve spolupráci s pracovi štěm ochrany a p řípravy 
obyvatelstva HZS kraje 
 

V průběhu roku 2006 byly se všemi stávajícími příjemci finančních prostředků 
podepsány 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 2008 neposkytoval žádnou veřejnou finanční podporu. Vzhledem 
k této skutečnosti nebyla v roce 2008 provedena žádná veřejnosprávní kontrola.  
      
 
 
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  a 19. 2. 2008 byla 
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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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 
organizační složka státu ze zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"). Funkci zřizovatele HZS kraje plní 
Ministerstvo vnitra; pokud zvláštní právní předpis stanoví v mezích úkolů 
hasičského záchranného 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. 2008: 
 

Věk Muži Ženy Celkem  % 
do 20 let 3 2 5 1 
21 - 30 let 110 8 118 25 
31 - 40 let 126 18 144 31 
41 - 50 let 114 17 131 28 
51 - 60 let 54 10 64 14 
61 let a více 4 - 4 1 
Celkem 411 55 466 100 
% 88 12 100 x 

 
   Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2008: 

Dosažené vzd ělání  Muži Ženy Celkem  % 
Základní - - - - 
Vyučen - - - - 
Střední odborné 22 3 25 5 
Úplné střední - - - - 
Úplné střední odborné 301 28 329 71 
Vyšší odborné 12 1 13 3 
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Vysokoškolské 76 23 99 21 
Celkem 411 55 466 100 
 

   Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2008: 
 

 Celkem K č 
Průměrný hrubý měsíční plat 33 502 

   Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců 
v roce 2008: 
 

 Počet 
Nástupy 35 
odchody 32 

   Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2008: 
 

Doba trvání  Počet % 
do 5 let 99 21 
do 10 let 129 28 
do 15 let 80 17 
do 20 let 87 19 
nad 20 let 71 15 
Celkem 466 100 

   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. 7    7 
Francouzský j.      
Další jazyky      
Celkem 21    21 
 
 
e) HZS kraje je příslušný hospodařit s majetkem České republiky, který vede 

v účetní a mimoúčetní evidenci. HZS kraje majetek neodepisuje a veškerý 
majetek využívá k činnostem stanoveným mu zákonem.  

 
   Jedná se o následující nemovitý a movitý majetek: 
 

Účetní hodnota v 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 
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ÚO Kroměříž celkem  12 927 805,35 377 120,00 13 304 925,35 
Stanice Uherské Hradiště, 
B. Němcové 834 

Uh.Hradišt
ě 

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 Hradiště, 
Purkyňova 364 

Uh.Hradišt
ě 

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 20 840 824,40 601 650,00 21 442 474,40 

Stanice Val. Meziříčí, 
Železničního vojska 1347 

Val.Meziříč
í 

64 297 312,49 1 511 250,00 65 808 524,49 

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  87386184,79 2 251 600,00 88 585 338,09 
Stanice Zlín, Přílucká 213 Zlín 48 488 522,90 3 945 772,00 52 434 294,90 
Stanice Otrokovice Otrokovice 26 886 521,00 786 420,00 27 672 941,00 
Stanice Val. Klobouky, 
Brumovská 710 

V.Klobouky 28 478 141,00 369 940,00 28 848 081,00 
 

Stanice Luhačovice, 
Uherskobrodská 877 

 1 265 460,00 0,00 1 265 460,00 

KŘ Zlín celkem  105 118 644,90 5 081 060,00 85 602 683,90 
HZS kraje celkem 233 116 576,04  8 945 182,00 242 061 758,04 

 
    

Ostatní majetek Ú četní stav v K č 
sowtvare 4 255 919,80 
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 405 657,60 
samostatné movité věci a soubory - stroje, přístroje a zařízení 103 029 967,83 
samostatné movité věci a soubory – dopravní prostředky 330 658 958,69 
samostatné movité věci a soubory - inventář 17 814 813,32 
samostatné movité věci a soubory – nepotřebný majetek 8 262 221,00 
drobný dlouhodobý hmotný majetek 89 823 711,79 
nedokončené investice - stavební 9 719 419,00 
nedokončené investice - strojní 0,00 
materiál na skladě  19 609 727,00 
materiál na cestě 475 755,70 
HZS  kraje celkem 589 056 151,73 

 
 

   Věcná břemena spojená s nemovitostmi: 
       

Věcná b řemena Místo Druh b řemene  

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

Vsetín - parcela 2872 a 2873, 
budova č.p. 327 Vsetín - město užívání části - Sbor dobrovolných 

hasičů 
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   Údaje o pohledávkách a závazcích: 
v Kč 

Název Stav k 31.12. 
2008 

Po lhůtě 
splatnosti 

soudn ě 
vymáhané 

Po lhůtě 
splatnosti 
nevymáh. 

