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Odbor prevence
Stávající počet příslušníků zařazených na úseku požární prevence zajišťuje standardní výkon
státní správy v rozsahu daném zákonem o požární ochraně. Kvalita výkonu je přímo závislá
na praxi jednotlivého příslušníka a jeho časových možnostech. Počet příslušníků požární
prevence k 31. prosinci 2013 byl 555 příslušníků v HZS krajů a 14 příslušníků na odboru
prevence MV-GŘ HZS ČR (dále jen „odbor prevence“).

Příslušníci odboru prevence zveřejňovali v roce 2013 řadu informací z oblasti svého
profesního zaměření. Tyto informace prezentovali ať už formou článků do odborných
časopisů, přednáškami na konferencích, nebo poskytovali odborné podklady tiskovým
mluvčím pro účely prezentace činnosti HZS ČR v médiích a na veřejných akcích. Během
roku 2013 reagovali na četné dotazy veřejnosti v souvislosti s výkladem předpisů, které se
týkají problematiky požární ochrany nebo se vyjadřovali k otázkám souvisejícím se
sezónními tématikami (např. jarní vypalování trávy, prázdniny, vánoční svátky) s důrazem na
preventivně výchovný dopad.

Koncepce požární prevence
Jednou z významných činností odboru prevence v roce 2013 byla práce na dosažení cílů
stanovených Koncepcí požární prevence v České republice do roku 2016 (dále jen „Koncepce
PP“). Materiál schválil dne 28. 11. 2011 tehdejší generální ředitel HZS ČR generálmajor Ing.
Miroslav Štěpán. Motto tohoto materiálu zní „Požární prevence je řešení, které se každému
vyplatí“. V roce 2013 pokračovaly pracovní skupiny složené z příslušníků HZS ČR v plnění
schválených cílů koncepce požární prevence. Každá pracovní skupina má svůj harmonogram
činností, který se postupně naplňuje a průběžně zveřejňuje výsledky své práce na intranetu
a v odborném časopise 112.

Připomínkové řízení
V oblasti státní báňské správy byly v připomínkovém řízení posuzovány předpisy:
• zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů.
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• návrh vyhlášky o bezpečnostních a technických požadavcích pro zacházení
s pyrotechnickými výrobky.
• návrh Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky.
Dále byly připomínkovány následující předpisy:
• návrh zákona č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím kontrolního řádu.
• zákon č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
• zákon č. 350/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související
zákony,
• vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb,
• vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Oddělení technické prevence se přímo podílelo na vypracování návrhu zákona č. 350/2013
Sb., jehož předkladatelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Tímto zákonem byla
provedena nepřímá novela zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.

Dalším důležitým zákonem, na jehož vypracování se oddělení technické prevence podílelo,
byl zákon č. 100/2013 Sb., kterým se adaptovala současná právní úprava České republiky
s přímo použitelným předpisem EU.

Byla novelizována vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb. Vyhláška nyní umožňuje parkování vozidel na plynný pohon v podzemních
hromadných garážích pro veřejnost za podmínek stanovených touto vyhláškou. Dále došlo
k doplnění některých ustanovení v souvislosti se změnou českých technických norem a další
drobné úpravy se týkaly srozumitelnější a jednoznačnější formulace některých ustanovení.
-6-

Novela vyhlášky byla uveřejněna dne 12. 9. 2011 ve Sbírce zákonů, částce 95 pod číslem
268/2011 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti 27. 9. 2011.

Technické normy, pravidla správné praxe, metodické pokyny a směrnice
V průběhu roku 2013 se oddělení technické prevence podílelo na přípravě a připomínkovém
řízení u 114 českých technických norem a normativních dokumentů (zejména z oblasti
požární bezpečnosti staveb) – ať již šlo o revize či o tvorbu nových norem.

Oddělení technické prevence se podílelo na zpracování metodiky k nařízení vlády č. 91/2010
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Spolupracovalo rovněž na vzniku technických pravidel pro oblast komínů a kouřovodů
(kontrola spalinových cest, vložkování komínů a čištění spalinových cest).

Významnou měrou se odbor prevence podílel na tvorbě technických pravidel z oblasti
plynárenství (celkem 22 technických pravidel).

V rámci revize TPG 702 04 byla zpracována Metodika pro stanovení rizika v okolí plynovodu
(EZ-TPG 702 04 - kolizní styky bezpečnostních pásem).

V návaznosti na novelu vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb, realizovanou vyhláškou č. 268/2011 Sb., byly zahájeny práce na zpracování
Metodického pokynu pro účinné větrání garáží vozidel s pohonem na plynná paliva.

V současné době je finalizována Metodická příručka pro sjednocení výkonu SPD v oblasti
stavební prevence.
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Oblast výkonu státního požárního dozoru

Stavební prevence
Stavební prevence je činností vykonávanou
v rámci SPD, kde HZS ČR vystupuje jako
dotčený orgán pro řízení vedená podle
stavebního zákona. Vždy se jedná o výkon
státní správy na žádost, přičemž musí být
dodržovány správní lhůty k vyřízení podání.
MV-GŘ HZS ČR posuzuje stavby, které se
mají realizovat na území dvou nebo více krajů,
nebo stavby, které si vyhradí. Ostatní stavby
posuzují místně příslušné HZS krajů. Jedná se o posuzování stavební dokumentace u staveb
definovaných zákonem o požární ochraně z hlediska stanovených podmínek požární
bezpečnosti staveb. Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle
zvláštního právního předpisu, nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro
posouzení požární bezpečnosti stavby.
V rámci stavební prevence bylo vydáno orgány SPD 78 280 stanovisek, zúčastnily se 2 791
územních a stavebních řízení a 28 527 řízení o uvedení stavby do užívání.
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Schvalování posouzení požárního nebezpečí
Posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“) je dokumentací požární ochrany, která se
zpracovává pouze pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Účelem je, aby požární
nebezpečí vyplývající z této vysoce nebezpečné činnosti bylo řádně vyhodnoceno a byla
navržena individuální a konkrétní opatření k eliminaci rizik. Tím je vytvořen prostor pro
dostatečné a přesné zhodnocení skutečného stavu a navržení potřebných opatření, která nelze
definovat obecným právním předpisem.

Dle vedených statistik se tyto činnosti vyskytují v ČR v řádech stovek. Pokud se provozovatel
činnosti sám nepřihlásí ke své povinnosti a nepředloží zpracované PPN, může tuto skutečnost
zjistit v rámci své kontrolní činnosti orgán SPD a zpracování PPN nařídit v rámci opatření
uložených v zápisu o kontrole, popř. rozhodnutím.

Předložená

Vrácená

Schválená

Všechna schválená

2013

2013

2013

2011

2012

2013

87

28

58

586

605

644

Posouzení požárního nebezpečí
Celkem
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Kontrolní činnost
Kontroly dodržování stanovených povinností na úseku požární ochrany jsou jedním z nástrojů
jak chránit zdraví a životy osob, což je základním posláním zákona o požární ochraně
a celého HZS ČR.

V roce 2013 proběhlo celkem 13 336 kontrolních akcí (v roce 2012 – 13 995) – 49% bez
závad (v roce 2012 – 44% ).

Kontrolní akce 2013

Z toho
Celkem

obce

Komplexní
1172

4

Tématické kontroly

8117

225

Kontrolní dohlídky

3520

71

0

0

Tématické kontroly

10

0

Kontrolní dohlídky

1

0

Tématické kontroly

385

0

Kontrolní dohlídky

48

0

Kontroly

83

0

13336

0

562

0

Právnické a
kontroly
podnikající fyzické
osoby
Komplexní
kontroly
Fyzické osoby

Obce
V kontrolní skupině
jiného orgánu
Celkem
Společné kontroly
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Zjišťování příčin vzniku požárů
Zjišťování příčin vzniku požárů je nedílnou součástí požární prevence. Důležitá data, která
vyplynou z šetření požárů, jsou statisticky vyhodnocována a výsledky těchto analýz jsou
využívány zejména k zavádění opatření ke zvýšení úrovně požární bezpečnosti. Jako služba
občanům jsou využívána data při uplatňování náhrady škod pojišťovnami.

V roce 2013 orgány SPD zpracovaly 8 517 spisů o požárech. Pro vyšetření příčiny vzniku
požáru bylo vypracováno 475 požárně technických expertíz, a to jak Technickým ústavem
požární ochrany, chemickými laboratořemi HZS ČR, tak i orgány Policie ČR (Kriminalistický
ústav Praha, Odbory kriminalistických technických expertíz).
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V rámci účinnosti nového Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 46/2013 se příslušníci
odboru prevence podíleli na řešení následujících požárů:
-

požár monobloku, Svit, Zlín,

-

požár areálu Kovolis Hedvikov, Ronov nad Doubravou

-

Praha - Běchovice, požár chaty

-

požár strojovny bioplynové stanice - místnost se 4 kogeneračními jednotkami (4 x 250
kW), , Litomyšl,

-

požár trolejbusů, Opava,

U všech těchto případů byla analyzována součinnost jednotlivých vyšetřovatelů požárů
a příslušníků Policie ČR. Stejně jako byly zjišťovány pracovní postupy vyšetřovatelů požárů
v terénu.

Správní a přestupkové řízení
V roce 2013 bylo vydáno 305 správních rozhodnutí, z nichž se 17 týkalo vyloučení věci
z užívání a 89 zákazu činnosti.

Dále bylo vydáno 87 rozhodnutí k posouzení požárního nebezpečí. Právnické osobě nebo
podnikající fyzické osobě byla uložena pokuta v 633 případech v celkové výši 7 984 000,- Kč
(v roce 2012 se jednalo o 531 případů v celkové výši 7 503 500,- Kč).

Přestupek byl řešen u 58 případů a byly uloženy pokuty v celkové výši 174 500,- Kč (v roce
2012 se jednalo o 86 případů v celkové výši 231 900,- Kč).

V rámci 1 043 uložených blokových pokut bylo vybráno 522 320,- Kč (v roce 2012 se jednalo
o 1 376 pokut v celkové výši 665 800,- Kč).
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V průběhu roku 2013 bylo řešeno oddělením technické prevence 12 stížností, 33 odvolání
a provedeno 32 přezkumných řízení proti postupu HZS ČR v rámci výkonu SPD.
14 závazných stanovisek HZS krajů bylo z důvodu nezákonnosti nebo věcných či formálních
nedostatků zrušeno.
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Preventivně výchovná činnost
Příslušníci odboru prevence v roce 2013 přednášeli na 19 seminářích a odborných
konferencích, publikovali 13 článků v tisku, vydali 1 propagační a informační materiál
a účastnili se 6 televizních a 5 rozhlasových vystoupení. Rovněž pomáhali organizovat
odborné semináře a pracovní zaměstnání v rámci HZS ČR.

Významnou součástí preventivně výchovné činnosti jsou internetové stránky (www.hzscr.cz).

Vzdělávání příslušníků
S cílem udržovat znalosti na úrovni vývoje vědy a techniky, platných předpisů a informovat
o probíhajících aktualizacích právních předpisů, norem byla realizována celá řada
metodických zaměstnání doplňkových kurzů a porad na celorepublikové úrovni nebo pro
vybrané skupiny příslušníků. Pokračuje se ve spolupráci s Policejní akademií ČR, která
zajišťuje vzdělávání v oblasti práva a kriminalistických technik společně s Kriminalistickým
ústavem Praha, Policie ČR.

Oddělení technické prevence za účelem udržování znalostí na úrovni platných předpisů
a informovanosti o probíhajících aktualizacích právních předpisů, norem realizovalo jako
každoročně

celou

řadu

metodických

zaměstnání

doplňkových

kurzů

a porad

na

celorepublikové úrovni nebo pro vybrané skupiny příslušníků. Na organizačním zajištění
těchto akcí se podílelo oddělení vzdělávání.
Velmi pozitivní ohlas zaznamenaly u příslušníků HZS krajů odborné semináře na téma:
•

Nový stavební zákon

•

Změny a revize Českých technických norem

V roce 2013 byly realizovány následující kontroly na HZS krajů:
Kontrola adresných a termínovaných opatření k odstranění nedostatků zjištěných při
komplexní kontrole organizační složky státu – Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje.
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Obecná kontrola č. 1 HZS Olomouckého kraje z „Ročního plánu hlavních kontrolních úkolů
MV-GŘ HZS ČR na rok 2013“, č. j. MV-103530-4/PO-OK-2012, schváleného dne
1. listopadu 2012 generálním ředitelem HZS ČR.

Obecná kontrola č. 2 HZS Středočeského kraje z „Ročního plánu hlavních kontrolních úkolů
MV-GŘ HZS ČR na rok 2013“, č. j. MV-103530-4/PO-OK-2012, schváleného dne
1. listopadu 2012 generálním ředitelem HZS ČR.

