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1 ÚVOD 

Denně nastávají situace, které ohrožují životy, zdraví a majetek. Ať už jde o havárie, 

dopravní nehody, přírodní katastrofy, požáry nebo různé záchranné akce je vždy nezbytný 

zásah členů bezpečnostních sborů, tedy profesionálních hasičů. 

Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je zahrnuta mezi základní lidská práva. 

Smyslem požární ochrany je chránit životy, zdraví a majetek před požáry a poskytovat 

účinnou pomoc při mimořádných událostech. Požární ochrana představuje čistý veřejný 

statek. Realizována je prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR, který je tvořen 

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, hasičskými sbory krajů, Střední 

odbornou školou a Vyšší odbornou školou ve Frýdku-Místku a Záchranným útvarem 

Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně. Součástí generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR jsou také vzdělávací, technická a účelová zařízení. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje je organizační složkou státu, 

financovanou kombinací rozpočtových a mimorozpočtových zdrojů. Rozpočtové zdroje jsou 

tvořeny prostředky ze státního rozpočtu a mimorozpočtové z prostředků fondu kulturních 

a sociálních potřeb, rezervního fondu, příspěvků obcí a krajů, darů fyzických a právnických 

osob a prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Členění diplomové práce bude shrnuto do pěti kapitol, z nichž první a pátá je tvořena 

úvodem a závěrem. 

Ve druhé kapitole, která představuje teoretické východisko celé práce, bude řešena 

požární ochrana v České republice obecně od postupného historického vývoje v českých 

zemích, legislativní úpravy, orgánů státní správy a územní samosprávy působících na úseku 

požární ochrany přes charakteristiku celého Hasičského záchranného sboru České republiky 

po veškeré souvislosti požární ochrany, představující veřejný statek napojený na soustavu 

veřejných rozpočtů, a financování požární ochrany s nastíněním celkového rozpočtu 

Hasičského záchranného sboru České republiky. 

V následující třetí kapitole bude uveden Moravskoslezský kraj a blíže 

představen Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje s analyzováním jeho rozpočtů 

od roku 2006 do roku 2010. V kapitole budou podrobněji rozepsány jednotlivé rozpočty 
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za každý rok sledovaného období, zjišťováno z jakého zdroje je získáváno nejvíce finančních 

prostředků a na které výdaje je naopak mnoho prostředků vynakládáno. 

Ve čtvrté kapitole bude provedeno zhodnocení předcházející kapitoly a pomocí 

tabulek a názorných grafů popsán celkový vývoj hospodaření Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje za celé sledované období. Na základě zjištěných skutečnostní 

boudou uvedeny návrhy a doporučení, především nových zdrojů financování Hasičského 

záchranného sboru. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení hospodaření Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje a dle zjištěných skutečností podat návrhy a doporučení. 

V práci je použita metoda analýzy, která je podrobným rozborem zkoumaných hodnot, 

metoda komparace srovnávající uvedené veličiny a metoda deskripce zabývající se celkovým 

popisem. 
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2 POŽÁRNÍ OCHRANA V ČR 

„Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil 

život a zdraví osob, zvířata a majetek, při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných 

mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní a věcnou pomoc, nevystaví-

li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom 

důležitá okolnost.“
1
 

Smyslem požární ochrany je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry 

a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 

2.1 Historický vývoj požární ochrany v českých zemích 

V dávných dobách, kdy lidé ještě nedovedli vyvolat oheň křesáním, vznikal na zemi 

oheň při sopečné činnosti nebo bleskem při bouřce. Je tedy velmi pravděpodobné, že lidé 

se dříve naučili oheň využívat, než zakládat. Znalost použití ohně byla pro člověka důležitým 

krokem na cestě k civilizaci. Poskytoval mu teplo, chránil jej před dravou zvěří, dával 

možnost připravovat si pokrmy, pomáhal mýtit lesy a přeměňovat je v úrodná pole, tavit rudu 

a vyrábět kovové nástroje. V okamžiku, kdy nad ohněm člověk ztratil kontrolu, stával se z něj 

zlý pán, který mu místo užitku přinášel škodu a utrpení. Stal se jeho nepřítelem a člověk byl 

nucen hledat prostředky a způsoby, jak čelit jeho zákeřným rozmarům.
2
 

Ve 14. století se lidé snažili požárům předcházet, a když k nim došlo, 

tak je organizovaně likvidovat. Likvidaci požáru měl řídit rychtář a starší sousedé, kterým 

pomáhali občané podle svých profesí. V 17. století byl vydán první požární řád, který vymezil 

místa, na kterých musela ve městě stát tehdejší hasičská technika – vozy obité žebříky, háky, 

malé a velké stříkačky.
3
 

                                                 
1
 Zákon č. 237 ze dne 28. června 2000 o požární ochraně a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o požární 

ochraně). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 73, s. 3434-3453. Dostupný také 

z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3461. ISSN 1211-1244. 

2
 JANATA, J., V. HLADÍK a J. T. KOZÁK. Požáry v českých zemích. Příbram: Professional Publishing, 2009. 

99 s. ISBN 978-80-86946-96-2. 

3
 SKALSKÁ, K., Z. HANUŠKA a M. DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana. 

Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. 44 s. 

ISBN 978-80-86640-59-4. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3461
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První profesionální hasičský sbor byl založen 23. března 1853 v Praze. Následně 

16. srpna téhož roku přijal 30 nových zaměstnanců, jejichž pracovní náplní bylo hašení ohně, 

výcvik s tehdejší hasičskou technikou a po dobu 13 let také zametání ulic. Později vznikaly 

profesionální hasičské sbory také v ostatních městech republiky. 

K založení prvního českého dobrovolného hasičského sboru došlo ve Velvarech 

na Kladensku v roce 1864. Setkávání a cvičení těchto učňů vedlo k zvyšování vzdělanosti 

a všeobecné národní osvěty. 

Další rozvoj požární ochrany v českých zemích
4
 příznivě ovlivnil zemský zákon 

č. 135/1867 Sb., o právu shromažďovacím a tři zákony nazvané Řád policie požárové, zvlášť 

pro Čechy, Moravu a Slezsko. Tyto normy daly sborům pevný základ a byly hnací silou 

pro vznik dalších sdružení. 

V roce 1876 byl vydán Řád policie v příčině ohně v království Českém, 

který nařizoval podrobnosti v oblasti prevence proti požárům, organizaci, pravomoc 

při zásahu a trestní postih za skutky pro oheň nebezpečné. Na tento právní předpis navazuje 

stávající zákon o požární ochraně, přijatý v roce 1985, novelizovaný zákonem 

č. 237/2000 Sb., který platí dodnes. 
5
 

V roce 1919 byl ustaven Svaz dobrovolného hasičstva Československého, který měl 

celkem 265 000 členů. Profesionální hasiči byli jen v největších městech, v menších obcích 

se využívaly služby nadšených dobrovolníků. V době protektorátu byly zrušeny výše zmíněné 

zákony a hasiči byli převedení do gesce Ministerstva vnitra. Řada z nich se aktivně účastnila 

odboje, zhruba polovina z nich v koncentračních táborech zahynula. V květnové revoluci 

zemřelo na pražských barikádách 189 hasičů. 

Po válce počet dobrovolných hasičů překročil 400 000. V roce 1953 byl vytvořen 

Institut státního požárního dozoru. Postupně byly zakládány profesionální požární útvary 

ve městech a v průmyslových závodech se zvýšenými požárními riziky. Po listopadové 

revoluci 1989 přijali dobrovolní hasiči název Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, který se dělí na krajské, okresní a místní články. 

                                                 
4
 JANATA, J., V. HLADÍK a J. T. KOZÁK. Požáry v českých zemích. Příbram: Professional Publishing, 2009. 

99 s. ISBN 978-80-86946-96-2. 

5
 SKALSKÁ, K., Z. HANUŠKA a M. DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana. 

Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. 44 s. 

ISBN 978-80-86640-59-4. 
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Současný Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“) získal svůj 

název v roce 1995. 

2.2 Právní předpisy na úseku požární ochrany 

Problematika požární ochrany je upravena celou řadou právních předpisů
6
, 

které jsou vzájemně provázány. 

Z hlediska právních předpisů Evropské unie nepatří oblast požární ochrany do rámce 

komunitárního práva. Organizaci požární ochrany tedy řeší pouze národní předpisy 

jednotlivých členských států. Souvislost s požární ochranou lze nalézt pouze v oblasti 

sekundárního práva Evropského společenství ve směrnici Rady č. 89/106/EHS 

a jejím Interpretačním dokumentu č. 2, který se týká základních požadavků na požární 

bezpečnost staveb. Směrnice byla z hlediska klasifikace požární odolnosti stavebních 

výrobků, staveb a jejich částí provedena rozhodnutím Komise č. 2000/367/ES a zapracována 

do právního řádu České republiky. Řada směrnic EU však obsahuje požadavky na výrobky 

z hlediska jejich bezpečnosti, požadavky na celkovou bezpečnost, předcházení nebezpečným 

stavům a na připravenost k jejich zvládání. Součástí takto pojaté bezpečnosti je rovněž 

požární bezpečnost. Všechny tyto směrnice byly také vneseny do právního řádu České 

republiky.
7
 

Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot patří mezi základní lidská práva, 

jsou dána nejvyšším zákonem státu, kterým je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky. Na něj navazuje celá řada právních předpisů, které jsou Ústavě podřízeny, 

tj. nesmí s ní být v rozporu. 

Dalším významným předpisem je ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České Republiky, kterým je stanovena odpovědnost státu za ochranu životů, zdraví 

a majetkových hodnot. 

                                                 
6
 SKALSKÁ, K., Z. HANUŠKA a M. DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana. Praha: 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. 44 s. 

ISBN-978-80-86640-59-4. 

7
 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY: Koncepce požární prevence v České republice. 

Praha: Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003 [online]. HZS ČR 

[2012-01-11]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/koncepce-pozarni-prevence-v-ceske-republice-

pdf.aspx. ISBN 80-86640-09-4. 

http://www.hzscr.cz/soubor/koncepce-pozarni-prevence-v-ceske-republice-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/koncepce-pozarni-prevence-v-ceske-republice-pdf.aspx
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Zákonem č. 237/2000 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

je stanovena povinnost ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, 

působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany a povinnost jednotek 

požární ochrany, čímž jsou vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů 

a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. K provedení tohoto zákona slouží nařízení vlády č. 172/2001, 

ve znění nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým jsou rozpracovány v podrobnostech 

povinnosti krajů a obcí vést stanovenou dokumentaci požární ochrany. Obsahuje konkrétní 

druhy dokumentace a jejich obsah. 

 Zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění 

pozdějších předpisů, je upravena organizace, řízení a úkoly Hasičského záchranného 

sboru ČR, včetně práv a povinností jeho příslušníků. 

Zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů, je upravena působnost, oprávnění a povinnosti všech subjektů, 

které přicházejí do styku s přípravou na mimořádné události při záchranných a likvidačních 

pracích a ochraně obyvatelstva. Tento zákon je užíván v případech, kdy je k provádění 

záchranných a likvidačních prací nutná současná spolupráce složek integrovaného 

záchranného systému. Nevztahuje se na předcházení mimořádných událostí. 

Zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, zvaný 

také jako krizový zákon, je upravena působnost a pravomoci orgánů státní správy a územní 

samosprávy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace. 

Jedná se o krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky 

před vnějším napadením a jsou upraveny zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 

České Republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Mezi právní předpisy upravující požární ochranu patří také celá řada vyhlášek 

a nařízení např. vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru, známá také pod názvem vyhláška o požární prevenci, 

kterou jsou stanoveny podrobnosti k plnění povinností právnických a fyzických osob 

a způsobu výkonu státního požárního dozoru, vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci 

a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., která řeší plošné 

krytí, vnitřní organizaci a vybavení, řízení, podmínky akceschopnosti jednotek požární 



11 

ochrany, zásady a činnosti hasičů při zásahu a odbornou způsobilost a odbornou přípravu 

příslušníků nebo nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti 

zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. 

Rada kraje vydává v oblasti požární ochrany nařízením kraje požární poplachový 

plán kraje a nařízením kraje stanoví podmínky pro zabezpečení: 

1. plošného krytí území kraje jednotkami požární ochrany,  

2. zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,  

3. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,  

4. požární ochrany v budovách zvláštního významu,  

5. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

Obce vydávají obecně závaznou vyhláškou obce požární řád obce a stanovují 

podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. 

Oblast požární ochrany je upravena také celou řadou souvisejících právních předpisů 

jako zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a státní báňské správě, zákon 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 

všechny ve znění pozdějších předpisů, a plno dalších. 

2.3 Orgány na úseku požární ochrany 

Správní úřady
8
 na úseku požární ochrany jsou ministerstva (vnitra, financí, obrany) 

a hasičské záchranné sbory krajů. Úkoly státní správy plní v přenesené působnosti 

také orgány krajů a orgány obcí. 

                                                 
8
 Zákon č. 237 ze dne 28. června 2000 o požární ochraně a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o požární 

ochraně). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 73, s. 3434-3453. Dostupný 

také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3461. ISSN 1211-1244. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3461
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Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku požární ochrany. 

Úkoly ministerstva jsou plněny generálním ředitelstvím HZS ČR plnící úkoly 

dle § 24 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona č. 237/2000 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. Ministerstvo schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany, předkládá 

Ministerstvu financí návrh rozpočtu HZS, účelové dotace pro jednotky dobrovolných hasičů, 

zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování finančních prostředků, 

po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární ochranu po období stavu ohrožení 

státu a válečného stavu včetně přípravy na činnost v tomto období, vykonává státní požární 

dozor, je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany a ve věcech škol požární 

ochrany, kontroluje plnění úkolů daných zákonem a další. 

Dalším subjektem v oblasti požární ochrany je kraj, který projednává roční zprávu 

o stavu požární ochrany v kraji. Krajské úřady projednávají koncepci požární ochrany 

v kraji a organizují s hasičským záchranným sborem kraje požární ochranu v období stavu 

ohrožení státu a válečného stavu a další úkoly dané zákonem. Rada kraje vydává nařízením 

kraje požární poplachový plán kraje. V Každém kraji je zřízen Hasičský záchranný sbor kraje, 

který je blíže specifikován v následující podkapitole. 

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce a zabezpečuje jejich odbornou přípravu, zpracovává stanovenou 

dokumentaci požární ochrany, zřizuje ohlašovnu požárů, organizuje preventivně výchovnou 

činnost, zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečností 

zařízení, spolupracuje s ostatními obcemi v rámci požární ochrany a plní další úkoly 

stanoveny zákonem. Obecní úřad zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení 

státu a zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich 

odborné přípravě. 

Vláda stanovuje nařízením druhy dokumentace požární ochrany krajů a obcí, jejich 

obsah a vedení, podmínky akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných 

obcí a další úkoly stanoveny zákonem. 

2.4 Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičský záchranný sbor ČR je složkou  integrovaného záchranného systému 

(dále jen „IZS“), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události 

a při provádění záchranných a likvidačních prací.  
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HZS ČR
9
 je záchranný sbor státu, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 

Symbolem HZS ČR je znak, který znázorňuje příloha č. 1. 

HZS ČR plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovenými zvláštními právními 

předpisy na úseku: 

 požární ochrany, 

 integrovaného záchranného systému, 

 ochrany obyvatelstva, 

 krizového řízení. 

HZS ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS, správními 

úřady, jinými státními orgány, orgány samosprávy, mezinárodními organizacemi, 

zahraničními subjekty, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi 

a sdruženími občanů. V rámci spolupráce je s nimi oprávněn uzavírat jménem České 

republiky dohody, které upravují způsob vzájemné spolupráce a její bližší podmínky. 