Po lhůtě 
splatnosti 
upomínk. 

Závazky celkem 22 317 956,85 0,00 446 138,02 0,00 
Pohledávky celkem 8 372 779,20 541 219,00 2 532,90 0,00 
v tom:  
Poskytnuté zálohy na zásoby  2 561 243,30 0,00 0,00 0,00 
Poskytnuté zálohy na služby                                   148 518,00 0,00 0,00 0,00 
Poskytnuté zálohy - zásoby 
FKSP 

4 530,00 0,00 0,00 0,00 

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

661 088,00 0,00 0,00 0,00 

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

4 205 384,00 0,00 0,00 0,00 

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

240 539,00 0,00 0,00 0,00 

Pohl. za spl. pokut. od obyv.         171 000,00 171 000,00 0,00 0,00 
Pohl. za rozp. příjmy 224 719,00 224 719,00 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 
zásobám       

0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohl. za spl. pokut          145 500,00 145 500,00 0,00 0,00 
Pohl.za zam. - manka a škody 2 532,90 0,00 2 532,90 0,00 
Ost. pohledávky za zaměst. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Jiné pohledávky 6 720,00 0,00 0,00 0,00 
Dohadné účty pasivní- nevyfak. 1 005,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
f) Údaje o rozpočtu  příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů: 

v tis. Kč 

Rozpočet 2008 
Ukazatel 

schválený  po zm. M
im

or
oz p.

 
zd

ro
jCelková 

možnost 
čerpání  

Čerpání 
v roce 
2008 

Nespot ř. 
nároky  

Příjmy celkem 58 362  59 326 0 59 326 63 147 0 
   v tom: nedaňové a kapitálové příjmy  504 504 0 504 4 388 0 
             příjmy z poj.na soc.zabezp. a 
přísp. na st.pol.zam. 

57 858 58 822 0 58 822 58 759 
 

0 

             z toho: pojistné na důchodové 
pojištění 

47 648 48 442 0 48 442 48 385 0 

       
Výdaje celkem 322 289  347 000 4 250 351 250 351 177 70 
       
Běžné výdaje celkem 280 871 291 696 3 760 295 455 295 392 61 
z toho:       
Platy zaměstnanců a ostatní platby  181 739 184 912 0 184 912 184 912 0 
   v tom: prostředky na platy  177 235 180 370 0 180 370 180 370 0 
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              z toho:       
               platy v pracovním poměru 7 065 7 365 0 7 365 7 365 0 
               platy ve služebním poměru 170 170 173 005 0 173 005 173 005 0 
              OPPP  4 504 4 542 0 4 542 4 542 0 
Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 

62 282 63 504 0 63 504 63 504 0 

Převod fondu kulturních a soc. potřeb 3 545 3 608 0 3 608 3 608 0 
Ostatní sociální dávky 5 192 5 750 996 6 746 6 743 0 
         z toho:   odchodné, úmrtné 4 547 4 839 996 5 835 5 835 0 
                      DNP 645 911 0 911 908 0 
Ostatní běžné výdaje 31 658 37 530 2 764 40 294 40 233 61 
Výdaje na financování programů 
reprodukce majetku*) 

41 418 55 304 490 55 794 55785 9 

*) viz tabulka Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku 

 
 
g)   Hodnocení a analýza hospodaření s rozpočtovými prostředky: 

1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených  u rozepsaných závazných 
ukazatelů    v průběhu roku 2008: 

   Rozpis závazných limitů a ukazatelů pro HZS kraje na rok 2008 byl stanoven 
generálním ředitelstvím HZS ČR  dne 31.1.2008.  

