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ANOTACE 

Bakalářská práce popisuje Integrovaný záchranný systém v České 

republice a jeho hlavní složky. Zabývá se vývojem hlavní legislativy, která určovala 

vznik a směr vývoje celého systému. Práce je zaměřena na hlavní složky 

Integrovaného záchranného systému působícími v oblasti požární ochrany. Část 

práce je věnována Hasičskému záchrannému sboru České republiky, jeho 

historickému vývoji, systému financování prostřednictvím Ministerstva vnitra 

České republiky. V další části je popsána a charakterizována jednotka sboru 

dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, její povinnosti, principy činnosti a 

systém financování jednotky jako organizační složky obce. Závěr práce je 

věnován zhodnocení činností jednotek požární ochrany a jednotlivým výpočtům 

nákladů za zásahy. 
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ANNOTATION 

This bachelor work gives an account of the Integrated Rescue Systems in 

the Czech Republic and its main building sections. It is concerned with the 

evolution in the essential legislation that assignated both an inception and 

tendency of the development of the whole system. The work takes aim at the 

leading sections of the integrated rescue system which are effective in the field of 

the fire protection. A part of the present product pays attention to the Fire-Service 

of the Czech Republic, its historical development and the way of its financing 

through the Ministry of the Interior Czech Republic. In another part there can be 

found a description and characterization of the Voluntary Fire Brigade at Nove 

Mesto nad Metuji, its duties, principles of activities and the system of financing this 

brigade as an urban organization sector. The final chapter gives evaluation of the 

activities of voluntary fire brigades including individual calculations of their 

intervention costs. 
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Seznam použitých zkratek: 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

NMV ČR Náměstek Ministerstva vnitra České republiky 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

OPIS  Operační a informační středisko 

KOPIS Krajské operační informační středisko  

JSDH  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

JPO  Jednotka požární ochrany 

PO  Požární ochrana 

UO  Územní odbor 

PD  Požární družstvo 

MU  Mimořádná událost 

ZZS  Zdravotní záchranná služba 

PČR  Policie České republiky 

PHM  Pohonné hmoty a maziva 

 
Označení technických prostředků PO 

TA-L2  Technický automobil 

CAS 15  Cisternová automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 1500l/min* 

CAS 20 Cisternová automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 2000l/min* 

CAS 24 Cisternová automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 2400l/min* 

CAS 32 Cisternová automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 3200l/min* 

AS 24  Automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 2400l/min* 

DA 8  Dopravní automobil pro 8 osob 

 

* (Výkon je uveden při jmenovitém tlaku 1MPa a jmenovité sací výšce 3m.) 
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1. Úvod 

 Lidé se celý svůj život potýkají s nehodami, živelnými pohromami a 

přírodními katastrofami. Tyto jevy nazýváme mimořádné události. Mimořádná 

událost je náhlý a částečně až zcela neovládaný děj. Za mimořádné události se 

považují škodlivá působení sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními 

vlivy, dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek a životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Lidstvo se snažilo těmto jevům bránit a budovat ochranné a obranné 

mechanismy ke zmírnění následků mimořádných událostí. Způsoby ochrany před 

mimořádnými událostmi začínají u prevence. Prevence nezamezí, ale minimalizuje 

vznik mimořádné události. Činitelé, které lze částečně snížit, ale nikoliv úplně 

potlačit jsou přírodní pohromy a katastrofy, selhání lidského faktoru, selhání 

technologií a další. Proto společnost buduje integrovaný záchranný systém. 

 

V této práci jsem popsal vznik Integrovaného záchranného systému. 

Součástí je popis legislativy a události, které určily směr dalšího vývoje 

Integrovaného záchranného systému. Popsal jsem základní pravidla a principy 

fungování celého Integrovaného záchranného systému, začlenění jednotlivých 

složek do systému a jejich zastoupení v systému. Práce je zaměřena na hlavní 

složky IZS působící v oblasti požární ochrany. Je zde stručně popsán vznik a 

vývoj Hasičského záchranného sboru, nedostatky při financování a současný stav 

vynakládaných prostředků na chod Hasičského záchranného sboru. Dále popisuji 

vybranou jednotku sboru dobrovolných hasičů, její spolupráci se složkami IZS  a 

legislativu, podle které je jednotka zřízena a která upravuje její činnost, principy 

fungování a financování. Poslední část je zaměřena na zhodnocení činnosti 

jednotek požární ochrany. Jsou zde popsána pravidla likvidace mimořádných 

událostí, výpočty nákladů u zásahů, kde jednotky provádějí likvidační práce, a 

popsán princip stanovení ceny za zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů 

mimo rámec působnosti obce. Závěrem práce je zhodnocení činnosti jednotek 

požární ochrany. 
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2. Integrovaný záchranný systém 

 V souvislosti s vývojem lidstva vznikaly různé záchranné organizace od 

dobrovolných až po profesionální, které reagovaly a přizpůsobovaly se potřebám 

společnosti při mimořádných událostech. Různé pravomoci a zaměření 

jednotlivých záchranných složek vedly na počátku 90. let minulého století k 

diskuzi, jak jejich postup účinně řídit a koordinovat všechny složky a síly v místě 

mimořádné události.  Hledal se způsob jak společně a co nejefektivněji zmírnit 

stav mimořádné události v místě zásahu. Zkušenosti z předchozích mimořádných 

událostí jednotlivých záchranných složek vedly k zavedení Integrovaného 

záchranného systému po vzoru evropských zemí, kde už tento systém funguje. K 

realizaci této myšlenky ale chyběla legislativa určující, pravomoci jednotlivých 

složek, které by se měly účastnit mimořádných událostí. V roce 1993 padlo 

usnesení vlády o IZS k zásadám o spolupráci jednotlivých specialistů a složek. S 

různou intenzitou a kvalitou se toto usnesení naplňovalo až do roku 1997, kdy nás 

postihly katastrofální povodně na Moravě. Velké rozdíly ve zvládání povodní na 

Moravě a znamenité pomoci hasičů znamenaly další rozvoj IZS a zvolení 

Hasičského záchranného sboru České republiky jako hlavní (řídící) složky IZS. 

V roce 2000 byl schválen zákon o IZS a zákon HZS ČR, který vycházel z usnesení 

z roku 1993. [1] 

2.1. Vznik Integrovaného záchranného systému 

Jak bylo zmíněno, počátek integrovaného záchranného systému spadá do 

roku 1993, kdy vláda ČR schválila usnesení č. 246/1993 a jeho 13 zásad, které 

určují základy IZS. V současné době je hlavním předpisem pro IZS zákon č. 

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

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) byl zřízen pro společný 

postup při záchranných a likvidačních pracích při mimořádných událostech a 

živelných pohromách, kde je zapotřebí nasazení sil a prostředků všech, kdo 

mohou svými silami a prostředky přispět k provedení záchrany osob, zvířat, 

majetku nebo životního prostředí. IZS naplňuje Ústavní právo občana na pomoc 

při ohrožení zdraví a života. 
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 IZS není organizace, ale systém vzájemné spolupráce a koordinace složek, 

orgánů státní správy a samosprávy, právnických a fyzických osob při společném 

postupu proti mimořádné události. 

 Jedná se o koordinaci jednotlivých složek, které se účastní záchranných a 

likvidačních prací, jestliže si mimořádná událost vyžádá nasazení více nástrojů a 

mechanismů různých složek, např. hasičů, policie, záchranné služby a ostatních 

složek IZS. IZS zefektivnil činnost jednotlivých složek v místě MU různých typů, 

havárií a živelných pohrom, kde každá složka v rámci svých kompetencí provádí 

činnost ke zmírnění důsledků MU. Jednotlivé složky a organizace zařazené jak do 

základních složek IZS, tak do ostatních složek IZS, si ponechávají v systému IZS 

svůj princip fungování a právní subjektivity. 

 

Záchranné práce 

„Záchrannými pracemi jsou činnosti k odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu 

k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení 

jejich příčin.“ Záchranné práce jsou i činnosti, které vytvářejí přiměřenou 

bezpečnost pro ochranu zasahujících osob. [1] [2] 

 

Likvidační práce 

„Likvidačními pracemi jsou činnosti k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí. Hranice mezi oběma činnostmi je někdy těžko 

rozpoznatelná, ale má svůj význam z hlediska náhrad v případě tzv. havárií. 

