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Zásady pro vypracování diplomové práce 
 

I. 
 Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 
Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list 
2. Originál zadání DP 

6. Obsah DP 
7. Textová část DP 

3. Zásady pro vypracování DP 8. Seznam použité literatury 
4. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 9. Přílohy 
5. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky  
 
ad 1) Titulní list je koncipován podle požadavků příslušné oborové katedry. 

ad 2) Originál zadání DP student obdrží na své oborové katedře.  

ad 3) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za originálem zadání DP. 
(„Zásady pro vypracování diplomové práce“ jsou ke stažení na webových stránkách 
fakulty). 

ad 4) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listu (ke stažení na webových 
stránkách fakulty) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP. 
V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

ad 5) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listu česky a anglicky v rozsahu max. 1 
strany pro obě jazykové verze. 

ad 6) Obsah DP se uvádí na zvláštním listu. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 7) Textová část DP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním DP; 

 Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

DP bude zpracována v rozsahu min. cca 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité 
literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 9). 
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Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

ad 8) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 
světových jazyků. 

Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu DP. 

ad 9) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 
 Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 
 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 
zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 
 

IV. 
 Nesplnění výše uvedených zásad pro vypracování diplomové práce může být důvodem 
nepřijetí práce k obhajobě. O nepřijetí práce k obhajobě rozhoduje v tomto případě garant 
příslušného studijního oboru. Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a 
forem magisterského, resp. navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového 
inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 
2013/2014. 
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1. Úvod 

 
Hospodaření organizační složky státu je velice různorodá záležitost. Z pohledu laika lze 

přirovnat hospodaření organizační složky státu (dále je OSS) k hospodaření jakéhokoliv 

subjektu či dokonce domácnosti. Z jiného pohledu, z pohledu odborníků, zjistíme,                   

že hospodaření OSS je velice specifická záležitost, při níž je třeba znát a dodržovat mnoho 

zákonů, nařízení opatření či pravidel, sledovat jejich aktualizace a neustále se přizpůsobovat 

novým požadavkům.  

 
Teoretická část DP objasní pojem „organizační složka státu“ čímž podrobněji přiblíží 

problematiku OSS. V teoretické části bude vysvětlen pojem „rozpočet“, který je nedílnou 

součástí hospodaření každého subjektu. Součástí teoretické části DP bude samotné 

představení vybrané OSS, jejíž hospodaření budeme analyzovat v následující, praktické části 

DP.  

 

V praktické části DP budou řešeny stanovené cíle. Primárním cílem DP je analýza rozpočtu 

organizační složky státu od roku 2009 do roku 2012.  Na základě provedené analýzy                   

bude doporučeno opatření k optimalizaci čerpání rozpočtu na následující období. 

 

Dílčím cílem DP je rozbor  počtu sledovaných činností Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen 

ZÚ HZS ČR) v létech 2009–2012.  

 

V závěru diplomové práce bude předloženo doporučení, co by bylo třeba změnit,                   

aby organizační složky státu měly v souladu s platnou legislativou více možností, jak                   

co nejefektivněji  hospodařit  s finančními prostředky.    
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2. Organizační složka státu 

 
OSS je organizační útvar, který v určité oblasti veřejné správy zastupuje stát a nakládá                   

se státním majetkem. OSS je zvláštním typem instituce, která vznikla v roce 2001                   

na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním 

v právních vztazích [16]. Stávající státní rozpočtové organizace byly na organizační složky 

státu přeměněny.  

 

Z hlediska postavení subjektů působících ve veřejném sektoru České republiky lze provést 

členění  na organizace a podniky [3]:  

 

1) Státní a komunální podniky – v České republice jde zejména o státní podniky strategického 

významu, na jejichž zachování má stát z nejrůznějších důvodů zájem. Je to např. Česká pošta, 

s.p., Řízení letového provozu České republiky, s.p., Lesy České republiky, s.p.  

 

2) Organizační složky – organizační složky státu napojené na státní rozpočet, 

                                    – organizační složky územních samospráv napojené na příslušný          

                                       územní rozpočet.     

 

3) Příspěvkové organizace – státu, 

                                           – územních samospráv. 

 

Některé organizační složky státu České republiky [4]: 
 
 
- Ministerstva a jiné státní správní úřady, 

- Ústavní soud České republiky, 

- Soudy a státní zastupitelství, 

- Nejvyšší kontrolní úřad, 

- Kancelář prezidenta republiky, 

- Úřad vlády České republiky, 

- Kancelář veřejného ochránce práv, 

- Akademie věd české republiky, 

- Grantová agentura České republiky, 
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- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

- Ústav pro studium totalitních režimů, 

- Státní oblastní archivy, 

- Justiční akademie, 

- Policejní akademie, 

- Policejní prezidium a krajská ředitelství Policie České republiky, 

- Probační a mediační služba, 

- Rejstřík trestů, 

- Hasičský záchranný sbor České republiky s krajskými hasičskými sbory, 

- Česká správa sociálního zabezpečení, 

- Finanční úřady, 

- Úřad pro civilní letectví, 

- Drážní inspekce, 

- Ústřední  kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

- Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 

- Státní energetická inspekce, 

- Státní veterinární správa České republiky.  

 

 

2.1 Právní prostředí organizační složky státu 
 

Právní prostředí organizačních složek státu je vymezeno zákonem č. 218/2000 Sb.,                  

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová opatření) 

[15].  Žádost o souhlas se zřízením OSS podává zřizovatel Ministerstvu financí ČR. K žádosti 

musí být připojen návrh zřizovací listiny organizační složky (dále jen OS) a ekonomický 

rozbor financování OS na období nejméně tří následujících let od vzniku OS. Zřizovací listina 

OS musí obsahovat:  

 

- označení zřizovatele, 

- název a sídlo OS, 

- datum vzniku OS a určení doby, na kterou se OS zřizuje, 

- stanovaní účelu, pro který se OS zřizuje, 

- určení majetku, který zřizovatel svěřuje OS (na základě soupisu), 
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- organizační uspořádání zřizované OS a funkční označení vedoucího OS.  

 

OSS hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly v rámci 

rozpočtu kapitoly, minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem  

o státním rozpočtu. Příjmy OSS jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje OSS jsou výdaji 

státního rozpočtu (pokud zákon nestanoví jinak). Rozpočet OSS může zahrnovat pouze 

příjmy a výdaje související s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině, případně 

stanovenými zákonem, kterým byla OSS zřízena [5]. OSS je povinna dbát, aby dosahovala 

příjmů stanovených rozpočtem a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem. 

Prostředky může čerpat jen do výše závazných ukazatelů. OSS dále hospodaří 

s mimorozpočtovými prostředky, kterými jsou: 

 

- prostředky fondů OSS, 

- zisk, který OSS získala hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona, 

- peněžité dary a prostředky z nezahraničních zdrojů.   

 

OSS sestavuje rozpočet příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové soustavy. Veškeré 

rozpočtové příjmy dosahované v rámci svého hospodaření soustřeďuje na příslušném 

příjmovém rozpočtovém účtu a uhrazuje všechny rozpočtové výdaje z příslušných 

výdajových rozpočtových účtů.  

 

OSS bývá velmi často samostatnou účetní jednotkou s přiděleným vlastním identifikačním 

číslem. OSS není právnickou osobou a nemá vlastní právní subjektivitu. V  právních řízeních, 

před soudem a správními úřady, zastupuje OSS vedoucí dané OSS, případně jím pověřený 

zaměstnanec. Jedná jménem státu a výsledek jednání se stává pro stát závazný.  V oblasti 

pracovněprávní jsou zaměstnanci OSS zaměstnanci státu.    

 
Pokud nezisková státní organizace zřízená zákonem, vládou nebo ústředním orgánem státní 

správy má vlastní právní subjektivitu, nejedná se o OSS, ale o státní příspěvkovou organizaci.  

 

Podobné postavení jako OSS mají kanceláře Poslanecké sněmovny ČR a Senátu ČR. 
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2.2 Fondy vytvářené organizačními složkami státu 
 

Dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová opatření), § 48, tvoří OSS dva peněžní fondy: 

 

Rezervní fond (RF) – zdrojem příjmů rezervního fondu jsou: 

- nevyčerpané rozpočtové prostředky, 

- přijaté peněžní dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí, 

- příjmy z prodeje nemovitého majetku, který byl OSS darován. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – zdrojem příjmů fondu kulturních  

a sociálních potřeb je základní příděl z rozpočtu OSS ve výši 1 % z objemu vyplacených 

mezd. Další příjmy stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou. 

 

Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb jsou určeny zejména na: 

- zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji, 

- bezúročné půjčky pro zaměstnance při řešení bytové situace, 

- podporu kulturní a tělovýchovné činnosti, příspěvky na vstupné, dopravu apod., 

- sociální výpomoc, 

- dary při pracovních výročích aj.  

 

Fond kulturních a sociálních potřeb hospodaří podle rozpočtu a o jeho hospodaření 

spolurozhoduje příslušný odborový orgán spolu se zaměstnavatelem. Prostředky fondu                   

se ukládají na samostatném účtu u zvoleného peněžního ústavu. Nevyčerpané prostředky                 

a zdroje fondu koncem kalendářního roku nepropadají, ale převádějí  se do příštího roku [3].  
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3. Rozpočet 
 
 
Státní rozpočet vznikl v době, kdy se od vlastnictví panovníků oddělilo financování činnosti 

státu, kdy stát začal více zasahovat do společenských procesů a začal rozšiřovat                   

své společenské aktivity a poskytovat veřejné statky. S vývojem státního rozpočtu souvisí 

prosazování myšlenkových směrů a jejich význam v ekonomice. Role státního rozpočtu                   

byla posilována např. v souvislosti s potřebami financování vedení války, kdy bylo potřebné 

velké množství zdrojů. Mezi další vlivy ve vývoji státního rozpočtu lze zařadit také otázku 

efektivnosti vynakládání veřejných rozpočtů, kdy přesun některých veřejných výdajů na nižší 

úrovně (obce, regiony) je efektivnější [8], [1].  

 

V České republice mají rozpočty, a to rozpočty veřejné, ústřední místo ve fiskální politice1, 

kde shromažďují finanční prostředky, pomocí kterých stát zabezpečuje své funkce.  

 

V podmínkách České republiky jsou vymezeny dvě úrovně veřejných rozpočtů: 

 

1) veřejné rozpočty a fondy centrální úrovně:  

 

- státní rozpočet (dále jen SR), 

- státní fondy (Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní 

fond životního prostředí, Státní fond kultury ČR, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české 

kinematografie, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení), 

- majetkové fondy (Pozemkový fond ČR, dříve také Fond národního majetku a Fond dětí                   

a mládeže), 

- fondy zdravotních pojišťoven, 

- státní finanční aktiva, 

- jiné fondy (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Českomoravská záruční                   

a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka, 

Konsolidační agentura, Národní vzdělávací fond). 2 

 

                                                 
1 Fiskální politika = rozpočtová politika 
2 Jde o instituce zakládané ministerstvy na základě usnesení vlády, které můžeme označit za instituce vládní podpory  
   podnikatelských aktivit s účastí prostředků státního rozpočtu. Podíl majetkové účasti státu v těchto institucích                    
   je od 33-100 %.Výnosy z majetkové účasti státu zůstávají na financování podpůrných aktivit instituce. Stát rovněž   
   k jednotlivým  programům poskytuje dotace či jiné formy podpory. 
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2) veřejné rozpočty územní úrovně: 

 

 - veřejné rozpočty a fondy obcí, 

 - rozpočty dobrovolných svazků obcí, 

 - rozpočty a fondy krajů. 