Spolupráce
V roce 2013 pokračovalo plnění úkolů „Projektu metodické pomoci pro zlepšení úrovně
požární ochrany památkových objektů“ ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (dále
jen „NPÚ“).
Ve spolupráci HZS ČR s NPÚ byly provedeny prohlídky 23 památkových objektů ve správě
NPÚ. Vyhodnocení prohlídek památkových objektů bylo obsahem dokumentu Zpráva –
VCNP (BRS) v listopadu 2013.
V rámci Rychlého výstražného informačního systému Evropské unie o nebezpečných
spotřebitelských

výrobcích

nepotravinářského

charakteru

připomínkovalo

oddělení

organizace a metodiky prevence celou řadu evropských směrnic zejména:
• návrh směrnice upravující požadavky na lihová kamna
• návrh normy pro výrobu svíček
Mezinárodní aktivity a výměna dobré praxe na úseku prevence
Pro účely Mezinárodní sítě pro požární prevenci a vyšetřování zpracovalo oddělení
organizace a metodiky prevence následující podkladové materiály:
• Využití modelování šíření požáru při objasňování příčiny vzniku požáru
• Požární prevence v mateřských školách a jeslích
• Stanovení požárního rizika na skládkách
• Způsob a forma sdílení poznatků z vyšetřování pro preventivně výchovnou činnost
• Využití thermokamer pro vyšetřování
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• Vliv dveřních zarážek na funkčnost požárně technického zařízení

- 17 -

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Stěžejním úkolem odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení v roce 2013 bylo
zpracování výše uvedené koncepce. Při jejím zpracování byla důsledně dodržována zásada
„multiresortního přístupu“. Ochrana obyvatelstva je velmi širokou disciplínou, která vyžaduje
aktivní zapojení celé řady odborných orgánů. To si vyžádalo zřízení odborné pracovní
skupiny při Výboru pro civilní nouzové plánování (složené ze zástupců vybraných ústředních
orgánů státní správy) a zároveň zapojení zástupců vybraných krajských úřadů, HZS krajů
a zástupců akademické obce. Výsledkem je dokument, který vychází z Bezpečnostní strategie
České republiky a rozpracovává její závěry do podmínek systému ochrany obyvatelstva.
Cílem zpracovatelského týmu bylo vyhodnotit aktuální národní a mezinárodní trendy
a navrhnout nezbytné kroky k úpravě stávajícího systému. Konečný materiál byl projednán
a schválen vládou České republiky a bylo přijato usnesení č. 805 ze dne 23. října 2013.

Koncepce si klade za cíl jednoznačným způsobem rozpracovat vize a úkoly nastavené
v základních strategických dokumentech a zajistit tak jejich implementaci a realizaci.
Všechny nově definované strategické cíle směřují k zajištění základních funkcí státu –
zajištění bezpečnosti obyvatelstva, jeho ochrany života, zdraví a majetku. Při zpracování
koncepce byla pečlivě posouzena šíře problematiky ochrany obyvatelstva, a to zejména
ve vazbě na současnou dynamiku změn, jakou oblast bezpečnosti v posledních letech
zaznamenala.
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Oddělení krizového řízení

Směrnice MV a pomůcka krizového řízení k evidenci údajů o přechodných změnách
pobytu osob za krizových stavů
Za účelem sjednocení postupů v oblasti krizového řízení a v návaznosti na potřebu jednotné
realizace krizového opatření spočívajícího v povinném hlášení přechodné změny pobytu osob
byly v roce 2013 zpracovány dva dokumenty nelegislativní povahy, a to „Směrnice
Ministerstva vnitra o stanovení postupů a působností orgánů obce a orgánů kraje při vedení
evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných
změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů“, která byla schválena ministrem vnitra, a „Pomůcka krizového řízení o stanovení
jednotných pravidel vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence
údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů“, která byla schválena generálním ředitelem HZS ČR.

Návrh směrnice byl projednán v rámci připomínkového řízení se všemi ministerstvy,
Magistrátem hl. m. Prahy a krajskými úřady a následně byl dne 14. října 2013 schválen
na zasedání Koordinační komise Ministerstva vnitra pro přípravu směrnic ministerstev
a ostatních ústředních správních úřadů týkajících se orgánů krajů a orgánů obcí na úseku
výkonu státní správy. Oba dokumenty byly publikovány ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí, částka 5, vydané 12. prosince 2013.

Směrnice závazně stanovuje postupy a působnosti orgánů obcí a orgánů krajů při realizaci
krizového opatření. Definuje zejména způsob vedení evidovaných údajů (jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a místo přechodné změny pobytu)
a jejich předávání. Oproti tomu pomůcka krizového řízení, která má charakter metodického
dokumentu, slouží nejen pro orgány samosprávy, ale je adresována také HZS krajů a MV.
Směrnice stanovuje, že evidované údaje se vedou v registru přechodných pobytů, který
je informačním prostředkem pro vedení evidence. Dokončení registru se předpokládá
v polovině roku 2014 a konečná verze určená k realizaci krizového opatření bude dostupná
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na internetových stránkách HZS ČR v sekci krizové řízení. Přístup do registru přechodných
pobytů budou mít obecní úřady obcí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské
úřady, HZS krajů a MV na základě individuálně přiděleného hesla. Hesla byla již
vygenerována a v prvním čtvrtletí roku 2014 cestou HZS krajů distribuována. V průběhu roku
2014 se předpokládá prověření funkčnosti registru přechodných pobytů v rámci plánovaných
cvičení orgánů krizového řízení.

Řešení krizové situace – povodně 2013
V červnu roku 2013 zasáhly Českou republiku rozsáhlé povodně. Vláda vyhlásila dne
2. června 2013 pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje,
Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy
nouzový stav. Za účelem řešení nastalé krizové situace bylo rozhodnuto o aktivaci Ústředního
krizového štábu (dále jen „ÚKŠ“). Zásadní podporu pro jednání ÚKŠ poskytoval sekretariát
ÚKŠ, který připravoval veškeré materiály včetně návrhů na vyhlášení nouzového stavu
a následné zrušení vyhlášených krizových stavů. V rámci povodňové situace byl realizován
historicky první přechod Ústřední povodňové komise do ÚKŠ.

K vyhodnocení povodní a řešení zjištěných nedostatků bylo přijato usnesení vlády ze dne
3. července 2013 č. 533 k realizaci projektu Vyhodnocení povodně v červnu 2013. Toto
usnesení obsahuje v části III. úkol pro ministra vnitra, aby ve spolupráci s ministrem
životního prostředí posoudil stávající právní úpravu řízení krizových situací za povodní na
národní úrovni a kompetence ÚKŠ a Ústřední povodňové komise podle krizového zákona
a vodního zákona a v případě potřeby předložil vládě návrhy na změnu těchto zákonů.

Zjištěné nedostatky budou nejprve posouzeny v rámci MV a následně projednány se zástupci
Ministerstva životního prostředí a Úřadu vlády ČR. Ostatní resorty a kraje budou o zjištěných
závěrech a návrzích na jejich řešení včas informovány. Práce na přípravě návrhu novely
krizového zákona byly zahájeny již v roce 2013 a úkol novelizovat krizový zákon byl uveden
také v Plánu legislativních prací vlády na rok 2014 v části výhled na rok 2015.

Za účelem vyhodnocení povodní byla v únoru 2014 svolána společná porada zástupců
MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů a tajemníků bezpečnostních rad krajů. Hlavním smyslem bylo
identifikovat nedostatky zjištěné při řešení povodní v červnu 2013, vyhodnotit je a navrhnout
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další kroky řešení. Identifikované problémové oblasti (např. způsob komunikace mezi
centrální, krajskou a místní úrovní) budou následně posuzovány a navrhovaná řešení
aplikována. Obecně lze řešení této krizové situace hodnotit za úspěšné a systém krizového
řízení za vyhovující.

Hospodářská opatření pro krizové stavy
Jedním z hlavních úkolů HZS ČR v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (dále
jen „HOPKS“) v roce 2013 byla spolupráce na realizaci schváleného „Plánu hmotného
doplnění, obměn a záměn pohotovostních zásob, mobilizačních rezerv a zásob
pro humanitární pomoc k Plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR na léta
2013-2014“. Činnost HZS ČR spočívala ve zpracování, případně upřesňování, technických
podmínek (specifikací) pořizovaných věcných prostředků, které jsou součástí zadávací
dokumentace podle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

V roce 2013 došlo k použití věcných prostředků z pohotovostních zásob vytvořených
pro potřeby HZS ČR v důsledku červnových povodní. MV-GŘ HZS ČR při jejich řešení
posuzovalo přijaté žádosti HZS krajů o souhlas s použitím pohotovostních zásob a následně
k těmto žádostem zabezpečovalo vydávání rozhodnutí (oznámení) o jejich použití, zasílané na
Správu státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“). MV-GŘ HZS ČR mimo jiné plnilo
i úkoly v rámci vyhlášené ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací, tzn., že
rozhodovalo o použití pohotovostních zásob v ochraňování HZS krajů a nasazovalo tyto
prostředky cestou operačních a informačních středisek HZS ČR.

Přehled pohotovostních zásob v ochraňování HZS krajů a ZÚ HZS ČR nasazených
při červnových povodních:
-

kontejner pro dálkovou dopravu vody SOMATI – 2 spr.;

-

jednoramenný nosič kontejnerů CTS – 3 spr.;

-

hadicový kontejner SOMATI – 3 spr.;

-

protipovodňová stěna WW-B5 – 1 ks (poškozeno);

-

mobilní čerpací stanice Sigma 1500 včetně hadic - 3 spr.;

-

čerpadlo odvodňovací souprava malá 10 l/s (MOS) – 13 spr.;

-

čerpadlo 666 l/s (SIGMA 400K) – 5 spr.;
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-

zařízení pro dekontaminaci osob – 6 spr.;

-

vyprošťovací kontejner – 1 ks;

-

vyprošťovací automobil Mercedes 30t – 1 ks (poškozeno).

V souvislosti s červnovými povodněmi byly SSHR předloženy dopisem ministra vnitra dva
mimořádné požadavky na pořízení věcných prostředků do pohotovostních zásob pro potřeby
HZS ČR pro řešení vzniklé krizové situace. Bylo požadováno prořízení následující techniky:
1. požadavek
-

100 ks vysokotlakých čističů,

-

1000 ks odvlhčovačů vzduchu (vysoušečů),

-

1 souprava čerpadla pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek
(SOMATI HFS).

2. požadavek
-

1ks přepravního kontejnerového automobilového nosiče k čerpadlu SOMATI,

-

5 sad hadic k MČS 400 SIGMA,

-

1 ks velkoobjemového čerpadla pro čerpání vody z velkých hloubek
a dálkovou dopravu vody s 1 km hadic HFS SOMATI včetně přepravního
kontejnerového automobilového nosiče a pokládacího zařízení hadic,

-

1 ks velkoobjemového čerpadla MČS 550 SIGMA včetně přívěsu,

-

5 ks kontejnerových přívěsů s užitečným zatížením 14 t.

První požadavek byl ze strany SSHR akceptován a zahrnut do „Plánu hmotného doplnění,
obměn a záměn pohotovostních zásob, mobilizačních rezerv a zásob pro humanitární pomoc
na léta 2013-2014“ formou doplňku a v roce 2013 byly tyto prostředky pořízeny. Vhledem
k tomu, že pro realizaci druhého požadavku nebyly Ministerstvem financí vyčleněny potřebné
finanční prostředky, bude tento požadavek zahrnut do Plánu vytváření a udržování státních
hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR na léta 2015 – 2016 a v případě schválení vládou
ČR zapracován SSHR do Plánu hmotného doplnění, obměn a záměn pohotovostních zásob,
mobilizačních rezerv a zásob pro humanitární pomoc na léta 2015 – 2016 pro MV.

V průběhu roku 2013 se SSHR nepodařilo v plném rozsahu pokrýt požadavek na doplňování
pohotovostních zásob vytvářených pro potřeby HZS ČR podle obdrženého „Výpisu z Plánu
hmotného doplnění a obměn a záměn pohotovostních zásob, mobilizačních rezerv a zásob pro
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humanitární pomoc na léta 2013 – 2014“. Tento stav byl dán zejména objektivními příčinami
(např. odvolání uchazečů při pořizování věcných prostředků v rámci výběrových řízení,
nenalezení dodavatele atd.). Pořízení těchto prostředků bylo tedy přesunuto na rok 2014.

V závěru roku bylo hlavní úsilí MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s HZS krajů v oblasti HOPKS
zaměřeno na zpracování „Požadavku na tvorbu pohotovostních zásob pro potřeby HZS ČR
na léta 2015-2016“.

Skladování a ochraňování nově pořízených pohotovostních zásob je zajišťováno v souladu
s uzavřenými ochraňovatelskými smlouvami HZS krajů, ZÚ HZS ČR a MV-GŘ HZS ČR.
V roce 2014 budou ve spolupráci HZS ČR a SSHR zpracovány dodatky k zápisům
o ochraňování. Použití věcných prostředků z pohotovostních zásob je prováděno v souladu
s tzv. krizovou legislativou (zákony č. 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb.)
a Smlouvou o spolupráci při zajišťování hospodářských opatření pro krizové stavy, uzavřenou
mezi MV-GŘ HZS ČR a SSHR.

V roce 2012 a v prvním pololetí roku 2013 byla hlavní činnost HZS krajů v rámci využívání
informačního systému pro plánování civilních zdrojů (IS ARGIS) zaměřena zejména
na aktualizaci dat o nezbytných dodávkách a dodavatelích nezbytných dodávek, která byla
třeba provést v souvislosti se změnami v číselníku nezbytných dodávek a upgradem IS
ARGIS. MV-GŘ HZS ČR a vybrané HZS krajů se zúčastnily v roce 2013 několika
praktických prověřování využití funkcionalit IS KRIZKOM včetně prověření mechanismu
vyžadování věcných zdrojů za krizové situace v rámci cvičení orgánů krizového řízení
„ZÓNA 2013“.