Předmětem spolupráce bývá zejména stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování 

pomoci a informací při mimořádných událostech. 

Úkoly HZS ČR plní příslušníci Hasičského záchranného sboru ve služebním poměru, 

státní zaměstnanci a občanští zaměstnanci HSZ ČR. Celkové početní stavy příslušníků 

a občanských zaměstnanců stanovuje vláda. Příslušníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, které mají v obecném zájmu nebo zájmu zúčastněných osob zůstat utajeny 

před nepovolanými osobami. 

HZS ČR tvoří
10

: 

 generální ředitelství HZS ČR, 

                                                 
9
 Zákon č. 238 ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky). In: Sbírka zákonů České republiky. 

2000, částka 73, s. 3454-3460. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3461. ISSN 1211-1244. 

10
 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY. Organizační složky: Základní poslání Hasičského 

záchranného sboru ČR [online] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, © 2010 

[cit. 2012-01-09].  Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/zakladni-poslani-hasicskeho-zachranneho-sboru-

cr-224110.aspx 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3461
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3461
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 14 hasičských záchranných sborů krajů, 

 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany 

ve Frýdku-Místku, 

 Záchranný útvar v Hlučíně. 

Součástí generálního ředitelství HZS ČR jsou také vzdělávací, technická a účelová 

zařízení - Odborná učiliště požární ochrany ve Frýdku-Místku, Brně, Chomutově 

a Borovanech, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární 

ochrany Praha, Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky Olomouc, viz příloha č. 2. 

2.4.1 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

Generální ředitelství HZS ČR (dále jen „GŘ“) je součástí Ministerstva vnitra. V čele 

GŘ stojí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra.  Ministr vnitra na návrh 

generálního ředitele jmenuje a odvolává náměstky generálního ředitele. Generální ředitel, 

kterým je od 1. prosince 2011 plk. Ing. Drahoslav Ryba, je zodpovědný ministru vnitra 

za činnost HZS ČR. 

Ve vztahu k IZS, požární ochraně a ochraně obyvatel, zajišťuje GŘ dle zákona 

č. 237/2000 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů tyto úkoly: 

 schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany, 

 předkládá Ministerstvu financí návrh rozpočtu HZS ČR a návrh na poskytnutí 

dotací občanským sdružením, 

 předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace pro jednotky sborů 

dobrovolných hasičů, 

 zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování finanční prostředků 

ze státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu požární techniky 

pro obce, jejichž jednotky požární ochrany jsou určeny požárním poplachovým 

plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod, 
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 po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární ochranu pro období 

stavu ohrožení státu a válečného stavu a zabezpečuje přípravu na činnost v tomto 

období, 

 řídí výkon státní správy na úseku požární ochrany, 

 vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku 

požární ochrany 

 kontroluje plnění úkolů hasičských záchranných sborů krajů, 

 řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách 

požární ochrany, 

 zabezpečuje výzkum a vývoj, 

 stanovuje postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných případech 

se zjišťování těchto příčin zúčastňuje a zpracovává rozbory příčin vzniku požárů, 

 stanovuje zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku 

požární ochrany a podílí se na jejím zabezpečování, 

 vytváří a provozuje informační systém požární ochrany, 

 na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje poskytuje odbornou 

a metodickou pomoc při posuzování dokumentace staveb a technologií zvláštního 

významu, 

 soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární 

ochrany a ústřední řízení záchranných prací, 

 zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy 

jednotek požární ochrany, 

 zabezpečuje provádění požárně technických expertíz, 

 zajišťuje mezinárodní spolupráci hasičského záchranného sboru. 
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GŘ je orgánem státní správy ve věcech škol požární ochrany. V rámci této působnosti 

zřizuje, zrušuje a řídí střední školy požární ochrany a vyšší odborné školy požární ochrany, 

provádí v nich inspekci výchovy, vzdělávání a hospodářsky je zabezpečuje. 

2.4.2 Hasičský záchranný sbor kraje 

V čele hasičského záchranného sboru kraje
11

(dále jen „HZS“) je ředitel HSZ, kterého 

jmenuje a odvolává ministr vnitra, na návrh generálního ředitele HZS ČR po projednání 

s hejtmanem kraje. Ministr vnitra také jmenuje a odvolává náměstky ředitele HZS na jeho 

návrh. 

HZS kraje tvoří: 

 krajské ředitelství HZS, 

 územní odbory s jednotkami HZS, 

 vzdělávací, technická a účelová zařízení zřizovaná HZS. 

HZS je správním úřadem. Vykonává státní správu v oblasti IZS, požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve správním obvodě, kterým je území kraje. 

Sídlo kraje je zároveň sídlem HZS mimo HZS Středočeského kraje, jehož sídlem 

je Kladno. 

Hasičský záchranný sbor kraje, dle §26 zákona č. 237/2000 Sb., o požární ochraně: 

 zpracovává koncepci požární ochrany kraje, 

 vykonává státní požární dozor, 

 kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany, 

 odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru 

kraje, 

 koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány, 

                                                 
11

 ŠENOVSKÝ, M., V. ADAMEC a Z. HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4. 
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 projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany, 

 jedenkrát ročně zpracovává zprávu o stavu požární ochrany a předkládá 

ji krajskému úřadu, 

 zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární 

ochrany, 

 a další. 

2.4.3 Jednotky požární ochrany 

V České Republice jsou následující druhy požárních jednotek
12

: 

 jednotka HZS kraje, 

 jednotka hasičského záchranného sboru podniku, 

 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

 jednotka dobrovolných hasičů podniku, 

 vojenská hasičská jednotka. 

Jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) jsou uvnitř organizovány do skupin, 

družstev, čet a odřadů. Základní organizační jednotkou je družstvo, které je složeno z velitele 

a dalších pěti osob. Četa je sestavena z velitele čety a dvou a více družstev. Odřad je složen 

z velitele odřadu, čet, družstev nebo skupin jednoho nebo několika druhů jednotek. 

Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných JPO jsou při činnosti 

podřízeni svým velitelům a při zdolávání požáru veliteli zásahu.
13

 

Systém JPO
14

 byl vybudován pro hašení požárů. S technickým rozvojem společnosti 

ovšem vznikla potřeba zasahovat nejen u požárů, ale i u dalších událostí – dopravní nehody, 

havárie s únikem nebezpečných látek, živelné pohromy, katastrofy apod. 

                                                 
12

 ŠENOVSKÝ, M., V. ADAMEC a Z. HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4. 

13
 Zákon č. 237 ze dne 28. června 2000 o požární ochraně a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o požární 

ochraně). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 73, s. 3434-3453. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3461. ISSN 1211-1244. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3461
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Svým účelem představují JPO represivní nástroj proti vzniklým požárům, živelným 

pohromám a jiným mimořádným událostem. Jednotky PO mají za úkol provést likvidaci 

požáru, ale nemají činit veškerá opatření vedoucí k likvidaci živelních pohrom 

a jiných mimořádných událostí, ale pouze činit nutná opatření k odstranění bezprostřední 

hrozby ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí viz obrázek č. 2.1. 

Obrázek č. 2.1 Základní úkoly jednotek požární ochrany 

Základní úkoly jednotek požární ochrany 

 

 

 

Hašení požárů 

 Záchranné práce při živelních 

pohromách a jiných mimořádných 

událostech 

 

 

 

Likvidace požárů 

 
Omezení rizik a přerušení jejich 

příčin 

 

Zdroj: HALÁSEK, D., D. LENERT a B. PERNICA. Ekonomika obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006. 181 s. ISBN 80-248-1026-3, str. 151. 

JPO podávají neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému HZS. 

2.5 Požární ochrana jako součást veřejného sektoru 

Požární ochrana spadá do veřejného sektoru. Je to ta část národního hospodářství, 

která má neziskový charakter a je financována z veřejných rozpočtů v rámci přerozdělovacího 

procesu. Veřejný sektor ve smíšené ekonomice zabezpečuje veřejné statky pro obyvatelstvo 

na neziskovém principu. HZS ČR představuje čistý veřejný statek. 

Pro pochopení bližších souvislostí tato kapitola rozebírá výše zmíněné pojmy 

od veřejného sektoru, veřejných statků, veřejných financí až po celou veřejnou rozpočtovou 

soustavu. 

                                                                                                                                                         
14

 HALÁSEK, D., D. LENERT a B. PERNICA. Ekonomika obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku. Ostrava: 

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. 181 s. ISBN 80-248-1026-3. 
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2.5.1 Veřejný sektor 

Vznik veřejného sektoru
15

 úzce souvisí se vznikem státních útvarů, ideologií, 

vymezením vlastnickým vztahů a rozvojem společenské dělby práce. 

V současné ekonomické teorii nepřevládá jednoznačná definice veřejného sektoru. 

Na veřejný sektor můžeme pohlížet z několika hledisek. Nejvýznamnější je hledisko 

vlastnictví a hledisko financování. 

Někteří autoři definují veřejný sektor, jako „vše co je ve vlastnictví státu“. Ovšem 

toto kritérium není zcela přesné, jelikož některé činnosti veřejného sektoru vykonávají 

také subjekty, které jsou ve vlastnictví obcí, krajů nebo organizace, které jsou těmito 

činnostmi pověřené na základě příspěvků, grantů apod. Tudíž se častěji setkáme z hlediska 

vlastnictví s definicí „veřejný sektor je vše, co je ve veřejném vlastnictví“. 

Vymezení veřejného sektoru z hlediska financování používají i státy Evropské Unie. 

Zde jsou do veřejného sektoru zařazeny ty subjekty, které jsou zcela nebo zčásti financovány 

prostřednictví veřejných rozpočtů. Subjekty mohou být na veřejný rozpočet napojeny přímo 

na základě poskytnutých dotací či subvencí samostatným ekonomickým subjektům. 

Aby mohla být organizace zařazena z hlediska financování do veřejného sektoru, musí podíl 

veřejných zdrojů přesahovat více, jak polovinu jejích celkových příjmů. 

Veřejný sektor se vyznačuje tím, že:
16

 

 má neziskový charakter, 

 zabezpečuje veřejné statky pro obyvatelstvo, 

 produkci veřejných statků rozhoduje veřejnou volbou, zpravidla nepřímo 

rozhodováním volených zástupců, 

 je řízený veřejnou správou, která se člení na státní správu a územní samosprávu, 

 podléhá veřejné kontrole jak ze strany kontrolních orgánů, tak občanů 

a jejich volených zástupců tj. zastupitelů územních samospráv, 

                                                 
15

 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. 2. přeprac. vyd. Opava: OPTYS, 2007. 207 s. ISBN 80-85819-60-0. 
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 je financován resp. spolufinancován ze soustavy veřejných rozpočtů, 

 vytváří podmínky pro fungování soukromého sektoru, především tvorbou 

právního systému. 

2.5.2 Veřejné statky 

Veřejný sektor produkuje veřejné statky
17

, čímž rozumíme takové aktivity a služby, 

které jsou uplatňovány na základně veřejného zájmu, neprochází trhem a jsou zabezpečovány 

veřejnou správou, tzn. orgány státní správy a územní samosprávy. 

Veřejné statky se člení na čisté a smíšené. 

Čisté veřejné statky jsou z hlediska financování zcela hrazeny z veřejných financí. 

Jedná se převážně o statky kolektivní spotřeby, jejichž spotřeba je automatická. Řadíme 

zde např. veřejnou správu, veřejné komunikace, veřejné osvětlení, vnější i vnitřní ochranu 

státu a obyvatel, soudy apod. Mezi základní charakteristiky čistého veřejného statku, 

tedy i požární ochrany, patří nedělitelnost spotřeby mezi jednotlivými uživateli, 

nevylučitelnost ze spotřeby každého dalšího občana, nesoutěživost spotřebitelů a nulové 

mezní náklady na spotřebu každého dalšího jedince. 

Smíšené veřejné statky jsou financovány z veřejných i soukromých zdrojů. 

Jejich spotřeba je fakultativní, kdy se jednotlivec sám rozhodne, zda statek využívat bude 

či nikoliv, nebo příkazná, které využívat musí např. povinná školní docházka. 

Jsou poskytovány na neziskovém principu, jelikož neprochází trhem a neprodukují zisk. 

U smíšených veřejných statků je možné určit podíl jednotlivce na jejich spotřebě a stanovit 

uživatelský poplatek, který je modifikovanou cenou. Příkladem smíšeného veřejného statku 

je vzdělání, kde míra financování z veřejných zdrojů závisí na jeho stupni. 

2.5.3 Veřejné finance 

Veřejné finance představují peněžní vztahy, které vznikají v souvislosti s tvorbou, 

rozdělováním a použitím peněžních prostředků spojených s činností veřejných institucí. 

Představují jeden z nejdůležitějších nástrojů, působících ve veřejné ekonomice a jsou spojeny 
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se třemi základními principy, kterými jsou princip nenávratnosti, princip neekvivalence 

a princip nedobrovolnosti. 

Jsou rozlišovány tři základní funkce
18

 veřejných financí: 

 alokační, 

 redistribuční, 

 stabilizační. 

Podstatou alokační funkce veřejných financí je zajistit efektivní alokaci finančních 

prostředků v rámci rozpočtové soustavy. Musí přitom respektovat rozpočtové omezení, 

které je dáno vybranými finančními prostředky. 

Pojetí redistribuční funkce veřejných financí je spojeno s budováním státu blahobytu 

a se sociálními cíli. Hlavním cílem je zmírnit nerovnosti mezi subjekty ve společnosti 

a dosáhnout spravedlnost pomocí využití efektivních nástrojů redistribuce, při tvorbě, 

rozdělení a použití veřejných prostředků jak na straně veřejných příjmů, tak na straně 

veřejných výdajů. Redistribuční funkce je výsledkem solidarity. 

Stabilizační funkce slouží ke stabilizaci ekonomiky, makroekonomických veličin, 

a to zejména hospodářského růstu a zaměstnanosti. 

Veřejné finance představují soustavu veřejných rozpočtů. V České republice 

rozlišujeme dvě úrovně veřejných rozpočtů – centrální a územní. Veřejné rozpočty a fondy 

centrální úrovně zahrnují státní rozpočet, státní fondy, majetkové fondy, fondy zdravotních 

pojišťoven, státní finanční aktiva a jiné fondy. Mezi veřejné rozpočty územní úrovně řadíme 

rozpočty a fondy obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů.
19

 

Veřejné finance se zabývají tvorbou, rozdělením a použitím peněžních fondů 

v soustavě veřejných rozpočtů. 
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2.5.4 Soustava veřejných rozpočtů 

Rozpočtovou soustavu
20

 tvoří veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy, které 

společně tvoří celý finanční systém státu. Veřejné rozpočty představují důležitý nástroj 

politiky státu. 

Veřejné rozpočty tvoří: 

 nadnárodní rozpočet (např. rozpočet Evropské unie), 

 ústřední rozpočet (např. v ČR je to státní rozpočet), 

 rozpočty územní samosprávy (např. rozpočty obcí a krajů), 

 rozpočty veřejných podniků a veřejnoprávních neziskových organizací 

(např. rozpočty příspěvkových organizací, organizačních složek atd.). 

Veřejný rozpočet bilancuje běžné a kapitálové příjmy a výdaje. Z účetního pohledu 

musí být tato bilance vždy vyrovnána. Dochází ovšem k situaci, že nenávratné příjmy nestačí 

na krytí výdajů a příjmy se musejí doplnit využitím rezerv z minulých let či využitím 

návratných finančních prostředků např. úvěrem. Z uvedeného vyplývá, že rozpočet může být: 

 vyrovnaný, jsou-li příjmy rovny výdajům, tzn. P=V, 

 přebytkový, jsou-li příjmy větší než výdaje, tzn. P>V, 

 schodkový, jsou-li příjmy menší než výdaje, tzn. P<V. 

