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Anotace 
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Ostrava, 2011. 60 s. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. 
 

Tato diplomová práce naplňuje tématiku analýzy rizik a vnitřního auditu provedeného 

ve státní instituci Záchranného útvaru hasičského záchranného sboru Hlučín. Práce ukazuje 

výsledky činností, které byly provedeny pro jednotlivé kroky analýzy a jako výstup poukazuje 

na moţná zlepšení a inovace. První část se zabývá obecnými informacemi, jeţ jsou potřeba 

pro samotné pochopení dané tématiky. Druhou část tvoří konkrétní stanovení daných rizik, 

 následně provedená analýza vztahující se na konkrétní úsek záchranného útvaru a navrţení 

bezpečnostních opatření pro sníţení významných rizik. 
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This work contains topic of Analysis of risks and internal audit in state institution 

of  Rescue Unit of F&R Service in Hlučín. Work shows results of activities, which were made 

for each steps analysis and as output shows innovations. The first part deals with basic 

information, which we need for understand whole analysis. The second part forms 

determination hazards and  evacuation large - scale - breeding with a view to cattle. All work 

has three imaginary parts that the upon yourself connect and relates together. The first part 

deals with generally breeding cattle, legal regulations and globally this problem. The second 

part forms determination hazards and then realized analysis for Rescue Unit and design 

security measures for elimination of important risks.   
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1 Úvod 

Tato práce je dílčím prvkem celku, na který volně navazuje diplomová práce kolegy 

Bc. Adama Fonioka, jeţ řeší analýzu rizik na úsecích kanceláře velitele a ekonomiky 

v ZÚ HZS Hlučín. Tyto práce tvoří dohromady celistvý prvek, který byl stvořen na základě 

poţadavku ze Záchranného útvaru hasičského záchranného sboru Hlučín (dále jen ,,ZÚ HZS 

Hlučín“). 

Při tvorbě tohoto dokumentu, jsem při sběru informací na jednotlivých pracovištích 

ZÚ HZS Hlučín, úzce kooperoval s kolegou Adamem Foniokem a na této úrovni jsme 

pracovali jsme jako tým. Jednalo se o bezpočet odborných porad, na kterých jsme 

spolupracovali s určenými odborníky zastupující jednotlivé úseky. Výsledky těchto konzultací 

prezentuji v této práci v jednotném čísle za svou osobu.Tímto jsme také zajistili, ţe jsme při 

samotném odhalování a identifikaci rizik vyuţili i metodu brainstormingu 

Analýza rizikových oblastí rozpoznaných v činnostech a procesech zabezpečovaných 

Záchranným útvarem hasičského záchranného sboru České republiky byla zpracována 

na základě objektivního zhodnocení rizik jednotlivými úseky a vychází z podkladů 

poskytnutých úsekem pro záchrannou činnost[5]. 

Analýza rizikových oblastí záchranného útvaru (dále jen ,,ZÚ“) byla zpracována 

za účelem zajištění ochrany činností ZÚ a také veřejných prostředků proti rizikům, 

které je jedním z úkolů vyplývajících z cílů finanční kontroly uloţené vedoucímu orgánu 

veřejné správy – veliteli ZÚ. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou v rámci vymezených 

povinností, pravomocí a odpovědností povinni podávat veliteli ZÚ včasné a spolehlivé 

informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů a o vzniku významných 

rizik [5]. 

Tento dokument bude aktualizován na základě potřeby jednotlivých odborných úseků 

přehodnotit míru závaţnosti rizik (neţádoucího dopadu rizika) a nutnosti potřeby doplnění 

o další rozpoznaná rizika. Kaţdoročně dojde k přehodnocení rizikových oblastí jednotlivými 

úseky (včetně souboru metodických postupů ke zvládnutí rozpoznaných rizik) a v případě 

navrhnutí změn dojde nejpozději k 30. 6. daného roku k aktualizaci „Analýzy rizikových 

oblastí Záchranného útvaru HZS ČR“ [5]. 
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2 Cíl práce 

Prvotním cílem práce je zjistit a popsat aktuální rizika spojená s činností záchranného 

úseku Záchranného útvaru HZS Hlučín a na základě teoretických znalostí a praktických 

poznatků navrhnout způsob pro minimalizaci rizik při činnostech tohoto úseku. Dílčím 

úkolem je naplnění poţadavků zadavatele a to Záchranného útvaru HZS Hlučín. 
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3 Literární rešerše 

Při tvorbě mé práce jsem studoval a čerpal informace jak z oblasti věnované 

Záchrannému útvaru HZS ČR, tak z oblasti řešící interní audit a finanční rizika. Jedná 

se o pouţití kniţní literatury, právních předpisů a internetových stránek. 

 

Z následně uvedených zdrojů jsem čerpal informace týkající se záchranného útvaru: 

 Zákon číslo 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- zde jsem se seznámil s právním základem, který se týká hasičského záchranného 

sboru, zvláště pak záchranného útvaru a také je zde několik důleţitých pojmů. 

 Zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

- zde jsem se seznámil se základy účetnictví. 

 

Z níže uvedených zdrojů jsem čerpal informace týkající se interního auditu a finanční 

kontroly: 

 DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola 

- zde jsou uvedeny zásady interního auditu a některé důleţité pojmy [5]. 

 DVOŘÁČEK, J.: Audit podniku a jeho operací. 

- zde jsou uvedeny zásady interního auditu [5]. 

 DVOŘÁČEK, J. - KAFKA, T.: Interní audit v praxi. 

- zde jsou uvedeny zásady provádění interního auditu [5]. 

 ESCHENBACH, R.: Controlling. 

- zde jsou uvedeny zásady interního auditu a některé důleţité pojmy [5]. 

 

Dále jsem nastudoval před započetím práce tyto zdroje informací [5]: 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 Procházková, D.: Bezpečnost a krizové řízení, 

 Garcia, M., L.: Vulnerability assesment of physical protection systems, 

 Brabec, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 
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4 Základní pojmy 

Zde uvádím stručný přehled pojmů týkající záchranného útvaru v souvislosti 

se vznikem mimořádných událostí: 

Mimořádná událost (dále ,,MU“) – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací [5]. 

Záchranné práce – jsou činnosti k odvracení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádných událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku 

nebo ţivotního prostředí, které vedou k přerušení jejich příčin [6]. 

Analýza a hodnocení rizika – je systematickou aplikací metod identifikace a hodnocení 

nebezpečí [5]. 

Audit – je to nezávislá, objektivní, ujišťovací i konzultační činnost zaměřená na přidávání 

hodnoty a zdokonalování procesu v organizaci [5]. 

Nebezpečí – je předmět nebo situace, které vytvářejí hrozbu stát se a mají potenciál způsobit 

škodu [5]. 

Riziko – je povaţováno za funkci pravděpodobnosti vzniku nebezpečí a jeho dopadů [5]. 

Integrovaný záchranný systém (dále jen ,,IZS“) – je koordinovaný postup základních 

a ostatních sloţek IZS při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných 

a likvidačních prací [6]. 

Havárie – je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení 

a budov, při nakládání s nebezpečnými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání 

s nebezpečnými odpady [6]. 

Místo zásahu – je místo nasazení sloţek IZS při záchranných a likvidačních prací 

a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události [6]. 

Plánování – je to proces zahrnující stanovení cílů, prostředků a způsobů dosaţení cílů 

ve stanoveném čase. 

Evakuace – jedná se o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroţeného prostoru 

na jiné bezpečné území [6]. 
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5 Přehled předpisů ve vztahu k záchrannému útvaru HZS ČR 

Ve vztahu k Záchrannému útvaru HZS ČR se jedná především o níţe uvedené 

předpisy. 

 

Uvádím zde stručný přehled předpisů, které se vztahují k této problematice: 

 Zákon číslo 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon číslo 260/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

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

 Zákon č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

v platném znění,  

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.  

http://www.hzspa.cz/informace/legislativa/239_2000.html
http://www.hzspa.cz/informace/legislativa/240_2000.html
http://www.hzspa.cz/informace/legislativa/133_1985.html
http://www.hzspa.cz/informace/legislativa/361_2003.html
http://www.hzspa.cz/informace/legislativa/106_1999.html
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6 Záchranný útvar HZS ČR 

Ke skladbě Hasičského záchranného sboru ČR přibyl od 1. ledna 2009 Záchranný 

útvar HZS ČR s celostátní působností, dislokovaný v moravskoslezském městě Hlučíně. 

6.1 Základní údaje o ZÚ HZS Hlučín 

Jedná se o základní údaje o Záchranném útvaru HZS ČR. 

Tabulka 1 - Základní údaje o ZÚ HZS Hlučín 

Název útvaru Záchranný útvar HZS ČR 

Adresa Opavská 29, Hlučín 748 01 

Spojení Telefon: +420 950 749 221 

Web www.hzscr.cz/hlucin 
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Mapa areálu záchranného útvaru 

Na obrázku 1 můţeme vidět celý areál včetně budov a jeho situování. 

 

Obrázek 1 - Situační schéma 

6.2 Historie a vznik záchranného útvaru 

Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně se můţe hlásit k tradicím útvarů CO, konkrétně 

75. záchranné a výcvikové základny Olomouc, která vznikla v r.1991. 

  

Útvar prošel několika reorganizacemi a v průběhu roku 2000 u základny vznikl 

odloučený záchranný prapor, dislokovaný v posádce Hlučín, který v r.2004 tvořil základ nově 

vznikajícího 157.záchranného praporu, který byl podřízen velitelství 15.ţzb Bechyně. 

Usnesením Vlády ČR ze dne 22. října 2007 č. 1194 a schválením transformace resortu 

Ministerstva obrany bylo rozhodnuto o předání 157. záchranného praporu Armády ČR 

dislokovaného v Hlučíně Hasičskému záchrannému sboru České republiky. 