Spolupráce HZS ČR a SSHR byla v roce 2013 rozvíjena také v oblasti možnosti vyčlenění
(určení) skladovacích prostor u HZS ČR, které by mohly být na základě požadavku
příslušného orgánu krizového řízení využitelné k logistickým (skladovacím) účelům v rámci
řešení vzniklé krizové situace. HZS krajů včetně MV-GŘ HZS ČR předložilo SSHR
informaci o volných kapacitách odkrytých skladovacích prostor, skladových budov,
skladových prostor klimatizovaných a skladových prostor ledové plochy.
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Kritická infrastruktura a kybernetická bezpečnost
V roce 2013 zpracovalo MV-GŘ HZS ČR aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury
(dále jen „seznam“), jejichž provozovatelem je organizační složka státu, a to na základě
návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí, zaslaného dle ustanovení § 9 odst. 3 písm. d)
krizového zákona (ostatní dotčené resorty nenavrhovaly žádné změny). Aktualizace souvisela
s restrukturalizací komunikační infrastruktury a nasazením nových technologií v resortu
Ministerstva práce a sociálních věcí a zrušení 16 původních prvků kritické infrastruktury.
Aktualizaci seznamu schválila vláda svým usnesením ze dne 4. září 2013 č. 681. Aktuálně je
tedy v České republice určeno 88 prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je
organizační složka státu.

Dne 30. ledna 2013 schválila vláda usnesením č. 74 materiál „Průběžná informace o plnění
Národního programu ochrany kritické infrastruktury“, který zpracovalo MV-GŘ HZS ČR na
základě podkladů členů odborné pracovní skupiny kontaktních osob resortů k řešení
problematiky základních funkcí státu za krizových situací a kritické infrastruktury (odborná
pracovní skupina Výboru pro civilní nouzové plánování). Tento dokument sumarizoval
aktuální informace o problematice řešení ochrany kritické infrastruktury v České republice
včetně vyhodnocení Harmonogramu dalšího postupu zpracování dokumentů Komplexní
strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národního programu
ochrany kritické infrastruktury. Vzhledem k vývoji v oblasti kritické infrastruktury na národní
a mezinárodní úrovni bude MV v součinnosti s dotčenými subjekty obdobnou informaci
pravidelně zpracovávat.

V průběhu roku 2013 se MV-GŘ HZS ČR zapojilo do přípravy návrhu zákona o kybernetické
bezpečnosti. Spolupráce s Národním bezpečnostním úřadem spočívala zejména v nastavení
postupu, kterým budou určovány prvky kritické informační infrastruktury. Vzhledem k tomu,
že nakonec došlo ke shodě, že budou tyto prvky určovány podle postupů stanovených
v zákoně o krizovém řízení, bylo nezbytné tomu přizpůsobit i kritéria pro určování prvků
kritické infrastruktury. Nutnost úpravy nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení
prvku kritické infrastruktury, vyplývala také z aplikační praxe (úkol novelizovat toto nařízení
vlády byl usnesením vlády ze dne 30. ledna 2013 č. 74 uložen ministru vnitra ve spolupráci
s ministry a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy). Z těchto důvodů se v roce
2013 začala opět scházet odborná pracovní skupina Výboru pro civilní nouzové plánování,
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která zahájila práce na novelizaci uvedeného nařízení vlády. S ohledem na fakt, že dosud
nebyl přijat zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho účinnost by měla nastat od 1. ledna
2015, budou práce na novelizaci nařízení pokračovat i v roce 2014.
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Oddělení ochrany obyvatelstva

Technické specifikace materiálu nouzového přežití
V průběhu roku 2013 byly upřesněny návrhy technické specifikace pro provedení výběrového
řízení cestou SSHR na kontejnery nouzového přežití pro 50 osob. V souladu s plánem
doplnění jsou kontejnery předurčeny pro činnost u HZS hl. m. Prahy, Libereckého,
Královéhradeckého a Zlínského kraje. Uvedené organizační složky budou k těmto věcným
prostředkům vykonávat ochraňovatelskou funkci. Realizace nákupu se předpokládá v roce
2014. Dále byly rozpracovány technické podmínky na dodávku věcných prostředků
plánovanou na roky 2015-2016, a to na nové pořízení materiální základny humanitární
pomoci pro 150 osob, materiální rodinné základny humanitární pomoci pro 100 osob
a pořízení malých ochranných filtrů MOF-6M.

Naplňování dohody s Českým červeným křížem
V roce 2010 byla podepsána dohoda o plánované pomoci na vyžádání s Českým červeným
křížem (dále jen „ČČK“), jejímž předmětem je pomoc při provádění záchranných
a likvidačních prací při mimořádných událostech a při ochraně obyvatelstva, zejména pak
součinnost při zabezpečení výstavby a provozu materiálních základen humanitární pomoci.
Pomoc bude zajištěna tzv. humanitárními jednotkami ČČK. V současnosti jsou zřízeny
humanitární jednotky ČČK při 57 oblastních spolcích, z toho 7 jednotek sestavilo své stavební
a provozní týmy pro humanitární základnu, které jsou zahrnuty do Ústředního poplachového
plánu. V květnu 2013 proběhlo v Moravskoslezském kraji celostátní cvičení humanitárních
jednotek ČČK, které bylo zaměřeno na nácvik základních dovedností při spoluúčasti na velké
pátrací akci a prověřilo činnost členů těchto jednotek při zdravotnické asistenci v případě
vzniku mimořádné události. V říjnu a listopadu 2013 proběhlo v Praze školení instruktorů
a členů humanitárních jednotek ČČK, při kterém bylo prakticky procvičeno zřizování
evakuačního střediska a příjem evakuovaných osob.

Pracovní skupina „Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech“
Tato pracovní skupina byla vytvořena na počátku roku 2011 v rámci Evropského roku
dobrovolnictví v působnosti odboru prevence kriminality MV. V rámci činnosti skupiny se
dne 17. října 2013 konala odborná konference „Příležitosti dobrovolnictví při mimořádných
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událostech a krizových stavech“ a na podzim téhož roku byla vydána brožura Pravidla
dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech. Skupina také připravila podklady pro
vyhodnocení podílu nestátních nevládních organizací na řešení krizové situace - povodně
2013, které byly prezentovány na odborné konferenci v únoru 2014.

Stav úkrytového fondu
V roce 2013 pokračoval proces vyřazování stálých úkrytů z evidence vedené u HZS krajů,
a to na základě žádosti vlastníka úkrytu nebo z podnětu HZS kraje na základě výsledků
kontrolní činnosti. Počet vyřazených úkrytů v roce 2013 a počet úkrytů, vedených v evidenci

aktivní SÚ

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královehradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Moravskoslezský

Zlínský

Celkem

vyřazené SÚ

Středočeský

HZS kraje

hl. m. Prahy

k 31.12.2013 po jednotlivých krajích, je uveden v následující tabulce.
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EU CBRN Akční plán – implementace
Akční plán byl přijat Radou EU v listopadu 2009 (15505/1/09 REV 1). Tento dokument je
zaměřen zejména na zvyšování CBRN bezpečnosti ve státech EU. V roce 2013 pokračovala
jednání k implementaci EU CBRN Akčního plánu a byla zahájena, resp. pokračovala řada
studií a projektů úzce souvisejících s touto problematikou. Dále probíhala i činnost
jednotlivých pracovních skupin (tj. hlavní poradní skupiny a podskupin pro biologii, chemii
a radiační/jadernou oblast). Výměna informací i nadále probíhala přes webové stránky zřízené
komisí, kde jsou dispozici všechny dokumenty týkající se EU CBRN Akčního plánu včetně
prezentací činností členských států v předmětné oblasti, výsledků studií, výsledků
dotazníkových šetření, informací o projektech atd. Tyto stránky jsou přístupné všem členům
pracovních skupin na základě přiděleného hesla.
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Databáze odborníků
Databázi odborníků (tj. přehled expertů na národní úrovni v oblasti jaderné, chemické
a biologické ochrany) spravuje MV-GŘ HZS ČR na základě Sdělení o registraci oznámení
o zpracování osobních údajů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odborníci registrovaní
v databázi mohou být využiti pro účely vysílání do záchranných a humanitárních operací nebo
pro poskytování odborných informací v případě mimořádných událostí spojených s výskytem
nebezpečných látek v České republice i v zahraničí. Databáze byla aktualizována v roce 2013,
celkem je v ní zahrnuto 44 odborníků.

Návrh nového atomového zákona
V roce 2013 pokračovala spolupráce se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen
„SÚJB“) na tvorbě návrhu nového atomového zákona, který má nahradit stávající zákon
č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon),
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nová právní úprava
odstraní nedostatky současného zákona zejména ve směru legislativně technickém a zahrne
aktuální doporučení mezinárodních organizací (např. Mezinárodní agentury pro atomovou
energii ve Vídni) a chystané právní předpisy Evropského společenství pro atomovou energii
(např. směrnice o ochraně před účinky ionizujícího záření). V říjnu 2013 byl návrh nového
atomového zákona rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, v němž MV-GŘ HZS
ČR uplatnilo řadu připomínek. Vzhledem k potřebě sladit návrh zákona s aktuálním stavem
společného právního rámce EU, který se velmi dynamicky vyvíjí, bude návrh zákona
předložen v červenci 2014 do dalšího kola meziresortního připomínkového řízení
s předpokladem předložení k projednání ve vládě České republiky v druhé polovině roku
2014.

Analýza havarijní připravenosti – národní havarijní plán
V roce 2013 byla zahájena činnost pracovní skupiny složené ze zástupců SÚJB a MV-GŘ
HZS ČR, jejímž cílem by mělo být stanovení budoucího obsahu Národního havarijního plánu
pro radiační nehody. Tvorba tohoto dokumentu bude uložena novým atomovým zákonem.
Na prvním pracovním jednání, které se uskutečnilo v říjnu 2013, předal SÚJB řadu
zahraničních dokumentů, které se týkají oblasti havarijní připravenosti a řešení jaderných
nebo radiačních mimořádných událostí. Analýza těchto dokumentů a opatření v nich
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uložených bude prvním krokem při přípravě Národního havarijního plánu pro radiační
nehody.

Koncové prvky varování a informování (Operační program Životní prostředí)
V prioritní ose 1 Operačního programu Životní prostředí, podoblasti podpory 1.3.1
Zlepšování systému povodňové služby byly zpracovány a přihlášeny v jednotlivých výzvách
čtyři projekty HZS krajů – Karlovarského, Kraje Vysočina a Moravskoslezského (dva
projekty). V průběhu roku 2013 se statutární zástupci Karlovarského kraje a Kraje Vysočina
rozhodli vzhledem k neúměrnému prodlužování jednotlivých schvalovacích lhůt MŽP
odstoupit z realizace projektů. HZS Moravskoslezského kraje byla schválena i druhá etapa,
která bude realizována v roce 2014. V závěru roku 2013 byla ukončena první etapa projektu
a nové koncové prvky varování a snímače sběru dat byly zapojeny do jednotného systému
varování HZS ČR.
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Oddělení instruktáží a školení

Oblast preventivně výchovné činnosti
V souladu s Pokynem GŘ HZS ČR č. 8/2011 k realizaci preventivně výchovné činnosti
u HZS ČR byla zpracována Zpráva o činnosti HZS ČR na úseku preventivně výchovné
činnosti za rok 2013. Vyhodnocení realizace preventivně výchovné činnosti (dále jen „PVČ“)
u MV-GŘ HZS ČR a jednotlivých HZS krajů bylo zpracováno na základě podkladů
koordinátorů PVČ HZS krajů a celostátního koordinátora PVČ. V roce 2013 probíhala
realizace PVČ ve dvou úrovních:
•

pravidelné a systémové vzdělávání,

•

doplňková forma vzdělávání (projekty PVČ).

1) Pravidelné a systémové vzdělávání

Vzdělávání dětí a mládeže
Pro dobrou přípravu je nutné opakování, utvrzování informací, systematičnost, kontrola.
Všechny tyto možnosti umožňuje pouze vzdělávací systém. Z tohoto důvodu se HZS ČR
zaměřuje především na výuku tématiky „Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí“ na mateřských, základních a středních školách.

Předškolní vzdělávání
HZS ČR v roce 2013 více rozvinul spolupráci s mateřskými školami, kde jsou děti
dle platných vzdělávacích dokumentů seznamovány se základními pravidly bezpečného
chování. Této aktivitě se věnovaly všechny HZS krajů a v roce 2013 bylo celkem proškoleno
173 tříd mateřských škol s 10 900 žáky, tj. oproti roku 2012 dvojnásobný nárůst v počtu
proškolených dětí (5 200 dětí v roce 2012). Z informací od HZS krajů je patrno, že o školení
projevují mateřské školy velký zájem. Velký vzdělávací cyklus realizoval HZS hl. m. Prahy,
který se zapojil do akce zaměřené na přípravu dětí z mateřských škol, probíhající pod záštitou
Magistrátu hl. m. Prahy, a podařilo se mu proškolit 3 515 dětí.
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Základní vzdělávání
V roce 2013 došlo k doplnění a specifikaci problematiky „Ochrana člověka za běžných rizik
a mimořádných událostí“ do jednotlivých vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání, podle kterého se začalo vyučovat od září 2013.
Problematika je začleněna v 7 z 9 oblastí (cizí jazyk, informační a komunikační technologie,
člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět
práce). Došlo zejména ke specifikaci dílčích výstupů výuky a k rozšíření učiva.

Střední vzdělávání
MV-GŘ HZS ČR navázalo v roce 2013 spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na revizi rámcových vzdělávacích programů pro střední
vzdělávání. Uskutečnilo se několik společných jednání, na kterých byly dohodnuty postupy
pro rok 2014. V první fázi tak bude zpracována metodická příručka pro učitele a postupně
bude docházet k revizím jednotlivých vzdělávacích programů.