Potřebné záchranné práce a likvidační práce je nutné provést vždy, přičemž 

likvidační lze odložit nejpozději do doby ukončení časově prioritní záchrany .“ [1] 

[2] 

 

Asanační (obnovovací) práce 

Obnovovací práce jsou činnosti spočívající v revitalizaci životního prostředí 

a činnosti směřující k únosné obnově životního prostředí, společenského života a 

materiálních hodnot; obecně jde o činnosti směřující k obnově území, které 
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neodstraňují riziko ohrožení života a životního prostředí a nemají charakter 

záchranných a likvidačních prací (bezprostředních opatření). [3] [2] 

2.2. Podstata integrovaného záchranného systému 

Integrovaný záchranný systém není organizace, úřad, právnická nebo 

fyzická osoba. IZS nemá žádné stálé pracovníky a razítka. Při nastalé mimořádné 

události se určené osoby a orgány působící samostatně stávají velitelem zásahu 

IZS. Operační střediska Hasičského záchranného sboru České republiky se mění 

v operační a informační střediska IZS. Integrovaný záchranný systém funguje na 

principu modelových postupů součinnosti. IZS je koordinace složek orgánů státní 

správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném zásahu a 

zajištění vnitřní bezpečnosti státu. Jde o systém smluvních předpisů podle 

stanovených pravidel. [1] 

Od roku 2004 se budují centra tísňového volání na jednotné evropské lince 

112. Jsou vybavena moderní technologií pro příjem a následné předání tísňových 

volání na lince 112. Obsluhu mají na starosti zaměstnanci HZS ČR, ale centra 

vlastní svoje technické vybavení. Centra jsou relativně nezávislá na krajských 

hasičských záchranných sborech, kde jsou převážně vybudována. Tato centra 

tísňového volání jsou součástí KOPISU. Centra tísňového volání jsou jakousi 

výjimkou v celém systému IZS. [1] 

2.3. Vývoj složek spadajících do IZS 

Velké změny ve společnosti v 90. letech minulého století vedly k pozitivním 

posunům, které s sebou ale přinesly i některé negativní jevy. Značný rozvoj 

motorismu co do počtu automobilů a motorek společně s rychlostí znamenal 

prudký nárůst počtu dopravních nehod. Policie ČR, do té doby hlavní složka u 

dopravních nehod, musela řešit vzestup trestné činnosti ve společnosti. Se 

změnami v Armádě ČR hlavně se zrušením povinné vojenské služby, a 

restrukturalizací armády na armádu profesionální, došlo ke snižování počtu jejích 

posádek a k poklesu její kapacity určené na pomoc při velkých živelných 

katastrofách a haváriích. Zároveň se snížily počty různých specialistů, záchranářů 
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a dalších. Lidem se naskytly nové možnosti koníčků a aktivit, které vedly k poklesu 

zájmu o činnost v různých sdruženích. Některá sdružení, jako například Červený 

kříž, téměř zanikla a klesly i počty dobrovolných záchranářů u Horské služby. Tato 

situace ukázala a zdůraznila povinnost obcí, kterým zákon o požární ochraně obcí 

ukládá zřídit jednotku SDH obce. Dobrovolní hasiči s dlouholetou tradicí tedy 

zůstali nejpočetnější a nejvýznamnější složkou pro efektivní zvládání 

mimořádných situací v každodenním životě. 

 Profesionální hasiči, převážně organizování a působící v hasičských 

záchranných sborech krajů, dokázali zásadním způsobem a velmi rychle změnit 

své zaměření. V současné době již není hlavní činností profesionálních a 

dobrovolných hasičů boj s požáry. Největší počet zásahů, téměř 50%, zaujímají 

technické havárie různého druhu, přibližně 20% boj s požáry, dalších 20% 

představují dopravní nehody a zbylých 10% jsou ostatní zásahy (úniky 

nebezpečných látek, živelné pohromy a ostatní mimořádné události). [1] 

2.4. Složky IZS 

Složky IZS realizují ochranu obyvatel, záchranné a likvidační práce. 

Působením složek v IZS není dotčeno jejich postavení, způsob financování a 

úkoly stanovené zvláštními předpisy. 

Základní složky IZS zajišťují stálou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné 

události. Za tím účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území ČR. 

Každá z těchto složek má své specifické úkoly. 

 

 Základními složkami jsou podle § 4 odst. 1 zákona o IZS a o změně 

některých zákonů Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany 

zařazené v plošném pokrytí území kraje, dále Policie ČR a zdravotnická 

záchranná služba. 

Tyto složky zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah. Základní složky 

rozmisťují své síly a prostředky po celém území České republiky. Základní složky 

nemohou stačit na všechny záchranné a likvidační práce z důvodu nedostatku 
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personálu, materiálu a další. Proto jsou vedle základních složek zřízeny ještě 

ostatní složky IZS. 

Ostatními složkami podle zákona jsou vyčleněné síly a prostředky 

ozbrojených sil (Armády ČR), ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (městská 

policie, vězeňská stráž, justiční stráž), ostatní záchranné sbory (báňská záchranná 

služba), orgány ochrany veřejného zdraví (krajské, okresní hygienické stanice), 

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové 

organizace a sdružení občanů (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Český 

červený kříž) a další, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Dále 

sem patří vodní záchranná služba, speleologická záchranná služba a horská 

služba i její profesionální odčleněná část občansko-prospěšné společnosti horské 

služby. Ostatní složky IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním pracím 

podle povahy mimořádné události na základě jejich možností a pravomocí, které 

jim předpisy dávají. Tyto složky poskytují plánovanou pomoc na vyžádání. V době 

krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická 

zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče. 

 

 

Obrázek 1 Složky IZS [4] 
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Pro začlenění do IZS, uzavírají krajské HZS s ostatními složkami dohodu o 

plánované pomoci na vyžádání. Dohoda je základ, aby mohla být složka 

začleněna do poplachových plánů IZS. Součástí je domluvený způsob pomoci při 

mimořádné události. Poplachové plány zpracovává HZS kraje. Jsou zde uvedeny 

síly a prostředky složek, systém vyrozumění a doba uvedení složky do 

akceschopnosti. [5] 

 

V § 3 zákona č. 239/2000 Sb. o IZS a o změně některých zákonů stanoví 

jedinou větu: „IZS se použije v přípravě na mimořádné události, při potřebě 

provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma nebo více složkami IZS“. 

[2] 

Společná cvičení jsou přípravou na záchranné a likvidační práce složek 

IZS, ale každá složka IZS se připravuje na záchranné a likvidační práce 

individuálně a zaměřuje se na svoji činnost a specializaci. 

Hasiči se například zaměřují hlavně na technické zásahy, dopravní nehody 

a požáry. Zdravotníci se specializují na pomoc zraněným. Policie zodpovídá za 

ochranu osob a majetku. Horská služba organizuje a řídí pátrací akce v horách a 

odstraňování poruch mají na starosti havarijní služby. Složky neprovádějí přípravu 

na základě zákona o IZS, ale podle přepisů a významu pro které mají sloužit. [1] 

3. Hasičský záchranný sbor ČR 

3.1. Vývoj HZS ČR 

První profesionální (placený) hasičský záchranný sbor byl na českém území 

založen v roce 1853 v Praze. Do druhé světové války přetrvával stav, kdy za 

likvidaci požárů měly odpovědnost dobrovolné hasičské jednotky. Po 2. světové 

válce byla požární ochrana začleněna pod ministerstvo vnitra, kterému příslušel 

nejvyšší dohled a organizace. V posledních 30 letech prošla profesionální ochrana 

významnými změnami. V roce 1995 získal HZS ČR svůj současný název. Proces 

změn v PO ochraně vyvrcholil na přelomu tisíciletí, kdy byla rozšířena působnost 

ministerstva vnitra o problematiku krizového řízení, civilního a nouzového 
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plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. HZS ČR 

má dnes v našem státě rozhodující roli v přípravách a provádění záchranných a 

likvidačních prací vztahujících se k mimořádným událostem a je hlavním 

koordinátorem integrovaného záchranného systému, který slučuje v případě 

potřeby záchranné složky. 

3.2. Struktura HZS ČR 

 Hasičský záchranný sbor (HZS) je zřízen podle zákona č. 238/2000 Sb., o 

hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. 

Hasičský záchranný sbor vykonává státní požární dozor. Tvoří jej Generální 

ředitelství HZS ČR, které je součástí ministerstva vnitra a 14 hasičských 

záchranných sborů krajů, které jsou organizačními složkami státu a účetními 

jednotkami, Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární 

ochrany ve Frýdku-Místku a Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně. Součástí 

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jsou také vzdělávací, 

technická a účelová zařízení: Odborná učiliště požární ochrany (ve Frýdku-Místku, 

Brně a Borovanech), Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický 

ústav požární ochrany Praha, Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky 

Olomouc. 
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Obrázek 2 Organizační schéma HZS ČR: www.hzscr.cz/soubor/brozura-hzs-cr-cz-2009-pdf.aspx 

3.3. Změny ve financování HZS ČR 

Rok 1989 přinesl změny i v oblasti PO. V roce 1991 byly zřízeny okresními 

úřady příspěvkové organizace Správa a útvar Sboru PO. Organizace PO se tak 

staly příspěvkovými organizacemi, neexistovaly HZS krajů, ale HZS jednotlivých 

okresů tzv. veřejné požární útvary okresů. Příspěvky státu byly určeny na provoz, 

údržbu majetku, techniky a na mzdy. Požární techniku nadále přidělovalo 
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ministerstvo vnitra. Zřizovatel (okresní úřad) poskytoval příspěvek na provoz své 

příspěvkové organizace zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích 

potřeb (§ 28 zákona č. 250/2000 SB.). Další dotace mohly být obstarávány 

poskytováním služeb za úplatu volnou kapacitou. [6] 

Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Celkové výdaje SR 
 (v mil. Kč) 

380,1 432,7 484,4 524,7 533,6 605,1 

Index růstu 100 114 127 138 140 159 

Celkové výdaje HZS 1 840075 2 463 221 3 093 232 3 270 185 3 218 000 3 592 900 

Index růstu 100 134 168 177 174 195 

Míra inflace (v %) 10 9,1 8,8 8,5 11,1 6,9 

Podíl celkových výdajů 
HZS na SR (v %) 0,48 0,57 0,64 0,62 0,6 0,59 

Tabulka 1 Základní údaje o čerpání rozpočtu HZS ČR 1994 - 1999 [6] 

Zřizovatel jednotek PO s územní působností, které zabezpečují plošné pokrytí, 

byly obce a okresní úřady. Garantem plošného rozmístění jednotek PO byl stát.  