  

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

č.238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, s účinností od 1. ledna 

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

záchranného sboru ČR s úkolem plnit zejména mimořádné úkoly Hasičského záchranného 

sboru ČR a k tomu provádět výcvik. Záchranný útvar HZS ČR dále provádí výuku a výcvik 

k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. 
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Členové ZÚ HZS Hlučín se pravidelně účastní součinnostních cvičení integrovaného 

záchranného systému Moravskoslezského kraje [1]. 

 

Obrázek 2 - Znak ZÚ HZS Hlučín 

6.3 Působnost záchranného útvaru 

Usnesením vlády ČR č. 1194 ze dne 22. října 2007 a schválením transformace resortu 

Ministerstva obrany bylo rozhodnuto o předání 157. záchranného praporu AČR 

dislokovaného v Hlučíně Hasičskému záchrannému sboru České republiky [2]. 

Následně byl přijat zákon č. 260/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., 

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2009. Na základě tohoto zákona dnem 1. ledna 

2009 vznikl Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR s cílem plnit zejména 

mimořádné úkoly Hasičského záchranného sboru a k tomu provádět výcvik [2]. 

Útvar byl ve struktuře HZS ČR úplnou novinkou a má celorepublikovou působnost. 



 11 

 

Obrázek 3 - Schéma struktury HZS ČR 

6.4 Hlavní úkoly Záchranného útvaru HZS ČR 

Záchranný útvar pomáhá hlavně civilnímu obyvatelstvu a podporuje základní sloţky 

integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech, pohromách nebo jiných 

závaţných situacích ohroţujících ţivoty, zdraví, majetkové hodnoty nebo ţivotní prostředí 

[1]. 

Síly a prostředky záchranného praporu jsou nasazovány při vlastních záchranných 

pracích, vyprošťování ze závalů, dopravě a evakuaci osob, likvidaci povodní, záplav, polomů, 

poţárů. Záchranný prapor je připraven pomáhat při zásobování vodou, potravinami 

a materiálem, při zásobování elektrickou energií a při zabezpečení osvětlení [1]. 

Můţe být nasazen při úniku ropných produktů do vodotečí, provádět radiační 

a chemický průzkum a dekontaminaci. Je připraven provádět asanaci materiálů, vyhledávání 

osob a jejich ubytování (v rámci vybudovaného tábora základny humanitární pomoci jsou 

zajištěny podmínky pro přeţití). Pomáhá téţ při potápěčských a trhacích pracích [1]. 

Jeho úkoly a zaměření se dělí na tři skupiny – záchranné, výcvikové a odborné [3]. 
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První oblastí a zaměření záchranného útvaru jsou záchranné úkoly, které se dále dělí na [3]: 

Záchranná a humanitární činnost 

 vyhledávání, vyprošťování a záchrana osob ze zavalených objektů, 

 záchranné a potápěčské práce na vodě, 

 zemní práce (uvolňování koryt řek, zavalených komunikací apod.), 

 vyprošťování uvázlé nebo havarované techniky, 

 pouţívání trhaviny k demoličním pracím, 

 provádění radiačního a chemického průzkumu, vytyčování nebezpečných oblastí, 

 dekontaminace osob, techniky, materiálu, terénu, 

 likvidace úniku ropných produktů, 

 sběr a likvidace uhynulých ţivočichů, 

 evakuace osob, přeprava hospodářských zvířat a materiálu, 

 distribuce pitné vody, 

 zajištění nouzového přeţití obyvatel pomocí humanitární základny (300 – 400 osob). 

Obnova postižených území 

 nouzové zásobování elektrickou energií (Black out), 

 přečerpávání vody velkokapacitními čerpadly, 

 nouzové zásobování pitnou vodou, 

 zdravotní podpora, 

 nouzové zásobování humanitárním materiálem. 

Poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí 

 specialisté potápěči – lezci, 

 kynologové, 

 specialisté na trhací práce, 

 zdravotníci, 

 specialisté Black-out. 

 

Druhou oblastí a zaměření záchranného útvaru jsou výcvikové úkoly, které se dále dělí na [3]: 

Vstupní příprava nových příslušníků HZS 

 základní příprava pro práci v hasičských jednotkách, 

 speciální tělesná příprava, 

 chemická příprava, 

 topografická, 
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 spojovací, 

 zdravotní a psychologická příprava. 

Výcvik v získávání řidičských oprávnění příslušníků HZS 

 řidičské oprávnění typu „C“„D“„E“, 

 školení k získání „ Povolení k řízení sluţebních vozidel. 

 

Třetí oblastí a zaměření záchranného útvaru jsou odborné úkoly [3]. 

Gesce a odborná příprava HZS v odbornostech: 

 kynologická, 

 potápěčská, 

 trhací práce, 

 strojní a technická sluţba. 

 

Obrázek 4 - Výcvikové prostory 
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6.5 Předmět činností a hlavní náplně organizačních článků záchranného 

útvaru 

Struktura útvaru je relativně rozsáhlá. V jejím čele stojí velitel útvaru. Pod velitele 

útvaru spadají tři jednotlivé úseky – kancelář velitele, úsek pro ekonomiku a úsek 

pro záchrannou činnost. V přímé podřízenosti velitele se ještě nachází pracoviště interního 

auditu a kontroly [12]. 
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Obrázek 5 - Organizační schéma 
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V této práci se budu zabývat pouze úsekem záchranné činnosti, pro který následně 

zpracuji analýzu rizik, která bude slouţit jako podklad pro interního auditu a kontrolu. 

7 Úsek záchranné činnosti 

Úsek pro záchrannou činnost je tvořen odborem přípravy a výkonu sluţby, 

1. záchrannou rotou (dále jen ,,rotou zemních záchranných prací“), 2. záchrannou rotou (dále 

jen ,,speciální rotou“) a 3. záchrannou rotou (dále jen ,,záchrannou rotou“). V čele úseku stojí 

zástupce velitele pro záchrannou činnost, který je přímým nadřízeným ředitele odboru 

a jednotlivým velitelům rot. Odborně a metodicky řídí a kontroluje činnost odboru a rot. 

Má velitelskou pravomoc při řízení zásahů jednotek PO. V případě nepřítomnosti zástupce 

velitele pro záchrannou činnost zastupuje ředitel odboru přípravy a výkonu sluţby. 

 

Odbor přípravy a výkonu služby 

Odbor přípravy a výkonu sluţby zabezpečuje plánování, organizaci a řízení 

vyčleňovaných sil a prostředků (pohotovostní odřad) Záchranného útvaru na řešení 

mimořádných událostí a odbornou připravenost v odbornostech záchranářská kynologie, 

výcvik potápěčů, pyrotechnická, strojní a technická sluţba. Odbor přípravy a výkonu sluţby 

se člení na oddělení přípravy a řízení jednotek, oddělení speciální přípravy a pracoviště 

operativního řízení odřadů. 

 

Oddělení přípravy a řízení jednotek plní zejména tyto úkoly: 

a) zabezpečuje spolupráci se sloţkami IZS, 

b) řídí operační středisko, které slouţí jako operační a informační středisko velitele 

při řešení mimořádných událostí, 

c) zabezpečuje výcvikové prostory, převáţně ve vojenských prostorech, 

d) analyzuje a vyhodnocuje ohroţení z mimořádných událostí, zabezpečuje přípravu 

operačních dokumentů a dokumentů krizového řízení, koordinuje přípravu příslušníků 

Záchranného útvaru na řešení mimořádných událostí, 

e) zpracovává koncepční a metodické materiály krizového řízení, 

f) spolupodílí se na zpracování metodik činnosti jednotek při ţivelních pohromách, 

průmyslových a ekologických haváriích a humanitární pomoci, 

g) zodpovídá za přípravu, organizaci, účast a vyhodnocování určených cvičení sloţek 

IZS, 
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h) podílí se na zpracování plánu výcviku a odborné přípravy příslušníků Záchranného 

útvaru, podílí se na odborné přípravě vybraných příslušníků Záchranného útvaru 

v oblasti záchranných prací, 

i) sleduje a vyhodnocuje dokumentaci o zásazích jednotek Záchranného útvaru, vede 

statistiku mimořádných událostí. 

 

Oddělení speciální přípravy plní zejména tyto úkoly: 

a) zpracovává návrhy technických podmínek a typů speciální techniky pro jednotky 

Záchranného útvaru, podílí se na vývoji, modernizaci a zkouškách speciální techniky 

a vybraných věcných prostředků, posuzuje vhodnost osobní výzbroje a výstroje 

příslušníků, 

b) sleduje a vyhodnocuje vybavení Záchranného útvaru speciální technikou a věcnými 

prostředky na úseku strojní a technické sluţby, zpracovává návrhy na vybavení 

prostředky strojní sluţby Záchranného útvaru, 

c) podílí se na zpracování metodických materiálů na úseku strojní sluţby a na přípravě 

vzdělávacích programů v oblasti strojní a technické sluţby, 

d) podílí se na zpracování plánu výcviku a odborné přípravy příslušníků Záchranného 

útvaru a na odborné přípravě příslušníků Záchranného útvaru v oblasti strojní 

a technické sluţby, 

e) organizuje odbornou přípravu příslušníků Záchranného útvaru na úseku pyrotechnické 

sluţby a záchranářské kynologie, organizuje výcvik potápěčů, spolupodílí se 

na vzdělávání a přípravě vzdělávacích programů ve své působnosti, 

f) podílí se na přípravě, organizaci, účasti a vyhodnocování určených cvičení sloţek IZS, 

g) zpracovává v dohodě s generálním ředitelstvím metodické materiály 

pro záchranářskou kynologii, vyhledávání a záchranu osob ze sutin zřícených budov, 

výcvik potápěčů a pyrotechnickou sluţbu v rámci HZS ČR, 

h) analyzuje a vyhodnocuje ohroţení z mimořádných událostí, zejména ţivelních pohrom 

a havárií, 

i) prosazuje dodrţování bezpečnostních opatření při výcviku a dodrţování zásad ochrany 