 

V soustavě veřejných rozpočtů jednotlivých států tvoří SR obvykle nejdůležitější část. 

Prostřednictvím tohoto veřejného rozpočtu je většinou přerozdělována podstatná část 

veřejných prostředků, čímž je dán jeho význam. Role státního rozpočtu však obecně souvisí 

s uspořádáním soustavy veřejných rozpočtů, která se může měnit v procesu „fiskální 

decentralizace“3.  

 

SR může mít různé podoby podle druhu rozpočtové soustavy v rámci fiskálního federalismu4. 

Může jít o rozpočet zajišťující financování čistých veřejných statků pro celé území státu                

– jeden celostátní rozpočet, při federativním státoprávním uspořádání existuje pro každý stát 

federace vlastní státní rozpočet. Další formou je společná existence několika státních rozpočtů 

a jednoho celostátního rozpočtu [2], [8] .  

 

 

3.1 Struktura státního rozpočtu 
 

Velikost SR a různorodost příjmů a výdajů vyžaduje, aby byl SR systematizován, aby bylo 

možné sledovat a srovnávat vývoj v čase a aby výsledky hospodaření byly využitelné. Proto 

se pro třídění finančních operací státního rozpočtu používá rozpočtová skladba, která pro 

finanční operace uplatňuje čtyři základní hlediska třídění: 

 

1) odpovědnostní, 

2) druhové, 

3) odvětvové, 

4) konsolidační.  

                                                 
3Fiskální decentralizace – objem Státního rozpočtu se může snižovat ve prospěch jiných veřejných rozpočtů (např. rozpočtů       
    regionů, rozpočtů obcí atd.). 
4 Fiskální federalismus – vícestupňové uspořádání rozpočtové soustavy. Není tedy nutné, aby daná země měla  
   federativní uspořádání, bez ohledu na formu státu – až na výjimky, kdy stát je tvořen pouze jednou obcí – je    
   systém veřejných rozpočtů vždy vícestupňový. 
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Ad 1) odpovědnostní hledisko – třídí příjmy a výdaje SR podle správců kapitol. SR obsahuje 

následující kapitoly:  

 

- Kancelář prezidenta republiky, 

- Poslanecká sněmovna Parlamentu, 

- Senát Parlamentu, 

- Úřad vlády ČR, 

- Bezpečnostní informační služba, 

- Ministerstvo zahraničních věcí, 

- Ministerstvo obrany, 

- Národní bezpečnostní úřad, 

- Kancelář veřejného ochránce práv, 

- Ministerstvo financí, 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

- Ministerstvo vnitra, 

- Ministerstvo životního prostředí, 

- Ministerstvo pro místní rozvoj,   

- Grantová agentura ČR, 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

- Ministerstvo dopravy, 

- Český telekomunikační úřad, 

- Ministerstvo zemědělství, 

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

- Ministerstvo kultury, 

- Ministerstvo zdravotnictví, 

- Ministerstvo spravedlnosti, 

- Úřad pro ochranu osobních údajů, 

- Úřad průmyslového vlastnictví, 

- Český statistický úřad, 

- Český úřad zeměměřičský a katastrální, 

- Český báňský úřad, 

- Energetický regulační úřad, 

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
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- Ústav pro studium totalitních režimů,  

- Ústavní soud, 

- Akademie věd České republiky, 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 

- Správa státních hmotných rezerv, 

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 

- Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

- Technologická agentura České republiky, 

- Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

- Technologická agentura České republiky, 

- Nejvyšší kontrolní úřad, 

- Státní dluh, 

- Operace státních finančních aktiv, 

- Všeobecná pokladní správa.  

 

Ad 2) druhové hledisko – třídí finanční operace SR na: 

 

- příjmy – veškeré nenávratně inkasované  prostředky, které zahrnují ty finanční prostředky, 

kdy si rozpočet vypůjčuje peníze ke krytí svých výdajů (třídy 1, 2, 3, 4), 

- výdaje – veškeré nenávratně poskytnuté prostředky zahrnující platby charakteru splátek 

úvěrů (třídy 5, 6), 

- financování – zahrnuje operace jako jsou výpůjčky peněžních prostředků, splátky jistiny 

půjček apod. (třída 8). 

 

Takto rozdělené finanční operace SR zařazuje dále do tříd: 

 

Třída 1 – Daňové příjmy,  

Třída 2 – Nedaňové příjmy,  

Třída 3 – Kapitálové příjmy, 

Třída 4 – Dotace, 

Třída 5 – Běžné výdaje, 

Třída 6 – Kapitálové výdaje, 
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Třída 8 – Financování. 5 

 

Pro hodnocení rozpočtu pak platí základní rovnice rozpočtové skladby, která se používá                  

pro hodnocení vyrovnanosti rozpočtu. Srovnávají se zde příjmy a výdaje připadající na daný 

rozpočtový rok. Nezahrnují se sem např. půjčky.  

 

 

PŘIJMY – VÝDAJE = PŘEBYTEK (+)/SCHODEK (-)/ = (+)/(-) FINANCOVÁNÍ 

 

Ad 3) odvětvové členění – v rámci odvětvové struktury rozpočtové skladby se používá třídění 

na šest skupin:  

 

1. skupina: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, 

2. skupina: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

3. skupina: Služby pro obyvatelstvo, 

4. skupina: Sociální věci a politika zaměstnanosti, 

5. skupina: Bezpečnost státu a právní ochrana, 

6. skupina: Všeobecná veřejná správa a služby. 

 

Ad 4) konsolidační hledisko – souvisí s existencí vztahů mezi jednotlivými veřejnými 

rozpočty. 6 

 

Konsolidace rozpočtů se provádí na několika úrovních veřejných rozpočtů: 

 

- na úrovni všech veřejných rozpočtů státu, 

- na úrovni centrálních veřejných rozpočtů, 

- na úrovni územních rozpočtů v kraji, 

- na úrovni příslušné jednotky [8].  

 

 

 
                                                 
5 U druhového třídění finančních operací SR se třída 7 nepoužívá. 
6 Konsolidace rozpočtu se provádí, chceme-li souhrnně vyhodnotit objem více veřejných rozpočtů, ale chceme  
  eliminovat vzniklé vztahy mezi těmito rozpočty, např. když jeden rozpočet poskytne dotaci jinému rozpočtu při   
  prostém součtu těchto dvou rozpočtů by se dotace objevila dvojnásobně.  
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3. 2 Příjmy,  výdaje a rozpočtový proces  
 

Největší část příjmů SR pochází z daní. Na celkových příjmech se podílí více než polovinou. 

Vybrané pojistné ze sociálního pojištění tvoří více než třetinu příjmů státního rozpočtu. 

Zbytek tvoří nedaňové příjmy. 

Největší část výdajů SR tvoří takzvané mandatorní neboli povinné výdaje. Ty musí stát hradit, 

protože mu to přikazují jiné zákony. Jde například o důchody, dávky sociálního zabezpečení, 

dávky státní sociální podpory, příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření či podpory 

v nezaměstnanosti. Skupinu takzvaných kvazimandatorních výdajů, které stát musí rovněž 

platit, tvoří výdaje na armádu, platy státních zaměstnanců či výdaje na aktivní politiku 

zaměstnanosti. Ostatní výdaje stát nemá povinnost hradit. To je zdroj nejsnazších výdajových 

škrtů v případě nepříznivého vývoje státního rozpočtu.  

Největší výdaj SR představuje kapitola „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ (dále                  

jen MPSV), jejíž výdaje se dělí mezi Českou správu sociálního zabezpečení – tento výdaj 

tvoří převážnou část výdajů kapitoly MPSV a Úřad práce ČR.  Druhou největší položkou SR                   

je kapitola „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“, která své výdaje dělí                   

na neinvestiční a investiční transfery, převody fondům, provozní výdaje a investiční výdaje. 

Třetí místo zastává kapitola „Všeobecná pokladní správa“, (dále jen VPS) kde podstatnou 

část výdajů  tvoří neinvestiční transfery. Nevelikou část kapitoly VPS tvoří provozní výdaje, 

investiční výdaje a investiční transfery. Kapitola SR „Státní dluh“ je tvořena závazky vlády. 

Společně s dluhem mimorozpočtových fondů, místních rozpočtů a dluhem zdravotních 

pojišťoven tvoří veřejný dluh. Státní dluh vzniká deficitním financováním státního rozpočtu                

a je financován pokladničními poukázkami, státními dluhopisy (obligacemi), přímými 

půjčkami nebo například půjčkami od Evropské investiční banky. Česká republika má                   

v současnosti v porovnání s okolními zeměmi relativně nízký, ale prudce se zvyšující státní 

dluh. Pátou příčku ve výdajích SR zaujímá kapitola „ Ministerstvo vnitra“ (dále jen MV). 

Podstatná část výdajů je tvořena výdaji MV, dále pak ostatními výdaji, kde patří výdaje 

určené jednotlivým HZS krajů a v neposlední řadě výdaji určenými pro činnost Policie ČR. 

 

Rozpočtový proces lze rozdělit na tyto hlavní etapy: 

 

1) návrh SR, 
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2) schvalování SR, 

3) plnění SR, 

4) kontrola SR. 

 

Ad 1)  Návrh SR – s ukončením rozpočtového roku se zahajuje kontrola stávajícího SR  

a začínají přípravné práce na novém SR, dle kterého bude stát hospodařit v následujícím 

roce.7 Celkovou organizací prací na návrhu SR organizuje dle pokynů vlády Ministerstvo 

financí. Kromě ministerstva financí jsou do rozpočtového procesu zapojena další ministerstva 

a úřední orgány (správci kapitol), obce, kraje apod. Jde o složitou koordinační činnost,                 

která musí sladit různé potřeby a zájmy. Důležitým východiskem pro vypracování SR                   

je střednědobý výhled, který je zpracován na období dvou let, zahrnuje očekávané příjmy                   

a výdaje SR v jednotlivých létech a je každoročně klouzavým způsobem prodlužován o jeden 

rok a projednáván jako státní rozpočet.  

 

Návrh příjmů SR vychází z existujících daňových zákonů, z předpokládaného vývoje 

ekonomiky a dalších parametrů. Příjmy SR nelze mnoho upravovat, protože většina příjmů 

SR je dána zákonem.8 

 

Výdajová část SR má více možností při rozhodování o možností rozdělení státního rozpočtu. 

Problémem je zde omezená velikost zdrojů SR a vysoké požadavky na výdaje ze SR.                   

Ve výdajích SR zastávají důležitou roli mandatorní výdaje, které jsou dány zákony                   

či dlouhodobě platnými pravidly. K těmto výdajům patří např. výdaje na důchody a sociální 

dávky nebo výdaje na platy státních zaměstnanců. Podíl mandatorních výdajů ve SR ČR 

představuje podstatnou část výdajů. Konečné slovo při zpracování návrhu státního rozpočtu 

má vláda, která předkládá navržený SR k projednávání Poslanecké sněmovně (dále jen PS) 

[7] .  

 

Ad 2) Schvalování (projednávání) SR – navržený SR schvaluje PS, nikoliv senát. Schvalovací 

proces tvoří tři čtení navrhovaného zákona. První čtení zahrnuje projednávání základních 

parametrů SR na příslušný rok. Po schválení SR po prvním čtení se již schválené parametry 

                                                 
7 V ČR je rozpočtové období shodné s kalendářním rokem. Začíná 01.01. a končí 31.12. daného roku. Např. v USA začíná   
    rozpočtový rok 01.10. a končí 30.09. příštího  roku.  
8 Podstatnou část příjmů státního rozpočtu tvoří daně. Velikost daňových příjmů závisí na ekonomickém růstu,  
   který není státem přímo ovlivnitelný.  
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nemohou měnit. 9 Druhé čtení představuje projednávání dílčích položek příjmů a výdajů SR. 