   V průběhu roku 2008 bylo provedeno celkem 57 rozpočtových opatření,  z toho 34 
rozpočtových opatření bylo provedeno na základě úpravy závazných limitů a 
ukazatelů nadřízeným orgánem, 14 vlastních rozpočtových opatření realizovalo 
přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých závazných ukazatelů stanovených 
pro rok 2008 podle § 25, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. a 9 rozpočtových opatření bylo vydáno k povolenému  překročení 
závazných ukazatelů výdajů o použití mimorozpočtových zdrojů dle § 25, písm. b) 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

   V oblasti mzdových výdajů a souvisejících výdajů bylo GŘ HZS provedeno 7 
rozpočtových opatření. Jednalo se o celkové navýšení mzdových prostředků a dále 
byly mzdové prostředky navýšeny o odměny členů reprezentačního družstva HZS 
ČR v požárním sportu a náhrady příjmů za služební pohotovost z důvodu účasti 
příslušníků na soustředění reprezentačního družstva HZS ČR v požárním sportu. 

   Z důvodu nedostačujícího limitu stanoveného rozpisem závazných limitů a 
ukazatelů na rok 2008 byly třemi rozpočtovými opatřeními upraveny dávky 
nemocenského pojištění a jedním opatřením zvýšeny prostředky na odchodné.  

   V roce 2008 došlo k navýšení závazných ukazatelů v oblasti ostatních provozních 
výdajů osmi rozpočtovými opatřeními. Jednalo se o prostředky na zajištění výdajů 
spojených s přípravou a zabezpečením úkolů souvisejících s Předsednictvím ČR 
v Radě EU, na mimořádné výdaje, ke kterým došlo při zásazích a likvidaci následků 
vichřice Emma, na zajištění zvýšených výdajů spojených s dopadem reformy 
veřejných financí v tomto roce, na úhradu provozních nákladů u objektu HZS kraje 
v Luhačovicích, který částečně užívá Policie ČR a na obnovu, doplnění a nahrazení 
poškozených věcných prostředků požární ochrany pro výjezdové jednotky  HZS 
kraje. 

   Rozpočtová opatření GŘ HZS upravující výdaje v oblasti investičních výdajů 
souvisejících s financováním reprodukce movitého a nemovitého majetku (15) byla 
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prováděna na základě posouzení a vyhodnocení nabídek veřejných zakázek, která 
se neshodovala s původními finančními objemy stanovenými v rozhodnutích o 
registraci akcí. Jednalo se o přesuny mezi jednotlivými akcemi v rámci programu, 
přesuny mezi provozními výdaji nebo neinvestičními výdaji souvisejícími 
s programovým financováním a akcemi investičních výdajů, nebo navýšení 
investičních výdajů na financování programů. Největší objem výdajů v rámci 
financování programů představovalo pořízení mobilní techniky HZS kraje a stejně 
jako v ostatních provozních výdajích zajištění výdajů spojených s přípravou a 
zabezpečením úkolů souvisejících s Předsednictvím ČR v Radě EU. 

 

2. Vyhodnocení údajů o příjmech  

   HZS kraje nerealizuje  vlastní hospodářskou činnost. Příjmy 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 zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele a od zaměstnanců ve 
služebním poměru, jejichž plnění navazuje na čerpání mzdových prostředků.  
Významnou část příjmů tvoří prostředky podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prostředky přijaté z rozpočtů územních 
samosprávných celků pro účely požární ochrany, IZS a ochrany obyvatel. 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 pokuty a 
pojistné náhrady.Celkově byl rozpočet příjmů překročen o 6,44%. 

