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1 Úvod 

Analýza rizikových oblastí rozpoznaných v činnostech a procesech 

zabezpečovaných Záchranným útvarem Hasičského záchranného sboru České republiky 

(dále jen ,,Záchranný útvar HZS ČR“) bude zpracována za účelem zajištění ochrany 

činností záchranného útvaru (dále jen ,,ZÚ“) a také veřejných prostředků proti rizikům, 

coţ je jedním z úkolů vyplývajících z cílů kontroly (mimo jiné i finanční). Potřeba analýzy 

rizikových oblastí vyplynula  z poţadavku vytvoření plánu interního auditu, na základě 

kterého se provádí interní audit a další kontroly. 

Analýza rizikových oblastí bude zpracována na základě objektivního zhodnocení 

rizik a vychází z podkladů poskytnutých úsekem pro ekonomiku a kanceláří velitele. 

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí 

a odpovědností povinni podávat veliteli ZÚ včasné a spolehlivé informace o výsledcích 

dosahovaných při plnění stanovených úkolů a o vzniku významných rizik [12]. 

Tento dokument bude aktualizován na základě potřeby jednotlivých odborných 

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

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

jednotlivými úseky (včetně souboru metodických postupů ke zvládnutí rozpoznaných 

rizik) a v případě navrhnutí změn dojde nejpozději k 30. 6. daného roku k aktualizaci 

„Analýzy rizikových oblastí Záchranného útvaru HZS ČR“ [12]. 

 

Má diplomová práce tvoří jednu polovinu celku, na kterou navazuje druhá polovina 

a to diplomová práce kolegy Bc. Ondřeje Juráně, který řeší analýzu rizik na úseku 

záchranné činnosti v Záchranném útvaru HZS ČR. Tyto práce tvoří dohromady celistvý 

prvek, který byl zpracován na základě poţadavku ze Záchranného útvaru HZS ČR 

v Hlučíně. 

Při zpracování této diplomové práce jsem při sběru informací a na pracovních 

poradách na jednotlivých pracovištích Záchranného útvaru HZS ČR spolupracoval 

s kolegou Bc. Ondřejem Juráněm a na této úrovni jsme pracovali jako tým. Jednalo se 

o velký počet odborných pracovních porad, na kterých jsme spolupracovali s určenými 

odborníky zastupující jednotlivé úseky. Tímto jsme také zajistili, ţe jsme při samotném 

odhalování a identifikaci rizik vyuţili i metodu brainstormingu. Výsledky těchto 

konzultací prezentuji v této práci v jednotném čísle za svou osobu. 
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2 Cíl práce 

Cílem této práce je zjistit a popsat aktuální rizika spojená s činností řídícího úseku 

Záchranného útvaru HZS ČR a na základě teoretických znalostí a praktických poznatků 

navrhnout způsob pro minimalizaci rizik při činnostech tohoto úseku. 

Cílem je rovněţ nastavit systém pro rozpoznávání a omezování rizik tak, aby 

vnitřní kontrolní systém byl způsobilý včas detekovat bezpečnostní, právní, finanční a jiné 

rizika vyplývající z činností Záchranného útvaru HZS ČR. 

 

Dílčí úkoly ke splnění cílu této práce jsou tyto: 

 posoudit současný stav řízení rizik spojených s činností řídícího úseku Záchranného 

útvaru HZS ČR, 

 provést analýzu rizik u konkrétního úseku Záchranného útvaru HZS ČR, 

 navrhnout zlepšení stávajícího řešení. 
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3 Literární rešerše 

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

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

o pouţití kniţní literatury, právních předpisů a internetových stránek. 

 

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

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

ve znění pozdějších předpisů. 

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

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

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

- zde jsem se seznámil se základy účetnictví. 

 

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

kontroly: 

 DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola 

- zde jsou uvedeny zásady interního auditu a některé důleţité pojmy [8]. 

 DVOŘÁČEK, J.: Audit podniku a jeho operací. 

- zde jsou uvedeny zásady interního auditu [9]. 

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

- zde jsou uvedeny zásady provádění interního auditu [10]. 

 ESCHENBACH, R.: Controlling. 

- zde jsou uvedeny zásady interního auditu a některé důleţité pojmy [11]. 

 

Dále jsem nastudoval před započetím práce tyto zdroje informací: 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů [14]. 

 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů [15]. 

 Procházková, D.: Bezpečnost a krizové řízení [16]. 

 Garcia, M., L.: Vulnerability assesment of physical protection systems [17]. 

 Brabec, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana [18]. 
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4 Základní pojmy 

Zde uvádím stručný přehled pojmů týkající se záchranného útvaru v souvislosti se 

vznikem mimořádných událostí: 

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

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

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

Záchranné práce – jsou činnosti k odvracení nebo omezení bezprostředního působení 

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

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

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

nebezpečí [7]. 

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

hodnoty a zdokonalování procesu v organizaci [8]. 

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

způsobit škodu [7]. 

Riziko – je povaţováno za funkci pravděpodobnosti vzniku nebezpečí a jeho dopadů [7]. 

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

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

a likvidačních prací [6]. 

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

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

s nebezpečnými odpady [6]. 

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

a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události [6]. 

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

ve stanoveném čase. 

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

hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroţeného 

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

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

předpisy. 

 

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

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

pozdějších předpisů. 

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

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

pozdějších předpisů. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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6 Záchranný útvar HZS ČR 

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

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

6.1 Základní údaje 

Jedná se o základní údaje o Záchranném útvaru HZS ČR, uvádí je tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Základní údaje o Záchranném útvaru HZS ČR 

Název útvaru Záchranný útvar HZS ČR Znak útvaru 

Adresa Opavská 29, Hlučín 748 01 

 

Spojení Telefon: +420 950 749 221 

Web www.hzscr.cz/hlucin 

 

Mapa areálu záchranného útvaru 

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

 

Obrázek 1: Situační umístěni areálu Záchranného útvaru HZS ČR [4] 
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6.2 Historie a vznik záchranného útvaru 

Vojenský záchranný útvar se hlásí k tradici 75. záchranné a výcvikové základny 

civilní obrany Olomouc, která vznikla v roce 1991 jako 21. vojenský záchranný pluk 

civilní obrany. Pluk nejprve působil v podřízenosti Západního vojenského okruhu, v roce 

1992 přešel do sloţení vojsk vojenského velitelství Střed. Od roku 1993 útvar podléhal 

Hlavnímu úřadu civilní ochrany a v roce 1994 byl přečíslován na 75. záchranný pluk 

civilní ochrany [1]. 

V lednu 1997 proběhla reorganizace pluku na 75. záchrannou a výcvikovou 

základnu a koncem roku se přestěhovala do Olomouce, která na konci roku 1999 přešla 

do podřízenosti velitelství sil územní obrany v Táboře [1]. 

V průběhu roku  2000 vznikl u základny odloučený záchranný prapor, dislokovaný 

v posádce Hlučín. V roce 2002 byla na základě 1. záchranného praporu zahájena výstavba 

plně profesionálního praporu, předurčeného pro záchranné práce v zahraničí. Základnu 

tvořily tři záchranné prapory a jeden výcvikový prapor. Jednalo se o největší záchranný 

a výcvikový útvar v rámci Armády České republiky [1]. 

Ke konci roku 2003 došlo k předání útvaru do podřízenosti nově zřizovaného 

velitelství 15. ţenijní záchranné brigády v Bechyni a k 1. červenci 2004 byla 

reorganizována na 156. záchranný prapor v Olomouci a 157. záchranný prapor 

v Hlučíně [1]. 

Vojenští záchranáři praporu se pravidelně účastní součinnostních cvičení 

integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje [1]. 

6.3 Působnost záchranného útvaru 

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

resortu Ministerstva obrany bylo rozhodnuto o předání 157. záchranného praporu AČR 

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

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

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

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

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

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

Jeho zařazení ve struktuře HSZ ČR je znázorněno na obrázku 2. 
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Obrázek 2: Místo záchranného útvaru ve struktuře HZS ČR [12] 

 

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

6.4 Hlavní úkoly Záchranného útvaru HZS ČR 

Záchranný útvar pomáhá hlavně civilnímu obyvatelstvu a podporuje základní 

sloţky integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech, pohromách nebo 

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

prostředí [1]. 

Síly a prostředky záchranného praporu jsou nasazovány při vlastních záchranných 

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

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

potravinami a materiálem, při zásobování elektrickou energií a při zabezpečení 

osvětlení [1]. 

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

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

vyhledávání osob a jejich ubytování (v rámci vybudovaného tábora základny humanitární 

pomoci jsou zajištěny podmínky pro přeţití). Pomáhá téţ při potápěčských a trhacích 

pracích [1]. 

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

na [3]: 

Záchranná a humanitární činnost 

 vyhledávání, vyprošťování a záchrana osob ze zavalených objektů, 

 záchranné a potápěčské práce na vodě, 

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

 vyprošťování uvázlé nebo havarované techniky, 

 pouţívání trhaviny k demoličním pracím, 

 provádění radiačního a chemického průzkumu, vytyčování nebezpečných oblastí, 

 dekontaminace osob, techniky, materiálu, terénu, 

 likvidace úniku ropných produktů, 

 sběr a likvidace uhynulých ţivočichů, 

 evakuace osob, přeprava hospodářských zvířat a materiálu, 

 distribuce pitné vody, 

 zajištění nouzového přeţití obyvatel pomocí humanitární základny. 

Obnova postižených území 

 nouzové zásobování elektrickou energií (Black out), 

 přečerpávání vody velkokapacitními čerpadly, 

 nouzové zásobování pitnou vodou, 

 zdravotní podpora, 

 nouzové zásobování humanitárním materiálem. 

Poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí 

 specialisté potápěči – lezci, 

 kynologové, 

 specialisté na trhací práce, 

 zdravotníci, 

 specialisté Black-out. 

 

Druhou oblastí a zaměření záchranného útvaru jsou výcvikové úkoly, které se dále dělí 

na [3]: 

Vstupní příprava nových příslušníků HZS 

 základní příprava pro práci v hasičských jednotkách, 

 speciální tělesná příprava, 
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 chemická příprava, 

 topografická, 

 spojovací, 

 zdravotní a psychologická příprava. 

Výcvik v získávání řidičských oprávnění příslušníků HZS 

 řidičské oprávnění typu „C“„D“„E“, 

 školení k získání „Povolení k řízení sluţebních vozidel“. 

 

Třetí oblastí a zaměření záchranného útvaru jsou odborné úkoly. 

Gesce a odborná příprava HZS v odbornostech [3]: 

 kynologická, 

 potápěčská, 

 trhací práce, 

 strojní a technická sluţba. 

6.5 Předmět činnosti a hlavní náplně organizačních článků záchranného 

útvaru 

Struktura útvaru je relativně rozsáhlá, jak je moţné vidět na obrázku 3. V jejím čele 

stojí velitel útvaru. Pod velitele útvaru spadají tři jednotlivé úseky – kancelář velitele, úsek 

pro ekonomiku a úsek pro záchrannou činnost. V přímé podřízenosti velitele se ještě 

nachází pracoviště interního auditu a kontroly [12]. 

V této práci se budu zabývat pouze úsekem kanceláře velitele a úsekem ekonomiky, 

pro které následně zpracuji analýzu rizik, která bude slouţit jako základní podklad 

pro provedení interního auditu. 

6.5.1 Úsek kanceláře velitele 

Úsek kanceláře velitele zahrnuje právníka, psychologa, administrativního 

a spisového pracovníka, a asistenta. Dále pak obsahuje oddělení personální a PaM, 

a oddělení vzdělávaní. Oddělení vzdělávání obsahuje pracoviště odborné přípravy 

a pracoviště řízení vozidel (autoškola). Kancelář velitele zabezpečuje organizaci 

a koordinaci činností záchranného útvaru včetně agend v oblasti organizační, personální, 

práce a mezd, vzdělávání, právní, styků s veřejností a psychologické sluţby [12]. 
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Složka organizační a právní plní zejména tyto úkoly [12]: 

a) odpovídá za organizaci a koordinaci činností spojených s postavením velitele 

a realizaci jeho rozhodnutí včetně příslušných administrativních úkonů, 

b) koordinuje přípravu a tvorbu analytických a koncepčních materiálů záchranného 

útvaru, 

c) zabezpečuje přípravu interních aktů řízení velitele záchranného útvaru, jejich 

vydávání a evidenci, 

d) zabezpečuje chod podatelny a spisovny, organizuje archivaci a skartaci dokumentů 

záchranného útvaru, kontroluje dodrţování spisového řádu, 

e) vede agendu došlých návrhů, ţádostí, stíţností a podání adresovaných přímo 

veliteli záchranného útvaru, zabezpečuje jejich vyřízení podle jeho pokynů 

a kontrolu jejich plnění, 

f) vede přehled o úkolech záchranného útvaru a sleduje jejich plnění ve stanovených 

termínech,  

g) plní funkci sekretariátu velitele, 

h) plní úkoly dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, 

i) řeší ve své působnosti problematiku na úseku obchodního práva, zejména 

obchodních závazků týkajících se záchranného útvaru, 

j) zabezpečuje právní posouzení smluv uzavíraných záchranným útvarem, 

k) poskytuje právní pomoc v rámci záchranného útvaru. 

 

Oddělení personální a PaM plní zejména tyto úkoly [12]: 

a) připravuje návrh systemizace a organizační struktury záchranného útvaru, 

zpracovává systemizaci sluţebních a pracovních míst záchranného útvaru, program 

personálního rozvoje a koncepci personálního zabezpečení záchranného útvaru, 

b) zajišťuje agendu výsluhových nároků příslušníků záchranného útvaru, zabezpečuje 

sociální potřeby zaměstnanců záchranného útvaru, vede kmenovou knihu, 

zabezpečuje ozdravné pobyty pro příslušníky záchranného útvaru, 

c) zabezpečuje agendu medailí a plaket a agendu průkazů zaměstnanců, 

d) usměrňuje platovou politiku v rámci záchranného útvaru, zabezpečuje její realizaci, 

řídí a usměrňuje způsob provádění výplat, řídí a provádí výkaznictví ve své oblasti, 
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e) zabezpečuje vedení sociální evidence rozhodných dob, vyměřovacích základů 

a dalších zákonem předepsaných údajů vztahujících se k rozhodování o dávkách 

důchodového pojištění příslušníků záchranného útvaru a příspěvku za sluţbu, 

f) zpracovává mzdovou agendu a agendu sociálního zabezpečení zaměstnanců 

záchranného útvaru, 

g) vykonává funkci mzdové účtárny záchranného útvaru, 

h) organizačně zabezpečuje systém vzdělávání, včetně jazykové přípravy, 

i) v oblasti finančních náleţitostí zaměstnanců odpovídá za sestavení návrhu rozpočtu 

a jeho čerpání, předkládá návrhy na rozpočtová opatření, zpracovává podklady 

do státního závěrečného účtu. 