Pro podporu vzdělávání v mateřských, základních a středních školách pokračovaly v roce
2013 jednotlivé v HZS krajů ve spolupráci se školami zejména formou doplňkových akcí,
které dále pomáhají rozvoji vzdělávání v této oblasti. V roce 2013 tak proběhlo po celé České
republice 363 akcí, kterých se účastnilo 40 357 žáků.
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Čím dále více škol využívá možnosti exkurzí na stanicích HZS krajů, kde se prakticky
seznámí s problematikou HZS ČR. Rozšiřuje se počet stanic, které navíc nabízí i postupy
prevence a sebeochrany při mimořádných událostech. V roce 2013 se těchto exkurzí účastnilo
110 000 žáků.

Provádění preventivně výchovné činnosti na školách a předškolních zařízeních (foto HZS ČR)

Příprava učitelů
Vzhledem ke složitosti problematiky „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí“ a k absenci adekvátně připravených učitelů se HZS ČR aktivně zapojuje do přípravy
této skupiny, neboť bez dobře připravených pedagogů nemůže nikdy probíhat kvalitní výuka.
Tak jako v předchozích letech, pokračovaly i v roce 2013 vzdělávací aktivity zaměřené
na přípravu stávajících učitelů. Kurzy pro ně byly realizovány ve spolupráci s odbory školství
krajských úřadů, Národním institutem pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“) nebo dalšími
institucemi zabývajícími se vzděláváním učitelů.

V roce 2013 bylo celkově proškoleno 3558 učitelů v 99 kurzech, což je oproti roku 2012
trojnásobný nárůst (v roce 2012 proškoleno 974 učitelů). Hlavním důvodem tohoto nárůstu
je především nabytí platnosti revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní
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vzdělávání (dále jen „RVP ZV“), zvýšený zájem učitelů o proškolení v této problematice
a plnění resortního úkolu MŠMT.

Zmíněný resortní úkol měl za cíl dostatečně připravit učitele na změny v RVP ZV. Na základě
toho připravil NIDV k danému tématu na první pololetí roku 2013 sérii seminářů
ve vybraných krajích, kterým předcházela celostátní konference. Učitelé byli seznamováni
s možnostmi začlenění tematiky „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“
do školních vzdělávacích programů a s praktickým řešením výuky na školách. Na seminářích
se lektorsky spolupodíleli koordinátoři HZS ČR. Těchto odborných seminářů se celkově
účastnilo 381 učitelů.

Seminář pro učitele (foto NIDV)
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MV-GŘ HZS ČR se v roce 2013 podařilo akreditovat dva vzdělávací programy určené
pro učitele základních a středních škol, věnované právě novým RVP ZV a jejich začleňování
do výuky. Akreditací byly kurzy zařazeny do systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a HZS ČR může učitelům po jejich absolvování vystavovat certifikát,
což zatraktivní dosud nabízené vzdělávání pro učitele.

Příprava budoucích učitelů
HZS ČR pokračuje ve spolupráci s vysokými školami na plnění usnesení vlády ČR
č. 734/2011 k začlenění tématik „Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví
a dopravní výchova“ do studijních programů pedagogických fakult. Konkrétně se jedná
o lektorské zajištění výuky v bakalářských a magisterských studijních programech, tvorba
vzdělávacích materiálů, vedení a oponování bakalářských a diplomových prací (viz tabulka
Přehled aktivit HZS ČR vůči vysokým školám připravujícím budoucí učitele).

Spolupráce se rozvíjí i prostřednictvím pravidelných seminářů. Ve dnech 10. – 11. září 2013
proběhl celorepublikový seminář se zástupci pedagogických fakult z celé ČR. Účastníci
kvitují důležitost těchto setkávání a navrhují, aby se v budoucnu tento odborný seminář konal
s mezinárodní účastí.
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Přehled aktivit HZS ČR vůči vysokým školám připravujícím budoucí učitele
Lektorská
činnost

Škola
MV-GŘ HZS ČR

FTVS Univerzita
Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého
Olomouc
HZS
VŠB-TU Ostrava
Moravskoslezského Slezská univerzita
kraje
v Opavě
HZS
Univerzita obrany
Jihomoravského
Brno
kraje
HZS Olomouckého Fakulta tělesné
kraje
kultury Univerzita
Palackého Olomouc
HZS hl. m. Prahy
Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy v
Praze
HZS Jihočeského
Vysoká škola
kraje
evropských a
regionálních studií,
o.p.s.

X

Tvorba
materiálů
X

Vedení a
oponování
prací
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Příprava a vzdělávání specifických skupin obyvatelstva
V průběhu roku 2013 se řada HZS krajů začala úspěšně věnovat přípravě a vzdělávání
specifických skupin obyvatelstva, především handicapovaným osobám a seniorům. Jejich
příprava probíhala zejména formou přednášek a besed prostřednictvím „senior akademií“,
univerzit třetího věku nebo ve spolupráci s občanskými sdruženími seniorů. Poptávka
ze strany těchto skupin často zdaleka převyšuje nabídku.

V roce 2013 tak proběhlo 101 aktivit, kterých se zúčastnilo více jak 4 000 osob, to je o 200
osob více než v roce 2012.
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Příprava seniorů probíhala a v roce 2014 bude pokračovat i na celostátní úrovni formou
spolupráce s Nadací Charty 77, v rámci projektu „SENSEN - Senzační senioři“. Spolupráce
v první fázi zahrnuje pravidelné publikování preventivně výchovných článků z oblasti
ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Každý měsíc je na stránkách
www.SENSEN.cz zveřejňován nový článek. Ediční plán je připraven až do listopadu roku
2014. Uvedená aktivita je i jednou z priorit PVČ v roce 2014.

V roce 2013 byly i nadále vyvíjeny aktivity v oblasti požární prevence směrem
k bezdomovcům, zejména byly monitorovány dopady dosavadních aktivit MV-GŘ HZS ČR.
Na základě těchto poznatků byly připraveny podklady pro zařazení problematiky
bezdomovectví do plánu PVČ HZS ČR na rok 2014. Na území hl. m. Prahy předávali
informace MV-GŘ HZS ČR proškolení terénní pracovníci a HZS Středočeského kraje
uskutečnil vzdělávací akci, které se účastnilo 10 bezdomovců.

2) Doplňková
forma
Akce pro seniory
(foto HZS hl. m. Prahy)

Akce pro seniory (foto HZS Plzeňského kraje)
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vzdělávání (projekty PVČ)

K podpoře výchovy a vzdělávání realizuje HZS ČR řadu projektů. Vedle menších
regionálních jsou realizovány velké projekty, které se vzájemně doplňují a postihují široké
spektrum obyvatelstva. Jsou to:

Projekt „Záchranný kruh“ – v roce 2013 byl vedle stávajících aktivit uskutečněn projekt
„Včas umět a znát, je napořád“ (praktické a interaktivní výukové materiály pro mateřské
školy) a týdenní kalendář pro seniory na rok 2014, který seznamuje seniory s otázkami
bezpečnosti, úzce se vztahujícími k této cílové skupině (správné chování v případě vzniku
požáru, jak se chovat v případě mimořádné události, ochrana před podvodníky apod.).

Projekt „HASÍK CZ“ v roce 2013 rozšířil své aktivity i na další cílové skupiny, kterými jsou
žáci mateřských a středních škol. V loňském roce se besed s instruktory zúčastnilo celkem
43 000 žáků, což je v porovnání s rokem 2012 pokles o 4 500 žáků. Důvodem poklesu aktivit
je snížení stavů a uvolňování instruktorů.
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Soutěže
V roce 2013 MV-GŘ HZS ČR realizovalo celorepublikovou literární soutěž v rámci projektu
„Dávají za nás ruku do ohně“ (vyhlášení vítězů proběhlo v září 2013).

Pohybově-vědomostní soutěže byly v roce 2013 pořádány přímo jednotlivými HZS krajů,
nebo byly HZS krajů spolupořadateli těchto akcí. Pohybově-vědomostních soutěží se v roce
2013 účastnilo 10 900 dětí. Tyto soutěže jsou u dětí velice oblíbené, což dokazuje nárůst
účastníků (o 900 dětí) oproti roku 2012.
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Informování občanů regionálními tiskovinami, rozhlasovými a televizními stanicemi
I nadále pokračuje trend z minulých let, kdy se spolupráce HZS krajů s regionálními médii
realizuje lépe, než se daří MV-GŘ HZS ČR s celostátními médii.

Médiím bylo v roce 2013 poskytnuto 548 výchovných a vzdělávacích příspěvků, které
se objevily v 58 radiových stanicích, 39 televizních stanicích a v 408 tištěných médiích.

MV-GŘ HZS ČR oslovilo v roce 2013 program ČT :D s nabídkou spolupráce. K tomu
proběhlo jednání, na kterém byly představeny konkrétní možnosti spolupráce (vysílání klipů,
tvorba pořadů nebo soutěží). Ze strany MV-GŘ HZS ČR byly poskytnuty další materiály
k prostudování a i po naší opakované urgenci se zástupci ČT :D dosud neozvali.

Jednorázové akce pro veřejnost
Kromě výše uvedených aktivit pořádá HZS ČR pro veřejnost množství jednorázových akcí,
na kterých je veřejnost seznamována s činností HZS ČR, ale i se zásadami chování v případě
vzniku mimořádné události. V roce 2013 proběhlo přes 250 velkých akcí, kterých
se zúčastnilo 182 000 osob. Mezi největší patří Den záchranářů v Karlových Varech, Dny
NATO v Ostravě a akce typu „dny s IZS“, které se konaly v řadě dalších měst ČR.

V roce 2013 bylo dosaženo velkého úspěchu v podobě rozšíření RVP ZV, díky čemuž se
problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí lépe včlenila do
výuky základních škol. Napomohla tomu i větší angažovanost MŠMT. Nepodařilo se však
tento úspěch patřičně medializovat (oproti úspěšné prezentaci u resortů Ministerstva dopravy
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a Ministerstva obrany, které uspořádaly velké tiskové konference). Také díky tomu nejen
laická, ale i odborná veřejnost nabyla dojmu, že se ve školách bude učit branná a dopravní
výchova a ne otázky prevence a ochrany před mimořádnými událostmi, což není dobře už
z tohoto důvodu, že iniciátorem těchto aktivit byl HZS ČR. Zlepšit public relations je velkým
úkolem do dalších let. Úspěchem bylo určitě i vzdělávání učitelů a získání akreditace pro
kurzy pořádané HZS ČR, které jsou teď součástí systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Rozšiřuje se práce se seniory, která bude pokračovat i v roce 2014. Naopak stále
se nedaří nalézt správné formy pro dospělou populaci. V tom jsou velké mezery a do
budoucna výzva pro další práci. Také bude nutné zamyslet se nad způsobem spolupráce
s celostátními médii a nalezení rezerv a chyb, kterých se dopouštíme, když se spolupráce
nedaří.

Zpracování Plánu cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2014-2016
V roce 2013 byl v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. j) krizového zákona a v souladu
se „Zásadami pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky“
zpracován „Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2014 – 2016“. Tento
dokument stanovuje střednědobý výhled organizace cvičení orgánů krizového řízení
na ústřední úrovni řízení plánovaný na následující tři roky. Na jeho zpracování se podílela
stálá pracovní skupina ustanovená usnesením Výboru pro civilní nouzové plánování. Plán
cvičení byl projednán a schválen na schůzi Bezpečnostní rady státu dne 24. března 2014.

Cvičení „ZÓNA 2013“ a jeho vyhodnocení
Ve dnech 26. - 28. března 2013 proběhlo cvičení orgánů krizového řízení „ZÓNA 2013“ (dále
jen „cvičení“), zaměřené na řešení simulované radiační havárie na Jaderné elektrárně
Dukovany. Jednalo se o cvičení koordinované MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s dalšími
dotčenými ústředními správními úřady, správními úřady Kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje a IZS, z jejichž zástupců byla vytvořena řídící skupina k přípravě a vyhodnocení
cvičení.

Cvičení prověřilo plnění úkolů stanovených plánem provedení, který byl spolu s přílohami
(námět cvičení, způsob mediálního zabezpečení cvičení, časový průběh cvičení a údaje pro
spojení) schválen ministrem vnitra dne 27. listopadu 2012. Učební úkoly byly rozděleny do tří
následujících období.
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V prvním časovém období se jednalo především o reakci ČEZ, a.s. a ústředních i územních
správních úřadů na vyhlášení mimořádné události 2. stupně na Jaderné elektrárně Dukovany,
a to dle Vnitřního havarijního plánu a Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního
plánování pro Jadernou elektrárnu Dukovany (dále jen „vnitřní a vnější havarijní plán“). Ke
koordinaci záchranných a likvidačních prací byl aktivován štáb MV-GŘ HZS ČR.