ţivotního prostředí. 
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Pracoviště operativního řízení odřadů plní zejména tyto úkoly: 

a) zpracovává a vede dokumentaci krizového řízení, plánuje, organizuje a řídí nácviky 

pohotovosti vyčleňovaných sil a prostředků Záchranného útvaru na řešení 

mimořádných událostí, 

b) zodpovídá za výkon sluţby na pracovišti operativního řízení odřadů, připravuje 

a kontroluje podklady a výkazy o chodu směny, plánuje a vede evidenci sluţeb 

koordinátorů řízení odřadů, 

c) zpracovává dokumentaci činnosti pracoviště operativního řízení odřadů a řídí 

a organizuje odbornou přípravu záchranářů-koordinátorů, 

d) přijímá a vyhodnocuje zprávy o mimořádných událostech a zajišťuje vyrozumění 

určených vedoucích pracovníků Záchranného útvaru podle dokumentace pracoviště 

operativního řízení odřadů, 

e) podle poţadavků operačního a informačního střediska generálního ředitelství vysílá 

síly a prostředky jednotek Záchranného útvaru k zásahu, 

f) poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám Záchranného útvaru, 

g) zabezpečuje tok informací a spojení mezi operačním a informačním střediskem 

generálního ředitelství a operačním střediskem Záchranného útvaru a mezi 

zasahujícími jednotkami Záchranného útvaru podílejícími se na zásahu, organizuje 

včasné doručení rozkazů a pokynů jednotkám. 

 

Rota zemních záchranných prací je tvořena třemi četami – četou zemních prací, četou 

vyprošťovacích prací a četou přepravní a plní zejména tyto úkoly: 

a) provádí zemní práce, podporuje činnost jednotek PO zemními stroji v rámci zásahu 

a při výcviku, 

b) provádí vyprošťovací záchranné práce, 

c) zabezpečuje průjezdnost a místa činnosti zasahujících jednotek PO. 

 

Speciální rota je tvořena čtyřmi četami – dvěma četami chemickými, četou speciální a četou 

elektrocentrál a plní zejména tyto úkoly: 

a) provádí chemický průzkum, 

b) provádí dekontaminaci osob a techniky na místě zásahu, 

c) podporuje zasahujících jednotky PO potápěči a lezci, 
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d) provádí záchranu osob a prohledávání vodních ploch, záchranu osob v těţko 

dostupných místech lezci a vyhledávání osob v troskách zřícených budov za pomoci 

psů, 

e) řídí, organizuje a kontroluje výkon chemické sluţby Záchranného útvaru, 

f) sleduje a vyhodnocuje vybavení speciální technikou a věcnými prostředky, podílí se 

na vývoji, modernizaci a zkouškách speciální techniky, vybraných věcných prostředků 

a vhodnosti osobní výzbroje a výstroje příslušníků Záchranného útvaru v působnosti  

chemické sluţby (dále jen „CHS“), 

g) zodpovídá za zjišťování, vyhodnocování, předávání a vyuţívání údajů o radiační,  

chemické a biologické situaci. Určuje zásady pro stanovení reţimů činnosti jednotek 

Záchranného útvaru v zamořených prostorech, 

h) podílí se na odborné přípravě a výcviku příslušníků Záchranného útvaru pro jejich 

činnost v oblasti havárií s úniky nebezpečných látek se zaměřením na detekci, 

dekontaminaci a informační podporu, zpracovává témata odborné přípravy, 

specifikuje poţadavky na znalosti a dovednosti v působnosti CHS, 

i) zodpovídá za plnou provozuschopnost prostředků CHS a vedení příslušné 

dokumentace CHS. Předkládá návrhy na výběr nových pracovníků CHS a výběr 

nových prostředků CHS Záchranného útvaru, 

j) stanovuje ohniska poţáru za pomoci psů, plošné a sutinové vyhledávání, 

k) provádí trhací práce, narušování staveb a materiálů a demolice. 

 

Záchranná rota dislokovaná ve Zbirohu je tvořena četou zemních záchranných prací, četou 

chemickou a druţstvem podpory a plní zejména tyto úkoly: 

a) provádí vyprošťovací záchranné práce, 

b) provádí zemní práce, podporuje jednotky PO zemními stroji v rámci zásahu 

a při výcviku, 

c) zabezpečuje průjezdnost a místa činnosti zasahujících jednotek PO, 

d) provádí dekontaminaci osob a techniky na místě zásahu, 

e) zabezpečuje podporu zasahujících jednotek PO potápěči a lezci, 

f) provádí záchranu osob a prohledávání vodních ploch, záchranu osob v těţko 

dostupných místech lezci a vyhledávání osob v troskách zřícených budov za pomoci 

psů, 

g) podporuje zasahující jednotky PO materiálem a přepravními kapacitami, 

h) provádí přečerpávání vody a dálkovou dopravu vody hadicemi, 
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i) provádí nouzové zabezpečení elektrickou energií (black-out), 

j) zabezpečuje přepravu osob a materiálu, 

k) provádí zdravotnické zabezpečení jednotek PO. 

7.1 Výjezdy jednotek záchranného útvaru 

Co se týče organizace výjezdu jednotky záchranného útvaru k zásahu 

a její předurčenost, má útvar pro výjezd stanoveny časové limity v návaznosti na dobu 

ohlášení a poţadovanou techniku. K zásahu je vyslán na základě poţadavku operačního 

a informačního střediska MV-generálního ředitelství HZS. Pro účely zásahu jsou 

u záchranného útvaru předurčeny síly a prostředky, které vytváří pohotovostní odřad. 

Při vyhlášení poplachu odřad vyjíţdí z místa své dislokace nejpozději do 60 minut v průběhu 

kaţdého dne. Síly a prostředky záchranného útvaru vysílané na místo zásahu mimo 

pohotovostní odřad vyjíţdí z místa své dislokace nejpozději do [3]: 

 24 hodin, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní den v době 

od 16,00 do 07,00 hodin, ve svátek, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, 

přičemţ generální ředitel HZS ČR můţe rozhodnout o zkrácení uvedené doby 

nařízením pohotovosti pro vybranou organizační součást záchranného útvaru 

jako preventivní opatření při hrozící nebo probíhající mimořádné události, kterou HZS 

ČR řeší, 

 60 minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní den v době 

od 07.00 do 16.00 hodin a jde o výjezd celé čety nebo celého odřadu, 

 30 minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní den v době 

od 07.00 do 16.00 hodin a jde o výjezd jednotlivé techniky s osádkou. 
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Obrázek 6 - Výjezdové informace 

 

 

Obrázek 7 - Pohotovostní odřad č.I 
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Obrázek 8 - Pohotovostní odřad č.II 

7.2 Technické vybavení záchranného útvaru 

Útvar disponuje velkým mnoţstvím různorodé techniky, která se běţně na stanicích 

nevidí. Jedná se o více neţ 150 ks vozidel a dalších asi 60 ks ostatní pomocné techniky, 

jako je potápěčská technika, vodní čerpadla, motorové pily, rozbrušovací agregáty, malé 

elektrocentrály, pneumatická bourací kladiva, hydraulické vyprošťovací zařízení apod. V tom 

je jeho jedinečnost v rámci HZS ČR. [3] 

 

Tabulka 2 - Počty techniky 
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Vzhledem k tomu, ţe veškerá technika přešla k útvaru od armády, je v podstatě 

logické, ţe se jedná povětšinou o vozidla na podvozcích Tatra, protoţe vojenský provoz 

vyţadoval spolehlivé a na údrţbu nenáročné stroje. Samozřejmě se přirozeným způsobem 

vozidla obměňují a tím pádem ve vozovém parku najdeme i vozy zahraničních značek, např. 

Mercedes AV 30 a Toyota Hilux. Mezi další patří Tatry T815 ACHR-90M (automobil 

chemický rozstřikovací) atd. [3] 

 

 

Obrázek 9 - Mercedes AV 30 

 

Případná dekontaminace techniky by byla prováděna za pomoci výše zmíněné Tatry 

(automobil rozstřikovací speciální) a soupravy Linka 82. Jedná se o dvě přívěsná čerpadla 

MZ-82 (mycí zařízení) a postřikového Rámu POR-82. Pomocí tohoto zařízení lze provádět 

odmořování, dezaktivaci a dezinfekci rozměrné bojové techniky i běţných dopravních 

prostředků průjezdným způsobem. Zařízení je moţno vyuţít také k hašení poţárů, výkon 

čerpadel je 1500 litrů za minutu. Dekontaminace osob se pak provádí kartáčovým způsobem 

opět za pomoci Tatry T815 ACHR-90M, nafukovací dekontaminační sprchy a soupravy 

nafukovacích stanů. [3] 

Útvar rovněţ disponuje dvěma materiálními základnami humanitární pomoci (dále jen 

MZHP) – jedna je dislokovaná přímo v Hlučíně (pro Moravu), druhá potom ve Zbirohu, pro 

Čechy. V případě jejího nasazení ve vzdálenějších místech tedy z Hlučína vyráţí prázdná 

technika a MZHP nakládá aţ ve skladu ve zmíněném Zbirohu. MZHP je doplňujícím prvkem 
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integrovaného záchranného systému při poskytování pomoci za mimořádných situací. Je 

předurčena k zabezpečení základních ţivotních potřeb (ubytování, příprava a výdej stravy, 

ošacení) postiţenému obyvatelstvu, a to na dobu nezbytně nutnou. MZHP slouţí jako 

provizorium a osoby z tohoto zařízení jsou odesílány okamţitě, jak je to moţné, do dalších 

stacionárních humanitárních zařízení. [3] 

U Záchranného útvaru operuje také druţstvo psovodů jak se psy cvičenými na 

vyhledávání příčin vzniku poţárů, tak se psy určenými k vyhledávání osob. U útvaru se 

nalézá i lezecká skupina a potápěči. Ti uţ v dobách vojenských pouţívali jako zázemí 

unikátní nástavbu na podvozku Tatra T815 6×6.1R VVN, která jim slouţila nejen pro 

převlékání a sušení, ale i pro přenocování a poskytovala jim v podstatě kompletní servis nejen 

při zásazích, ale i při výcviku. [3] 

Přepravní druţstva vyuţívají pásové obojţivelné transportéry PTS-10, podvalníky, 

tahače T815 8×8.1R VT, cisternové automobilové stříkačky T815 CAS32 a speciální poţární 

tank SPOT-55. Ve vybavení zdravotního druţstva najdeme sanitu Volkswagen Transporter.  