Situace vyrovnaného rozpočtu se na konci rozpočtového období vyskytuje poměrně 

vzácně. V případě přebytkové bilance se rozpočet na konci rozpočtového období vyrovná tím, 

že se přebytek převede do rezerv, aktiv nebo se použije na splacení dluhu. V opačném případě 

schodkového rozpočtu, se kterým se v praxi lze setkat nejčastěji, se vyrovnání provádí 

v průběhu rozpočtového roku z finančních rezerv či návratnými finančními prostředky. 

Rozpočet je na rozpočtové období sestavován pouze jeden a to každoročně. 

Z toho důvodu je rozlišován rozpočet běžný a kapitálový. Toto rozdělení je důležité 
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pro zjištění příčiny schodku, plánování investic apod. Běžný rozpočet představuje běžné 

neinvestiční každoročně se opakující příjmy a výdaje. Tvoří rozhodující část rozpočtu, měl by 

být z dlouhodobého hlediska vyrovnaný a být jakýmsi rozpočtovým omezením pro běžné 

výdaje každého rozpočtu. Kapitálový rozpočet bilancuje běžně se neopakující, spíše 

jednorázové příjmy a výdaje. Jsou jimi financovány investice ve veřejném sektoru 

z návratných zdrojů investic popř. kombinací návratných a nenávratných zdrojů financování. 

Veřejné rozpočty jsou sestavovány na jedno rozpočtové období, většinou je shodné 

s kalendářním rokem, a představuje základní finanční plán na dané období. Ve většině případů 

jsou sestavovány také střednědobé a dlouhodobé rozpočtové výhledy, představující prognózy 

na období více let. 

Rozpočtový proces zahrnuje delší období, než je rozpočtové období. Zpravidla 

1,5-2 roky. Je to způsobeno jednotlivými etapami rozpočtového procesu, kterými jsou 

Sestavení návrhu => projednávání a schválení => plnění => schvalování úprav => 

kontrola plnění rozpočtu. 

Sestavení návrhu rozpočtu začíná téměř rok před daným rozpočtovým obdobím 

a je nejsložitější etapou celého rozpočtového procesu. Návrh státního rozpočtu, 

který je základním rozpočtem státu, připravuje ministerstvo financí dle požadavků ústředních 

orgánů státní správy a územní samosprávy. Územní rozpočty připravují výkonné orgány 

daného územního celku např. finanční odbory. 

Jestliže se nepodaří schválit rozpočet před začátkem rozpočtového období, dochází 

k hospodaření na základě tzv. rozpočtového provizoria, kdy se hospodaří dle rozpočtu 

minulého rozpočtového období nebo dle ještě nechváleného rozpočtu. Kontrola plnění 

rozpočtu se provádí průběžně i následně po skončení rozpočtového období. 

Součástí rozpočtové soustavy jsou mimo veřejných rozpočtů také mimorozpočtové 

fondy. Jsou zřizovány na základě zákona a řídí se zákonem o rozpočtových pravidlech. 

Hospodaří s veřejnými prostředky a mohou mít vztah k příslušnému veřejnému rozpočtu. 
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Do soustavy mimorozpočtových fondů zahrnujeme: 

 státní mimorozpočtové fondy, 

 fond zdravotního pojištění, 

 fond sociálního zabezpečení, 

 účelové fondy obcí a krajů, 

 svěřenecké fondy. 

Prostředky v mimorozpočtových fondech mají podobně jako u kapitálového rozpočtu 

účelovou vazbu mezi druhy příjmů a výdajů. Oproti tomu v běžném rozpočtu až na výjimky 

účelová vazba není. 

2.6 Financování Hasičského záchranného sboru ČR 

Hlavním zdrojem financování HZS ČR je státní rozpočet. Prostředky jsou přidělovány 

správcem kapitoly Ministerstva vnitra z rozpočtu Ministerstva vnitra. Rozpočet HZS ČR 

je tvořen rozpočetem GŘ, které je součástí Ministerstva vnitra, rozpočetem HZS krajů, 

které představují organizační složky státu v působnosti GŘ, rozpočetem Střední odborné 

školy a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku a Záchranným útvarem 

v Hlučíně. 

Příjmy a výdaje HZS ČR jsou příjmy a výdaje státního rozpočtu. Způsob třídění 

rozpočtu upravuje rozpočtová skladba
21

 využívající třídění odpovědnostní, druhové, 

odvětvové nebo konsolidační. 

Nejvíce užívané je druhové třídění, které třídí operace do tří základních okruhů – 

příjmy, výdaje a financování. Druhové třídění umožňuje rozlišit třídy, seskupení položek, 

podseskupení položek a jednotlivé položky příjmů a výdajů. 

Druhové členění rozlišuje třídy: 

Třída 1 – Daňové Příjmy 
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Třída 2 – Nedaňové příjmy 

Třída 3 – Kapitálové příjmy 

Třída 4 – Přijaté dotace 

Třída 5 – Běžné výdaje 

Třída 6 – Kapitálové výdaje 

Třída 8 – Financování 

Poslední třída financování má v rozpočtu zvláštní postavení, jelikož jde o operace, 

které zabezpečují financování schodku hospodaření nebo využití přebytku hospodaření 

a jeho zhodnocení. Tato položka se nejčastěji používá jako opravná položka, která nemá 

charakter příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, ale jedná se o stavovou veličinu. Zajišťuje 

vyrovnání salda rozpočtu v případě přebytu nebo schodku. 

2.6.1 HZS ČR jako organizační složka státu a pravidla jejího financování 

HZS ČR je organizační složka státu, kterou zřizuje ministerstvo vnitra, a řídí 

se pravidly hospodaření dány zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

Základním východiskem je, že hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jim 

stanovuje správce kapitoly Ministerstva vnitra. Příjmy a výdaje HZS ČR jsou příjmy a výdaje 

státního rozpočtu a musí souviset s činnostmi, které byly vymezeny zákonem č. 238/2000 Sb., 

o Hasičském záchranném sboru ČR, kterým byl HZS ČR zřízen. 

Prostředky lze čerpat jen do výše závazných ukazatelů stanovených zákonem 

o státním rozpočtu nebo správcem kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. 

HZS ČR dále hospodaří s mimorozpočtovými zdroji, tedy s prostředky fondů, 

které zřizuje. Zdrojem fondů jsou zisk z hospodářské činnosti, peněžité dary a prostředky 

poskytnuté ze zahraničí dle předem vymezeného právního aktu, kterým byly poskytnuty. 

Mimorozpočtové zdroje se používají prostřednictvím rozpočtu. Výjimkou jsou prostředky 

fondu kulturních a sociálních potřeb, které jsou s výjimkou prostředků určených 

na financování reprodukce dlouhodobého majetku používány přímo. Reprodukce majetku 
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je financována ze svého rozpočtu v rámci stanovených závazných ukazatelů financování 

programů. 

Rozpočet se člení dle druhového členění rozpočtové skladby. HZS ČR zřizuje 

příjmový a výdajový rozpočtový účet, kde soustřeďuje veškeré příjmy a výdaje svého 

hospodaření, a také účty svých fondů. 

Mezi peněžní fondy, které organizační složky státu a tedy i HZS ČR zřizuje je: 

 rezervní fond, 

 fond kulturních a sociálních potřeb. 

Zdrojem rezervního fondu jsou převedené prostředky nevyčerpané na plnění úkolů 

v běžném rozpočtovém roce, přijaté peněžní dary, v běžném rozpočtovém roce nepoužité 

prostředky poskytnuté ze zahraničí, příjmy z prodeje nemovitého majetku darovaného 

nebo zděděného. Zdroje lze použít k úhradě rozpočtem nezajištěných provozních potřeb, 

na reprodukci majetku a k jiným výdajům, které v mimořádných případech schválí vláda. 

Účelově určené dary a prostředky se použijí v souladu s jejich určením. 

Zdroje fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) je tvořen základním 

přídělem z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů popř. na mzdy, 

náhrady mzdy a z odměn. Prostředky jsou do fondu přidělovány formou záloh a následně 

pak vyúčtovány v rámci účetní závěrky. FKSP zabezpečuje kulturní, sociální a další potřeby. 

Ve prospěch státního rozpočtu se zaúčtují za běžný rozpočtový rok pouze platby, 

obdržené do 31. prosince běžného rozpočtového roku. Náhrada výdajů z minulého roku 

vydané nebo nedoplatky z minulého roku a z let dřívějších přijaté po 1. lednu běžného 

rozpočtového roku, jsou rozpočtovým příjmem běžného rozpočtového roku. 

Dalším zdrojem financování HZS ČR jsou příspěvky kraje, který HZS přispívá 

k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. 

Obce jsou do podporování požární ochrany zapojovány v rámci samostatné 

působnosti, kdy zabezpečují výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení pro území svého územního obvodu, umožňují dislokaci jednotek 
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HZS v katastrálním území obce dle nařízení kraje a přispívají na provoz a vybavení těchto 

jednotek.
22

 

Přímo mohou obce poskytovat finanční prostředky pouze jako dotaci popř. dar. 

Novela o rozpočtových pravidlech umožňuje přijímat dary a příspěvky od právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a fyzických osob. 

2.6.2 Rozpočet Hasičského záchranného sboru ČR 

Rozpočet HZS ČR zahrnuje rozpočty Generálního ředitelství HZS ČR, Střední 

odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku, 

HZS krajů a Záchranného útvaru v Hlučíně. 

Příjmy jsou tvořeny daňovými, nedaňovými a kapitálový příjmy, z nichž značnou část 

tvoří příjmy daňové, které představují pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti. 

Převážnou část výdajů tvoří platy zaměstnanců, povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem, výdaje na financování programů reprodukce majetku a již v menší výši 

ostatní běžné výdaje. Další výdaje, které představují nižší částky, zahrnují převody do FKSP, 

sociální dávky, výdaje na výzkum a vývoj aj. 

Tabulka č. 2.1 Příjmy a výdaje HZS ČR za období 2006–2010 (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy 1 703 416 1 556 945 1 490 840 1 487 720 1 276 943 

Výdaje 7 870 940 8 254 975 9 081 101 8 756 243 8 631 721 

Saldo příjmů a výdajů -6 167 524 -6 698 030 -7 590 261 -7 268 523 -7 354 778 

Zdroj: Roční zprávy o činnosti HZS ČR 2006-2010, vlastní zpracování. 

Příjmy přidělované na činnost HZS ČR se každoročně snižují. Za sledované období 

se příjmy snížily až o 426 473 tis. Kč, z 1 703 416 tis. Kč v roce 2006 na 1 276 943 tis. Kč 

v roce 2010. Převážná část příjmů je přidělována na činnost HZS krajů. 

Ve sledovaném období 2006–2010, byly nejvyšší výdaje HZS ČR v roce 2008. 

Od roku 2006 výdaje rostly a od roku 2009 mírně klesají. 
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HZS ČR hospodaří se schodkem, jelikož příjmy jsou menší než celkové výdaje, 

což znázorňuje také tabulka č. 2.1, kde je uvedena také hodnota salda příjmů a výdajů. 

2.6.3 Ekonomické ukazatele požární ochrany 

Ekonomické ukazatele požární ochrany představují porovnání výdajů HZS ČR k HDP. 

Tabulka č. 2.2 znázorňuje celkové výdaje HSZ ČR, škody způsobené požáry a částku 

uchráněných hodnot v porovnání s výší HDP v běžných cenách za sledované období. 

Ukazatel požárních škod zahrnuje pouze škody, které byly způsobeny požáry, nejsou zde 

započítány škody způsobené výbuchem, terorismem apod. 

Tabulka č. 2.2 Ekonomické ukazatele HZS ČR za období 2006-2010 

Ekonomické ukazatele 
Roky 

2006 2007 2008 2009 2010 

HDP v běžných cenách (v mld. Kč) 3204,10 3530,20 3705,70 3625,90 3709,30 

Výdaje HZS ČR (v mld. Kč) 7,87 8,26 9,08 8,76 8,81 

podíl výdajů k HDP (v %) 0,25 0,23 0,25 0,24 0,24 

přímé škody způsobené požáry (v mld. Kč) 1,93 2,16 3,28 2,17 1,96 

přímé škody k HDP (v %) 0,06 0,06 0,09 0,06 0,05 

uchráněné hodnoty u požárů (v mld. Kč) 9,18 8,97 14,55 9,08 11,12 

uchráněné hodnoty k HDP (v %) 0,29 0,25 0,39 0,25 0,30 

Zdroj: Statistická ročenka GŘ 2010, vlastní zpracování. 

Ukazatel výdaje HZS ČR zahrnuje výdaje všech rozpočtových zdrojů 

i mimorozpočtových zdrojů. Celkové výdaje byly nejvyšší v roce 2008, kdy dosáhly 

přes 9 mld. Kč. V porovnání s HDP, který byl také vyšší než v předchozích letech, dosáhl 

podíl výdajů HZS ČR k HDP až 0,25 %. 

Přímé škody v jednotlivých letech mají do roku 2008 rostoucí tendenci 

a poté se každoročně snižují. Způsobené škody byly nejnižší v roce 2006, kdy dosáhly výše 

1,93 mld. Kč a nejvyšší v roce 2008, kdy přesáhly výši 3,28 mld. Kč.  Podíl HDP k těmto 

škodám stagnuje, až na rok 2008, kdy dosáhl největší hodnoty 0,09 %. 

Při porovnání ukazatelů škod způsobených požáry s uchráněnými hodnotami 

při požárech, můžeme vidět převahu uchráněných hodnot. V roce 2008 převažují uchráněné 

hodnoty požárů nad škodami o 11,27 mld. Kč. Je pravděpodobné, že jedním z důvodu takto 

pozitivního výsledku, je dán velikým důrazem na prevenci proti požárům a včasnými dojezdy 

hasičů na místa požárů. 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÉHO HASIČSKÉHO 

SBORU 

Hasičské záchranné sbory krajů vznikly na základě zákona č. 238/2000 

Sb., o Hasičském záchranném sboru České Republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

který je účinný od roku 2001. Práva a povinnosti dřívějších hasičských záchranných sborů 

okresů přešly na HZS krajů, které představují správní úřady na úseku požární ochrany. 

V Moravskoslezském kraji přešla působnost hasičských záchranných sborů z okresů 

Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná, Opava a Ostravy na Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“). 

3.1 Charakteristika Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj
23

, nejvýchodnější kraj České republiky, se nachází na pomezí 

Moravy a Slezska. Leží ve středu evropského prostoru, na hranici států Polska, Slovenska 

a Rakouska. Kraj rozkládající se na rozloze 5 427 km² je lemován velkým množstvím pohoří. 

Na západě leží Hrubý Jeseník, s nejvyšší horou Praděd, na jihovýchodě Moravskoslezské 

Beskydy, jehož nejvyšší horou je Lysá hora a pro mnohé známý Radhošť, jihozápad pokrývají 

Nízký Jeseník a Oderské vrchy a z nižších oblastí se zde nalézá Opavsko-ostravská pánev 

a krajinný koridor Moravská brána. Z nejznámějších řek nalezneme Ostravici, Odru, Olši, 

Moravu a Opavu. 

Kraj vznikl 1. ledna 2001, kdy nabyl účinnosti ústavní zákon 

č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Název „Moravskoslezský kraj“ byl změněn 

ke dni 31. května 2001 ústavním zákonem č. 176/2001 Sb., kterým se mění 

ústavní zákon č. 347/1997 Sb. V kraji se nachází 5 statutárních měst, 35 měst, 3 městyse 

a 300 obcí. 