 

Oddělení vzdělávání plní zejména tyto úkoly [12]: 

a) podílí se na zpracování koncepce rozvoje odborné a speciální přípravy příslušníků 

HZS ČR (dále jen „příslušníci“) a organizuje a zabezpečuje systém vstupní 

přípravy příslušníků v určeném rozsahu, 

b) organizuje a metodicky řídí odbornou a speciální přípravu příslušníků záchranného 

útvaru popř. ostatních příslušníků, 

c) podílí se na vydávání učebních osnov pro vstupní přípravu a odbornou a speciální 

přípravu příslušníků, 

d) organizačně zabezpečuje spolupráci s vysokými školami, odbornými školami, 

školícími a vzdělávacími zařízeními, 

e) organizuje, kontroluje a řídí výcvik příslušníků v získávání řidičských oprávnění 

„B“, „C“, „D“a „C+E“, provádí školení příslušníků k získání „povolení k řízení 

sluţebních vozidel“, 

f) provádí analýzu stavu základního výcviku řidičů, dosaţených výsledků v řidičské 

přípravě a přijatých opatřeních, 

g) analyzuje úroveň, efektivitu a kvalitu vstupní přípravy příslušníků a speciální 

a odborné přípravy příslušníků záchranného útvaru, přijímá opatření k jejímu 

zlepšení. 

6.5.2 Úsek ekonomiky 

Úsek pro ekonomiku je tvořen odborem provozním a správy majetku (dále 

jen ,,PSM“) a sluţeb, oddělení finanční, oddělení komunikační a informační (dále jen 

,,KIS“) a pracoviště veřejných zakázek. Odbor PMS a sluţeb v sobě zahrnuje oddělení 
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správy majetku, oddělení provozní (skládající se z pracoviště stravovacích sluţeb 

a účelového zařízení), oddělení strojní a technické sluţby (skládající se z pracoviště 

dílen) [12]. 

V čele úseku stojí zástupce velitele pro ekonomiku, který je přímým nadřízeným 

ředitele odboru, vedoucího oddělení a vedoucího pracoviště. Odborně a metodicky řídí 

a kontroluje činnost úseku při zabezpečování finančních, materiálních a provozních potřeb 

záchranného útvaru [12]. 

 

Odbor PMS a služeb 

Odbor PMS a sluţeb zabezpečuje hospodaření s majetkem v působnosti 

záchranného útvaru a zajišťuje veškerou související majetkoprávní agendu. Dále 

zabezpečuje provoz techniky a věcných prostředků záchranného útvaru, zabezpečuje 

provoz stravovacího zařízení a dílenských prostředků [12]. 

 

Oddělení finanční 

Oddělení finanční zabezpečuje přípravu rozpočtu záchranného útvaru a jeho 

čerpání. Vykonává funkci účtárny záchranného útvaru, vede předepsanou účetní evidenci 

a zpracovává předepsané doklady statistického výkaznictví [12]. 

Plní zejména tyto úkoly [12]: 

a) provádí rozpočtová opatření, 

b) zpracovává podklady pro sestavení rozpočtu a programového financování, 

c) řídí a usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky záchranného útvaru, 

d) zpracovává analytické podklady v oblasti čerpání rozpočtových prostředků včetně 

podkladů pro státní závěrečný účet, 

e) vykonává funkci účtárny záchranného útvaru, vede předepsanou účetní evidenci 

a zpracovává předepsané doklady statistického výkaznictví, 

f) zpracovává analytické podklady v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky 

včetně podkladů pro státní závěrečný účet, 

g) ve spolupráci s pracovištěm evidence majetku organizuje a provádí pravidelné 

inventury majetku a podílí se na vyhodnocení inventurních výsledků, 

h) vede pokladnu záchranného útvaru a zabezpečuje finanční účetnictví stravovacího 

zařízení, 

i) zabezpečuje evidenci a účtování hmotného i nehmotného majetku, 
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j) podílí se na organizaci inventarizace majetku a na vyhodnocení inventurních 

výsledků. 

 

Oddělení KIS plní zejména tyto úkoly [12]: 

a) zabezpečuje spojení pro řízení a velení v působnosti záchranného útvaru a provoz 

příslušných komunikačních systémů v součinnosti s odborem komunikačních 

a informačních systémů generálního ředitelství, 

b) zodpovídá za organizaci rádiového spojení v působnosti záchranného útvaru, 

c) provádí kontrolu dodrţování zásad komunikace a spojení, 

d) řídí a usměrňuje výstavbu informačních systémů v rámci záchranného útvaru 

a stanovuje poţadavky pro výstavbu a provoz těchto systémů, 

e) zajišťuje provoz informačních systémů a výpočetní techniky záchranného útvaru, 

aktualizaci programového vybavení, zodpovídá za bezpečnost informačních 

systémů, 

f) spolupodílí se na přípravě, organizaci a účasti na určených cvičeních sloţek IZS, 

g) podílí se na odborné přípravě (spojové sluţby) příslušníků záchranného útvaru 

a vstupní přípravě příslušníků, 

h) předkládá pracovišti veřejných zakázek odborné podklady pro výběrová řízení, 

i) v součinnosti s organizačním a právním oddělením zpracovává smlouvy vztahující 

se k oblasti spojení a informatiky, 

j) podílí se na sestavení návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu záchranného 

útvaru. 

 

Pracoviště veřejných zakázek 

Pracoviště veřejných zakázek zabezpečuje výběrová řízení v působnosti 

záchranného útvaru, eviduje výběrová řízení, navrhuje spolu se zadavatelem sloţení 

hodnotící komise, předává příslušné dokumenty (podané nabídky, odvolání apod.) 

odpovědným zaměstnancům, vede předepsanou dokumentaci, ve spolupráci s oddělením 

organizačním a právním kontroluje průběh a vyhlášení vítěze výběrového řízení [12]. 
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6.5.3 Pracoviště interního auditu a kontroly 

Pracoviště interního auditu a kontroly je v přímé působnosti velitele. Interního 

auditora jmenuje a odvolává velitel po projednání s ministrem vnitra [12]. 

Pracoviště interního auditu a kontroly zabezpečuje výkon interního auditu ve smyslu 

příslušných právních předpisů, organizuje a koordinuje kontrolu plnění úkolů záchranného 

útvaru a kontroluje dodrţování právních předpisů a interních aktů řízení v praktické 

činnosti zaměstnanců záchranného útvaru [12]. 

 

Pracoviště interního auditu a kontroly plní zejména tyto úkoly [12]: 

a) zpracovává střednědobý plán a roční plán interního auditu záchranného útvaru, 

který předkládá ke schválení veliteli a ročně plán interního auditu vyhodnocuje, 

b) vykonává interní audity podle plánu interního auditu a mimořádné interní audity 

na základě pověření (zmocnění) velitele, 

c) předkládá veliteli auditorské zprávy o zjištěních z vykonaných auditů a doporučení 

k odstranění nedostatků, ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému 

a k předcházení popř. zmírnění rizik, 

d) zpracovává roční plán hlavních kontrolních úkolů záchranného útvaru, předkládá 

jej ke schválení veliteli a ročně plán kontrolní činnosti vyhodnocuje, 

e) vykonává kontroly v rámci plánu hlavních kontrolních úkolů a mimořádné kontroly 

na základě pověření (zmocnění) velitele a metodicky řídí kontroly odborných 

pracovišť vykonávané v rámci záchranného útvaru; kontroluje dodrţování právních 

předpisů a interních aktů řízení v praktické činnosti zaměstnanců záchranného 

útvaru, 

f) dle pokynu velitele se účastní zahájení kontrolních akcí prováděných nadřízenými 

a vnějšími kontrolními orgány, spolupracuje s nimi a účastní se projednávání 

výsledných materiálů z těchto kontrol, 

g) shromaţďuje výsledné materiály z kontrol vykonaných nadřízenými a vnějšími 

kontrolními orgány, v případě zjištěných nedostatků spolupracuje s věcně 

příslušným odborným pracoviště záchranného útvaru na vypracování námitek 

k těmto materiálům, 

h) zpracovává zprávu o výsledcích vnitřních a vnějších kontrol za předcházející rok 

s vyhodnocením výsledků vnitřního kontrolního systému a kontrol vykonávaných 

orgány vnější kontroly; zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol 

u záchranného útvaru, kterou předkládá Ministerstvu financí v elektronické podobě. 
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Obrázek 3: Organizační schéma Záchranného útvaru HZS ČR [12] 
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6.6 Činnosti Záchranného útvaru HZS ČR 

Co se týče organizace výjezdu jednotky záchranného útvaru k zásahu a její 

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

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

a informačního střediska ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS. Pro účely 

zásahu jsou u záchranného útvaru předurčeny síly a prostředky, které vytváří pohotovostní 

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

v průběhu kaţdého dne [3]. 

Síly a prostředky záchranného útvaru vysílané na místo zásahu mimo pohotovostní 

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

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

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

přičemţ generální ředitel HZS ČR můţe rozhodnout o zkrácení uvedené doby 

nařízením pohotovosti pro vybranou organizační součást záchranného útvaru jako 

preventivní opatření při hrozící nebo probíhající mimořádné události, kterou HZS 

ČR řeší, 

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

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

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

od 07.00 do 16.00 hodin a jde o výjezd jednotlivé techniky s osádkou. 

 

6.6.1 Grafické znázornění činností Záchranného útvaru HZS ČR 

Jedná se stručný grafický přehled činností záchranného útvaru, znázorněný na 

obrázku 4 a 5, za rok 2010. 
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Obrázek 4: Graf činnosti Záchranného útvaru HZS ČR za rok 2010 [12] 
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Obrázek 5: Sledované aktivity Záchranného útvaru HZS ČR za rok 2010 [12] 
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6.7 Interní audit 

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

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

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

správu (státní orgány a instituce), tak i samosprávu (územní a zájmovou) [8]. 

6.7.1 Podstata interního auditu 

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

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

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

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

a řízení organizace [8]. 

Interní audit je nezávislá funkce zřízená v organizaci pro zkoumání 

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

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

úkolů [11]. 

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

ve Standardech pro profesionální praxi interního auditu [8]. 

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

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

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

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

prostřednictvím neustálého zdokonalování uplatňované strategie, pouţívaných metod, 

systémů a postupů v podniku [9]. 

 

Služby poskytované interním auditem nabývají dnes například těchto podob (výčet 

není úplný) [9]: 

 finanční audit, prevence a odhalováni podvodu, vnitřní účetní kontrola, audit 

kontraktů (investoři, dodavatelé, odběratelé), audit souladu (harmonie) podnikové 

politiky a postupů se zákony, vyhláškami a nejrůznějšími nařízeními, audit operací, 

audit produktivity, audit podniku, audit managementu, audit jakostí, audit 

ekologický, audit personálního rozvoje, audit vnějších podnikových vztahů, a další. 
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Hlavními žadateli (zákazníky, klienty) o služby interního auditu bývají [9]: 

 řídicí orgány společností, 

 provozní management, 

 výbor pro audit, 

 externí auditoři. 

 

Účelem činností interního auditu je pomáhat pracovníkům organizace v efektivním 

plnění jejich funkcí. Pro dosaţení tohoto cíle jim interní audit poskytuje o auditovaných 

činnostech následující sluţby [9]: 

 analýzu, hodnocení, doporučení, návrhy a informace. 

 

Tento soubor sluţeb vedení podniku pouţívá jako důleţitý servisní nástroj 

při výkonu své funkce. Interní audit realizuje činnost, kterou by se vedení podniku 

zabývalo samo, pokud by k tomu mělo dostatek času [9]. 

6.7.2 Postup interního auditu 

Kaţdý audit je zaloţen na následujících krocích [9]: 

1. Porozuměni auditovanému objektu. 

2. Stanovení cíle auditu. 

3. Určení poţadovaného důkazního materiálu. 

4. Rozhodnutí o vhodných technikách auditu. 

5. Shromáţdění a analýza auditorských dokladů. 

6. Vytvoření zjištění a závěry auditu. 

7. Vypracování auditorské zprávy. 

8. Postaudit - ověřování výsledku řešení v praxi. 

 

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

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

které umoţňují splnění cíle auditu [10]. 

Auditorská činnost má být realizována na základě plánu interních auditorů, který 

sestavuje vedoucí útvaru auditu pro běţný rok zpravidla tak, aby byly prověřeny všechny 

důleţité články podniku (z hlediska vývoje rizik a aktuální situace). Plán má schválit 

vedení podniku a je závazný pro všechny vedoucí pracovníky [10]. 
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7 Analýza a hodnocení rizik zpracována pro Záchranný útvar 

HZS ČR 

Tato problematika jiţ byla řešena a to poprvé v roce 2010. Vyplynulo 

to z poţadavku vytvoření plánu interního auditu, na základě kterého se provádí interní 

audit a další a kontroly. Vycházelo se s podkladů, které byly získány od HZS krajů 

a generálního ředitelství HZS ČR. To znamená, ţe základní forma, metoda analýzy rizik 

a postup musí být dodrţeny. 

7.1 Postup pro zpracování analýzy rizikových oblastí 

Analýza rizikových oblastí ZÚ HZS ČR bude vycházet z provedených dílčích 

analýz rizikových oblastí zpracovaných jednotlivými odbornými úseky dle organizačního 

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

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

uvedených odborných úseků [12]. 

Za účelem zpracování analýzy rizikových oblastí je zapotřebí [12]: 

 Stanovit hodnotící kritéria pro hodnocení rizik, 

 Pojmenovat rizika za jednotlivé úseky, 

 Provést hodnocení rozpoznaných rizik, 

 Zpracovat (sestavit) soubor metodických postupů přijatých ke zvládnutí 

rozpoznaných rizik. 

 

Při zpracování výše uvedeného je zapotřebí vycházet z podkladů a podnětů 

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

úsecích ZÚ [12]. 

7.2 Použité metody pro provedení analýzy rizik 

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

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

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

Za účelem ověření výsledků a získání dalších informací o vzájemném ovlivňování 

jednotlivých rizik, je jako druhá pouţita metoda Souvztaţnosti. 