Třetí čtení již schvaluje rozpočet jako celek. Schválený SR je přijat jako zákon, podle kterého 

stát hospodaří. Takto schválený zákon o SR nezahrnuje veškeré údaje související se SR.10 

V této návaznosti se uskutečňuje tzv. rozpis SR,  který podrobně rozčlení příjmy a výdaje SR 

podle podrobné struktury rozpočtové skladby a další ukazatele jednotlivým subjektům,                 

které hospodaří s prostředky SR. Rozpis provádí Ministerstvo financí a ostatní správci kapitol 

svým podřízeným subjektům. 

 

Ad 3) Plnění SR – od počátku příslušného roku stát hospodaří podle zákona o SR,                   

při hospodaření musí být dodržována pravidla hospodaření (rozpočtová pravidla). Není-li 

zákon o SR schválen, hospodaří se podle rozpočtového provizoria, které stanovuje pravidla 

hospodaření státu v období, kdy není schválen SR. V tomto období se hospodaří pode SR 

přijatého na předcházející rok s tím, že výdaje se uvolňují jednotlivým kapitolám SR do výše 

jedné dvanáctiny celkové částky rozpočtu předcházejícího roku v každém měsíci.11 Schválený 

SR se může měnit v důsledku potřeb vzniklých v průběhu aktuálního roku, které nemají 

zdroje ve SR. Vznik takovéto  potřeby je možné zajistit úspornějším provedením, odsunutím 

či omezením jiné činnosti. Rovněž lze využít rezerv zařazených do SR. Rozpočtové opatření 

představuje:  

 

- přesun prostředků mezi ukazateli SR, 

- souvztažné zvýšení příjmů a výdajů SR, 

- povolené překročení rozpočtových výdajů, 

- vázání prostředků SR. 

 

Rozpočtová opatření provádí ministr financí a nesmí  se jimi zhoršit velikost salda SR. 

 

V případě vzniku dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji SR provádí Ministerstvo financí 

opatření k zajištění likvidity. 12 V případě vzniku schodku toto opatření může být provedeno 

                                                 
9 Pokud dojde ke změnám již schválených parametrů v dalších čteních, muselo by se vrátit projednávání SR 
  do prvního čtení.  
10 Zákon o SR zahrnuje zejména souhrnné vztahy a závazné ukazatele v rámci jednotlivých kapitol a vztahy  
   k jiným veřejným rozpočtům.  
11 Po schválení SR se realizované příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria stávají součásti SR                  
   na příslušný rok.  
12 Vznik schodků SR v průběhu roku je zapříčiněn časovým opožděním daňových příjmů ve vztahu   
    k odpovídajícímu období roku. Objem příjmů v prvním čtvrtletí je nižší, než by odpovídal čtvrtině ročního  
    rozpočtu. Předpokládaný objem příjmů se pak vyrovnává v posledním čtvrtletí roku.  
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do výše 6% celkových výdajů SR způsobem vydávání státních dluhopisů, přijetí úvěru apod. 

tyto prostředky se musí vrátit do konce příslušného roku. V případě vzniku přebytku může 

Ministerstvo financí krátkodobě tyto prostředky investovat na peněžním trhu do likvidních 

státních dluhopisů nebo cenných papírů České národní banky.  

 

Ad 4) Kontrola SR – může probíhat vypracováním návrhu Státního závěrečného účtu (dále 

jen SZÚ), který vypracovává Ministerstvo financí spolu se správci kapitol, státními fondy, 

územními samosprávnými celky apod. Návrh SZÚ je předložen ke schválení PS13.                   

Jiný způsob kontroly SR činí „finanční kontrola“, která se liší od SZÚ tím, že se uskutečňuje 

již během rozpočtového roku. Finanční kontrola se zaměřuje na dodržování používání 

podmínek časových a účelových kritérií schválenými zákon o SR. Při nesplnění těchto 

podmínek dochází k tzv. porušení rozpočtové kázně14 a nastává povinnost: 

 

- odvést do SR prostředky v rozsahu, ve kterém byly nesprávně použity, 

- zaplatit do SR penále ve výši 1 promile za den z částky, která se týká porušení rozpočtové      

kázně (nejvýše však do výše této částky) [8]. 

 

 

3.3 Principy hospodaření a funkce státního rozpočtu 
 

SR představuje centralizovaný peněžní fond, který hospodaří především na principech:  

   

1) nedobrovolnosti, 

2) neekvivalence,  

3) nenávratnosti. 

 

Ad 1) Princip nedobrovolnosti – při hospodaření SR reprezentuje způsob získávání příjmu, 

které tvoří zejména daně. Vybírané daně jsou povinné nedobrovolné platby ve prospěch 

státního rozpočtu, které musí hradit plátce – poplatník daně.  

 

                                                 
13 Nepřijetím SZÚ PS dává nesouhlas s hodnocením rozpočtového hospodaření v předcházejícím roce a pouze  
    poukazuje na nevhodné hospodaření vlády.  
14 Porušení rozpočtové kázně lze kontrolovat zpětně za 10 let.  
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Ad 2) Princip neekvivalence – za zaplacenou daň do SR plátce daně nezíská žádnou konkrétní 

hodnotu, žádný veřejný statek či protislužbu. 

  

Ad 3) Princip nenávratnosti – prostředky (tj. zaplacená daň)  jsou poskytnuty ve prospěch 

státního rozpočtu a plátce daně je již nikdy neobdrží zpět.  

 

Výše uvedené principy příjmů státního rozpočtu mohou být „narušeny“ dalšími příjmy např. 

v případě poplatků nebo při použití zápůjčních prostředků pro krytí deficitu hospodaření.  

 

Prostřednictvím příjmů a výdajů SR jsou realizovány tři funkce  SR, které jsou společné             

všem druhům veřejných rozpočtů. Jedná se o funkce:  

 

1) alokační, 

2) redistribuční, 

3) stabilizační.  

 

Každý veřejný rozpočet plní alespoň jednu z těchto funkcí. SR obvykle realizuje všechny                

výše uvedené funkce, ale z hlediska jejich významnosti, vyjádřené např. podílem dané funkce                   

na celkové velikosti SR, jsou různě významné. Mohou se měnit v čase a v závislosti                   

na dalších částech veřejných rozpočtů.  

 

Ad 1) Alokační funkce – má obvykle nejvýznamnější podíl ve výdajích státního rozpočtu. 

Pomocí této funkce se zajišťuje financování veřejného sektoru (např. státní správa, obrana, 

výstavba a údržba dálnice apod.) a zajišťuje umístění prostředků státního rozpočtu bez jiných 

cílů. 

 

Ad 2) Redistribuční funkce – přerozděluje vytvořený národní produkt mezi obyvatelstvo.                   

Na jedné straně se prostřednictvím této funkce uplatňuje progresivní zdanění obyvatel 

v závislosti na velikosti jejich důchodů a na druhé straně jsou pak poskytovány sociální dávky 

obyvatelům s nízkými příjmy, při nezaměstnanosti, starobní důchody. Tuto funkci může 

z části převzít i jiný veřejný rozpočet – veřejný fond, který bývá označován jako svěřenecký 

fond). 
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Ad 3) Stabilizační funkce – je spojena se zásahy státu do ekonomiky s cílem dosažení růstu 

ekonomiky, nízké inflace, nízké nezaměstnanosti, optimální zahraniční platební bilance apod. 

Tato funkce může mít různou podobu, např. podpory podnikání, daňové úlevy apod. 

Stabilizační funkce je do značné míry spojena s konkrétní ekonomickou politikou státu15 .  

 

 

3.4 Vyrovnanost státního rozpočtu 
 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji SR lze označit jako rozpočtový schodek, který může být kladný 

nebo záporný: 

 

- kladný rozpočtový schodek – nastává v případě, kdy příjmy jsou vyšší  než výdaje, 

- záporný rozpočtový schodek  – nastává v případě, kdy příjmy jsou nižší než výdaje.  

Tento druh schodku označujeme za deficitní a je    

spojován s otázkou veřejného dluhu.   

 

Běžná vyrovnanost SR – lze podle ní odvozovat velikost schodku. Pro hodnocení 

schodkovosti rozpočtu se do bilance příjmů a výdajů nezahrnuji prostředky z úvěrů, obligace 

apod. Při hodnocení schodku rozpočtu tak sledujeme vyrovnanost rozpočtu z hlediska příjmů, 

které obvyklým způsobem (např. příjmem z daní) byly přijaty do rozpočtu v daném roce                  

a na druhé straně výdajů, které byly vydány v daném roce z rozpočtu.  

 

Deficit SR – rozpočet vždy musí být „reálně vyrovnaný“, je nutno získat zdroje na jeho krytí.  

Pokud by rozpočet vyrovnán nebyl, nebylo by možné z něho realizovat všechny 

výdaje. 

 

Rozpočtový deficit může být: 

 

- plánovaný deficit – s deficitem je již počítáno při schvalování SR a o schodkovém 

hospodaření, 

- neplánovaný deficit – vzniká v důsledku reálného rozpočtového hospodaření např. tím,                  

že nejsou plněny rozpočtové příjmy či překračovány rozpočtové výdaje.  
                                                 
15 Liberální politika státu se snaží zásahy státu do ekonomiky omezit. S tím souvisí i omezení výdajů do této  
   oblasti státního rozpočtu.  
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Podle toho, jak deficit vzniká, rozlišujeme: 

 

- cyklický deficit – není přímo ovlivnitelný vládou, závisí na skutečném vývoji ekonomiky. 

Cyklický deficit je odrazem ekonomického cyklu, kdy se ekonomika 

vyvíjí nižším tempem, než se předpokládalo,  

 

- strukturální deficit – považujeme ho za diskreční rozhodnutí vlády,16 vzniká na základě 

konkrétního hospodaření státu. V současné době je považován                   

za nežádoucí jev.  

 

Pokrytí deficitu státního rozpočtu může být zajištěno [8]:  

 

- vlastními zdroji státu z rezerv, z přebytků hospodaření z minulých let, tj.  ze státních aktiv, 17 

 

- emisí státních dluhopisů (státních obligací) – v současné době je tato metoda používána              

jako  standardní  dluhový nástroj, kterou schvaluje Parlament, 

 

- emisí peněz centrální bankou (fonetizace deficitu) – pro svůj potenciální inflační vliv není 

vhodným nástrojem pro pokrytí deficitu SR, 

 

-  pokrytím deficitu mimorozpočtovými zdroji – v podmínkách ČR např. formou prostředků 

z Fondu národního majetku, 

 

- přijetím úvěru od komerčních bank – tato metoda se již dnes nepoužívá. Dříve přijaté úvěry 

od komerčních bank se převádějí na formu státních dluhopisů (sekuritizace),  

 

- omezením výdajů státu – nepopulární cesta, která vede ke snížení životní úrovně, 

 

- k pokrytí deficitu SR může být schválen nový daňový zákon nebo zavedeno zvýšení 

 některého stávajícího druhu  daně .  

                                                 
16 Diskreční rozhodnutí vlády –  jednorázové rozhodnutí vlády, např. úprava stávajících daňových zákonů, přijetí  
    nových zákonů parlamentem. 
17 Státní aktiva obvykle nepostačují na pokrytí deficitu, takže se pokrytí obvykle zajistí jinými nástroji.  