 

3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele – použití 
mimorozpočtových zdrojů v roce 2008 

   Na financování činnosti HZS kraje se částečně podílely i mimorozpočtové zdroje 
v celkovém objemu Kč 4 249 523 Kč: 

v oblasti běžných výdajů:           3 759 481 
z toho: 
příjmy podle zákona 133/1985 Sb.               1 558 581 
příjmy podle § 70 zákona č. 218/2000 Sb.                                      4 764 
úspora podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.                     996 136 
neinvestiční příspěvky měst Zlínského kraje        1 200 000  
 
v oblasti programového financování z rozpočtu Zlínského kraje                  490 042 
 
Celkem              4 249 523 
 
 
Použití mimorozpočtových zdrojů dle druhu výdajů: 
Ostatní provozní výdaje            2 763 345 
Mzdové prostředky                          0 
Povinné pojistné                          0 
Sociální dávky               996 136  
Investiční výdaje programového financování           490 042 
 
Celkem             4 249 523 
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4. Komentář k čerpání mzdových prostředků, ostatních plateb za provedenou práci a 
souvisejících výdajů za rok 2008: 
 
   Celkový objem mzdových prostředků je členěn na mzdové prostředky na platy a 
ostatní platby za provedenou práci. HZS kraje zaměstnával v roce 2008 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 2008 částku Kč 173 005 000. 
Celkový objem byl vyčerpán na 100 %. Průměrný plat příslušníka v roce 2008 dosáhl 
33 502 Kč. V rámci mzdových prostředků byly vyplaceny mimořádné odměny ve výši 
5,5 % z celkových prostředků na platy příslušníků. Celkový objem mzdových 
prostředků pro občanské zaměstnance činil za rok 2008 Kč 7 365 000 a byl vyčerpán 
na 100,00 %. Průměrný plat občanského zaměstnance v roce 2008 činil 24 040 Kč. 
V rámci mzdových prostředků byly vyplaceny mimořádné odměny ve výši 9,2 % z 
celkového objemu mzdových prostředků na rok 2008. 
 
   Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány v roce 2008 v celkové výši 
4  541 295 Kč. Do této položky jsou zahrnuty: 
        - odměny za práce podle dohod – pro zabezpečení prací, které nejsou 

předmětem činnosti HZS kraje Kč 962 295, 
        - peněžité dary příslušníkům Kč 3,579.000 - průměr na příslušníka činil 8.316 Kč 
 
 

5. HZS kraje nerealizoval v roce 2008 výdaje na výzkum a vývoj 
 
 
6. Výdaje určené na financování reprodukce majetku vedených v informačním 
systému programového financování 
             

v Kč 

Pořízený majetek investi čního 
charakteru 

Upravený 
rozpo čet 

Mimoroz p. 
zdroje 

Celková 
možnost 
čerpání 

Čerpání v 
roce 2008  

Nespot řebv.  
nároky 

214211 Pořízení, obnova a provozování ICT hasičského záchranného sboru 

Pobočková ústředna 1 350 000 0 1 350 000 1 350 000 0

Aktivní koncové prvky pro hlas a data 250 000 0 250 000 250 000 0

Upgrade SW VEMA 131 000 0 131 000 130 543 457,00

Předsednictví EU – mobilní pracoviště 185 000 0 185 000 184 450 550,00

Optické propojení  PĆR-KŘHZS 68 000 0 68 000 67 990  10,00

Přístupový systém na stanice  550 000 0 550 000 550 000 0

214212 Reprodukce nemovitého majetku hasičského záchranného sboru 

Vsetín PS – centr. odsávání garáží 682 000 0 682 000 681 619 381,10

Valašské Klobouky PS  494 000 0 494 000 493 106 894,00

214213 Reprodukce movitého majetku hasičského záchranného sboru 

CAS – M2T 6 520 000 0 6 520 000 6 519 72 280,00

Technický automobil  3 631 000 0 3 631 000 3 630 400 600,00
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Vyšetřovací automobil 714 000 0 714 000 713 900 100,00

Velitelský  automobil 714 000 0 714 000 713 900 100,00

Kontejner chemický 3 876 000 0 3 876 000 3 875 183 817,00

Osobní automobil – 3 ks 800 000 0 800 000 800 000 0

CAS 24 7 196 000 0 7 196 000 7 195 714 286,00

Automobil užitkový 350 000 0 350 000 350 000 0

Automobil Suzuki Jimni 600 000 0 600 000 599 900 100,00

Automobil Renault Kango 460 000 0 460 000 460 000,00 0

Předsednictví EU – měřící přístroje 2 929 000 0 2 929 000 2 928 242 75,78

Cykloergometr 178 000 0 178 000 177 988 12,00

Elektrocentrála 70 000 0 70 000 69 972 28,00

Termokamera 0 490 042 490 042 492042 0

214217 Opatření k ochraně životního prostředí 

Otrokovice PS – výstavba odlučovače  1 435 000 0 1 435 000 1 434 723 277,00

Val.Klobouky PS – výstavba odluč. RL 1 052 000 0 1 052 000 1 051520 480,00

Val.Meziříčí PS-rekonstr. Odsávání 371 000 0 371 000 370 828 172,20

Valašské Klobouky PS – výstavba 
odsáv. 