Nejzávaţnější rizika u obou metod jsou porovnány a vyhodnoceny. 
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7.3 Navržené a aplikované řešení problematiky analýzy rizik 

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

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

rizika za jednotlivý celek. Jednotlivé celky uvádí tabulka 6. V tomto případě totiţ 

docházelo ke ztrátě váhy jednotlivých rizik, a tudíţ ke zkreslení skutečnosti. Tedy rizika 

jsem nechal jednotlivě, kaţdé prezentuje samo sebe, ale i přes to zůstává začleněné 

do jednotlivých celků a označené barevně. 

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

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

jsem rozšířil stupnice pro indexování rizik z pěti na deset stupňů u kaţdého parametru. 

Třetí změnou je přidání nové druhé metody a to metody Souvztaţnosti. Tuto 

metodu jsem zvolil za účelem ověření výsledků a získání dalších informací. Z této metody 

vyplývá závaţnost rizik ve vzájemných vazbách. 

7.4 Analýza selhání a jejich následků (FMEA) 

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

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

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

prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy. 

 

Vychází se z výpočtu uvedeného v následujícím vzorci [13]: 

R = P . N . O 

 

R  …míra rizika 

P  …pravděpodobnost vzniku rizika 

N  …závaţnost následků 

O  …odhalitelnou rizika 

 

Výpočtem byly stanoveny hodnoty jednotlivých rizik daného subsystému 

na základě jejich indexového ohodnocení. Pro zpracování analýzy a hodnocení rizik 

metodou FMEA je potřeba znát údaje a hodnoty k této metodě, které jsou rozepsány níţe. 
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Indexové ohodnocení se týkalo prvního parametru ve vzorci a to pravděpodobnosti 

vzniku rizika (P), která klasifikuje pravděpodobnost vzniku dané události nebo rizika 

od zanedbatelné aţ po téměř jisté v určitém časovém období. Hodnoty pravděpodobnosti 

uvádí tabulka 2. 

 

Tabulka 2:Hodnoty pravděpodobnosti vzniku rizika (FMEA) 

Pravděpodobnost vzniku 

rizika - P 

Kritéria Klasifikace 

Zanedbatelná Vyskytuje se v 

zanedbatelném rozsahu  

(1% - 10%) 

1 

Nepatrná Vyskytuje se za 

výjimečných okolností 

(11% - 20%) 

2 

Neobyčejně řídká Vyskytuje se maximálně v 

rozsahu 1/3 (21% - 30%) 

3 

Řídká Vyskytuje se občas  

(31% - 40%) 

4 

Téměř možná Vyskytuje se občas  

(41% - 50%) 

5 

Možná Vyskytuje se ve větší části 

(51%-60%) 

6 

Téměř pravděpodobná Vyskytuje se ve větší části 

(61% - 70%) 

7 

Pravděpodobná Vyskytuje se v rozsahu 3/4 

(71%-80%) 

8 

Velmi pravděpodobná Vyskytuje se často  

(81%-90%) 

9 

Téměř jistá Vyskytuje se téměř vţdy 

(91%-100%) 

10 
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Dále pak druhého parametru a to závaţnosti následků (N), který klasifikuje 

závaţnost, tj. odhad, jak silně budou následky jednotlivých rizik ovlivňovat systém nebo 

uţivatele v případě, ţe dojde k naplnění rizika. Stupně jsou seřazeny od nejmenší škody 

aţ po největší škody, které můţe dané riziko způsobit. Hodnoty závaţnosti následků uvádí 

tabulka 3. 

 

Tabulka 3: Hodnoty závažnosti následků (FMEA) 

Závažnost 

následků - N 

Kritéria Klasifikace 

Zanedbatelný Výpadky v činnostech nemající vliv na chod 

organizace, běţná nápravná opatření. 

1 

Nepatrný Výpadky v činnostech nemající vliv na chod 

organizace, nápravná opatření vyţadují spolupráci 

několika subjektů. 

2 

Malý Občasné výpadky v činnostech, nutné zásahy do reţimu 

organizace, poruchy narušující vnitřní chod. 

3 

Okrajový Poruchy mají dopad na veřejnost bez finančních ztrát. 4 

Střední Periodicky se opakující výpadky v činnostech, riziko 

finančních ztrát, velké mnoţství pochybení musí řešit 

soudy a nadřízené orgány. 

5 

Značný Poruchy mají dopad na veřejnost, finanční ztráty. 6 

Závažný Ohroţení plnění zákonných povinností, finanční ztráty. 7 

Velký Výpadek chodu rozhodující činnosti, velké finanční 

ztráty. 

8 

Rozsáhlý Ohroţeni chodu organizace, neplnění zákonných 

povinností. 

9 

Katastrofální Zastavení chodu organizace jako celku, obrovské 

finanční ztráty. 

10 
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A třetí parametr je odhalitelnost rizika (O), který klasifikuje detekci, tj. odhad 

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

zákazníka. Hodnoty odhalitelnosti rizika uvádí tabulka 4. 

 

Tabulka 4: Hodnoty odhalitelnosti rizika (FMEA) 

Odhalitelnost 

rizika - O 

Kritéria Klasifikace 

Téměř jistá Bude se téměř jistě detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

1 

Velmi vysoká Je velmi vysoká naděje, ţe se bude detekovat 

potencionální příčina/mechanismus. 

2 

Vysoká Je vysoká naděje, ţe se bude detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

3 

Středně vysoká Je středně vysoká naděje, ţe se bude detekovat 

potencionální příčina/mechanismus. 

4 

Střední Je střední naděje, ţe se bude detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

5 

Nízká Je malá naděje, ţe se bude detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

6 

Velmi nízká Je velmi malá naděje, ţe se bude detekovat 

potencionální příčina/mechanismus. 

7 

Slabá Je slabá naděje, ţe se bude detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

8 

Velice slabá Je velice slabá naděje, ţe se bude detekovat 

potencionální příčina/mechanismus. 

9 

Absolutně nejistá Nebude se detekovat potencionální 

příčina/mechanismus. 

10 
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Pomocí těchto hodnot je stanovena míra rizika (R) v intervalu <1,1000>, rozdělení 

míry rizika uvádí tabulka 5. 

 

Tabulka 5: Výsledná míra rizika (FMEA) 

Výsledná míra rizika R 

Bezvýznamné riziko 0 - 40 

Akceptovatelné riziko 41 - 100 

Mírné riziko 101 - 150 

Nežádoucí riziko 151 - 400 

Nepřijatelné riziko 401 - 1000 

 

Kaţdý úsek byl shodně rozdělen na několik dílčích celků, které uvádí tabulka 6. 

Tyto celky byly zavedeny z důvodu přehlednějšího a snadnějšího identifikování 

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

úseku nevyskytují, přesto jsou vyznačeny v metodě pro úplnost. 

 

Tabulka 6: Rozdělení úseku ZÚ na dílčí celky 

Analýza a hodnocení rizik – Záchranný útvar HZS ČR 

 

A - Rozpočet 

B - Účetnictví 

C – Správa majetku 

D – Zadávání veřejných zakázek 

E – Pokladna 

F – Cestovní náhrady 

G – FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) 

H – Mzdy (platy a odměňování) 

I – Lidský faktor 

J – Právní a správní činnost 

K – Řízení a management 

L - Krizové řízení 

M - Vnější rizika 

N – Vnitřní rizika 

http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/05_2000/FKSP.html
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7.4.1 Analýza selhání a jejich následků (FMEA) zpracována pro úsek kancelář 

velitele Záchranného útvaru HZS ČR 

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

jsou označena červeně. Technická a organizačně provozní opatření jsou stanovená 

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

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

stávajících bezpečnostních opatření a návrhů opatření k jednotlivým rizikům. 

Ostatní rizika, která spadají do kategorie bezvýznamné riziko a akceptovatelné 

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

 

Tabulka 7: Analýza selhání a jejich následků pro úsek kancelář velitele 

Pořadové 

číslo rizika 

Název rizika Název úseku: 

Kancelář 

velitele 

P N O R 

A – Rozpočet 

1. Riziko objektivnosti sestavování návrhu rozpočtu na základě 

skutečných potřeb. 

3 5 3 45 

2. Riziko spojené s povinností dodrţovat rozpočtová opatření. 3 5 3 45 

3. Riziko spojené s úplností podkladů rozpočtových opatření. 4 5 4 80 

4. Riziko neschválení rozpočtového opatření. 6 7 2 84 

5. Riziko nedostatečného nebo pozdního předloţení zpracovaných 

podkladů od zainteresovaných úseků. 

3 2 3 18 

6. Riziko nevykrytí potřebných finančních prostředků ze strany MF. 3 2 3 18 

7. Riziko kontrolní v oblasti nedostatečné nebo neprovedené vnitřní 

kontroly po linii finančního řízení. 

3 5 4 60 

8. Riziko neprovedení stanoveného odvodu. 2 6 2 24 

B – Účetnictví 

9. Riziko výpočtu chybné výše odvodů z mezd. 5 7 3 105 

C – Správa majetku 

10. Riziko spojené s ochranou majetku před zničením, poškozením, ztrátou, 

odcizením a zneuţitím. 

2 6 6 72 

11. Riziko poškození či zničení majetku v přímé souvislosti s plněním 

úkolů a stanovených cílů. 

2 6 6 72 

12. Riziko spojené s porušováním právních předpisů a IAŘ k ochraně 

majetku a řešení škodných událostí spojených se vznikem škod. 

 

2 6 6 72 
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13. Riziko včasného neoznámení škodní události na majetku - nebezpeční 

promlčení, uplynutí promlčecích lhůt. 

2 6 6 72 

14. Riziko spojené s ošetřením odpovědnosti za hodnoty svěřené 

k vyúčtování. 

3 5 4 60 

15. Riziko nedodrţování poţárních a bezpečnostních předpisů při 

provádění údrţby budov, pouţívaní elektrických spotřebičů atd. 

1 2 6 12 

16. Riziko škody na majetku v důsledku porušením bezpečnostních 

předpisů. 

2 6 6 72 

17. Riziko spojené s neoprávněným pouţitím sluţebního vozidla. 2 6 5 60 

18. Riziko spojené s uplatněním práva organizace na náhradu škody 

pracovníkem, případně jinou fyzickou osobou a s vydáním 

bezdůvodného obohacení. 

3 6 5 90 

19. Riziko sníţení počtu techniky (autoškola). 4 6 5 120 

D – Zadávání veřejných zakázek 

- - - - - - 

E – Pokladna 

- - - - - - 

F – Cestovní náhrady 

20. Riziko spojené s neúčelným a nehospodárným vysíláním na sluţební 

cesty. 

6 6 5 180 

21. Riziko spojené s evidencí vyúčtováním náhrad při sluţebních cestách. 7 6 4 168 

22. Riziko spojené s porušováním zákona o cestovních náhradách (ověření 

správné výše náhrad, termínů vyúčtování). 

2 7 2 28 

G – FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) 

23. Riziko pouţití poskytnutého příspěvku z FKSP k jiným účelům, neţ 

jsou stanoveny vyhláškou a směrnicemi správce fondu. 

2 7 2 28 

24. Neprovedení předběţné řídící kontroly. 3 3 5 45 

H – Mzdy (platy a odměňování) 

25. Riziko spojené s neprůkaznou evidencí pracovní doby, práce přesčas a 

pracovní pohotovostí. 

4 9 3 108 

26. Riziko chybného zařazení zaměstnanců do platových tříd. 4 8 4 128 

27. Riziko nedodrţování právních norem. 2 5 7 70 

28. Neprovedení předběţné řídící kontroly. 2 3 5 30 

29. Nedodrţování zásad v souladu se zákonnými normami při návrhu 

systemizace. 

1 9 4 36 

30. Nesoulad pracovních náplní s organizačním řádem, katalogem prací. 5 6 4 120 

I – Lidský faktor 

31. Riziko omezení komunikace mezi pracovníky, lhostejnost, 

neupřímnost, nevýkonnost. 

4 6 5 120 
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32. Riziko nedodrţení povinností zachování mlčenlivosti. 2 8 3 48 

33. Riziko zneuţití osobních údajů. 2 8 3 48 

34. Riziko vzniku pracovního úrazu porušením bezpečnostních předpisů. 4 6 4 96 

35. Riziko zneuţívání majetku zaměstnavatele zaměstnancem pro 

soukromé aktivity. 

2 2 8 32 

36. Riziko zneuţití pravomoci, klientelismus, podvod, zpronevěra, korupce. 2 9 3 54 

37. Riziko nedodrţení etického kodexu zaměstnance veřejné správy (kolize 

zájmů, zneuţívání informací pro svůj osobní prospěch, zapojení do 

nevhodných nebo nezákonných aktivit). 

3 7 5 105 

38. Riziko spojené s neoprávněně vyúčtovanými náhradami ze sluţebních 

cest. 

7 6 4 168 

39. Riziko pochybení zaměstnanců při plnění pracovních úkolů na 

svěřeném úseku činnosti. 

3 6 4 72 

J – Právní a správní činnost 

40. Riziko věcných nedostatků smlouvy. 3 6 4 72 

41. Riziko právních nedostatků smlouvy. 3 6 4 72 

42. Riziko pozdní realizace povinností uloţených rozhodnutím soudu. 2 6 4 48 

43. Legislativní změny působící protiprávnost interních předpisů a postupů 

(důsledkem nedodrţování zákonných povinností a lhůt, příp. vadnost 

právních úkonů ZÚ) - hrozba sankcí. 

2 6 4 48 

44. Protiprávnost interních předpisů a postupů (důsledkem nedodrţování 

zákonných povinností a lhůt, příp. vadnost právních úkonů ZÚ) - 

hrozba sankcí. 

2 6 4 48 

45. Neexistence či neúplnost úpravy obsaţené v pokynech velitele. 5 6 4 120 

46. Nedostatečné vyšetření škod na majetku státu a pracovních a sluţebních 

úrazů. 

4 7 3 84 

47. Nevynutitelnost rozhodnutí ZÚ. 3 6 5 90 

48. Neúspěch při vymáhání nároků ZÚ soudní cestou. 2 3 5 30 

49. Riziko spojené s ošetřením smluvních podmínek. 4 6 4 96 

50. Riziko uzavření smluv v rozporu se zadávacími podmínkami. 2 7 3 42 

51. Riziko související s výkonem správní činnosti. 4 6 4 96 

52. Riziko nesprávného právního či skutkového posouzení věci. 2 5 6 60 

53. Riziko ovlivňování správní činnosti na úrovni zpracovatele správního 

rozhodnutí. 