[3] 

 

 

Obrázek 10 - Požární tank 

 

Mezi další u hasičů neobvyklou techniku patří vozidla roty zemních a záchranných 

strojů, kam patří např. rozměrné kolové nakladače KN-251, univerzální dokončovací stroje 

UDS 114 a 214, sklápěcí automobily, bagry, buldozery apod. Nelze opomenout vyprošťovací 
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automobily T815 AV-15, které byly uţ za dob vojenského záchranného útvaru bezvýhradně 

nejvíce vyuţívanou zásahovou technikou – její nasazení si vyţádala drtivá většina prací, ke 

kterým býval útvar povolán. Samozřejmostí ve vybavení jsou jeřáby T815 AD20.2, AD28 a 

Mercedes AV30. 

 

 

Obrázek 11 - Technika 

 

Nedílnou součástí vyprošťovací techniky je dvojice tanků VT72B. Jeden z nich 

zasahoval i u ţelezniční dopravní nehody ve Studénce 8. 8. 2008, kde pomáhal odstraňovat 

následky nárazu vlaku do mostní konstrukce. [3] 

 

8 Záchranná činnost 

Při legislativních změnách, které provázely samotný vznik útvaru, mnoho odborníku 

spekulovalo, zda je útvar jako ZÚ HZS Hlučín potřeba a zda bude mít vyuţití. Myslím, 

ţe dnes uţ nejsou tyto spekulace na místě. Útvar se podílel na mnoha zásazích jak 

v tuzemsku, tak i v přilehlém zahraničí. Jemu přidělené úkoly a jejich plnění bylo vţdy velmi 

dobře hodnoceno i zahraničními stranami. Pro příklad uvedu akce, které jsou mediálně známé 

a ZÚ HZS Hlučín se podílel na jejich eliminaci. Jsou to například, vypuknutí ptačí chřipky 

v roce 2006, vlakové neštěstí ve Studénce poblíţ Ostravy v roce 2008 a povodně v obci 

Troubky v roce 2010.  
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Útvar byl také oceněn tehdejší ministryní obrany JUDr. Vlastou Parkanovou a v roce 

2006 ho také navštívil současný prezident prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Níţe uvádím 

podrobnější popis záchranných akcí, které se udály v roce 2010. 

 

Obrázek 12 - Návštěva prezidenta 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_pr%C3%A1v
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Zásah při povodních v Polské republice 

Na základě pověření k poskytnutí pomoci, podle  mezinárodní smlouvy mezi Českou 

republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a ţivelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech, působil vytvořený protipovodňový odřad 

ZÚ HZS ČR v Polské republice v oblasti Bieruň. 

 

 

Obrázek 13 - Zásah Polská republika 

 

Dne 5. 8. 2010 byl záchranný odřad vyslán k plnění úkolu. Konkrétně se jednalo 

o 10 hasičů hlučínského útvaru a 4 ks techniky – automobil vyprošťovací AV -30, T 815 8x8, 

T 815 8x8 + přívěs, motorové čerpadlo Sigma 400 a doprovodné velitelské vozidlo 

Toyota Rav 4. Technika i členové skupiny byli v průběhu akce následně doplněni. Skupinu 

na hranicích s Polskem v Chotěbuzi převzal zástupce hasičů Polské republiky. Tento odřad 

byl vytvořen zejména pro přečerpávání vody ze zatopených lagun a oblastí. MČS dokáţe 

přečerpat 400 l vody za vteřinu. První skupina pracovala v okolí Bieruň –  Wojvodstvo 

Małopolskie – cca 90 km SV od Hlučína. Druhá skupina byla v okolí Wroclawi – obec Jelcz – 

Laskowice – cca 185 km SZ od Hlučína. 
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Záchranný útvar HZS ČR a pomoc při povodních ve Slovenské republika. 

Ve dnech 6. - 10. června 2010 zasahovala devítičlenná skupina povodňového odřadu 

na východním Slovensku. V okrese Košice v obci Sady nad Torysou a na Trebišovsku 

ve vesnici Hráň pomocí motorového čerpadla Sigma 1500 nepřetrţitě přečerpávali vodu 

z lagun, které zaplavily rozsáhlé obydlené území východního Slovenska. V obci 

Sady nad Torysou během prvního dne odčerpali zhruba 90 výškových centimetrů vody 

z laguny. Z důvodu silného podmáčení hráze a jejího bortění vahou techniky bylo čerpání 

zastaveno a podle pokynů krizového povodňového štábu v Košicích byla celá skupina 

přesunuta na jiné  místo čerpání. Tímto místem se stala vesnice Hráň, kde na stavidle 

oddělujícím řeku Trnávku od řeky Ondavy přečerpávali společně s dalším povodňovým 

odřadem hasičů z moravskoslezského kraje vodu tak, aby nedošlo k protrţení protipovodňové 

hráze. Nepřetrţité čerpání vody bylo na základě rozhodnutí krizového povodňového štábu 

přerušeno 8. června ve večerních hodinách, ale dále zůstával odřad v pohotovosti. 

Dne 10. června byly záchranné práce ukončeny a celá skupina 6 ks techniky se přesunula zpět 

na základnu do Hlučína. 

 

 

Obrázek 14 - Zásah Slovenská republika 
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Sněhová kalamita leden 2010  

K řešení mimořádných událostí ve spojení se sněţením, ledovkou a silným větrem 

byla nasazena také naše technika Záchranného útvaru HZS ČR.  

Celkem 27 záchranářů s 15 ks techniky se přemístili z Hlučína do kraje 

Královéhradeckého, Jihomoravského, Vysočina, Středočeského  a do Základny logistiky 

ve Zbirohu (Rokycansko), později se početní obsazení stabilizovalo na 19 hasičů 

s 12 ks techniky. Naši záchranáři se jiţ při svém přesunu do určených lokalit podíleli 

na uvolňování a zprůjezdnění komunikací a vyprošťování  (zejména) nákladních vozidel 

a kamiónů. 

Ze Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně vyjela do terénu především těţká technika 

na podvozcích T815, která je opatřena mechanismy pro vyprošťování vozidel. Naši záchranáři 

jsou vybaveni také například kolovým nakladačem KN - 251 a těţkým tahačem se šípovou 

radlicí na průraz a odhrnování sněhu na pozemních komunikacích. 

 

 

Obrázek 15 - Technika pro sněhovou kalamitu 
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Obrázek 16 - Činnost ZÚ HZS Hlučín za rok 2010 
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Obrázek 17 - Mapka činností za rok 2010 
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9 Interní audit 

Stále více organizací, podnikatelských i neziskových, vyuţívá v procesu svého 

řízení interního auditu. Od roku 2002 platí v ČR zákon o finanční kontrole, který vyţaduje 

zavádění interního auditu u orgánů veřejné správy. Veřejná správa zahrnuje jak státní 

správu (státní orgány a instituce), tak i samosprávu (územní a zájmovou) [6]. 

9.1 Podstata interního auditu 

Audit je definován jako: „nezávislá, objektivní, ujišťovací i konzultační činnost 

zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesu v organizaci. Interní audit 

pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, ţe přináší systematický metodický přístup 

k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízeni rizik, řídicích a kontrolních procesů a správy 

a řízení organizace‘‘ [6]. 

Interní audit je nezávislá funkce zřízená v organizaci pro zkoumání 

a vyhodnocováni jejich činností jako sluţba (servis) organizaci, Hlavním cílem interního 

auditu je napomáhat vedení organizace a celé organizaci při efektivním plnění jejich úkolů 

[6]. 

Principy, které při své práci vyuţívají interní auditoři na celém světě, jsou obsaţeny 

ve Standardech pro profesionální praxi interního auditu [6]. 

Obsah interního auditu se liší od představy, která byla přijímána v minulosti, 

ţe interní audit je pouze revizí ostatních kontrol v podniku. Podle současného pojetí 

je moderní interní audit poradním orgánem vedeni podniku, který hledá způsob, 

jak dosáhnout vyšší efektivnosti (coţ mimo jiné znamená lepší organizaci a řízení) 

prostřednictvím neustálého zdokonalování uplatňované strategie, pouţívaných metod, 

systémů a postupů v podniku [6]. 

Kaţdý audit má svůj účel, který je dán typem auditu, a svůj cíl. Zatímco provozní 

cíle stanovuje management, cíle auditu stanovuje auditor. Ten volí i odpovídající postupy, 

které umoţňují splnění cíle auditu [6]. 

Auditorská činnost má být realizována na základě plánu interních auditorů, 

který sestavuje vedoucí útvaru auditu pro běţný rok zpravidla tak, aby s periodou dvou 

aţ tří let byly prověřeny všechny důleţité články podniku (z hlediska vývoje rizik 

a aktuální situace). Plán má schválit vedení podniku a je závazný pro všechny vedoucí 

pracovníky [6]. 