V druhém období došlo vzhledem k průběhu simulované havárie k překlasifikování
na mimořádnou událost 3. stupně, byly provedeny standardní činnosti dle vnitřního a vnějšího
havarijního plánu, zejména varování, které proběhlo v zóně havarijního plánování zkušebním
tónem sirén, dále vyrozumění a následné předávání informací mezi operačními
a informačními středisky na ústřední i krajské úrovni. K řešení nastalé situace byl aktivován
Ústřední krizový štáb, včetně odborné pracovní skupiny pro koordinaci zabezpečení věcnými
zdroji, krizové štáby Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, krizové štáby dotčených obcí
s rozšířenou působností a vybraných obcí. Vzhledem k závažnosti situace byl podle krizového
zákona vyhlášen hejtmany Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje stav nebezpečí. Tentýž
den byl na žádost hejtmanů a předsedkyně SÚJB vyhlášen premiérem, po zasedání
Ústředního krizového štábu, nouzový stav pro území Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Třetí období cvičení představovalo především praktické činnosti složek IZS a Panelu státních
neziskových organizací, který se na cvičení též podílel. V zóně havarijního plánování
v kontaminované oblasti byl proveden zásah složek IZS při simulované dopravní nehodě.
Současně probíhalo monitorování radiační situace pro získání informací o radiační situaci,
které sloužily SÚJB jako prvotní podklad pro vydání doporučení, na jejichž základě krizové
štáby rozhodovaly o realizaci neodkladných ochranných opatření. Prakticky do cvičení byla
zapojena vybraná část radiační monitorovací sítě, a to letecká skupina s využitím techniky
Armády ČR s personálním osazením Státního ústavu radiační ochrany a mobilní skupiny ČEZ
a.s., SÚJB, HZS ČR, Policie ČR, Armády ČR a Ministerstva financí – Generálního ředitelství
cel.

Při cvičení si jednotlivé složky osvojovaly pohotovost, potřebné návyky a rozhodovací
procesy při tomto neobvyklém typu mimořádné události. Průběh celého cvičení byl hodnocen
pozorovateli, z jejichž poznatků a poznatků cvičících byl sestaven materiál „Vyhodnocení
cvičení ZÓNA 2013“, který nejen popisuje činnost jednotlivých cvičících, ale shrnuje přínosy
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a nedostatky, u kterých navrhuje opatření k jejich řešení. Kompletní materiál je k dispozici na
webových stránkách www.hzscr.cz v sekci „krizové řízení – cvičení orgánů krizového řízení“.
Tento dokument byl projednán a schválen Výborem pro civilní nouzové plánování 17. září
2013, přijato usnesení č. 367.
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Obrázky z průběhu cvičení „ZÓNA 2013“ (foto Milan Vávrů)

Vzdělávání v oblasti krizového řízení
Vzdělávání v oblasti krizového řízení probíhá v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti
krizového řízení (dále jen „Koncepce“), schválenou usnesením Bezpečnostní rady státu
ze dne 16. listopadu 2004 č. 14, která byla přijata za účelem systémového řešení přípravy
osob v předmětné oblasti.

Odborná pracovní skupina při Výboru pro civilní nouzové plánování složená z vybraných
resortů, kterou gesčně zastřešuje MV-GŘ HZS ČR pravidelně zpracovává „Zprávu
o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení“, kterou cestou
Výboru pro civilní nouzové plánování předkládá na jednání Bezpečnostní rady státu. Další
zpráva bude zpracována v roce 2015 a bude součástí „Zprávy o stavu ochrany obyvatelstva
v České republice“.
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Kromě gesční role je MV-GŘ HZS ČR dále odborným garantem kurzů zvláštní odborné
způsobilosti pro výkon správní činnosti při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení
pro úředníky územních samosprávných celků, které probíhají ve vzdělávacích zařízeních
Institutu pro veřejnou správu Praha. V roce 2013 proběhla pouze 2x příprava ke zkouškám
k ověření zvláštní odborné způsobilosti a 2x samotné zkoušky. Přípravy k ověření
se zúčastnilo 19 uchazečů a zkoušky složilo 21 osob (2 osoby po samostatné přípravě).

Pro ostatní cílové skupiny probíhaly kurzy na regionální úrovni (v institucích akreditovaných
MV nebo MŠMT). Celkem bylo v rámci vzdělávacích akcí proškoleno 4069 osob.

V roce 2013 se dále prohlubovala spolupráce HZS ČR s vysokými školami s akreditovanými
programy v oblasti bezpečnosti. Příslušníci HZS ČR působili na mnoha školách jako lektoři,
konzultanti, podíleli se na vedení či oponenturách bakalářských a diplomových prací, dále
na spolupráci při tvorbě vzdělávacích programů a jiných studijních opor nebo obsahové
náplni předmětů a praktické výuce.

S těmito vysokými školami se rovněž uskutečňuje každoročně odborný seminář. V roce 2013
se uskutečnil již 3. ročník tohoto semináře ve dnech 7. – 8. listopadu 2013 v IOO L.B..

Instrukčně metodická zaměstnání v rámci sekce civilní nouzové připravenosti a strategií
V rámci odborné přípravy příslušníků HZS ČR byla pravidelně organizována instrukčně
metodická zaměstnání (dále jen „IMZ“) pro tyto cílové skupiny:
náměstci ředitelů HZS krajů pro prevenci a civilní nouzovou připravenost,
vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS krajů.

Do programů IMZ jsou vždy zařazovány aktuální informace z oblasti prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení. Pravidelné organizování IMZ je důležitým prostředkem
pro vzájemné informování, přenášení úkolů a současně zpětnou vazbu o dění a potřebách
v předmětných oblastech.
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Odbor civilní nouzové připravenosti a strategií

Oddělení civilní nouzové připravenosti

Aktivity MV-GŘ HZS ČR v oblasti civilní nouzové připravenosti (dále jen „CNP“) se v roce
2013 zaměřovaly na rozvoj spolupráce s ostatními členskými státy EU a mezinárodními
organizacemi zejména v rámci EU.

Tuto spolupráci zabezpečovalo oddělení CNP plněním úkolů při zastupování ČR především
v pracovní skupině Rady Evropské unie pro civilní ochranu (E. 21 PROCIV), ve výboru
Evropské komise pro civilní ochranu (dále jen „CPC“) a dalších odborných skupinách
souvisejících s civilní ochranou.

Evropská unie
V roce 2013 se skupina PROCIV sešla celkem třináctkrát. V první polovině roku 2013 během
předsednictví Irska připravovalo oddělení CNP instrukce, uplatňovalo připomínky a aktivně
se účastnilo projednávání nového návrhu mechanismu civilní ochrany Unie. Ve dnech 22. –
23. května 2013 se zástupci ČR zúčastnili jubilejního 30. setkání generálních ředitelů civilní
ochrany, které se konalo v Dublinu v Irsku.

V druhé polovině roku 2013 převzala předsednictví v Radě EU Litva. ČR se opět
spolupodílela na vytváření nového mechanismu civilní ochrany Unie, který byl nakonec přijat
dne 16. prosince 2013 Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 1313/2013/EU
(s účinností od 1. ledna 2014). Tento nový mechanismus civilní ochrany Unie má za cíl posílit
účinnost, efektivnost a soudržnost evropské odezvy na katastrofy, podporovat činnosti
členských států EU v oblasti civilní ochrany a zlepšovat účinnost systémů v oblasti prevence,
připravenosti a odezvy.

V rámci litevského předsednictví se zástupci ČR zúčastnili semináře na téma „Hromadné
evakuace v případě katastrof“, který se konal ve dnech 16. – 18. července 2013 ve Vilniusu
v Litvě. V návaznosti na tento pracovní seminář vypracovalo litevské předsednictví závěry
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Rady, na jejichž zpracování se rovněž podílelo oddělení CNP. V neposlední řadě se zástupci
ČR zúčastnili 31. setkání generálních ředitelů civilní ochrany, které se uskutečnilo ve dnech
30. září až 2. října 2013 ve Vilniusu v Litvě.

V roce 2013 také proběhly za přítomnosti zástupců ČR čtyři setkání komitologického výboru
CPC. Hlavním tématem posledních dvou setkání CPC byly prováděcí akty k novému
mechanismu civilní ochrany Unie.

I nadále je veden systém Euroagenda MV-GŘ HZS ČR, do kterého bylo zaevidováno v roce
2013 více než 1800 dokumentů.

Evropský program na ochranu kritické infrastruktury
V oblasti ochrany kritické infrastruktury se oddělení CNP v roce 2013 aktivně zapojilo do
procesu revize Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP). Výsledkem
těchto jednání bylo vydání nového sdělení Evropské komise „Nový přístup k EPCIP“, které
bylo v úředním věstníku EU publikováno dne 28. srpna 2013. V této souvislosti se ČR
zapojila do projektu Výstražné informační sítě kritické infrastruktury (CIWIN), neboť se
s ním v budoucnu počítá jako s hlavní platformou pro sdílení informací o evropské kritické
infrastruktuře. Zástupci ČR rovněž participovali při jednáních o obsahu a výstupech projektu
Evropské referenční sítě pro ochranu kritické infrastruktury (ERNCIP) a podíleli se na
aktivitách souvisejících se spoluprací členských států EU s třetími státy v oblasti ochrany
kritické infrastruktury.

Výbor pro civilní nouzové plánování
Na národní úrovni jsou úkoly patřící do oblasti civilní nouzové připravenosti meziresortně
koordinovány a řešeny na jednáních Výboru pro civilní nouzové plánování (dále jen
„VCNP“), který je jedním z pracovních výborů Bezpečnostní rady státu.

V roce 2013 se sešli členové VCNP celkem na třech řádných zasedáních. Na programy
schůzí tohoto výboru byly v uplynulém roce zařazeny na dvě desítky materiálů, které
vycházely ze schváleného Plánu práce VCNP na rok 2013. K nejvýznamnějším materiálům
patřily:
•

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030,
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•

Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2014-2016,

•

Aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je
organizační složka státu,

•

Průběžná informace o stavu požární ochrany v kulturním dědictví 2013,

•

Informace o provedeném cvičení ZDROJE 2012,

•

Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2013,

•

Informace o schválení Souboru typové činnosti složek integrovaného záchranného
systému STČ 13/IZS při společném zásahu „Reakce na chemický útok v metru“.

Úplný seznam materiálů zařazených na schůze VCNP v roce 2013 je k dispozici na webových
stránkách Hasičského záchranného sboru ČR www.hzscr.cz v části CNP a strategie, kde je ke
každému zasedání VCNP přiložen schválený program schůze společně s usneseními přijatými
k projednávaným materiálům.
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Oddělení strategií

Koncepční a strategické materiály
Mezi významné materiály, na kterých oddělení strategií v roce 2013 spolupracovalo
s ostatními resorty, patřily Aktualizace Státní energetické koncepce ČR, Politika druhotných
surovin ČR a Surovinová politika ČR.

Nové znění návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce ČR vzala vláda dne
8. listopadu 2012 na vědomí a uložila jej předložit do procesu posuzování vlivů koncepcí
na životní prostředí SEA. Jedním z principů Aktualizace Státní energetické koncepce je
zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR včetně posílení schopnosti zajistit nezbytné
dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické
infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy.

Vláda také na svém zasedání dne 16. října 2013 vzala na vědomí Politiku druhotných surovin
ČR, ve které schválila stanovené cíle a uložila její předložení do procesu posuzování vlivů
koncepcí na životní prostředí (SEA). Politika druhotných surovin ČR je zpracována za účelem
vytváření příznivých podmínek pro získávání druhotných surovin z výrobků a materiálů, které
ukončily svůj životní cyklus, a pro jejich zpracování a využívání. Hlavním cílem je
nahrazování primárních přírodních zdrojů druhotnými surovinami a přispění tak ke snížení
materiálové a energetické náročnosti výroby.

Třetí zmiňovaný dokument Surovinová politika ČR byl projednáván Radou vlády pro
energetickou a surovinovou strategii a jeho schválení vládou se očekává v květnu 2014.
Největší důraz surovinové politiky je kladen na zabezpečení dostatku nerostných surovin pro
národní ekonomiky, surovinovou a energetickou bezpečnost, aktivní surovinovou diplomacii,
minimalizaci obchodních bariér, maximální možnou míru šetrného a hospodárného využívání
domácích (evropských) zdrojů s důrazem na podporu materiálově úsporných technologií,
recyklace, vyššího využívání druhotných zdrojů a podporu využívání netradičních surovin.
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Spolupráce s vysokými školami
Ve dnech 7. – 8. listopadu 2013 se uskutečnil v IOO L.B. 3. ročník odborného semináře pro
vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti bezpečnosti (dále jen „seminář“). Z pozvaných
15 představitelů vysokých škol se jednání zúčastnili zástupci 12 vysokých škol.

Odborný program semináře byl rozčleněn do tří tematických bloků:
•

výuka krizového managementu na Slovensku,

•

nová koncepce ochrany obyvatelstva,

•

historie a současnost integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“).

Zkušenosti s výukou krizového řízení na Slovensku prezentovali zástupci těchto vysokých
škol:
•

Vysoká škola ekonomie a managementu veřejné správy Bratislava,

•

Technická univerzita Košice,

•

Fakulta speciálního inženýrství Žilinské univerzity v Žilině.

Koncepci ochrany obyvatelstva a problematiku IZS přednesli zástupci MV-GŘ HZS ČR
a zástupce Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava.

V diskusi na závěr semináře přítomní zástupci vysokých škol velmi ocenili možnost výměny
zkušeností v oblasti vzdělávání v krizovém řízení. Současně požádali vzhledem k širokému
záběru problematiky IZS o její zařazení na některý z příštích seminářů.

Konference Management bezpečnosti 2013
MV-GŘ HZS ČR zorganizovalo ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké
školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve dnech 25. – 26. dubna 2013 v prostorách
Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech konferenci Management bezpečnosti 2013 (dále
jen „konference“) na téma „Potraviny a bezpečnost“.