2 6 8 96 

54. Riziko ovlivňování správní činnosti na úrovni nadřízených funkcionářů 

zpracovatele správního rozhodnutí. 

2 6 7 84 

55. Riziko úmyslně vadného správního rozhodnutí. 2 7 5 70 

56. Riziko nejednotného postupu při vydání rozhodnutí. 

 

3 6 5 90 
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57. Riziko v nedodrţení zákonem stanovených lhůt (při vypracování 

kvalifikovaného vyjádření k ţalobnímu návrhu). 

2 6 5 60 

58. Riziko při podávání řádného či mimořádného opravného prostředku v 

řízení před soudy. 

2 4 7 56 

K – Řízení a management 

59. Riziko nesprávného výběru pracovníků. 4 6 7 168 

60. Riziko časové a organizační náročnosti obsazování míst. 4 6 5 120 

61. Riziko v nedodrţování závazných parametrů (investičních, běţných, 

mzdových). 

2 4 7 56 

62. Riziko neefektivní organizace pracovního času -(nesprávného stanovení 

úkolu, termínu, resp. harmonogramu plnění podřízeným útvarům). 

2 3 6 36 

63. Riziko ztráty nebo nesprávné motivace podřízených pracovníků, sníţení 

pracovní výkonnosti podřízených pracovníků. 

3 6 6 108 

64. Riziko nedostatku času pro další odborný rozvoj. 2 2 9 36 

65. Riziko nestability kvalifikovaných zaměstnanců (odchody), např. 

nedostatečná motivace, mzdové podhodnocení. 

2 2 7 28 

66. Riziko nesprávného převzetí údajů potřebných pro rozhodnutí. 3 6 6 108 

67. Riziko související s uměním správně analyzovat a popsat vzniklý 

problém. 

2 3 7 42 

68. Riziko s plněním termínů, lhůt. 3 3 7 63 

69. Riziko zahlcení operativními problémy na úkor koncepčních. 2 4 7 56 

70. Riziko nedostatku času pro kontrolu dodrţování právních předpisů a 

přijatých opatření u podřízených útvarů. 

3 6 6 108 

L - Krizové řízení 

71. Riziko selhání spolupráce mezi jednotlivými součástmi ZÚ v rámci 

operačního řízení. 

3 6 6 108 

M - Vnější rizika 

72. Riziko různých havárií – doprava, přerušení dodávek vody, tepla, 

elektrické energie, ţivelné pohromy. 

2 2 10 40 

73. Riziko - vyšší moci - poţár, povodeň, vichřice, sníh. 2 2 10 40 

74. Riziko mimořádných klimatických podmínek ovlivňujících dojezd 

sloţek ZÚ do některých lokalit. 

2 2 10 40 

75. Riziko legislativních změn - častá změna předpisů. 3 5 9 135 

76. Riziko neoprávněného vniknutí do prostorů budov, pokladny, kanceláří, 

archivů a serverů. 

3 8 2 48 

77. Riziko spočívající v nedodrţení zákonných lhůt ve správních řízeních. 4 6 6 144 

78. Riziko spojené s malou fluktuací příslušníků v HZS a tím podmíněné 

účasti na kurzech (Modulový systém vzdělávání). 

5 6 5 150 

79. Riziko uloţení sankce kontrolním orgánem. 2 3 8 48 
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N – Vnitřní rizika 

80. Riziko neplnění a porušování právních předpisů a vnitřních norem. 3 6 5 90 

81. Riziko neposkytnutí dostatku informací ve vzájemné komunikaci 

(horizontální i vertikální) mezi jednotlivými články organizační 

struktury (nedostatečná spolupráce). 

3 6 5 90 

82. Rizika spojená se zajištěním smluvních vztahů a dodrţení zadávacích 

podmínek při uzavření smlouvy. 

2 6 5 60 

83. Riziko přenosu informací a moţnosti obcházení nastavených 

ekonomických informačních systémů. 

1 3 7 21 

84. Neloajálnost vůči organizaci, úniky důleţitých informací. 2 4 8 64 

85. Riziko selhání zaměstnanců z důvodu nepřiměřené pracovní zátěţe, 

zdravotních, osobních, či jiných. 

3 3 5 45 

86. Riziko související se zabezpečením objektu proti neoprávněnému 

vniknutí cizích osob. 

3 8 2 48 

87. Riziko neprovedení kontroly po linii řízení - předběţná řídící kontrola v 

I. fázi, před vznikem závazku k veřejnému výdaji. 

5 6 4 120 

88. Riziko selhání PC techniky, SAP. 3 5 8 120 

89. Riziko pozdního a neúplného zapracování připravovaných a 

zveřejněných (platných) zákonných norem a IAŘ. 

4 6 4 96 

90. Riziko spočívající v nedodrţení zákonných lhůt (ve správních řízeních). 3 6 4 72 

91. Riziko včasného neodhalení významných nedostatků, či nesrovnalostí 

při hospodaření s veřejnými prostředky. 

2 3 7 42 

92. Riziko neúčelné a neefektivní reorganizace útvaru. 2 3 7 42 

 

7.4.2 Vyhodnocení analýzy rizik FMEA pro úsek kancelář velitele 

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

V kategorii neţádoucí riziko jsou 4 rizika a to číslo 20. Riziko spojené s neúčelným 

a nehospodárným vysíláním na sluţební cesty, č. 21. Riziko spojené s evidencí 

vyúčtováním náhrad při sluţebních cestách, č. 38. Riziko spojené s neoprávněně 

vyúčtovanými náhradami ze sluţebních cest a č. 59. Riziko nesprávného výběru 

pracovníků. 

V kategorii mírné riziko je 18 rizik a to rizika číslo 78, 77, 75, 26, 19, 30, 31, 45, 

60, 87, 88, 25, 63, 66, 70, 71, 9 a 37. 

Dále v kategorii akceptovatelné riziko je 53 rizik a v kategorii bezvýznamné riziko 

je 17 rizik. 
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Výsledkem analýzy FMEA můţe být i grafická podoba rizik, která podává přehled 

závaţností jednotlivých rizik podle jejich hodnoty. Jedná se o grafické seřazení rizik podle 

jejich velikosti, a to od rizika mírného včetně. Tento graf uvádí příloha č. 1. 

 

Technická a organizačně provozní opatření jsou stanovená pro minimalizaci rizik 

spadající do kategorií mírné riziko, neţádoucí riziko a nepřijatelné riziko. Tyto opatření 

jsou uvedeny v tabulce 8. 
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Tabulka 8: Tabulka možných příčin, jejich následků, včetně stávajících bezpečnostních opatření a návrhů opatření k jednotlivým rizikům pro úsek kancelář velitele 

Pořadové 

číslo 

rizika 

Název rizika Příčina Následek Stávající bezpečnostní opatření Návrh bezpečnostních 

opatření 

9. Riziko výpočtu chybné výše 

odvodů z mezd. 

Neznalost právních 

předpisů, špatně 

nastavená data 

v programu. 

 

Chybně vypočítaný 

odvod z mezd. 

Sebevzdělávání v dané oblasti. Pravidelná kontrola výpočtu 

odvodů z mezd. 

19. Riziko sníţení počtu techniky 

(autoškola). 

 

 

 

Nedostatek finančních 

prostředků na nákup 

nových či údrţbu starých 

vozidel. 

 

Sníţení počtu 

nabízených kurzů. 

Šetrné zacházení se stávající 

technikou. 

Proaktivní údrţba stávající 

techniky. 

20. Riziko spojené s neúčelným a 

nehospodárným vysíláním na 

sluţební cesty. 

 

 

 

 

Nedostatečné uváţení 

smyslu a účelu sluţební 

cesty a souvisejících 

nákladů. Porušení 

interních předpisů. 

Neoprávněné vyslání 

na sluţební cestu a 

proplacení cestovních 

náhrad. 

Důsledné seznámení se s 

interními předpisy z oblasti 

sluţebních cest. Znalost účelu a 

smyslu sluţební cesty a 

očekávaných nákladů v okamţiku 

vyslání na sluţební cestu. 

 

Hlásit sluţební cestu 

s předstihem, informovat 

nadřízené, vybírat osoby na 

sluţební cesty podle odborné 

kvalifikace. 

21. Riziko spojené s evidencí 

vyúčtováním náhrad při 

sluţebních cestách. 

 

Neznalost právních 

předpisů. 

Špatně vedené 

evidence vyúčtování 

náhrad. 

 

Nastavení systému průkazné 

evidence. 

Pravidelná kontrola evidence. 
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25. Riziko spojené s neprůkaznou 

evidencí pracovní doby, práce 

přesčas a pracovní pohotovostí. 

 

 

Vady a nedostatky v 

evidenci, podvodné 

jednání pracovníků 

(např. přihlašování do 

systému jinou osobou). 

Neprůkazná evidence 

pracovní doby. 

Nastavení systému průkazné 

evidence pracovní doby, práce 

přesčas a pracovní pohotovosti. 

Kontrola pracovníků. 

Pravidelná kontrola evidence. 

26. Riziko chybného zařazení 

zaměstnanců do platových tříd. 

 

 

Moţné zjištění aţ po 

určité době. 

Chybné zařazení 

zaměstnanců do 

platových tříd. 

Proškolování příslušných 

pracovníků ZÚ, zpětná kontrola 

správnosti zařazení. 

Znalost pracovní náplně daného 

pracovníka, samokontrola. 

30. Nesoulad pracovních náplní s 

organizačním řádem, katalogem 

prací. 

Neznalost organizačního 

řádu, návaznost činností. 

Nesoulad pracovních 

náplní 

Formální a věcná kontrola. Znalost pracovní náplně daného 

pracovníka, samokontrola. 

31. Riziko omezení komunikace mezi 

pracovníky, lhostejnost, 

neupřímnost, nevýkonnost. 

 

 

 

Narušené vztahy v 

kolektivu, nedostatečný 

zájem o výkon práce, 

osobní problémy 

příslušníků. 

Omezení komunikace 

mezi pracovníky 

Sledování vztahů v kolektivu a 

osobních potřeb příslušníků 

nadřízenými. 

Podpora otevřených 

mezilidských vztahů na 

pracovištích. Důraz na 

transparentnost pracovních 

postupů ze strany vedoucích 

pracovníků. Pracovní kontroly. 

37. Riziko nedodrţení etického 

kodexu zaměstnance veřejné 

správy (kolize zájmů, zneuţívání 

informací pro svůj osobní 

prospěch, zapojení do 

nevhodných nebo nezákonných 

aktivit). 

Neznalost etického 

kodexu, neztotoţnění se 

s jeho obsahem. 

Nedodrţení etického 

kodexu zaměstnance 

veřejné správy. 

Pravidelné vzděláváni v oblasti 

psychologické sluţby. Odborná 

příprava v oblasti státní správy a 

etiky. 

Podpora otevřených 

mezilidských vztahů na 

pracovištích. Důraz na 

transparentnost pracovních 

postupů ze strany vedoucích 

pracovníků. Pracovní kontroly. 



 38 

38. Riziko spojené s neoprávněně 

vyúčtovanými náhradami ze 

sluţebních cest. 

Neoprávněné povolení 

náhrad sluţebním 

funkcionářem. 

Neoprávněně 

vyúčtované náhrady ze 

sluţebních cest. 

Důsledné seznámení se s 

interními předpisy z oblasti 

sluţebních cest. Znalost účelu a 

smyslu sluţební cesty a 

očekávaných nákladů v okamţiku 

vyslání na sluţební cestu. 

 

Průběţné shromaţďování 

informací, rozvíjení spolupráce 

na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 

45. Neexistence či neúplnost úpravy 

obsaţené v pokynech velitele. 

 

 

 

Nastoupení jevů, se 

kterými doposud v rámci 

ZÚ (ostatních sloţek 

HZS) nebylo pracováno. 

 

Neaktuální pokyny 

velitele. 

Průběţná aktualizace interních 

předpisů a postupů reflektující 

takovéto jevy. 

Reakce na podněty od 

podřízených. 

59. Riziko nesprávného výběru 

pracovníků. 

 

 

 

Nedostatečná znalost 

kvalit uchazečů, zejména 

povahových a 

kvalifikačních. 

 

Nekvalitní pracovníci 

na systemizovaných 

místech. 

Zabezpečení kvalitního 

psychologického vyšetření 

(psychologické testy, pohovory), 

prověřování kvalifikace uchazečů. 

Průběţné shromaţďování 

informací o pracovním výkonu. 

60. 
Riziko časové a organizační 

náročnosti obsazování míst. 

Nízký zájem uchazečů, 

nesplnění vstupních 

kriterií. 

Volná systemizovaná 

místa. 

Výběr vhodných uchazečů 

v dostatečném předstihu před 

nástupním termínem. 

 

-------- 

63. Riziko ztráty nebo nesprávné 

motivace podřízených pracovníků, 

sníţení pracovní výkonnosti 

podřízených pracovníků. 

 

Nekvalitní vedoucí 

pracovníci, váznoucí 

komunikace uvnitř 

oddělení. 

Nemotivovaní 

pracovníci. 

Kvalitní management lidských 

zdrojů. 

Stanovení jasných podmínek 

kariérního růstu, motivační 

školení, utuţování kolektivu. 
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66. Riziko nesprávného převzetí 

údajů potřebných pro rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

Práce v časové tísni, 

nedbalost. 

Špatné rozhodnutí. Důsledná kontrola údajů před 

předáním konkrétním osobám. 

Průběţné shromaţďování 

informací, rozvíjení spolupráce 

na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 

Minimalizace klamavých 

zdrojů. 

 

70. Riziko nedostatku času pro 

kontrolu dodrţování právních 

předpisů a přijatých opatření u 

podřízených útvarů. 

 

Pracovní vytíţení jinou 

činností 

Moţnost nesouladu 

v činnosti mezi 

organizačními částmi 

Zlepšit plánování práce u 

vedoucích pracovníků 

Vyčlenění času pro osobu 

provádějící tyto úkony. 

71. Riziko selhání spolupráce mezi 

jednotlivými součástmi ZÚ v 

rámci operačního řízení. 

 

 

 

 

Nedostatečná 

komunikace mezi 

jednotlivými sloţkami a 

nedostatečné předávání 

informací. 

Chybné vysílání sil a 

prostředků v rámci 

operačního řízení. 

Prověřování spolupráce 

jednotlivých sloţek v rámci 

pravidelných cvičení. 

Podpora otevřených 

mezilidských vztahů na 

pracovištích. Důraz na 

transparentnost pracovních 

postupů ze strany vedoucích 

pracovníků. Pracovní kontroly. 