18 
 

4. Záchranný útvar Hasičský záchranný sbor ČR 

Záchranný útvar Hasičský záchranný sbor ČR se sídlem v Hlučíně (dále jen ZÚ HZS ČR) 

vznikl na základě zákona č. 260/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb.,                   

o Hasičském záchranném sboru České republiky ve znění pozdějších předpisů [17]. 

ZÚ HZS ČR je centrálně řízenou zálohovou jednotkou Generálního ředitelství (dále jen GŘ) 

HZS ČR a má  celorepublikovou působnost. 

 

Jednotky záchranného útvaru jsou předurčeny pro řešení mimořádných událostí velkého 

rozsahu, živelních pohrom, přírodních kalamit, rozsáhlých požárů a technických zásahů                   

s nutností využití speciální techniky, jíž záchranný útvar disponuje. 

  

Z hlediska práva přednostního velení se jednotka záchranného útvaru považuje za jednotku 

HZS kraje bez místní příslušnosti. To znamená, že pokud budou na místě zásahu společně 

zasahovat jednotky HZS kraje a záchranného útvaru, má přednost velení na místě zásahu 

jednotka s místní příslušností, v jejímž hasebním obvodě místo zásahu leží, pokud není 

rozhodnuto jinak v souladu s právním předpisem (§ 22 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.,                   

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany). 

 

ZÚ HZS ČR je organizační složkou státu a účetní jednotkou v přímé podřízenosti 

Generálního ředitelství HZS ČR.  

 
 
4.1 Historie Záchranného útvaru HZS ČR 
 
Záchranný útvar HZS ČR se sídlem v Hlučíně se může hlásit k tradicím útvarů civilní 

ochrany, konkrétně k 75. záchranné a výcvikové základny Olomouc Armády ČR, která 

vznikla v roce 1991. 

  

Útvar prošel několika reorganizacemi. V průběhu roku 2000 u základny vznikl odloučený 

záchranný prapor, dislokovaný v posádce Hlučín, který v roce 2004 tvořil základ nově 

vznikajícího 157. záchranného praporu. Tento prapor byl podřízen velitelství 15. ženijní 

záchranné brigády Bechyně.Usnesením Vlády ČR ze dne 22. října 2007 č. 1194 a schválením 

transformace resortu Ministerstva obrany ČR bylo rozhodnuto o předání 157. záchranného 
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praporu Armády ČR dislokovaného v Hlučíně Hasičskému záchrannému sboru České 

republiky.  

 

Následně byl přijat zákon č. 260 ze dne 25. června 2008, kterým se měnil zákon č. 238/2000 

Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, s účinností od 1. ledna 2009.                   

Na základě tohoto zákona dnem 1. ledna 2009 vznikl Záchranný útvar Hasičského 

záchranného sboru ČR. Od 1. ledna 2010 vznikla 3. záchranná rota s dislokací ve Zbirohu                   

a centrálně řízenou zálohovou jednotkou GŘ HZS ČR. 

 

Záchranný útvar dále provádí výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování 

odborné způsobilosti řidičů. 

 

Znak Záchranný útvar HZS ČR  tvoří přílohu 1 této diplomové práce. 

 
 
4.2 Organizační struktura Záchranného útvaru HZS ČR 
  
Stěžejní záchranná činnost Záchranného útvaru je zasazena do úseku záchranné činnosti 

spadajícího do přímé podřízenosti velitele Záchranného útvaru. Výše uvedený úsek                    

je rozdělen na tři samostatné Záchranné roty a na Oddělení přípravy a řízení jednotek. První  

a druhá záchranná rota jsou dislokovány v Hlučíně. Třetí záchranná rota vznikla                    

01.01.2010 s dislokací ve městě Zbiroh z důvodu dosažitelnosti a efektivního využití sil                   

a prostředků na území České republiky. 

 

Ostatní činnosti by se daly charakterizovat jako podpůrné a jsou zajišťovány úsekem   

ekonomiky a kanceláří velitele s  jednotlivými odděleními a pracovišti. 

 

Přílohu č. 2 diplomové práce tvoří schéma organizační struktury Generálního ředitelství HZS 

ČR k 01.12.2012.  

 

Přílohu č. 3 diplomové práce tvoří schéma organizační struktury Záchranného útvaru HZS ČR 

k 01.12.2012. 
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5. Analýza hospodaření Záchranného útvaru HZS ČR 

Analyzovaná OSS – ZÚ HZS ČR hospodaří s finančními prostředky, které jí jsou přiděleny                   

ze státního rozpočtu, tzn. hospodaří s rozpočtovými zdroji. Dalším druhem zdrojů, se kterými  

ZÚ HZS ČR hospodaří, jsou mimorozpočtové zdroje. Sem patří prostředky fondů, prostředky  

přidělené EU, dary fyzických  nebo právnických osob či příspěvky krajských úřadů a obcí, 

zisk získaný za  činnost vykonávanou dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [9], 
[14]. 

Hospodaření  ZÚ HZS ČZ nám znázorňuje schéma – obrázek 1. 

 

Obr. 1: Hospodaření Záchranného útvaru HZS ČR  
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5.1 Schválený rozpočet, rozpočtová opatření, skutečné čerpání finančních 

prostředků za rok 2009  

 
Čerpání výdajů a přidělování příjmů rozpočtu ZÚ HZS ČR v roce 2009 bylo ovlivněno 

vznikem ZÚ HZS ČR  k 01.01.2009.  Bylo potřebné dovybavit nově vzniklá specializovaná 

pracoviště a obnovit morálně zastaralé techniky převzaté od Armády České republiky. Bylo 

nutno vytvořit technické a ubytovací podmínky pro zapojení ZÚ HZS ČR do vzdělávací 

přípravy HZS k 01.07.2009 a zajistit účast na řešení mimořádných úkolů spojených                   

s provedením 27 zásahů.  

 

O hospodaření ZÚ HZS ČR v  prvním roce jeho působení vypovídá následující              

tabulka 1. 

 

 Tab. 1 Plnění rozpočtu ZÚ HZS ČR za rok 2009  

Rozpočtové položky 
2009 

Plánovaný 
rozpočet/Kč 

Rozpočet po 
úpravách/Kč Skutečnost/Kč 

Příjmy         
Daňové příjmy 21 544 000,00 15 959 000,00 14 491 540,00 
Nedaňové příjmy 0,00 0,00 178 287,87 
Příjmy - celkem  21 544 000,00 15 959 000,00 14 669 827,87 
Výdaje       
Platové prostředky  110 022 000,00 86 299 000,00 86 299 000,00 
FKSP 1 623 000,00 1 272 000,00 1 272 000,00 
Ostatní provozní výdaje 38 433 000,00 40 950 000,00 40 947 120,56 
Sociální dávky 0,00 150 000,00 149 667,00 
Kapitálové výdaje 19 905 000,00 31 769 000,00 31 763 763,20 
Výdaje - celkem  169 983 000,00 160 440 000,00 160 431 550,76 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2009 [22] 

 

5.2 Příjmy za rok 2009 
 

Příjmy ZÚ HZS ČR jsou tvořeny zejména přijatými prostředky z pojistného na nemocenské 

pojištění, z příspěvku na politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění. Příjmem státního 

rozpočtu ZÚ HZS ČR jsou taktéž finanční prostředky za náhradu škody způsobené fyzickou                   

a právnickou osobou, příjmy z vlastní činnosti a ostatní příjmy.  
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Schváleným rozpočtem v oblasti příjmů bylo ZÚ  HZS ČR přiděleno celkem  21 544 000,00 

Kč. V průběhu roku byly přidělené finanční prostředky upraveny na částku 15 959 000,00 Kč. 

K 31.12.2009 byla v oblasti příjmů  ZÚ HZS ČR přidělena celková částka 14 669 827,87 Kč.  

 

Celková výše daňových příjmů ve výši 14 491 540,00 Kč se skládá z příspěvků na odvod: 

 

- důchodového pojištění firmy a zaměstnanců, 

- nemocenského pojištění, 

- politiky zaměstnanosti.  

 

O výši odvodu jednotlivých položek daňových příjmů vypovídá tabulka  2.  

 

Tab. 2 Daňové příjmy za rok 2009  

Daňové příjmy 2009 Odvedená částka/Kč 
Důchodové pojištění firmy a zaměstnanců 12 881 438,00 
Nemocenské pojištění  1 058 066,00 
Politika zaměstnanosti 552 036,00 
Daňové příjmy - celkem 14 491 540,00 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2009 [22] 

 

Výše  odvedených nedaňových příjmů v částce  178 287,87 Kč se skládá z příjmů: 

 

- z vlastní činnosti, které byly odvedeny v celkové výši 114 560,00 Kč,  

- z oblasti ostatních nedaňových  příjmů byla odvedena do státního rozpočtu celková 

   částka 63 727,87 Kč.  

 

O výši odvodu jednotlivých položek nedaňových příjmů vypovídá tabulka  3.  
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 Tab. 3 Nedaňové příjmy za rok 2009  

Nedaňové příjmy 2009 Odvedená částka/Kč 
Nedaňové příjmy z vlastní činnosti 114 560,00 
 - příjmy získané z poplatku za ubytování 48 730,00 
 - příjmy na školení 5 500,00 
 - příjmy za poskytnuté stravování 60 330,00 
Ostatní nedaňové příjmy 63 727,87 
 - příjmy z úroků na účtech 1 354,87 
 - přijaté sankce (pokuty příslušníků) 12 000,00 
 - prodej majetku (šrot) 5 845,00 
 - pojistné plnění České pojišťovny, a.s. 4 100,00 
 - náhrada škody za poškození zemního  kabelu a 
datového rozvodu linek ZÚ HZS ČR 40 428,00 
Nedaňové příjmy - celkem 178 287,87 

 

Zdroj: Podklady pro vypracování návrhu závěrečného účtu kapitoly  

Ministerstva vnitra ČR za rok 2009 [19] 

 
5.3 Výdaje za rok 2009 

 
Rozpisem rozpočtu pro rok 2009 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti výdajů 169 983 tis. Kč. 

Rozpočtovými opatřeními realizovanými v průběhu roku 2009 byl celkový rozpočet v oblasti 

výdajů ZÚ HZS ČR upraven na  částku ve výši  160 440 tis. Kč. Skutečná částka použitá 

v oblasti výdajů byla 160 431 550,76 Kč.  

 
Největší objem výdajů ZÚ HZS ČR zahrnuje položka  „Ostatní sledované výdaje“                   

a položka „Výdaje na platové prostředky“. 

 

Rozpisem rozpočtu pro rok 2009 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti ostatních provozních 

výdajů 38 433 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními realizovanými v průběhu roku 2009 byl 

celkový rozpočet v oblasti provozních výdajů ZÚ HZS ČR upraven  na částku ve výši  40 950 

tis. Kč. Skutečná částka použitá v oblasti ostatních provozních výdajů                   

byla 40 947 120,56 Kč.  

 

Podrobné čerpání položky „Ostatní provozní výdaje“  je uvedeno v tabulce  4.  
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Tab. 4 Ostatní provozní výdaje za rok 2009  

Ostatní provozní výdaje 2009 Výdaj/Kč 
Nákup vody, paliv, energie + PHM 6 022 349,48 
Nákup materiálu 19 341 957,40 
Nákup služeb 14 049 388,48 
Ostatní nákupy a platby daní 1 533 425,20 
Ostatní provozní výdaje - celkem 40 947 120,56 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky) 2009 ZÚ HZS ČR [22] 

 

Značná část výdajů ZÚ HZS ČR v roce 2009 byla spojena se zapojením ZÚ HZS ČR                   

do mimořádných úkolů HZS, zapojením do vzdělávací přípravy a udržením 

provozuschopnosti stávající techniky k plnění úkolů HZS. Jednalo se především o:  

 

- výdaje spojené s nutnými opravami fyzicky a morálně zastaralé techniky (užitkové 

automobily TATRA, tanky, SPOTT 55, UDS a jiné) a nezbytnou obměnou pneumatik. 