Finanční zabezpečení je jednou z hlavních okolností pro řádné plnění 

stanovených úkolů v oblasti PO. Ve sledovaném období let 1994-1999 se celkové 

výdaje na HZS zdvojnásobily, skutečné finanční prostředky, které měly jednotlivé 

HZS k dispozici, klesaly. Vzhledem k míře inflace od roku 1996 absolutní částky 

celkových výdajů HZS nestačily pokrýt inflaci. A proto se hledalo vhodné opatření 

k dalšímu financování HZS ČR. 

 K 1. lednu 2001 nabyla účinnosti řada nových zákonů v oblasti státní správy 

pro oblast PO, HZS ČR se stal organizační složkou státu, která začala patřit pod 

ministerstvo vnitra. Jako součást rozpočtové kapitoly 314 ministerstva vnitra je 

přímo napojen na státní rozpočet, kde Generální ředitelství HZS ČR dále řídí a 

metodicky usměrňuje hospodaření HZS krajů. Zákonem o Hasičském záchranném 

sboru ČR došlo od 1. ledna ke změně. Hasičské záchranné sbory okresů byly 

nahrazeny hasičskými záchrannými sbory krajů. 

3.4. Financování HZS ČR 

HZS je jako organizační složka státu převážně financována ze státního 

rozpočtu a další zdroje financování jsou ze strany územních samosprávných celků 

krajů a obcí. Organizační složka HZS není právnickou osobou, ale účetní 

jednotkou. Příjmy a výdaje HZS ČR jsou také příjmy a výdaji státního rozpočtu 
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ČR, součástí rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra ČR. HZS hospodaří tedy 

s veřejnými financemi. Organizační složka HZS neplatí žádné daně a nevytváří 

zisk. 

Největší položku v rozpočtu Ministerstva vnitra ČR činí výdaje na Policii ČR, 

která v roce 2011 vyčerpá z rozpočtu MV 54,10%. Druhou největší položkou v 

rozpočtu MV ČR je výdaj na Hasičský záchranný sbor ČR. Celkový výdaj pro rok 

2011 činí 6 857 953 000Kč, tato částka představuje přibližně 12,97% z rozpočtu 

MV ČR a 0,73% z celkového rozpočtu ČR. 

 2006 2007 2008 

Výdaje státního rozpočtu 
ČR 

958 791 799 1 040 777 420 1 107 310 540 

Výdaje z rozpočtu ČR do 
kapitoly MV 314 

51 170 004 54 302 499 58 165 469 

Výdaje z rozpočtu ČR do 
kapitoly MV 314 v % 

5,34% 5,22% 5,25% 

Výdaje z kapitoly MV 314 
na HZS ČR 

7 387 347 7 857 468 8 104 739 

Výdaje z kapitoly MV 314 
na HZS ČR v % 

14,44% 
14,47% 

 
13,93% 

Výdaje z rozpočtu ČR na 
HZS ČR v % 

0,77% 0,75% 0,73% 

    

 2009 2010 2011 

Výdaje státního rozpočtu 
ČR 

1 152 101 697 1 184 919 350 1 179 000 908 

Výdaje z rozpočtu ČR do 
kapitoly MV 314 

61 802 385 61 270 573 52 877 539 

Výdaje z rozpočtu ČR do 
kapitoly MV 314 v % 

5,36% 5,17% 4,48% 

Výdaje z kapitoly MV 314 
na HZS ČR 

8 140 551 8 376 421 6 857 953 

Výdaje z kapitoly MV 314 
na HZS ČR v % 

13,17% 13,67% 12,97% 

Výdaje z rozpočtu ČR na 
HZS ČR v % 

0,71% 0,71% 0,58% 

Tabulka 2 Přehled výdajů ze státního rozpočtu za období 2006-2011. (částky jsou uvedeny v tis. Kč) 
[7]http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/ 

 

Dále HZS hospodaří s mimorozpočtovými zdroji. Mezi mimorozpočtové 

zdroje se řadí prostředky fondů organizačních složek státu, zisk získaný 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/
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hospodářskou činností a prostředky poskytnuté ze zahraničí, dále rezervní fondy, 

dary a další. 

3.5. Hospodaření organizačních složek státu - HZS ČR 

 HZS jako organizační složka státu se při čerpání rozpočtu řídí zákonem č. 

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

zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění. Hlava XIII tohoto zákona určuje 

pravidla přímo pro hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových 

organizací. 

 Podle zákona organizační složky státu hospodaří s prostředky státního 

rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly. Organizační složka státu je povinna 

dbát, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem a plnila úkoly 

nejhospodárnějším způsobem. Organizační složka státu sestavuje rozpočet příjmů 

a výdajů v členění podle rozpočtové skladby. 

3.6. Základní údaje o čerpání rozpočtu HZS ČR 2009 

HZS ČR v roce 2009 zasahoval u několika rozsáhlých požárů různých 

objektů, rozsáhlých lesních požárů a dopravních nehod. Pro jednotky požární 

ochrany byl 11x vyhlášen mimořádný 3. stupeň a zvláštní stupeň. Mezi tyto požáry 

patřil například požár skladu pneumatik k recyklaci v obci Vřesová, kde 

zasahovalo 24 jednotek PO, zásah trval po dobu 5 - ti dnů. Dále jednotky PO 

likvidovaly z mimořádných požárů požár objektu v obci Stará Ves nad Ondřející, 

kde požár zdolávalo 19 jednotek PO, zásah trval 3 dny.  

Požáry velkého rozsahu a mimořádné události se významně podílely na 

potřebě zvýšení finančních prostředků potřebných k zajištění činnosti HZS ČR. 

Rozpočet HZS ČR byl navýšen o prostředky z rozpočtové kapitoly všeobecné 

pokladní správy. Tyto kapitoly slouží k zajištění přípravy a odstranění následků 

krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně 

některých zákonů. 

Další čerpání rozpočtu ovlivnily přívalové povodně v červnu a v červenci. 

Povodně zasáhly 451 obcí v 9 krajích, z toho ve 4 krajích byl vyhlášen stav 
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nebezpečí. Letní povodně byly třetími nejtragičtějšími s počtem 15 usmrcených 

osob v novodobé historii ČR. Na povodně bylo nasazeno 8125 hasičů, z toho 

bylo1791příslušníků HZS ČR. Na likvidaci následků povodňových stavů se 

podílelo 993 JPO. Během ničivých povodní byl nasazen Záchranný útvar Hlučín 

se svou těžkou technikou. 

Mimořádné události významně ovlivnily čerpání prostředků z rozpočtu HZS 

ČR. [8] 

3.7. Zhodnocení celkového čerpání rozpočtu 2009 

,,Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 1 330 058 tis. Kč, 

upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 314 486 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo 

1 487 720 tis. Kč. Překročení příjmů představuje 173 233 tis. Kč. Ve srovnání s 

rokem 2008 byl pokles o 0,21% příjmů, tj. na 99,79 %. K poklesu příjmů došlo 

především z důvodu snížení rozpočtovaných prostředků daňových příjmů. 

Celkové výdaje byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 8 299 365 

tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 8 556 180 tis. Kč, mimorozpočtové 

zdroje byly použity ve výši 322 883 tis. Kč, celková možnost čerpání byla tedy ve 

výši 8 879 063 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 8 756 243 tis. Kč. Nedočerpáno 

zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 122 820 tis. Kč. Ve srovnání s 

rokem 2008 se celkové čerpání snížilo na 98,19 %. Snížení výdajů je ovlivněno 

především omezením použití nároků z nespotřebovaných výdajů usnesením vlády 

ČR ze dne 26. ledna 2009 č. 122, snížení rozpočtu výdajů v návaznosti na 

opatření vyplývající z usnesení vlády ČR ze dne 23. března 2009 č. 363 ke krytí 

zvýšených sociálních, mandatorních výdajů kapitoly ministerstva práce a 

sociálních věcí. 