 

75. Riziko legislativních změn - častá 

změna předpisů. 

 

 

 

 

Neznalost přijímaných 

legislativních změn či 

jejich nepromítnutí do 

interních předpisů a 

postupů. 

 

Neaktuálnost pokynů 

velitele, moţné 

nezákonné postupy. 

Zabezpečení informačního zdroje 

o relevantních legislativních 

změnách. Průběţná aktualizace 

interních předpisů a postupů. 

Pravidelná kontrola platnosti 

právních předpisů, rozvíjení 

spolupráce na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 
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77. Riziko spočívající v nedodrţení 

zákonných lhůt ve správních 

řízeních. 

 

 

 

Nedostatečná 

podkladová 

dokumentace a evidence 

probíhajících správních 

řízení. 

Uplynutí lhůt ve 

správním řízení. 

Kontrola lhůt ve správním řízení. Nastavení postupů, které 

minimalizují riziko nedodrţení 

zákonných lhůt, např. stanovení 

interních lhůt a pravidle pro 

jednotlivé úkony správního 

řízení. 

78. Riziko spojené s malou fluktuací 

příslušníků v HZS a tím 

podmíněné účasti na kurzech 

(Modulový systém vzdělávání). 

Riziko nelze ovlivnit, 

působí pouze vnější 

faktory. 

Omezená frekvence 

kurzů – modulový 

systém. 

Zavedení alternačních kurzů. Výběr vhodných uchazečů. 

87. 
Riziko neprovedení kontroly po 

linii řízení - předběţná řídící 

kontrola v I. fázi, před vznikem 

závazku k veřejnému výdaji. 

Porušení zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, a 

interních předpisů. 

Neprovedená 

předběţná řídící 

kontrola. 

Seznámit se zákonem č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, a interními 

předpisy, všechny příslušné 

pracovníky ZÚ. 

 

 

-------- 

88. Riziko selhání PC techniky, SAP. 

 

 

 

Dlouhodobější výpadek 

sítě, přetíţení. 

Selhání PC. Rozhodnutí a rozkazy jsou 

nastaveny systémem SAP, vydání 

v písemné podobě klade zvýšené 

organizační a časové nároky. 

Pravidelné zálohování dat. 
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7.4.3 Analýza selhání a jejich následků (FMEA) zpracována pro úsek ekonomiky 

Záchranného útvaru HZS ČR 

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

jsou označena červeně. Technická a organizačně provozní opatření jsou stanovená 

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

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

stávajících bezpečnostních opatření a návrhů opatření k jednotlivým rizikům. 

Ostatní rizika, která spadají do kategorie bezvýznamné riziko a akceptovatelné 

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

 

Tabulka 9: Analýza selhání a jejich následků pro úsek ekonomiky 

Pořadové 

číslo rizika 

Název rizika Název úseku: 

Úsek 

ekonomiky 

P N O R 

A - Rozpočet 

1. Riziko objektivnosti sestavování návrhu rozpočtu na základě skutečných 

potřeb. 

5 5 4 100 

2. Riziko spojené s povinností dodrţovat rozpočtová opatření. 3 7 2 42 

3. Riziko dodrţování a naplňování stanovených cílů programu ve 

schválené programové dokumentaci. 

2 3 2 12 

4. Riziko potřeby navyšování finančních prostředků (vícenáklady u 

staveb). 

6 3 1 18 

5. Riziko nákupu materiálu, který podléhá registraci přes ISPOFIN a jeho 

financování z běţných výdajů. 

2 4 1 8 

6. Riziko spojené s úplností podkladů rozpočtových opatření. 2 5 3 30 

7. Riziko neschválení rozpočtového opatření. 6 7 3 126 

8. Riziko pořizování nebo technické zhodnocování dlouhodobého majetku 

z běţných prostředků. 

5 6 5 150 

9. Riziko spojené s nedodrţováním závazných parametrů a podmínek 

čerpání státního rozpočtu (ISPROFIN). 

2 7 2 28 

10. Riziko nedostatečného nebo pozdního předloţení zpracovaných 

podkladů od zainteresovaných úseků. 

7 7 4 196 

11. Riziko nedodrţení závazných podmínek stanovených v rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

2 7 2 28 

12. Riziko nevykrytí potřebných finančních prostředků ze strany MF. 3 8 1 24 
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13. Riziko kontrolní v oblasti nedostatečné nebo neprovedené vnitřní 

kontroly po linii finančního řízení. 

2 6 3 36 

14. Riziko neprovedení stanoveného odvodu. 5 6 3 90 

B – Účetnictví 

15. Riziko neprůkaznosti účetní závěrky v důsledku zanedbání povinností 

vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů a interních aktů řízení upravujících inventarizaci 

majetku. 

3 7 4 84 

16. Riziko chybné předkontace účetních dokladů. 3 5 3 45 

17. Riziko nedodrţování splatnosti při úhradách faktur. 4 6 4 96 

18. Riziko nesprávného, nepravdivého nebo neúplného zachycení 

hospodářských aktiv a pasiv v účetní závěrce. 

2 4 3 24 

19. Riziko neprůkaznosti účetních záznamů o prováděných hospodářských 

operacích. 

2 4 2 16 

20. Riziko nesprávnosti účtování úhrady pohledávek. 3 7 1 21 

21. Riziko dodrţení závazných podmínek stanovených v rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

2 7 2 28 

22. Riziko spojené s evidencí a účtováním pronajatého majetku. 3 6 5 90 

23. Riziko výpočtu chybné výše odvodů z mezd. 2 7 3 42 

C – Správa majetku 

24. Riziko spojené se sestavením plánu kapitálových výdajů (objektivně, 

hospodárně a účelově zaměřeného). 

3 3 2 18 

25. Riziko nehospodárného pořízení majetku. 4 7 2 56 

26. Riziko nerozlišení běţných a kapitálových výdajů s dopadem na 

zaúčtování, zatřídění a evidenci majetku. 

4 7 2 56 

27. Riziko spojené s přebíráním a uvedením majetku do uţívání s dopadem 

na chybné zaúčtování majetku. 

4 5 2 40 

28. Riziko chybného oceňování - vykázání nesprávné hodnoty majetku, 

chybná účetní evidence majetku. 

3 3 3 27 

29. Riziko spojené s ochranou majetku před zničením, poškozením, ztrátou, 

odcizením a zneuţitím. 

2 5 3 30 

30. Riziko spojené s uţíváním či ochranou cizího majetku a jeho 

evidováním na podrozvahových účtech. 

2 2 4 16 

31. Riziko poškození či zničení majetku v přímé souvislosti s plněním úkolů 

a stanovených cílů. 

2 6 4 48 

32. Riziko spojené s porušováním právních předpisů a IAŘ k ochraně 

majetku a řešení škodných událostí spojených se vznikem škod. 

3 6 4 72 

33. Riziko včasného neoznámení škodní události na majetku - nebezpeční 

promlčení, uplynutí promlčecích lhůt. 

4 6 5 120 
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34. Riziko spojené s vyřazováním dlouhodobého majetku, jeho následným 

oceněním a odprodejem. 

4 6 5 120 

35. Riziko spojené s ošetřením odpovědnosti za hodnoty svěřené 

k vyúčtování. 

2 7 1 14 

36. Riziko nedodrţování poţárních a bezpečnostních předpisů při provádění 

údrţby budov, pouţívaní elektrických spotřebičů atd. 

2 3 4 24 

37. Riziko škody na majetku v důsledku porušením bezpečnostních 

předpisů. 

2 5 6 60 

38. Riziko spojené s neoprávněným pouţitím sluţebního vozidla. 2 5 5 50 

39. Riziko spojené s uplatněním práva organizace na náhradu škody 

pracovníkem, případně jinou fyzickou osobou a s vydáním 

bezdůvodného obohacení. 

4 6 5 120 

40. Riziko pozdního promítnutí nových zákonných norem souvisejících se 

správnou majetku do IAŘ a zajištění včasné informovanosti dotčených 

úseků. 

7 6 3 126 

41. Riziko v nedodrţování správného postupu při nabývání a prodeje 

majetku. 

6 6 2 72 

42. Riziko nevymoţení pohledávek. 5 6 1 30 

43. Riziko nezájmu potencionálních kupců o trvale nepotřebný majetek. 7 2 3 42 

D – Zadávání veřejných zakázek 

- - - - - - 

E – Pokladna 

44. Riziko neúplných náleţitostí příjmových a výdajových dokladů. 2 2 3 12 

45. Riziko spojené s pohybem neoprávněných osob v místnostech pokladny. 2 2 3 12 

46. Riziko spojené s neprováděním náhlých a neohlášených kontrol 

hotovosti. 

3 3 2 18 

47. Riziko neodhalení falešných bankovek. 1 2 1 2 

48. Riziko spojené s převáţením nebo přenášením peněţní hotovosti. 2 6 3 36 

49. Riziko krádeţe, zpronevěry či podvodu při manipulaci s peněţní 

hotovosti, ceninami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy. 

1 6 1 6 

50. Riziko spojené s neexistencí hmotné odpovědnosti pracovníků. 1 6 1 6 

51. Riziko nestanovení či nedodrţení výše denního pokladního limitu. 1 2 3 6 

52. Riziko nedostatečného technického zabezpečení místností a tresorů. 2 6 1 12 

F – Cestovní náhrady 

53. Riziko spojené s neúčelným a nehospodárným vysíláním na sluţební 

cesty. 

8 5 4 160 

54. Riziko spojené s evidencí vyúčtováním náhrad při sluţebních cestách. 8 5 4 160 

55. Riziko spojené s porušováním zákona o cestovních náhradách (ověření 

správné výše náhrad, termínů vyúčtování). 

2 6 2 24 
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G – FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) 

56. Riziko pouţití poskytnutého příspěvku z FKSP k jiným účelům, neţ jsou 

stanoveny vyhláškou a směrnicemi správce fondu. 

2 7 2 28 

57. Neprovedení předběţné řídící kontroly. 2 6 3 36 

H – Mzdy (platy a odměňování) 

- - - - - - 

I – Lidský faktor 

58. Riziko omezení komunikace mezi pracovníky, lhostejnost, neupřímnost, 

nevýkonnost. 

5 5 4 100 

59. Riziko nedodrţení povinností zachování mlčenlivosti. 2 7 4 56 

60. Riziko zneuţití osobních údajů. 2 8 4 64 

61. Riziko vzniku pracovního úrazu porušením bezpečnostních předpisů. 6 5 2 60 

62. Riziko zneuţívání majetku zaměstnavatele zaměstnancem pro soukromé 

aktivity. 

1 2 8 16 

63. Riziko zneuţití pravomoci, klientelismus, podvod, zpronevěra, korupce. 2 9 2 36 

64. Riziko nedodrţení etického kodexu zaměstnance veřejné správy (kolize 

zájmů, zneuţívání informací pro svůj osobní prospěch, zapojení do 

nevhodných nebo nezákonných aktivit). 

3 8 5 120 

65. Riziko spojené s neoprávněně vyúčtovanými náhradami ze sluţebních 

cest. 

8 5 5 200 

66. Riziko pochybení zaměstnanců při plnění pracovních úkolů na svěřeném 

úseku činnosti. 

3 5 4 60 

J – Právní a správní činnost 

- - - - - - 

K – Řízení a management 

67. 
Riziko nesprávného výběru pracovníků. 

6 6 5 180 

68. Riziko časové a organizační náročnosti obsazování míst. 6 6 5 180 

69. Riziko v nedodrţování závazných parametrů (investičních, běţných, 

mzdových). 

2 6 4 48 

70. Riziko neefektivní organizace pracovního času -(nesprávného stanovení 

úkolu, termínu, resp. harmonogramu plnění podřízeným útvarům). 

2 5 6 60 

71. Riziko ztráty nebo nesprávné motivace podřízených pracovníků, sníţení 

pracovní výkonnosti podřízených pracovníků. 

5 6 5 150 

72. Riziko nedostatku času pro další odborný rozvoj. 6 4 8 192 

73. Riziko nestability kvalifikovaných zaměstnanců (odchody), např. 

nedostatečná motivace, mzdové podhodnocení. 

7 5 6 210 

74. Riziko nesprávného převzetí údajů potřebných pro rozhodnutí. 2 6 5 60 

75. Riziko související s uměním správně analyzovat a popsat vzniklý 4 4 7 112 
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problém. 

76. Riziko s plněním termínů, lhůt. 6 5 2 60 

77. Riziko zahlcení operativními problémy na úkor koncepčních. 6 6 5 180 

78. Riziko nedostatku času pro kontrolu dodrţování právních předpisů a 

přijatých opatření u podřízených útvarů. 

6 6 5 180 

L - Krizové řízení 

- - - - - - 

M - Vnější rizika 

79. Riziko různých havárií – doprava, přerušení dodávek vody, tepla, 

elektrické energie, ţivelné pohromy. 

2 4 10 80 

80. Riziko - vyšší moci - poţár, povodeň, vichřice, sníh. 2 4 10 80 

81. Riziko mimořádných klimatických podmínek ovlivňujících dojezd 

sloţek ZÚ do některých lokalit. 

2 1 10 20 

82. Riziko legislativních změn - častá změna předpisů. 7 5 9 315 

83. Riziko neoprávněného vniknutí do prostorů budov, pokladny, kanceláří, 

archivů a serverů. 

2 7 2 28 

84. Riziko spočívající v nedodrţení zákonných lhůt ve správních řízeních. 2 6 6 72 

85. Riziko uloţení sankce kontrolním orgánem. 4 5 6 120 

N – Vnitřní rizika 

86. Riziko neplnění a porušování právních předpisů a vnitřních norem. 6 7 4 168 

87. Riziko neposkytnutí dostatku informací ve vzájemné komunikaci 

(horizontální i vertikální) mezi jednotlivými články organizační 

struktury (nedostatečná spolupráce). 

6 6 6 216 

88. Rizika spojená se zajištěním smluvních vztahů a dodrţení zadávacích 

podmínek při uzavření smlouvy. 

3 6 5 90 

89. Riziko přenosu informací a moţnosti obcházení nastavených 

ekonomických informačních systémů. 

2 4 8 64 

90. Neloajálnost vůči organizaci, úniky důleţitých informací. 2 4 8 64 

91. Riziko selhání zaměstnanců z důvodu nepřiměřené pracovní zátěţe, 

zdravotních, osobních, či jiných. 

5 4 4 80 

92. Riziko související se zabezpečením objektu proti neoprávněnému 

vniknutí cizích osob. 

