
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

Katedra poţární ochrany  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie činností jednotek poţární ochrany  

v okrese Zlín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Jan Chytil 

Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Michail Šenovský 

Studijní obor: Technika poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání diplomové práce: 30. 11. 2009 

Termín odevzdání diplomové práce: 30. 4. 2010 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, 

které jsem vypracoval samostatně.  

Luhačovice 29. dubna 2010  

……………… 

Bc. Jan Chytil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji panu doc. Dr. Ing. Michailovi Šenovskému za odborné vedení diplomové práce 

a poskytování cenných rad při jejím zpracování. Dále pak bych chtěl poděkovat panu  

plk. Ing. Pavlu Dekretovi za poskytnutí statistických údajů HZS Zlínského kraje a odborné 

názory v problematice poţární ochrany u jednotek SDH obcí ve Zlínském kraji. Poslední 

poděkování bych chtěl vyjádřit své matce za velkou finanční a morální podporu při studiu na 

vysoké škole.  



 

 

Anotace: 

CHYTIL, Jan. Studie činností jednotek požární ochrany v okrese Zlín. Ostrava, 2010. 55 s. 

Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, FBI, Katedra poţární ochrany. Vedoucí práce  

doc. Dr. Ing. Michail Šenovský. 

Klíčová slova: jednotka sboru dobrovolných hasičů obce; poţární ochrana; dotace; 

okres Zlín. 

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření účelného systému rozdělování dotací 

Zlínského kraje pro jednotky poţární ochrany sboru dobrovolných hasičů obcí v okrese Zlín. 

Úvod spočívá v ujasnění si základních pojmů jednotka poţární ochrany sboru dobrovolných 

hasičů a sbor dobrovolných hasičů. Dále je zhodnocena vybavenost jednotek poţárních 

ochrany sboru dobrovolných hasičů v okrese Zlín poţární technikou a věcnými prostředky 

poţární ochrany a provedena statistika počtu zásahů jednotek PO v okrese Zlín spolu s 

analýzou druhu zásahů a vymezením činností, které jsou při daném zásahu nejvíce prováděny. 

Z těchto údajů je po té vytvořen obraz potřeby poţární techniky a věcných prostředků poţární 

ochrany pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na řešení vzniklých mimořádných 

událostí. V závěru jsou řešeny moţnosti financování jednotek poţární ochrany sboru 

dobrovolných hasičů obce a rozplánování dotací Zlínského kraje.  

Annotation : 

Key words: fire department unit of volunteer fireman; fire protection; dotation; Zlín 

region 

This thesis is focused on creating an efficient funds distribution of Zlin region 

amongst fire protection entities of board voluntary fire brigades.  

Introduction is explaining basic notions of fire protection brigades and voluntary fire 

brigades followed by evaluation of their technical fire protection equipment. Further statistics 

of the number of the fire actions and analysis of usual activities during fire action is described.  

Based on obtained information is created a technical facilities requirement for 

resolution of extreme situations.  

In conclusion funding of voluntary fire brigades and funds planning scheme of Zlin 

region is presented. 
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PO    Poţární ochrana 
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ČHJ    Česká hasičská jednota 

MHJ    Moravská hasičská jednota  
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ÚVOD 

Jednotky poţární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce jsou v České republice  

a jiných zemích základním pilířem k udrţení poţární ochrany v obcích a městech. Bez těchto 

jednotek by přestal fungovat celý systém plošného pokrytí a tím pádem zvládání vzniklých 

přírodních či antropogenních mimořádných událostí. Potřeba jednotek SDH obcí se 

významnou měrou ukazuje v posledních letech zejména při ţivelních pohromách (povodně, 

větrné smrště apod.), kdy jsou zpravidla jedinými subjekty v obci, které poskytují pomoc při 

plnění úkolů při mimořádných událostech včetně základní pomoci obyvatelstvu.  

Převáţná většina členů vykonává svou funkci v jednotce dobrovolně, ve svém volném 

čase, bez finančního nebo jiného ohodnocení. Vystihující větou činnosti dobrovolného hasiče 

je první bod hasičského desatera „Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, 

nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí“. 

Nejenom z těchto, ale i z mnoha dalších důvodů jako je například práce s mladými 

hasiči, bychom si měli jejich odhodlání váţit a ze strany obcí, krajů a státu by mělo být 

podporováno. Jako hlavní podpora je finanční, kterou dobrovolní hasiči získají z rozpočtu 

obcí, krajů nebo ze státního rozpočtu. V dnešní době hospodářské krize jsou finance pro státní 

a veřejnou správu ústředním tématem. Státní rozpočet byl tvrdě zkrácen na minimum  

a dochází ke vzniku domino efektu. Domino efekt vyvolá rapidní sníţení všech rozpočtů 

státní a veřejné správy a tím pádem i neziskových organizací, mezi které také patří dobrovolní 

hasiči. Tyto škrty jsou velkým zásahem do snahy obcí a dobrovolných hasičů udrţet svou 

jednotku poţární ochrany akceschopnou.  

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření určité metodiky rozplánování 

přidělování dotací Zlínského kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce takovým 

způsobem, aby jejich směr byl co moţná nejúčelnější a pokryl potřeby dobrovolných hasičů 

v těch oblastech, kde jsou potřebné. 
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REŠERŠE 

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů 

a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci při ţivelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na 

úseku poţární ochrany, jakoţ i postavení a povinností jednotek poţární ochrany. 

 

Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhláška je rozdělena do čtyř částí. První část má VI hlav, ve kterých je řešeno plošné 

pokrytí České republiky jednotkami poţární ochrany, způsob zřizování JPO, vnitřní 

organizace a vybavení jednotek PO. Dále pak určuje podmínky akceschopnosti jednotek PO 

a zásady velení při zásahu. Druhá část má III hlavy, ve kterých je řešena odborná způsobilost 

a odborná příprava příslušníků HZS kraje a členů jednotek SDH obce.  

 

Směrnice SM/27/02/08, Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu Zlínského kraje na 

požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Zlínského kraje a na vyrozumívací a varovací systémy obcí Zlínského kraje 

Touto směrnicí se řídí obce Zlínského kraje při podání ţádosti o dotace na poţární 

techniku nebo věcné prostředky PO. Ve směrnici je stanoven princip a pravidla přidělování 

dotací.  
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1 Sbor dobrovolných hasičů a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

Mezi dobrovolnými hasiči dochází často k záměně pojmů a tím pádem i smyslu 

označení „Jednotka SDH obce“ a „Sboru dobrovolných hasičů“. Jednotka SDH obce je 

organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce. 

„Sbor dobrovolných hasičů“ je samostatný právní subjekt působící na úseku PO, např. 

Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota nebo Moravská hasičská 

jednota. 

Ujasnění si samotných pojmů je velice důleţité z hlediska konání prověřovacích 

a taktických cvičení, podání ţádosti o dotace a samotný účel dotace, povinností sboru, 

respektive jednotky a v neposlední řadě povinnosti zřizovatele. V našem případě to bývá 

obec, která zodpovídá za chod a činnost organizace popřípadě jednotky PO. 

2 Sbor dobrovolných hasičů 

Vznik prvních hasičských sborů je spjat s vývojem řemeslné malovýroby (kovářství, 

sklenářství, atd.), kolonizací a tím pádem vzniku vesnic a měst. Obytné budovy a budovy 

řemeslné malovýroby byly postaveny převáţné ze dřeva a střechou z došků nebo šindelů. 

K přípravě jídel, topení a řemeslné výrobě se pouţívalo vnitřních ohňů v krbu nebo kamnech. 

V blízkosti budov bylo uskladněno dřevo, seno, sláma a jiné hořlavé materiály. Z těchto 

důvodů, velké mnoţství lehce zapalitelných materiálů spolu s přítomností ohně, docházelo 

často ke vzniku poţáru. Nedostatek vody, hasebního nářadí a hlavně znalosti lidí, kteří se 

poţár snaţili uhasit, vedlo k tomu, ţe oheň obvykle zničil nejenom samotnou budovu, ale celé 

vesnice nebo města. Proto jiţ v dávných dobách se občané dobrovolně nebo na příkaz úřadů 

(vrchnosti) seskupovali v celky, aby lépe čelili nebo omezili moţnost dalšího rozvoje poţáru. 

První hasičský sbor vznikl 16. 8. 1853 v Praze. Byl sloţen tovaryši řemesel 

potřebných při ohni a jedním magistrálním úředníkem. Tento sbor nebyl dobrovolný, ale 

placený. První dobrovolné sbory v českých zemích byly německé (1854 – Zákupy, 1861 – 

Liberec a Fulnek).  České obyvatelstvo se snaţilo zaloţit také dobrovolné sbory, jako tomu 

bylo ve Velkém Meziříčí. Zde byl pokus o zaloţení spolku Cyrila a Metoděje (1863), ale jeho 

zaloţení bylo místodrţícími zamítnuto, protoţe se jednalo o spolek český. První český 

hasičský sbor v Čechách byl zaloţen roku 1864 ve Velvarech. Iniciátorem se stal Karel 
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Krohn. Mezi hlavní zakladatele hasičstva na Moravě patřil Titus Krška. V roce 1869 zaloţil 

hasičský sbor v Třebíči, ten se však po jeho odchodu poněmčil. Ale jiţ o dva roky později 

poloţil základy vzniku samostatného dobrovolného hasičského sboru ve Velkém Meziříčí. 

Všechny tyto události vedly k rozmachu zakládání dobrovolných hasičských sborů v českých 

zemích a vytvoření základní poţární ochrany v obcích a městech. Nejstarším sborem 

dobrovolných hasičů na Zlínsku jsou SDH Malenovice (1874) 

V současné době je Sbor dobrovolných hasičů veden jako občanská organizace 

(sdruţení) podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů, 

které působí na úseku poţární ochrany ve smyslu zákona o PO. V České republice jsou 

schváleny a aktivně působící tři občanské sdruţení a to Sdružení hasičů Čech, Moravy  

a Slezska (dále jen „SH ČMS“ nebo „sdruţení“), Moravská hasičská jednota (dále jen 

„MHJ„) a Česká hasičská jednota (dále jen „ČHJ“). Kaţdé z těchto sdruţení má vydané 

a řádně schválené stanovy, kterými se všichni členové řídí. Největší počet sborů, respektive 

členů je vedeno pod SH ČMS a také proto v dalších bodech budeme vycházet z jejich stanov. 

2.1 Zřízení sboru dobrovolných hasičů  

Ve stanovách SH ČMS je sbor dobrovolných hasičů veden pod tzv. organizační 

jednotkou. Do organizační jednotky dále patří krajská a okresní (městská) sdruţení hasičů, 

okrsky, ústřední hasičské školy a Centrum hasičského hnutí. Organizační jednotka vzniká 

dnem jejího zápisu do registru organizačních jednotek, vedeného SH ČMS. Registrace je 

zaloţena na potvrzení registračního listu a přidělení sedmimístného registračního čísla. 

Součástí registračního listu je příloha, která obsahuje aktuální přehled osob oprávněných 

jednat za organizační jednotku. Na základě ţádosti na Český statistický úřad je organizační 

jednotce přiděleno identifikační číslo. Přidělením identifikačního čísla organizační jednotka 

nabývá právní subjektivitu. Význam právní subjektivity je v tom, ţe organizační jednotka 

samostatně jedná, můţe přijímat závazky, ale na druhé straně je odpovědná za důsledky svých 

rozhodnutí.  

V rámci SH ČMS jsou statutárními orgány výkonné výbory ústředí, kraje a okresu.  

U okrsků a sborů dobrovolných hasičů jsou statutárními orgány výbory. Za ně jedná příslušný 

starosta nebo pověřený člen výboru. [4] 
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2.2 Členství ve sboru dobrovolných hasičů 

Členství v SH ČMS jakoţto v SDH je dobrovolné. Členem můţe být kaţdá fyzická 

nebo právnická osoba. Stanovy definují dva druhy členství a to řádné a mimořádné. Mezi 

řádné členy patří hasič a mladý hasič, mimořádní členové se dělí na podporující, kolektivní  

a čestní.  