V Moravskoslezském kraji žije k 31. 12. 2010, kdy bylo poslednímu sčítání lidu, 

1 243 220 obyvatel. Hustota osídlení činí 230 obyvatel na km
2
. Největší počty obyvatel žijí 

ve městech Ostrava-město a Karviná. Nalezneme zde druhé největší letiště v ČR, mezinárodní 
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 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. O kraji: Základní informace [online] Moravskoslezský kraj, © 2010, 

[cit. 2012-03-09].  Dostupné z: http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/zakladni_informace.html. 

http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/zakladni_informace.html
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letiště Leoše Janáčka v Mošnově a z nejznámějších míst např. Slezskoostravský hrad, 

Štramberskou trúbu, Hrad Hukvaldy, technické muzeum Tatra v Kopřivnici, rozhlednu 

Landek a plno dalších známých hradů, zámků, rozhleden a jiných památek. 

3.2 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
24

 vznikl 1. ledna 2001 na základě 

zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České Republiky. HZS MSK, 

který symbolizuje znak v příloze č. 3, představuje správní úřad na úseku požární ochrany, 

jehož spádovou oblastí je právě Moravskoslezský kraj 

HZS MSK vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy 

na úseku požární ochrany. Z hlediska hospodářsko-právního je organizační složkou státu 

a samostatnou účetní jednotkou. 

Vnitřně je HZS MSK členěn na: 

 krajské ředitelství, 

 územní odbory, 

 jednotky požární ochrany. 

Krajské ředitelství, které sídlí v územním obvodu Ostrava-Zábřeh, se vnitřně člení 

na kancelář krajského ředitele a úseky, které se člení na odbory a oddělení popř. pracoviště, 

viz příloha č. 4. V čele úseku stojí náměstek krajského ředitele, v čele odboru ředitel odboru 

a v čele oddělení a pracoviště vedoucí. Ředitelem krajského ředitelství je plk. Ing. Zdeněk 

Nytra, který odpovídá za odborné řízení a koordinaci činnosti HZS MSK, za správu majetku, 

investiční činnost a má velitelskou pravomoc při řízení JPO. V jeho nepřítomnosti 

jej zastupuje náměstek krajského ředitele pro IZS a operační řízení plk. Ing. Vladimír Vlček. 

Kancelář krajského ředitele zabezpečuje organizaci a koordinaci činností krajského 

ředitelství. Vnitřně se člení na oddělení organizační, personální, pracoviště právní 

a psychologické. Kancelářské ředitelství dále zahrnuje úsek prevence a civilní nouzové 
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připravenosti, úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení, úsek ekonomiky, 

pracoviště interního auditu a pracoviště kontroly. 

Úsek prevence a plánování je tvořen odborem prevence a odborem ochrany 

obyvatelstva a plánování. Odbor prevence odpovídá za zabezpečení výkonu státní správy 

v oblasti požární ochrany, podílí se na odborné přípravě hasičů, na preventivně výchovné 

činnosti a organizuje v rámci své působnosti porady a metodická zaměstnání. Zabezpečuje 

kontrolní činnost na úseku požární ochrany, stavební prevenci a zjišťování příčin vzniku 

požárů. Odbor se vnitřně dělí na oddělení kontrolní činnosti, oddělení stavební prevence 

a oddělení zjišťování příčin vzniku požárů. Odbor ochrany obyvatelstva a plánování odpovídá 

za řešení problematiky ochrany obyvatelstva včetně varování, evakuace, nouzového přežití 

a výchovy. Zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje. Vnitřně se dělí na oddělení 

ochrany a přípravy obyvatelstva, oddělení krizového a havarijního plánování.  

Úsek IZS a operačního řízení je tvořen odborem IZS, odborem služeb, odborem 

komunikačních a informačních systémů a odborem operačního řízení. V čele úseku stojí 

náměstek krajského ředitele, který je přímým nadřízeným ředitelům uvedených odborů a má 

velitelskou pravomoc při řízení zásahu JPO. Odborně usměrňuje činnost územních odborů 

HZS MSK. Odbor IZS odpovídá za řešení problematiky IZS kraje, koordinaci záchranných 

prací a spolupráci složek IZS, usměrňování, koordinaci a kontrolu činnosti JPO, organizaci 

a výkon služby v jednotkách HZS kraje, odbornou přípravu v této oblasti a zabezpečuje 

akceschopnost techniky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Odbor se vnitřně člení 

na oddělení odborné přípravy, oddělení IZS a řízení JPO a velitele stanic územního odboru 

Ostrava. Odbor služeb zabezpečuje akceschopnost techniky a technických prostředků požární 

ochrany, prostředky pro práci v prostředí nebezpečných látek nebo na vodě a podílí 

se na odborné přípravě. Odbor se vnitřně dělí na oddělení strojní služby, oddělení chemicko-

technické služby a chemickou laboratoř ve Frenštátu pod Radhoštěm. Odbor komunikačních 

a informačních systémů odpovídá za výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí, 

zřízení a zabezpečení systému varování a za krizovou komunikaci. Odbor je vnitřně členěn 

na oddělení informačních systémů, oddělení komunikačních systémů, oddělení vyrozumění 

a varování. Odbor operačního řízení odpovídá za plnění úkolů operačního řízení JPO 

a za krizovou komunikaci. Je členěn na krajské operační a informační středisko, oddělení 

technického zabezpečení a GIS a pracoviště krizového řízení. 



32 

Úsek ekonomický je tvořen odborem finančním a odborem provozním a správy 

majetku. V čele stojí náměstek krajského ředitele, který je přímým nadřízeným ředitelů 

uvedených odborů. Odbor finanční je odpovědný za přípravu rozpočtu HZS MSK 

a za rozpočtové hospodaření podle schváleného rozpočtu. Odbor je vnitřně členěn na oddělení 

účetnictví, oddělení závazkových vztahů a pracoviště rozpočtu. Odbor provozní a správy 

majetku je odpovědný za hospodaření s majetkem v působnosti HZS MSK. Je zde zajišťována 

majetkoprávní agenda související s předepsanými výstupy na resortní program a správu 

majetku. Odbor je členěn na oddělení správy majetku, oddělení evidence majetku, oddělení 

zásobování a skladů, sklad materiálu a chráněné pracoviště v Bílovci.  

Pracoviště interního auditu a kontroly je v přímé působnosti krajského ředitele. 

Vedoucí těchto pracovišť jsou přímo podřízeni krajskému řediteli. Pracoviště interního auditu 

a kontroly zabezpečuje kontrolní systém HZS MSK, organizuje a koordinuje kontrolu plnění 

úkolů HZS MSK a kontroluje dodržování právních předpisů a interních aktů řízení v praktické 

činnosti pracovníků HZS MSK.  

Územní odbory HZS MSK (dále jen „ÚO“) zabezpečují státní správu na úseku 

požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a plnění stanovené úkoly na úseku krizového 

řízení. Místní působnost územního odboru je dána s ohledem na správní členění kraje podle 

působností obcí s rozšířenou působností. 

Územními odbory HZS MSK jsou: 

 ÚO Bruntál, 

 ÚO Frýdek-Místek, 

 ÚO Karviná, 

 ÚO Nový Jičín, 

 ÚO Ostrava, 

 ÚO Opava. 

Jednotky HZS MSK jsou dislokovány na stanicích, v jejichž čele je velitel stanice 

s velitelskou pravomocí při řízení zásahu JPO. Dále jsou zde velitel čety a velitel družstva. 
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Velitelskou pravomoc řídit síly a prostředky v operačním řízení má rovněž řídící důstojník. 

V příloze č. 5 je uvedeno členění hasičských stanic podle jednotlivých územních odborů. 

3.3 Analýza rozpočtů HZS MSK 2006-2010 

Hasičský záchranný sbor kraje je financován z rozpočtových a mimorozpočtových 

zdrojů. Rozpočtové zdroje představují prostředky ze státního rozpočtu a mimorozpočtové 

zdroje, které jsou tvořeny prostředky zřizovaných fondů, příspěvky krajů, obcí, fyzických 

a právnických osob nebo dotacemi ze strukturálních fondů Evropské unie viz obrázek č. 3.1. 

Obrázek č. 3.1 Financování hasičského záchranného sboru kraje 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

HZS MSK stejně jako každá organizační složka státu hospodaří dle předem 

schváleného rozpočtu. V průběhu roku se v rozpočtu provádějí změny, které jsou uvedeny 

v rozpočtu po změnách, a nakonec organizace předkládá skutečně čerpaný rozpočet. Údaje 

o čerpání rozpočtu zveřejňuje HZS MSK každoročně v ekonomické části zprávy o stavu 

požární ochrany v kraji, ale v práci jsou kombinovány údaje nejen ze zpráv o stavu požární 

ochrany, ale také z informačního systému Ministerstva financí ARIS a jeho aktuální verzi 

UFIS. 

Pro srovnání jsou uvedeny tabulky obsahující za jednotlivé roky rozpočet schválený, 
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rok 2011 nebyla dosud zpráva o stavu požární ochrany společně se schváleným rozpočtem 

za rok 2011 zveřejněna. 

Úpravy schváleného rozpočtu se provádění prostřednictvím rozpočtových opatření 

a řídí se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozpočtová opatření jsou členěna na rozpočtová opatření vlastní, rozpočtová opatření 

Ministerstva vnitra, prostřednictvím GŘ, a rozpočtová opatření týkající se mimorozpočtových 

zdrojů. 

Vlastními rozpočtovými opatřeními jsou přesunovány prostředky státního rozpočtu 

v rámci závazných ukazatelů tak, aby bylo možné finančně pokrýt plánované nákupy všech 

odborných oddělení v průběhu jednotlivých měsíců roku dle § 25 odst. 1 zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Také změny rozpočtu GŘ 

a úpravy mimorozpočtových zdrojů jsou schvalovány v průběhu celého roku na základě 

úpravy závazných limitů a ukazatelů. 

Příjmy HZS MSK jsou převážně tvořeny daňovými příjmy, tedy přijatými prostředky 

z pojistného na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti od zaměstnavatele a zaměstnanců ve služebním poměru. Dalším zdrojem jsou 

příjmy nedaňové, kapitálové a přijaté transfery, které již tvoří menší hodnoty z celkových 

příjmů. 

Do celkových výdajů jsou zahrnovány prostředky na financování programů, které 

zahrnují investiční výdaje a neinvestiční výdaje vázané na investiční programy, a běžné 

výdaje, které jsou tvořeny běžnými provozními výdaji, celkovými mzdovými prostředky, 

povinným pojistným, odvody na sociální dávky a odváděnými prostředky do Fondu 

kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). 

3.3.1 Rozpočet za rok 2006 

Při úpravách schváleného rozpočtu na rok 2006
25

 bylo provedeno v průběhu roku 

celkem 60 rozpočtovým opatření a to 11 vlastních, 20 rozpočtových opatření GŘ 

a 29 opatření mimorozpočtových zdrojů. V tabulce č. 3.1 lze vidět, jak se díky rozpočtovým 

opatřením změnil schválený rozpočet a kolik bylo skutečně čerpáno. 
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Úpravy rozpočtu se týkaly mezd a souvisejících výdajů, dávek nemocenské péče, 

odchodného, přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi programového 

financování, zvýšení investičních prostředků a běžných výdajů. Povolení na překročení 

závazných ukazatelů bylo vydáno také na zapojení mimorozpočtových zdrojů, použití 

prostředků převedených do rezervního fondu koncem roku 2005, zapojení prostředků FKSP 

a ze strukturálních fondů Evropské Unie. 

Běžné výdaje byly také navýšeny rozpočtovými opatřeními z kapitoly Všeobecná 

pokladní správa z položky Rezervy na mimořádné výdaje. 

Tabulka č. 3.1 Rozpočet HZS MSK za rok 2006 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rozpočet 

Skutečnost 
schválený po změnách 

Daňové příjmy 112 969 112 986 112 125 

Nedaňové příjmy 1 204 1 204 6 935 

Kapitálové příjmy 0 0 2 196 

Přijaté dotace 0 0 13 444 

PŘÍJMY CELKEM 114 173 114 190 134 700 

Investiční výdaje 28 322 43 266 48 551 

Neinvestiční vázané na investiční výdaje 24 447 22 650 24 358 

Výdaje na financování programů 52 769 65 916 72 909 

Ostatní provozní výdaje 60 829 68 487 74 027 

Mzdové prostředky 366 169 365 521 365 671 

Povinné pojistné 126 185 125 991 126 044 

FKSP 6 941 6 942 6 921 

Sociální dávky 8 475 6 975 7 569 

Běžné výdaje 568 599 573 916 580 232 

VÝDAJE CELKEM 621 368 639 832 653 141 

Zdroj: Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2006, databáze ARIS, vlastní zpracování 

Celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu překročeny o 20 527 tis. Kč. Jejich 

skutečné čerpání dosáhlo výše 134 700 tis. Kč.  

Daňové příjmy, které v roce 2006 přesáhly výši 112 125 tis. Kč, představují hlavní 

příjem HZS MSK, což můžeme vidět také z tabulky č. 3.1. Dalším významným příjmem jsou 

čerpané transfery ve výši 13 444 tis. Kč. Nejnižší z celkových příjmů dosáhly příjmy 

kapitálové představující hodnotu 2 196 tis. Kč. Oproti daňovým příjmům, které nebyly 

splněny z důvodu nesouladu mezi vyplacenými mzdami a odvedenými příjmy, byly nedaňové 

ve výši 6 935 tis. Kč vysoce překročeny a to díky přijatým dotacím od obcí, měst a nadace 

ČEZ. 
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Do nedaňových a kapitálových příjmů se zahrnují mimo jiné také příjmy z vlastní 

činnosti ve výši 3 214 tis.  Kč a příjmy za prodej automobilu v hodnotě 31 tis. Kč. Dary 

neinvestiční a na pořízení dlouhodobého majetku převyšující částku 3 635 tis. Kč byly 

použity cestou mimorozpočtových zdrojů. 

Mezi další příjmy HZS MSK patří také přijaté náhrady od fyzických osob za jimi 

způsobené škody, vratky přeplatků záloh z minulých rozpočtových let, přijaté pokuty, penále, 

úroky a prostředky ze sběrných surovin za prodej neupotřebeného majetku. 

Celkové výdaje HZS MSK překročily upravený rozpočet o necelých 13 309 tis. Kč 

a dosáhly celkové výše 653 141 tis. Kč. 

Největší podíl na celkových výdajích mají běžné výdaje, které byly čerpány 

ve výši 580 232 tis. Kč, především díky mzdovým prostředkům, které ve výši 365 671 tis. Kč 

zaujímají nejvyšší položku celého rozpočtu HZS MSK. Vysoký podíl na běžných výdajích 

zaujímá také povinné pojistné s částkou 126 044 tis. Kč a ostatní provozní výdaje čerpající 

74 027 tis. Kč. Nejnižší položkou z celkových výdajů je FKSP, do kterého odešlo 

6 921 tis. Kč, a obdobně jsou na tom výdaje na sociální dávky ve výši 7 569 tis. Kč. 

Mzdové prostředky, které zahrnují platy zaměstnanců v pracovním poměru, 

zaměstnanců ve služebním poměru tj. příslušníků a ostatní platby za provedenou práci, 

představují nejvyšší část z celkových mzdových prostředků. K 30. květnu 2006 představují 

stavy zaměstnanců 920 příslušníků a 53 zaměstnanců v pracovním poměru. Průměrný plat 

zaměstnanců v pracovním poměru činil 23 237 Kč a plat příslušníků 30 175 Kč. Z ostatních 

plateb za odvedenou práci byly hrazeny odměny za práce podle dohod, odstupné, refundace 

mezd a peněžité dary.  