 33 

10 Stávající řešení problematiky 

Tato problematika jiţ byla řešena a to na základě iniciativy oddělení interního 

auditu, který tyto údaje vyuţil pro řešení další problematiky – veliteli ZÚ. Vycházelo se 

z podkladů, které byly získány od HZS krajů a generálního ředitelství HZS ČR a následně 

převedeny do podmínek ZÚ HZS Hlučín. To znamená, ţe základní forma, metoda analýzy 

rizik a postup musí být dodrţeny. 

10.1 Postup pro zpracování analýzy rizikových oblastí 

Analýza rizikových oblastí ZÚ HZS ČR bude vycházet z provedených dílčích 

analýz rizikových oblastí zpracovaných jednotlivými odbornými úseky dle organizačního 

řádu, a to úsekem pro záchrannou činnost, úsekem pro ekonomiku a kanceláří velitele. 

Při její tvorbě bude se vycházelo z objektivního zhodnocení rizik vedoucími zaměstnanci 

uvedených odborných úseků [6]. 

 

Za účelem zpracování analýzy rizikových oblastí je zapotřebí [6]: 

 Stanovit hodnotící kritéria pro hodnocení rizik, 

 Pojmenovat rizika za jednotlivé úseky, 

 Provést hodnocení rozpoznaných rizik, 

 Zpracovat (sestavit) soubor metodických postupů přijatých ke zvládnutí 

rozpoznaných rizik. 

 

Při zpracování výše uvedeného je zapotřebí vycházet z podkladů a podnětů 

vedoucích zaměstnanců (odborů, oddělení, pracovišť, čet a rot) na jednotlivých odborných 

úsecích ZÚ [6]. 

10.2 Nově navržené řešení problematiky 

V mé práci jsem provedl několik úprav. První se týkala neseskupování rizik, které 

byly za jednotlivé celky zprůměrovány, a tento celek pak reprezentoval všechny dílčí 

rizika za jednotlivý celek. Jednotlivé celky uvádí tabulka č. 7. V tomto případě 

totiţ docházelo ke ztrátě váhy jednotlivých rizik, a tudíţ ke zkreslení skutečnosti. 
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Tedy rizika jsou ponechána jednotlivě, kaţdé reprezentuje samo sebe, ale i přes to zůstává 

začleněné do jednotlivých celků a označené barevně. 

Další změnou v metodice je přidání třetího parametru v metodě analýzy selhání 

a jejich následků (dále jen ,,FMEA“) a to parametru odhalitelnosti, označeného O. 

Dále jsem pak rozšířil stupnice pro indexování rizik z pěti na deset stupňů u kaţdého 

parametrů. 

Třetí změnou je přidání nové druhé metody a to metody souvztaţnosti. 

Tuto metodu jsem zvolil za účelem ověření výsledků a získání dalších informací. 

Z této metody vyplývá závaţnost rizik ve vzájemných vazbách. 
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11 Analýza a hodnocení rizik zpracovaná pro Záchranný útvar 

HZS ČR 

Na základě stanovených cílů práce jsem pro analýzu a hodnocení rizik pouţil 

dvě metody. První metodou je analýza selhání a jejich následků - Failure Mode and effect 

Analysis (FMEA), která slouţí ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché 

poruchy. 

Za účelem ověření výsledků a získání dalších informací o vzájemném ovlivňování 

jednotlivých rizik, je jako druhá pouţita metoda souvztaţnosti. 

Nejzávaţnější rizika u obou metod jsou porovnány a vyhodnoceny. 

11.1 Analýza selhání a jejich následků (FMEA) 

Tato analýza identifikace nebezpečí je zaloţena na rozboru způsobu selhání a jejich 

následků, která umoţňuje hledání příčin jednotlivých rizik, jejich následků a stanovení 

opatření pro jejich sníţení, a to systematicky a strukturovaně. Metoda slouţí ke kontrole 

prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy. 

 

Vychází se z výpočtu uvedeného v následujícím vzorci: 

R = P . N . O 

 

R  …míra rizika 

P  …pravděpodobnost vzniku rizika 

N  …závaţnost následků 

O  …odhalitelnou rizika 

 

Výpočtem byly stanoveny hodnoty jednotlivých rizik daného subsystému 

na základě jejich indexového ohodnocení. Indexové ohodnocení se týkalo prvního 

parametru ve vzorci a to pravděpodobnosti vzniku rizika (P), která klasifikuje 

pravděpodobnost vzniku dané události nebo rizika od zanedbatelné aţ po téměř jisté 

v určitém časovém období. Dále pak druhého parametru a to závaţnosti následků (N), 

který klasifikuje závaţnost, tj. odhad, jak silně budou následky jednotlivých rizik 

ovlivňovat systém nebo uţivatele v případě, ţe dojde k naplnění rizika. Stupně jsou 

seřazeny od nejmenší škody aţ po největší škody, které můţe dané riziko způsobit. 
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A třetí parametr je odhalitelnost rizika (O), který klasifikuje detekci, tj. odhad naděje, 

ţe se selhání zjistí a eliminuje před tím, neţ bude mít vliv na systém nebo zákazníka. 

Pro zpracování analýzy a hodnocení rizik metodou FMEA je potřeba znát údaje 

a hodnoty k této metodě, uvádí je tabulka č. 8. Pomocí těchto hodnot, je stanovena míra 

rizika (R) v intervalu <1,1000>. 

 

Tabulka 3 - Pravděpodobnost - klasifikace rizik 

Pravděpodobnost vzniku 

rizika - P 

Kritéria Klasifikace 

Zanedbatelná Vyskytuje se v 

zanedbatelném rozsahu  

(1% - 10%) 

1 

Nepatrná Vyskytuje se za 

výjimečných okolností (11% 

- 20%) 

2 

Neobyčejně řídká Vyskytuje se maximálně v 

rozsahu 1/3 (21% - 30%) 

3 

Řídká Vyskytuje se občas  

(31% - 40%) 

4 

Téměř možná Vyskytuje se občas  

(41% - 50%) 

5 

Možná Vyskytuje se ve větší části 

(51%-60%) 

6 

Téměř pravděpodobná Vyskytuje se ve větší části 

(61% - 70%) 

7 

Pravděpodobná Vyskytuje se v rozsahu 3/4 

(71%-80%) 

8 

Velmi pravděpodobná Vyskytuje se často  

(81%-90%) 

9 

Téměř jistá Vyskytuje se téměř vţdy 

(91%-100%) 

10 
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Tabulka 4 - Závažnost - klasifikace rizik 

Závažnost 

následků - N 

Kritéria Klasifikace 

Zanedbatelný Výpadky v činnostech nemající vliv na chod 

organizace, běţná nápravná opatření. 

1 

Nepatrný Výpadky v činnostech nemající vliv na chod 

organizace, nápravná opatření vyţadují spolupráci 

několika subjektů. 

2 

Malý Občasné výpadky v činnostech, nutné zásahy do reţimu 

organizace, poruchy narušující vnitřní chod. 

3 

Okrajový Poruchy mají dopad na veřejnost bez finančních ztrát. 4 

Střední Periodicky se opakující výpadky v činnostech, riziko 

finančních ztrát, velké mnoţství pochybení musí řešit 

soudy a nadřízené orgány. 

5 

Značný Poruchy mají dopad na veřejnost, finanční ztráty. 6 

Závažný Ohroţení plnění zákonných povinností, finanční ztráty. 7 

Velký Výpadek chodu rozhodující činnosti, velké finanční 

ztráty. 

8 

Rozsáhlý Ohroţeni chodu organizace, neplnění zákonných 

povinností. 

9 

Katastrofální Zastavení chodu organizace jako celku, obrovské 

finanční ztráty. 

10 

 

 

Tabulka 5 - Odhalitelnost - klasifikace rizik 

Odhalitelnost 

rizika - O 

Kritéria Klasifikace 

Téměř jistá Bude se téměř jistě detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

1 

Velmi vysoká Je velmi vysoká naděje, ţe se bude detekovat 

potencionální příčina/mechanismus. 

2 

Vysoká Je vysoká naděje, ţe se bude detekovat potencionální 3 
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příčina/mechanismus. 

Středně vysoká Je středně vysoká naděje, ţe se bude detekovat 

potencionální příčina/mechanismus. 

4 

Střední Je střední naděje, ţe se bude detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

5 

Nízká Je malá naděje, ţe se bude detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

6 

Velmi nízká Je velmi malá naděje, ţe se bude detekovat 

potencionální příčina/mechanismus. 

7 

Slabá Je slabá naděje, ţe se bude detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

8 

Velice slabá Je velice slabá naděje, ţe se bude detekovat 

potencionální příčina/mechanismus. 

9 

Absolutně nejistá Nebude se detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

10 

 

Tabulka 6 - Meze rizika 

Výsledná míra 

rizika 

R 

Bezvýznamné 

riziko 

0 - 40 

Akceptovatelné 

riziko 

41 - 100 

Mírné riziko 101 - 150 

Nežádoucí riziko 151 - 400 

Nepřijatelné 

riziko 

401 - 1000 
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Úsek byl shodně rozdělen na několik pomyslných celků, které uvádí tabulka č. 8. 

Tyto celky byly zavedeny z důvodu přehlednějšího a snazšího identifikování jednotlivých 

rizik. Některé celky nemusejí obsahovat ţádné riziko, protoţe se na daném úseku 

nevyskytují, přesto jsou vyznačeny v metodě pro úplnost. 