Hasič – hasičem se stane fyzická osoba starší osmnácti let. Je oprávněn se účastnit 

činnosti sdruţení a podílet se na jednání a rozhodování jeho orgánů, navrhovat členy orgánů  

a volit je, volit delegáty pověřené k volbě členů takových orgánů, být volen nebo být 

delegátem pověřeným k volbě takových orgánů, nosit stejnokroj, poţívat výhod člena 

sdruţení. Hasič je povinen dodrţovat stanovy a na základě nich vydané vnitřní předpisy  

SH ČMS, aktivně se podílet na činnosti sboru a řádně vykonávat funkce, do nichţ byl zvolen, 

jimiţ byl pověřen a plnit úkoly, které se zavázal plnit, získávat odborné znalosti a dovednosti 

a usilovat o jejich zvýšení, chránit majetek sdruţení a organizačních jednotek a podílet se na 

jeho rozvíjení, příkladně plnit právní předpisy na úseku poţární ochrany. [4] 

Mladý hasič – mladým hasičem je fyzická osoba starší šesti let a nedovršující 

osmnácti let, souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce této osoby a kolektiv mladých 

hasičů, pokud ve sboru působí. Je oprávněn, přiměřeně svému věku osobně se podílet na 

činnosti sdruţení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů, být volen do rady kolektivu 

mladých hasičů, nosit stejnokroj, být přítomen jednání valné hromady sboru s hlasem 

poradním. Mladý hasič je povinen dodrţovat stanovy a vnitřní předpisy sdruţení, přiměřeně 

svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů, usilovat  

o získání základních odborných znalostí a dovedností, chránit majetek sdruţení  

a podílet se na jeho rozvíjení. [4] 

2.3 Základní úkol sboru dobrovolných hasičů  

Cílem činnosti SH ČMS a organizačních jednotek, tedy i SDH, je spolupůsobit při 

vytváření podmínek k účinné ochraně ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry a při 

poskytování pomoci při ţivelních pohromách a jiných událostech, při nichţ je v nebezpečí 

ţivot, zdraví nebo majetek. [4] 

SH ČMS v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti 

pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám. 
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Mezi hlavní úkoly patří zejména: 

- ze svých členů vyhledávat členy zásahových jednotek,  

- předcházení poţárům zejména tím, ţe provádí odbornou přípravu zájemců  

o získání odborné způsobilosti v PO, školení zaměstnanců, zpracování 

dokumentace PO, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeţí,  

- likvidaci odstraňování následků poţárů a jiných mimořádných událostí, při nichţ 

sdruţení, jeho orgány, organizační jednotky a členové zejména spolu s prostředky, 

které pouţívají, mohou přispět k záchraně ţivota, zdraví nebo majetku,  

- podíl na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších specialistů jednotek 

poţární ochrany,  

- plnění úkolů ochrany obyvatelstva, 

- údrţba, opravy technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů, 

- působení na mládeţ, na její výchovu k dodrţování zásad poţární bezpečnosti a na 

jejím získávání pro aktivní členství i práci, 

- organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy  

i pro další občany, včetně ubytovacích a stravovacích činností, jakoţ i ediční  

a publikační činnosti a dokumentaci historie poţární ochrany a hasičstva. 
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3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

Hlavní rozdíl mezi SDH a jednotkou SDH obce je ve směru činnosti, způsobu zřízení 

a řízení. Sbor dobrovolných hasičů, jak bylo řečeno výše, je řízen stanovami příslušného 

sdruţení, zákonem o sdruţování občanů a zřízen jako občanské sdruţení vykonávající činnost 

na poli poţární ochrany. Kdeţto jednotka SDH obce se řídí zákonem o PO a prováděcími 

vyhláškami, kde jsou stanoveny přesné podmínky činnosti a organizace samotné jednotky  

a také povinnost obcí jako zřizovatelů. Jednotku poţární ochrany můţeme tedy 

charakterizovat dle § 4 odst. 1 vyhlášky MV o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o jednotkách PO“), jako organizovaný 

systém tvořený poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany a velitelem jednotky 

stanovený počet členů jednotky SDH obce. 

Dle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákona o PO“) a jeho přílohy, jsou jednotky pro účely plošného pokrytí rozděleny 

do kategorií. 

a) S územní působností (zasahující i mimo území svého zřizovatele) 

JPO I – jednotka HZS kraje, s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy 

z místa dislokace a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 2 minut, 

JPO II – jednotka SDH obce, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy 

z místa dislokace, která zabezpečuje jeden (JPOII/1) nebo dva (JPOII/2) výjezdy 

druţstva minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci 

s počtem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení 

poplachu do 5 minut, 

JPO III – jednotka SDH obce, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy 

z místa dislokace, která zabezpečuje jeden (JPOIII/1) nebo dva (JPOIII/2) výjezdy 

druţstva minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci 

s počtem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení 

poplachu do 10 minut. 
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b) S místní působností (zasahující zejména na území svého zřizovatele) 

JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku  

JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají 

sluţbu v jednotce poţární ochrany dobrovolně, 

JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

JPO N – jednotka SDH obce nebo podniku, která není zařazena do plošného 

pokrytí území kraje jednotkami. Poţadavky na tuto jednotku jsou stejné jako  

u jednotky kategorie JPO V. Nezařazenou do plošného pokrytí je také poţární 

hlídka. 

3.1 Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce zřizuje dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona  

o PO v samostatné působnosti obec. Pokud obec nemůţe např. z finančních důvodů nebo 

jiných zřídit jednotku SDH obce, je povinna sdruţit prostředky na společnou jednotku 

s hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, jejichţ jednotky poţární ochrany jsou 

předurčeny poţárním poplachovým plánem kraje k prvnímu zásahu pro uvedenou obec. 

Prostředky vynakládané obcí na tuto společnou jednotku poţární ochrany musí být minimálně 

ve výši potřebné k zajištění akceschopnosti jednoho poţárního druţstva o sníţeném stavu. 

Obce jakoţto zřizovatel plní úkoly stanovené zákonem o PO a zodpovídá za chod  

a činnost jednotky. Podle § 29 zákona o PO k hlavním úkolům obce patří udrţovat svou 

jednotku ve stálé organizační, technické a odborné připravenosti sil a prostředků k provedení 

zásahu (akceschopnou), zabezpečuje výstavbu a údrţbu objektů poţární ochrany, zřizuje 

ohlašovnu poţárů, zabezpečuje zdroje vody pro hašení poţárů a jejich trvalou pouţitelnost, 

poskytuje náhradu ušlého výdělku členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a další 

povinnosti vyplývající ze zákona o PO.  
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3.2 Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „člen jednotky“) se můţe 

stát kaţdá fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti let, je zdravotně a odborně způsobilá 

pro činnost, kterou v jednotce zastává a do jednotky ji navrhl velitel. Základním úkolem člena 

jednotky je činnost směřující k předcházení poţárům a jejich zdolávání, sniţování následků 

ţivelních pohrom a jiných mimořádných událostí, včetně zvyšování akceschopnosti jednotky 

poţární ochrany. 

Jednotka SDH obce je sloţena zpravidla ze členů, kteří vykonávají sluţbu v jednotce:  

1) Jako svoje zaměstnání (v pracovním poměru k obci) na základě  

a) pracovní smlouvy, 

b) dohody o pracovní činnosti, 

c) dohody o provedení práce. 

2) Dobrovolně (mimo zákoník práce), na základě dohody o členství v jednotce 

Jednotky, ve kterých členové vykonávají činnost zaloţenou na pracovně právním 

vztahu k obci, jsou kategorie JPO II a v některých případech i JPO III. Vše záleţí na daném 

přístupu zřizovatele a moţnosti poskytnout finanční ohodnocení zaměstnance. Členové 

jednotek kategorie JPO V vykonávají svou činnost dobrovolně, na základě dohody o členství 

a nejsou za svou práci nijak finančně ohodnoceni. 

3.3 Základní úkoly jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 

Úkolem jednotek PO při ţivelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech 

jsou činnosti prováděné k omezení jimi vyvolaných rizik a přerušení jejich příčin. Při 

zdolávání poţáru, záchranných pracích při ţivelních pohromách nebo jiných mimořádných 

událostech vyuţívají jednotky informací o poţárně technických charakteristikách látek  

a materiálů provozovaných nebo nacházejících se na místě zásahu. Jednotky PO dále 

vyuţívají dokumentace zdolávání poţárů nebo havarijních plánů a volí postup, který odpovídá 

druhu poţáru, ţivelní pohromy nebo jiné mimořádné události a charakteru okolností, které 

jejich vznik, rozsah a průběh ovlivňují [5] 
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Základní úkoly jednotek poţární ochrany jsou stanoveny § 70 zákona o poţární ochraně. 

Jednotka poţární ochrany plní tyto základní úkoly: 

a) provádí poţární zásah podle příslušné dokumentace poţární ochrany nebo při 

soustředění a nasazování sil a prostředků, 

b) provádí záchranné práce při ţivelních pohromách, jiných mimořádných 

událostech, 

c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje. 

Zásady činnosti jednotek na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel řeší § 30 

vyhlášky o jednotkách PO. Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jednotky provádí 

zásah podle zásad uvedených v § 21 aţ 28. Při zásahu: 

a) zdolávají poţáry, 

b) provádí záchranné a likvidační práce, 

c) podílí se na evakuaci obyvatel, 

d) podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, 

e) podílí se na varování obyvatel, 

f) podílí se na dekontaminaci postiţených obyvatel nebo majetku, 

g) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho 

nouzové přeţití. 

Jednotka vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jen takovou činnost 

uvedenou v § 30, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu 

k vnější zóně havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje. 
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4 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v okrese Zlín  

V okrese Zlín je 115 jednotek sborů dobrovolných hasičů obce. Z toho počtu je  

6 jednotek SDH obce kategorie JPO II, 13 jednotek SDH obce zařazených do kategorie JPO 

III a 96 jednotek SDH obcí kategorie JPO V s místní působností. Z jednotek SDH obcí 

kategorie JPO II je jednotka Zlín – Prštné tvořena z členů, kteří vykonávají činnost v jednotce 

v hlavním pracovním poměru. V jednotkách SDH měst Luhačovice, Slavičín a Vizovice jsou 

členové na pohotovosti, tedy s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu. Jednotky SDH 

měst Slušovice a Fryšták dosud členové nejsou na pohotovosti a proto mají stanovenou dobu 

výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu. [9] 

O vybavení poţární technikou a věcnými prostředky PO těchto jednotek v současné 

době neexistuje úplný přehled. Jedinou kompletní evidencí a kaţdoročně aktualizovanou je 

evidence poţární techniky, kterou vede HZS Zlínského kraje. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodl vytvořit dotazník pro jednotky SDH obce spolu s průvodním oslovením (příloha č. 1. 

a č. 2.). Smyslem dotazníku bylo vytvořit přehled poţární techniky a věcných prostředků PO. 

V první fázi jsem měl myšlenku všechny jednotky SDH obce na své náklady navštívit a získat 

tak komplexní informace o stavu poţární techniky a věcných prostředků PO. Bohuţel 

z důvodů finančních a nevlastnění svého automobilu jsem musel zvolit jinou cestu. Všem 115 

jednotkám SDH obce jsem dotazník rozdal 7. listopadu 2009 na Shromáţdění představitelů 

sborů okresu Zlín v Sazovicích. Pro ty co náhodou dotazník neobdrţeli, ztratili nebo při 

vyplňování pokazili, byla moţnost si ho stáhnout z webových stránek OSH Zlín popřípadě na 

poţádání jim byl poslán e-mail. Vyplněný dotazník měl být odevzdán v kanceláři OSH, 

poslán poštou na adresu mou nebo OSH anebo elektronickou cestou přeposlán na můj mail. 

Z mé strany, si myslím, bylo uděláno maximum, ale návratnost dotazníků a získání 

informací byl špatný. U JPO kategorie JPO II a III se mi podařilo získat takřka všechny 

informace, ale z 96 jednotek kategorie JPO V jsem získal pouze 39 vyplněných dotazníků. 

Tento fakt jsem začal řešit ve spolupráci s HZS Zlínského kraje, který mi poskytl evidenci 

poţární techniky a ze zkušeností podal obraz o stavu věcných prostředků PO jednotek SDH 

obce.   
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4.1 Poţární technika a věcné prostředky poţární ochrany  

Minimální vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany je dán 

přílohou č. 4 vyhlášky o jednotkách PO (příloha č. 3.). Další vybavení nad rámec poţadavků 

vyhlášky o jednotkách PO se odvíjí z předurčenosti jednotky SDH obce pro záchranné práce, 

např. v systému předurčenosti pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách, 

předurčenosti na havárie spojené s únikem nebezpečných látek, a dále z předurčenosti pro 

plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Přehled techniky v následných tabulkách bude 

jen pro kategorie JPO II a III.  

 

Tabulka č. 1 Technika a věcné prostředky JPO kategorie JPO II a III v okrese Zlín 

Kategorie JPO CAS DA PMS DP 

II/1 

Fryšták 1 1 1 4 

Luhačovice 1 1 1 4 

Prštné 1 1 1 6 

Slavičín 1 0 1 8 

Slušovice 2 1 1 6 

Vizovice 2 1 1 6 

III/1 

 

Brumov 1 1 1 1 

Březůvky 1 0 1 1 

Kašava 1 1 1 2 

Lhota u Malen. 1 1 1 0 

Napajedla 1 1 1 3 

Otrokovice 1 0 1 3 

Pozlovice 1 1 1 1 

Racková 1 1 1 0 

Štítná nad Vláří 1 1 1 0 

Újezd 1 1 1 0 

Valašské 

Klobouky 
1 0 1 4 

Velký Ořechov 1 1 1 3 

Zádveřice 1 0 1 1 
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4.2 Zásahy jednotek sboru dobrovolných hasičů v okrese Zlín 2006 – 2009  

Zásah je činnost jednotky a sloţky IZS u události, včetně prověřovacího cvičení 

nezávisle na tom, zda je za ni poţadována finanční náhrada nebo ne. 

Za zásah jednotky se povaţuje také předem dohodnutá pomoc jiným sloţkám IZS 

(např. policii při vyhledávání osob, předmětů, otvírání prostor apod.) [10] 

Za zásah se nepovaţuje: 

a) veškerá činnost jednotky prováděná v souladu s § 97 zákona o poţární ochraně 

b) odborná příprava jednotky (kondiční jízdy, taktické cvičení apod.) 

c) asistence jednotek hasičského záchranného sboru podniku nebo sboru 

dobrovolných hasičů podniku při svařování nebo technologických postupech,  

u nichţ je asistence předem dohodnuta. [10] 

Tabulka č. 2. Počet zásahů jednotek HZS Zlín a SDH obcí okresu Zlín 

Období 2006 2007 2008 2009 

Zásahy HZS okres ZL 953 1073 986 1026 

Zásahy SDH obcí ZL 194 291 416 524 

celkem 1147 1364 1402 1550 

 

 

 

Graf č. 1. Počet zásahů jednotek HZS v okrese Zlín, 2006 – 2009 
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Graf č. 2. Počet zásahu jednotek SDH v okrese Zlín, 2006 – 2009 

 

 

Graf č. 3. Počet zásahů HZS a SDH v okrese Zlín, 2006 – 2009 
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4.3 Přehled činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů v okrese Zlín 2006 – 2009  

Analýza vychází ze statistických údajů HZS Zlínského kraje. V roce 2006 došlo ke 

změně stávajícího softwaru na nový „Spojař“, který v současné době poţívají všechny HZS 

České republiky. Nový software nám nabízí velikou škálu a různorodost výstupů. Máme 

moţnost definovat typ MU (poţár, dopravní nehoda, únik nebezpečné látky, atd.) a 

specifikovat činnost, kterou dané jednotky PO prováděly (hašení proudem C, kyvadlová 

doprava vody, rozebírání konstrukcí, zásah ve výšce, záloha v místě události, atd.). Z těchto 

dat poté můţeme určit statistický výstup činnosti dané kategorie JPO při MU. Za období čtyř 

let je výstupem cca 40 činností, které daná jednotka PO prováděla, ale četnost za rok nebo 

celé tři roky můţe být např. jen jednou. Jako příklad uvedeme pouţití prášku z mobilní 

techniky, práce ve vodě a pod vodou, čekání na speciální sluţby atd. Tyto činnosti byly za 

celé čtyři roky prováděny jen zřídka a nejsou statisticky významná. Z toho důvodu a hlavně 

přehlednosti a významu analýzy budeme počítat jen ty činnosti, které byly prováděny 

v období čtyř let s větší četností. Dále nebudeme uvádět činnost průzkum, protoţe ten je 

prováděn při kaţdé MU a ty činnosti, které aktivní měrou nepřispěly k likvidaci MU (záloha 

na stanici, jednotka nezasahovala – odvolána při cestě k zásahu a jiná činnost). Uvedené 

tabulky jsou jen výtahem těch činností, které byly při zásahu prováděny nejvíce. 