Konference byla určena pro náměstky ředitelů HZS krajů pro prevenci a civilní nouzovou
připravenost a vedoucí pracovišť krizového řízení krajských úřadů.
Programově byla konference rozčleněna do tří tematických bloků:
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•

potraviny a bezpečnost ve světě,

•

potraviny a bezpečnost v ČR,

•

metanolová kauza.

Účastníci jednání hodnotili zařazení prezentované problematiky jako velmi aktuální. Zároveň
dospěli ke shodě, že pro praxi je velmi přínosné organizování takto specifiky zaměřených
konferencí.

Bezpečnostní výzkum
Oddělení strategií v roce 2013 pokračovalo v aktivitách souvisejících s bezpečnostním
výzkumem. Nad rámec běžných aktivit proběhlo i hodnocení ročních zpráv výzkumných
projektů. Páteří je členství ve dvou radách: „Rada pro bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace
– veřejná soutěž“ a „Rada pro bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace – veřejná zakázka“.
Z účastí v těchto radách mimo jiné vyplývá i povinnost odborného hodnocení předložených
projektů (výzkumných záměrů) bezpečnostního výzkumu.

U příslušných projektů bezpečnostního výzkumu, určených k realizaci, zastávají členové
oddělení strategií úlohu odborných garantů.

Ministerstvo vnitra prostřednictvím zmíněných Rad v souladu se schválenými prioritními cíli
zadává výzkumné projekty v oblasti bezpečnostního výzkumu.

Činnost odborné podskupiny pro vyhodnocování CBRN štábu MV-GŘ HZS ČR
Odborná podskupina pro vyhodnocování CBRN štábu MV-GŘ HZS ČR se na základě své
gesce podílela ve dnech 26. - 28. března 2013 na cvičení ZÓNA 2013. Toto cvičení bylo
zaměřeno na řešení simulované radiační havárie na Jaderné elektrárně Dukovany.

Koordinaci cvičení zajišťovalo MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s dalšími dotčenými
ústředními úřady, správními úřady Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a složkami IZS,
z jejichž zástupců byla vytvořena řídící skupina k přípravě a vyhodnocení cvičení.

Členové

odborné

podskupiny

pro

vyhodnocování

CBRN

štábu

MV-GŘ HZS ČR

ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) nadále
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procvičovali a udržovali jak znalost ovládání programů ESTE EDU a ESTE ETE na cvičných
scénářích úniků radioaktivních látek z JEDU (jaderná elektrárna Dukovany) či z JETE
(jaderná elektrárna Temelín), tak znalosti potřebné pro vyhodnocování situace za pomoci
těchto programů (např. během cvičení Zóna 2010 a Zóna 2013).

Dále odborná podskupina pro vyhodnocování CBRN štábu MV-GŘ HZS ČR pokračovala
v periodickém ověřování funkčnosti datových propojení mezi pracovišti HZS ČR a SÚJB
formou spojení mezi programy ESTE EDU a ESTE ETE umístěnými na pracovištích
MV-GŘ HZS ČR a servery SÚJB. Toto je rozšířením již existující praxe ověřování funkčnosti
aktualizací těchto programů vždy po aktualizaci dodavatelem.

NATO
V rámci NATO se odbor CNP a strategií podílí na práci Výboru pro civilní nouzové
plánování (dále jen „CEPC“) a Skupiny pro civilní ochranu (dále jen „CPG“). Plenární
jednání CEPC i CPG se uskutečnilo v roce 2013 tradičně dvakrát. Z plenárních jednání
CEPC byly předloženy zprávy na národní VCNP. I v roce 2013 pokračovalo plnění úkolů
vyplývajících z Ministerské směrnice CNP NATO na roky 2010 – 2013. ČR je členem ad hoc
skupiny pro raketovou obranu, což je jedna ze současných priorit NATO. ČR byla také
členem týmu pro přípravu semináře „Mezinárodní spolupráce a pomoc při mimořádných
událostech – výzvy a perspektivy při aplikaci tzv. host nation support“, který se uskutečnil
v Sarajevu v Bosně a Hercegovině v červnu 2013. V bloku, věnovaném poskytování
mezinárodní pomoci, MV-GŘ HZS ČR prezentovalo téma získané zkušenosti z poskytování
mezinárodní pomoci během povodní Polsku v roce 2010. Dne 15. 11. 2013 se zástupci MVGŘ HZS ČR zúčastnili semináře na téma „Připravenost na extrémní vesmírné počasí“.

Koordinace naplňování závazků ČR vyplývajících z členství v NATO je zajišťována
prostřednictvím pravidelných koordinačních schůzek odborných pracovníků ústředních
správních úřadů zastupujících ČR v plánovacích výborech a skupinách civilní části NATO.
Koordinační schůzky byly v roce 2013 uspořádány ve dnech 6. 5. 2013 a 11. 11. 2013
v prostorách MV-GŘ HZS ČR. V průběhu roku 2013 bylo zaevidováno více než 700
dokumentů NATO utajovaného i neutajovaného charakteru.
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Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

Vzdělávací činnost

Mezinárodní kurzy

14. ročník mezinárodního výcvikového kurzu na ochranu proti chemickým zbraním pod
hlavičkou Organizace pro zákaz chemických zbraní se sídlem v Haagu (Organisation for the
Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Zastoupeny byly tyto země: Etiopie, Keňa, Mauricius, Rwanda, Seychely a Uganda. Kurz byl
koncipován jako pokročilý kurz pro účastníky ze států východní Afriky a probíhal v IOO L.B.
v termínu 20. – 24. května 2013.

V roce 2013 získal IOO L.B. pamětní plaketu Organizace pro zákaz chemických zbraní.
Tímto byla oceněna již více než patnáctiletá spolupráce IOO L.B. a OPCW v oblasti
vzdělávání a výcviku odborníků na chemickou ochranu z celého světa. Zvláště byl oceněn
profesionální přístup instruktorů a vysoká odbornost přednášek a výcviku. Organizace OPCW
byla oceněna v roce 2013 Nobelovou cenou za mír.

IOO L.B. se podílel na vzdělávací činnosti ve výcvikovém středisku Joint Chemical,
Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence ve Vyškově a Academy
for Crisis Management, Emergency Planning and Civil Protection v Bad Neuenahr-Ahrweiler
(Německo).

Kvalifikační, specializační, zdokonalovací a další kurzy a edukační aktivity

Druhy kurzů realizované v roce 2013:
•

Specializační kurz – Kontrolní činnost

•

Specializační kurz – Stavební prevence

•

Radiační ochrana Z (získání specializace)

•

Radiační ochrana P (prodloužení specializace)
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•

Detekce, monitorování a odběr vzorků nebezpečných chemických látek

•

Obsluha programového balíku SEOD HZS „Z“ (získání specializace)

•

Obsluha programového balíku SEOD HZS „P“ (prodloužení specializace)

•

Kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů – chemická část

•

Kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů – radiační část

•

Cvičení krizového štábu

•

Kurz krizového řízení pro TRIVIS Praha

•

Kurzy vyrozumění a varování

•

Periodické přezkoušení uživatelů zadávacích terminálů JSVV

Celkový přehled vzdělávací činnosti
Počet

Typ vzdělávací činnosti

akcí

Mezinárodní, kvalifikační, specializační,
zdokonalovací a další kurzy
Instrukčně metodická zaměstnání, semináře a
ostatní vzdělávací akce
Celkem

účastníků

69

699

45

971

114

1 670

Konference, semináře a workshopy pořádané nebo spolupořádané IOO L.B.
• Konference „Krizový management 2013“. Lázně Bohdaneč: IOO L.B., Ústav
regionálních a bezpečnostních věd Univerzity Pardubice, 23. – 24. 9. 2013.
• Vánoční konference 2013 „Ochrana obyvatelstva, bezpečnostní výzkum a nové
přístupy ke vzdělávání“. Lázně Bohdaneč: IOO L.B., Sdružení požárního
a bezpečnostního inženýrství FBI VŠB – TU Ostrava, 11. – 12. 12. 2013.
• Bezpečnostní konference „Riziková bezpečnostní budoucnost pro Evropu a ČR: Jsme
na ni připraveni?“ Praha: Středisko bezpečnostní politiky Univerzity Karlovy v Praze,
MV-GŘ HZS ČR IOO L.B. za podpory Nadace Friedricha Eberta a Zastoupení
Evropské komise v ČR, 20. 5. 2013.
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• XX. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek. Lázně
Bohdaneč: MV-GŘ HZS ČR IOO L.B., 24. – 26. 6. 2013.
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Věda a výzkum

Výzkumný tým IOO L.B. převzal 11. listopadu 2013 z rukou ministra vnitra Cenu ministra
vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací za rok 2013.

Cenu získal za 2 patenty a 12 certifikovaných metodik. Světově uznané patenty, týkající se
zlepšení technického řešení filtroventilačních jednotek ochranných prostředků, byly uděleny
Mezinárodní patentovou organizací (The World Intellectual Property Organization) se sídlem
v Ženevě. Unikátním počinem je zpracování souboru 5 metodik analýzy methanolu
v lihovinách pro potřeby chemických laboratoří HZS ČR. Další zpracované metodiky se
týkají postupů stanovení nebezpečných látek v pitných a povrchových vodách, postupů pro
identifikaci neznámých látek v terénu, nebo vymezují zásady stanovení rizik nebezpečných
látek neznámého složení. Některé metodiky jsou určeny i k využití pro požární jednotky zemí
NATO.

Výzkumné projekty – hlavní řešitel IOO L.B.
• „VÝZKUMNÁ PODPORA HZS ČR A DALŠÍCH SLOŽEK IZS ČR“
V roce 2013 byly řešeny tyto dílčí úkoly:
− „Rozvoj protichemických opatření HZS ČR k ochraně obyvatelstva“,
− „Moderní konstrukce pro zajištění opatření a činnost HZS ČR a dalších složek
IZS ČR – individuální a improvizovaná ochrana“,
− „Metody a postupy HZS ČR pro měření a zkoušky koncových prvků varování“.
• „BEZPEČNOST OBČANŮ – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ“
V roce 2013 byly řešeny tyto dílčí úkoly:
− „Rozvoj nástrojů služby osobní dozimetrie HZS ČR“,
− „Individuální ochrana vybraných skupin obyvatelstva a příslušníků HZS ČR“.
Výzkumný projekt – IOO L.B. spoluřešitel
•

Systém hodnocení odolnosti prvků a sítí vybraných oblastí kritické infrastruktury
- 55 -

Specializovaná činnost

Činnost výjezdové skupiny mobilní chemické laboratoře na chemickém úseku a radiačním
úseku:
Druh činnosti

Počet akcí

Výjezdy k mimořádným událostem

17

Odběry kontaminovaných vzorků

15

Chemický a radiační průzkum v terénu

14

Zpracování odborných posudků a vyjádření

30

Převzetí, převoz a likvidace nebezpečných

15

chemických látek
Osobní konzultační a poradenská činnost

8

Distanční konzultační a poradenská činnost

31

(telefonická a e-mailová)
Celkem

130

Požadavky jednotek HZS Pardubického a Královéhradeckého kraje, MV-GŘ HZS ČR,
Policie ČR a orgánů státní správy a samosprávy byly plněny ve stacionární chemické
laboratoři. Přehled uvádí následující tabulka:
Typ zkoušky

Počet expertiz

Počet vzorků

5

69

Chemický rozbor vody

52

52

Identifikace neznámé látky

18

51

Zjišťování příčin vzniku požárů

12

29

Ostatní analýzy

16

19

Celkem

103

220

Identifikace a stanovení methanolu v
lihovinách

Validace ústřední analytické databáze OPCW
V roce 2013 IOO L.B. úspěšně splnil úkoly pracoviště validace ústřední analytické databáze
OPCW. Jedná se o budování databáze v oblasti plynové chromatografie (retenční indexy
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a infračervená spektrometrie). Zástupce IOO L.B., jako stálý reprezentant ČR, se v roce 2013
zúčastnil 37. a 38. skupinového zasedání Validační skupiny OPCW pro budování databáze
OCAD.

Činnost Certifikační komise
Na úseku specializované činnosti zabezpečoval IOO L.B. realizaci nové agendy spojené
s procesem certifikace metodik, které byly jedním z výstupů bezpečnostního výzkumu.

Odborný obsah metodik, novost postupů a možnosti jejich aplikace v rámci činnosti HZS ČR
posuzovala Certifikační komise MV-GŘ HZS ČR (dále jen „Certifikační komise“).
Výsledkem procesu certifikačního řízení bylo doporučení Certifikační komise věcně
příslušnému náměstkovi generálního ředitele HZS ČR k vydání „Osvědčení o certifikaci
metodiky“ nebo zdůvodněný návrh na přerušení nebo zamítnutí žádosti o certifikaci
metodiky. Souhrnně bylo za rok 2013 projednáno celkem 9 metodik, z toho:
•

7 metodik získalo osvědčení o certifikaci,

•

2 metodiky nebyly doporučeny k certifikaci,

Výzkumné zprávy a studie, členství ve vědeckých a jiných odborných orgánech, produkce
videostudia a další aktivity v roce 2013:

Druh činnosti

Počet

Výzkumné zprávy a studie

29

Členství ve vědeckých a jiných odborných orgánech

29

Odborné metodiky

16

Příspěvky v recenzovaných časopisech a sbornících

18

Příspěvky v ostatních odborných časopisech a
sbornících z konferencí

30

Vyžádané přednášky a postery mimo HZS ČR

12

Produkce videostudia

22

Vydávání odborného recenzovaného časopisu „The
Science for Population Protection“
Anotace ze zahraničního odborného tisku
- 57 -

4
100

II.
SEKCE IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
Odbor IZS a výkonu služby ................................................................... 59
Oddělení jednotek požární ochrany ...................................................... 59
Oddělní integrovaného záchranného systému ......................................