2 7 2 28 

93. Riziko neprovedení kontroly po linii řízení - předběţná řídící kontrola v 

I. fázi, před vznikem závazku k veřejnému výdaji. 

3 7 3 63 

94. Riziko selhání PC techniky, SAP. 3 5 8 120 

95. Riziko pozdního a neúplného zapracování připravovaných a 

zveřejněných (platných) zákonných norem a IAŘ. 

5 7 4 140 

96. Riziko včasného neodhalení významných nedostatků, či nesrovnalostí 

při hospodaření s veřejnými prostředky. 

5 7 4 140 
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7.4.4 Vyhodnocení analýzy rizik FMEA pro úsek ekonomiky 

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

V kategorii neţádoucí riziko je 13 rizik, a to číslo 82. Riziko legislativních změn - častá 

změna předpisů, č. 87. Riziko neposkytnutí dostatku informací ve vzájemné komunikaci 

(horizontální i vertikální) mezi jednotlivými články organizační struktury (nedostatečná 

spolupráce), č. 73. Riziko nestability kvalifikovaných zaměstnanců (odchody), 

např. nedostatečná motivace, mzdové podhodnocení, č. 65. Riziko spojené s neoprávněně 

vyúčtovanými náhradami ze sluţebních cest, č. 10. Riziko nedostatečného nebo pozdního 

předloţení zpracovaných podkladů od zainteresovaných úseků, č. 72. Riziko nedostatku 

času pro další odborný rozvoj, č. 67. Riziko nesprávného výběru pracovníků, č. 68. Riziko 

časové a organizační náročnosti obsazování míst, č. 77. Riziko zahlcení operativními 

problémy na úkor koncepčních, č. 78. Riziko nedostatku času pro kontrolu dodrţování 

právních předpisů a přijatých opatření u podřízených útvarů, č. 86. Riziko neplnění 

a porušování právních předpisů a vnitřních norem, č. 53. Riziko spojené s neúčelným 

a nehospodárným vysíláním na sluţební cesty a č. 54. Riziko spojené s evidencí 

vyúčtováním náhrad při sluţebních cestách. 

V kategorii mírné riziko je 13 rizik, a to riziko číslo 8, 71, 95, 96, 7, 40, 33, 34, 39, 

64, 85, 94 a 75. 

Dále v kategorii akceptovatelné riziko je 33 rizik a v kategorii bezvýznamné riziko 

je 37 rizik. 

 

Výsledkem analýzy FMEA můţe být i grafická podoba rizik, která podává přehled 

závaţností jednotlivých rizik podle jejich hodnoty. Jedná se o grafické seřazení rizik podle 

jejich velikosti, a to od rizika mírného včetně. Tento graf uvádí příloha č. 1. 

 

Technická a organizačně provozní opatření jsou stanovená pro minimalizaci rizik 

spadající do kategorií mírné riziko, neţádoucí riziko a nepřijatelné riziko. Tyto opatření 

jsou uvedeny v tabulce 10. 

 



 47 

Tabulka 10: Tabulka možných příčin, jejich následků, včetně stávajících bezpečnostních opatření a návrhů opatření k jednotlivým rizikům pro úsek ekonomiky 

Pořadové 

číslo rizika 

Název rizika Příčina Následek Stávající bezpečnostní 

opatření 

Návrh bezpečnostních 

opatření 

7. Riziko neschválení rozpočtového 

opatření. 

Nedodání podkladů, 

Neinformovanost. 

Porušení pravidel 

rozpočtu, rozpočtové 

kázně. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ. 

Pravidelná kontrola 

dodrţování právních 

předpisů, pravidel rozpočtu a 

rozpočtové kázně. Průběţné 

shromaţďování podkladů. 

8. Riziko pořizování nebo technické 

zhodnocování dlouhodobého majetku 

z běţných prostředků. 

Nedostatek informací, 

neschválení, nesestavení 

plánu pořízení investic. 

Porušení pravidel 

rozpočtu, rozpočtové 

kázně. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ. 

Průběţné shromaţďování 

informací, sestavení 

předběţného plánu investic. 

10. Riziko nedostatečného nebo pozdního 

předloţení zpracovaných podkladů od 

zainteresovaných úseků. 

Nízká informovanost, 

nespolupráce. 

Pozdní zaúčtování, 

zaúčtování do 

nesprávného 

účtovacího období. 

Informovanost na poradách, 

dodrţování stanovených 

termínů. 

Průběţné shromaţďování 

informací, rozvíjení 

spolupráce na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 

33. Riziko včasného neoznámení škodní 

události na majetku - nebezpeční 

promlčení, uplynutí promlčecích lhůt. 

Nedodrţení platných pokynů 

k řešení škodných událostí. 

Pozdní zaúčtování, 

nepřesná účetní 

závěrka. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ, dodrţování 

stanovených termínů. 

Pravidelná kontrola 

promlčecích lhůt, vedení 

evidence škodných událostí. 

34. Riziko spojené s vyřazováním 

dlouhodobého majetku, jeho 

následným oceněním a odprodejem. 

 

 

 

 

Formálně prováděné 

inventarizace majetku, 

porušení základních 

povinností při hospodaření 

s majetkem. 

Porušení zákona o 

účetnictví. 

Dodrţování právních norem 

a IAŘ. 

Pravidelné ověřování 

inventarizace majetku se 

skutečným stavem, pravidelná 

kontrola hospodaření 

s majetkem. 
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39. Riziko spojené s uplatněním práva 

organizace na náhradu škody 

pracovníkem, případně jinou fyzickou 

osobou a s vydáním bezdůvodného 

obohacení. 

 

 

Neinformovanost, chybné 

nastavení ve vymahatelnosti 

(nezajištění vymahatelnosti). 

Vznik finanční újmy. Prvotní zajištění 

vymahatelnosti smluvním 

vztahem – dohoda o hmotné 

zodpovědnosti. 

Opatření dohody o hmotné 

odpovědnosti. 

40. 

Riziko pozdního promítnutí nových 

zákonných norem souvisejících se 

správnou majetku do IAŘ a zajištění 

včasné informovanosti dotčených 

úseků. 

Nedostatečná informovanost, 

nevzdělávání se, 

neproškolení. 

Vynaloţení více 

finančních prostředků, 

nehospodárnost. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ. 

Pravidelná kontrola platnosti 

právních předpisů, rozvíjení 

spolupráce na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 

53. Riziko spojené s neúčelným a 

nehospodárným vysíláním na 

sluţební cesty. 

 

 

Nespárování sluţebních cest, 

neinformovanost (chyba ve 

vedoucím). 

Vynaloţení více 

finančních prostředků, 

nehospodárnost. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ. 

Hlásit sluţební cestu 

s předstihem, informovat 

nadřízené, vybírat osoby na 

sluţební cesty podle odborné 

kvalifikace. 

54. Riziko spojené s evidencí 

vyúčtováním náhrad při sluţebních 

cestách. 

 

 

Nevedení evidence. Neúčelnost, 

nehospodárnost. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ. 

Pravidelná kontrola evidence. 
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64. Riziko nedodrţení etického kodexu 

zaměstnance veřejné správy (kolize 

zájmů, zneuţívání informací pro svůj 

osobní prospěch, zapojení do 

nevhodných nebo nezákonných 

aktivit). 

Nízké ohodnocení, charakter 

zaměstnance. 

Zneuţití informací 

(konkurenční boj). 

Odborné vedení 

zaměstnanců ve veřejné 

správě. 

Průběţné shromaţďování 

informací, rozvíjení 

spolupráce na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 

65. Riziko spojené s neoprávněně 

vyúčtovanými náhradami ze 

sluţebních cest. 

Charakter zaměstnance, 

špatné vedení evidence 

sluţebních cest. 

Nehospodárné 

plýtvání s veřejnými 

prostředky. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ. 

Průběţné shromaţďování 

informací, rozvíjení 

spolupráce na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 

67. Riziko nesprávného výběru 

pracovníků. 

 

Nízký počet uchazečů, 

nutnost urychleného 

obsazení. 

Nestabilita, 

chybovost. 

Zodpovědné vyhodnocení 

dovedností pracovníka ve 

zkušební době. 

Průběţné shromaţďování 

informací, pohovory. 

68. Riziko časové a organizační 

náročnosti obsazování míst. 

 

 

Neudrţení si zkušených 

stávajících zaměstnanců. 

Neobsazené pracovní 

(sluţební) místo. 

Spolupráce s ÚP. S dostatečným předstihem 

hledat vhodného 

zaměstnance. 

71. Riziko ztráty nebo nesprávné 

motivace podřízených pracovníků, 

sníţení pracovní výkonnosti 

podřízených pracovníků. 

 

Nízké ohodnocení, špatný 

kolektiv. 

Nedodrţování 

termínů, neúplnost 

účetních záznamů. 

Přesné stanovení pracovních 

povinností, diferenciace 

odměňování, moţnost 

kariérního růstu. 

Stanovení jasných podmínek 

kariérního růstu, motivační 

školení, utuţování kolektivu. 

72. Riziko nedostatku času pro další 

odborný rozvoj. 

 

Nadmíra pracovních činností 

a pracovních náplní 

zaměstnance. 

Chybovost, neznalost. Samostudium, podpora 

dalšího profesního 

vzdělávání. 

Vysílání na školení k dané 

problematice. 
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73. Riziko nestability kvalifikovaných 

zaměstnanců (odchody), např. 

nedostatečná motivace, mzdové 

podhodnocení. 

Nedostatečné mzdové 

ohodnocení, nemoţnost 

profesního růstu. 

Časté odchody, 

obměna zaměstnanců 

= není odpovědnost. 

Přesné stanovení pracovních 

povinností, diferenciace 

odměňování, moţnost 

kariérního růstu. 

Stanovení jasných podmínek 

kariérního růstu, motivační 

školení, utuţování kolektivu. 

75. Riziko související s uměním správně 

analyzovat a popsat vzniklý problém. 

 

 

Komplikovanost situace 

nebo neschopnost 

zaměstnance. 

Nesprávné, 

nedostatečné 

provedení úkolu. 

 

-------- 

Samostudium, podpora 

dalšího profesního 

vzdělávání, vysílání na 

školení k dané problematice. 

77. Riziko zahlcení operativními 

problémy na úkor koncepčních. 

 

Nedostatečné plánování 

v předstihu, nebo nenadálé 

plnění úkolů. 

Přetěţování 

zaměstnanců. 

 

-------- 

Stanovování plánu 

s dostatečným předstihem. 

78. Riziko nedostatku času pro kontrolu 

dodrţování právních předpisů a 

přijatých opatření u podřízených 

útvarů. 

Nepřesnost ve stanovení 

pracovních povinností, 

nedostatek časového 

prostoru. 

Chybovost, neúplnost 

dokladů. 

Dodrţování právních 

předpisů a IAŘ. 

Vyčlenění času pro osobu 

provádějící tyto úkony. 

82. Riziko legislativních změn - častá 

změna předpisů. 

 

 

 

 

Nekoncepčnost. Porušování právních 

předpisů. 

Vyuţívání ASPI a 

aktualizace IAŘ. 

Pravidelná kontrola platnosti 

právních předpisů, rozvíjení 

spolupráce na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 

85. Riziko uloţení sankce kontrolním 

orgánem. 

 

 

Nedodrţování zákonných 

norem. 

Finanční či jiná újma.  

-------- 

Pravidelné kontroly, 

provádění vnitřních auditů, 

přesně definované povinnosti 

a odpovědnosti. 
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86. Riziko neplnění a porušování 

právních předpisů a vnitřních norem. 

 

 

Neznalost, nekvalifikovanost 

zaměstnanců. 

Porušení zákona. Důsledná kontrola. Průběţné shromaţďování 

informací, rozvíjení 

spolupráce na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 

87. Riziko neposkytnutí dostatku 

informací ve vzájemné komunikaci 

(horizontální i vertikální) mezi 

jednotlivými články organizační 

struktury (nedostatečná spolupráce). 

Nedostatečná spolupráce, 

neinformovanost (nízká nebo 

ţádná). 

Špatné rozhodování. Pravidelné porady, adresné 

a termínové předávání 

úkolů, kontrola plnění. 

Průběţné shromaţďování 

informací, rozvíjení 

spolupráce na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 

94. Riziko selhání PC techniky, SAP. 

 

Nedostatečná kontrola stavu 

PC sítě, aktualizace SAP. 

Ztráta dat. Pravidelné kontroly 

technického stavu. 

Pravidelné zálohování dat. 

95. Riziko pozdního a neúplného 

zapracování připravovaných a 

zveřejněných (platných) zákonných 

norem a IAŘ. 

Nedostatek časového 

prostoru, nekvalifikovaní 

zaměstnanci, neznalost. 

Porušení zákonných 

norem. 

Sledování vydaných 

platných norem 

v dostatečném předstihu a 

jejich aktualizace v IAŘ. 

Pravidelná kontrola platnosti 

právních předpisů, rozvíjení 

spolupráce na všech úrovních, 

proškolování v komunikaci. 

96. Riziko včasného neodhalení 

významných nedostatků, či 

nesrovnalostí při hospodaření s 

veřejnými prostředky. 

 

Nesprávná, nedůsledná 

kontrola účetních dokladů, 

provádění finanční kontroly. 

Porušení rozpočtové 

kázně. 

Důsledné dodrţování zák. 

218/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, zák. 

219/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Pravidelné kontroly, 

provádění vnitřních auditů, 

přesně definované povinnosti 

a odpovědnosti. 
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7.5 Analýza rizik metodou Souvztažnosti 

Za účelem doplnění výsledků předchozí analýzy byla zvolena další metoda 

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

rizik a objekty rizik [13]. 

Prvotním krokem je vyhledávání zdrojů potenciálního rizika. Tyto rizika byly 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v tabulce 13 [13]. 

 

7.5.1 Analýza rizik metodou Souvztažnosti pro úsek kancelář velitele 

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

sestavena tabulka s maticí rizik, která je základem pro metodu souvztaţnosti. V tabulce 11 

se vyskytují rizika od stupně mírné riziko včetně. 
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Tabulka 11: Matice rizik pro úsek kancelář velitele 

                                          Ra                                                                                                                  Rb 

 Identifikace rizik – úsek kancelář velitele 20 21 38 59 78 77 75 26 19 30 31 45 60 87 88 25 63 66 70 71 9 37 ∑Kar 

20 Riziko spojené s neúčelným a nehospodárným 

vysíláním na sluţební cesty. 

 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

21 Riziko spojené s evidencí vyúčtováním náhrad při 

sluţebních cestách. 