491 000 0 491 000 490 915 85,00

114233 Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí 

CAS základní 9 897 000 0 9 897 000 9 895 884 1 116,20

Celkem 44 994 000 490 042 45 484 042 45 477 221 6 821,28
 
 

v Kč 

Neinvesti ční výdaje související 
s financováním reprodukce majetku  

Upravený 
rozpo čet 

Mimorozp. 
zdroje 

Celková 
možnost 
čerpání 

Čerpání v 
roce 2008 

Nespot ř. 
nároky  

 

214211 Pořízení, obnova a provozování ICT hasičského záchranného sboru 

Opravy a udržování ICT 1 653 000 0 1 653 000 1 652 532 468,01

pronájem za telekom. vedení a spoje 1 495 000 0 1 495 000 1 494 879 121,13

kmitočtové spektrum 23 000 0 23 000 23 000 0

pořízení majetku 1 113 000 0 1 113 000 1 112 195 805,00

spotřební materiál a mov. majetek ICT 410 000 0 410 000 409 948 51,86

školení 49 000 0 49 000 48 909 91,00

214212 Reprodukce nemovitého majetku hasičského záchranného sboru 

oprava a udržování nemovitého maj. 1 817 000 0 1 817 000 1 816 781 219,22

214213 Reprodukce movitého majetku hasičského záchranného sboru 

opravy a udržování movitého majetku 3 750 000 0 3 750 000 3 749 843 157,30

Celkem 10 310 000 0 10 310 000 10 308  086,48 1 913,52
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7. HZS kraje neposkytuje dotace a návratné finanční výpomoci  
 
8. HZS kraje nečerpal v roce 2008 finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie 
 
9. HZS kraje není členem mezinárodních organizací 
 
10. Komentář k  výdajům na zahraniční služební cesty  realizovaných v roce 2008 
 
Účelem zahraničních  služebních cest je získání nových poznatků a zkušeností 
vyslanými příslušníky a jejich následné využití v praxi po potřeby HZS Zlínského 
kraje, při plnění jeho úkolů vyplývajících ze zákonných předpisů  a nařízení. 

 
11. Údaje o převodech úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a jejich 
použití podle ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve 
znění pozdějších předpisů  
 

v Kč 

Ukazatel 

Převod 
do rezerv.  

fondu v 
roce 2007  

Použito v 
roce 2008     

nebo 
vráceno 
do SR*) 

Zbývá 
k použití 

Převod 
do rezerv.  

fondu v 
roce 2008  

Stav 
rezervního 

fondu 
k 31. 12. 

2008 
Běžné výdaje 376 *) 376 0 0 0 
   z toho FKSP 0 0 0 0 0 
Mzdové a související výdaje 73 *) 73 0 0 0 
Ostatní dávky 57 316 701 502 0 0 0 
Dávky nemocenského pojištění 291 125 294 334 0 0 0 
Běžné výdaje celkem 348 890 996 585 0 0 0 
Systémově určené výdaje na 
financování investičních programů 

7 741 *) 8 988 0 0 0 

Nerv. výdaje vázané k inv. progr. 15 761 *) 15 761 0 0 0 
Celkem 372 392 1 021 334 0 0 0 
 
Na základě novely zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 47 je rozdíl 
mezi rozpočtem výdajů organizace na rok 2008 a skutečnými  rozpočtovými výdaji za 
tento rok předmětem nároků z nespotřebovaných výdajů. 