Z provozních výdajů jsou kryty mezinárodní konference a další odborné akce. 

V průběhu roku 2006 se uskutečnilo celkem 107 zahraničních služebních cest, 

na které se vynaložilo celkem 702 tis. Kč. Z dalších odborných akcí HZS MSK se každoročně 

spolupořádá „Mezinárodní sympozium o Požární ochraně“, které se konalo ve dnech 

14. - 15. září 2006 v prostorách Technické univerzity VŠB v Ostravě, v souladu se smlouvou 

HZS MSK se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství Technické univerzity 

Ostrava. Z rozpočtu HZS MSK bylo hrazeno 50 % vykalkulovaných nákladů akce. 
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Výdaje na financování programů přesáhly schválený rozpočet a dosáhly 

výše 72 909 tis. Kč, z toho 48 551 tis. Kč šlo na investiční výdaje a částka 24 358 tis. Kč 

na neinvestiční výdaje, které jsou vázány na investiční programy. Výdaje byly vynaloženy 

na financování reprodukce movitého a nemovitého majetku a týkaly se tří investičních 

programů, a to č. 214211 Pořízení, obnova a provozování ICT HZS, č. 214212 Reprodukce 

nemovitého majetku HZS a č. 214213 Reprodukce movitého majetku HZS. 

HZS MSK hospodařil v roce 2006 také s prostředky mimorozpočtových zdrojů, 

a to z prostředků převedených z rezervního fondu dle § 47 zákona 218/2000 Sb., 

ve výši 3 790 tis. Kč, z příjmů dle zákona č. 133/1985 Sb. ve výši 2 891 tis. Kč, z prostředků 

dle § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 3 626 tis. Kč, z prostředků FKSP 

ve výši 1 753 tis. Kč a z prostředků strukturálních fondů Evropské unie v celkové 

výši 1 807 tis. Kč. 

Mimorozpočtové zdroje byly v roce 2006 využity k mnoha účelům. Z rezervního 

fondu k úhradě nemocenských dávek, sociálního a zdravotního pojištění příslušníků, k výplatě 

odchodného, odvodům do FKSP, k úhradě rozpočtem nezajištěných provozních potřeb nebo 

k úhradě odkupu pozemku HZS Rýmařov. Prostředky z rozpočtu obcí nebo právnických a 

fyzických osob např. k opravě vstupního schodiště Hasičské stanice Bohumín, nátěrům střech 

hasičské stanice Frýdek-Místek, opravě střechy hasičské stanice Bílovec, k nákupu výpočetní 

techniky pro územní odbor Karviná, rekonstrukci dílen a garáží objektu hasičské stanice Nový 

Jičín a dalších. Z prostředků FKSP byla hrazena rekonstrukce rekreačního střediska 

v Zálužné. 

3.3.2 Rozpočet za rok 2007 

V roce 2007 přijal HZS MSK celkem 72 rozpočtových opatření týkajících se rozpočtu 

HZS MSK za rok 2007
26

, z toho bylo 12 vlastních, 31 opatření GŘ a 29 opatření 

týkajících se mimorozpočtových zdrojů. Změny znázorňuje tabulka č. 3.2. 

V rozpočtu byly navýšeny mzdové prostředky a související výdaje, čímž bylo řešeno 

zabezpečení přechodu na odměňování dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, dále došlo ke snížení 
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ostatních plateb za provedenou práci, dávek nemocenské péče, odchodného, k přesunu 

finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi programového financování a zároveň 

navýšení investičních i neinvestičních prostředků programů financování a zvýšení běžných 

výdajů na pokrytí výdajů spojených s přípravou a provedením 3. mistrovství Evropy 

v požárním sportu v Ostravě. 

Povolení na překročení závazných ukazatelů bylo vydáno také na zapojení 

mimorozpočtových zdrojů, použití prostředků představující příjmy organizace získané za jiné 

služby nebo práce konané za úhradu vynaložených nákladů a zapojení prostředků FKSP. 

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa, která zahrnuje rezervy na mimořádné výdaje, 

byly uvolněny prostředky na odstranění následků povodní a řešení mimořádných škod 

v souvislosti s ptačí chřipkou v celkové výši 1 247 tis. Kč. 

Tabulka č. 3.2 Rozpočet HZS MSK za rok 2007 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rozpočet 

Skutečnost 
schválený po změnách 

Daňové příjmy 118 933 120 441 121 863 

Nedaňové příjmy 1 204 1 204 10 230 

Kapitálové příjmy 0 0 3 283 

Přijaté dotace 0 0 1 967 

PŘÍJMY CELKEM 120 137 121 645 137 343 

Investiční výdaje 35 350 56 845 61 345 

Neinvestiční vázané a investiční výdaje 23 177 23 072 24 400 

Výdaje na financování programů 58 527 79 917 85 745 

Ostatní provozní výdaje 59 652 63 118 69 400 

Mzdové prostředky 383 571 397 526 397 526 

Povinné pojistné 132 342 136 522 136 152 

FKSP 7 295 7 588 7 588 

Sociální dávky 10 000 9 390 4 997 

Běžné výdaje 592 860 614 144 615 663 

VÝDAJE CELKEM 651 387 694 061 701 408 

Zdroj: Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2007, databáze ARIS, vlastní zpracování 

Celkové příjmy v roce 2007 dosáhly 137 343 tis Kč, což znamenalo výrazné 

překročení oproti upravenému rozpočtu o 15 698 tis. Kč.  

Daňové příjmy byly v roce 2007 stejně jako v předchozím roce tvořeny přijatými 

prostředky z pojistného na nemocenské pojištění, na důchodové pojištění a příspěvku na státní 
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politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele a od zaměstnanců ve služebním poměru. V celkové 

výši 121 863 tis. Kč byly nad limit překročeny. 

Čerpání nedaňových příjmů ve výši 10 230 tis. Kč bylo překročeno o 9 026 tis. Kč.  

Příjmy z nedaňových a kapitálových zdrojů zahrnují mimo jiné příjmy z vlastní 

činnosti ve výši necelých 3 668 tis. Kč a z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 

za 171 tis. Kč. Nejnižší část celkovým příjmů tvoří kapitálové příjmy dosahující 3 283 tis. Kč 

a přijaté transfery celkové hodnotě 1 967 tis. Kč. 

Značné překročení především nedaňových příjmů bylo způsobeno díky přijatým 

darům, příspěvkům a dotacím od obcí, měst a právnických osob. Dary a dotace byly určeny 

pro účely použití v oblasti programového financování, posílení provozu a na pořízení 

dlouhodobého majetku. Tyto příjmy byly tvořeny cestou mimorozpočtových zdrojů. 

Další zdroje představují příjmy za způsobené škody, přijaté pojistné náhrady, přijaté 

pokuty, penále, vratky přeplatků záloh vztahujících se k minulým rozpočtovým rokům, 

prostředky od sběrných surovin za prodej neupotřebitelného majetku a příjmy z úroků. 

Celkové výdaje dosahující výše 701 408 tis. Kč HZS MSK překročily upravený 

rozpočet o 7 347 tis. Kč. 

Výdaje na financování programů přesáhly schválený rozpočet o 27 218 tis. Kč 

a dosáhly výše 85 745 tis. Kč, z toho 61 345 tis. Kč šlo na investiční výdaje a částka 

24 400 tis. Kč na neinvestiční výdaje, které jsou navázány na investiční programy. Výdaje 

byly vynaloženy na financování reprodukce movitého a nemovitého majetku a týkaly se čtyř 

investičních programů – č. 114233 Periodická obnova základní požární techniky jednotek 

zařazených do plošného krytí, č. 214211 Pořízení, obnova a provozování ICT HZS, 

č. 214212 Reprodukce nemovitého majetku HZS a č. 214213 Reprodukce movitého majetku 

HZS. 

Z provozních výdajů jsou kryty mezinárodní konference a další odborné akce. 

V průběhu roku 2007 se uskutečnilo celkem 100 zahraničních služebních cest, na které 

se vynaložilo celkem 573 tis. Kč. Z dalších odborných akcí HZS MSK se každoročně 

spolupořádá „Mezinárodní sympozium o Požární ochraně“, které se konalo 

ve dnech 14. - 15. září 2007 v prostorách Technické univerzity VŠB v Ostravě, v souladu 

se smlouvou HZS MSK se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství Technické 
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univerzity Ostrava. Z rozpočtu HZS MSK bylo hrazeno 50 % vykalkulovaných nákladů akce, 

což dělalo 100 tis. Kč na nákup materiálu na sborníky a 98 tis. Kč na rozmnožovací práce 

pro sborníky. 

Mzdové prostředky, které zahrnují platy zaměstnanců v pracovním poměru, 

zaměstnanců ve služebním poměru tj. příslušníků a ostatní platby za provedenou práci, 

představují nejvyšší část z celkových mzdových prostředků. Pro rok 2007 byly stavy 

zaměstnanců 924 příslušníků a 53 zaměstnanců v pracovním poměru. Průměrný plat 

zaměstnanců v pracovním poměru činil 24 337 Kč a plat příslušníků 32 867 Kč. Celkový 

rozpočet na platy byl čerpán v plné výši 397 526 tis. Kč a z toho 444 Kč bylo spotřebováno 

na zaokrouhlení rozpočtových položek a odvedeno do státního rozpočtu. Z ostatních plateb 

za odvedenou práci byly hrazeny odměny za práce podle dohod, odstupné, refundace mezd 

a peněžité dary. Povinné pojistné, které v roce 2006 vyšplhalo až do výše 136 152 tis. Kč, 

tvoří druhou nejvyšší položku celkových výdajů HZS MSK. Nejnižší položkou jsou výdaje 

na sociální dávky ve výši 4 997 tis. Kč a obdobně je na tom FKSP, do kterého odešlo 

7 588 tis. Kč. 

Příjmy z mimorozpočtových zdrojů byly tvořeny prostředky z rezervního fondu 

ve výši 7 073 tis. Kč, prostředky přijaté z rozpočtu územních samosprávných celků 

nebo právnické či fyzické osoby v celkové částce 3 480 tis. Kč a FKSP ve výši 1 685 tis. Kč. 

Mimorozpočtové zdroje dle zákona o požární ochraně, byly použity na nezajištěné 

provozní potřeby jako nákup ochranných masek, kanalizačních ucpávek, hasičské výbavy 

do výjezdových vozů, nákup pohonných hmot, montáž konstrukčních částí expozice 

v Hasičském muzeu. Prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků nebo právnických 

či fyzických osob např. na opravu rozvodu ústředního topení v hasičské stanici Opava, 

k výměně garážových vrat včetně stavebních prací v hasičské stanici Karviná, k nákupu 

notebooku pro velitele hasičské stanice Havířov, opravě výjezdové komunikace hasičské 

stanice Frýdek-Místek, nákupu sušících skříní a interiérového vybavení pro hasičskou stanici 

Třinec, k příspěvku na výměnu garážových vrat v budově hasičské stanice Hlučín a plno 

dalších. Z prostředků FKSP byly hrazeny úpravy rekreačního střediska v Zálužné a Horní 

Lomné. 

Finanční prostředky z rezervního fondu představující úsporu roku 2006 ve výši přes 

497 tis. Kč byly převedeny na depozitní účet Ministerstva vnitra. 
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3.3.3 Rozpočet za rok 2008 

V průběhu roku 2008, byl rozpočet
27

 upraven 96 rozpočtovými opatřeními, 

z toho 12 bylo vlastních, 37 rozpočtových opaření Generálního ředitelství HZS ČR 

a 47 opatření mimorozpočtových zdrojů. 

Největší počet změn se týkal úpravy závazných ukazatelů výdajů na financování 

programů, kterými došlo ke zvýšení investičních výdajů a snížení neinvestičních výdajů 

a přesunu prostředků mezi jednotlivými oblastmi programového financování. Mezi významná 

rozpočtová opatření patří také opatření na zajištění výdajů v souvislosti s výkonem, přípravou 

a zabezpečení úkolů spojených s Předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie, 

úpravy mezd a souvisejících výdajů, povinného pojistného, přídělů do KFSP, ostatních plateb 

za provedenou práci, snížení dávek nemocenské péče a odchodného, prostředky na zajištění 

úhrady výdajů souvisejících s úmrtím příslušníka následkem služebního úrazu a zvýšení 

běžných výdajů na pokrytí výdajů spojených s přípravou a provedením Mistrovství HZS ČR 

ve stolním tenise. 

Z kapitoly Všeobecné pokladní správy byly uvolněny finanční prostředky na pokrytí 

výdajů při zásazích a likvidaci následků vichřice Emma a opravy automobilové cisternové 

stříkačky, která byla silně poškozena v důsledku dopravní nehody při jízdě k zásahu. 

V roce 2008 byly celkové příjmy HZS MSK ve výši 156 673 tis. Kč oproti 

schválenému rozpočtu značně překročeny. 

Nejvíce se na příjmech podílely daňové příjmy ve výši 130 592 tis. Kč, tvořeny 

z přijatého pojistného na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, které byly překročeny o 2 282 tis. Kč. Významné jsou také příjmy nedaňové 

ve výši 13 867 tis. Kč, které tvoří příjmy z vlastní činnosti, finanční prostředky přijaté 

jako náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody, přijaté pojistné náhrady, vratky 

přeplatků záloh vztahujících se k minulým rozpočtovým rokům, přijaté pokuty, penále, 

prostředky od sběrných surovin za prodej neupotřebitelného majetku a příjmy z úroků. 

Skutečné čerpání zahrnovalo také kapitálové ve výši 6 530 tis. Kč a přijaté dotace 

ve výši 5 684 tis. Kč viz tabulka č. 3.3. 
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Přijaté nedaňové příjmy tvořeny dary, příspěvky a dotacemi od obcí, měst 

a právnických osob ve výši 12 747 tis. Kč byly použity cestou mimorozpočtových zdrojů. 

Tabula č. 3.3 Rozpočet HZS MSK za rok 2008 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rozpočet 

Skutečnost 
schválený po změnách 

Daňové příjmy 124 091 128 310 130 592 

Nedaňové příjmy 1 204 1 204 13 867 

Kapitálové příjmy  0 0 6 530 

Přijaté dotace 0 0 5 684 

PŘÍJMY CELKEM 125 295 129 514 156 673 

Investiční výdaje 73 580 99 241 106 636 

Neinvestiční vázané a investiční výdaje 23 200 22 737 22 858 

Výdaje na financování programů 96 780 121 978 129 494 

Ostatní provozní výdaje 64 570 81 079 92 313 

Mzdové prostředky 402 258 412 543 412 543 

Povinné pojistné 137 761 141 556 141 556 

FKSP 7 671 7 928 7 928 

Sociální dávky 3 859 3 259 7 610 

Běžné výdaje 616 119 646 365 661 950 

VÝDAJE CELKEM 712 899 768 343 791 444 

Zdroj: Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2008, databáze ARIS, vlastní zpracování 

Celkové výdaje HZS MSK se v roce 2008 vyšplhaly až na 791 444 tis. Kč, 

což je o 23 101 tis. Kč více než upravený rozpočet a až o 78 545 tis. Kč více než původně 

schválený rozpočet na rok 2008. 