 

Převážná část celoročních výdajů je spojena s přímým výkonem a 

zajištěním požární ochrany a IZS. Největším objemem na čerpání výdajů z této 

výdajové oblasti byly nákupy materiálu a ochranných pomůcek pro potřeby 

jednotek PO a pohonných hmot pro požární automobilní techniku, tj. více jak 34 % 

těchto výdajů. Dále se na čerpání podílejí účelové neinvestiční dotace na výdaje 

jednotek dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům 
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a hl. městu Prahy - 7 % těchto výdajů, výdaje spojené s provozem objektů - cca 16 

%. Náklady na znalečné činí - cca 0,7 %. Na zahraniční služební cesty byly 

vynaloženy prostředky ve výši 6 065 tis. Kč, které byly především spojeny s 

prohlubováním a výměnou zkušeností se zahraničními pracovníky a v nemalé 

míře také spojené s výkonem Předsednictví ČR v EU. 

Dílčí závěr 

Rozpočtové prostředky, přidělené HZS ČR, byly čerpány účelně s 

uplatněním hlediska úspornosti a efektivnosti. Hlavní úkoly rozpočtového roku byly 

splněny, úspěšně byly hodnoceny i mimořádné úkoly, kterými bylo HZS ČR v 

minulém roce pověřeno.,, [8] 

Hodnota HDP za rok 2009 je stanovena odhadem dle údajů ČSÚ v návaznosti na růst HDP ve III. čtvrtletí roku 2009 

Tabulka 3 Ekonomické ukazatele [9] 

3.8. Hospodaření HZS krajů 

Každé HZS kraje má svůj ekonomický úsek, který je tvořen odborem 

finančním, provozním a správy majetku. Odbory řídí krajský náměstek, který je 

nadřízeným ředitelů jednotlivých odborů. 

 Finanční odbor připravuje rozpočty HZS kraje a dohlíží na hospodaření 

podle schváleného rozpočtu. Finanční odbor je dále rozdělen na oddělení 

účetnictví a rozpočtu. 

 Rozpočtové oddělení zejména řídí hospodaření HZS kraje, dohlíží na 

čerpání rozpočtu, zpracovává podklady pro sestavení rozpočtu. Dále předkládá ve 

Ekonomické ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

HDP v běžných cenách 
mld. 
Kč 

2994,4 3204,1 3530,2 3705,7 3546,4 

Výdaje ze státního rozpočtu na 
zabezpečení činnosti HZS ČR 

mld. 
Kč 

7,127 7,871 8,255 9,081 8,756 

Dotace ze státního rozpočtu na 
zabezpečení činnosti JPO II a III 

mld. 
Kč 

0,053 0,054 0,055 0,100 0,106 

Výdaje na činnost HZS ČR, JPO 
II, JPO III k HDP 

% 0,24 0,25 0,24 0,25 0,25 

Přímé škody způsobené požáry 
mld. 
Kč 

1,634 1,934 2,158 3,277 2,169 

Přímé škody k HDP % 0,06 0,06 0,06 0,09 0,06 

Uchráněné hodnoty u požárů 
mld. 
Kč 

7,110 9,183 8,974 14,546 9,075 

Uchráněné hodnoty k HDP % 0,24 0,28 0,26 0,39 0,26 
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spolupráci s odborem IZS návrh na neinvestiční dotace na výdaje JSDH 

vybraných obcí JPO II a JPO III. 

 Oddělení účetnictví zastupuje funkci účtárny kraje, vede přepsanou 

evidenci, provádí účetní analýzu hospodaření s rozpočtovými prostředky HZS 

kraje. Dále dohlíží na inventury majetku a odpovídá za odbornou přípravu 

zaměstnanců HZS kraje ve finanční oblasti. 

 Odbor provozní správy majetku zajišťuje veškerou majetkovou a právní 

agendu související s předepsanými výstupy na resortní program a správu majetku. 

Dále zodpovídá za hospodaření s majetkem v rámci působnosti kraje a dohlíží na 

technické zařízení a sklady materiálu. Odbor provozní správy se dále dělí na 

oddělení zásobování, oddělení správy majetku a oddělení evidence majetku. 

3.9. Rozpočet HZS kraje 

Při sestavování rozpočtu HZS kraje se finanční odbor řídí zákonem č. 

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

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. HSZ kraje sestavuje rozpočet 

příjmů a výdajů členěný podle rozpočtové skladby. HZS kraje sestavuje rozpočet 

podle závazných limitů a ukazatelů určených GŘ HZS ČR. Během roku dochází k 

úpravě rozpočtů vlastními (krajskými) rozpočtovými opatřeními anebo 

rozpočtovým opatřením vydaným GŘ HZS ČR. 

 

Rozpočet HZS kraje se člení na:  

1. Příjmy celkem 

1.1. Nedaňové, kapitálové a přijaté transfery 

1.2. Příjmy z pojistného 

1.2.1. Pojistné na důchodové pojištění 

1.2.2. Pojistné na nemocenské a pojištění a příspěvky na SPZ 

2. Výdaje celkem 

2.1. Výdaje na financování programů reprodukce majetku 

2.1.1. Investiční výdaje 

2.1.2. Neinvestiční výdaje 

2.2. Platy zaměstnanců a OPPP včetně pojištění a FKSP 

2.2.1. Platy zaměstnanců a OPPP 

2.2.2. Povinné pojistné 

2.2.3. Převody FKSP 

2.3. Ostatní provozní výdaje 

2.4. Ostatní sociální dávky 
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Tabulka 4 Rozpočty vybraných krajů [10] [11] [12] [13]

K
ra

j 

Příjmy 
celkem 

v tom 

Nedaňové, 
kapitálové 
a přijaté 
transfery 

Příjmy z 
pojistného 

z toho 

Poj. na 
důch. poj 

Poj. na 
nem. poj. 
a přísp. 
na SPZ 

HKK 66 137 6 257 59 880 55 509 4 371 

PAK 55 306 1 788 53 518 47 571 5 947 

STČ 137 387 3 267 134 120 119 218 14 902 

ZLK 60 265 6 309 53 956 49 031 4 925 

 
 

          

K
ra

j 

Výdaje 
celkem 

v tom 

Výdaje na 
financ. 

programů  
repr. 

majetku 

z toho Platy 
zaměst. a 
OPPP vč. 

poj. a 
FKSP 

z toho 
Ostatní 

provozní 
výdaje 

Ostatní 
sociální 
dávky 

Investiční 
výdaje 

Neinvestič
ní výdaje 

Platy 
zaměst. s 

OPPP 

Povinné 
pojistné 

Převody 
FKSP 

HKK 388 166 40 791 40 791 - 290130 214 989 70 947 4 194 49 098 8 147 

PAK 330 464 26 825 26 759 66 253 156 187 745 61 724 3 687 43 798 6 685 

STČ 867 225 70 146 70 146 - 645 381 477 567 158 483 9 331 137 353 14 345 

ZLK 352 136 45 175 44 570 605 253 272 188 288 61 316 3 668 47 900 5 789 
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Obrázek 3 Porovnání vybraných krajů ve financování HZS ČR 

Součástí přílohy jsou další údaje o požární ochraně ve vybraných krajích. 

Jsou zde znázorněny počty jednotlivých JPO krajů, přímé škody a uchráněné 

hodnoty při požárech, počty událostí rozdělené podle druhu a počtu zaměstnanců 

HZS vybraných krajů. 

4. Spolupráce JSDH Nové Město n/Met. se 
složkami IZS 

4.1. Jednotka Nové Město nad Metují 

 Jednotka sboru hasičů Nové Město nad Metují, kterou zřizuje obec Nové 

Město nad Metují, podle zákona č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a ve znění 

pozdějších přepisů. Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1 pro výjezdy k 

mimořádným událostem i mimo rámec působnosti obce s dobou jízdy zpravidla do 

-
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10 minut z místa dislokace. Jednotka zabezpečuje výjezd jednoho družstva 

minimálně o zmenšeném početním stavu (1+3). Ze zařazení jednotky je určen 5 

minutový limit výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu. Většina členů v jednotce 

vykonává služby jako svoje vedlejší povolání. 

Další zařazení jednotky vychází ze sbírky interních aktů řízení generálního 

ředitele HZS ČR a NMV a z nařízení Královéhradeckého kraje 1/2006, kterým se 

stanovují podmínky plošného pokrytí na území Královéhradeckého kraje 

jednotkami PO. Z těchto nařízení je JSDH Nové Město nad Metují zřízena jako 

jednotka JPO II/1 – C. Z označení typu C vyplývá, že je jednotka zařazena do 

systému záchranných prací předurčených jednotek PO při dopravních nehodách 

na vybraných úsecích čtyřproudových silnic pro motorová vozidla, hlavních 

dálkových silnic s mezinárodním značením, na hlavních a vedlejších silnicích 

Královéhradeckého kraje. 

Ze zařazení jednotky do kategorie a předurčenosti vyplývá i vybavení 

jednotky potřebnou technikou. Základní technika, kterou by JSDH měla mít, je 

popsána ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany. Základní technika, kterou JSDH Nové Město nad Metují disponuje a 

používá, je stručně popsaná v příloze č. 2. 