69

Pracoviště strojní služby ....................................................................... 82
Pracoviště chemické služby .................................................................. 88
Pracoviště technické služby .................................................................. 95
Pracoviště psychologické služby ..........................................................

107

Odbor operačního řízení ......................................................................... 112
Zásahy jednotek požární ochrany .........................................................

112

Požáry ...................................................................................................

116

Operační a informační střediska HZS krajů .........................................

120

Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR .............................

124

Mezinárodní spolupráce .......................................................................

127

Odbor komunikačních a informačních systémů ............................ 133
Technický ústav požární ochrany ....................................................... 141
Vyhodnocení činnosti ...........................................................................

142

o Oblast výzkumu a vývoje .........................................................

142

o Oblast posuzování shody a certifikace .....................................

144

o Oblast akreditované zkušebny technických prostředků PO ...... 146
o Oblast požárně technických expertíz ........................................

147

o Oblast provozně ekonomická ...................................................

149

- 58 -

Odbor IZS a výkonu služby

Oddělení jednotek požární ochrany

K 31. 12. 2013 byly počty jednotek požární ochrany zařazené v plošném pokrytí území ČR
následující:

Počty jednotek PO (plošné pokrytí) v roce 2013:
Plánované počty jednotek PO - plošné pokrytí 2013
JPO I, JPO II/1, JPO II/2, JPO III/1, JPO III/2 a JPO V - jednotky PO zahrnuté v PP
I

II/1

II/2

II

III/1

III/2

III

V

Celkem

Hl. město Praha

13

0

0

0

18

0

18

16

47

Středočeský

32

34

3

37

208

22

230

423

722

Jihočeský

20

9

0

9

89

13

102

782

913

Plzeňský

16

12

0

12

102

0

102

585

715

Karlovarský

9

12

0

12

34

0

34

32

87

Ústecký

20

14

1

15

99

0

99

102

236

Liberecký

9

13

1

14

69

7

76

116

215

Královéhradecký

14

23

2

25

90

1

91

337

467

Pardubický

15

29

0

29

79

0

79

442

565

Vysočina

21

16

0

16

105

2

107

760

904

Jihomoravský

27

10

0

10

164

8

172

411

620

Olomoucky

13

28

0

28

70

0

70

359

470

Moravskoslezský

23

40

3

43

92

1

93

229

388

Zlínský

13

21

3

24

48

0

48

297

382

Celkem 2013

245

261

13

274

1267

54

1 321

4 891

6 731

Celkem v 2012

245

268

21

289

1249

52

1 301

4 839

6 674

0

-7

-8

-15

+18

+2

+20

+52

+57

Kraj

Rozdíl 2013 vs.
2012
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Výchozím dokumentem je Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 36/2005, kterým se stanoví
podrobnosti k zabezpečení plošného pokrytí území České republiky jednotkami požární
ochrany v podmínkách kraje. V souladu s tímto pokynem bylo HZS krajů uloženo
zabezpečovat realizaci plošného pokrytí ve spolupráci se zřizovateli jednotek PO do konce
roku 2012 v souladu s navrhovanou dislokací jednotlivých druhů a kategorií jednotek PO.

Počet hasičů v 2013:

Jednotky SDH vybraných obcí - JPO II/1

Jednotky SDH vybraných obcí - JPO II/2

Jednotky SDH vybraných obcí - JPO III/1

Jednotky SDH vybraných obcí - JPO III/2

Jednotky HZS podniků - JPO IV

VHJ

Jednotky SDH obcí s míst. působ. - JPO V

Jednotky SDH podniků - JPO VI

Celkový součet

Královéhradecký
Jihočeský
Vysočina
Jihomoravský
Karlovarský
Liberecký
Olomoucký
Moravskoslezský
Plzeňský
Pardubický
Středočeský
Ústecký
Zlínský
hl. m. Praha
Celkem JPO v 2013:

Jednotky HZS krajů - JPO I

Počty jednotek PO (skutečné počty) v roce 2013:

14

24

1

90

1

2

3

328

12

475

20

2

0

96

13

6

1

995

33

1 166

21

10

0

108

2

3

2

759

11

916

26

11

0

163

8

3

1

407

9

628

8

12

0

34

0

4

1

32

3

94

9

11

1

71

7

1

0

122

5

227

13

29

0

69

0

3

1

354

12

481

22

40

3

93

1

11

0

228

12

410

16

12

0

102

0

2

0

617

7

756

15

24

0

83

0

4

2

441

5

574

32

15

1

194

27

13

3

871

17

1 173

21

14

1

99

0

15

1

101

8

260

13

18

3

51

0

5

0

297

10

397

11
241

0
222

0
10

18
1271

0
59

8
80

1
16

16
5568

7
151

61
7 618

6 249 2 664 240 15 252 1 416 2 429 471
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50 112 1 359 80 192

Celkem JPO v 2012:
Počet hasičů v 2012:
Rozdíl 2013 vs 2012
Rozdíl 2013 vs 2012

240

220

8

1271

57

80

18

6 199 2 640 192 15 252 1 368 2 429 471

5651

171

7716

50 859 1 539 80 949

+1

+2

+2

0

+2

0

-2

-83

-20

-98

+50

+24

+48

0

+48

0

0

-747

-180

-757

Odborná příprava a vzdělávání
•

Participace na zadávání odborných materiálů na vzdělávacím portálu www.hasicivzdelavani.cz,

•

podíl na vzniku systému e-learningového kurzu pro velitele jednotek SDH obcí,

•

vyhodnoceno školení členů jednotek SDH obcí za rok 2012 na funkcích velitel
a strojník.

Oblast sportu
Úkoly stanovené plánem hlavních úkolů MV-GŘ HZS ČR:
•

zajištění VC ČR v požárním útoku družstev HZS ČR a HZS podniků,

•

zajištění Českého poháru v TFA,

•

zajištění Českého poháru v dvojboji,

•

zajištění Mistrovství republiky v požárním sportu - Mladá Boleslav,

•

zajištění Mistrovství světa v požárním sportu - Jižní Korea.

Další úkoly:
•

Organizační zabezpečení XXVII. ročníku soutěže „HALA JABLONEC NAD NISOU
2013 PROFI“ v požárním sportu,

•

zajištění cen pro oblast sportu při HZS ČR,

•

zajištění podkladů pro vyhlášení Mistrů HZS ČR za rok 2013,

•

zajištění podkladů pro činnost reprezentace v požárním sportu a reprezentace
v disciplínách TFA,

•

výklad pravidel požárního sportu a úprava pravidel soutěží v disciplínách TFA,

•

zajištění vyhlášení nejlepšího sportovce a družstva HZS ČR za rok 2013,

•

zajištění kvalifikačního kurzu RI - TFA a RI - PS,

•

zpracování podkladů k evidenci národních rekordů v požárním sportu.
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Účelová neinvestiční dotace jednotkám SDH obcí
Úkoly stanovené plánem hlavních úkolů MV-GŘ HZS ČR:
•

Vydáno 42 rozhodnutí, kterými se poskytla účelová neinvestiční dotace z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek SDH obcí
krajům v roce 2013 nebo měnila vydaná rozhodnutí;

•

v průběhu roku 2013 přijaty žádosti 14 krajů o zvýšení účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek SDH
obcí a zajištění dalších činností v souvislosti s agendou poskytnutí této účelové
neinvestiční dotace,

•

zpracován rozpočet účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do
rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2014,

•

zveřejňování údajů a dalších informací o této poskytnuté účelové neinvestiční dotaci
v roce 2013 na portálu ministerstva financí www.dotinfo.cz.

Další úkoly
•

Zpracován souhrn požadavků krajů a agenda s finančním odborem MV-GŘ HZS ČR
na poskytnutí finančních prostředků 200 mil. Kč dle usnesení vlády ČR č. 532 ze dne
3. července 2013 bodu III., který zní: „(vláda) souhlasí s uvolněním částky 200 mil.
Kč z kapitoly Státní dluh do kapitoly MV státního rozpočtu ČR na rok 2013 na pokrytí
mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
nasazených v průběhu povodně“,

•

přijaty žádosti 14 krajů o účelovou neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy s názvem: „Neinvestiční transfery krajům a hl. m.
Praze podle usnesení vlády k povodním“ na pokrytí mimořádných finančních
prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu
povodně v červnu 2013 a zajištění dalších činností v souvislosti s agendou poskytnutí
této účelové neinvestiční dotace,

•

vydáno 15 rozhodnutí, kterými byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy s názvem: „Neinvestiční transfery
krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním“ na pokrytí mimořádných
finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených
v průběhu povodně v červnu 2013,
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•

zveřejňování údajů a dalších informací o této poskytnuté účelové neinvestiční dotaci
v roce 2013 na portálu ministerstva financí www.dotinfo.cz.

Kontrolní činnost
•

realizovány komplexní kontroly v části věcně příslušné oddělení jednotek PO,
kontroly proběhly u HZS Olomouckého kraje a Středočeského kraje.

Operační řízení
•

participace při taktickém cvičení složek IZS – „ZÓNA 2013“ (činnost ve štábu MVGŘ HZS ČR),

•

činnost ve štábu MV-GŘ HZS ČR při povodních v červnu 2013.

Komise – pracovní skupiny
•

průběžné plnění úkolů v pracovní skupině „Zařízení simulující reálné podmínky
požáru“,

•

průběžná činnost v rámci pracovní komise MV-GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu
jednotek PO,

•

průběžná činnost v rámci grantové komise MV-GŘ HZS ČR,

•

plnění úkolů v pracovní skupině k problematice železničních a silničních tunelů,

•

plnění úkolů v pracovní skupině HZS hl. m. Prahy - tunel Blanka,

•

plnění úkolů při přípravě ČSN 73 0849 - Metro,

•

plnění úkolů v rámci komise požárního sportu a komise tělesné přípravy a sportu,

•

plnění úkolů v pracovní skupině „Flashover trenažéry“,

•

plnění úkolů v pracovní skupině při přípravě a realizaci Videoprojekce - silniční
tunely,

•

plnění úkolů v Ústřední odborné radě hasičských soutěží při SH ČMS.

Zahraniční služební cesty (ZSC), odborné stáže, výcviky
•

Bělehrad, Srbsko – mezinárodní komise k problematice zdolávání lesních požárů.
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IMZ
Úkoly stanovené plánem hlavních úkolů MV-GŘ HZS ČR:
•

zajištění semináře k problematice „Odborná příprava hasičů ve Flashover
polygonech“,

•

zajištění IMZ IZS a OPŘ, zajištění IMZ HZS podniků,

•

podklady pro IMZ začínajících závodníků soutěží v disciplínách TFA.

Cvičení
•

Činnost při taktickém cvičení složek IZS – „ZÓNA 2013“ (činnost ve štábu MV-GŘ
HZS ČR).

Posouzení – stanoviska
•

zpracování stanovisek na dopisy obcí ve věci jednotek SDH obcí,

•

zpracování odpovědí pro ředitelku ODK k problematice zřizování jednotek požární
ochrany,

•

zpracování odpovědi pro vrchní ředitelku sekce kabinetu ministra vnitra na dopis pana
Šidáka ohledně dotací za povodně 2013,

•

zpracování odpovědi pro ředitele kanceláře ministra vnitra ohledně vybavení JSDHO
Bulovka,

•

zpracování odpovědi senátorovi Pavlovi Eybertovi ohledně posílení Stanic HZS ČR
Tábor a Soběslav,

•

zpracování odpovědi na dopis pana Hornyše navrhující zefektivnění hasebních úkonů,

•

zpracování stanovisek ke změnám kategorií jednotek PO,

•

zpracování stanoviska k proplácení ušlého výdělku členům JSDHO,

•

zpracování stanoviska ve věci zrušení povinnosti ČD Cargo a.s. zřídit jednotku PO,

•

posouzení aktualizací plošného pokrytí a změn kategorií JPO.

•

zpracování stanovisek k modernizaci železničních tratí, modernizaci D1,

•

St. PRE-Silniční okr. kol. Prahy-st. 511 Běchovice - D1,

•

St. PRE-nov. TP LPG 200 00,

•

posouzení "Učební osnovy NOV",

•

stanovisko PRE - V 543 Velká nad Veličkou - Uherský Brod,

•

stanovisko PRE - MŠ v polyfunkčním objektu,
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•

stanovisko PRE - zrušení JPO IV – United Energy a.s.,

•

stanovisko - P1 HZS SCK – Čáslav,

•

stanovisko FO - náběhová plošina cvičné věže – ZÚ HZS ČR,

•

stanovisko FO - monitor pro FOK Zbiroh,

•

stanovisko FO - časomíra pro HZS SčK,

•

stanovisko k ČSN 73 7507 – Silniční tunely,

•

stanovisko FO - cvičná věž – HZS hl. m. Prahy,

•

stanovisko-Vedení 2x110 kV-TR Červený vrch – TR Sever,

•

stanovisko-Nové vedení 2x110 kV-Babylon-Štětí,

•

stanovisko CREAM Real Estate – reklamní panely.