Nejvíce se na celkových výdajích podílejí celkové běžné výdaje 

ve výši 661 950 tis. Kč. Z nich pak největší podíl mají veškeré mzdové prostředky HZS MSK 

dosahující 412 543 tis. Kč, které zahrnují platy příslušníků, zaměstnanců v pracovním poměru 

a ostatní platby za provedenou práci. Během roku 2008 byli přijímáni příslušníci pro nově 

otevíranou stanici v Ostravě a Nošovicích. Dle rozpočtových opatření byl rozpočet upraven 

o změnu početních stavů na 945 příslušníků a 53 občanských zaměstnanců v pracovním 

poměru, o zvýšení platů příslušníků a souvisejících výdajů v souvislosti s náhradou příjmů 

za služební pohotovost na služebně z důvodu účasti reprezentačního družstva HZS ČR 

v požárním sportu nebo k vyplacení motivačních odměn na základě dosažení velmi dobrých 

reprezentativních výsledků v mezinárodních soutěžích požárního sportu. Skutečné mzdové 

prostředky byly čerpány v plné výši dle upraveného rozpočtu. 
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Významné položky běžných výdajů tvoří dále povinné pojistné dosahující 

141 556 tis. Kč, převody do FKSP ve výši 7 928 tis. Kč, kde bylo čerpáno 100 % rozpočtu 

a sociální dávky o částce 7 610 tis. Kč. Čerpání pojistného souvisí s vyplácením mzdových 

příspěvků zaměstnancům v pracovním poměru. Koncem roku 2008 byly rozpočtovým 

opatřením převedeny finanční prostředky rozpočtové položky odměny za práce dle dohod 

na rozpočtovou položku peněžité dary příslušníků, kde se již pojistné nečerpá, tudíž nevyužitá 

část pojistného byla převedena do státního rozpočtu. Pojistné z platů příslušníků se doměřuje 

pouze do maximálního vyměřovacího základu, proto z části prostředků nebylo odvedeno 

pojistné ve výši 35 % z vyměřovacího základu. 

Ostatní provozní výdaje dosáhly výše 92 313 tis. Kč. Prostředky byly použity pokrytí 

zahraničních služebních cest příslušníků, kterých se v roce 2008 uskutečnilo celkem 46, 

a na každoročně konané „Mezinárodní sympozium o požární ochraně“ ve spolupráci 

HZS MSK s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. 

Stejně jako v předešlých letech byly i v roce 2008 použity prostředky 

mimorozpočtových zdrojů. Jedná se zejména o prostředky získané v souladu 

s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech v celkové výši 12 747 tis. Kč, příjmy 

dle zákona o požární ochraně v částce 4 592 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 

ve výši 193 tis. Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 4 393 tis. Kč a FKSP 

ve výši 1 264 tis. Kč. 

Prostředky převedeny koncem roku 2007 do rezervního fondu byly použity 

k vyplácení odchodného a nemocenských dávek. Příjmy dle zákona o požární ochraně 

na nezajištěné provozní potřeby např. nákup výpočetní techniky, sirénových přijímačů, 

přenosných radiostanic, pohonných hmot, na opravy, běžnou údržbu a jiné. Prostředky přijaté 

z rozpočtů územních samosprávných celků nebo darů od právnických či fyzických osob, 

byly použity k mnoha účelům např. k pořízení výpočetní techniky pro hasičskou stanici 

Orlová, k částečné opravě střechy požární věže hasičské stanice Bílovec, opravě podlah garáží 

hasičské stanice Frýdek-Místek, opravě sociálního zařízení hasičské stanice Bohumín, 

pořízení hasícího kontejneru se zkapalněným plynem hasičské stanice Nový Jičín, opravu 

a rekonstrukci kuchyně hasičské stanice Orlová, běžné provozní výdaje hasičské stanice 

Nošovice a plno dalších. Z prostředků FKSP byly hrazeny opravy a revize rekreačních 

středisek Horní Lomná a Zálužná. 
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3.3.4 Rozpočet za rok 2009 

V roce 2009 byly provedeny úpravy schváleného rozpočtu
28

 celou řadou rozpočtových 

opatření. Jedná se o rozpočtová opatření vlastní, GŘ a opatření mimorozpočtových zdrojů. 

Zpráva o stavu pořádní ochrany je ovšem podrobněji nerozepisuje, jak tomu bylo 

v předchozích letech, tudíž práce neuvádí konkrétní počty. 

Tabulka č. 3.4 znázorňuje, jak rozpočtová opatření vydaná během roku 2009 změnily 

rozpočet, viz rozpočet schválený a po změnách. Změny se týkaly např. pokrytí výdajů 

spojených se zajištěním bezpečnostních patření v rámci předsednictví ČR v Radě EU, došlo 

také ke zvýšení mzdových prostředků zejména v souvislosti s náhradou výdajů 

reprezentačního družstva HZS ČR v požárním sportu, zvýšení početních stavů a platů 

příslušníků, občanských zaměstnanců a souvisejících výdajů, zvýšení prostředků na platy 

nebo změny ostatních plateb za provedenou práci. 

Tabulka č. 3.4 Rozpočet HZS MSK za rok 2009 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rozpočet 

Skutečnost 
schválený po změnách 

Daňové příjmy 123 807 127 802 127 767 

Nedaňové příjmy 1 204 1 204 20 196 

Kapitálové příjmy  0 0 18 728 

Přijaté dotace 0 0 958 

PŘÍJMY CELKEM 125 011 129 006 167 649 

Investiční výdaje 25 756 45 631 64 952 

Neinvestiční vázané a investiční výdaje 0 391 390 

Výdaje na financování programů 25 756 46 022 65 342 

Ostatní provozní výdaje 85 150 124 303 142 030 

Mzdové prostředky 429 311 442 863 442 863 

Povinné pojistné 142 160 146 643 146 502 

FKSP 8 174 8 434 8 434 

Sociální dávky 4 700 4 560 4 526 

Běžné výdaje 669 495 726 803 744 355 

VÝDAJE CELKEM 695 251 772 825 809 697 

Zdroj: Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2009, databáze ARIS, vlastní zpracování 

Veškeré finanční prostředky, o které byl rozpočet navýšen v průběhu roku 2009, 

byly určeny k zajištění konkrétních úkolů. 
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Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byl v průběhu roku 2009 upraven rozpočet 

o účelově vázané prostředky uvolněné dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému ve znění pozdějších předpisů, na úhradu mimořádných výdajů vzniklých 

v souvislosti s odstraňováním následků povodní, s likvidací následků sněhové kalamity 

a opravami zásahových vozidel, k jejichž poškození došlo při provádění záchranných prací. 

Celkové příjmy, které dosáhly v roce 2009 výše 176 649 tis. Kč, byly vzhledem 

ke stanovenému rozpočtu výrazně překročeny až o 38 643 tis. Kč. Na tomto výsledku 

se výrazně podílejí příjmy nedaňové, které rozpočet překročily o 18 992 tis. Kč a kapitálové 

ve výši 18 728 tis. Kč. Oproti tomu příjmy z pojistného na nemocenské a důchodové pojištění 

a státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele a zaměstnanců ve služebním poměru 

ve výši 127 767 tis. Kč nebyly naplněny o 35 tis. Kč, protože od určité hranice vyměřovacího 

základu se pojistné nedoměřuje. 

Částka skutečných příjmů nedaňových, kapitálových a přijatých transferů zahrnovaly 

v roce 2009 také příjmy z vlastní činnosti činící 7 272 tis. Kč, příjmy z prodeje hmotného 

dlouhodobého majetku představující 306 tis. Kč, pokuty inkasované za porušení předpisů 

v celkové výši 606 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady za 1 258 tis. Kč a další příjmy jako vratky 

přeplatků záloh vtahujících se k minulým rozpočtovým rokům, penále z prodlení a prostředky 

od sběrných surovin za prodej neupotřebitelného majetku. 

V roce 2009 celkové výdaje činily 809 697 tis. Kč. Nejvíce se na tomto výsledku 

podílely výdaje běžné dosahující 744 355 tis. Kč oproti výdajům na financování investičních 

programů ve výši 65 342 tis. Kč. Rozpočet celkových výdajů byl nejen naplněn, ale vysoce 

překročen o 36 872 tis. Kč. 

Výdaje na financování programů týkající se financování reprodukce movitého 

a nemovitého majetku HSZ MSK byly čerpány ve výši 65 342 tis. Kč, z toho 64 952 tis. Kč 

bylo použito na investiční výdaje a 390 tis. Kč na neinvestiční výdaje vázané k investičním 

programům. V roce 2009 se financování týkalo čtyř programů – č. 114 211 Pořízení, obnova 

a provozování ICT HZS, č. 114 212 Reprodukce nemovitého majetku, č. 114 213 Reprodukce 

movitého majetku a č. 114 233 Periodická obnova základní požární techniky jednotek 

zařazených do plošného krytí. Programy byly financovány kombinací rozpočtových 

a mimorozpočtových zdrojů. 
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Běžné výdaje přesáhly předpokládaný rozpočet o 17 552 tis. Kč, na čemž se výrazně 

podílely ostatní provozní výdaje, které byly ve výši 142 030 tis. Kč překročeny 

o 17 727 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu a o 56 880 tis. Kč oproti původně schválenému 

rozpočtu. Na zajištění běžného provozu stanic HZS MSK musely být použity také prostředky 

z vlastní činnosti, z darů a příspěvků nebo přijatých pojistných náhrad, jelikož jsou 

od roku 2008 v provozu dvě nová výjezdová centra, o které nebyl rozpočet navýšen a také 

z důvodu neustále rostoucích cen jednotlivých druhů energií a ostatních vstupů. 

Vláda České republiky schválila usnesení o Specifikaci vybavení pro zabezpečovací, 

záchranné a evakuační práce pro povodí řeky Opavy v letech 2009-2011, které představuje 

uvolňování finančních prostředků na specifikované vybavení v rámci HZS MSK, čímž bylo 

uvolněno 20 mil. Kč, které byly v průběhu roku 2009 použity k pořízení speciálních 

kontejnerů. Hospodaření také výrazně ovlivnilo konání Světové soutěže v požárním sportu 

hasičů a záchranářů v Ostravě, na kterou byly uvolněny prostředky ve výši 20 mil. Kč, 

o které musel být rozpočet navýšen. 

Mzdové prostředky byly v roce 2009 čerpány v plné výši 442 863 tis. Kč. Prostředky 

zahrnovaly platy 984 příslušníků, 53 zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platy 

za provedenou práci obsahující odměny za práce podle dohod a peněžité dary příslušníků. 

V roce 2009 došlo k čerpání grantu do rezervního fondu od Evropské komise 

na zvýšení akceschopnosti českého vyhledávacího a záchranného úřadu USAR CZ, z něhož 

byly pořízeny kombinézy, zdravotnické vybavení a značení expedičních beden. 

Cestou mimorozpočtových zdrojů byly použity příjmy z darů, dotací a finančních 

příspěvků určené na posílení ostatních provozních výdajů ve výši 9 309 tis. Kč a příjmy 

na oblast programového financování ve výši 18 422 tis. Kč. 

Prostředky přijaté z rozpočtů územních samosprávných celků nebo právnických 

či fyzický osob byly použity např. částečnou úhradou pořízení hydraulického vyprošťovacího 

zařízení Lukas-Streamline, dopravního automobilu pro 16 osob, k opravám fasády hasičské 

stanice Bílovec, k úhradě nákladů za školení řidičů, na odsávání garáží hasičských stanic, 

vyprošťovací zařízení, pokrytí provozních a kapitálových výdajů hasičské stanice Nošovice 

nebo k úhradě nákladů spojených s realizací mezinárodní hasičské soutěže CTIF. Z přijatých 

pojistných náhrad byl koupen automobilový materiál, opravy a hasičská výbava a z příjmů 

dle zákona o požární ochraně hrazeny rozpočten nezajištěné provozní potřeby. 
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3.3.5 Rozpočet za rok 2010 

Rozpočtová opatření rozpočtu pro rok 2010
29

 se rovněž člení na vlastní, opatření 

Ministerstva vnitra prostřednictvím GŘ a opatření mimorozpočtová. Stejně 

jako v předcházejícím roce zpráva o stavu požární ochrany za rok 2010 blíže všechna opatření 

nerozepisuje. 

Příjmová rozpočtová opatření se týkala pouze daňových příjmů. Výraznější změny 

lze vidět na straně výdajů, kde celkové výdaje byly v průběhu roku navýšeny 

až o 48 557 tis. Kč. Větší změny byly provedeny u výdajů na financování programů, ostatních 

provozních výdajů, mzdových prostředků a snížení výdajů u sociálních dávek. 

Z kapitoly všeobecné pokladní správy byly rozpočtovými opatřeními přiděleny 

finanční prostředky na likvidaci následků povodní v květnu a červnu roku 2010. 

V průběhu roku 2010 bylo rozhodnuto také o zapojení mimorozpočtových zdrojů, 

zejména z příjmů z vlastní činnosti HZS, které byly navýšeny o přijaté pojistné náhrady 

za likvidační práce při dopravních nehodách, dary a příspěvky od cizích subjektů a o přijaté 

náhrady od pojišťoven za škodní události. 

Celkové příjmy, které jsou tvořeny příjmy daňovými, nedaňovými, kapitálovými 

a přijatými transfery, dosáhly v roce 2010 celkové výše 174 247 tis. Kč, 

což je o 51 237 tis. Kč více než byl upravený rozpočet na rok 2010. 

Největší část z celkových příjmů připadá na příjmy daňové, které jsou tvořeny 

přijatým pojistným na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a státní politiku 

zaměstnanosti, dosahující 125 134 tis. Kč. Došlo k překročení upraveného rozpočtu 

o 3 694 tis. Kč, což je způsobeno tím, že příjmy stanovené v rozpočtu neodpovídají procentní 

výměře povinného odvodu sociálního pojistného za příslušníky z objemu prostředků na platy, 

které byly za rok 2010 příslušníkům vyplaceny. 

Významnou část v roce 2010 tvoří také příjmy kapitálové, které dosáhly výše 

až 29 992 tis. Kč a příjmy nedaňové stoupající až k 17 073 tis. Kč. Přijaté transfery, které 

tvoří nejnižší část z celkových příjmů, dosáhly 2 048 tis. Kč. 
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Mezi příjmy nedaňové, kapitálové a přijaté transfery řadíme také příjmy z vlastní 

činnosti dosahující až 6 737 tis. Kč, příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku 

ve výši 83 tis. Kč, inkasované pokuty za porušení předpisů přesahující 540 tis. Kč, přijaté 

pojistné náhrady ve výši 637 tis. Kč a další. 

Tabulka č. 3.5 Rozpočet HZS MSK za rok 2010 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rozpočet 

Skutečnost 
schválený po změnách 

Daňové příjmy 118 908 121 440 125 134 

Nedaňové příjmy 1 570 1 570 17 073 

Kapitálové příjmy  0 0 29 992 

Přijaté dotace 0 0 2 048 

PŘÍJMY CELKEM 120 478 123 010 174 247 

Investiční výdaje 43 401 55 547 69 899 

Neinvestiční vázané a investiční výdaje 0 237 237 

Výdaje na financování programů 43 401 55 784 70 136 

Ostatní provozní výdaje 82 310 98 076 114 055 

Mzdové prostředky 422 225 431 540 431 540 

Povinné pojistné 140 954 142 023 142 023 

FKSP 8 101 8 263 8 263 

Sociální dávky 5 595 15 457 15 456 

Běžné výdaje 659 185 695 359 711 337 

VÝDAJE CELKEM 702 586 751 143 781 473 

Zdroj: Zpráva o stavu požární ochrany v kraji 2010, databáze UFIS, vlastní zpracování 

Celkové výdaje dosáhly v roce 2010 výše 781 473 tis. Kč. Na tomto výsledku 

se nejvíce podílely běžné výdaje přesahující 711 337 tis. Kč., které zahrnují ostatní provozní 

výdaje za 114 055 tis. Kč, mzdové prostředky ve výši 431 540 tis. Kč, povinné pojistné 

čerpající plný rozpočet 142 023 tis. Kč, prostředky FKSP dosahující 8 263 tis. Kč a sociální 

dávky přesahující 15 456 tis. Kč viz tabulka č. 3.5. 