4.3.1 Činnost jednotek kategorie JPO II 

Tabulka č. 3. Nejčastěji vykonávaná činnost při zásahu jednotkami JPO II 

Č I N N O S T Kategorie  JPO II 
ROKY 2006 2007 2008 2009 SUMA 

Odstraňování překáţek z komunikací aj. prostorů 1 4 43 56 104 

Záloha na místě události 12 25 26 30 93 

Odstraňování následků dopravní nehody 0 1 36 32 69 

Pouţití vody dodávané proudem C – počet proudů 7 14 22 12 55 

Doplňování vody 13 15 13 12 53 

Odstraňování úniků rop. látek – provoz. náplní 

vozidel 
0 3 19 31 53 

Řízení provozu na komunikacích 0 0 14 23 37 

Zajištění místa nehody 0 0 11 19 30 

Rozebírání konstrukcí 4 8 9 8 29 

Pouţití vysokotlaké vody – počet proudů 0 3 5 15 23 

Čerpání a odčerpávání vody 0 9 4 8 21 

Odchyt a likvidace obtíţ. hmyzu 0 6 6 8 20 

Dálková doprava vody kyvadlová 5 4 6 4 19 
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4.3.2 Činnost jednotek kategorie JPO III 

Tabulka č. 4. Nejčastěji vykonávaná činnost při zásahu jednotkami JPO III 

   Č I N N O S T Kategorie  JPO III 

ROKY 2006 2007 2008 2009 SUMA 

Záloha na místě události 15 17 20 21 73 

Pouţití vody dodávané proudem C – počet proudů 9 14 16 23 62 

Doplňování vody 8 5 14 9 36 

Rozebírání konstrukcí 3 8 11 10 32 

Čerpání a odčerpávání vody 11 3 10 3 27 

Pouţití jednoduchých hasicích prostředků  4 6 3 4 17 

Odchyt a likvidace obtíţ. hmyzu 0 0 10 7 17 

Dálková doprava vody kyvadlová 3 3 8 2 16 

Pouţití vysokotlaké vody – počet proudů 1 2 3 8 14 

Odstraňování překáţek z komunikací aj. prostorů 1 1 2 7 11 

Odvětrání prostorů přirozené 0  1 4 1 6 

Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou  0 0 0 6 6 

 

4.3.3 Činnost jednotek kategorie JPO V 

Tabulka č. 5. Nejčastěji vykonávaná činnost při zásahu jednotkami JPO V 

Č I N N O S T Kategorie  JPO V 
ROKY 2006 2007 2008 2009 SUMA 

Čerpání a odčerpávání vody 24 26 26 4 80 

Záloha na místě události 15 19 19 25 78 

Pouţití vody dodávané proudem C – počet proudů 17 15 15 20 67 

Doplňování vody 6 18 18 8 50 

Rozebírání konstrukcí 10 13 13 10 46 

Odstraňování překáţek z komunikací aj. prostorů 3 11 11 6 31 

Pouţití jednoduchých hasicích prostředků  8 6 6 8 28 

Ochrana okolí 1 5 5 4 15 

Odvětrání prostorů přirozené 3 3 3 3 12 

Pouţití vysokotlaké vody – počet proudů 0 1 1 8 10 

Pouţití hasicích přístrojů 2 2 2 3 9 

Dálková doprava vody kyvadlová 2 3 3 1 9 

Dálková doprava vody hadicemi 1 1 1 1 4 
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4.4 Analýza druhu zásahů 

Jako metodu analýzy druhu zásahu jsem zvolil metodu souvztaţnosti. Tato metoda 

hodnotí rizika, v našem případě to jsou mimořádné události a vyhledává moţné vazby mezi 

sebou. Jako první se musí provést sběr dat a jejich zpracování. Zde budeme vycházet ze 

statistiky druhů zásahů jednotek SDH obce uvedené v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6. Druhy zásahů jednotek SDH obce v okrese Zlín 

Pozn.:  X – jednotky dané kategorie jsou povolávány k těmto zásahům 

/ – jednotky dané kategorie nejsou povolávány k těmto zásahům vůbec nebo jen sporadicky 

Dalším krokem je identifikace rizika pomocí tabulky č. 7. Postup hodnocení je 

následující, pomocí klíčové otázky „Můţe dané riziko vyvolat další riziko?“ zjišťujeme 

vzájemné vazby. Při kladné odpovědi zapíšeme hodnotu 1, u záporné odpovědi zapíšeme 0. 

Jako příklad uvedeme: Můţe poţár vyvolat ţivelnou pohromu? NE – píšeme 0. Ptáme se dále: 

Můţe poţár vyvolat dopravní nehodu? Ne – píšeme 0. Tímto způsobem zhodnotíme 

jednotlivé sloupce tabulky. 

Tabulka č. 7. Identifikace rizika 

Rb Ra 

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 ∑Kar 

1 Poţár X 0 0 1 1 2 

2 Ţivelná pohroma 1 X 1 1 1 4 

3 Dopravní nehoda 1 0 X 1 0 2 

4 Únik NL 1 0 0 X 1 2 

5 Technická havárie 1 0 0 1 X 2 

 ∑Krb 4 0 1 4 3  

 

Po identifikace rizika následuje výpočet koeficientů Kar a Kpr pomocí vzorce (1) a (2) a 

zapíšeme je do tabulky č. 8. 

Druhy zásahů 
Kategorie JPO 

JPO II JPO III JPO V 

Poţár X X X 

Technická havárie (mimo NL) X X X 

Ţivelná pohroma X X X 

Dopravní nehoda X / / 

Únik NL X / / 
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   1001/  xKK arar   (1) 

   1001/  xKK rbpr   (2) 

Kde: x počet hodnocených rizik celkem 

Tabulka č. 8. Stanovení koeficientů 

Riziko 1 2 3 4 5 

Kar [%] x 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0 

Kpr [%] y 100,0 0,0 25,0 100,0 75,0 

 

Abychom mohli lépe určit rizikovost jednotlivých rizikových faktorů, musíme oblast 

grafu rozdělit do 4 kvadrantů pomocí vzorců (3) a (4). 

    %100/100 minmax1 sKKO arar    (3) 

    %100/100 minmax2 sKKO prpr   (4) 

         Kde: s = spolehlivost (0-100)  

 

Graf č. 4. Výsledný graf analýzy souvztažnosti 

I. Kvadrant – primární rizika  

II. Kvadrant – sekundární rizika  

III. Kvadrant – ţádná primární rizika  

IV. Kvadrant – Relativní bezpečnost 
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Závěrem můţeme říci, ţe ani jedno z rizik tedy zásahy nespadají do primární 

kategorie, ale všechny jsou na její hranici. Jako sekundární rizika můţeme označit poţár, únik 

NL, dopravní nehodu a technickou havárii. Ve třetím kvadrantu se nachází riziko ţivelné 

pohromy. 

4.5 Vyhodnocení vybavenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce v návaznosti 

na specifickou činnost 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce by měly být vybaveny podle kategorie JPO, 

místa dislokace a moţného nebezpečí v daném území působnosti technikou a věcnými 

prostředky poţární ochrany pro řešení vzniklých mimořádných událostí. Jsou tzv. předurčeny 

k řešení mimořádných událostí, které mohou vzniknout v území jejich působnosti. Organizace 

a struktura rozdělení těchto jednotek je zakotvena v systému plošného pokrytí JPO, který 

definuje stupeň nebezpečí daného území a spolu s poplachovým plánem kraje určuje příjezd 

daných jednotek podle stupňů poplachu.  

Přehled zásahů jednotek SDH obce v okrese Zlín jsou uvedeny v tabulce č. 6. Zde je 

vidět, ţe všechny kategorie JPO mají společný nejvyšší počet činností při poţáru, technických 

havárií (mimo NL) a ţivelných pohrom. Pro jednotky kategorie JPO II jsou na třetím místě 

činnosti prováděné při dopravních nehodách a čtvrtém úniku NL , na rozdíl od jednotek 

kategorie JPO III, které jsou k dopravním nehodám, nebo úniku NL povolávány jen 

sporadicky a jednotky kategorie JPO V nejsou povolávány vůbec. Díky tomuto přehledu 

zásahu spolu činnostmi můţeme určit jakou základní poţární techniku a věcné prostředky PO 

jednotky SDH obcí potřebují, aby mohli řešit mimořádné události, ke kterým jsou nejčastěji 

povolávány.  

Primárně budeme vycházet z přílohy č. 4. vyhlášky o jednotkách PO, která nám 

stanoví minimální vybavení jednotek poţární technikou a věcnými prostředky PO.  

4.5.1 Vyhodnocení stavu techniky a věcných prostředků JPO II 

U jednotek kategorie JPO II je stav techniky a věcných prostředků PO na velice dobré 

úrovni. Kaţdá jednotka má ve výjezdové technice CAS a DA. U cisteren se dostáváme ke 

konečné fázi periodické obnovy, kdy poslední dvě jednotky mají starší typy. Jedná se  

o jednotky SDH měst Luhačovice (CAS 32 Tatra 148) a Slavičín (CAS 32 Tatra 815). Stav 
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dopravních automobilů je shodný se stavem v celé ČR, kdy jednotky kategorie JPO II mají 

Avie A 31 výroby kolem roku 1980. Je otázkou zda pro tyto kategorie má smysl obnovy DA 

z pohledu vytíţenosti a potřeby při zásahu anebo finanční prostředky směřovat na koupi např. 

technických automobilů, které mohou být vyuţity při nehodách nebo úniku NL. Čerpadly  

a PMS 12 disponuje kaţdá jednotka. Základní zásahové ochranné prostředky hasiče (přilba, 

oblek, boty, rukavice a dýchací přístroj) jsou ve výbavě kaţdé jednotky, splňují dané normy  

a nepřekračují stanovenou dobu ţivotnosti. 

4.5.2 Vyhodnocení stavu techniky a věcných prostředků JPO III 

Celkový stav techniky a věcných prostředků jednotek kategorie JPO III je oproti  

JPO II úplně na jiné úrovni. Je pravdou, ţe kaţdá jednotka kategorie JPO III vlastní CAS a 

mimo čtyři jednotky také DA. Ale tato technika je zastaralá (průměrný rok výroby 1984). 

Udrţení této techniky v akceschopném stavu je hlavně díky obětavosti a vlastnímu umu členů, 

kteří se o automobily starají. V technice by aţ tak velký problém nebyl, jsou to sice starší 

stroje, ale v dobrém stavu a pro činnost jednotky zatím dostačující. Problém je však v ochraně 

samotného hasiče. Jsou obce, které svou jednotku vybavily úplnou zásahovou výstrojí, ale 

těch je v okrese Zlín velmi málo. Většina jednotek má problém vybavit druţstvo  

o zmenšeném počtu (1+3) kompletní zásahovou výstrojí. Největší problém je v dýchacích 

přístrojích, které řada jednotek nevlastní a při zásahu jako je např. poţár jsou postaveny do 

stavu, kdy nemohou přímo zasahovat. 

4.5.3 Vyhodnocení stavu techniky a věcných prostředků JPO V 

Z pohledu stáří a technického stavu jsou CAS a DA na stejné úrovni jako u jednotek 

kategorie JPO III. Z počtu 96 jednotek vlastní jedna třetina CAS a 73 jednotek DA. Poţární 

motorové stříkačky vlastní kaţdá jednotka. Stav ve vybavení jednotek SDH obcí kategorie 

JPO V ochrannými oděvy pro hasiče (jednovrstvými) a zásahovými botami se značně zlepšil 

po fyzické realizaci programu MV-GŘ HZS ČR na vybavení těchto jednotek ochrannými 

pomůckami, které bylo realizováno v prvním čtvrtletí roku 2009. Bohuţel ani tento krok  

MV-GŘ HZS ČR k ochraně členů jednotek při zásahu nebyl ze strany samotných jednotek 

pochopen a některé si své obleky ani nevyzvedly. K základním ochranným pomůckám hasiče, 

ale také patří přilba, rukavice, které většina jednotek vůbec nemá. Z tohoto pohledu je 

program MV-GŘ HZS ČR nedotaţený do konce a ochrana členů jednotek SDH obcí neúplná.   
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4.6 Závěr 

1) Při moţné obnově DA u jednotek kategorie JPO II zváţit investici spíše do 

technických automobilů s ohledem na předurčenost dané jednotky spolu 

s nebezpečím katastrálního území.  