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

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

 
i) Informace o organizaci nejsou  zveřejňovány jiným způsobem 
 
j) HZS kraje nezřizuje organizační složky ani příspěvkové organizace 
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Příloha č. 1 

 
Tab. 1 Přehled hovorů řešených v systému TCTV 112 Zlín 

 
Měsíc 150 112 
Leden 1 928 13 400 
Únor 1 978 14 317 
Březen 2 191 14 415 
Duben 2 031 12 271 
Květen 2 237 12 122 
Červen 2 246 11 838 
Červenec 2 412 12 374 
Srpen 2 507 12 866 
Září 2 338 11 673 
Říjen 2 370 12 275 
Listopad 2 044 11 140 
Prosinec 2 131 12 971 
Celkem 26 413 151 662 
Celkem všech volání 178 075 
 
 

Graf 1 Procentuální porovnání počtu tísňových volání 
 

Volání na 150
15%

Volání na 112
85%
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Příloha č. 2 
 

Statistika zásahové činnosti za rok 2008 
 

Tab. 2 Přehled o zásazích jednotek PO v okresech kraje 
 

ZÁSAHY 
Okres (kraj) / 

jednotka 
Počet 

událostí  všech 
jednotek PO  

 HZS 
krajů   

JSDH 
obcí 

HZS 
podnik ů 

JSDH 
podnik ů 

Kroměříž 569 804 560 230 13 1 

Uh. Hradiště 649 864 582 232 15 35 

Vsetín 973 1266 619 550 97 0 

Zlín 1018 1524 932 376 136 80 

Zlínský 3209 4458 2693 1388 261 116 

 
 

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 118 149 159 201 627 

19 - P - bez účasti jednotky PO 6 7 1 11 25 
P celkem 124 156 160 212 652 

21 - DN - silniční 150 154 209 222 735 

22 - DN - silniční hromadná 1 1 0 0 2 

23 - DN - železniční (vč. Metra) 4 9 11 8 32 

24 - DN - letecká 0 3 0 0 3 

25 - DN - ostatní 0 0 0 0 0 
DN celkem 155 167 220 230 772 

31 - ŽP -povodeň, záplava, déšť 2 2 1 3 8 

32 - ŽP - sníh, námrazy 0 0 0 0 0 

33 - ŽP - větrná smršť 11 22 64 16 113 

34 - ŽP - sesuv půdy 0 0 0 0 0 

35 - ŽP - ostatní  0 0 0 0 0 
ŽP celkem 13 24 65 19 121 

41 - UNL - únik plynu/aerosolu 2 4 2 4 12 

42 - UNL - únik kapaliny  4 3 5 3 15 

43 - UNL - únik ropných prod. 11 15 46 33 105 

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

45 - UNL - ostatní  2 3 4 2 11 
UNL celkem 19 25 57 42 143 

51 - TH - technická havárie 1 1 0 0 2 

52 - TH - technická pomoc 201 201 321 383 1106 

53 - TH - technologická pomoc 4 3 15 13 35 

54 - TH - ostatní pomoc 13 23 60 28 124 
TH celkem 219 228 396 424 1267 

61 - Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0 

71 - Ostatní mimořádné ud. 0 0 2 2 4 

81 - Planý poplach 39 49 73 89 250 
Události celkem 569 649 973 1 018 3 209 
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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 

Krom ěříž 19 0 0 168 2 5 3 50 

Uh. Hradišt ě 36 0 0 161 0 5 0 82 
Vsetín 24 0 0 202 0 2 4 175 

Zlín 42 0 0 210 3 2 103 132 
Zlínský 121 0 0 741 5 14 110 439 

 
 
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 / okres (kraj) Krom ěříž Uh. Hradišt ě Vsetín Zlín ZL kraj 

Počet požár ů 124 156 160 212 652 

škoda < 10 tis. Kč 85 91 103 144 423 

škoda 10 - 250 tis. Kč 32 46 47 51 176 

škoda 250 - 1 000 tis. Kč 6 11 8 13 38 

škoda > 1 000 tis. Kč 1 8 2 4 15 
Přímá škoda (tis. K č) 8 066 24 093 8 717 18 237 59 113 
Uchrán ěné hodnoty (tis. K č) 40 575 83 333 42 437 54 175 220 520 
Usmrceno osob 0 2 1 1 4 
Zraněno osob 11 13 11 21 56 
 Evakuováno osob  0 0 0 2 2 
 Zachrán ěno osob  0 2 5 7 14 