V rámci výdajů na financování programů, které se rovnaly 70 136 tis. Kč, 

z toho 69 899 tis. Kč na investiční výdaje a 23 tis. Kč na neinvestiční výdaje navázané 

na investiční, byly financovány 4 investiční programy - č. 114 211 Reprodukce ICT HZS, 

č. 114 212 Reprodukce nemovitého majetku HZS, č. 114 213 Reprodukce movitého majetku 

HZS a č. 114 233 Rozvoj a obnova požární techniky, která se týkala cisternové automobilové 

stříkačky. Prostředky byly čerpány v rámci státního rozpočtu i mimorozpočtových zdrojů. 
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Stejně jako v minulých letech scházely na pokrytí všech výdajů prostředky, tak musely 

být použity také mimorozpočtové zdroje a to především zdroje z vlastní činnosti, které byly 

navýšeny o přijaté pojistné náhrady za likvidační práce při dopravních nehodách a finanční 

prostředky získané formou darů a příspěvků od cizích subjektů a přijaté náhrady 

od pojišťoven. Velká část mimorozpočtových zdrojů byla zapojena do oblasti nákupu 

materiálu jako technická výbava zásahových vozidel, výstražná zařízení na vozidla 

nebo výpočetní technika. 

Prostředky z rozpočtu územně samosprávného celku nebo právnické či fyzické osoby 

byly čerpány například na pořízení vyšetřovacího automobilu, odsávání garáží hasičských 

stanic, výměny oken hasičských stanic, úhrada nákladů spojených s oslavami 65. výročí 

založení profesionálního hasičského sboru v Opavě, dovybavení posilovny posilovacím 

nářadím pro hasičskou stanici Třinec, pořízení povodňových člunů, záchranných lodí, 

velkokapacitních záchranných člunů, termokamer, protichemických obleků a plno dalších. 

Příjmy podle zákona o požární ochraně byly použity na úhradu rozpočtem nezajištěných 

provozních potřeb a přijaté pojistné náhrady na nákup automobilového materiálu. 
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4 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ, NÁVRHY 

A DOPORUČENÍ 

HZS MSK je organizační složkou státu, kterou zřizuje v rámci Ministerstva vnitra 

Generální ředitelství HZS ČR. Příjmy jsou příjmy státního rozpočtu stejně, jako výdaje 

jsou zároveň výdaji státního rozpočtu. Mimo rozpočet hospodaří také s mimorozpočtovými 

zdroji, kterými pokrývá výdaje, na které mu nestačí prostředky vymezeny z rozpočtových 

zdrojů. 

4.1 Zhodnocení hospodaření za období 2006-2010 

Předcházející kapitola je věnována rozpočtům HZS MSK za jednotlivé 

roky 2006 až 2010. Následující kapitola provádí srovnání celého sledovaného 

období 2006-2010 a je členěna na celkové příjmy a výdaje. 

Za celé sledované období převažují výdaje nad příjmy. HZS MSK hospodaří 

se schodkovým rozpočtem, viz tabulka č. 4.1, která uvádí saldo celkových příjmů a výdajů 

HZS MSK za sledované období 2006-2010. Ke krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji slouží 

rozpočtová položka financování, která rozpočet vyrovnává, jelikož zabezpečuje financování 

schodku hospodaření. Tato položka se nejčastěji používá jako opravná položka, která nemá 

charakter příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, ale jedná se o stavovou veličinu zajišťující 

vyrovnání salda rozpočtu v případě přebytu nebo schodku. 

Tabulka č. 4.1 Saldo příjmů a výdajů HZS MSK 2006-2010 (v tis. Kč) 

Zdroj: Databáze Ministerstva financí ARIS a UFIS, vlastní zpracování 

Celkové příjmy mají za sledované období rostoucí tendenci. Nejnižší hodnoty dosahují 

v roce 2006 ve výši 134 700 tis. Kč a nejvyšší v roce 2010, kdy přesahují částku 

174 247 tis. Kč. Nejnižší hodnota v roce 2006 a nejvyšší v roce 2010 představuje rozdíl 

až 39 547 tis. Kč. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové příjmy 134 700 137 343 156 673 167 649 174 247 

Celkové výdaje 653 141 701 408 791 444 809 697 781 473 

Saldo příjmů a výdajů -518 441 -564 065 -634 771 -642 048 -607 226 
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Oproti tomu výdaje rostou až do roku 2009, kdy se dostávají na částku 

809 697 tis. Kč, a poté se v roce 2010 zase snižují na 781 473 tis. Kč. Nejnižší hodnotu mají 

v roce 2006 ve výši 653 141 tis. Kč. 

Graf č. 4.1 Příjmy a výdaje HZS MSK za období 2006-2010 

Zdroj: Databáze Ministerstva financí ARIS a UFIS, vlastní zpracování 

Skutečnost, že celkové výdaje HZS MSK za celé sledované období 2006-2010 

výrazně převyšují nad příjmy, znázorňuje také graf č. 4.1, kde jsou graficky srovnány příjmy 

a výdaje za sledované období 2006-2010. 

Z grafu vyplývá, že celkové příjmy dosahují nejvyšších hodnot v roce 2010 

a nejnižších v roce 2006. Podobně jsou na tom také výdaje, které dosahují nejnižší hodnoty 

v roce 2006, kdežto nejvyšší v roce 2009. 

4.1.1 Zhodnocení příjmů za období 2006-2010 

Příjmy HZS MSK se dle druhového členění rozpočtové skladby dělí na příjmy daňové, 

nedaňové, kapitálové a přijaté dotace neboli transfery. Celkové příjmy za celé sledované 

období 2006-2010 rostou. Tato skutečnost je způsobená rostoucí tendencí nedaňových 

a kapitálových příjmů, které se za sledované období každoročně zvyšují. 

Největší podíl na celkových příjmech mají příjmy daňové, které se pohybují v rozmezí 

72–89 % z celkových příjmů. Daňové příjmy jsou tvořeny příjmy z pojistného na nemocenské 

pojištění, důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele 

a od zaměstnanců ve služebním poměru. Nejvyššího procentuálního podílu 89 % dosahují 
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v roce 2007, od tohoto roku má podíl z přijatého pojistného k celkovým příjmům 

za sledované období klesající tendenci. 

Tabulka č. 4.2 Příjmy HZS MSK za období 2006-2010 

Ukazatel  
2006 2007 2008 2009 2010 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Daňové příjmy 112 125 83 121 863 89 130 592 83 127 767 76 125 134 72 

Nedaňové příjmy 6 935 5 10 230 7 13 867 9 20 196 12 17 073 10 

Kapitálové příjmy 2 196 2 3 283 2 6 530 4 18 728 11 29 992 17 

Přijaté dotace 13 444 10 1 967 1 5 684 4 958 1 2 048 1 

PŘÍJMY CELKEM 134 700 100 137 343 100 156 673 100 167 649 100 174 247 100 

Zdroj: Databáze Ministerstva Financí ARIS a UFIS, vlastní zpracování 

Nejnižší hodnoty dosahují příjmy z pojistného ve výši 112 125 tis. Kč v roce 2006, 

poté až do roku 2008 rostou až na částku 130 592 tis. Kč a dále dochází od roku 2009 

k poklesu, až na částku 125 134 tis. Kč v roce 2010 viz tabulka č. 4.2. 

Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí v rozmezí 5-12 %. Nejnižší podíl 

mají v roce 2006, kdy dosahují podílu 5 % z celkových příjmů daného roku, poté rostou 

až na 12 % v roce 2009 a v roce 2010 dochází k poklesu na 10 % z celkových příjmů. 

Podobný průběh mají nedaňové příjmy také v číselném vyjádření, kdy dosahují 

nejnižší výše 6 935 tis. Kč v roce 2006, poté rostou až do roku 2009 na 20 196 tis. Kč 

a v následujícím roce 2010 dochází k mírnému poklesu na částku 17 073 tis. Kč. 

Graf č. 4.2 Příjmy HZS MSK za období 2006-2010 
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Kapitálové příjmy mají za celé sledované období 2006-2010 rostoucí tendenci. 

Na celkových příjmech se podílejí 2-17 %, což je způsobeno velmi vysokými příjmy 
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v letech 2009 a 2010. Nejvyšší hodnoty dosahují v roce 2010 v celkové výši 29 992 tis. Kč, 

což je rozdíl oproti roku 2006, kdy se rovnají částce 2 196 tis. Kč, až o 27 796 tis. Kč, 

což představuje rozdíl o 15 procentních bodů. 

Přijaté dotace ze státního rozpočtu jsou nenávratné a člení se na běžné dotace, které 

jsou objemově největší a kapitálové dotace. Obě tyto skupiny mohou mít charakter účelových 

dotací, které se většinou týkají běžných dotací, nebo neúčelových, kde převažují dotace 

kapitálové. Transfery neboli přijaté dotace za celé sledované období 2006-2010 kolísají. 

Nejvyšší jsou v roce 2006, kdy dosahují 13 444 tis. Kč, což představuje 

podíl 10 % z celkových příjmů. V následujícím roce se jedná o prudký pokles na částku 

1 967 tis. Kč, v roce 2008 nárůst na 5 684 tis. Kč, dále následuje pokles až na 958 tis. Kč, 

což je nejnižší hodnota přijatých dotací za celé sledované období a v roce 2010 ve výši 

2 048 tis. Kč opět mírné zvýšení. Položka transferů má nejnižší podíl na celkových příjmech 

HZS MSK, jelikož klesá až na 1 % z celkových příjmů. 

V Grafu č. 4.2 je graficky znázorněna tendence poklesu a růstu jednotlivých položek 

příjmů HZS MSK za sledované období 2006-2010. 

4.1.2 Zhodnocení výdajů za období 2006-2010 

Rozpočet znázorňující výdaje HZS MSK je stejně jako příjmy členěn podle druhového 

členění rozpočtové skladby, která je dělí na výdaje běžné a kapitálové. 

Kapitálové výdaje, v tabulce č. 4.3 zvané jako programové výdaje, zahrnují prostředky 

na financování investičních programů a jsou dále rozděleny na výdaje investiční a výdaje 

neinvestiční, které jsou ovšem vázány na investiční programy. Kapitálové výdaje jsou 

zpravidla jednorázové a jsou vynakládány na financování konkrétních investičních programů. 

Programové výdaje dosahují za sledované období podíl na celkových výdajích 8-16 %. 

Za sledované období mají rostoucí tendenci až do roku 2008, v roce 2009 došlo k výraznému 

poklesu oproti předcházejícímu roku a do roku 2010 opět narůstají. Nejnižší hodnoty dosahují 

v roce 2009 ve výši 65 342 tis. Kč, což je způsobeno především vysokými hodnotami 

v roce předešlém, kde naopak dosáhly za sledované období nejvyšší hodnoty dosahující 

až 129 494 tis. Kč. 

Investiční výdaje jsou používány na pořízení movitého a nemovitého majetku 

HZS MSK a neinvestiční navazují na použité investiční výdaje a slouží k opravám movitého 
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a nemovitého majetku. Financování investičních programů je kombinováno z rozpočtových 

zdrojů jdoucích ze státního rozpočtu a mimorozpočtových zdrojů, kdy jsou využívány 

prostředky především z příspěvků obcí a FKSP. 

Tabulka č. 4.3 Výdaje HZS MSK za období 2006-2010 

Ukazatel 
2006 2007 2008 2009 2010 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Investiční výdaje 48 551 7 61 345 9 106 636 13 64 952 8 69 899 9 

Neinvestiční vázané výdaje 24 358 4 24 400 3 22 858 3 390 0 237 0 

Programové výdaje celkem 72 909 11 85 745 12 129 494 16 65 342 8 70 136 9 

Ostatní provozní výdaje 74 027 11 69 400 10 92 313 12 142 030 18 114 055 15 

Mzdové prostředky 365 671 56 397 526 57 412 543 52 442 863 55 431 540 55 

Povinné pojistné 126 044 19 136 152 19 141 556 18 146 502 18 142 023 18 

FKSP 6 921 1 7 588 1 7 928 1 8 434 1 8 263 1 

Sociální dávky 7 569 1 4 997 1 7 610 1 4 526 1 15 456 2 

Běžné výdaje 580 232 89 615 663 88 661 950 84 744 355 92 711 337 91 

VÝDAJE CELKEM 653 141 100 701 408 100 791 444 100 809 697 100 781 473 100 

Zdroj: Zprávy o stavu požární ochrany v kraji za období 2006-2010, databáze Ministerstva financí ARIS a UFIS, 

vlastní zpracování 

Běžné výdaje, které slouží k financování běžných každoročně se opakujících potřeb, 

mají za sledované období zvyšující se tendenci až do roku 2009, poté následuje v roce 2010 

mírné snížení. Z podílu 84-92 % na celkových výdajích vyplývá, že tvoří převažující 

část celkových výdajů. V roce 2006 dosahují běžné výdaje výše 580 232 tis. Kč, 

což přestavuje nejnižší hodnotu za sledované období, a naopak v roce 2009 nejvyšší 

dosahující výše až 744 355 tis. Kč viz tabulka č. 4.3. 

Mezi běžné výdaje jsou zahrnuty mzdové prostředky s podílem 52-57 % na celkových 

výdajích, což představuje největší část z běžných výdajů, dále výdaje na povinné pojistné 

s podílem 18-19 %, ostatní provozní výdaje zahrnující 10-18 % běžných výdajů, a s nejnižším 

podílem 1 % výdaje do FKSP a na sociální dávky. 

Mzdové prostředky představující nejvyšší hodnoty z celkových výdajů HZS MSK, 

které zahrnují platy příslušníků, zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby 

za provedenou práci se každoročně za sledované období zvyšují až do roku 2009, 

kdy dosahují nejvyšší částky 442 683 tis. Kč. V následujícím roce 2010 dochází k mírnému 

snížení, ale ve srovnání s lety 2006-2008 jsou hodnoty roku 2009-2010 značně zvýšeny. 

Toto navýšení je způsobeno především otevřením dvou nových výjezdových center. 
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Na mzdové prostředky navazují další svou výši významné výdaje, kterým je povinné 

pojistné. V souvislosti se mzdovými prostředky proto mají stejnou rostoucí tendenci růstu, 

viz graf č. 4.3 znázorňující jednotlivé výdaje za sledované období 2006-2010. 

Ostatní provozní výdaje představující podíl 10-18 % na celkových výdajích mají 

kolísavou tendenci růstu, kdy v roce 2006 dosahují výše 74 027 tis. Kč, v roce 2007 se snižují 

na 69 400 tis. Kč, v následujících letech naopak zvyšují na 92 313 tis. Kč v roce 2008 

a na částku 142 030 tis. Kč v roce 2009, což představuje také nejvyšší částku na ostatní 

provozní výdaje za celé sledované období a v roce 2010 dochází opět k poklesu 

na 144 055 tis. Kč. 

Graf č. 4.3 Výdaje HZS MSK za období 2006-2010 
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Zdroj: Zprávy o stavu požární ochrany v kraji za období 2006-2010, databáze Ministerstva financí ARIS 

a UFIS, vlastní zpracování 

Sociální dávky za sledované období svou výší také kolísají. Podíl na celkových 

výdajích mají pouze 1 % až na rok 2010, kdy dosahují podílu 2 % na celkových výdajích 

a také nejvyšší hodnoty za sledované období dosahující až na 15 456 tis. Kč. 