2) Dovybavit jednotky kategorie JPO III dýchací technikou a kompletní zásahovou 

výstrojí. Dovybavení dýchací technikou řešit buď, ziskem starších dýchacích 

přístrojů od jiných jednotek poţární ochrany nebo nákupem nové dýchací 

techniky. Finanční prostředky na nákup nové dýchací techniky lze získat 

z obecního rozpočtu nebo z rozpočtu Zlínského kraje. 

3) Dovybavit všechny kategorie JPO V základními ochrannými pomůckami pro 

hasiče. Finanční prostředky na nákup základních ochranných pomůcek lze opět 

získat z  obecního rozpočtu nebo z rozpočtu Zlínského kraje. 
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5 Financování jednotek sboru dobrovolných hasičů obce  

Dle § 29 zákona o PO obec a obecní úřad (dále jen „obec“ nebo „zřizovatel“) 

v samostatné působnosti na úseku poţární ochrany zřizuje jednotku sboru dobrovolných 

hasičů obce. Jako zřizovatel udrţuje svou jednotku akceschopnou, tím se rozumí organizační, 

technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu dle § 18 vyhlášky  

o organizaci JPO. Všechny tyto podmínky akceschopnosti nesou sebou určitou finanční  

a materiální potřebu, kterou dle § 29 písm. d) zákona o PO zabezpečuje zřizovatel. Další 

finanční nároky spojené s činností jednotky SDH obce vznikají při samotném poţárním 

zásahu nebo jiných záchranných prací, při ţivelních pohromách nebo jiných mimořádných 

událostech, nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy, kdy dle § 29 písm. f) 

poskytuje obec náhradu ušlého výdělku členů jednotky SDH obce.  

Obec jako zřizovatel je tedy postavena do role, kdy zodpovídá za jednotku jako celek 

a zabezpečuje ji jak po stránce finanční, tak i materiální. Finanční náročnost na činnost 

jednotky SDH obce a samotný objem vynaloţených prostředků z rozpočtu obce je nepřímo 

úměrný dané kategorii jednotky PO. Čím niţší kategorie, tím je finanční potřeba větší. Tento 

fakt vyplývá z působnosti (územní nebo místní) dané jednotky a potřebou techniky a věcných 

prostředků PO.  

Reálná moţnost zřizovatelů udrţet jednotku SDH obce akceschopnou jen ze svého 

vlastního rozpočtu je takřka nemoţná a proto mají ze zákona o PO moţnost ţádat o dotace 

MV-GŘ HZS ČR a krajský úřad.   

Ministerstvo vnitra dle § 24 zákona o PO 

a) předkládá Ministerstvu financí návrh rozpočtu HZS a návrh na poskytnutí dotací 

občanským sdruţením, 

b) předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace pro jednotky SDH vybraných 

obcí
1
, 

c) zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování finančních 

prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu poţární 

techniky pro jednotky SDH vybraných obcí. 

                                                 
1
 jednotka kategorie JPO II nebo JPO III podle přílohy zákona o poţární ochraně zabezpečující plánovitě v rámci 

plošného pokrytí území kraje zásah mimo území své obce a jednotka SDH obce kategorie JPO V, která na výzvu 

operačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo území svého zřizovatele [6] 
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Kraj dle § 27 zákona o PO 

a) Krajský úřad v přenesené působnosti hradí k zabezpečení plošného pokrytí území 

kraje jednotkami poţární ochrany náklady jednotkám SDH vybraných obcí 

spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich 

akceschopnosti, pořízení a obnově poţární techniky, 

b) Kraj v samostatné působnosti k zabezpečení plošného pokrytí území kraje 

jednotkami poţární ochrany přispívá hasičskému záchrannému sboru kraje  

a obcím na financování jeho potřeb. 

 

V souladu s § 26 odst. 2 písm. h) zákona o PO podklady pro zabezpečení materiálních 

a finančních prostředků jednotek SDH vybraných obcí soustřeďuje HZS kraje. 

 

6 Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Dotaci pro jednotky SDH obce můţeme chápat jako finanční subvenci obcím ze strany 

krajů a MV-GŘ HZS ČR na náklady spojené s činností a akceschopností jednotky.  

6.1 Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo vnitra dotuje dvěma formami jednotky SDH obcí a to přímo v rámci 

poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce poţární techniky pro 

jednotky poţární ochrany, která vyplývá z § 24 odst. 1 písm. d) zákona o PO a nepřímo přes 

jednotlivé krajské úřady jako účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí. 

Všechny tyto dotace jsou účelově vázané, tzn., mají přesně stanovený účel, na co budou 

pouţity. Mimo tyto kaţdoroční a ze zákona o PO vyplývající dotace pro jednotky SDH obcí, 

uvolnilo MV nemalé prostředky na obnovu techniky HZS krajů, která bude převedena po pěti 

letech do vlastnictví jednotek SDH obcí a vybavení ochrannými oděvy a zásahovými boty 

jednotky kategorie JPO V.  
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6.1.1 Obnova základní poţární techniky 

Díky zvláštnímu rozpočtovému programu ministerstva vnitra „Periodická obnova 

základní poţární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí.“ zahájilo MV-GŘ HZS 

ČR obnovu poţární techniky. V jeho rámci Hasičský záchranný sbor ČR v letech 2007 – 2011 

získá přibliţně 200 nových cisternových automobilových stříkaček, které nahradí starší 

techniku. Tato nově pořízená poţární technika by měla u jednotek HZS ČR slouţit po dobu 

pěti let a poté je plánováno její převedení na vybrané obce pro činnost jednotek SDH obcí. 

Program tedy napomůţe i k omlazení techniky dobrovolných hasičů, kde je problém se 

stárnutím techniky ještě palčivější neţ u HZS ČR. Tyto cisternové automobilové stříkačky 

mají veškeré poţární příslušenství (včetně dýchací techniky) a jsou dodány na třech typech 

podvozků (MAN, MERCEDES a RENAULT), volených podle specifických podmínek 

jednotlivých HZS krajů. [11]  

Vyhodnocení akce: 

Ze strany MV-GŘ HZS ČR je to bezpochyby velký a finančně náročný krok směrem  

k pravidelné obnově zastaralé techniky u HZS krajů a posléze jednotek SDH obcí. Jedinou 

menší výtku bych měl k volbě technických parametrů CAS a to hlavně zásobě vody. Nejvíce 

přidělovanými vozidly je CAS 15/2200/135-M2Z se zásobou vody 2200 litrů a CAS 

20/3000/200 – S2Z se zásobou vody 3000 litrů. Po pěti letech by cisterny měly být převedeny 

do vlastnictví vybraných obcí, tedy jednotek kategorie JPO II a JPO III. Zásahy těchto 

jednotek jsou spojené s větší potřebou vody a 2200, respektive 3300 litrů vody je dle mého 

názoru nedostačující. Naopak plus výbavy těchto cisteren je zařízení pro prvotní zásah 

(průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení vybavený hadicí DN 25  

o délce 60 m s připojenou proudnicí), výsuvný osvětlovací stoţár, elektrocentrála  

a hydraulické vyprošťovací zařízení. V posledních letech jsou jednotky kategorie JPO II čím 

dál tím více povolávány k dopravním nehodám a hydraulické vyprošťovací zařízení jim 

pomůţe k záchraně zdraví a ţivota lidí. Ale samotné hydraulické a jiné nářadí k záchraně 

zdraví a ţivota nepomůţe. Jednotky, které daný typ automobilu po pěti letech dostanou, musí 

zabezpečit řádné proškolení svých členů, ve spolupráci s HZS kraje, pro práci se zařízením 

v cisterně umístěné.  
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6.1.2 Ochranné obleky a zásahové boty pro jednotky kategorie JPO V 

Dne 4. 8. 2008 uzavřelo MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

se společnostmi DEVA F-M. s.r.o. a Obuv Špecial, spol. s.r.o. smlouvy na hromadnou 

dodávku 33.330 kusů ochranných oděvů za necelých 200 mil. Kč a 33.330 párů zásahových 

bot za necelých 96 mil. Kč. Tyto věcné prostředky jsou určeny pro členy jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO V. Jedná se členy jednotek, kteří zasahují převáţně 

na území obcí. Historicky jde o jedinečnou formu příspěvku na akceschopnost uvedených 

jednotek, kterou vláda poskytla i těm nejmenším obcím. [12] 

Vyhodnocení akce: 

Jak jiţ bylo řečeno výše, jde o jedinečnou a v novodobé historii poţární ochrany ČR 

zatím jedinou formu příspěvku pro jednotky kategorie JPO V. Díky tomuto materiálnímu 

příspěvku se dobrovolným hasičům dostala částečná základní ochrana při zásahu a hlavně 

jednotné ustrojení, které má jistě kladný psychologický efekt jak na osoby, které zásah 

pozorují, tak i na samotné postiţené. K principu a politice výběrového řízení na výrobu  

a dodání obleků a bot bych se nechtěl vracet (v novinách a sdělovacích prostředcích jiţ bylo 

řečeno dost a kaţdý si můţe vytvořit svůj vlastní názor). Spíše bych se chtěl zaměřit na 

účelnost této akce. Jako základní ochranné pomůcky hasiče patří zásahový nebo ochranný 

oblek, zásahové boty, rukavice a přilba. Z tohoto pohledu je tato akce nedotaţená do úplného 

konce, protoţe řada jednotek sboru dobrovolných hasičů, respektive jejich členů není 

vybaveno zásahovou přilbou a rukavicemi. Bez této základní ochrany člen dobrovolné 

jednotky nemůţe zasahovat a na místě události je jako aktivní hasič bezvýznamný a můţe 

plnit jen určité pomocné práce vymezené velitelem zásahu. Moţnosti jak vybavit členy SDH 

obcí kompletní zásahovou výstrojí budou řešeny v dalších fázi diplomové práce. 

6.1.3 Účelová neinvestiční dotace [6] 

Ministerstvo vnitra poskytuje prostřednictvím GŘ HZS ČR účelovou neinvestiční 

dotaci z rozpočtu HZS ČR do rozpočtu krajů na výdaje spojené s činností jednotek SDH 

vybraných obcí, která je poskytována cestou rozpočtů krajů formou účelová neinvestiční 

dotace. MV-GŘ HZS ČR poskytuje účelové neinvestiční dotace na příslušný rozpočtový rok 

na základě předloţené ţádosti na výdaje jednotek SDH obcí na rok. Tato ţádost je uvedena 

v příloze č. j. MV-52565-1/PO-2009 a MV-GŘ HZS ČR ji předkládá příslušný kraj.  
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Účelová neinvestiční dotace je prioritně určena na: 

1) Výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. věcné 

prostředky poţární ochrany, odborná) jednotek SDH vybraných obcí ve formě 

příspěvku: 

a) na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut po 

vyhlášení poplachu. Podíl obce z jejího rozpočtu činí minimálně 20 % celkové 

částky účelové neinvestiční dotace.  

Tato část účelové neinvestiční dotace můţe být čerpána na: 

- neinvestiční opravy zásahové poţární techniky a věcných prostředků 

poţární ochrany, přípravu na technické prohlídky techniky, revize věcných 

prostředků a neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce 

zřizující jednotku, 

- pracovní pohotovost člena vykonávajícího sluţbu v jednotce jako svoje 

zaměstnání, na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

(dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), na odměny 

členům, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o pracích konaných mimo 

pracovní poměr za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu 

výkonu sluţby zpracovaného velitelem jednotky. 

b) na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím sluţbu v jednotce 

SDH vybrané obce jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce. Podíl obce na 

mzdové a zákonné pojištění členům z jejího rozpočtu činí minimálně 10 % 

celkové částky dotace na jednoho člena jednotky SDH obce. 

Účelová neinvestiční dotace můţe být poskytnuta na plat člena jednotky SDH 

vybrané obce, který má s obcí uzavřenu pracovní smlouvu dle zákoníku práce, na 

zákonné zdravotní a sociální pojištění a zákonné úrazové pojištění. 

c) na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce  

- neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky poţární techniky a věcných 

prostředků poţární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové 

prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.).  
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Výši části účelové neinvestiční dotace na zabezpečení činností dle písm. a) a b) 

stanovuje MV-GŘ HZS ČR pro kaţdý rok při návrhu rozpočtu v závislosti na 

moţnostech státního rozpočtu ČR. 

2) Výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání 

odborné způsobilosti nebo prodlouţení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, 

specializační kurzy a odborná zaměstnání pořádaná HZS krajů.  

HZS kraje podle § 26 odst. 2 písm. l) zákona o PO řídí a organizuje odbornou 

přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí. Počet dobrovolných hasičů  

u jednotky SDH obce ve funkcích velitel a strojník, pro které HZS kraje pořádá 

odbornou přípravu, je systemizován přílohou č. 4 vyhlášky o jednotkách PO. 

Ředitel HZS kraje sestaví plán odborné přípravy na daný kalendářní rok podle 

potřeby zařazení výše uváděných funkcí na úseku poţární ochrany do odborné 

přípravy. Plán se sestavuje počátkem příslušného roku. Tento plán je současně 

podkladem pro rozpis účelové neinvestiční dotace na odbornou přípravu. Výši 

části účelové neinvestiční dotace na člena v kurzu stanovuje MV-GŘ HZS ČR pro 

kaţdý rok.  

Z prostředků uvedené účelové neinvestiční dotace se hradí členovi, který se 

příslušného kurzu zúčastnil zejména refundace mzdy a cestovní náklady. 

3) Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného 

operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. 

Podkladem k čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje za uskutečněný zásah 

je dílčí zpráva o zásahu, resp. zpráva o zásahu, uloţená u HZS kraje. 