 

Tabulka 7 - Jednotlivé dílčí celky 

Analýza a hodnocení rizik – Záchranný útvar HZS ČR 

 

A - Rozpočet 

B - Účetnictví 

C – Správa majetku 

D – Zadávání veřejných zakázek 

E – Pokladna 

F – Cestovní náhrady 

G – FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) 

H – Mzdy (platy a odměňování) 

I – Lidský faktor 

J – Právní a správní činnost 

K – Řízení a management 

L - Krizové řízení 

M - Vnější rizika 

N – Vnitřní rizika 

 

11.1.1 Analýza selhání a jejich následků (FMEA) zpracována pro záchranný úsek 

Záchranného útvaru HZS ČR 

Rizika, která spadají do kategorie neţádoucího rizika nebo do nepřijatelného rizika, 

jsou označena červeně. Technická a organizačně provozní opatření jsou stanovená 

pro minimalizaci rizik spadající do kategorií mírné riziko, neţádoucí riziko a nepřijatelné 

riziko. Tyto opatření jsou uvedeny v tabulce moţných příčin, jejich následků, 

včetně stávajících bezpečnostních opatření a návrhů opatření k jednotlivým rizikům. 

Ostatní rizika, která spadají do kategorie bezvýznamné riziko a akceptovatelné 

riziko, jsou vyhodnocena jako přijatelná a jejich stávající opatření je dostačující. 

 

http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/05_2000/FKSP.html
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Tabulka 8 - Hodnocení rizika FMEA 

Pořadové 

číslo rizika 

Název rizika Název úseku: 

Úsek 

záchranných 

činností 

P N O R 

A - Rozpočet 

1. Riziko objektivnosti sestavování návrhu rozpočtu na 

základě skutečných potřeb. 

8 5 3 120 

2. Riziko spojené s povinností dodrţovat rozpočtová 

opatření. 

8 5 3 120 

3. Riziko dodrţování a naplňování stanovených cílů 

programu ve schválené programové dokumentaci. 

5 3 5 75 

4. Riziko spojené s úplností podkladů rozpočtových 

opatření. 

4 5 4 80 

5. Riziko neschválení rozpočtového opatření. 6 8 2 96 

6. Riziko nedostatečného nebo pozdního předloţení 

zpracovaných podkladů od zainteresovaných úseků. 

4 2 2 16 

7. Riziko nevykrytí potřebných finančních prostředků ze 

strany MF. 

3 2 3 18 

8. Riziko kontrolní v oblasti nedostatečné nebo 

neprovedené vnitřní kontroly po linii finančního řízení. 

4 4 2 32 

B – Účetnictví 

- - - - - - 

C – Správa majetku 

9. Riziko spojené s ochranou majetku před zničením, 

poškozením, ztrátou, odcizením a zneuţitím. 

8 8 2 128 

10. Riziko poškození či zničení majetku v přímé 

souvislosti s plněním úkolů a stanovených cílů. 

8 8 2 128 

11. Riziko spojené s porušováním právních předpisů a 

IAŘ k ochraně majetku a řešení škodných událostí 

spojených se vznikem škod. 

5 5 4 100 

12. Riziko včasného neoznámení škodní události na 5 5 5 125 
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majetku - nebezpeční promlčení, uplynutí promlčecích 

lhůt. 

13. Riziko spojené s ošetřením odpovědnosti za hodnoty 

svěřené k vyúčtování. 

4 3 2 24 

14. Riziko nedodrţování poţárních a bezpečnostních 

předpisů při provádění údrţby budov, pouţívaní 

elektrických spotřebičů atd. 

3 3 4 36 

15. Poruchy mobilní techniky a věcných prostředků PO. 8 8 2 128 

16. Riziko škody na majetku v důsledku porušením 

bezpečnostních předpisů. 

4 5 3 60 

17. Riziko ekologické havárie ve skladovacích prostorech 

výdejny PHM. 

4 3 2 24 

18. Riziko spojené s neoprávněným pouţitím sluţebního 

vozidla. 

3 1 2 6 

19. Riziko formálního přejímání prací a dodávek bez 

ověření, zda kvalita a mnoţství odpovídá skutečnosti, 

platným technickým normám a dohodnutým cenovým 

podmínkám. 

3 2 2 12 

20. Riziko při stanovení priorit v pořizování majetku a 

jejich následné dodrţování v jednotlivých letech 

realizace. 

2 3 6 36 

21. Riziko spojené s uplatněním práva organizace na 

náhradu škody pracovníkem, případně jinou fyzickou 

osobou a s vydáním bezdůvodného obohacení. 

3 6 3 54 

D – Zadávání veřejných zakázek 

- - - - - - 

E – Pokladna 

- - - - - - 

F – Cestovní náhrady 

22. Riziko spojené s neúčelným a nehospodárným 

vysíláním na sluţební cesty. 

6 6 4 144 

23. Riziko spojené s evidencí vyúčtováním náhrad při 

sluţebních cestách. 

7 6 4 168 
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24. Riziko spojené s porušováním zákona o cestovních 

náhradách (ověření správné výše náhrad, termínů 

vyúčtování). 

2 7 2 28 

G – FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) 

25. Riziko pouţití poskytnutého příspěvku z FKSP k 

jiným účelům, neţ jsou stanoveny vyhláškou a 

směrnicemi správce fondu. 

2 7 2 28 

26. Neprovedení předběţné řídící kontroly. 2 6 2 24 

H – Mzdy (platy a odměňování) 

27. Riziko spojené s neprůkaznou evidencí pracovní doby, 

práce přesčas a pracovní pohotovostí. 

4 7 2 56 

28. Riziko nedodrţování právních norem. 3 7 3 63 

I – Lidský faktor 

29. Riziko omezení komunikace mezi pracovníky, 

lhostejnost, neupřímnost, nevýkonnost. 

8 8 3 192 

30. Riziko nedodrţení povinností zachování mlčenlivosti. 3 7 2 42 

31. Riziko zneuţití osobních údajů. 2 8 2 32 

32. Riziko vzniku pracovního úrazu porušením 

bezpečnostních předpisů. 

8 8 1 64 

33. Riziko zneuţívání majetku zaměstnavatele 

zaměstnancem pro soukromé aktivity. 

6 8 2 96 

34. Riziko zneuţití pravomoci, klientelismus, podvod, 

zpronevěra, korupce. 

2 9 2 36 

35. Riziko nedodrţení etického kodexu zaměstnance 

veřejné správy (kolize zájmů, zneuţívání informací 

pro svůj osobní prospěch, zapojení do nevhodných 

nebo nezákonných aktivit). 

3 9 3 81 

36. Riziko pochybení zaměstnanců při plnění pracovních 

úkolů na svěřeném úseku činnosti. 

4 8 2 64 

J – Právní a správní činnost 

-  - - - - 

K – Řízení a management 

37. Riziko nesprávného výběru pracovníků. 2 7 4 56 
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38. Riziko časové a organizační náročnosti obsazování 

míst. 

2 7 2 28 

39. Riziko neefektivní organizace pracovního času -

(nesprávného stanovení úkolu, termínu, resp. 

harmonogramu plnění podřízeným útvarům). 

4 5 3 60 

40. Riziko ztráty nebo nesprávné motivace podřízených 

pracovníků, sníţení pracovní výkonnosti podřízených 

pracovníků. 

4 5 5 100 

41. Riziko nedostatku času pro další odborný rozvoj. 2 7 3 42 

42. Riziko nestability kvalifikovaných zaměstnanců 

(odchody), např. nedostatečná motivace, mzdové 

podhodnocení. 

6 9 7 378 

43. Riziko nesprávného převzetí údajů potřebných pro 

rozhodnutí. 

3 6 6 108 

44. Riziko související s uměním správně analyzovat a 

popsat vzniklý problém. 

3 3 7 63 

45. Riziko s plněním termínů, lhůt. 2 7 2 28 

46. Riziko zahlcení operativními problémy na úkor 

koncepčních. 

2 4 6 48 

47. Riziko nedostatku času pro kontrolu dodrţování 

právních předpisů a přijatých opatření u podřízených 

útvarů. 

3 6 6 108 

L - Krizové řízení 

48. Riziko selhání spolupráce mezi jednotlivými 

součástmi ZÚ v rámci operačního řízení. 

2 8 6 96 

M - Vnější rizika 

49. Riziko různých havárií – doprava, přerušení dodávek 

vody, tepla, elektrické energie, ţivelné pohromy. 

8 9 2 144 

50. Riziko - vyšší moci - poţár, povodeň, vichřice, sníh. 8 8 2 128 

51. Riziko mimořádných klimatických podmínek 

ovlivňujících dojezd sloţek ZÚ do některých lokalit. 

8 8 2 128 

52. Riziko legislativních změn - častá změna předpisů. 3 6 3 54 

53. Riziko neoprávněného vniknutí do prostorů budov, 3 6 3 54 
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pokladny, kanceláří, archivů a serverů. 

54. Riziko spočívající v nedodrţení zákonných lhůt ve 

správních řízeních. 

2 7 3 42 

55. Riziko spojené s malou fluktuací příslušníků v HZS a 

tím podmíněné účasti na kurzech (Modulový systém 

vzdělávání). 

5 6 4 120 

56. Riziko uloţení sankce kontrolním orgánem. 4 3 8 96 

N – Vnitřní rizika 

57. Riziko neplnění a porušování právních předpisů a 

vnitřních norem. 

3 6 5 90 

58. Riziko neposkytnutí dostatku informací ve vzájemné 

komunikaci (horizontální i vertikální) mezi 

jednotlivými články organizační struktury 

(nedostatečná spolupráce). 

2 6 5 60 

59. Neloajálnost vůči organizaci, úniky důleţitých 

informací. 

2 3 8 48 

60. Riziko selhání zaměstnanců z důvodu nepřiměřené 

pracovní zátěţe, zdravotních, osobních, či jiných. 

2 3 5 30 

61. Riziko související se zabezpečením objektu proti 

neoprávněnému vniknutí cizích osob. 

3 7 2 42 

62. Riziko selhání PC techniky, SAP. 3 5 2 30 

63. Riziko včasného neodhalení významných nedostatků, 

či nesrovnalostí při hospodaření s veřejnými 

prostředky. 

2 7 7 98 

 

Z této analýzy vyplývá, ţe v kategorii nepřijatelné riziko není ţádné riziko. 