Výdaje do FKSP, ze kterých jsou financovány především opravy rekreačních středisek 

na Zálužné a v Horní Lomné, dosahují nejnižšího podílu 1 % na celkových výdajích 

HZS MSK. Prostředky od roku 2006 do roku 2009 rostou z 6 921 tis. Kč na 8 434 tis. Kč, 

poté následuje v roce 2010 mírné snížení na 8 263 tis. Kč. 
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4.2 Návrhy a doporučení 

Výsledkem analýzy hospodaření HZS MSK bylo zjištěno, že každoročně získávané 

příjmy nedosahují na pokrytí výdajů souvisejících s plněním náročných úkolů požární 

ochrany. S tímto výsledkem nelze dlouhodobě hospodařit, jelikož je již dnes HZS MSK 

a rovněž celý HZS ČR na samé hranici udržitelnosti služeb, pro které byl dle zákona zřízen. 

Z tohoto důvodu je potřeba se co nejdříve zamyslet, kde lze získat potřebné finanční 

prostředky.  Úspory v rámci rozpočtu jsou sice jednou z možností, ovšem pro udržení 

kvalitních služeb ochrany života, zdraví a majetkových hodnot občanů 

se škrty v již tak podhodnoceném rozpočtu stále dělat nedají. Mnohem důležitější je nalézt 

nové zdroje financování. 

Požární ochrana je čistým veřejným statkem a je tedy financována z veřejných 

rozpočtů, především z prostředků státního rozpočtu. Veřejné rozpočty jsou financováním 

veřejných statků velice zatěžovány a tak nastává otázka, jak by se do financování mohl zapojit 

také soukromý sektor. 

Zpoplatnění požární ochrany 

Společnost je již mnoho let ve fázi, kdy se lidé spoléhají na stát, že se o ně za všech 

okolností postará. Lidé mají mnoho možností se na všechny životní situace zajistit sami 

prostřednictvím veliké škály produktů např. pojištění majetku, nemovitosti, odpovědnosti 

za škodu v občanském životě, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, nemoci, 

úrazu, pracovní neschopnosti apod. a je na jejich vlastní vůli zda těchto možností chtějí 

využít. 

Podstata požární ochrany, kterou je ochrana životů, zdraví a majetku občanů, by měla 

být zachována, ale návrhem práce je její zpoplatnění. Jednotky požární ochrany mohou 

zasahovat tak, aby nebyla narušena podstata jejich služeb, ovšem rozdílem je, že financování 

může být rozděleno mezi stát a občany. Požární ochrana je služba, kterou HZS ČR vykonává 

pro své občany a také by měla být jako ostatní služby zpoplatněna. Stát by mohl financovat 

pouze situace, kdy jde o bezprostřední ohrožení životů a zdraví osob. V ostatních případech 

by mohly být ostatní služby požární ochrany zpoplatněny. Předpokladem je, že se musí jednat 

o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde-li k ohrožení jejich 

akceschopnosti. Platba za výše uvedené činnosti zůstane kompenzací jimi vynaložených 

nákladů, nebude tedy z pohledu zákonů hodnocena jako podnikání. Řada těchto činností 
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je již zpoplatněna. Ovšem podstatou návrhu je, aby byly zpoplatněny všechny činnosti, 

kde nedochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví osob. 

Tímto opatřením by musela být změněna především legislativa, která by stanovila, 

co může být považováno za situace bezprostředně ohrožující životy a zdraví osob. Obsahem 

upravené legislativy by měl být také ceník ostatních činností a služeb, které budou občanům 

účtovány. 

Soukromé pojištění požární ochrany 

Z návrhu zpoplatnění požární ochrany vyplývá otázka, jak budou schopni občané 

za úkony jednotek požární ochrany platit? Řešením je návrh na možnost soukromého pojištění 

požární ochrany. Občané se pojistí pro případ nutnosti využití služeb HZS ČR a v případě 

pojistné události se zásahem jednotek požární ochrany budou prostředky za vykonanou službu 

vyplaceny z uzavřené pojistky. Ten, kdo se rozhodne pojistku neuzavřít, musí nést náklady 

výkonu sám. 

Je zřejmé, že si HZS ČR nemůže vystačit svou vlastní silou v administrativních 

záležitostech spojených s vybíráním pojistného požární ochrany. Celý systém by měl být 

pečlivě propracován a realizován buď na bázi pojistného jako např. u placení zdravotní 

pojištění, nebo prostřednictvím smluvního vztahu s vybranou komerční pojišťovnou. 

Vzhledem k tomu, že vybírání pojistného státem by opět zatížilo veřejné rozpočty, 

je přijatelnější využít služeb soukromého sektoru a na základě výběrového řízení vybrat jednu 

komerční pojišťovnu, která pojištění požární ochrany bude moci nabízet. 

Je třeba se nad myšlenkou dobrovolného pojištění pořádně zamyslet a podat velmi 

dobře propracovaný návrh, jak by celý tento sytém měl vypadat, od výběrového řízení dané 

pojišťovny, podmínek spolupráce, propočítání pojistného, úpravy legislativy související 

s požární ochranou, vymezení služeb profesionálních hasičů neohrožující životy a zdraví 

osob, informování a motivace občanů k potřebnosti požární ochrany a plno dalších důležitých 

aspektů, které mohou být příležitostí k vypracování dalších závěrečných prací. 

Financování prevence požární ochrany z prostředků komerčních pojišťoven 

Posledním návrhem práce je zvážit možnost financování prevence požární ochrany 

z prostředků soukromých pojišťoven. 
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V poslední době se zvyšují počty jak životních, tak také velké počty neživotních 

pojištění občanů. Lidé chtějí chránit sebe a svůj majetek před nečekanými událostmi. 

Sumy, které jsou pojišťovnami vybírány na pojistném, představují mnohem vyšší 

částky, než náklady, které jsou vypláceny na likvidaci pojistných událostí. Spolufinancování 

prevence požární ochrany ze zdrojů pojišťoven je velice oprávněné, jelikož nebýt zásahů 

jednotek požární ochrany při požárech a mimořádných událostech, škody pojistných událostí 

na zdraví, životě a majetku by byly daleko vyšší a zatěžovaly pojišťovny mnohem více. 

Návrhem je, aby prostředky na vybraném pojistném mohly pojistným událostem 

také předcházet. Díky získaným prostředkům může být financováno zkvalitnění služeb 

a celková prevence požární ochrany, která bude mít za následek mnohem méně pojistných 

událostí, což povede také k nižším nákladům pojišťoven na jejich vyplácení. 

Pojišťovny hospodaří především tak, aby vytvářely zisk. Na základě toho mají pečlivě 

propočítanou výši pojistného jednotlivých druhů pojistného krytí. Například v roce 2010 bylo 

na celkovém předepsaném pojistném vybráno až 156 mld. Kč, kdežto náklady na pojistná 

plnění dosáhly výše 82,7 mld. Kč.
30

 Z uvedeného vyplývá, že zisk pojišťoven byl v roce 2010 

ve výši 73,3 mld. Kč. Kdyby z této částky odváděly pojišťovny alespoň 1 % na prevenci 

požární ochrany, znamenalo by to prospěch, jak na straně pojišťoven ve formě úspor 

na proplácených odškodění pojistných událostí, tak také pro HZS ČR, který by měl další 

významný zdroj svého financování. 

                                                 
30

 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. O nás. Výroční zprávy: Výroční zpráva 2010. Praha: Česká asociace 

pojišťoven, [online]. Česká asociace pojišťoven [2012-04-21]. Dostupné 

z: http://www.cap.cz/FileFromWSS.ashx?file=http://capsrv02/DOKUMENTY_01%2fCZ_vyrocni_zprava_20

10.pdf. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce na téma Ekonomika požární ochrany je zaměřena na analýzu 

hospodaření Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Údaje jsou čerpány 

především z každoročně vydávaných zpráv o stavu požární ochrany v kraji, informací 

z webových stránek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a informačního 

systému Ministerstva financí ARIS a jeho aktuální verzi UFIS. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit hospodaření Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje a dle zjištěných skutečností podat návrhy a doporučení. 

Cíl práce je splněn ve třetí kapitole, kde je provedena celková analýza hospodaření 

HZS MSK za jednotlivé roky 2006 až 2010 a ve čtvrté kapitole, která obsahuje zhodnocení 

hospodaření za celkové sledované období 2006-2010 s následným podáním návrhů 

a doporučení. 

Celkové příjmy jsou tvořeny příjmy daňovými, nedaňovými, kapitálovými a přijatými 

dotacemi. Za sledované období mají rostoucí tendenci. Nejnižší hodnoty jsou dosahovány 

v roce 2006 ve výši 134 700 tis. Kč a nejvyšší v roce 2010 přesahující částku 174 247 tis. Kč. 

Do příjmů HZS MSK jsou zahrnuty především příjmy z vlastní činnosti, z prodeje movitého 

majetku, dary fyzických a právnických osob, příspěvky obcí, přijaté náhrady, pokuty, penále, 

vratky přeplatků záloh z minulých rozpočtových let, úroky nebo prostředky ze sběrných 

surovin za prodej neupotřebeného majetku. 

Daňové příjmy, které jsou tvořeny pojistným na sociální pojištění, důchodové pojištění 

a státní politiku zaměstnanosti, představují s podílem 72-89 % nevýznamnější část 

z celkových příjmů. Nejnižších hodnot je dosahováno ve výši 112 125 tis. Kč v roce 2006, 

poté do roku 2008 rostou až na částku 130 592 tis. Kč a dále dochází k poklesu až na částku 

125 134 tis. Kč v roce 2010. 

Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí v rozmezí 5-12 %. V roce 2006 

dosahují nejnižší výše 6 935 tis. Kč, poté rostou až do roku 2009 na částku 20 196 tis. Kč 

a v následujícím roce 2009 dochází k mírnému poklesu na částku 17 073 tis. Kč. 

Kapitálové příjmy mají za celé sledované období 2006-2010 rostoucí tendenci. 

Na celkových příjmech se podílejí 2-17 %. Nejvyšší hodnoty dosahují v roce 2010, 
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kdy šplhají do celkové výše 29 992 tis. Kč, což je rozdíl oproti roku 2006, kdy se rovnají 

částce 2 196 tis. Kč, o 15 procentních bodů. 

Přijaté dotace za celé sledované období 2006-2010 kolísají. Nejvyšší jsou v roce 2006 

ve výši 13 444 tis. Kč. V následujícím roce se jedná o prudký pokles na částku 1 967 tis. Kč, 

v roce 2008 růst na částku 5 684 tis. Kč, dále následuje opět pokles až na 958 tis. Kč, což je 

nejnižší hodnota přijatých dotací za celé sledované období a v roce 2010 ve výši 2 048 tis. Kč 

opět mírné zvýšení. Dotace tvoří nejnižší část příjmů, neboť dosahují pouze 

podílu 1 % z celkových příjmů. 

Celkové výdaje jsou oproti celkovým příjmům mnohem vyšší. Každoročně dochází 

k jejich zvýšení až do roku 2009, kdy se dostávají na za sledované období na nejvyšší 

částku 809 697 tis. Kč, poté se v roce 2010 dochází ke snížení na 781 473 tis. Kč. Nejnižší 

hodnoty dosahují v roce 2006 ve výši 653 141 tis. Kč. V rozpočtu jsou celkové výdaje 

členěny na kapitálové představující výdaje na investiční programy a běžné výdaje, které tvoří 

mzdové prostředky, povinné pojistné, ostatní provozní výdaje, prostředky jdoucí do FKSP 

a výdaje na sociální dávky. Mzdové prostředky zahrnující platy příslušníků, zaměstnanců 

a ostatní platby za provedenou práci ovlivňují výši povinného pojistného a prostředků 

do FKSP. 

Výdaje na financování programů se na celkových výdajích účastní podílem 8-16 %. 

Za sledované období lze pozorovat jejich růst až do roku 2008, v roce 2009 došlo 

k výraznému poklesu oproti předcházejícímu roku a do roku 2010 opět narůstají. Celkové 

programové výdaje jsou používány na financování investičních programů a jsou tedy tvořeny 

investičními výdaji užívanými na pořízení movitého a nemovitého majetku a neinvestičními 

výdaji, které jsou ovšem vázány na investiční programy a slouží k opravám movitého 

a nemovitého majetku. 

Běžné výdaje tvoří 84-92 % celkových výdajů. Za sledované období se jejich výše 

každoročně zvyšuje, až na rok 2010, kdy došlo k mírnému snížení. Nejnižší jsou v roce 2006, 

kdy dosahují výše 580 232 tis. Kč a nejvyšší v roce 2009, kdy se dostávají až na výši 

744 355 tis. Kč. Na těchto hodnotách se nejvíce podílejí mzdové prostředky tvořící 

52-57 % celkových výdajů, povinné pojistné s podílem 18-19 % z celkových výdajů a ostatní 

provozní náklady obsahující 10-15 % z celkových výdajů. Prostředky na sociální dávky 

a FKSP jsou již svou výší méně významné, jelikož se na celkových výdajích podílejí 1-2 %. 
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Z porovnání celkových příjmů a výdajů vyplývá, že HZS MSK hospodaří za celé 

sledované období 2006-2010 se schodkovým rozpočtem. Příjmy, které HZS MSK získává, 

nepostačují na zajištění veškerých jeho výdajů. Je potřeba se tedy zamyslet nad dalšími 

možnostmi jeho financování. 

Návrhem práce je zpoplatnění služeb HZS MSK a celé požární ochrany tak, 

aby se na jeho financování podílel stát i občané. Stát by financoval pouze situace, kdy jde 

o bezprostřední ohrožení životů a zdraví osob. V ostatních případech by náklady na využití 

služeb požární ochrany platili občané dle zákonem stanoveného ceníku. I přes zpoplatnění 

požární ochrany by základní náplň činnosti HZS ČR zůstala zachována. 

Doporučením je také návrh na vznik soukromého pojištění požární ochrany. Občané 

by se mohli pojistit pro případ nutnosti využití služeb HZS ČR a v případě pojistné události 

se zásahem jednotek požární ochrany by byly prostředky za vykonanou službu vyplaceny 

z uzavřené pojistky. Lidé se tím nemusejí obávat vysokých nákladů zpoplatněných služeb 

požární ochrany. 

Závěrečným návrhem práce je možnost financování prevence požární ochrany 

z prostředků komerčních pojišťoven. Účelem je, aby prostředky vybrané na pojistném mohly 

pojistným událostem také předcházet. Kdyby pojišťovny odváděly určité procento ze svého 

zisku na prevenci proti předcházení pojistných událostí vztahujících se k požární ochraně, 

znamenalo by to prospěch jak na straně pojišťoven ve formě úspor na proplácených 

odškodění pojistných událostí, tak také pro HZS, který by měl další významný zdroj svého 

financování. Díky získaným prostředkům může být financováno zkvalitnění služeb a celková 

prevence požární ochrany. 

Nad problematikou nových zdrojů financování a především spolufinancování požární 

ochrany soukromým sektorem je potřeba se pořádně zamyslet a vytvořit velmi dobře 

propracovaný návrh, jak by celý tento sytém měl vypadat. Především je nutná změna 

legislativy, která by stanovila, co může být považováno za situace bezprostředně ohrožující 

životy a zdraví osob, výběr pojišťovny, která by mohla nabízet soukromé pojištění požární 

ochrany, výši pojistného, možnosti informování a motivace občanů k potřebnosti požární 

ochrany a také návrh financování prevence požární ochrany komerčními pojišťovnami, což 

může být námětem k vypracování dalších závěrečných prací. 
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