Významnou výdajovou položkou bylo rovněž vybavení nově vzniklých odborností (potápěči 

a lezci, pyrotechnici, psovodi, četa elektrocentrál),  

- výdaje spojené se vznikem ZÚ HZS ČR (vybavení kanceláří, nakoupení výpočetní techniky, 

účast zaměstnanců a příslušníků v odborných kurzech). 

 

Rozpočtové prostředky roku 2009 v oblasti běžných výdajů byly čerpány na 99,99 %. 

 

Vzhledem k datu vzniku ZÚ HZS ČR nebyly do hospodaření roku 2009 zapojeny 

mimorozpočtové zdroje, rovněž nevznikly nároky z nespotřebovaných výdajů [19]. 

 

K 31.12.2009 byl zůstatek nedočerpaných prostředků ve výši 2 879,44 Kč. Jednalo                   

se o rozpočtovou položku bankovních poplatků, jejichž výše byla rezervována na běžném 

účtu na základě kvalifikovaného odhadu vycházejícího z průměrné výše měsíčních poplatků. 

 

Druhou největší výdajovou položkou je položka „Platové prostředky“. Ta je především 

závislá na  počtu příslušníků a občanských zaměstnanců ZÚ HZS ČR. 

 

Rozpisem rozpočtu pro rok 2009 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti položky platových 

prostředků 110 022 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními realizovanými v průběhu roku 2009            
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byl celkový rozpočet v oblasti platových prostředků ZÚ HZS ČR upraven  na  částku ve výši 

86 299 tis. Kč. Skutečná částka použitá v oblasti platových prostředků                   

byla 86 299 000,00  Kč.  

 

O výši finančních prostředků vynaložených na platové výdaje roku 2009 vypovídá                 

tabulka 5. 

 

Tab. 5 Výdaje na platové prostředky za rok 2009  

Platové prostředky 2009 Výdaj/Kč 
Příslušníci útvaru 50 664 000,00 
Občanští zaměstnanci 12 989 000,00 
Ostatní platby 994 000,00 
Pojistné 21 652 000,00 
Platové prostředky - celkem 86 299 000,00 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2009 [22] 

 

Grafické znázornění čerpání celkových výdajů ZÚ HZS ČR za rok 2009 znázorňuje             

obrázek  2. 

Výdaje ZÚ HZS ČR za rok 2009
Kapitálové výdaje

20%

Sociální dávky
0%

Ostatní provozní 
výdaje
26%

FKSP
1%

Platové prostředky
53%

Platové prostředky FKSP Ostatní provozní výdaje Sociální dávky Kapitálové výdaje

  

Obr. 2 Grafické znázornění výdajů ZÚ HZS ČR za rok 2009  
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6.  Schválený rozpočet, rozpočtová opatření, skutečné čerpání finančních 

prostředků za období  roku 2010   
 

Pro splnění úkolů ZÚ HZS ČR bylo nezbytné v péči o majetek zajistit provozuschopnost 

techniky a provést opravy havarijního stavu nemovitostí. Realizaci tohoto úkolu bylo možno 

zajistit částečně z prostředků přiděleného rozpočtu a částečně navýšením rozpočtu ostatních 

provozních výdajů v průběhu roku 2010 na základě schválených žádost o provedení 

rozpočtových opatření. 

 

 O hospodaření ZÚ HZS ČR v roce 2010 vypovídá následující tabulka  6.  

 

Tab. 6 Plnění rozpočtu ZÚ HZS ČR za rok 2010  

Rozpočtové položky 
2010 

Plánovaný 
rozpočet/Kč 

Rozpočet po 
úpravách/Kč Skutečnost/Kč  

Příjmy         
Daňové příjmy 20 693 000,00 20 511 000,00 19 926 282,00 
Nedaňové příjmy 30 000,00 30 000,00 270 116,04 
Příjmy - celkem  20 723 000,00 20 541 000,00 20 196 398,04 
Výdaje       
Platové prostředky  109 325 000,00 109 698 000,00 109 629 879,04 
FKSP 1 616 000,00 1 611 000,00 1 611 000,00 
Ostatní provozní 
výdaje 37 987 000,00 69 119 000,00 69 120 370,83 
Sociální dávky 150 000,00 511 000,00 492 942,00 
Kapitálové výdaje 8 061 000,00 32 250 000,00 32 342 253,20 
Výdaje - celkem  157 139 000,00 213 189 000,00 213 196 445,07 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2010 [23] 

 

6.1 Příjmy za rok 2010 

Schváleným rozpočtem v oblasti příjmů bylo ZÚ  HZS ČR přiděleno celkem  20 723 000,00 

Kč. V průběhu roku byly přidělené finanční prostředky upraveny na částku 20 541 000,00 Kč. 

K 31.12.2009 byla v oblasti příjmů  ZÚ HZS ČR přidělena celková částka 20 196 398,04 Kč.  

 

Odvedené daňové příjmy ve výši 19 926 282,00 Kč se skládají z příspěvků na odvod: 



27 
 

 

- důchodového pojištění firmy a zaměstnanců, 

- nemocenského pojištění, 

- politiku zaměstnanosti.  

 

O výši odvodu jednotlivých položek daňových příjmů za rok 2010 vypovídá tabulka 7.  

  

Tab. 7 Daňové příjmy za rok 2010  

Daňové příjmy 2010 Odvedená částka/Kč 
Důchodové pojištění firmy a zaměstnanců 17 899 692,00 
Nemocenské pojištění  1 259 499,00 
Politika zaměstnanosti 767 091,00 
Daňové příjmy - celkem 19 926 282,00 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2010 [23] 

 

Výše  odvedených nedaňových příjmů v částce  270 116,04 Kč se skládá z příjmů: 

 

- z vlastní činnosti, které byly odvedeny v celkové výši 70 691,56 Kč, 

- z oblasti ostatních nedaňových příjmů byla odvedena do státního rozpočtu celková částka 

199 424,48 Kč. 

 

O výši odvodu jednotlivých položek nedaňových příjmů za rok 2010 vypovídá                   

tabulka  8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Tab. 8 Odvedené nedaňové příjmy za rok 2010  

Nedaňové příjmy 2010 Odvedená částka/Kč 
Nedaňové příjmy z vlastní činnosti 70 691,56 
 - příjmy získané z poplatku za ubytování 54 860,00 
 - příjmy za poskytnuté stravování 15 831,56 
Ostatní nedaňové příjmy 199 424,48 
 - příjmy z úroků na účtech 3 281,44 
 - vyúčtování přeplatků energií v roce 2009 62 812,00 
 - prodej majetku (šrot, psi) 21 735,00 
 - příjmy z pohledávek za škody způsobené 
zaměstnancem 6 545,00 
 - ostatní nahodilé příjmy 5 051,04 
 - dar města Hlučín (nákup nafukovacího 
stanu) 100 000,00 
Nedaňové příjmy - celkem 270 116,04 

 

Zdroj: Podklady pro vypracování návrhu závěrečného účtu kapitoly  

Ministerstva vnitra ČR za rok 2010 [18] 

 

6.2 Výdaje za rok 2010 

Rozpisem rozpočtu pro rok 2010 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti výdajů 157 139 tis. Kč. 

Rozpočtovými opatřeními realizovanými v roce 2010 byl v průběhu roku celkový rozpočet 

v oblasti výdajů ZÚ HZS ČR upraven na  částku ve výši 213 189 tis. Kč. Skutečná částka 

použitá v oblasti výdajů byla 213 196 445,07 Kč. 

 

Významnou složku čerpání výdajů v hodnoceném období tvoří mimořádné výdaje vzniklé 

v souvislosti se zásahy ZÚ HZS ČR v období povodní. Zahájení činnosti záchranné roty               

ve Zbirohu od 01.01.2010 se rovněž významným způsobem projevilo na celkovém čerpání 

ostatních provozních výdajů.  

 

Stejně jako v předchozím roce největší objem sledovaných výdajů ZÚ HZS ČR zahrnuje 

položka  „Ostatní sledované výdaje“ a položka „Výdaje na platové prostředky“. 

 

Rozpisem rozpočtu pro rok 2010 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti ostatních provozních 

výdajů 37 987 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními realizovanými v roce 2010 byl v průběhu 
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roku celkový rozpočet v oblasti provozních výdajů ZÚ HZS ČR upraven na částku ve výši 

69 119 tis. Kč. Skutečná částka použitá v oblasti ostatních provozních výdajů                   

byla 69 120 370,83 Kč.  

 

O podrobném čerpání položky „Ostatní provozní výdaje“ za rok 2010 vypovídá                   

tabulka 9.  

 

Tab. 9 Ostatní provozní výdaje za rok 2010  

Ostatní provozní výdaje 2010 Výdaj/Kč 
Nákup vody, paliv, energie + PHM 8 594 891,78 
Nákup materiálu 24 800 595,44 
Nákup služeb 32 577 646,89 
Ostatní nákupy a platby daní 3 147 236,72 
Ostatní provozní výdaje - celkem 69 120 370,83 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR [23] 

Z kapitoly veřejná pokladní správa (dále jen VPS) z položky „Rezerva na mimořádné výdaje 

podle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému“ byly účelově uvolněny 

finanční prostředky spojené s výdaji při odstraňování následků povodní ve výši 5 000 000,00 

Kč.  

Z kapitoly VPS z položky „Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona 239/2000 Sb.,                   

o integrovaném záchranném systému“ byly účelově určeny finanční prostředky ve výši 

2 336 000,00 Kč na pokrytí zvýšených výdajů v souvislosti s odstraňováním následků 

povodní.  

 

K 31.12.2010 byl zůstatek nedočerpaných prostředků v částce 1 433,14 Kč, který zůstal                   

na rozpočtové položce pro bankovní poplatky.  

Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve formě dotace. 

Rozpočtové prostředky roku 2010 v oblasti běžných výdajů byly čerpány na 99,99 %. 

Byly použity nároky z nepotřebovaných výdajů ve výši 2 813,97 Kč [18] .  
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Druhou největší výdajovou položkou je položka „Platové prostředky“,                   

která je především závislá na  počtu příslušníků a občanských zaměstnanců ZÚ HZS ČR.  

 

Rozpisem rozpočtu pro rok 2010 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti položky platových 

prostředků 109 325 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními realizovanými v průběhu roku 2010             

byl celkový rozpočet v oblasti platových prostředků ZÚ HZS ČR upraven                   

na  částku ve výši 109 698 tis. Kč. Skutečná částka použitá v oblasti platových prostředků 

byla 109 629 879,04  Kč. O výši jednotlivých výdajů na platové prostředky  nám vypovídá 

tabulka 10.  