1  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

38 Riziko spojené s neoprávněně vyúčtovanými 

náhradami ze sluţebních cest. 

1 1  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

59 Riziko nesprávného výběru pracovníků. 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

78 Riziko spojené s malou fluktuací příslušníků v HZS 

a tím podmíněné účasti na kurzech (Modulový 

systém vzdělávání). 

1 0 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

77 Riziko spočívající v nedodrţení zákonných lhůt ve 

správních řízeních. 

0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

75 Riziko legislativních změn - častá změna předpisů. 0 0 0 0 0 1  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 

26 Riziko chybného zařazení zaměstnanců do platových 

tříd. 

0 0 1 0 0 0 1  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

19 Riziko sníţení počtu techniky (autoškola). 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Nesoulad pracovních náplní s organizačním řádem, 

katalogem prací. 

0 0 0 0 0 0 0 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

31 Riziko omezení komunikace mezi pracovníky, 

lhostejnost, neupřímnost, nevýkonnost. 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

45 Neexistence či neúplnost úpravy obsaţené v 

pokynech velitele. 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

60 Riziko časové a organizační náročnosti obsazování 

míst. 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

87 Riziko neprovedení kontroly po linii řízení - 

předběţná řídící kontrola v I. fázi, před vznikem 

závazku k veřejnému výdaji. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 2 

88 Riziko selhání PC techniky, SAP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Riziko spojené s neprůkaznou evidencí pracovní 

doby, práce přesčas a pracovní pohotovostí. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 1 2 
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63 Riziko ztráty nebo nesprávné motivace podřízených 

pracovníků, sníţení pracovní výkonnosti 

podřízených pracovníků. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 1 

66 Riziko nesprávného převzetí údajů potřebných pro 

rozhodnutí. 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 2 

70 Riziko nedostatku času pro kontrolu dodrţování 

právních předpisů a přijatých opatření u podřízených 

útvarů. 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 2 

71 Riziko selhání spolupráce mezi jednotlivými 

součástmi ZÚ v rámci operačního řízení. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0 1 

9 Riziko výpočtu chybné výše odvodů z mezd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 1 

37 Riziko nedodrţení etického kodexu zaměstnance 

veřejné správy (kolize zájmů, zneuţívání informací 

pro svůj osobní prospěch, zapojení do nevhodných 

nebo nezákonných aktivit). 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  2 

∑Kbr 6 3 4 4 3 4 4 4 0 1 4 2 0 3 0 1 2 2 1 0 0 2  

 

 

Tabulka 12: Stanovení koeficientů rizik 

Riziko 20 21 38 59 78 77 75 26 19 30 31 45 60 87 88 25 63 66 70 71 9 37 

Kar [%] x 24 14 24 14 14 10 24 19 0 5 10 10 10 10 0 10 5 10 10 5 5 10 

Kbr [%] y 29 14 19 19 14 19 19 19 0 5 19 10 0 14 0 5 10 10 5 0 0 10 
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Kar = [(Σ Kar / (x-1)]. 100         (1) 

Kbr = [(Σ Kbr / (x-1)]. 100         (2) 

 

Výpočet osy matice: 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%]      (3) 

O2 = 100 - [(Kbr max – Kbr min) : 100] * s [%]      (4) 

 

Kar min = 0 nejniţší hodnota Kar, 

Kar max = 24 nejvyšší hodnota Kar, 

Kbr min = 0 nejniţší hodnota Kbr, 

Kbr max = 29 nejvyšší hodnota Kbr, 

s = 80 % spolehlivost systému, 

 

Podle vzorců (3) a (4) jsou vypočteny polohy os O1 a O2 a zaneseny do grafu, jak je 

vidět na obrázku 6, ve kterém jsou i vyznačeny rizika. 

 

O1 = 100 - [(24 - 0) : 100] * 80 = 80,8 

O2 = 100 - [(29 - 0) : 100] * 80 = 76,8 

 

 

Obrázek 6: Grafický výstup z metody Souvztažnost pro úsek kancelář velitele 
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Tabulka 13 uvádí stupně závaţnosti rizik, které spadají do jednotlivých oblastí. 

 

Tabulka 13: Stupně závažnosti rizik v metodě Souvztažnost 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Ţádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

 

7.5.2 Vyhodnocení analýzy rizik pro úsek kancelář velitele 

Z této metody vyplývá, ţe nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného systému 

se nachází v oblasti relativní bezpečnosti (IV. oblast). 

 

 

7.5.3 Analýza rizik metodou Souvztažnosti pro úsek ekonomiky 

Na základě rozpoznaných rizik v metodě FMEA pro úsek ekonomiky byla 

sestavena tabulka s maticí rizik, která je základem pro metodu souvztaţnosti. V tabulce 14 

se vyskytují rizika od stupně mírné riziko včetně. 
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Tabulka 14: Matice rizik pro úsek ekonomiky 

                              Ra                                                                                                                                                              Rb 

 Identifikace rizik – úsek 

ekonomiky 

82 87 73 65 10 72 67 68 77 78 86 53 54 8 71 95 96 7 40 33 34 39 64 85 94 75 ∑Kar 

82 Riziko legislativních změn - častá 

změna předpisů 

 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 14 

87 Riziko neposkytnutí dostatku 

informací ve vzájemné komunikaci 

(horizontální i vertikální) mezi 

jednotlivými články organizační 

struktury (nedostatečná spolupráce). 

1  1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 16 

73 Riziko nestability kvalifikovaných 

zaměstnanců (odchody), např. 

nedostatečná motivace, mzdové 

podhodnocení. 

0 1  0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

65 Riziko spojené s neoprávněně 

vyúčtovanými náhradami ze 

sluţebních cest. 

1 1 1  1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 12 

10 Riziko nedostatečného nebo pozdního 

předloţení zpracovaných podkladů od 

zainteresovaných úseků. 

1 1 1 1  0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 15 

72 Riziko nedostatku času pro další 

odborný rozvoj. 

1 0 0 0 0  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

67 Riziko nesprávného výběru 

pracovníků. 

0 1 1 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 

68 Riziko časové a organizační 

náročnosti obsazování míst. 

1 1 1 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

77 Riziko zahlcení operativními 

problémy na úkor koncepčních. 

1 1 0 0 1 0 0 0  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 16 

78 Riziko nedostatku času pro kontrolu 

dodrţování právních předpisů a 

přijatých opatření u podřízených 

útvarů. 

1 1 0 1 1 0 0 0 1  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 17 

86 Riziko neplnění a porušování právních 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 
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předpisů a vnitřních norem. 

53 Riziko spojené s neúčelným a 

nehospodárným vysíláním na sluţební 

cesty. 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 

54 Riziko spojené s evidencí 

vyúčtováním náhrad při sluţebních 

cestách. 

0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 

8 Riziko pořizování nebo technické 

zhodnocování dlouhodobého majetku 

z běţných prostředků. 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

71 Riziko ztráty nebo nesprávné 

motivace podřízených pracovníků, 

sníţení pracovní výkonnosti 

podřízených pracovníků. 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

95 Riziko pozdního a neúplného 

zapracování připravovaných a 

zveřejněných (platných) zákonných 

norem a IAŘ. 

1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0  1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 13 

96 Riziko včasného neodhalení 

významných nedostatků, či 

nesrovnalostí při hospodaření s 

veřejnými prostředky. 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 0 1 0 0 20 

7 Riziko neschválení rozpočtového 

opatření. 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1 1 0 0 0 1 0 0 9 

40 Riziko pozdního promítnutí nových 

zákonných norem souvisejících se 

správnou majetku do IAŘ a zajištění 

včasné informovanosti dotčených 

úseků. 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1  1 1 1 0 1 0 0 19 

33 Riziko včasného neoznámení škodní 

události na majetku - nebezpeční 

promlčení, uplynutí promlčecích lhůt. 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0  1 0 0 1 0 0 10 

34 Riziko spojené s vyřazováním 

dlouhodobého majetku, jeho 

následným oceněním a odprodejem. 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1 0 1 0 0 10 
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39 Riziko spojené s uplatněním práva 

organizace na náhradu škody 

pracovníkem, případně jinou fyzickou 

osobou a s vydáním bezdůvodného 

obohacení. 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0  0 1 0 0 13 

64 Riziko nedodrţení etického kodexu 

zaměstnance veřejné správy (kolize 

zájmů, zneuţívání informací pro svůj 

osobní prospěch, zapojení do 

nevhodných nebo nezákonných 

aktivit). 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 0 0 4 

85 Riziko uloţení sankce kontrolním 

orgánem. 

1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0  0 0 16 

94 Riziko selhání PC techniky, SAP. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 

75 Riziko související s uměním správně 

analyzovat a popsat vzniklý problém. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 

∑Kbr 19 22 10 11 18 2 13 4 13 16 17 11 11 5 7 13 13 14 13 13 9 6 0 19 2 4  

 

 

Tabulka 15: Stanovení koeficientů rizik 

Riziko 82 87 73 65 10 72 67 68 77 78 86 53 54 8 71 95 96 7 40 33 34 39 64 85 94 75 

Kar [%] x 56 64 24 48 60 16 48 16 64 68 72 40 28 28 36 52 80 36 76 40 40 52 16 64 4 12 

Kbr [%] y 76 88 40 44 72 8 52 16 52 64 68 44 44 20 28 52 52 56 52 52 36 24 0 76 8 16 

 



 60 

Kar = [(Σ Kar / (x-1)]. 100         (1) 

Kbr = [(Σ Kbr / (x-1)]. 100         (2) 

 

Výpočet osy matice: 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%]      (3) 

O2 = 100 - [(Kbr max – Kbr min) : 100] * s [%]      (4) 

 

Kar min = 4 nejniţší hodnota Kar, 

Kar max = 80 nejvyšší hodnota Kar, 

Kbr min = 0 nejniţší hodnota Kbr, 

Kbr max = 88 nejvyšší hodnota Kbr, 

s = 80 % spolehlivost systému, 

 

Podle vzorců (3) a (4) jsou vypočteny polohy os O1 a O2 a zaneseny do grafu, jak je 

vidět na obrázku 7, ve kterém jsou i vyznačeny rizika. 

 

O1 = 100 - [(80 - 4) : 100] * 80 = 39,2 

O2 = 100 - [(88 - 0) : 100] * 80 = 29,6 

 

Obrázek 7: Grafický výstup z metody Souvztažnost pro úsek ekonomiky 
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Tabulka 16 uvádí stupně závaţnosti rizik, které spadají do jednotlivých oblastí. 

Tabulka 16: Stupně závažnosti rizik v metodě Souvztažnost 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Ţádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

 

7.5.4 Vyhodnocení analýzy rizik pro úsek ekonomiky 

Tato metoda identifikovala nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného 

systému, tedy oblast zvýšeného rizika (I. a II. oblast). Jsou to rizika číslo: 87, 82, 10, 85, 

78, 86, 96, 40, 77, 95, 67, 65, 33, 53, 34, 7, 54 a 73. 

Dle tabulky v metodě FMEA se jedná o tato rizika (písemně vyjádřená): č. 87 

Riziko neposkytnutí dostatku informací ve vzájemné komunikaci (horizontální i vertikální) 

mezi jednotlivými články organizační struktury (nedostatečná spolupráce); č. 82 Riziko 

legislativních změn - častá změna předpisů; č. 10 Riziko nedostatečného nebo pozdního 

předloţení zpracovaných podkladů od zainteresovaných úseků; č. 85 Riziko uloţení sankce 

kontrolním orgánem; č. 78 Riziko nedostatku času pro kontrolu dodrţování právních 

předpisů a přijatých opatření u podřízených útvarů; č. 86 Riziko neplnění a porušování 

právních předpisů a vnitřních norem; č. 96 Riziko včasného neodhalení významných 

nedostatků, či nesrovnalostí při hospodaření s veřejnými prostředky; č. 40 Riziko pozdního 

promítnutí nových zákonných norem souvisejících se správnou majetku do IAŘ a zajištění 

včasné informovanosti dotčených úseků; č. 77 Riziko zahlcení operativními problémy 

na úkor koncepčních; č. 95 Riziko pozdního a neúplného zapracování připravovaných 

a zveřejněných (platných) zákonných norem a IAŘ; č. 67 Riziko nesprávného výběru 

pracovníků; č. 65 Riziko spojené s neoprávněně vyúčtovanými náhradami ze sluţebních 

cest; č. 33 Riziko včasného neoznámení škodní události na majetku - nebezpeční 

promlčení, uplynutí promlčecích lhůt; č. 53 Riziko spojené s neúčelným a nehospodárným 

vysíláním na sluţební cesty; č. 34 Riziko spojené s vyřazováním dlouhodobého majetku, 

jeho následným oceněním a odprodejem; č. 7 Riziko neschválení rozpočtového opatření; 

č. 54 Riziko spojené s evidencí vyúčtováním náhrad při sluţebních cestách; č. 73 Riziko 

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

podhodnocení. 
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7.6 Soubor metodických postupů 

Soubor metodických postupů přijatých ke zvládnutí rozpoznaných rizik při realizaci 

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

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

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

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

výsledky finančních a obecných kontrol, závěry  provedených interních auditů 

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

pro porušování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, různá 

podvodná jednání, či pro korupci. 

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

zaměstnanců k jednotlivým činnostem směřujícím k zajištění základních cílů 

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

aktech řízení. 

c) Vhodnými vnitřními organizačními opatřeními zabezpečit řádné a včasné 

zapracování právních norem do IAŘ a obeznámení s nimi zajistit jejich 

zveřejněním v rámci elektronického informačního systému. 

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

 s veřejnými prostředky vyvozovat adekvátní personální a kázeňská opatření. 

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

funkce spojené s hmotnou odpovědností. 

f) Věnovat mimořádnou pozornost neustálému zvyšování odborné úrovně 

zaměstnanců. 

g) Namátkově ověřovat pohyb sluţebních vozidel v rámci uskutečněné 

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

h) Zmírňovat kontrolní rizika při následných finančních kontrolách kvalifikovaným 

výběrem vzorků operací s vyuţíváním všech dostupných informačních zdrojů. 

i) Pravidelně 1 x za rok vyhodnocovat, případně doplňovat a aktualizovat jednotlivá 

rizika při řízení jednotlivých procesů a činností. 
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Soubor metodických postupů přijatých ke zvládnutí rozpoznaných rizik za úsek pro 

ekonomiku [12]: 

a) Na úseku finančního řízení jasně definovat oddělení funkcí v rovině schvalovací, 

platební a účetní. 

b) Důsledně monitorovat a sledovat průkaznost, úplnost a správnost účetních záznamů 

v zavedených informačních systémech v procesech přímého uskutečňování 

finančních a majetkových operací. Dbát, aby účetní závěrka sestavená na základě 

účetnictví a provedené inventarizace majetku podávala věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

c) Inventarizaci majetku a závazků ve smyslu právního předpisu povaţovat 

za základní nástroj ochrany majetku a průkaznosti účetnictví. Porušování 

povinností vyplývajících z právního předpisu a interních aktů řízení vydaných 

k inventarizaci majetku, povaţovat za porušení pracovní kázně či sluţebních 

povinností. 

d) Průběţně kontrolovat výkon pokladní sluţby. Limit pokladní hotovosti stanovit 

pouze do výše přiměřené objektivně reálným potřebám k plnění stanovených úkolů. 