 
 

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

Škoda > 1 000 tis. K č 1 8 2 4 15 
Přímá škoda (tis. K č) 2 300 16 102 2 000 9 510 29 912 
Uchrán ěné hodnoty (tis. K č) 0 10 500 220 6 500 17 220 
Usmrceno osob 0 0 0 0 0 
Zraněno osob 2 1 0 0 3 
Usmrceno hasi čů 0 0 0 0 0 
Zraněno hasi čů 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 2008 
 

1. Okres Kroměříž 
 

 

Datum:  6. 3. 2008 
Adresa:  Zborovice 
Objekt:   balíky slámy 
Příčina:  hra dětí 
Přímá škoda:  720 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 

 

 

Datum:  31. 5. 2008 
Adresa:  Kroměříž - Bílany 
Objekt:   plynovod, pracovní stroj 
Příčina:  provádění zemních prací 
Přímá škoda:  2 300 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  2 
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2. Okres Uherské Hradiště 
 

 

Datum:  4. 1. 2008 
Adresa:  Bojkovice 
Objekt:   skládka pneumatik 
Příčina:  práce s otevřeným plamenem 
Přímá škoda:  3 120 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 

 

 

Datum:  26. 7. 2008 
Adresa:  Uherský Brod 
Objekt:   garáž u RD, automobily, motocykly 
Příčina:  závada na elektroinstalaci motocyklu 
Přímá škoda:  2 462 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 

 

 

Datum:  29. 8. 2008 
Adresa:  Částkov 
Objekt:   rodinný dům 
Příčina:  otevřený oheň - svíčka 
Přímá škoda:  1 000  000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  2 
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Datum:  24. 12. 2008 
Adresa:  Nivnice 
Objekt:   velkokapacitní seník 
Příčina:  neobjasněná příčina – dosud v šetření 
Přímá škoda:  2 170 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 

 

 

3. Okres Vsetín 
 

 

Datum:  8. 8. 2008 
Adresa:  Horní Bečva 
Objekt:   osobní automobily 
Příčina:  dopravní nehoda 
Přímá škoda:  220 000 Kč 
Usmrceno:  1 
Zraněno:  2 
 

 

 

Datum:  22. 10. 2008 
Adresa:  Rožnov pod Radhoštěm 
Objekt:   rodinný dům, hospodářské stavení 
Příčina:  závada na komínovém tělese 
Přímá škoda:  1 000 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  1 
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4. Okres Zlín 
 

 

Datum:  28. 3. 2008 
Adresa:  Zlín - Jaroslavice 
Objekt:   rodinný dům 
Příčina:  hořlavé materiály u topidla 
Přímá škoda:  550 000 Kč 
Usmrceno:  1 
Zraněno:  1 
 

 

 

Datum:  23. 7. 2008 
Adresa:  Brumov - Bylnice 
Objekt:   osobní automobil, seník 
Příčina:  závada na elektroinstalaci automobilu 
Přímá škoda:  2 617 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
 

 

 

Datum:  29. 7. 2008 
Adresa:  Racková 
Objekt:   osobní automobil, dílna 
Příčina:  práce s otevřeným plamenem 
Přímá škoda:  180 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  3 
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Datum:  6. 8. 2008 
Adresa:  Zlín – Želechovice nad Dřevnicí 
Objekt:   nákladní vozidlo 
Příčina:  technická závada, přehřátí pneumatiky 
Přímá škoda:  3 393 000 Kč 
Usmrceno:  0 
Zraněno:  0 
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Procentuální podíl zásah ů PS Bys t ř ice  pod 
Hos týnem  podle typu událos ti

44%

19%

33%

0% 1%

3%

Procentuální podíl zásah ů PS Holešov
podle typu událos ti

37%

18%

35%

1%
6%

3%

Statistika zásahové činnosti JPO I (HZS kraje) v kraji podle typu událos ti za rok 2008 
 

PS Byst řice pod Hostýnem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS Holešov: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 15 