6.1.4 Účelová dotace vybraným obcím na reprodukci poţární techniky [7] 

Poskytování účelových dotací v rámci reprodukce poţární techniky zabezpečuje MV-

GŘ HZS ČR z prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra  

v souladu s § 24 zákona o PO, a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 

financování programů reprodukce majetku.  
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Tato účelová dotace je zaměřena výhradně na pořízení nové poţární techniky, ve 

výjimečných případech i na technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen „repasi“) vybraných 

typů poţární techniky. Základní podmínkou pro získání účelové dotace je skutečnost, ţe obec 

neobdrţela v posledních osmi letech dotaci v rámci reprodukce poţární techniky, popřípadě ji 

nebyly uvolněny finanční prostředky na pořízení nové poţární techniky z jiných zdrojů.  

Dotace, které lze poskytnout, vyhlašuje MV-GŘ HZS ČR na kaţdý rozpočtový rok 

zvlášť, rovněţ tak typy poţární techniky, na které se dotace poskytuje. Maximální výše dotace 

na pořízení nové poţární techniky můţe dosáhnout max. 70 % nákladů akce a maximální výše 

dotace na rekonstrukci vybraných typů poţární techniky můţe však dosáhnout max. 50 % 

nákladů akce. Ţádosti mohou podávat obce prostřednictvím HZS kraje nejpozději do 30. 

dubna roku předcházejícímu tomu, v němţ má být dotace poskytnuta. 

Mechanismus přidělování dotace: 

1. Pro kaţdý rozpočtový rok MV-GŘ HZS ČR vyhlásí typy poţární techniky  

a maximální výše účelové dotace obcím, 

2. Obce nejpozději do 30. dubna podají ţádost (příloha č. 1) na GŘ HZS ČR  

o poskytnutí dotace. Součástí ţádosti obce je formulář „Kritéria pro vyhodnocení 

ţádosti o poskytnutí účelové dotace obci“ (příloha č. 2). Body 1-5 vyplňuje obec, 

6-9 HZS kraje a 10, 11 MV-GŘ HZS ČR, 

3. Zařazení obce do pořadníku pro přiznání dotace se řídí bodovou stupnicí 

vycházející z určitých kritérií (příloha č. 2). Podmínka zařazení je zisk nejméně 15 

bodů. Kritéria pro vyhodnocení ţádostí zpracovává odbor IZS a výkonu sluţby 

MV-GŘ HZS ČR na základě zaregistrovaných ţádostí obcí a předkládá je  

k posouzení odborné komisi MV-GŘ HZS ČR, 

4. V případě, ţe podmínku dosaţení nejméně 15 bodů splní více obcí, neţ umoţňují 

prostředky z rozpočtové kapitoly MV na příslušný rozpočtový rok, jsou tyto obce 

podle počtu dosaţených bodů automaticky zařazeny do pořadníku pro poskytnutí 

účelové dotace na další nebo aţ následující rozpočtový rok, nejvýše však na dva 

roky dopředu. Zařazení obcí do pořadníku na další rok nebo dva roky následující 

po příslušném rozpočtovém roku, na který obec o dotaci ţádala, je podmíněno 

vyjádřením obce, ţe je schopna v následujících letech zabezpečit finanční 

prostředky z rozpočtu obce, 
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5. V případě, ţe v rozpočtové kapitole MV jsou na příslušný rozpočtový rok 

prostředky vyšší, neţ limit prostředků pro obce, které splnily podmínku dosaţení 

nejméně 15 bodů, jsou do pořadníku zařazeny podle počtu dosaţených bodů  

i obce, které tuto podmínku nesplnily a to aţ do výše prostředků v rozpočtové 

kapitole MV-GŘ HZS ČR, 

6. Odborná komise MV-GŘ HZS ČR vyhodnotí ţádostí a vypracuje na příslušný 

rozpočtový rok pořadník pro přiznání dotací, na základě počtu nejvýše dosaţených 

bodů jednotlivých obcí, 

7. O poskytnutí a výši dotace rozhoduje generální ředitel HZS ČR na základě návrhu 

odborné komise MV-GŘ HZS ČR, která je oprávněna navrhnout pro běţný rok 

zpřesnění kritérií pro posuzování ţádostí obcí v závislosti na výši schválených 

rozpočtových prostředků, 

8. O výsledku vyhodnocení ţádostí o poskytnutí účelových dotací obcím na příslušný 

rozpočtový rok jsou obce písemně vyrozuměny MV-GŘ HZS ČR nejpozději do 

30. května roku předcházejícímu tomu, v němţ má být dotace poskytnuta nebo na 

léta následující. 

 

MV-GŘ HZS ČR poskytuje tyto dotace obcím kaţdoročně. V letech 2005 - 2009 bylo 

obcím na obnovu jejich zásahové techniky poskytnuto téměř 460 mil. Kč, díky nimţ se 

podařilo koupit 230 ks nové zásahové techniky. V tomto roce vyhodnotilo MV-GŘ HZS ČR 

zaregistrované ţádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2010 v rámci reprodukce 

poţární techniky pro jednotky poţární ochrany a uvolnilo prostředky ve výši 108,16 mil. Kč. 

Tyto dotace by mělo obdrţet celkem 56 obcí, které v souladu s č. j. MV- 42547-1/PO-2008 

pouţijí na nákup nové poţární techniky, popřípadě rekonstrukci stávající. [14] 

Pozn.: Všechny pravidla, principy, zařazení obcí do pořadníku a seznam obcí, kterým byla dotace přiznána je 

zveřejněn na webu hzscr.cz 
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6.2 Kraj a krajské úřady 

Podle § 27 odst. 1 písm. d) zákona o PO krajský úřad v  přenesené působnosti státní 

správy k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO hradí náklady jednotkám 

SDH vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování 

jejich akceschopnosti, pořízení a obnově poţární techniky. Jako subvenci ţádá MV-GŘ HZS 

ČR prostřednictvím „Ţádosti o účelovou neinvestiční dotaci“ viz odst. 7.1.3.  

 

 Podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona o PO kraj v samostatné působnosti k zabezpečení 

plošného pokrytí území kraje jednotkami PO přispívá obcím na financování potřeb jejich 

jednotek SDH obce. Příspěvkem je opět myšlena finanční dotace z rozpočtu kraje do rozpočtu 

obce na techniku a věcné prostředky PO. Kaţdý kraj stanoví pravidla ţádosti o dotaci, kterou 

se obec při podání a následném čerpání řídí. Výše finančních prostředků určených pro 

jednotky SDH obce není přesně stanovena a v kaţdém kraji je odlišná v závislosti na přístupu 

kraje k otázce dotací pro jednotky a moţnosti rozpočtu kraje pro daný rok. 
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7 Dotace jednotek sboru dobrovolných hasičů obce ve Zlínském kraji 

Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu Zlínského kraje na poţární techniku nebo 

věcné prostředky poţární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského jsou 

řízeny směrnicí SM/27/02/08 (dále jen „směrnice“)  

7.1 Pravidla přidělování dotací 

Dotace na poţární techniku nebo věcné prostředky poţární ochrany, případně obojí, 

jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí a dotace na vyrozumívací a varovací systémy 

poskytuje Zlínský kraj a rozděluje je na základě „Návrhu poskytnutí dotací“, který zpracuje 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje dle ţádostí obcí o poskytnutí dotace předloţených 

jednotlivými obcemi. V úvahu se berou obcí stanovené priority uvedené v ţádosti. Přihlíţí se 

k zásadám výstavby plošného pokrytí Zlínského kraje jednotkami poţární ochrany,  

k materiálně technickému vybavení jednotky SDH obce, aktivitě jednotky SDH obce a podílu 

na financování jednotky SDH obce z vlastního rozpočtu obce a na moţná rizika existující na 

území obce. Zohledňuje se i výše poskytnuté dotace na vybavení z rozpočtu Zlínského kraje  

v minulých letech. [8] 

Dotace je určena výhradně na: 

a) nákup nové mobilní poţární techniky (dopravní automobily, cisternové 

automobilní stříkačky), vyhovující podmínkám Vyhlášky Ministerstva vnitra  

č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách poţární techniky, 

b) na nákup a opravy poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany (např. 

spojové prostředky, osobní ochranné zásahové pracovní prostředky, mobilní 

technika apod.), odpovídající druhům a počtům dle Přílohy č. 4 Vyhlášky 

Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární 

ochrany, ve znění pozdějších předpisů a technickým podmínkám vydaným MV - 

Generálním ředitelstvím HZS ČR, 

c) na vyrozumívací a varovací systémy jsou určeny pouze obcím výhradně na 

vybudování vyrozumívacích a varovacích systémů napojených na jednotný systém 

vyrozumění a varování České republiky. 
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Mechanismus přidělování dotace: 

1. Obec ţádá písemně o poskytnutí dotace doručením řádně vyplněné ţádosti 

nejpozději do 30. listopadu přecházejícího roku na HZS Zlínského kraje, 

2. HZS Zlínského kraje připojí k doručeným ţádostem své stanovisko z hlediska 

potřeb plošného pokrytí území Zlínského kraje a z hlediska potřeb vyrozumění  

k varování a odešle do 31. ledna oddělení pro zvláštní úkoly odboru kancelář 

hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje „Návrh poskytnutí dotací“, 

3. Oddělení pro zvláštní úkoly Odboru Kancelář hejtmana zajistí předloţení „Návrhu 

poskytnutí dotací“ Radě Zlínského kraje, 

4. Rada Zlínského kraje projedná zpracovaný „Návrh poskytnutí dotací“ a doporučí 

(nedoporučí) jej ke schválení Zastupitelstvu Zlínského kraje, které o přiznání 

dotací rozhodne, 

5. O výsledku vyhodnocení ţádostí o poskytnutí účelových dotací obcím na příslušný 

rozpočtový rok jsou obce písemně vyrozuměny. 

Poskytnutí dotace ze strany Zlínského kraje je vázáno na spoluúčast obce ve výši 

minimálně 30 % na celkové pořizovací ceně vybavení. Zlínský kraj v případě schválení 

poskytne dotaci maximálně do 70 % pořizovací ceny, případně výdajů na opravu (včetně 

DPH). Podrobnosti čerpání specifikuje smlouva uzavřená mezi příslušnou obcí a Zlínským 

krajem, která uvádí vţdy konkrétní účel poskytnuté dotace. U nové mobilní poţární techniky 

dotace činí ročně maximálně 500 000 Kč, dotace na vyrozumívací a varovací systém ročně 

maximálně 300 000 Kč. Tuto dotaci Zlínského kraje lze pouţít v kombinaci se státem 

poskytovanou účelovou dotací vybraným obcím v rámci reprodukce poţární techniky pro 

jednotky poţární ochrany nebo státní dotace na rozvoj vyrozumívacích a varovacích systémů. 

Cílem poskytnutí dotace je zlepšení materiálně technického vybavení jednotek SDH 

obcí Zlínského kraje a zlepšení vyrozumění a varování občanů Zlínského kraje. Dotace není 

určena na krytí sportovních a kulturních aktivit v poţární ochraně (např. poţární sport, práce  

s mládeţí apod.) a na výstavbu, opravu a vybavení poţárních zbrojnic obcí (např. na stavební 

úpravy, budování příjezdových komunikací, nákup nábytku, opravy sociálních zařízení apod.) 
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7.2 Přehled dotací pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

 

Tabulka č. 9 Dotace pro jednotky SDH obce ve Zlínském kraji 2005 - 2009 

Účel dotace 2005 2006 2007 2008 2009 

Podpora budování varovných a 

vyrozumívacích systémů 

1 000 1 500 1 500 1 500 1 900 

Vybavení jednotek SDH obcí 1 850 2 700 4 400 6 550 5 400 

Státní dotace vybraným obcím 3 260 3 620 3 904 8 464 6 615 

Celkem 6 110 7 820 9 804 16 514 13 915 

 

 

Graf č. 5. Přehled dotací pro jednotky SDH obce ve Zlínském kraji 2005 - 2009 

7.3 Přidělování dotací pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

V současné době je rozdělování dotací řešeno na základě podání ţádosti o dotace, kde 

je uveden přesný název, typ a cena poţární techniky nebo věcného prostředku poţární 

ochrany, kterou dle vlastního uváţení jednotka SDH obce potřebuje k udrţení akceschopnosti. 

Kontrolou koupi bývá doklad o zaplacení (faktura), ale nikdo nekontroluje samotnou techniku 

nebo věcné prostředky, které byly pořízeny. Z tohoto důvodu mnohdy dochází k situacím, kdy 

za získané finance z rozpočtu kraje jsou vynaloţeny na koupi jiné poţární techniky nebo 

věcného prostředku PO, který je určen na jinou neţ zásahovou činnost. Jako příklad můţeme 

uvést čerpání dotace na pořízení PMS 12 pro jednotku kategorie JPO V. Obec si podá ţádost 

o dotaci na pořízení PMS 12 s celkovou cenou 230 000 Kč. Při pohledu na tento krok je vidět 

snaha jednotky ke zvýšení své akceschopnosti, protoţe stříkačku nevlastní. Hasičský 

záchranný sbor tuto ţádost odsouhlasí a z peněţního koláče, který pro daný rok krajský úřad 
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vyčlenil pro jednotky SDH obce je ukrojeno 70 % nákladů na pořízení oné PMS 12, tedy 

161 000 Kč. V téhle fázi dochází k neuskutečnění dohodnutého plnění ze strany obce, 

respektive jednotky, která jiţ předem ví, ţe finanční prostředky pouţije na koupi sportovní 

stříkačky místo zásahové. Firma, u které si sportovní stříkačku nechali vyrobit velmi ráda 

vystaví fakturu na PMS 12, která je posléze předloţena jako doklad o koupi. Celá akce, 

proběhla v souladu se směrnicí a vše je v pořádku, akorát za 161 000 Kč mohly být vybaveny 

min. dvě jednotky SDH obce zásahovou výstrojí. K těmto podvodným jednáním ze strany 

ţadatele o dotaci dochází ve více případech a technika nebo věcné prostředky jsou pouţity na 

poţární sport, nebo jiné účely. Ale na druhou stranu poţární sport je brán jako fyzickou 

příprava členů jednotek a drobné náklady na věcné prostředky jako jsou hadice, savice, 

proudnice, koše atd., kdy se jedná o dotace do cca 30 000 Kč by neměl brán aţ tak velký 

zřetel. 