JSDH má v současnosti 44 členů a tvoří 4 družstva: družstvo Nové Město 

nad Metují, družstvo Krčín, družstvo Vrchoviny, družstvo Spy. Stálou pohotovost 

zajišťuje 12 členů jednotky dělené do tří družstev o zmenšeném početním stavu 

1+3 ve 24 hodinové nepřetržité pohotovosti s výjezdem jednotky z místa dislokace 

do 5 minut. Členům zajišťujícím pohotovost je vyplácena odměna podle pokynu č. 

54 Generálního ředitelství HZS ČR a NMV ze dne 11. 12. 2003, kterým se stanoví 

zásady pro výkon služby a způsob odměňování členů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů vybraných obcí kategorie JPO II. [14] 

4.2. Základní úkoly JSDH Nové Město nad Metují 

Zásah je činnost jednotky SDH, kterou provádí při MU. Vyhlášením 

poplachu operačním střediskem začíná zásah jednotky. Zásah JSDH končí, když 

se jednotka vrátí do místa své dislokace. Základní úkoly, které JSDH má 
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zabezpečovat u zásahu, jsou stanoveny v zákoně č. 133/1985 Sb. - o požární 

ochraně a ve znění pozdějších přepisů v § 70. 

 
Základní činnosti JSDH u zásahu: 

a) Požární zásah, který má dvě fáze: nejprve provést lokalizaci a pak 

likvidaci požáru.  

b) Záchranné práce při mimořádných událostech, kdy je hlavní náplní 

činnosti jednotky odvrácení a omezení rizik, které vedou k ohrožení 

života, zdraví a majetku. Jednotka zabezpečuje činnosti, které souvisejí 

s ochranou obyvatelstva, kde v případě nebezpečí má na starosti 

evakuaci osob, označování nebezpečných oblastí, varování obyvatel, 

dekontaminaci a humanitární pomoc a další úkoly.  

c) Informuje o zásahu příslušné operační a informační středisko HZS. 

Obrázek 4 Úkoly jednotek SDH obcí [15] 
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4.3. Spolupráce s ostatními jednotkami požární 

ochrany 

Největší podíl na spolupráci s JSDH Nové Město nad Metují mají jednotky 

HZS územního odboru Náchod a to s požární stanicí Náchod – Velké Poříčí a se 

stanicí Jaroměř a ostatními okolními JPO. Dále se sousedním okresem, na kterém 

se rozkládá územní odbor Rychnov nad Kněžnou a stanice Dobruška. Je to dáno 

nastaveným systémem plošného pokrytí jednotkami PO na území České 

republiky. Ten vychází ze stupně nebezpečí území obce. Na jeho základě se určí, 

za jakou dobu se musí na území obce dostavit první tři jednotky. Například pro 

obec Nové Město nad Metují to jsou jednotky  JPO II obce Nové Město nad Metují, 

JPO I HZS Královéhradeckého kraje Náchod – Velké Poříčí a JPO I HZS 

Královéhradeckého kraje Dobruška. 

 Jednotka SDH Nové město nad Metují zasahuje podle požárních 

poplachových plánů celkem ve 49 obcích bez rozlišení poplachových stupňů. V 

prvním poplachovém stupni je 17 obcí, do 17 obcí ve druhém poplachovém stupni 

a do 15 ve třetím poplachovém stupni. 

4.4. Spolupráce s PČR 

Jednotka SDH Nové Město nad Metují úzce spolupracuje s PČR s 

obvodním oddělením Nové Město nad Metují. Jednou až dvakrát do roka se 

pořádají společné schůzky, na kterých si vzájemně vyměňují poznatky z činnosti. 

Hovoří se o vybraných zásazích, bodech spolupráce, návrzích na zlepšení 

postupu při vzniku MU s PČR. Tato setkání vedou ke zlepšení komunikace a 

spolupráce s PČR. PČR obvodní oddělení Nové Město nad Metují má zařazeny 

služební telefony v systému kango, který provozuje JSDH Nové město nad Metují. 

Zařízení kango automaticky přeposílá na služební telefony zprávy o MU. Pro 

komunikaci v místě události slouží společná frekvence na radiostanicích.  
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4.5. Spolupráce s ZZS 

Členové JSDH Nové Město nad Metují pravidelně každým rokem absolvují 

školení o první předlékařské pomoci s lektorem z HZS Pardubice. Školení se 

skládá jak z teoretické tak i z praktické části, v rozsahu 6 vyučovacích hodin. 

Proškolené osoby pravidelně provádějí kontrolu zdravotního materiálu ve 

výbavě jednotky, případně doporučí nákup nebo obměnu zdravotnického 

vybavení. JSDH Nové Město nad Metují se zúčastňuje také cvičení IZS.  

V roce 2007 proběhlo námětové cvičení v Nahořanech u Nového Města nad 

Metují na dopravní nehodu s větším počtem raněných.  

4.6. Spolupráce s ostatními složkami IZS 

 JSDH Nové Město nad Metují při svých zásazích v katastru obce rovněž 

často spolupracuje s Městskou policií Nové Město nad Metují. Společně s PČR s 

obvodním oddělením Nové Město nad Metují se zúčastňují schůzek s jednotkou 

sboru pro zlepšení spolupráce. Městská policie Nové Město nad Metují má také 

zařazeny služební telefony v systému kango, které jim automaticky přeposílá 

zprávy o nastalé MU. Pro komunikaci v místě události slouží společná frekvence 

na radiostanicích. 

 Z ostatních složek IZS pak jednotka relativně často spolupracuje se 

složkami energetiků a zástupci plynáren. 

 Spolupráce s dalšími složkami IZS probíhá v malé míře. Například: Obor 

životního prostředí-podle množství úniku nebezpečných látek, správou a údržbou 

silnic při uzavírkách a uvolňování komunikací. 

5. Požární ochrana v obci Nové Město nad Metují 

Je důležité nezaměňovat pojmy SDH a JSDH. Tyto dvě organizace obcí 

spolu ve většině případů úzce spolupracují, ale sbor dobrovolných hasičů je 

organizací, jejíž princip upravuje zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.. O 

spolupráci mezi organizacemi na úseku PO se píše i v zákoně o PO č. 133/1985 

ve znění pozdějších předpisů v paragrafu 75, kde se mimo jiné píše, že SDH 
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pomáhají vyhledávat členy JSDH .V zákoně jsou popsány další činnosti SDH na 

úseku PO. SDH zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které 

vydává stanovy, řídí a upravuje principy činnosti a fungování SDH. Na úseku 

požární ochrany působí ještě méně známé organizace jako například Česká 

hasičská jednota, Moravská hasičská jednota a další organizace. 

 JSDH je organizační složkou, zřizovanou podle zákona o požární ochraně a 

souvisejících předpisech (Zákon č. 133/1985 Sb.). Členství v SDH neznamená, že 

tentýž člen je automaticky členem JSDH a naopak. 

5.1. JSDH Nové Město nad Metují 

Obec podle zákona č.133/1985 Sb. O požární ochraně a ve znění 

pozdějších přepisů má za povinnost na úseku požární ochrany zřídit jednotku 

sboru dobrovolných hasičů obce. Jedna obec může mít až několik JSDH. 

Jednotka je zřizována obcí jako její organizační složka, která provádí hašení 

požárů, záchranné práce při živelních pohromách, při různých mimořádných 

událostech jednotka plní další úkoly. JSDH obce je financována z rozpočtu obce, z 

využití krajských příspěvků a příspěvků ze státního rozpočtu formou účelových 

dotací. 

Členové JSDH obce činnost v jednotce nevykonávají ve většině případů 

jako své hlavní povolání. Členům JSDH obce za hašení požárů a záchranné práce 

při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době 

obec poskytuje odměnu. 

Obci ukládá zákon o požární ochraně udržovat akceschopnost, 

zabezpečovat odbornou přípravu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

prostřednictvím velitele JSDH. Přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů 

jednotky zajišťují HZS krajů nebo ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Kúpele podle 

pokynu GŘ HZS ČR. 

Obec dále zabezpečuje materiální a finanční potřeby, poskytuje náhradu 

ušlého výdělku členu JSDH obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze 

které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, 

zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách 

nebo jiných mimořádných událostech. 
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5.2. Financování JSDH Nové Město nad Metují 

Podle zákona o požární ochraně po finanční a materiální stránce JSDH 

obce zabezpečuje zřizovatel jednotky obec Nové Město nad Metují. Velitel 

jednotky každoročně předkládá návrh rozpočtu JSDH finančnímu odboru obce s 

odůvodněním jednotlivých položek. Finanční odbor návrh zpracuje, rada města se 

k návrhu rozpočtu vyjádří, případně upraví a doporučí ke schválení. Schválení 

rozpočtu probíhá na veřejném jednání zastupitelstva obce. Rozpočet jednotky 

tvoří tzv. limitovaný příslib, kde je rozpis jednotlivých položek v rámci paragrafů 

orientační. Nové Město nad Metují zastřešuje provoz jednotky nejvyšší částkou.  

V následující tabulce uvádím, výdaje obce na bezpečnost a právní ochranu a z 

toho plynoucí výdaje na protipožární ochranu v obci. 
 