 

Tab.  10 Výdaje na platové prostředky za rok 2010  

Platové prostředky 2010 Výdaj/Kč 
Příslušníci útvaru 66 937 999,04 
Občanští zaměstnanci 13 558 000,00 
Ostatní platby 1 987 874,00 
Pojistné 27 146 006,00 
Platové prostředky - celkem 109 629 879,04 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR [23] 

 

Grafické znázornění všech výdajů ZÚ HZS ČR za rok 2010 nám znázorňuje obrázek 3. 
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Obr. 3 Grafické znázornění výdajů  ZÚ HZS ČR za rok 2010  
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7.  Schválený rozpočet, rozpočtová opatření, skutečné čerpání finančních 

prostředků za rok 2011  

 
Plán hlavních úkolů ZÚ HZS ČR pro rok 2011 zahrnoval další zvyšování odborné 

připravenosti záchranářů směřující k větší univerzálnosti, prohlubování  zkvalitňování 

spolupráce HZS krajů, zkvalitňování provádění výuky a výcviků příslušníků HZS oddělením 

vzdělávání, v oblasti správy majetku ukončení rekonstrukce budovy a provedení nezbytných 

oprav nemovitostí, snaha o získání dodatečných finančních prostředků na opravy                   

a modernizaci stávající techniky a nákup nových záchranných prostředků.  

 

O hospodaření ZÚ HZS ČR v roce 2011 vypovídá tabulka 11. 

 

Tab. 11 Plnění rozpočtu ZÚ HZS ČR za rok 2011  

Rozpočtové položky 
2011 

Plánovaný 
rozpočet/Kč 

Rozpočet po 
úpravách/Kč Skutečnost/Kč 

Příjmy         
Daňové příjmy 18 911 000,00 19 075 000,00 19 071 298,00 
Nedaňové příjmy 30 000,00 30 000,00 737 555,94 
Příjmy - celkem  18 941 000,00 19 105 000,00 19 808 853,94 
Výdaje       
Platové prostředky  97 522 000,00 98 044 000,00 97 848 426,00 
FKSP 719 000,00 724 000,00 723 100,00 
Ostatní provozní výdaje 31 025 000,00 55 503 000,00 55 823 992,87 
Sociální dávky 210 000,00 654 000,00 651 727,00 
Kapitálové výdaje 2 000 000,00 45 095 000,00 29 937 577,40 
Výdaje - celkem  131 476 000,00 200 020 000,00 184 948 823,27 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR2011 [24] 
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7.1 Příjmy za rok 2011 

Schváleným rozpočtem v oblasti příjmů bylo ZÚ  HZS ČR přiděleno celkem                   

18 941 000,00 Kč. V průběhu roku byly přidělené finanční prostředky upraveny                   

na částku 19 105 000,00 Kč. K 31.12.2011 byla v oblasti příjmů  ZÚ HZS ČR přidělena 

celková částka 19 808 853,94  Kč.  

 

Celková výše daňových příjmů ve výši 19 071 298,00 Kč se skládá z příspěvků na odvod: 

 

- důchodového pojištění firmy a zaměstnanců, 

- nemocenského pojištění, 

- politiku zaměstnanosti.  

 

O výši odvodu jednotlivých položek daňových příjmů vypovídá tabulka  12.  

 

Tab. 12 Daňové příjmy za rok 2011 

Daňové příjmy 2011 Odvedená částka/Kč 
Důchodové pojištění firmy a zaměstnanců 17 487 985,00 
Nemocenské pojištění  833 868,00 
Politika zaměstnanosti 749 445,00 
Daňové příjmy - celkem 19 071 298,00 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2011 [24] 

 

Výše odvedených nedaňových příjmů v částce 737 555,94 Kč se skládá z příjmů: 

 

- z vlastní činnosti, které byly odvedeny v celkové výši 265 324,97 Kč,  

 

- z oblasti ostatních nedaňových příjmů byla odvedena do státního rozpočtu celková částka  

472 230,97 Kč. 

 

O výši odvodu jednotlivých položek nedaňových příjmů vypovídá tabulka 13.  
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Tab. 13 Nedaňové  příjmy za rok 2011 

Nedaňové příjmy 2011 Odvedená částka/Kč 
Nedaňové příjmy z vlastní činnosti 265 324,97 
 - příjmy získané z poplatku za ubytování 57 260,00 
 - příjmy za poskytnuté stravování 208 064,97 
Ostatní nedaňové příjmy 472 230,97 
 - smluvní pokuta za pozdní dodání 
automobilů 23 024,00 
 - příjem z pronájmu parkovací plochy 15 000,00 
 - prodej materiálu 45 050,80 
 - za pohotovostní a jiné služby dle zákona č. 
1363/85 Sb., o požární ochraně 225 760,10 
 - příjmy z úroků běžného účtu 741,57 
 - převody  35 698,00 
 - ostatní nahodilé příjmy  224,00 
 - náhrady škod z pohledávek 126 732,50 
Nedaňové příjmy - celkem 737 555,94 

 

Zdroj: Podklady pro vypracování návrhu závěrečného účtu kapitoly  

Ministerstva vnitra ČR za rok 2011 [20] 

 

7.2 Výdaje za rok 2011 

Rozpisem rozpočtu pro rok 2011 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti výdajů 131 476 tis. Kč. 

Rozpočtovými opatřeními realizovanými v roce 2011 byl v průběhu roku celkový rozpočet 

v oblasti výdajů ZÚ HZS ČR upraven na  částku ve výši 200 020 tis. Kč. Skutečná částka 

použitá v oblasti výdajů byla 184 984 823,27 Kč. 

 

Obdobně jako v analyzovaných létech 2009 a 2010 největší objem sledovaných výdajů                   

ZÚ HZS ČR zahrnuje položka  „Ostatní sledované výdaje“ a položka „Výdaje na platové 

prostředky“. 

 

Rozpisem rozpočtu pro rok 2011 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti ostatních provozních 

výdajů 31 025 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními realizovanými v roce 2011 byl v průběhu 

roku celkový rozpočet v oblasti provozních výdajů ZÚ HZS ČR upraven na  částku ve výši             

55 503 tis. Kč. Skutečná částka použitá v oblasti ostatních provozních výdajů                   

byla 55 823 992,87 Kč.  
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O podrobném čerpání položky „Ostatní provozní výdaje“  vypovídá tabulka 14.  

 

Tab. 14 Ostatní provozní výdaje za rok 2011  

Ostatní provozní výdaje 2011 Výdaj/Kč 
Nákup vody, paliv, energie + PHM 10 046 216,27 
Nákup materiálu 19 599 316,95 
Nákup služeb 24 416 659,77 
Ostatní nákupy a platby daní 1 761 799,88 
Ostatní provozní výdaje - celkem 55 823 992,87 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2011 [24] 

 

Do čerpání rozpočtové položky „ostatní provozní výdaje“ byly zapojeny mimorozpočtové 

zdroje ve výši 265 626,10 Kč. 

 

Rozpočtové prostředky roku 2011 v oblasti ostatních provozních výdajů byly čerpány                   

na  99 %. 

K 31.12.2011 byl zůstatek nedočerpaných prostředků ve výši 1 055,97 Kč                   

a to na rozpočtových položkách bankovních poplatků a náhrad škod [20].  

Druhou největší výdajovou položkou je položka „Platové prostředky“. Ta je především 

závislá na  počtu příslušníků a občanských zaměstnanců ZÚ HZS ČR.  

 

Rozpisem rozpočtu pro rok 2011 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti položky platových 

prostředků 97 522 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními realizovanými v průběhu roku 2011                   

byl celkový rozpočet v oblasti platových prostředků ZÚ HZS ČR upraven na  částku                   

ve výši 98 044 tis. Kč. Skutečná částka použitá v oblasti platových prostředků                   

byla  97 848 426,00  Kč.  

 

O výši finančních prostředků vynaložených na platové výdaje roku 2011 vypovídá                  

tabulka 15. 
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Tab. 15 Výdaje na platové prostředky za rok 2011  

Platové prostředky 2011 Výdaj/Kč 
Příslušníci útvaru 59 684 000,00 
Občanští zaměstnanci 12 626 000,00 
Ostatní platby 1 459 436,00 
Pojistné 24 078 990,00 
Platové prostředky - celkem 97 848 426,00 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2011 [24] 

Grafické znázornění všech výdajů ZÚ HZS ČR za rok 2011 nám znázorňuje obrázek  4. 
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Obr. 4 Grafické znázornění výdajů  ZÚ HZS ČR za rok 2011 

 

 

 

 

 

 



36 
 

8.   Schválený rozpočet, rozpočtová opatření, skutečné čerpání finančních 

prostředků za rok 2012   

Plán hlavních úkolů ZÚ HZS ČR pro rok 2012 zahrnoval při zachování akceschopnosti 

zejména realizaci úsporných opatření ke snížení objemů ostatních provozních výdajů, 

zvyšování odborné připravenosti záchranářů směřující k větší univerzálnosti, zkvalitňování 

provádění výuky a výcviku příslušníků HZS oddělením vzdělávání.  V oblasti správy 

majetku, provedení nezbytných oprav nemovitostí, snaha o získání dodatečných finančních 

prostředků na opravy a modernizaci stávající techniky.  

 

Byla schválena žádost o projekt „Zvýšení akceschopnosti ZÚ HZS ČR pro záchranné                   

a likvidační práce při živelných pohromách“ s cílem modernizovat záchranné prostředky.  

 

Záchranný útvar v roce 2012 nebyl povolán k řešení rozsáhlejší mimořádné události. Přesto 

byla poskytnuta asistence při 63 zásazích. V souvislosti s likvidací rozsáhlého požáru lesního 

porostu u obce Bzenec, kde ZÚ HZS ČR zasahoval, byly účelově určeny finanční prostředky 

z kapitoly VPS na pokrytí zvýšených nákladů.   

 

O hospodaření ZÚ HZS ČR v roce 2012 vypovídá následující tabulka 16.  

 

Tab. 16 Plnění rozpočtu ZÚ HZS ČR za rok 2012  

Rozpočtové položky 
2012 

Plánovaný 
rozpočet /Kč 

Rozpočet po 
úpravách/Kč Skutečnost/Kč 

Příjmy         
Daňové příjmy 18 366 000,00 17 639 000,00 17 143 077,00 
Nedaňové příjmy 30 000,00 30 000,00 475 834,77 
Příjmy - celkem  18 396 000,00 17 669 000,00 17 618 911,77 
Výdaje       
Platové prostředky  94 168 000,00 91 430 000,00 90 617 485,00 
FKSP 696 000,00 673 000,00 673 000,00 
Ostatní provozní výdaje 29 097 000,00 35 589 166,00 35 802 974,96 
Sociální dávky 298 000,00 762 834,00 720 392,00 
Kapitálové výdaje 1 400 000,00 41 723 000,00 4 088 207,20 
Výdaje - celkem  125 659 000,00 170 178 000,00 131 902 059,16 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2012 [25] 
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8.1 Příjmy roku 2012   

Schváleným rozpočtem v oblasti příjmů bylo ZÚ  HZS ČR přiděleno celkem  18 396 000,00 

Kč. V průběhu roku byly přidělené finanční prostředky upraveny na částku 17 669 000,00 Kč. 

K 31.12.2009 byla v oblasti příjmů  ZÚ HZS ČR přidělena celková částka 17 618 911,77  Kč.  

 

Celková výše daňových příjmů ve výši 17 143 077,00 Kč se skládá z příspěvků na odvod: 

 

- důchodového pojištění firmy a zaměstnanců, 

- nemocenského pojištění, 

- politiku zaměstnanosti.  

 

Jednotlivé odvedené položky daňových příjmů nám vyčísluje tabulka 17.  

 

Tab. 17 Odvedené daňové příjmy za rok 2012 

Daňové příjmy 2012 Odvedená částka/Kč 
Důchodové pojištění firmy a zaměstnanců 15 659 033,00 
Nemocenské pojištění  812 976,00 
Politika zaměstnanosti 671 068,00 
Daňové příjmy - celkem 17 143 077,00 

 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2012 [25] 

 

Výše odvedených nedaňových příjmů v částce  475 834,77 Kč se skládá z příjmů: 

 

- z vlastní činnosti, které byly odvedeny  v celkové výši 236 193,85 Kč,  

- z oblasti ostatních nedaňových  příjmů byla odvedena do státního rozpočtu celková 

   částka 239 640,92 Kč.  
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Jednotlivé odvedené položky nedaňových příjmů nám vyčísluje tabulka 18.  