Dopravní nehoda (DN) 26 

Živelní pohroma (ŽP) 0 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 1 

Technická pomoc (TP) 35 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 2 

Celkem 79 

Požár (P) 17 

Dopravní nehoda (DN) 33 

Živelní pohroma (ŽP) 1 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 6 

Technická pomoc (TP) 34 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 3 

Celkem 94 
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Procentuální podíl zásah ů PS Krom ěř íž
podle typu událos ti

38%

22%

27%

1%
4%

8%

Procentuální podíl zásah ů PS M orkovice  - 
Slížany podle typu událos ti

37%

24%

27%
2% 3%

7%

PS Krom ěříž: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS Morkovice – Slížany: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 65 

Dopravní nehoda (DN) 80 

Živelní pohroma (ŽP) 2 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 11 

Technická pomoc (TP) 116 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 24 

Celkem 298  

Požár (P) 14 

Dopravní nehoda (DN) 16 

Živelní pohroma (ŽP) 1 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 2 

Technická pomoc (TP) 22 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 4 

Celkem 59 
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Procentuální podíl zásah ů PS Uherské  
Hradiš t ě  podle  typu událos ti

37%

21%

31%

1% 4%

6%

Procentuální podíl zásah ů PS Uherský Brod 
podle typu událos ti

28%

30%

26% 4% 4%

8%

 

PS Uherské Hradišt ě: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS Uherský Brod: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 73 

Dopravní nehoda (DN) 109 

Živelní pohroma (ŽP) 4 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 14 

Technická pomoc (TP) 133 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 21 

Celkem 354  

Požár (P) 68 

Dopravní nehoda (DN) 58 

Živelní pohroma (ŽP) 8 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 8 

Technická pomoc (TP) 62 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 17 

Celkem 221  
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Procentuální podíl zásah ů PS Valašské  
M eziř íčí podle  typu události

37%

19%

23%

8%
5%

8%

Procentuální podíl zásah ů PS Vsetín
podle typu událos ti

44%

19%

23%

2%
5%

7%

PS Valašské Mezi říčí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS Vsetín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 68 

Dopravní nehoda (DN) 82 

Živelní pohroma (ŽP) 28 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 19 

Technická pomoc (TP) 125 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 29 

Celkem 351  

Požár (P) 47 

Dopravní nehoda (DN) 57 

Živelní pohroma (ŽP) 4 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 13 

Technická pomoc (TP) 105 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 18 

Celkem 244  
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Procentuální podíl zásah ů PS Luha čovice
podle typu událos ti

41%

7%

37%

2%
7%

6%

Procentuální podíl zásah ů PS Otrokovice
podle typu událos ti

40%

29%

22%

2% 3%

4%

 

PS Luha čovice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PS Otrokovice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 7 

Dopravní nehoda (DN) 34 

Živelní pohroma (ŽP) 2 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 7 

Technická pomoc (TP) 38 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 6 

Celkem 94 

Požár (P) 65 

Dopravní nehoda (DN) 50 

Živelní pohroma (ŽP) 4 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 7 

Technická pomoc (TP) 91 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 10 

Celkem 227  
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Procentuální podíl zásah ů PS Slavi čín
podle typu událos ti

32%

19%

41%

6% 2%

0%

Procentuální podíl zásah ů PS Valašské  
Klobouky podle  typu události

39%

26%

16%

5%
7%

7%

 
 
 

PS Slavi čín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS Valašské Klobouky: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 12 

Dopravní nehoda (DN) 25 

Živelní pohroma (ŽP) 4 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 1 

Technická pomoc (TP) 20 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 0 

Celkem 62 

Požár (P) 19 

Dopravní nehoda (DN) 12 

Živelní pohroma (ŽP) 4 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 5 

Technická pomoc (TP) 29 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 5 

Celkem 74 
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Procentuální podíl zásah ů PS Zlín
podle typu událos ti

38%

23%

24%

2% 5%

8%

 
 
 
 
 

PS Zlín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požár (P) 118 

Dopravní nehoda (DN) 126 

Živelní pohroma (ŽP) 8 

Únik nebezpe čných látek (UNL) 27 

Technická pomoc (TP) 201 

Radiační havárie a nehoda (RH) 0 

Ostatní mimo řádná událost (OMU) 0 

Planý poplach (PP) 42 

Celkem 522  




