Jako další případ mohu uvést poskytnutí dotace na koupi dopravního automobilu. 

Dotace byla schválena a všechny kroky byly provedeny podle směrnice. Automobil by 

opatřen nálepkou Zlínského kraje, jak to nařizuje směrnice, ale barevné označení automobilu 

není v ţádném případě v souladu s § 2 vyhlášky o JPO a vyhlášky č. 35/2007 Sb.,  

o technických podmínkách poţární techniky. Uţití automobilu je spíše pro obecní nebo jiné 

účely, které jsou v rozporu s důvodem, proč byl DA dotován.  

Z těchto příčin bych chtěl navrhnout metodiku přidělování dotací, která bude vycházet 

z potřeby jednotek SDH obce na řešení mimořádných událostí a kontrolu vyuţití finančních 

prostředků kraje. 
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8 Návrh metodiky přidělování dotací jednotkám sboru dobrovolných 

hasičů obce ve Zlínském kraji 

Obecně navrhnout jakoukoliv metodiku, je velmi komplikovaný proces, protoţe 

v mnoha případech nemůţeme nasimulovat a zohlednit všechny situace, které mohou nastat. 

Důleţité je si stanovit hlavní smysl metodiky a vytvořit určité meze, kterými se budeme řídit 

anebo přijmout pravidla jiţ fungujícího podobného postupu. Moţné návrhy jsou uvedeny 

v kapitole 9.1 a 9.2. 

 

8.1 Úprava směrnice 

Mou snahou je podat návrhy úpravy směrnice SM/27/02/08, tak aby byly zohledněny 

hlavní důvody obce při ţádosti o dotaci, výběr členů komise, která schvaluje ţádosti o dotaci 

a stanovení kontroly dodrţení smlouvy mezi obcí a zlínským krajem.    

 

1. Návrh 

Ve směrnici zavést výběr jednotek, které budou zařazeny do pořadníku o přiznání 

dotace (dále jen „pořadník“). 

Dotační pravidla, která Zlínský kraj vymezil ve směrnici, jsou v podstatě návodem pro 

obce při podání ţádosti o dotace, ale neřeší výběr jednotek, které budou zařazeny do 

pořadníku o přiznání dotace. Selekci jednotek je moţno provést pomocí bodově 

ohodnocených kritérií, podle kterých se jednotlivé ţádosti vyhodnotí. Stejný postup je 

vyuţíván při poskytování účelové dotace vybraným obcím na reprodukci poţární techniky 

(viz odst. 7.1.4). Návrh kritérií spolu s bodovým ohodnocením jsou uvedeny v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10. Kritéria pro vyhodnocení žádosti o dotace 

  
Název OBCE: Označit X 

Bodové 

hodnocení 
Body celkem 

1 Kategorie JPO:       

  JPO V   3   

  JPO III   2   

  JPO II   0   

2 Ţádost o dotaci na příslušný rok ve výši:    

 do 50 000,-  3  

 50 001,- aţ 100  000, -  2  

 100 001,- aţ 200 000,-  1  

 nad 200 000,-  0  

3 Počet obyvatel v obci:       

  do 500   3   

  501 aţ 1000   2   

  1001 aţ 2000   1   

  nad 2000   0   

4 Počet zásahů SDH obce za poslední 3 roky:       

  nad 30   3   

  do 30   2   

  do 20   1   

  do 10   0   

5a Přiznána dotace před:       

  více jak 6 roky   4   

  6 roky   2   

  4 roky   1   

 méně neţ 4 roky  0  

5b Ve výši (celková cena)       

  do 50 000,-   3   

  50 001,- aţ 100  000, -   2   

  100 001,- aţ 200 000,-   1   

  nad 200 001,-   0   

6 Stupeň nebezpečí daného území       

 II. A, B   3   

 III. A   2   

 III. B   1   

  IV.   0   

7 Priorita pro přiznání dotace       

  nejvyšší stupeň - priorita 1   5   

  střední stupeň - priorita 2   3   

  nízký stupeň - priorita 3   1   

8 Celkem bodů       
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Body 1 aţ 6 vyplňuje obec a body 7,8 hasičský záchranný sbor zlínského kraje. Pro 

zařazení ţádosti do pořadníku je nutností zisk minimálního počtu stanovených bodů např. 16. 

V případě, ţe obec nesplní určitý počet bodů, nemůţe být ţádost dále řešena a je tedy 

vyškrtnuta ze seznamu ţádostí o dotace na příslušný rok. Díky těmto kritériím se jednoduše 

provede první úroveň vyhodnocení ţádostí a hlavně je podán základní obraz o jednotce, obci, 

nebezpečí daného území a poskytnutí dotace v předchozích letech.  

 

 

2. Návrh 

V ţádosti obce o poskytnutí dotace (viz příloha č. 5.) vyčlenit prostor pro uvedení 

důvodu proč o dataci obec ţádá. Zkráceně v pár větách obec popíše hlavní důvody ţádosti, 

činnost jednotky a popřípadě doplní ţádost fotodokumentací aktuálního stavu poţární 

techniky nebo věcného prostředku PO.    

  

3. Návrh 

Ve směrnici upravit a zpřísnit kontrolu poskytnutí dotace. Zavést povinné provádění 

kontrol od určité finanční hranice např. 150 000,- a vyţadovat od HZS Zlínského kraje 

odbornou pomoc. Článek 5 směrnice řeší následnou finanční kontrolu poskytnutí dotace 

v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Po 

odborné stránce spolupracuje s HZS Zlínského kraje. Realita je ale taková, ţe kontroly jsou 

prováděny jen zřídka, bez odborné spolupráce a dochází k situacím, které jsou uvedeny na 

začátku kapitoly 8.3.  
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8.2 Akce na nákup věcných prostředků 

Potřeby jednotek v rámci poţární ochrany jsou zmíněny v kapitole 5.5.1 aţ 5.5.3. 

Největší problém u jednotek SDH obce je samotná základní ochrana člena jednotky. Takřka 

všechny jednotky mají akceschopnou CAS nebo DA anebo obojí. S touto technikou není 

problém příjezdu k mimořádné události, ale problém nastává při zásahu, respektive činnosti 

hasiče, který je omezen z důvodů ochrany svého těla. V mnoha případech členové jednotek 

kategorie JPO V nemají zásahovou přilbu a rukavice a členové jednotky kategorie JPO III 

dýchací přístroje. Bez těchto ochranných pomůcek jsou omezeni v činnosti u zásahu a jejich 

přítomnost je spíše na starost velitele zásahu. Tato situace můţe být řešena vytvořením akce 

ze strany kraje na nákup a dovybavení zmíněných věcných prostředků PO pro všechny 

jednotky.  

Akce budou mít za následek: 

1. Nejdůleţitější zabezpečení ochrany samotného hasiče, který mnohdy nasazuje ţivot 

pro záchranu druhých, 

2. Organizované vystrojení jednotek SDH obce podle potřeby kraje a HZS ve smyslu 

poţární ochrany, 

3. Sleva věcných prostředků díky velké objednávce (mnoţstevní sleva),  

4. Odstranění kaţdoročních ţádostí o dotace na věcné prostředky PO, které jiţ budou 

zakoupeny v rámci akce, 

5.  Sjednocení věcných prostředků PO u jednotek SDH obce a tím rozpoznání členů 

jednotek SDH obcí od příslušníků HZS.  
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8.2.1 Akce zásahové přilby a zásahové rukavice 

V Kapitole 7.1.2 jsem se zmínil o programu MV-GŘ HZS ČR, který jednotkám 

kategorie daroval ochranné obleky a zásahové boty, ale tímto způsobem je vyřešena jen část 

základní ochrany člena jednotky. Z tohoto důvodu bych chtěl navrhnout způsob, jakým obce 

mohou dovybavit své jednotky. Akci bych nazval „Dovybav si svou pětku“. 

Ve Zlínském kraji je 299 jednotek kategorie JPO V. Počet členů v pohotovosti pro 

výjezd v dané kategorii jednotky je stanoven ve vyhlášce o JPO a její přílohy č. 4. (JPO V/1 – 

4 členové, JPO V/2 6 - členů). V kraji není ani jedna jednotka kategorie JPO V/2, která 

zabezpečuje dva výjezdy a proto budeme počítat 4 – členy zásahové jednotky, respektive  

4 kusy zásahových přileb spolu s čtyřmi páry zásahových rukavic. 

a) Zásahové přilby 

V dnešní době nabízí trh v rámci poţární ochrany velkou škálu zásahových přileb od 

mnoha výrobců s různými typy. Mezi nejpouţívanější zásahové přilby v České republice jsou 

od firem MSA, Schubert, Kalisz (Calisia) aj. Provést výběr podle technických parametrů, 

účelu pouţití, ceny a zvolit tak vhodný typ pro jednotky kategorie JPO V by bylo velice 

rozsáhlé. Smysl diplomové práce je vytvoření obrazu o celkových nákladech na dovybavení 

jednotek dané kategorie a proto zvolím nejpouţívanější a nejprodávanější zásahovou přilbu od 

firmy MSA Gallet. Cena jedné přilby Gallet F1SF s pokoveným zátylníkem je 6 660,- Kč. 

Tuto cenu stanovila firma EuroFire, spol. s.r.o. 

b) Zásahové rukavice 

Výběru zásahových rukavic pro jednotky SDH kategorie JPO V jsem konzultoval 

s prodejcem Zlínské firmy Holík International s.r.o. panem Pavlem S. Společnost Holík 

International s.r.o. byla zaloţena v roce 1993 a je zaměřena především na vývoj a produkci 

speciálních rukavic pro hasiče, armádu, policii a záchranáře. V České a Slovenské republice 

patří v současné době ke špičce ve vývoji, kvalitě a prodeji zásahových rukavic. Jako 

vhodnou volbu zásahových rukavic z pohledu kategorie JPO, ceny a samotného odbytu byly 

vybrány dva typy Tiffany a Destiny.   
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Zásahové rukavice Tiffany 

Čtyřvrstvá celokoţená rukavice s membránou. Vrchním materiálem je hovězí štípenka 

se speciální úpravou proti zvýšené teplotě, průchodu vody a olejů. Úprava této usně je dále 

zaměřena na zvýšenou odolnost proti mechanickým rizikům. Rukavice je vybavena vysoce 

prodyšnou membránou Porelle, která je voděodolná a zároveň tvoří bariéru proti bakteriím, 

krvi a chemickým látkám. Další vrstvu tvoří kombinace technického Kevlaru a Nomexu, která 

zvyšuje odolnost proti teplu, oděru a řezu. Poslední vrstvou je bavlněná podšívka. Úpletová 

manţeta rukavice je vyrobena z Kevlaru. Rukavice jsou testovány a certifikovány dle normy 

EN 659:2003 - Ochranné rukavice pro Hasiče. [13]   

Cena jednoho páru: 959,- Kč* 

Zásahové rukavice Destiny  

Čtyřvrstvá celokoţená rukavice s membránou. Základní a nosnou vrstvou je speciálně 

upravená teplu, vodě a oděru odolná kůţe. V dlani lícová, na hřbetu štípenka, zajišťující 

maximální citlivost a komfort při práci. V dlani a hřbetu rukavice jsou navíc pouţity 

Kevlarové výztuhy, zvyšující ochranu v nejexponovanějších místech. Kombinace technického 

Kevlaru a Nomexu tvoří další dvě vrstvy, které dále zvyšují odolnost proti teplu, oděru a řezu. 

Rukavice je vybavena speciální membránou nepropouštějící tekutiny, krev, bakterie, ale také 

chemické látky. Skladba těchto materiálů předurčuje Destiny k pouţití v nejnáročnějším 

prostředí. Rukavice jsou testovány a certifikovány dle normy EN 659:2003 – Ochranné 

rukavice pro Hasiče. [13] 

Cena jednoho páru: 1 668,- Kč* 

 

 

 

 

 

 

*Pozn.: Ceny jsou dle ceníku Holík International s.r.o. zásahových rukavic na rok 2010 
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c) Financování akce 

Financování bude dle pravidel a mezí směrnice SM/27/02/08 o poskytování dotace  

z rozpočtu Zlínského kraje na poţární techniku nebo věcné prostředky PO, kde hlavní 

finanční náročnost nese kraj a to 70%, zbylých 30% hradí obec jako zřizovatel jednotky SDH 

obce. Propočet je uveden v tabulce č. 11.  

  

 

Tabulka č. 11. Propočet financování zásahové přilby a zásahových rukavic 

  Gallet + Destiny Gallet + Tiffany 

1 Komplet 8 328,- Kč 7 619,- Kč 

4 Komplety 33 312,- Kč 30 476,- Kč 

299 Jednotek 

(1196 kompletů) 
9 960 288,- Kč 9 112 324,- Kč 

Kraj 70% 6 972 202,- Kč 6 378 627,- Kč 

Obec 30% 2 988 086,- Kč 2 733 697,- Kč 

Náklady obce na 

vybavení jedné JPO 
9 994,- Kč 9 143,- Kč 

 

 

d) Realizace akce 

Máme na výběr dvě moţné cenové varianty podle typu zásahových rukavic. Z těchto 

dvou variant je velice těţký výběr a nemohu posoudit, který typ je nejvhodnější pro jednotky 

kategorie JPO V a pouze cenou se řídit nemůţu. Smysl diplomové práce je vytvoření obrazu  

o celkových nákladech na dovybavení jednotek kategorie JPO V. V tomhle případě zvolím 

draţší typ zásahových rukavic Destiny a to z důvodů stanovení nejvyšších nákladů na 

provedení akce. Celkové náklady na provedení akce by tak neměly být vyšší neţ 10 mil. Kč 

podle tabulky č. 11. Podle tabulky č. 9. vidíme, ţe za poslední tři roky je průměr dotací 

z rozpočtu kraje na vybavení jednotek SDH obcí 5,5 mil. Kč. K realizaci akce „Dovybav si 

svou pětku“ máme různé varianty: 
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1. Varianta 

Kraj ze svého rozpočtu vymezí celkovou sumu a to 7 mil. Kč a zajistí tak jednorázové 

vybavení zásahovými přilbami a rukavicemi všechny jednotky kategorie JPO V ve Zlínském 

kraji a díky ochranným oblekům a zásahovým botám, které dostaly od MV-GŘ HZS ČR, 

bude zajištěna kompletní základní ochrana čtyř členů jednotky. Dalším kladem je odstranění 

kaţdoročních ţádostí o dotace na zásahové přilby, které jiţ budou zakoupeny v rámci akce. 