 
2006 2007 2008 

Výdaje rozpočtu Nového Města nad 
Metují 

173 200 000 151 900 000 170 965 000 

Výdaje z rozpočtu NMn/M na 
bezpečnost a právní ochranu 

7 670 000 5 700 000 5 870 000 

Výdaje z rozpočtu NMn/M na 
bezpečnost a právní ochranu v % 

4,43% 3,75% 3,43% 

 Výdaje z položky bezpečnost a právní 
ochrana na protipožární ochranu 

4 175 000 2 400 000 2 165 000 

 Výdaje z položky bezpečnost a právní 
ochrana na protipožární ochranu v % 

54,43% 42,11% 36,88% 

 Výdaje z rozpočtu Nového Města nad 
Metují na protipožární ochranu % 

2,41% 1,58% 1,27% 

 
   

  2009 2010 2011 

 Výdaje rozpočtu Nového Města nad 
Metují 

289 600 000 282 000 000 173 500 000 

 Výdaje z rozpočtu NMn/M na 
bezpečnost a právní ochranu 

6 380 000 6 620 000 6 930 000 

 Výdaje z rozpočtu NMn/M na 
bezpečnost a právní ochranu v % 

2,20% 2,35% 3,99% 

 Výdaje z položky bezpečnost a právní 
ochrana na protipožární ochranu 

1 780 000 1 640 000 1 650 000 

 Výdaje z položky bezpečnost a právní 
ochrana na protipožární ochranu v % 

27,90% 24,77% 23,81% 

 Výdaje z rozpočtu Nového Města nad 
Metují na protipožární ochranu % 

0,61% 0,58% 0,95% 

Tabulka 5 Výdaje rozpočtu NMn/M [16] 
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5.3. Další zdroje financování JSDH Nové Město nad 

Metují 

Jednotka může k financování využít krajských dotací, sponzorských darů, 

popřípadě vlastní činnosti s technikou, při které nesmí být omezena 

akceschopnost jednotky. 

Jednotka každoročně dostává účelovou neinvestiční dotaci na výdaje 

jednotky SDH obce od Královéhradeckého kraje. Dotace je spojená s činností 

JSDH, její výše se určí podle zařazení jednotky.  

JSDH Nové Město nad Metují je zařazena do kategorie JPO II/1 a má nárok 

na dotaci na výdaje spojené se zabezpečením akceschopnosti jednotky ve formě 

příspěvku obci. Podíl obce na zabezpečení akceschopnosti jednotky pro přiznání 

této dotace činí nejméně 20% z rozpočtu obce. Proto musí jednotka po vyhlášení 

poplachu zabezpečit výjezd zmenšeného družstva (velitel, strojník a dva hasiči) do 

5 minut z místa dislokace. Členové jednotky mají plán služeb, podle kterého 

vykonávají službu v jednotce, tím je zajištěn nepřetržitý výjezd 24 hodin denně. 

Dále obec dostává dotaci na mzdové a zákonné pojištění členů 

vykonávajících službu v jednotce jako svoje hlavní nebo vedlejší zaměstnání podle 

zákoníku práce. Podíl obce na nákladech na zaměstnance činí nejméně 10%, aby 

mohla být dotace obci přidělena. Obec Nové Město nad Metují takto zaměstnává 

dva členy, s nimiž je uzavřen pracovní poměr. 

Obec může žádat o dotaci na výjezdy mimo obec. Podkladem k čerpání 

této účelové neinvestiční dotace na výdaje za uskutečněný zásah je zpráva o 

zásahu. Zásahu se jednotka musí zúčastnit na výzvu příslušného operačního a 

informačního střediska HZS. 

Dále jde formou dotací hradit odborná příprava velitelů, strojníků a členů 

jednotky, kterou musí projít každý v předepsaném rozsahu dle vyhlášky 

ministerstva vnitra 247/2001 Sb.. Jednotka si pak dále může zažádat o dotaci na 

neinvestiční technologické prostory. [17] 
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V následující tabulce je znázorněno hospodaření JSDH Nové Město nad 

Metují za předchozí roky. Položky v rámci jednotlivých paragrafů jsou pro 

přehlednost sloučeny. Údaje mi poskytl velitel JSDH. 

 

Částky uvedeny v tis. Kč 

Finanční prostředky JSDH 
NMn/M 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady na mzdy 470 395 405 375 385 325 

Provoz 375 440 440 475 575 560 

Vybavení jednotky 295 350 270 325 205 295 

Náklady na techniku  
(technické prostředky) 

385 440 375 395 285 325 

Leasing 595 595 445 0 0 0 

Ostatní 180 180 230 210 150 145 

Příspěvek KÚ 250 250 250 250 250 230 

Celkové příjmy JSDH od 
obce 

2300 2400 2165 1780 1600 1650 

Celkové příjmy JSDH 2550 2650 2415 2030 1850 1880 

Tabulka 6 Rozpočet JSDH za období  2006-2011 

6. Ekonomické zhodnocení činností JPO u MU 

Jednotky HZS krajů provádějí záchranné práce při mimořádných událostech 

včetně mimořádných událostí typu havárií bez nároku na úhradu nákladů. Toto 

právo každého občana České republiky vychází z Listiny základních práv a 

svobod. Veškeré složky IZS, které provádějí záchranné práce zdarma, 

zabezpečují tuto činnost ze svého rozpočtu. 

Výjimku tvoří jednotky SDH obcí přivolané k zásahu mimo katastr své obce, 

kterým jsou náklady zásahu hrazeny příslušnými kraji. 

Velitel zásahu může po ukončení záchranných prací využít síly a prostředky 

PO k provedení likvidačních prací. Náklady spojené s likvidačními prácemi lze 

vymáhat na osobě, která mimořádnou událost zapříčinila. U dopravních nehod 

HZS krajů účtují náklady za likvidační práce pojišťovně, u níž majitel vozidla platí 

povinné ručení. 

Jednotky požární ochrany většinou obnovovací práce neprovádějí. O 

provedení obnovovacích prací rozhoduje poškozená osoba. HZS kraje provede 

pouze obnovovací práce, jestliže je k tomu zavázána dohodou s věcně příslušným 
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orgánem a její organizací. Práci provádí za úhradu vynaložených nákladů. 

Obnovovací práce jsou prováděny ještě v případech, kdy činnost na obnovovacích 

prácích je zanedbatelného rozsahu vzhledem k celkovému nákladu za zásah 

složek PO. 

O provedení obnovovacích prací může požádat poškozená osoba. 

Poškozená osoba se musí zavázat například písemným závazkem k uhrazení 

nákladů za obnovovací práce. Při provádění obnovovacích prací HZS kraje nesmí 

být omezena akceschopnost jednotky HZS. 

6.1. Stanovení ceny nákladů za likvidační práce 

Výše náhrady za provedení likvidačních prací při havárii nebo fakturační 

cena za provedení obnovovacích (asanačních) prací se stanovuje podle Sbírky 

interních aktů generálního ředitele HZS ČR a NMV 15/2006. Do celkové výše 

nákladů na zásah se podle článku 11 započítávají: 

1. Náklady na pořízení hmotného majetku, pokud byl majetek zničen nebo 

spotřebován. 

2. Osobní náklady příslušníků HZS kraje, kteří se účastní likvidačních a 

obnovovacích prací. Náklady se stanovují podle počtu odpracovaných 

hodin a průměrného hodinového příjmu příslušníka HZS kraje. 

3. Vzniklé provozní náklady jednotek HZS kraje. Mezi provozní náklady 

patří náklady na provoz, údržbu a opravy požární techniky a věcných 

prostředků. Dále pak náklady na PHM a dalších provozních náplní, 

včetně použitých hasiv a sorbentů. Provozní náklady se stanovují 

formou ceníku, který zpracovává HZS kraje. Tyto náklady se počítají 

podle vzorců uvedených kapitole 6.2.. 

4. Mezi ostatní náklady spojené s likvidačními pracemi se započítává 

proplacení náhrady za osobní a věcnou pomoc, pokud ji neuhradil 

příslušný krajský úřad. Náklady spojené s pořízením speciálního 

materiálu, za stravu a nápoje pro zasahující osoby. 

Stanovení nákladu na zásah jednotek HZS kraje lze použít v případě využití 

jednotek PO k provedení pohotovostních a jiných služeb nebo prací za úhradu 

vynaložených nákladů, kdy se nejedná o zásah jednotek HZS. Tyto práce a služby 
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musí souviset se základní náplní činnosti jednotek HZS a nesmí dojít k ohrožení 

akceschopnosti jednotek HZS kraje. [18] 

JSDH obcí mohou poskytovat služby související s jejich základní činností za 

úhradu vynaložených nákladů. Při těchto činnostech nesmí dojít k omezení 

akceschopnosti jednotky. Příjmy za tyto služby se hradí náklady jednotky. Nejedná 

se o podnikání a uvedená činnost není zásahem. 

6.2. Ceník techniky HZS ČR na likvidační práce 

HZS při sestavování ceníku techniky používané na likvidační práce vychází 

ze Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částky 

15/2006. Příloha 2. tohoto nařízení uvádí vzorce pro výpočet ceny za techniku 

použitou při likvidačních pracích.  