Prostory pro výkon pokladní sluţby, přepravu peněţní hotovosti, její úschovu 

a podobně důsledně zabezpečit proti krádeţím či vloupáním. Preferovat úhradu 

faktur zásadně bezhotovostním způsobem. Se zaměstnanci pověřenými výkonem 

pokladní sluţby uzavřít dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 

zaměstnanci k vyúčtování, jako předpoklad jejich zvláštní odpovědnosti 

za případné schodky na svěřené peněţní hotovosti. 

e) Průběţně kontrolovat výkon sluţby technických dozorů investora na realizovaných 

stavbách z hlediska kvality a rozsahu přejímaných stavebně-technologických prací 

a dodávek, jakoţ i adekvátní výše fakturovaných peněţních částek vůči věcnému 

plnění a jejich souladu se schváleným rozpočtem. 

f) Při přejímání prací a dodávek důsledně dbát na kvalitu provedených prací. Fyzicky 

ověřovat rozsah či objem prací, dodávek deklarovaných ve faktuře, dodacích listech 

včetně ceny prací a dodávek v souladu se smluvním ujednáním. 

g) Průběţně kontrolovat pravost účetních dokladů, zejména faktur od dodavatelů 

sluţeb, zboţí, materiálu, energií a podobně, porovnáním jejich autenticity přímo 

u deklarovaného dodavatele včetně správnosti čísla jeho bankovního účtu, na který 

byla platba za plnění poukázána. Vyuţívat k této kontrole souběţně výpisy z účtů 
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zasílaných peněţním ústavem a porovnávat jejich vzájemnou totoţnost s údajem 

na faktuře. 

h) Důsledné sledování splatnosti. Sledovat plnění a zaúčtování veškerého inkasa či 

plateb nutných k uspokojení pohledávek. V případně neplnění platebních 

povinností bezodkladně přijímat účinná opatření podle právních předpisů a k tomu 

vydaných interních aktů řízení. 

i) V systémech skladování movitého majetku důsledně dbát na vytvoření veškerých 

podmínek a předpokladů k zamezení případného páchání majetkové trestné 

činnosti. Skladovaný majetek evidenčně a fyzicky důsledně chránit proti 

zneuţívání, rozkrádání či poškozování, oddělovat nový nepouţitý od pouţitého 

v zájmu zamezení případné neţádoucí kompenzace. Výdaj majetku ze skladů 

realizovat výhradně na základě písemného dokladu, ze kterého musí být 

identifikovatelná osoba, která majetek ze skladu vydala, osoba která jej převzala 

a osoba, která dala k tomuto pohybu souhlas. Účtovat o majetku vydaném 

do pouţívání výhradně aţ po jeho převzetí proti podpisu oprávněným příjemcem. 

j) Pro zabezpečení objektů instalovat elektronické systémy, mechanické zábrany, 

kamerové záznamové systémy. Zničení či závaţnému poškození majetku, ať 

uţ ţivelnou událostí, nedbalostí, vandalismem, neodborným zásahem apod., 

předcházet jeho ostrahou, důslednou evidencí majetku, inventarizací a kontrolní 

činností. Poučit osoby uţívající či spravující svěřený majetek. Namátkově provádět 

kontrolu odpovědných osob. Případně zajisti řádné a včasné pojištění majetku. 

k) Předcházet dopadům nedostatků finančních prostředků, a to zajištěním finančních 

prostředků dle aktuálních cen, potřeb a nutných poţadavků. Zpracování krizových 

alternativ financování. 

l) Neposkytovat zálohy dodavatelům, aby nedocházelo bez  kvalifikovaných důvodů 

k bezúročnému úvěrování ze zdrojů státního rozpočtu. 

m) Důsledně dbát na dodrţování zákonem stanovených lhůt při řešení náhrad škod. 

n) Důsledně dbát, při přímém uskutečňování finančních operací, aby veřejné výdaje 

na platy zaměstnanců byly průkazně účetně zpracovány tak, aby bylo moţné 

oprávněnost jednotlivých sloţek poskytnutého platu porovnat se skutečností. 

o) Při sestavování návrhu rozpočtu vycházet z aktuálních potřeb úseku a nezbytnosti 

zajištění koncepčních úkolů daných mj. plánem hlavních úkolů ZÚ HZS ČR pro 

daný rok. V rámci průběţných kontrol věnovat zvýšenou pozornost účelnosti 

čerpání rozpočtových prostředků. 
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p) Nerovnoměrnosti financování předcházet koordinací činností v systému realizací 

jednotlivých akcí včetně provázaní potřeb a nutnost rozpočtových zněm. 

q) V souvislosti s neúměrným zvyšováním cen energií, sluţeb a materiálu přijímat 

rozpočtová opatření, omezení jiných činností. 

r) Zajištění striktního dodrţování zákona o veřejných zakázkách, získání 

maximálního mnoţství informací o předmětu veřejné zakázky, zpracování kvalitní 

zadávací dokumentace. 

s) V systému zadávání veřejných zakázek vyuţívat všechny právně dostupné metody 

a formy kontroly vůči členům výběrových komisí i samotným zadavatelům. Důraz 

poloţit na průběţné zvyšování odborné úrovně členů výběrových komisí 

a samotných zadavatelů. Organizovat různá odborně-zdokonalovací setkání, 

spojená s výměnou zkušeností a zobecňováním odhalených nedostatků. 

t) V rámci prevence pracovních úrazů pravidelně provádět odborné instruktáţe 

zaměstnanců doloţené jmennými seznamy účastníků a jejich podpisy. 

u) Namátkovým způsobem ověřovat, zda zaměstnanci nezneuţívají majetek 

zaměstnavatele k různým soukromým aktivitám.  

v) V oblasti programového financování je nutné při zpracování dokumentací 

programů dbát na řádné vymezení specifikací věcných cílů programů, na jejich 

technicko-ekonomickém zdůvodnění, včetně nastavení závazných ukazatelů 

a parametrů, na vymezení pravidel pro poskytování záloh a úhrad faktur 

a vyhodnocení efektivnosti zdrojů případně kritérií a obsahu hodnocení 

k poskytnutí dotací. 

w) V průběhu přípravy a realizace akcí dbát na splnění výše uvedených a nastavených 

podmínek za účelem splnění cílů programů. Změny dokumentací programů by se 

měly provádět pouze v nejnutnějších případech v souvislosti s plněním nových 

úkolů, které nebyly známy při zpracování dokumentací programů. 

x) Při přípravě a realizaci akcí důsledně dodrţovat „Věcné, časové a finanční 

podmínky o účasti státního rozpočtu na financování akcí programů reprodukce 

majetku pro příslušný rok“, tj. zejména zpracovávat investiční záměry a přípravné 

poţadavky dle vypracovaných vzorů, včetně specifikačních listů, zvýšenou 

pozornost věnovat kontrole podkladových materiálů předkládaných k ţádostem 

o vydání rozhodnutí o registraci akcí a rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na 

financování akcí, důsledně dodrţovat zásady při zvyšování nákladů staveb (více 

náklady) a po dokončení akcí kontrolovat v rámci závěrečného vyhodnocení 



 66 

splnění závazných parametrů, termínů a nákladů uvedených v informačním 

systému ISPROFIN. 

 

Soubor metodických postupů přijatých ke zvládnutí rozpoznaných rizik za úsek 

kancelář velitele [12]: 

a) Optimalizace stavu zaměstnanců, důraz na sebevzdělávání, důsledné vyuţívání 

moţnosti elektronických médií. 

b) Dle finančních moţností uplatňovat diferenciaci mezd, vyhodnocovat důvody 

výpovědí, na základě zjištěných skutečností přijmout účinná opatření. 

c) Zpracování programů kariérního růstu a kvalitního systému vzdělávání. 

d) V oblasti vnitřní úrovně komunikace se zaměřit na prevenci, řešení aktuálních 

problémů, kombinace finančních a morálních pobídek. 

e) Loajálnost vůči organizaci podpořit osobními příklady vedoucích zaměstnanců 

a jejich demonstraci v pozitivním ladění. 

f) Ke zvýšení motivace a pracovní výkonnosti co nejpřesněji vymezovat pracovní 

činnosti a zajistit podmínky pro jejich plnění. Umoţnění kariérního růstu. Včasné 

informování zaměstnanců o změnách v organizaci. 

g) Opoţděnému hlášení změn osobních údajů od zaměstnanců předcházet průběţným 

doškolování, zlepšování komunikace mezi zaměstnanci a oddělením personálním. 

h) Důsledná kontrola výkazů práce v návaznosti na pokyny velitele ZÚ, mimořádné 

události, cestovní příkazy, školení. 

i) Před zaloţením závazku k veřejnému výdaji na poskytnutí cestovních náhrad 

důsledně zkoumat nezbytnost plánované pracovní cesty, moţnost ubytování 

v resortních ubytovacích zařízeních, vytíţenost dopravního prostředku, délku 

pobytu na pracovní cestě potřebné ke splnění jejího cíle a podobně. 

j) Předcházet porušení zákonů mající za následek vznik penále nebo škody 

dodrţováním všech legislativních norem a důslednou průběţnou kontrolou. 

k) Při uzavírání smluvních vztahů v plné míře vyuţívat existujících vzorových smluv, 

provádět průběţnou kontrolu a vyuţívat informačních systémů. 

l) Při dodrţování zákonných lhůt ve správních řízeních a jiných řízeních zajistit 

kříţovou kontrolu správních řízení, důslednou kontrolu spisů, vyuţití informačních 

systémů. 

m) Při výběru externích pracovníků vyuţívat psychologa ZÚ. 
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n) Při podávání informací týkajících se činnosti organizace striktně dodrţovat pokyny 

velitele ZÚ, stanovit odpovědnost za jejich porušení, důsledně aplikovat postihy, 

důsledné ověřování údajů. 

o) V oblasti utajovaných informací stálé vzdělávání prověřených zaměstnanců, 

dodrţování pokynů k fyzické bezpečnosti utajované zóny. 

 

Za splnění obsahu souboru metodických postupů ke zvládnutí rozpoznaných rizik 

odpovídají vedoucí zaměstnanci jednotlivých odborných úseků. 
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8 Splnění cílu práce 

Cílem této práce bylo zjistit a popsat aktuální rizika spojená s činností řídícího 

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

poznatků navrhnout způsob pro minimalizaci rizik při činnostech tohoto úseku. 

 

Dílčí úkoly ke splnění cílu této práce byly tyto: 

 posoudit současný stav řízení rizik spojených s činností řídícího úseku Záchranného 

útvaru HZS ČR, 

Současný stav byl posouzen. Při procházení zpracovaných materiálu jsem dospěl 

k závěru, ţe je potřeba provést korekce této metodiky, aby více odpovídala skutečnosti. 

Byla však zachována základní metodika analýzy rizik, doplněná o metodu souvztaţnosti. 

Tento dílčí úkol je splněn. 

 

 provést analýzu rizik u konkrétního úseku Záchranného útvaru HZS ČR, 

Analýza rizik byla provedena prostřednictvím metody FMEA a metody 

Souvztaţnosti. Analýza byla vyhodnocena a byla určena nejzávaţnější rizika. Z této 

analýzy vyplývala potřeba řízení rizik. 

Tento dílčí úkol je splněn. 

 

 navrhnout zlepšení stávajícího řešení. 

Pro určené skupiny rizik jsou navrţeny nová opatření, slouţící k minimalizaci rizik. 

Tento dílčí úkol je splněn. 

 

Cílem bylo nastavit systém pro rozpoznávání a omezování rizik tak, aby vnitřní 

kontrolní systém byl způsobilý včas detekovat bezpečnostní, právní, finanční aj. rizika 

vyplývající z činností Záchranného útvaru HZS ČR. 

Tento dílčí úkol je splněn. 

 

Současně se „Analýza rizikových oblastí“ stává podkladem pro sestavení ročního 

a střednědobého plánu interního auditu a ročního plánu obecných kontrol pro další období. 
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9 Závěr 

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

záchranného útvaru, pro které jsem následně provedl a zpracoval analýzu a hodnocení rizik 

a to za pomocí dvou metod. 

První metodou byla metoda FMEA. Tato metoda nám klasifikovala jednotlivá 

rizika, která se rozdělila do pěti skupin. Pro rizika od skupiny mírné riziko (včetně) se 

navrhla nová opatření pro sníţení daných rizik. 

Druhou metodou byla metoda Souvztaţnosti, která slouţila k hledání vazeb mezi 

zdroji rizik a objekty rizik. Byla vybrána za účelem ověření výsledků a získání dalších 

informací. Na základě ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledávání moţných vzájemných 

vazeb mezi sebou se rizika rozdělila v grafu do čtyř kvadrantů. Z této metody vyplývá 

závaţnost rizik ve vzájemných vazbách. 

Tato diplomová práce bude mimo jiné slouţit Záchrannému útvaru HZS ČR pro 

potřeby provádění interního auditu a při managementu rizik. Práce navazuje na jiţ dříve 

provedenou analýzu rizik, avšak tato práce podává ucelenou metodiku pro řešení této 

oblasti a problematiky pro dané potřeby a také nahrazuje předešlé dokumentace a to i na 

základě poţadavku kaţdoroční aktualizace analýzy rizik. 

Tato práce je tedy přínosem v praxi a můţe slouţit i jako studijní materiál pro 

osoby, které se zabývají nebo budou zabývat touto tématikou. 

 

V souhrnu ve vší skromnosti pevně věřím, ţe tato práce vyhovuje poţadavku 

zadání. 
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Červenou barvou jsou vyznačeny rizika neţádoucí, ţlutou barvou pak rizika mírná. Nepřijatelné rizika se na daných úsecích nevyskytly. 

 

 

 



 

 

 