Naopak záporem je velký finanční nárok na rozpočet kraje.  

2. Varianta 

Kraj ze svého rozpočtu vyčlení kaţdoročně určitou sumu finančních prostředků  

a vybaví pouze část jednotek kategorie JPO V. Propočet je proveden v tabulce č. 12. Kladem 

této varianty je menší nárok na rozpočet kraje a moţnost dotování jiných potřeb jednotek 

SDH obcí neţ koupi přileb a rukavic. Záporem je delší doba kompletního vybavení jednotek  

a menší cenové zvýhodnění v návaznosti na mnoţstevní odběr. 

Tabulka č. 12. Cenová kalkulace dotací při rozdílném počtu jednotek 

Počet 

jednotek 

70% Kraj 30% Obec 

299   6 972 202,- Kč    2 988 086,- Kč  

250   5 829 600,- Kč    2 498 400,- Kč  

200   4 663 680,- Kč    1 998 720,- Kč  

150   3 497 760,- Kč    1 499 040,- Kč  

 

3. Varianta 

Sníţení či zvýšení poměru spoluúčasti kraje dle tabulky č. 13.    

Tabulka č. 13 Propočet změny spoluúčasti kraje a obce  

Kraj 80% 75% 70% 65% 60% 

9 960 288,- Kč 7 968 230,- Kč 7 470 216,- Kč 6 972 202,- Kč 6 474 187,- Kč 5 976 173,- Kč 

Rozdíl 996 029,- Kč 498 014,- Kč 0,- Kč - 498 014,- Kč - 996 029,- Kč 

Obec 20% 25% 30% 35% 40% 

33 312,- Kč 6 662,- Kč 8 328,- Kč 9 994,- Kč 11 659,- Kč 13 325,- Kč 

Rozdíl 3 331,- Kč 1 666,- Kč 0,- Kč -1 666,- Kč -3 331,- Kč 
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4. Varianta 

Kombinace bodu 2 a 3. Postupné vybavení jednotek JPO V kombinaci se sníţením 

spoluúčasti kraje nebo obce. 

5. Varianta 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje určí, které jednotky jsou činné a tyto 

jednotky SDH obce budou prioritně vybaveny. Činná jednotka je ta, která má odpovídající 

počet členů v zásahové jednotce, tyto členy řádně proškolené na činnost kterou v jednotce 

zastávají, pravidelně a v řádných termínech vysílá své členy na školení nebo kurzy PO, má 

odpovídající techniku v rámci své kategorie JPO a aktivní měrou působí v rámci PO v obci  

i mimo ni. Výběr činné jednotky můţeme brát i jako motivační prvek pro ostatní ve snaze 

získat zásahové přilby a rukavice.  
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8.2.2 Akce dýchací přístroje 

V kapitole 5.5.2 jsem vyhodnocoval vybavenost jednotek kategorie JPO III. Hlavní 

problémem jsou dýchací přístroje, které řada jednotek JPO III nevlastní nebo jsou zastaralé. 

Z tohoto důvodu bych chtěl navrhnout způsob, jakým obce mohou dovybavit své jednotky. 

Akci bych nazval „Dýchače pro trojky“. 

Ve Zlínském kraji je 48 jednotek kategorie JPO III. Minimální vybavení jednotek 

SDH obcí poţární technikou a věcnými prostředky PO je stanoveno ve vyhlášce o JPO a její 

přílohy č. 4. (JPO III – 4 ks dýchacích přístrojů). 

a) Dýchací přístroje 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje v současné době pouţívá dýchacích přístroje 

od dvou firem Fenzy a Dräger. K těmto druhům přístrojů mají licenci provádět kontroly 

pomocí tzv. Air testu. Z tohoto důvodů vytvořím kalkulaci pouze na tyto dva dýchací 

přístroje. 

Dýchací přístroj firmy Dräger 

V tomto případě jsem spolupracoval s obchodním zástupcem firmy Dräger pro oblast 

Moravy panem Ing. Davidem S. Jako vhodnou volbu pro jednotky kategorie JPO III navrhl 

typ dýchacího přístroje PA 90 Basic (dále jen „DP PA 90“). Nabídka je uvedena v příloze  

č. 4. Z této nabídky vyplývají dvě cenové relace podle typu láhve (ocelové nebo kompozitní) 

viz tabulka č. 14. a 15. 

Tabulka č. 14. Cena dýchacího přístroje Dräger PA 90 Basic s kompozitní lahví 

Nosič + plicní automatika 32 499,- Kč 

Maska Panorama Nova* + ochr. brašna 7 545,- Kč 

Láhev kompozit 6,9l/30 MPa + potah 18 411,- Kč 

Celková cena dýchacího přístroje 58 456,- Kč 

 

Tabulka č. 15. Cena dýchacího přístroje Dräger PA 90 Basic s ocelovou lahví  

Nosič + plicní automatika 32 499,- Kč 

Maska Panorama Nova* + ochr. brašna 7 545,- Kč 

Láhev ocel 6,0l/30 MPa extra lehká 7,5 Kg 8 121,- Kč 

Celková cena dýchacího přístroje 48 166,- Kč 
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Dýchací přístroj firmy Fenzy  

Kontaktoval jsem prodejce přístrojů Fenzy, ale nedostal jsem ţádnou odpověď a proto 

jsem volil dýchací přístroj podle HZS Zlínského kraje. V současné době pouţívají tři typy 

dýchacích přístrojů od firmy Fenzy, ale jako nejlepší hodnotí typ AERIS CONFORT II (dále 

jen „DP AERIS“). V rámci diplomové práce jsem poţádal firmu Zahaz s.r.o o vytvoření 

nabídky na koupi 192 kusů těchto dýchacích přístrojů. Na dotaz odpověděl pan Ing. Milan Ţ., 

který mě odkázal na ceník firmy a stanovil mnoţstevní slevu 10% bez DPH z jednoho kusu 

přístroje. Já ale s touhle slevou počítat nebudu, protoţe ji nemám smluvně podloţenou  

a propočet by tím byl nedůvěryhodný. Cenovou kalkulaci jsem vytvořil pomocí internetového 

obchodu Zahas s.r.o. Opět cenový rozdíl je v pouţitém typu láhve viz tabulka č. 16. a 17.  

  

 

Tabulka č. 16. Cena dýchacího přístroje AERIS CONFORT II s kompozitní lahví 

Nosič + plicní automatika 17 400,- Kč 

Maska PANORAMASQUE PF* 3 158,- Kč 

Láhev kompozitní 6,8l/30 MPa + potah 9 923,- Kč 

Celková cena dýchacího přístroje 30 481,- Kč 

 

 

 

Tabulka č. 17. Cena dýchacího přístroje AERIS CONFORT II s ocelovou lahví 

Nosič + plicní automatika 17 400,- Kč 

Maska PANORAMASQUE PF* 3 158,- Kč 

Láhev ocelová 6,0/ 30 MPa 3 588,- Kč 

Celková cena dýchacího přístroje 24 146,- Kč 

 

 

 

 



 

46 

 

b) Financování akce 

Jako základní způsob financování bych navrhl dle pravidel a mezí směrnice 

SM/27/02/08 o poskytování dotace z rozpočtu Zlínského kraje na poţární techniku nebo 

věcné prostředky PO, kde hlavní finanční náročnost nese kraj a to 70%, zbylých 30% hradí 

obec jako zřizovatel jednotky SDH obce. Propočet je uveden v tabulkách číslo 18. a 19. 

Tabulka č. 18. Propočet financování dýchacího přístroje Dräger PA 90 Basic  

  Láhev kompozit Láhev ocel 

1 ks DP 58 457,- Kč 48 167,- Kč 

4 ks DP 233 827,- Kč 192 667,- Kč 

48 jednotek  

(192 ks DP) 
11 223 706,- Kč 9 248 026,- Kč 

Kraj 70% 7 856 594,- Kč 6 473 618,- Kč 

Obec 30% 3 367 112,- Kč 2 774 408,- Kč 

Náklady obce na 

vybavení jedné JPO 
70 148,- Kč 57 800,- Kč 

 

Tabulka č. 19. Propočet financování dýchacího přístroje Fenzy AERIS CONF. II 

 

 

 

 

c) Realizace akce 

V prvé řadě musíme zvolit vhodný typ přístroje pro jednotky kategorie JPO III. Máme 

na výběr dvě moţnosti DP PA 90 nebo DP AERIS. Oba typy dýchacích přístrojů jsou  

z technického pohledu a komfortu nošení na velice dobré úrovni, ale DP PA 90 je řazen  

o třídu výš. Rapidní rozdíl je v ceně, kdy DP PA 90 je takřka dvojnásobně draţší neţ DP 

AERIS. Další výběr musíme provést u lahví na stlačený vzduch.  

 

*Pozn.: Maska je uchycena pomocí náhlavního kříţe, ne kandahárů 

 

Láhev kompozit Láhev ocel 

1 ks DP 30 481,- Kč 24 146,- Kč 

4 ks DP 121 924,- Kč 96 584,- Kč 

48 jednotek 

 (192 ks DP) 
5 852 352,- Kč 4 636 032,- Kč 

Kraj 70% 4 096 646,- Kč 3 245 222,- Kč 

Obec 30% 1 755 706,- Kč 1 390 810,- Kč 

Náklady obce na 

vybavení jedné JPO 
36 577,- Kč 28 975,- Kč 
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Tabulka č. 20. Porovnání lahví na stlačený vzduch 

Dýchací 

přístroj 

Typ láhve 

Kompozitní + ochranný potah Ocelová extra lehká 

Objem 

[l]  

Plnící 

tlak 

[MPa] 

Váha 

[kg]  

Ţivotnost 

[roky] 

Cena 

[Kč] 

Objem 

[l]  

Plnící 

tlak 

[MPa] 

Váha 

[kg]  

Ţivotnost 

[roky] 

Cena 

[Kč] 

 PA 90  6,9 30 4,8 20 18 412,- 6,0 30 7,5 40 8 121,- 

 AERIS  6,8 30 3,9 15 9 923,- 6,0 30 7,2 40 3 588,- 

 

Kompozitní láhve mají podle tabulky č. 20. výhodu oproti ocelové ve své niţší 

hmotnosti a o jeden litr větší vodní objem. Naopak záporem je niţší ţivotnost a hlavně cena, 

která o víc jak polovinu vyšší. Při celkovém propočtu na nákup 192 kusů dýchacích přístrojů 

nám z tabulek č. 18. a 19. vyplývá finanční rozdíl mezi kompozitní a ocelovou lahví u DP PA 

90 1,97 mil. Kč a DP AERIS 1,2 mil. Kč. Z těchto důvodů bych pro jednotky SDH obce 

kategorie JPO III navrhoval jako vhodný dýchací přístroj Fenzy AERIS CONFORT II 

s ocelovou lahví. Cena jednoho dýchacího přístroje je 24 146,- Kč. Celková cena na vybavení 

všech jednotek SDH obce kategorie JPO III ve Zlínském kraji je 4 636 032,- Kč. Jako 

moţnosti realizace akce jsou shodné s variantami akce „Dovybav si svou pětku“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Všechny uvedené ceny v kapitole 9.2.1 a 9.2.2 jsou s DPH 
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9 ZÁVĚR  

Cílem diplomové práce je zhodnotit jednotky SDH obcí v okrese Zlín z pohledu počtu 

a druhu zásahů ke kterým jsou povolávány a činnosti, které při zásazích provádí. Díky tomuto 

přehledu můţeme stanovit potřebnou poţární techniku a věcné prostředky PO na řešení 

vzniklých mimořádných událostí. Tyto údaje jsou porovnány s aktuálním stavem a navrhnuty 

způsoby, jak řešit dovybavení jednotek SDH obcí ve Zlínském kraji. 

V závěru kapitoly 5 jsou podány návrhy, které vyplývají z potřeb jednotek SDH obcí. 

Hlavní nedostatkem ve výbavě jsou u jednotek kategorie JPO III dýchací přístroje a u 

jednotek kategorie JPO V zásahové přilby a zásahové rukavice. Samozřejmě potřeby jednotek 

SDH obce jsou daleko většího rozsahu, co se týče vybavenosti poţární technikou a věcnými 

prostředky PO, ale podle mého názoru je prioritní samotná ochrana člena jednotky. V deváté 

kapitole jsou řešeny způsoby, jak zajistit dovybavení jednotek SDH obcí a návrhy úpravy 

směrnice Zlínského kraje, kde jsou stanoveny pravidla přidělování dotací pro jednotky SDH 

obcí. Moţné varianty dovybavení jednotek kategorie JPO III a V jsou kapitole 9.2.1.  

Můj návrh, jak nejlépe z pohledu ekonomického a časového, dovybavit jednotky SDH obcí.  

1. Dotace Zlínského kraje na rok 2011 

V rámci rozpočtu kraje, bych prioritně na rok 2011 vyčlenil peníze na nákup čtyř 

dýchacích přístrojů do všech čtyřiceti osmi jednotek kategorie JPO III. Jako vhodný typ DP 

byl zvolen AERIS CONFORT II s ocelovou lahví. Cena jednoho kompletního přístroje je 

24 146,- Kč. Podíl krajského úřadu bych sníţil z 70% na 65% (obec 35%). Celková kalkulace 

je v tabulce č. 21. 