V kategorii neţádoucí riziko jsou 3 rizika a to riziko č. 42 - Riziko nestability 

kvalifikovaných zaměstnanců (odchody), např. nedostatečná motivace, mzdové 

podhodnocení, riziko č 29 - Riziko omezení komunikace mezi pracovníky, lhostejnost, 

neupřímnost, nevýkonnost a riziko č 23 - Riziko spojené s evidencí vyúčtováním náhrad 

při sluţebních cestách. V kategorii mírné riziko je 14 rizik, v kategorii akceptovatelné 

riziko je 29 rizik a v kategorii bezvýznamné riziko je 17 rizik. 
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Tabulka moţných příčin, jejich následků, včetně stávajících bezpečnostních opatření a návrhů opatření k jednotlivým rizikům pro úsek kancelář 

velitele. 

 

Tabulka 9 - Hodnocení metody FMEA 

Pořadové 

číslo 

rizika 

Název rizika Příčina Následek Stávající bezpečnostní 

opatření 

Návrh bezpečnostních 

opatření 

1. Riziko objektivnosti 

sestavování návrhu 

rozpočtu na základě 

skutečných potřeb. 

Nedostatek informací, 

neschválení, 

nesestavení plánu 

pořízení investic. 

Porušení pravidel 

rozpočtu, 

rozpočtové kázně. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ. 

Průběţné shromaţďování 

informací, sestavení 

předběţného návrhu. 

2. Riziko spojené s 

povinností dodrţovat 

rozpočtová opatření. 

Nedodání podkladů, 

Neinformovanost. 

Porušení pravidel 

rozpočtu, 

rozpočtové kázně. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ. 

Pravidelná kontrola 

dodrţování právních 

předpisů, pravidel 

rozpočtu a rozpočtové 

kázně. Průběţné 

shromaţďování 

podkladů. 

9. Riziko spojené s 

ochranou majetku před 

zničením, poškozením, 

Lidský faktor, přírodní 

vlivy 

Odcizení, zneuţití či 

poničení techniky 

CCTV systémy, fyzická 

ochrana 

Pravidelná modernizace 

EZS, důslednost a 

zodpovědnost za svěřené 
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ztrátou, odcizením a 

zneuţitím. 

materiální prostředky 

10. Riziko poškození či 

zničení majetku v 

přímé souvislosti s 

plněním úkolů a 

stanovených cílů. 

Zejména u rizikových 

činností zásahu. 

Neodhadnutí podmínek, 

atd. 

Zničení zásahové 

techniky a následná 

oprava 

Důsledné poučení 

odpovědných osob. 

Časté školení, cvičení a 

pouţívání kvalitní 

techniky v kombinaci 

s kvalifikovanými 

zaměstnanci 

12. Riziko včasného 

neoznámení škodní 

události na majetku - 

nebezpeční promlčení, 

uplynutí promlčecích 

lhůt. 

Nedodrţení platných 

pokynů k řešení 

škodných událostí. 

Pozdní zaúčtování, 

nepřesná účetní 

závěrka. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ, dodrţování 

stanovených termínů. 

Pravidelná kontrola 

promlčecích lhůt, vedení 

evidence škodných 

událostí. 

15. Poruchy mobilní 

techniky a věcných 

prostředků PO. 

Špatné zacházení 

s technikou. 

Omezení nebo 

zamezení 

komunikace 

Školení a časté revize a 

technické kontroly 

techniky. 

------------------------- 

22. Riziko spojené s 

neúčelným a 

nehospodárným 

vysíláním na sluţební 

cesty. 

Nedostatečné uváţení 

smyslu a účelu sluţební 

cesty a souvisejících 

nákladů. Porušení 

interních předpisů. 

Vynaloţení více 

finančních 

prostředků, 

nehospodárnost. 

Důsledné seznámení se s 

interními předpisy z oblasti 

sluţebních cest. Znalost 

účelu a smyslu sluţební 

cesty a očekávaných 

Hlásit sluţební cestu 

s předstihem, informovat 

nadřízené, vybírat osoby 

na sluţební cesty podle 

odborné kvalifikace. 
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nákladů v okamţiku vyslání 

na sluţební cestu. 

23. Riziko spojené s 

evidencí vyúčtováním 

náhrad při sluţebních 

cestách. 

Nevedení evidence. Neúčelnost, 

nehospodárnost. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ. 

Pravidelná kontrola 

evidence. 

29. Riziko omezení 

komunikace mezi 

pracovníky, 

lhostejnost, 

neupřímnost, 

nevýkonnost. 

Narušené vztahy v 

kolektivu, nedostatečný 

zájem o výkon práce, 

osobní problémy 

příslušníků. 

Omezení 

komunikace mezi 

pracovníky 

Sledování vztahů v 

kolektivu a osobních potřeb 

příslušníků nadřízenými. 

Stanovení jasných 

podmínek kariérního 

růstu, motivační školení, 

utuţování kolektivu 

42. Riziko nestability 

kvalifikovaných 

zaměstnanců 

(odchody), např. 

nedostatečná motivace, 

mzdové podhodnocení. 

Nekvalitní vedoucí 

pracovníci, váznoucí 

komunikace uvnitř 

oddělení 

Nemotivovaní 

pracovníci, odchody 

Přesné stanovení 

pracovních povinností, 

diferenciace odměňování, 

moţnost kariérního růstu. 

Stanovení jasných 

podmínek kariérního 

růstu, motivační školení, 

utuţování kolektivu 

43. Riziko nesprávného 

převzetí údajů 

potřebných pro 

Práce v časové tísni, 

nedbalost 

Špatné rozhodnutí Důsledná kontrola údajů 

před předáním konkrétním 

osobám. 

Zkvalitnění komunikace, 

minimalizace rušivých 

elementů. 
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rozhodnutí. 

47. Riziko nedostatku času 

pro kontrolu 

dodrţování právních 

předpisů a přijatých 

opatření u podřízených 

útvarů. 

Upřednostňování 

okamţité výkonnosti, 

pro vytíţenost 

zamezovat účasti na 

školeních či 

samostudiu. 

Moţnost nesouladu 

v činnosti mezi 

organizačními 

částmi 

Systém řízení času 

zaměstnanců. V maximální 

míře podporovat 

sebevzdělávání. Podpora 

dalšímu odbornému 

rozvoji. 

Vyčlenění času pro osobu 

provádějící tyto úkony. 

49. Riziko různých havárií 

– doprava, přerušení 

dodávek vody, tepla, 

elektrické energie, 

ţivelné pohromy. 

Samovolná porucha, 

chyba lidského faktoru 

Ztíţení nebo 

znemoţnění 

podmínek ve stavu 

klidu či při zásahu 

Příprava záloţních zdrojů 

energie, krizové plánování, 

pravidelné provádění 

cvičení se zaměřením na 

nepředvídané situace. 

----------------------- 

50. 

Riziko - vyšší moci - 

poţár, povodeň, 

vichřice, sníh. 

Nemá ovlivnitelnou 

příčinu 

Vznik podmínek, 

v které devastují 

areál ZÚ HZS 

Hlučín a samotnou 

techniku 

Nepřetrţité sledování 

klimatických podmínek. 

---------------------------- 

51. Riziko mimořádných 

klimatických podmínek 

ovlivňujících dojezd 

sloţek ZÚ do 

Nemá ovlivnitelnou 

příčinu 

Pozdní příjezd 

záchranné techniky 

nebo úplné 

znemoţnění dojezdu 

Nepřetrţité sledování 

klimatických podmínek a 

provádění zdokonalovacích 

jízd v extrémních 

---------------------------- 
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některých lokalit. podmínkách. 

55. Riziko spojené s malou 

fluktuací příslušníků v 

HZS a tím podmíněné 

účasti na kurzech 

(Modulový systém 

vzdělávání). 

Riziko nelze ovlivnit, 

působí pouze vnější 

faktory. 

Omezená frekvence 

kurzů – modulový 

systém 

Zavedení alternačních 

kurzů. 

Výběr vhodných 

uchazečů. 

 

Výsledkem analýzy FMEA můţe být i grafická podoba rizik, která podává přehled závaţností jednotlivých rizik podle jejich hodnoty. 

Jedná se o grafické seřazení rizik podle jejich velikosti, a to od rizika mírného včetně. Tento graf uvádí příloha č. 1. 
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11.2 Analýza rizik metodou souvztažnosti 

Za účelem doplnění výsledků předchozí analýzy byla zvolena další metoda 

hodnocení rizika, a to metoda souvztaţnosti. Metoda slouţí k hledání vazeb mezi zdroji 

rizik a objekty rizik [13]. 

Prvotním krokem je vyhledávání zdrojů potenciálního rizika. Tyto byly pouţity 

z předešlé metody FMEA. V dalším kroku následuje ohodnocení jednotlivých rizik 

a vyhledávání moţných vzájemných vazeb mezi sebou. Pro tento účel byla sestavena 

tabulka s maticí s jiţ zmíněnými zdroji rizik. Na ose X a Y jsou zaneseny shodné prvky 

systému rizika, která se na daném úseku záchranného útvaru vyskytují. Pokud se prvky 

(rizika) vzájemně ovlivní, zvolíme jedničku, v opačném případě nulu. Nakonec jsou 

sečteny ve sloupcích i řádcích hodnoty zapsaných čísel a vypočteny koeficienty Kar a Kpr, 

coţ jsou procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem 

Ra. Tyto koeficienty jsou uvedeny do tabulky, která je výchozí pro grafické zpracování. 

Do grafu jsou zapracovány body z druhé tabulky a následně jsou rozděleny do čtyř 

kvadrantů podle polohy os O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny pomocí vzorců (1) a (2) 

na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %. Vzniklé 4 kvadranty reprezentují 

závaţnost uvedených rizik. Oblasti závaţnosti jednotlivých rizik v matici jsou v tabulce 

č 12 [13]. 