 
Provozní náklady se počítají podle vzorce: 

PN = A + PNV + PHM (Kč)        [1] 

A = amortizace požární techniky (PT) nebo věcného prostředku požární ochrany 

(VPPO)  

PNV = vlastní provozní náklady, které tvoří náklady na údržbu, opravy, technické 

kontroly a náklady na provozní náplně s výjimkou pohonných hmot  

PHM = náklady na pohonné hmoty. 

 

Výpočet amortizace požární techniky při jízdě: 

(Kč)    [2] 

 

Výpočet amortizace požární techniky v místě nebo věcného požárního 

prostředku ochrany: 

(Kč)  [3] 

MH = motohodina 

 
Doba životnosti pro požární techniku se určí z přílohy strojního řádu.  
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Výpočet vlastních provozních nákladů požární techniky 

(Kč)      [4] 

 

Výpočet vlastních provozních nákladů požární techniky v místě nebo 

věcných požárních prostředků ochrany 

(Kč)    [5] 

 

Výpočet nákladů na pohonné hmoty požární techniky 

(Kč)  [6] 

 

Výpočet nákladů na pohonné hmoty požární techniky v místě nebo věcných 

požárních prostředků ochrany 

(Kč) [7] 

6.3. Výpočet nákladů za provedené likvidační práce 

HZS ČR 

Jelikož mi na HZS ČR nemohli poskytnout vyfakturovaný skutečný 

likvidační zásah, tak jsem pro názornost nákladů za likvidační práce od HZS ČR 

zvolil fiktivní zásah, který se podobá reálným činnostem HZS ČR, kde likvidační 

práce byly prováděny technikou a příslušníky HZS ČR.  

Příklad zásahu HZS 

Jednotka HZS provedla likvidační práce za poskytnutí techniky HZS ČR. 

Jednalo se o vyproštění nákladního automobilu, který byl mimo vozovku a 

neohrožoval životní prostředí. Likvidační práce prováděli za použití: 1x 

automobilový jeřáb, 1 x CAS. Vzdálenost k místu zásahu a zpět na základnu byla 

33km. Likvidační práce provádělo 6 příslušníků HZS ČR po dobu 2 hodin, cesta k 

zásahu a zpět trvala 30minut. 
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Fakturační částky dle ceníku 
HZS ČR 

Kč/km Kč/hod 

Automobilový jeřáb 40 1900* 

Cisternová automobilová 
stříkačka 

40 2100* 

Mzda příslušníka HZS ČR 280Kč/hodina* 

Tabulka 7 Vybrané položky z ceníku HZS ČR  

 * Fakturační částky jednotlivých položek použitých při likvidačních pracích jsou 

dle ceníků HZS ČR, který je k dispozici na webových stránkách HZS ČR 

Karlovarské kraje. Kompletní ceník je součásti bakalářské práce jako příloha č. 3.  

 

1. Výpočet ceny za automobilový jeřáb 

a) Výpočet ceny za jízdu 

       [8] 

b) Výpočet ceny za motohodiny u zásahu 

       [9] 

 

2. Výpočet ceny za automobilový jeřáb 

a) Výpočet ceny za jízdu 

      [10] 

b) Výpočet ceny za motohodiny u zásahu 

     [11] 

 

3. Výpočet ceny práce příslušníků u zásahu  

      [12] 

 

Celková částka za likvidační práce prováděné příslušníky a technikou HZS 

ČR 

  

  [13] 
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6.4. Náhrada nákladů za zásah JSDH obce mimo 

vlastní obvod 

JSDH  obce podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a ve znění 

pozdějších předpisů může žádat náhradu nákladů prostřednictvím obce za zásah 

mimo vlastní územní obvod.  

Do nákladů se započítává náhrada ušlého výdělku zaměstnancům 

právnických a podnikajících osob a samostatně výdělečné činných fyzických osob. 

Do celkových nákladů se dále započítává spotřeba pohonných hmot. 

Spotřeba pohonných hmot je součtem PHM spotřebovaných na jízdu k zásahu a 

zpět, množství PHM spotřebovaných provozem agregátů, čerpadel a dalších 

zařízení. 

Dále si obec může započítat použití speciálních hasiv, která byla použita na 

pokyn velitele zásahu. Cenu za jednotku speciálního hasiva určuje HZS kraje 

podle průměrné ceny hasiv, nebo musí obec doložit fakturu nákladů za speciální 

hasiva. 

Obec může žádat náhradu za prokazatelně poškozené věci u zásahu, které 

souvisely s činností JSDH v prostoru zásahu. Dotaci na zásah mimo obec vyplácí 

krajský úřad. [19] 

6.5. Zásah JSDH Nové Město nad Metují mimo rámec 

působnosti obce 

Požár v obci Říkov 

JSDH Nové Město nad Metují na žádost operačního střediska Náchod 

vyjela k požáru technologií a materiálu ve výrobní hale AGRO CS a.s. v obci Říkov 

okres Náchod. Byl vyhlášen II. poplachový stupeň pro obec Říkov. Po prvotním 

průzkumu bylo zjištěno, že v hale 80x50 metrů hoří dopravní pás na rašelinu. 

Hasiči museli zasahovat v dýchací technice z důvodu silného zakouření. Požár byl 

likvidován pomocí tří útočných proudů C, kterými byly ochlazovány násypky na 

materiál, a poté probíhalo postupné vyprazdňování násypek. 
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Škoda byla předběžně stanovena na 500 000 Kč až 1 500 000 Kč. 

Jednotky, které se zúčastnily zásahu, pomohly uchránit hodnoty dosahující výše 

80 000 000 Kč. Dopravní pás byl ve zkušebním provozu, probíhaly na něm 

svářečské práce. Ty byly také nejpravděpodobnější příčinou vzniku požáru podle 

vyšetřovatelů. Na pás padaly žhavé okuje od sváření, které zapálily dopravníkový 

pás a další hořlavý materiál. 

Na místě zasahovaly jednotky ze stanice Jaroměř, JSDH Česká Skalice 

(PD Město, PD Malá Skalice, PD Zájezd), JSDH Jaroměř (PD Město, PD Jezbiny, 

PD Semonice), JSDH Říkov, JSDH Velká Jesenice, JSDH Nové Město nad 

Metují. V místě zásahu jednotky disponovaly technikou TA-L2, CAS 15, 2 x CAS 

20, AS 24, 2 x CAS 24, 3 x CAS 32, 7 x DA 8. [20] 

6.6. Výpočet nákladů za zásah JSDH NMn/M mimo 

rámec působnosti obce 

Požár v obci Říkov 

Vzdálenost k zásahu a zpět činila 30km, JSDH vyjela dvěma automobily a 

to CAS 32 T815 a druhým automobilem CAS 24 - TA / Renault Mascott. Během 

zásahu byla použita elektrocentrála Honda 2800W.Z JSDH Nové město nad 

Metují se zásahu neúčastnil nikdo, kdo by měl nárok na refundaci mzdy, rovněž 

nedošlo k použití speciálních hasiv a během zásahu nedošlo k poškození věcí ani 

majetku JSDH. 

 

1. CAS 32 T815 

a) Výpočet spotřeba za jízdu - průměrná spotřeba 39l/100km 

- Jízda k zásahu 30km 

Spotřeba PHM:  

   [14] 

 

Kde: Xv = spotřebě PHM 

V = ujeté Km 

Sv = průměrná spotřeba 

 

b) Výpočet spotřeby PHM při provozu čerpadla u zásahu – 1Mh průměrně na 

60km jízdy = 23,4l 
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- Čerpadlo CAS 32 T815u zásahu běželo 1Mh 

Spotřeba PHM: 

  [15] 

Xm = 23,4l 

Kde: Xm = spotřeba PHM na 1Mh 

Sm = spotřeba rovna spotřebě na 60 km 

vozidla 

 

c) Celková spotřeba CAS 32 T815 

Xc = Xv + Xm = 11,7 + 23,4      [16] 

Xc = 35,1l nafty 

 

2. CAS 24 - TA / Renault Mascott 

a) Výpočet spotřeby za jízdu - průměrná spotřeba 13l/100km 

- Jízda k zásahu 30km 

Spotřeba PHM: 

 [17] 

 

Kde: Xv = spotřebě PHM 

V = ujeté Km 

Sv=průměrná spotřeba 

 

b) Výpočet spotřeby PHM při provozu čerpadla u zásahu – 1Mh průměrně na 

60km jízdy = 8l 

- Čerpadlo CAS 24 - TA / Renault Mascott u zásahu běželo 3Mh 

Spotřeba PHM: 

  [18] 

Xm = 4l  

Kde: Xm = spotřeba PHM na 1Mh 

Sm = spotřeba rovna spotřebě na 60 km 

vozidla 

 

c) Celková spotřeba CAS 24 - TA / Renault Mascott 

Xc = Xv + Xm = 3,9 +24       [19] 

Xc = 27,9l nafty 

 

 

3. elektrocentrála Honda 2800W 

a) Výpočet spotřeby PHM při provozu elektrocentrály u zásahu – 1Mh = 5l (dle 

HZS) 

- elektrocentrála Honda 2800W u zásahu běžela 3Mh 
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Spotřeba PHM:  

  [20] 

Xm = 15l BA 95 

Kde: Xm = spotřeba PHM na 1Mh 

Sm = spotřeba 

 

Celková spotřeba PHM za obě vozidla = 63l nafty 

Celková spotřeba BA 95 = 15l 

 

Finanční náklady za naftu: 

Nafta dle tabulky: 28,50Kč 

Xf = celkový finanční náklad na PHM 

Xf = Xc* 28,50 = 63*28,50  [21] 

Xf = 1795,50 Kč nafta 

Finanční náklady za BA 95: 

BA 95 dle tabulky: 26,80Kč 

Xf = celkový finanční náklad na PHM 

Xf = Xc* 26,80 = 15*28,50  [22] 

Xf = 402 Kč BA 95

Celkové náklady JSDH Nové Město nad Metují u požáru v Říkově byly 2197,5Kč 

za pohonné hmoty a maziva. 