 

Tab.  18 Odvedené nedaňové příjmy za rok 2011 

Nedaňové příjmy 2012 Odvedená částka/Kč 
Nedaňové příjmy z vlastní činnosti 236 193,85 
 - příjmy získané z poplatku za ubytování 74 920,00 
 - příjmy za poskytnuté stravování 161 273,85 
Ostatní nedaňové příjmy 239 640,92 
 - smluvní pokuta za pozdní dodávku 
služby  9 966,00 
 - příjmy z úroků běžného účtu  597,72 
- neinvestiční dary pro účely požární 
ochrany 20 000,00 
 - prodej investičního majetku  33 527,00 
 - prodej neinvestičního majetku 64 477,20 
 - náhrada škod z pohledávek 104 875,00 
 - převody 854,00 
 - ostatní nahodilé příjmy 5 344,00 
Nedaňové příjmy - celkem 475 834,77 

 

Zdroj: Podklady pro vypracování návrhu závěrečného účtu kapitoly  

Ministerstva vnitra ČR za rok 2012 [21] 

 

8.2   Výdaje roku 2012  

Rozpisem rozpočtu pro rok 2012 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti výdajů                   

125 659  tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními realizovanými v roce 2012 byl v průběhu roku 

celkový rozpočet v oblasti výdajů ZÚ HZS ČR upraven na částku ve výši 170 178 tis. Kč. 

Skutečná částka použitá v oblasti výdajů byla 131 902 059,16 Kč. 

 

Obdobně jako u předchozích tří analyzovaných let 2009, 2010 a 2011 největší objem 

sledovaných výdajů ZÚ HZS ČR zahrnuje položka „Ostatní provozní výdaje“ a položka 

„Výdaje na platové prostředky“. 

 

Rozpisem rozpočtu pro rok 2012 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti ostatních provozních 

výdajů 29 097  tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními realizovanými v roce 2012 byl v průběhu 

roku celkový rozpočet v oblasti provozních výdajů ZÚ HZS ČR upraven na částku ve výši 
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35 589 166,00 Kč. Skutečná částka použitá v oblasti ostatních provozních výdajů                   

byla 35 802 974,96 Kč.  

 

O podrobném čerpání položky „Ostatní provozní výdaje“ vypovídá tabulka 19.  

 

Tab.19 Ostatní provozní výdaje za rok 2012  

Ostatní provozní výdaje 2012 Výdaj/Kč 
Nákup vody, paliv, energie + PHM 10 963 373,34 
Nákup materiálu 9 633 923,34 
Nákup služeb 13 843 944,98 
Ostatní nákupy a platby daní 1 361 733,30 
Ostatní provozní výdaje - celkem 35 802 974,96 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2012 [25] 

V roce 2012 byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 197 529,97 Kč.  

 

Rozpočtové prostředky roku 2012 v oblasti ostatních provozních výdajů byly čerpány                   

na 99,99 %. 

K 31.12.2012 byl zůstatek nedočerpaných prostředků ve výši 1 721,01 Kč,                   

a to na rozpočtových položkách bankovních poplatků [21], [10].   

Druhou největší nákladnou výdajovou položkou je položka „Platové prostředky“.                   

Ta je především závislá na  počtu příslušníků a občanských zaměstnanců ZÚ HZS ČR.  

 

Rozpisem rozpočtu pro rok 2012 bylo přiděleno ZÚ HZS ČR v oblasti položky platových 

prostředků 94 168 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními realizovanými v průběhu roku 2012                   

byl celkový rozpočet v oblasti platových prostředků ZÚ HZS ČR upraven na  částku                   

ve výši 91 430 tis. Kč. Skutečná částka použitá v oblasti platových prostředků                   

byla 90 617 485,00 Kč.  

 

O podrobném čerpání položky „Platové prostředky“  vypovídá tabulka 20.  
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Tab. 20 Platové prostředky za rok 2012  

Platové prostředky 2012 Výdaj/Kč 
Příslušníci útvaru 55 992 000,00 
Občanští zaměstnanci 11 314 000,00 
Ostatní platby 792 748,00 
Pojistné 22 518 737,00 
Platové prostředky - celkem 90 617 485,00 

Zdroj: Výkaz pro závěrky (rozpočtové položky)  ZÚ HZS ČR 2012 [25] 

Grafické znázornění všech výdajů ZÚ HZS ČR za rok 2012 nám znázorňuje obrázek  5. 

Výdaje ZÚ HZS ČR za rok 2012

Platové prostředky
68%

FKSP
1%

Ostatní provozní 
výdaje
27%

Sociální dávky
1%

Kapitálové výdaje
3%

Platové prostředky FKSP Ostatní provozní výdaje Sociální dávky Kapitálové výdaje

 

Obr. 5 Grafické znázornění výdajů  ZÚ HZS ČR za rok 2012  
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9. Rekapitulace příjmů a výdajů za období 2009-2012 

 
O velkém nepoměru mezi příjmy a výdaji v jednotlivých  létech nám vypovídá tabulka                  

21. Výše zmíněné problematice, týkající se  výrazného nepoměru mezi příjmy a výdaji 

jednotlivých let, bude určen komentář v kapitole č. 12 této diplomové práce.   

 
Tab. 21 Příjmy a výdaje ZÚ HZS ČR za období 2009–2012   

 2009 2010 2011 2012 
Příjmy/Kč 14 669 827,87 20 196 398,04 19 808 853,94 17 618 911,77 
Výdaje/Kč 160 431 550,76 213 189 000,00 184 984 823,27 131 902 059,16 

 

 

Grafické znázornění příjmů a výdajů analyzovaných let nám znázorňuje obrázek 6.  

Příjmy a výdaje ZÚ HZS ČR za období 2009–2012

160 431 550,76

213 196 455,07

184 984 823,27

17 618 911,77

19 808 853,94

20 196 398,04

14 669 827,87

131 902 059,16

2009 2010 2011 2012

rok

če
rp

án
í/K

č

příjmy výdaje
 

Obr. 6 Grafické znázornění příjmů a výdajů  ZÚ HZS ČR za období 2009–2012  
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10. Rozbor sledovaných činnosti Záchranného útvaru HZS ČR                 

za období 2009–2012 

 
Sledované činnosti pro potřeby hodnocení a statistik  ZÚ HZS ČR jsou rozděleny                   

do šesti základních skupin: 

 

1. skupina – Zásahy, 

2. skupina – Cvičení, 

3. skupina – Demolice a zemní práce, 

4. skupina - Podpora - ostatní pomoc v rezortu MV ČR, 

5. skupina - Psychologická pomoc, 

6. skupina - Školení autoškoly ZÚ HZS ČR mimo svou dislokaci. 
 
V roce 2009 ZÚ HZS ČR vykonával svou činnost v jedenácti krajích České republiky.                 

Od prvního dne převedení do struktur Hasičského záchranného sboru ČR byl útvar schopen 

plnit stanovené úkoly zcela samostatně nebo s minimální logistickou podporou [11]. Největší 

akcí ze sledovaných činností ZÚ HZS ČR v roce 2009 byl zásah při červnových                   

a červencových povodních, které byly vyčísleny na částku 1 553 966,58 Kč.  

 

O rozdělení zásahů „sledovaných činností“ ZÚ HZS ČR v roce 2009 dle jednotlivých krajů 

ČR nám vypovídá obrázek 7. 

 



43 
 

Obr. 7 Sledované činnosti ZÚ HZS ČR 

za
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Zdroj: www stránky ZÚ HZS ČR  

V roce 2010 Záchranný útvar prováděl svou činnost ve čtrnácti krajích České republiky.          

ZÚ HZS ČR byl nasazen pro zdolávání mimořádných událostí v sousedních státech, 

konkrétně v Polsku a na Slovensku. Z toho vyplývá, že ZÚ HZS ČR je schopen plnit 

stanovené úkoly zcela samostatně nebo s minimální logistickou podporou i na území cizích 

států. Značná část výdajů souvisela se zvýšenými náklady ZÚ HZS ČR v souvislosti 

s likvidaci následků mimořádných událostí, do nichž byli příslušníci ZÚ HZS ČR aktivně 

zapojeni. Jednalo se o bleskové povodně v období květen – červen a srpen 2010. V této 

souvislosti byly podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému uvolněny 

mimořádné finanční prostředky  na pokrytí výdajů spojených s odstraňováním následků 

povodní na území ČR, Slovenska a Polska v celkové výši 6 436 000,- Kč. 

 

O rozdělení zásahů „sledovaných činností“ ZÚ HZS ČR dle jednotlivých krajů ČR vypovídá 

obrázek 8. 
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Obr. 8 Sledované činnosti ZÚ HZS ČR za rok 2010  
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Zdroj: www stránky ZÚ HZS ČR  

V roce 2011 ZÚ HZS ČR prováděl svou činnost v jedenácti krajích České republiky. 

Vzhledem k příznivému počasí v průběhu roku 2011 a menšímu počtu mimořádných událostí 

velkého rozsahu nebyl ZÚ HZS ČR nasazován v takové míře jako v roce předešlém,                   

kdy se sešly sněhové kalamity a povodně. 

 

O rozdělení zásahů „sledovaných činností“ ZÚ HZS ČR dle jednotlivých krajů ČR vypovídá 

obrázek 9. 
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Obr. 9 Sledované činnosti ZÚ HZS ČR za rok 2011  

            

Zdroj: www stránky ZÚ HZS ČR  

V roce 2012 Záchranný útvar ZÚ HZS ČR prováděl svou činnost ve všech krajích České 

republiky. 

  

ZÚ HZS ČR provedl v roce 2012 celkem 63 zásahů. Nejvýznamnější pomoc v roce 2012          

byla poskytnuta při zásazích v rámci sněhové kalamity v únoru roku 2012,                   

kdy příslušníci ZÚ HZS ČR s těžkou technikou zasahovali ve čtyřech krajích,                   

kde především zajišťovali vyprošťování vozidel, zprůjezdnění komunikací a odklízení sněhu 

z prostor nutných pro výkon IZS18. Taktéž v tomto měsíci se střelmistři  ZÚ HZS ČR aktivně 

podíleli na odstraňování ledových bariér a rozrušování pevné masy ledu pomocí trhavin 

v rámci opěrného bodu Morava na zamrzlých řekách. Vrstvy ledu byly taktéž rozrušovány 

pomocí těžké techniky (T 815 6x6 UDS). Hasiči ZÚ HZS ČR se podíleli na zdolávání 

největšího požáru lesa v historii Jihomoravského kraje, a to v květnu 2012 u Bzence se 17 ks 

techniky a 27 příslušníky. Na hašení požáru byl nasazen i požární tank SPOT-55. Dále ZÚ 

HZS ČR byl povolán se svojí těžkou technikou k hašení požárů (skládky                   

Vrdy – Koudelov, Arnoltice…), kynologové ZÚ HZS ČR byli nápomocni při vyhledávání 

pohřešovaných osob a specialisté asistovali při nálezu nevybuchlé munice z II. světové války.  
                                                 
18 IZS – Integrovaný záchranný systém. 
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O rozdělení zásahů „sledovaných činností“ ZÚ HZS ČR dle jednotlivých krajů ČR  vypovídá 

obrázek 10. 