11.2.1 Analýza rizik metodou souvztažnosti pro záchranný úsek 

Na základě rozpoznaných rizik v metodě FMEA pro úsek kancelář velitele byla 

sestavena tabulka s maticí rizik, která je základem pro metodu souvztaţnosti. V tabulce 

č 10 se vyskytují rizika, které při provedení metody FMEA vystupují alespoň v oblasti 

mírného rizika. 
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Tabulka 10 - Souvztažnost 
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Kar = [(Σ Kar / (x-1)]. 100 

 

Krb = [(Σ Krb / (x-1)]. 100 

 

 

Tabulka 11 – Souvztažnost - dílčí hodnoty 

RIZIKO 42 29 23 22 49 9 10 15 50 51 12 1 2 55 43 47 

K ar [%] x 7 40 0 30 47 67 53 47 0 0 40 33 40 47 73 60 

K rb [%] y 60 47 13 20 47 60 47 40 27 27 40 20 20 27 40 33 

 

Výpočet osy matice 

 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%] 

O2 = 100 - [(Krb max - Krb min) : 100] * s [%] 

 

Kar min = 0 nejniţší hodnota Kar,  

Kar max = 73 nejvyšší hodnota Kar,  

 

Kpr min = 13 nejniţší hodnota Kpr, 

Krb max = 60 nejvyšší hodnota Kpr,  

 

s = 80 % spolehlivost systému,  

 

O1 = 100 - [(73 - 0) : 100] * 80 = 41,6 

O2 = 100 - [(60 - 13) : 100] * 80 = 62,4 

 

 



 53 

 

Obrázek 1 - Souvztažnost - Graf rizik 

 

Tabulka 12 - Závažnost rizika 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Ţádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast Relativní bezpečnost 
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Tato metoda identifikovala nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného systému. 

V oblasti zvýšeného rizika tzn. v oblasti I. a II. se nenalézají ţádná rizika. Všechna rizika 

se vměstnala do oblastí III. a IV., coţ pro nás znamená, ţe rizika nepředstavují buď ţádné 

primární nebezpečí, nebo relativní bezpečnost rizika 

11.3 Soubor metodických postupů 

Soubor metodických postupů přijatých ke zvládnutí rozpoznaných rizik při realizaci 

procesů a činností jednotlivými úseky Záchranného útvaru HZS ČR [12]: 

a) Pro účely finančního řízení důsledně vyuţívat zavedené systémy kontroly, 

organizované v souladu  s právními předpisy do předběţné, průběţné a následné 

finanční kontroly, obecné kontroly a sluţby interního auditu. Podrobně analyzovat 

výsledky finančních a obecných kontrol, závěry  provedených interních auditů 

a nekompromisně odstraňovat příčiny a podmínky, které by mohly vytvořit prostor 

pro porušování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, různá 

podvodná jednání, či pro korupci. 

b) Transparentně definovat povinnosti, oprávnění a odpovědnost řídících a výkonných 

zaměstnanců k jednotlivým činnostem směřujícím k zajištění základních cílů 

a funkcí Záchranných útvarů HZS ČR v popisu pracovních činností a v interních 

aktech řízení. 

c) Vhodnými vnitřními organizačními opatřeními zabezpečit řádné a včasné 

zapracování právních norem do IAŘ a obeznámení s nimi zajistit 

jejich zveřejněním v rámci elektronického informačního systému. 

d) Za porušování právních předpisů a interních aktů řízení upravujících hospodaření 

 s veřejnými prostředky vyvozovat adekvátní personální a kázeňská opatření. 

e) Ověřovat průběţně, zda zaměstnanci mají vytvořeny všechny podmínky pro výkon 

funkce spojené s hmotnou odpovědností. 

f) Věnovat mimořádnou pozornost neustálému zvyšování odborné úrovně 

zaměstnanců. 

g) Namátkově ověřovat pohyb sluţebních vozidel v rámci uskutečněné 

pracovní/sluţební cesty z hlediska hospodárnosti a účelnosti jejich vyuţití. 

h) Zmírňovat kontrolní rizika při následných finančních kontrolách kvalifikovaným 

výběrem vzorků operací s vyuţíváním všech dostupných informačních zdrojů. 
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i) Pravidelně 1 x za rok vyhodnocovat, případně doplňovat a aktualizovat jednotlivá 

rizika při řízení jednotlivých procesů a činností. 

 

Soubor metodických postupů přijatých ke zvládnutí rozpoznaných rizik za úsek pro 

záchrannou činnost: 

1. V případě výpadků energií ovlivňující chod ZÚ zajistit náhradní napájení 

a ovládání technologických zařízení a zařízení umoţňující výjezd jednotky, 

zajištění náhradního řešení přenosu dat, náhradních moţností zásob pohonných 

hmot.  

2. Předcházet neakceschopnosti mobilní poţární techniky jiţ výběrem samotné 

techniky, dále pak pravidelnými servisními prohlídkami výrobce, provádět kvalitní 

servisní opravy, STK a pravidelnou údrţbu, dodrţování návodů výrobce. Případně 

proškolit příslušníky o nouzovém ovládání MPT. 

3. Věnovat mimořádnou pozornost pravidelné a odpovídající odporné přípravě 

a vzdělávání příslušníků, včetně psychologické odolnosti. Zdokonalování fyzické 

zdatnosti příslušníků. 

4. V rámci spolupráce mezi sloţkami IZS pracovat na prohlubování spolupráce 

při cvičeních, poradách, odborných seminářích, školeních a osobních setkáních.  

5. Stanovit preventivní opatření pro případ nepříznivých klimatických podmínek. 

Dostupnost a včasná informovanost zejména od ČHMÚ, případně ostatních sloţek 

IZS.  

6. Pro předcházení rizika spočívající v ochromení počtu příslušníků (např. epidemie, 

nákaza) dbát na dodrţování hygienických a stravovacích předpisů, zajistit 

pravidelné očkování, vybavení potřebnými a kvalitními prostředky pro zásah, 

pravidelná odborná příprava pro zásah v tomto prostředí.  

7. V oblasti dodrţování poţárních bezpečnostních předpisů dbát na pravidelné školení 

příslušníků, proškolení cizích pracovníků, provádět pravidelné revize hasebního 

zařízení v objektu. V rámci prevence prověřit řádné uzavření pojistných smluv. 

Dodrţovat zákaz kouření v objektech a prostorách ZÚ.  

8. V oblasti bezpečnosti práce stanovit jasná opatření vedoucí k bezodkladnému 

plnění závěrů pravidelných kontrol BOZP na pracovišti, pravidelné školení 

příslušníků v BOZP, proškolení cizích pracovníků a osob pohybujících se 

v objektech ZÚ, pravidelné revize zařízení. 
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9. V legislativní oblasti dbát na včasnou informovanost o legislativních změnách. 

Studium sbírek, existence legislativního zpravodajství, analýza povinností 

a termínů vyplývajících organizaci z nových zákonů. 

10. Neoprávněnému předávání informací médiím předcházet organizačním opatřením, 

který bude jasně určovat osoby oprávněné komunikovat s médií, vyuţívat 

tiskového mluvčího. Striktní dodrţování interních předpisů, stanovení 

odpovědnosti za jejich porušení, důsledná aplikace postihů. Důsledné ověřování 

údajů. 

 

Za splnění obsahu souboru metodických postupů ke zvládnutí rozpoznaných rizik 

odpovídají vedoucí zaměstnanci jednotlivých odborných úseků. 
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12 Závěr 

V této práci jsem charakterizoval Záchranný útvar HZS ČR a činnosti daného úseků 

záchranného útvaru, pro který jsem následně provedl analýzu a hodnocení. 

Prvním úkolem bylo, alespoň okrajově pochopit chod takovéto organizaci a pomocí 

literatury a informací od daných zaměstnanců popsat stávající řešení dané problematiky, 

určit její slabé místa a dále se jimi zabývat. Myslím, ţe tento bod byl splněn. 

Další mi dílčími úkoly bylo provedení samotné analýzy a s ní úzce související 

návrh nových opatření. Analýza rizik byla provedena za pomocí dvou, metody FMEA a 

metody souvztaţnosti. Následně bylo pro danou oblast rizik navrţeno zlepšení pro 

minimalizaci rizika. Myslím, ţe tyto body byly také splněny. 

Tato diplomová práce bude mimo jiné slouţit Záchrannému útvaru HZS ČR 

pro jejich interní potřeby. Práce navazuje na jiţ dříve provedenou analýzu rizik, avšak tato 

práce podává ucelenou metodiku pro řešení této oblasti pro dané potřeby a doplňuje 

předešlé dokumentace a to i na základě poţadavku kaţdoroční aktualizace analýzy rizik. 

Závěrem lze říci, ţe oblast této problematiky je velice obsáhlá a její zpracování 

závisí na velkém počtu faktorů, jeţ ovlivňují samotný výsledek. Nikdy se nemůţeme 

spokojit s pouhým provedení analýzy a jejím uvedením do praxe. Se samotnou analýzou 

souvisí také její aktualizace a schopnost cítit a vnímat jednotlivá rizika. Nikdy nelze říct, ţe 

je daná oblast absolutně bezpečná a proto je tato problematika stále aktuální a na místě. 

Věřím, ţe vynaloţené úsilí, jak mé tak spolupracujících osob, na tvorbě této práce 

nebylo zbytečné a práce přinese nový náhled na problematiku této oblasti a její obsah bude 

kvalitním materiálem a přínosem pro ostatním. 
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Příloha č. 1: Grafy rizik z metody FMEA 

Výsledkem analýzy FMEA můţe být i grafická podoba rizik, která podává přehled závaţností jednotlivých rizik podle jejich hodnoty. 
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Červenou barvou jsou vyznačeny rizika neţádoucí, ţlutou barvou pak rizika mírná. Nepřijatelné rizika se na daných úsecích nevyskytly. 
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