 

Tabulka č. 21. Propočet financování dýchacích přístrojů 

Dýchací 

přístroj 

Cena  

1 kusu 

Celková cena na 

vybavení 192 JPO 

Podíl Zlínského 

kraje (65%) 

Náklady obce na 

vybavení jedné JPO 

(35%) 

AERIS 

Confort II 
24 146,-Kč 4 636 032,- Kč 3 013 421,- Kč 33 804,- Kč 
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Za poslední tři roky je průměr dotací, které Zlínský kraj vyčlenil na poţární techniku a 

věcné prostředky 5,5 mil. Kč. Po dovybavení jednotek kategorie JPO III dýchacími přístroji je 

zbytek rozpočtu 2,5 mil Kč. Tento zbytek financí bych rozdělil podle grafu č. 5. Za jeden 

milion korun bych vybavil 46 vybraných (činných) jednotek kategorie JPO V čtyřmi kusy 

zásahových přileb a čtyřmi páry zásahových rukavic a zbylých 1,5 mil. Kč vyuţil na jiné 

potřeby dalších jednotek SDH obcí.  

  

 

Graf č. 6. Rozplánování dotací na rok 2011 

 

 

2. Dotace Zlínského kraje na rok 2012 

V rámci rozpočtu kraje, bych prioritně na rok 2012 vyčlenil peníze na dovybavení 

zbylých 253 jednotek kategorie JPO V (46 jednotek se dovybavilo v roce 2011) čtyřmi 

zásahovými přilbami a čtyřmi páry zásahových rukavic. Jako vhodný komplet byla zvolena 

varianta zásahová přilba Gallet F1SF a zásahové rukavice Destiny. Cena jednoho kompletu je 

33 312,- Kč. Podíl krajského úřadu bych opět sníţil z 70% na 65% (obec 35%). Celková 

kalkulace je v tabulce č. 22. 

Tabulka č. 22. Propočet financování zásahových přileb a zásahových rukavic 

Komplet 
Cena  

1 kompletu 

Celková cena na 

vybavení 253 JPO 

Podíl Zlínského 

kraje (65%) 

Náklady obce na vybavení 

jedné JPO (35%) 

Gallet + 

Destiny 8 328,- Kč 8 427 936,- Kč 5 478 158,- Kč 11 659,- Kč 

3 mil.

1,5 mil.

1 mil.

Dýchací přístroje

Přilby a rukavice

Jiné potřeby
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Při podílu Zlínského kraje 65% vychází finanční náročnost na  

5,5 mil. Kč, tzn. vyčerpání celého rozpočtu pro jednotky SDH obcí. Tímto vzniká problém, 

protoţe nemůţeme pokrýt jiné potřeby jednotek SDH obcí. Máme dvě různé varianty. Nákup 

rozdělit na další rok, anebo zvýšit rozpočet o min. o 1 mil Kč.  

3. Dotace Zlínského kraje na další roky 

V dalších letech bych navázal v trendu akcí hromadného nákupu, které budou 

zaměřeny na určitou poţární techniku, nebo věcné prostředky PO podle nutnosti jednotek 

SDH obcí. Akce by se měla drţet určitých pravidel: neměla by vyuţít 100% rozpočtu 

Zlínského kraje pro jednotky SDH obcí, aby mohly být pokryty i jiné potřeby jednotek SDH 

obcí a na určení nutné poţární techniky, nebo věcných prostředků PO jednotek SDH obcí 

spolupracovat s HZS Zlínského kraje a OSH Zlín.  

 

Finanční propočet akcí v bodech 1 a 2 vychází z cen bez jakékoliv mnoţstevní slevy a 

ceny tím pádem jsou nadnesené. Při zjišťování cen jsem vţdy pokládal otázku prodejcům, 

jaká by byla mnoţstevní sleva v rámci tak velkého odběru. Na tuhle otázku mi nedokázal 

nikdo přesně odpovědět a to z pochopitelných důvodů. Určení ceny se odvíjí od smlouvy a 

v ní podmínek uvedených. Odhad moţné slevy byla prodejci stanovena na 10 – 20% 

z celkové ceny. Zároveň také nemohu určit, zda můj výběr věcných prostředků je správný. U 

zásahových přileb a zásahových rukavic je to velice obtíţné. Výsledná cena se tedy odvíjí od 

mnoha aspektů, výběru typu a mnoţství věcných prostředků PO a samotné smlouvy.  

Těmito propočty jsem chtěl hlavně ukázat moţnost, jakým způsobem dotovat jednotky 

SDH obcí ve Zlínském kraji. Smysl těchto hromadných nákupů je zcela jasný, získat 

mnoţstevní slevu a řídit nákup poţární techniky a věcných prostředků PO Zlínským krajem 

ve spolupráci s HZS Zlínského kraje a OSH Zlín. 

Vytvoření akcí na nákup poţární techniky, nebo věcných prostředků jsou zcela 

radikální a mohly by změnit celý systém dotační politiky Zlínského kraje jednotkám SDH 

obcí. Další moţnou změnou je úprava směrnice SM/27/02/08 viz kapitola 9.1, kde jsem podal 

určité návrhy. Zohledněny hlavní důvody obce při ţádosti o dotaci, výběr členů komise, která 
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schvaluje ţádosti o dotaci a stanovení kontroly dodrţení smlouvy mezi obcí a zlínským 

krajem.   Tyto změny jsem navrhl z důvodu toho, protoţe kaţdým rokem dochází k situacím, 

kdy získané finance z rozpočtu kraje jsou vynaloţeny na koupi jiné poţární techniky, nebo 

věcného prostředku PO, který je určen na jinou neţ zásahovou činnost, nebo v rozporu se 

směrnicí viz kapitola 8.3. 
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Příloha č. 1. Průvodní oslovení k dotazníku  

Váţení dobrovolní hasiči, 

  

 jmenuji se Jan Chytil a jsem studentem druhého ročníku navazujícího magisterského 

studia fakulty Bezpečnostního inţenýrství obor Technika poţární ochrany a bezpečnosti 

průmyslu. V příštím roce mě čeká státnicová zkouška, u které budu obhajovat diplomovou 

práci se zaměřením na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů v okrese Zlín. Přesný 

název diplomové práce zní Studie činností jednotek požární ochrany v okrese Zlín. 

Cílem této práce je navrhnout metodiku přidělování dotací Zlínského kraje JPO SDH 

obcí v návaznosti na místní podmínky. Návrh určité metodiky není lehkou záleţitostí a 

potřebuje určité vstupní data, které budou pravdivé a hlavně vycházet ze skutečného 

stavu. Stavem je myšleno jak samotná činnost, tak i technická a materiálová vybavenost 

jednotek poţární ochrany. 

Hlavní smysl práce je vytvořit taktické rozplánování přidělování dotací Zlínského kraje, tak 

aby finanční prostředky byly maximálně a účelně vyuţity v místech, kde jsou potřebné. Tato 

místa, respektive jednotky bych chtěl určit z určitých kritérií jako např.: (kategorie jednotky, 

katastrální podmínky obce, nebezpečí území, činnosti jednotky, atd.) Činností jednotky není, 

podle mého názoru, jen sumarizace počtů zásahů či výjezdů, ale také práce ve sboru jako 

takovém. Přece to, ţe jednotka nemá za pět let ani jeden výjezd, není podnět k tomu, ţe 

nedostanou ţádnou výpomoc od Zlínského kraje.  

Dalším důleţitým kritériem je technická a materiálová vybavenost jednotek. V tomto roce 

dostaly jednotky sboru dobrovolných hasičů od Ministerstva vnitra zastoupeno Generálním 

ředitelstvím HZS ČR ochranné obleky a zásahové boty. Coţ je jistě správným krokem pro 

zkvalitnění poţární ochrany u obcí a zároveň zvýšení akceschopnosti JPO SDH. Ale ztrácí 

v mnoha případech smysl, kdy JPO V nemají jednu ze základních ochranných pomůcek a to 

jsou přilby s rukavicemi. Jistě cítíte malinkou neúčelnost daru ochranných obleků a bot od 

GŘ. Teď by měl přijít na řadu kraj a ve spolupráci s obcemi jednotky dovybavit. 

Nebudu dále rozepisovat stav JPO SDH obcí v okrese Zlín a smysl rozdělování prostředků 

kraje. Jen jsem chtěl nastínit mé myšlenky a důvod diplomové práce.  

Doufám, ţe chápete smysl práce a pomůţete mi s jejím vytvořením. Tímto bych chtěl poţádat 

sbory kategorie JPO V, aby vyplnily přiloţený dokument a poslaly jej na adresu OSH Zlín 

anebo na mail: jannchytil@seznam.cz.  

Dotazník lze také stáhnout z webu OSH v sekci dokumenty ke staţení anebo Vám ho na 

poţádaní pošlu mailem.  

U ostatních jednotek kategorie JPO III a II se pokusím zjistit stav sám návštěvou sborů. Ale 

předem si můţete připravit dotazník, aby návštěva proběhla rychle a bez problémů.  

 

 

Za vyplnění a poslání dotazníků Vám všem moc děkuji!! 

 

mail: jannchytil@seznam.cz 

Student: Jan Chytil 

tel: 777 299 506 

Příloha č. 2. Dotazník pro jednotky SDH obcí 

mailto:jannchytil@seznam.cz
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Název SDH       
Kategorie 

JPO   

   

       Vysvětlení 

pojmů: 

       CAS - Cisternová Automobilová Stříkačka 

DA - Dopravní Automobil 

PF - Plně Funkční - funkční bez jakých kolik závad 

OF - Omezeně Funkční - automobil  má drobné závady, které však neomezují jeho akceschopnost  

(velká nebo částečná koroze, nefunkční sání, lafeta, vysokotlak atd.) 

NF - NeFunkční (automobil je zcela nefunkční a nepojízdný) 

Repasí se rozumí – zásadní oprava techniky, která přispěla ke zvýšení či udrţení její akceschopnosti 

(GO motoru nebo čerpadla, výměna nádrţe, úprava nástavbové části atd.) 

PF,OF,NF a repase - hodící se označte kříţkem 

Zásah. obleky - nejsou to ty ochranné obleky co jste dostali od GŘ HZS, ale zásahové obleky jako  

např.: Firemann  

       

        
ZÁSAHOVÉ AUTOMOBILY a PŘÍVĚSY   

    CAS Typ Stáří PF OF NF Repase 

 1.             

 2.             

   

     

  

 DA Typ Stáří PF OF NF Repase 

 1.             

 2.             

 3.             

   

     

  

 Jiné automobily Typ Stáří PF OF NF Repase 

 1.             

 2.             

 3.             

   

     

  

 Poţ. přívěsy Typ Stáří PF OF NF Repase 

 1.             

 2.             
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ZÁSAHOVÉ STŘÍKAČKY a ČERPADLA 
    Stříkačky Typ Stáří PF NF 

   1.         

   2.         

   3.         

   4.         

     

  

    

   Čerp. plovoucí Typ Stáří PF NF 

   1.         

   2.         

     

  

    

   Jiná čerpadla Typ Stáří PF NF 

   1.         

   2.         

     

 

       

        
ZÁSAHOVÉ POMŮCKY 

      Zásah. obleky Typ Počet Stáří 

    1.       

    2.       

      

  

  

    Zásah. přilby Typ Počet Stáří 

    1.       

    2.       

    3.       

      

  

  

    Zásah. rukavice Typ Počet Stáří 

    1.       

    2.       

      

  

  

    Dýchací přístroje Typ Počet Stáří PF NF   

 1.             

 2.             

 3.             

 

        
JINÉ POMŮCKY (ANO/NE) 

      Pily   

      Radiostanice   

      Přetlak. ventilátory    
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Příloha č. 3. Základní početní stav členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a 

jejich minimální vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany 
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Příloha č. 4. Obchodní nabídka firmy Dräger Safety s.r.o. na dýchací přístroj PA 90 

Basic 
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Příloha č. 5. Ţádost o dotace na poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Zlínského kraje 

ŽÁDOST OBCE O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ROK: ………. 

 

NA POŽÁRNÍ TECHNIKU A VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY 

JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE Z ROZPOČTU 

ZLÍNSKÉHO KRAJE 

 

Název a adresa obce: …………………………………………………………………………………….. 
 
Zastoupená starostou obce: ……………………………………………………………………………… 
 
IČ: ………………………………. telefon: …………………………………… 
 
Obec v souladu s ustanovením zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, § 29, odst. 1, má zřízenu jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO …….. . 

Obec žádá o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany, které 
zůstanou v majetku obce nejméně po dobu 3 let. 

Obec garantuje, že se bude podílet ze svého rozpočtu minimálně 30 % pořizovací ceny požární 
techniky a věcných prostředků požární ochrany a 30% z případných oprav. Zlínský kraj v případě 
schválení, poskytne dotaci maximálně do 70 % pořizovací ceny a nebo ceny oprav, v případě nové 
mobilní požární techniky do 500.000,-- Kč.  

Obec si je vědoma, že na poskytnutí dotace není právní nárok a že Zlínský kraj si vyhrazuje právo 
poskytnout částku nižší, než požaduje obec.  

 

Pořadí 
důle-

žitosti
2
 

Přesný název – účel použití dotace 

Druh dotace 
Celková 
částka 

Kč 
3
 

Z toho 

Investiční 
(nad 

40 000,- Kč) 
ostatní 

Obec 
(Kč) 

min.30% 

ZK (Kč) 
max. 
70% 

Jiné 
zdroje 

        

        

        

 
V ………………………………….. dne: ……………………….. 

 

                   razítko obce a podpis starosty  

                                                 
2
 Na prvním místě uvádějte vždy ten věcný prostředek, který je pro obec prioritní  

3
 Uvádějte reálné ceny včetně DPH, např. dle katalogu výrobců, prodejců apod.  