6.7. Zhodnocení činností JPO za rok 2010 

Na území ČR je evidováno celkem 240 stanic HZS ČR. Dále je v České 

republice evidováno 7321 JSDH bez rozlišení na jednotlivé JPO. Nejméně 

jednotek je zastoupeno v kategorii JPO II, celkem 214, v kategorii JPO III je 

evidováno celkem 1328 jednotek a v kategorii JPO V je evidováno 5779 jednotek. 

V České republice je zřízeno dále 89 HZS podniků, 19 vojenských hasičských 

jednotek AČR a 251 JSDH podniků. 

 U HZS ČR sloužilo 9614 příslušníků HZS ČR. 6372 je směnných 

příslušníků, kteří jsou zařazeni v jednotkách HZS krajů, 1183 je občanských 

zaměstnanců HZS ČR, 2335 příslušníků slouží u jednotek podniků HZS a 471 

příslušníků je evidováno u vojenských hasičů. U JSDH obcí a JSDH podniků je 

evidováno 73 422 členů. 

 Tyto jednotky za rok 2010 zasahovaly u 111 649 událostí. Podrobnější 

přehled včetně rozdělení událostí je v následující tabulce. [8] 
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Druh události 2006 2007 2008 2009 2010 
Index 

% 

požár 19 665 21 835 20 406 19 681 17 296 88 

dopravní nehody 18 976 21 270 20 063 19 004 18 053 95 

živelné pohromy 5 414 10 044 5 599 5 240 -* - 

úniky nebezpečných 
chemických látek celkem 

5 809 6 377 6 242 5 916 5 300 90 

z toho ropné produkty 4 644 5 235 5 218 4 991 4 407 88 

technické havárie celkem 49 785 48 010 42 104 47 412 62 961 133 

z toho technické havárie 844 29 10 21 19 90 

technické pomoci 45 657 44 765 38 916 44 187 58 948 133 

technologické pomoci 957 1042 770 761 744 98 

ostatní pomoci 2 327 2 174 2 408 2 443 3 250 133 

radiační nehody a havárie 4 0 0 0 0 0 

ostatní mimořádné události 735 166 17 10 2 20 

plané poplachy 8 409 8 148 8 194 8 251 8 037 97 

Celkem 10 
8797 

115 
850 

102 
625 

105 
514 

111 
649 

106 

Tabulka 8 Jednotlivé druhy událostí se zásahy JPO [9] 

Druh události 
Zásahy HZS ČR Zásahy JSDH obcí 

2009 2010 Index % 2009 2010 Index % 

požár 20 283 18 050 89 14 017 12 670 90 

dopravní nehody 19 318 18 563 96 3 254 3 224 99 

živelné pohromy 2 835 - - 7 817 - - 

úniky nebez. chem. látek celkem 5 313 4 763 90 983 809 82 

z toho ropné produkty 4 378 3 853 90 832 688 83 

technické havárie celkem 35 500 45 598 128 13 954 31 557 226 

z toho technické havárie 14 18 129 6 8 133 

technické pomoci 33 186 42 762 129 13 202 30 543 231 

technologické pomoci 421 454 108 338 344 102 

ostatní pomoci 1 879 2 364 126 408 662 162 

radiační nehody a havárie 0 0 0 0 0 0 

ostatní mimořádné události 14 2 14 1 0 0 

plané poplachy 5 334 5 205 98 1 449 1 438 99 

Celkem 88 597 92 181 104 41 475 49 698 120 

Tabulka 9 Zásahy u jednotlivých druhů události podle druhu JPO [9] 

 
Hasiči za rok 2010 zasahovali u 17937 požárů, z čehož vyplývá, že průměrně 

zasahovali u 49 požárů denně. U těchto požárů vznikla přímá škoda na1956mil. 

Kč. Uchráněné hodnoty převyšují 5,68x škody přímé, celkové uchráněné hodnoty 

činily 11115mil. Kč. Jednotky tak denně uchránily hodnoty za přibližně 30mil. Kč. 

Během požárů JPO zachránily 404 lidí, dále evakuovaly 2931 lidí, kteří byli v 

ohrožení života. 
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 Uchráněné hodnoty se vypočítávají ze zásahu JPO u požárů, protože u 

dalších druhů mimořádných událostí neexistuje spolehlivý způsob, jak tyto zásahy 

ohodnotit.  

 V následující tabulce jsou znázorněny počty požárů, vzniklé přímé škody a 

uchráněné hodnoty za předchozí období. [9] 

Rok 
Počet 
požárů 

Škoda Kč 
Usmrceno 

osob 
Zraněno 

osob 
Uchráněné 
hodnoty Kč 

1996 21 539 1 345 497 700 118 1 037 8 418 267 000 

1997 21 540 1 229 951 200 135 1 026 6 393 776 000 

1998 24 041 1 902 566 000 96 1 123 6 925 493 000 

1999 20 857 2 088 610 700 105 934 8 907 455 000 

2000 20 919 1 426 340 200 100 975 6 548 192 000 

1996-2000 108 896 7 992 965 800 544 5 095 37 229 183 000 

2001 17 285 2 054 670 000 99 881 6 230 121 000 

2002 19 132 3 731 915 000 109 942 6 251 751 000 

2003 28 937 1 836 614 900 141 1 112 7 646 975 000 

2004 21 191 1 669 305 100 126 918 6 977 363 000 

2005 20 183 1 634 371 000 139 914 7 110 116 000 

2005-2006 106 728 10 926 876 000 614 4 767 34 216 3260 00 

2006 20 262 1 933 991 700 144 919 9 182 541 000 

2007 22 394 2 158 494 200 130 1 023 8 974 428 000 

2008 20 946 3 277 297 400 142 1 109 14 545 693 000 

2009 20 177 2 169 150 200 117 980 9 074 906 000 

2010 17 937 1 956 159 200 131 1 060 11 115 762 000 

2006-2010 101 716 11 495 092 700 664 5 091 52 893 330 000 

Tabulka 10 Přehled požárů, škod, usmrcených a zraněných osob a uchráněných hodnot [9] 

6.8. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo popsat vznik Integrovaného záchranného 

systému, financování a hospodaření HZS. Popsal jsem hlavní složky IZS - 

Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany zařazené v plošném 

pokrytí území kraje, Policii ČR, zdravotnickou záchrannou službu a uvedl jsem 

ostatní složky IZS jako jsou například Armáda ČR, báňská záchranná služba nebo 

okresní hygienické stanice.  

Přes vývoj, strukturu a změny ve financování HZS ČR jsem se dopracoval k 

výdajům ze státního rozpočtu, které jsou stručně zpracované do tabulek od roku 

2006. Zhodnotil jsem také celkové čerpání rozpočtu za rok 2009. Okrajově je 

popsáno i hospodaření a rozpočet HZS krajů. 
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Zabýval jsem se financováním a dalšími zdroji financování JSDH Nové 

Město nad Metují. V bakalářské práci jsou uvedeny základní úkoly jednotky včetně 

spolupráce JSDH se složkami IZS. Stručně je popsána i spolupráce s PČR, ZZS a 

ostatními složkami IZS. Shromáždil jsem informace od roku 2006 o nákladech, 

výdajích a hospodaření JSDH Nové Město nad Metují, které jsou přehledně 

uvedeny v tabulkách. Zpracováno je i stanovení ceny nákladů za likvidační práce, 

ceník techniky na likvidační práce a výpočet nákladů za provedené práce. Výpočet 

je ukázán na zásahu HZS a na zásahu JSDH NMn/M mimo rámec působnosti 

obce. Závěrem mé bakalářské práce je celkové zhodnocení činností JPO za rok 

2010, kde jsou řešeny počty zásahů u požárů, dopravních nehod, technických 

havárií ale i planých poplachů. Uvedeny, a v tabulkách znázorněny jsou i přímé a 

uchráněné hodnoty lidských a materiálních zdrojů zásluhou jednotek požární 

ochrany. 

V předložené bakalářské práci je prokázána důležitost a prospěšnost 

Integrovaného záchranného systému, včetně hlavních složek působících v oblasti 

požární ochrany pro Českou republiku. 
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