Obr. 10 Sledované činnosti ZÚ HZS ČR za rok 2012 

 

Zdroj: www stránky ZÚ HZS ČR  

 

10.1. Souhrnné informace o sledovaných činnostech Záchranného útvaru 

HZS ČR za období  2009–2012 

 
Přesné finanční částky vynaložené na činnost „sledované činnosti“ ZÚ HZS ČR nejsou 

v jednotlivých létech zvlášť vyčíslené.  Dle výše uvedeného rozboru sledovaných činností 

ZÚ HZS ČR z dostupných informací na www stránkách HZS ČR, rozlišených                   

podle jednotlivých let jsme zjistili informace, které jsou uvedeny v tabulce 22. 
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Tab. 22 Sledované činnosti ZÚ HZS ČR za období 209-2012  

Sledované aktivity ZÚ HZS ČR 2009 2010 2011 2012 
Zásahy 27 136 25 63 
Cvičení IZS 8 12 9 9 
Demolice 3 9 15 6 
Zemní práce 1 1 4 4 
Podpora - ostatní výpomoc 15 47 63 56 
Psychologická pomoc 0 21 43 9 
Školení autoškoly 0 13 38 41 

 

Níže uvedený graf  poukazuje na počet zásahů ÚHZS ČR v jednotlivých sledovaných             

létech (viz obr. 11).  
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Obr. 11 Sledované činnosti za období 2009–2012 
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11. Doporučení k optimalizaci čerpání rozpočtu na následující období 

 
Z výše uvedených tabulkových i grafických údajů vyplývá (viz kapitola 9, tabulka 21 „Příjmy 

a výdaje jednotlivých analyzovaných let“a obrázek 6 „Grafické znázornění příjmů a výdajů 

ZÚ HZS ČR za období 2009–2012), že příjmy ZÚ HZS ČR jsou oproti výdajům téměř 

zanedbatelné. Toto je zapříčiněno skutečností, že ZÚ HZS ČR  je organizační složkou státu, 

která nebyla zřízena pro výkon hospodářské činnosti a hospodaří v souladu se zákonem                 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla) v platném znění s finančními prostředky státního rozpočtu v rámci kapitoly číslo 

314 – Ministerstva vnitra [15] .  

 

Příjmy Organizační složky státu jsou příjmy státního rozpočtu a dělí se na daňové                   

a nedaňové. Nedaňové příjmy mohou být tvořeny z prodeje majetku drobného                   

i dlouhodobého charakteru, z úroků z běžného účtu, z přijatých dotací, darů                   

nebo z příspěvků jiných subjektů. O příjmy z prodeje majetku, které ZÚ HZS ČR odvedl                   

do státního rozpočtu,  si ZÚ nemůže zpětně požádat,  a proto zůstávají v kompetenci státního 

rozpočtu. Daňové příjmy jsou vymezeny v zákoně č. 589/1992 Sb.,  o pojistném                   

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vyplývají z objemu 

platových prostředků příslušníků za zaměstnance a zaměstnavatele. Sazba pojistného                   

u zaměstnavatele činí 25%, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 %  na důchodové 

pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti z vyměřovacího základu. Sazba                   

za zaměstnance činí 6,5% z vyměřovacího základu. Tyto daňové příjmy vyplývají                   

z přiděleného objemu platových prostředků na stanovená systemizovaná místa                   

za rozhodné období. 

Značná finanční úspora ve výdajích  ZÚ HZS ČR by mohla nastat změnou organizační 

struktury – snížením a převedením počtu míst příslušníků na občanské zaměstnance v případě, 

pokud se jedná o zaměstnance, kteří se přímo neúčastní činností spojených se zásahovou                   

a jinou činností jejich míst do civilního zaměstnaneckého poměru.  

Na personální obsazení ZÚ HZS ČR dle počtu schválených systemizovaných míst                   

za období  2009 – 2012 poukazuje tabulka 23. 
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Tab. 23 Personální obsazení ZÚ HZS ČR za období 2009-2012  

Personální obsazení ZÚ HZS ČR za období 2009-2012 
  2009 2010 2011 2012 
  A B A B A B A B 

Počet příslušníků 195 166 195 188 192 161 185 157 
Počet občanských zaměstnanců  50 50 49 47 47 46 45 43 
Stav pracovníků – celkem 245 216 244 235 239 207 230 200 
Návrh na optimální stav pracovníků 245 245 244 244 239 239 230 230 
          
Legenda k tab. 23       
Sloupec A – počet pracovníků dle schválené systemizace      
Sloupec B – počet pracovníků dle skutečnosti      

 

Z návrhu  na optimální řešení počtu pracovníků, který je uveden v tab. 23 vyplývá,                   

že optimální stav by nastal v případě shody obsazení pracovních míst příslušníků                   

a občanských zaměstnanců schválených systemizací se skutečným stavem obsazených 

pracovních míst příslušníků a občanských zaměstnanců. Návrh, jak dosáhnout maximálního 

objemu platových prostředků spočívá v plné obsazenosti  systemizovaných pracovních míst 

příslušníků. Podmínky pro přijetí nového příslušníka HZS ČR jsou však velice náročné. 

Zájemce ucházející se o místo příslušníka HZS ČR musí mít vzdělání  technického zaměření 

ukončené minimálně maturitní zkouškou a musí být držitelem řidičského průkazu skupiny 

“C“.   Mimo běžných formálních vstupních záležitosti, je povinen absolvovat zdravotní testy  

a psychotesty, které jsou po fyzické i psychické stránce velmi náročné. Jejich obtížnost                  

se odvíjí od věku uchazeče.  Z výše uvedeného důvodu lze pouze velmi obtížně docílit  stavu 

se 100% obsazeností příslušníků. Při rozhodování o počtu příslušníků a občanských 

zaměstnanců  je třeba docílit takový stav, při kterém by nedošlo k ohrožení v době živelních 

pohrom.  

Jinou vhodnou formu řešení jak navýšit finanční prostředky je možnost využití 

vícezdrojového financování. Dle návrhu GŘ HZS ČR byla navržena spoluúčast pojišťoven na 

tvorbě výdajové části rozpočtu HZS ČR. K tomuto účelu GŘ HZS ČR navrhlo a vydalo 

směrnici „Směrnice k vyúčtování úhrad nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod 

jednotkami požární ochrany“ (dále jen Směrnice).  Oprávnění k účtování vzniklých nákladů 

za zásah na dopraví nehodě vychází ze zákona 160/2013 Sb., kterým se mění zákon                   

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
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pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů [13]. Přijaté finanční prostředky za zásah od konkrétní 

pojišťovny, České kanceláři pojistitelů nebo Ministerstva financí jsou příjmem dle zákona 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a používají se v souladu 

s právním předpisem [14].  Jedná se o získané mimorozpočtové zdroje. Tyto finanční 

prostředky si po schválení žádosti o rozpočtové opatření může ZÚ HZS ČR zapojit                   

do rozpočtu jako provozní výdaje a to formou povoleného překročení rozpočtových limitů                   

o vzniklé příjmy. Výše zmíněná Směrnice nabyla účinnosti 01.09.2013. Na základě účinnosti 

této Směrnice již ZÚ HZS ČR vyinkasoval  úhrady  za zásahy u dopravních nehod v celkové 

výši cca 150 000,- Kč.  

 

V současné ekonomické situaci je kladen stále větší důraz na snižování financování, proto                 

je nutné prozkoumat všechny používané nástroje přímé podpory financování veřejného 

sektoru. Za tímto účelem je možné využití např: 

 

- veřejných fondů krajů a obcí, 

- Evropských strukturálních fondů,  

- nadačních fondů,  

- firemního dárcovství, individuálního dárcovství, 

- zahraničních zdrojů mimo EU, 

- daňového zvýhodnění aj. 

 

Další úprava hospodaření výdajové částí hospodaření ZÚ HZS ČR by byla možná úpravou                

a schválením legislativních opatření včetně změny zákona č. 16/1993 Sb. o dani silniční [12]. 

V současné době je ZÚ HZS ČR zcela osvobozen od platby silniční daně za používání  

vozidel, která jsou vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním 

výstražným světlem modré barvy. Součástí vozového parku ZÚ HZS ČR jsou  taktéž vozidla  

nad 3,5 tuny, 12 tun i výše (např. automobily nákladní sklápěcí, valníkové, přívěsy nákladní 

valníkové a speciální), která nejsou vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením                  

a zvláštním výstražným světlem modré barvy. Paragraf 3 zákona  16/1993 Sb.,  o dani silniční 

velmi nejasně vymezuje povinnost platby silniční daně pro tento druh automobilů [12].  

Pozitivním vyjádřením, tzn. 100% osvobození od platby silniční daně pro vozidla nad 3,5 

tuny, 12 tun i výše, která nejsou vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením                   
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a zvláštním výstražným světlem modré barvy, by znamenalo pro ZÚ HZS ČR úsporu                   

ve výdajích o cca 300 000,- Kč/rok. 

 

Jelikož ZÚ HZS ČR je organizační složkou státu, je povinna hospodařit s prostředky 

přidělenými ze státního rozpočtu. Nejen výše navržené změny, ale veškeré změny ve způsobu 

hospodaření by byly možné pouze v případě úprav současné legislativy.  
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12. Závěr 

Podstatou DP bylo seznámení se strukturou a činností ZÚ HZS ČR od roku 2009,                   

jakož to s nově zřízeným subjektem působícím ve veřejném sektoru. V teoretické části                 

byl stručně objasněn pojem  organizační složka státu, bylo poukázáno na strukturu OSS                   

a hlavní problematiku OSS, tj.  státní rozpočet, v souladu s platnou legislativou.  

Nejdůležitější oblasti DP je její praktická část, která je zaměřena na organizační složku státu         

– Záchranný útvar HZS ČR. Praktická část DP byla konkrétně zaměřena na analýzu 

nejvýznamnějších rozpočtových položek ZÚ HZS ČR za období 2009–2012,                   

čímž bylo zjištěno, že rozpočet ZÚ HZS ČR je každoročně podhodnocován a nepokrývá 

potřeby související s plněním všech úkolů. V rozpočtu není zohledňován trend růstu inflace                 

a nárůst počtu zásahu, což může ohrozit i zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

příslušníků. Bylo poukázáno  na značný nepoměr mezi příjmovou a výdajovou části rozpočtu 

v jednotlivých létech.  

 

V praktické části DP byl rovněž proveden  rozbor  počtu sledovaných činností ZÚ HZS ČR              

za období 2009–2012.  

 

V kapitole 11 DP nazvané „Doporučení k optimalizaci čerpání rozpočtu na následující 

období“ jsem naznačila úpravy, které již byly zavedeny nebo by svým zavedením zlepšily 

situaci v hospodaření OSS.   

 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole (kapitola 11, „Doporučení k optimalizaci čerpání 

rozpočtu na následující období“), veškeré navržené změny týkající se způsobu hospodaření, 

které by mohly přispět ke zlepšení hospodaření ZÚ HZS ČR by byly možné pouze v případě 

úprav současné legislativy. 
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AČR – Armáda České republiky 

CO – civilní ochrana 

DP – diplomová práce 

EU – Evropská unie 

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb 

GŘ – generální ředitelství 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS – integrovaný záchranný systém 

MPSV - ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MV – Ministerstvo vnitra 

OSS – organizační složka státu 

OS – organizační složka 

RF– rezervní fond 

SR – státní rozpočet 

VPS – veřejná pokladní správa 

ZÚ HZS ČR – Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 
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Příloha č. 1 
 
 

Znak Záchranného útvaru HZS ČR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Zdroj: http://www.hzscr.cz/ 
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