Lezci – letečtí záchranáři
•

průběžná činnost v rámci Sboru hlavních instruktorů HZS ČR (UPO – Velké Poříčí,
jednání se konalo 2x) a v rámci lektorského sboru,

•

zajištění součinnostních výcviků s ČSS-SZS v Českém krasu a Moravském krasu,

•

zajištění soutěže v lezení na obtížnost (28.11.2013, Praha),

•

průběžné vydávání průkazů leteckým záchranářům HZS ČR,

•

spolupráce se vzdělávacím zařízením HZS Královéhradeckého kraje – UPO Velké
Poříčí v oblasti koordinace činností ve výšce a nad volnou hloubkou.

SIAŘ GŘ HZS ČR
Úkoly stanovené plánem hlavních úkolů MV-GŘ HZS ČR:
•

vydán Pokyn GŘ HZS ČR č. 4 ze dne 18. 1. 2013, kterým se stanoví požadavky na
vedení odborné přípravy v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru
používaných u HZS ČR,

•

vydán Pokyn GŘ HZS ČR č. 56 ze dne 20. 12. 2013, kterým se stanoví územní
působnost skupin leteckých záchranářů HZS ČR vykonávajících službu na leteckých
základnách Letecké služby Policie ČR a pravidla výkonu služby,

•

vydán Pokyn GŘ HZS ČR č. 53 ze dne 19. 12. 2013, k odborné způsobilosti
zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách hasičských záchranných
sborů podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru,
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•

vydán Pokyn GŘ HZS ČR č. 54 ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanovují normy
znalostí hasičů,

•

vydán Pokyn GŘ HZS ČR č. 57 ze dne 20. 12. 2013, kterým se stanoví základní
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS
ČR.

Další úkoly
•

vydány osnovy odborné přípravy pro lektory a hlavní lektory v zařízeních simulujících
reálné podmínky požáru,

•

vydáno oznámení NGŘ HZS ČR pro IZS a OŘ, kterým se stanoví témata základního
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS
ČR na rok 2014,

•

zpracován návrh pokynu GŘ HZS ČR, k odborné přípravě a odborné způsobilosti
členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků,

•

zpracovány návrhy norem znalostí:
A. Normy znalostí pro jednotky HZS kraje, Záchranného útvaru HZS ČR a HZS
podniku:
1. Norma znalostí pro funkci „velitel čety“
B. Normy znalostí pro jednotky SDH obce a SDH podniku:
1. Norma znalostí SDH pro funkci „hasič“
2. Norma znalostí SDH pro funkci „strojník I“
3. Norma znalostí SDH pro funkci „strojník II“
4. Norma znalostí SDH pro funkci „technik technické a chemické služby“
5. Norma znalostí SDH pro funkci „technik ochrany obyvatelstva“
6. Norma znalostí SDH pro funkci „velitel družstva a velitel jednotky SDH“

•

zpracován návrh učebních osnov kurzu V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH
obcí,

•

zpracován návrh učebních osnov kurzu S-8 strojníků jednotek SDH obcí a SDH
podniků,

•

zpracován návrh učebních osnov kurzu V-8 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH
obcí,
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•

vydány učební osnovy kurzu T OOB-16 technik ochrany obyvatelstva pro členy
jednotek SDH obcí.

Ostatní činnost:
Úkoly stanovené plánem hlavních úkolů MV-GŘ HZS ČR:
•

vydáno 62 rozhodnutí, kterými se poskytla neinvestiční dotace ze SR nestátním
neziskovým organizacím (dále jen “NNO“) v roce 2013 nebo měnila vydaná
rozhodnutí; celkem byla dotace poskytnuta 19 NNO.

Další činnost
•

finalizace „Koncepce používání zařízení simulující reálné podmínky požáru při
odborné přípravě hasičů“,

•

vyhodnocení restrukturalizace HZS SŽDC,

•

zabezpečení prostor a přezkušování příslušníků TÚPO a GŘ HZS ČR z tělesné
zdatnosti, vyhotovení osvědčení,

•

stanoveny hlavní oblasti státní dotační politiky na rok 2014,

•

zpracovány připomínky k materiálu „Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní
správy“.

•

vyhlášeny granty na rok 2014 pro NNO,

•

vydány „Podmínky pro poskytování a použití neinvestičních dotací ze státního
rozpočtu ČR pro NNO na rok 2014“,

•

přijaty žádosti NNO o státní dotaci na rok 2014 a zajištění další činnosti související
v grantové komisi v souvislosti s agendou NNO,

•

zadávání informací o poskytnutí dotace v roce 2013 a na rok 2014 na portálu
ministerstva financí www.dotinfo.cz.,

•

zajištěno předání publikací a odborných materiálů vydaných prostřednictvím NNO
prostřednictvím SOZ HZS ČR, sklad Kamenice,

•

vyhodnocení zásahovosti JPO za rok 2012,

•

zajištění slavnostních a pietních aktů – kladení věnců, prapor – čestná jednotka GŘ
HZS,
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•

řešení problematiky pohotovostních zásob výbušnin v rámci Správy státních
hmotných rezerv – vytvoření společných pohotovostních zásob výbušnin s PČR,

•

spolupráce s odborem KIS na problematice přednostního volání za krizových stavů,

•

řešení problematiky výstavby protihlukových stěn kolem železnic a pozemních
komunikací,

•

inventarizační činnost v rámci odboru IZS a VS GŘ a operačního řízení GŘ,

•

zavádění modulu odborné přípravy jednotek SDH obcí v rámci IKIS II,

•

příprava a podpis dohody trhacích prací a pyrotechnických činností mezi HZS ČR
a Policií ČR,

•

příprava podkladů pro statistickou ročenku a článků pro časopis 112,

•

webová administrace rubrik jednotek PO a sportu na hzscr.cz, administrace intranetu
HZS ČR,

•

zajištění preventivně výchovné činnosti – přednášky z oblasti požární ochrany
v mateřských a na základních školách,

•

oponentní posudky (FBI, PA), konzultace se studenty apod.,

•

hodnocení projektů v rámci IOP (pořízení zásahové techniky).

•

zpracování podkladů k vyúčtování náhrad za likvidační práce prováděné JPO HZS ČR
v souvislosti s DN - do 31. srpna 2013,

•

příprav a realizace Směrnice k vyúčtování úhrad nákladů za zásahy prováděné u DN
JPO – od 1. září 2013,

•

ověřování odborné způsobilosti v TSŘ – ŠVZ HZS ČR, středisko Brno,

•

inventury na odboru operačního řízení GŘ.
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Oddělení integrovaného záchranného systému (IZS)

V roce 2013 plnilo oddělení IZS následující hlavní úkoly:

1.

Dokončení nové STČ-13/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Reakce
na chemický útok v metru“

V průběhu roku 2013 byla dokončena, schválena a ke dni 1. 7. 2013 vydána nová typová
činnost složek IZS při společném zásahu STČ-13/IZS „Reakce na chemický útok v metru“
(viz SIAŘ GŘ HZS ČR částka 43/2013). Typová činnost byla předložena pro informaci
na 56. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování konané dne 17. září 2013.

2.

Uspořádání výroční porady představitelů složek IZS a resortních odborných útvarů.

Každoroční pracovní porada zástupců složek integrovaného záchranného systému se konala
v areálu Školního a výcvikového zařízení HZS ČR, Trnkova 85, Brno, a to 16. dubna 2013.
Účastníci byli seznámeni se soubory typových činností, s nově schválenými a dále
připravovanými, ÚPP IZS, dohodami v rámci IZS; STČ 12/IZS - TČ složek IZS při
poskytování psychosociální pomoci; s požárem lesa u Bzence a s možnostmi nasazení
vrtulníků AČR pro složky IZS.
Účastníci se měli možnost prohlédnout areál Školního a výcvikového zařízení HZS ČR.

3.

Účast v mezinárodních cvičeních MODEX Falck 2013

V roce 2013 se oddělení IZS podílelo na přípravě účasti a organizaci české účasti na dvou
evropských cvičeních modulů civilní ochrany MODEX FALCK 2013 v Dánsku
a v Bulharsku.

a. MODEX FALCK – DÁNSKO 2013
Cvičení se konalo ve dnech 24. až 29. ledna 2013 ve výcvikovém středisku Dánské agentury
pro mimořádné události v Tinglev. Cvičení je jedním ze šesti cvičení, které organizuje
společnost Falck v rámci tendru Evropské komise na přípravu, organizaci a vyhodnocení
cvičení modulů civilní ochrany.
Česká republika se cvičení zúčastnila s nově vytvořeným modulem Advanced Medical Post
(Předsunutá zdravotnická jednotka). Tato jednotka je tvořena členy Traumateamu ČR
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z Fakultní nemocnice Brno a logistickou částí USAR odřadu HZS hl. m. Prahy. Cvičení se
dále zúčastnily USAR odřady z Velké Británie (ISAR) a z Islandu (ICE-SAR), které patří k
nejzkušenějším USAR odřadům v Evropě. Dále se cvičení zúčastnil tým koordinátorů EU,
tzv. EU Civil Protection team, který měl za úkol koordinovat činnost modulů a zahraniční
záchranářské a materiální pomoci.

Námětem cvičení bylo zemětřesení v zemi Euland a následná žádost o pomoc ve formě
speciálních týmů pro vyprošťování osob ze zřícených budov, polních zdravotnických
jednotek, týmů na velkokapacitní čerpání vody atd.

Během čtyřdenního cvičení byl Traumateam ČR prověřen v náročných podmínkách
a nepřetržité činnosti na místě téměř 72 hodin. Během svého působení Traumateam ČR ošetřil
227 raněných, z toho 84 těžce raněných a 18 obětí svým zraněním podlehlo.

b. MODEX FALCK - BULHARSKO 2013
Ve dnech 20. - 27. března 2013 se v Bulharské Montaně konalo mezinárodní taktické cvičení
MODEX FALCK 2013, kterého se uskutečnilo v areálu výcvikového střediska Bulharského
Generálního ředitelství požární bezpečnosti a civilní ochrany a v přilehlém okolí.

Cílem cvičení bylo vyslání modulu České republiky Střední USAR tým (Czech Emergency
Response Team Medium Urban Search and Rescue, dále jen „CZERT MUSAR“) na
mezinárodní záchrannou operaci v souvislosti se simulovanou mimořádnou událostí
(zemětřesení) ve fiktivní zemi Euland, zapojení do záchranných prací a koordinace činnosti
s místními orgány krizového řízení, místními a zahraničními záchrannými složkami v místě
mimořádné události.

Cvičení se účastnil střední USAR odřad Ostrava, který se skládal z 29 příslušníků HZS MSK,
6 kynologů předurčených pro MZO, jednoho lékaře z ÚN Brno a příslušníka HZS hl. m.
Prahy, který byl do týmu zařazen jako bezpečnostní důstojník. Tým se na místo cvičení
přepravoval po vlastní ose pozemní cestou a po svém příjezdu se ihned zapojil do
záchranných prací a koordinace činnosti se zahraničními záchrannými složkami v místě
mimořádné události. Dle nahraných scénářů na místě plnil úkoly organizátorů spočívající
zejména ve vyhledání a záchraně zraněných osob v sutinách zřícených objektů. Konkrétně
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prováděl průzkum místa události, vyhledání přeživších osob za pomoci kynologických týmů
a elektronického vyhledávacího zařízení a provádění dalších činností směřující k záchraně
osob (stabilizace objektu, různé druhy průrazů apod.).

Společně s českým středním USAR týmem se cvičení zúčastnily i podobné týmy z Estonska
a Slovinska a tým koordinátorů EU (EU Civil Protection Team).

V roce 2013 plnilo oddělení IZS následující ostatní úkoly:

1.

Nová STČ-14/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Amok – útok
aktivního střelce“

V průběhu roku 2013 byla zpracována a schválena nová typová činnost složek IZS při
společném zásahu STČ-14/IZS „Amok – útok aktivního střelce“. Typová činnost bude po
svém vydání rovněž předložena pro informaci na 58. schůzi Výboru pro civilní nouzové
plánování dne 18. března 2014.

2.

Aktualizovaná STČ-03/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Hrozba
použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných
předmětů“

V průběhu roku 2013 byla aktualizována typová činnost složek IZS při společném zásahu
STČ-14/IZS „Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin
a výbušných předmětů“. Typová činnost bude po vydání předložena pro informaci
na 58. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování konané dne 18. března 2014.

3.

Vedení agendy dohod v rámci IZS dle pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 25/2003 (revize,
aktualizace, uzavírání nových dohod)

Oddělení IZS udržuje přehled platných dohod v rámci IZS uzavřených MV-GŘ HZS ČR.
Jedná se o dohody o plánované pomoci na vyžádání, dohody o spolupráci a dohody
o součinnosti. Celkový aktuální počet je 84 dohod, z toho 17 dohod o plánované pomoci na
vyžádání.
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Dohody
-

dohoda o spolupráci s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
(návaznost na legislativu EU při spolupráci při letecké nehodě),

-

dohoda o spolupráci s Policií ČR (vzájemná pomoc při výkonu pyrotechnických
činností a trhacích prací),

-

rámcová součinnostní dohoda mezi Ministerstvem vnitra (MV-GŘ HZS ČR + Policie
ČR) + Ministerstvem zdravotnictví + Ministerstvem financí (GŘ cel) + Ministerstvem
zemědělství (SVS) - (aktivace součinnostních opatření na vybraných hraničních
přechodech při zamezení vysoce nakažlivých onemocnění),

-

dohoda o spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví (spolupráce při předávání
informací souvisejících s řešením MU s ohrožením veřejného zdraví, při nichž může
nastat ohrožení dalších států),

-

dohoda o spolupráci s RWE Gas storage, s.r.o. (příprava a řešení mimořádných
událostí a krizových situací, které by mohly ovlivnit provoz uskladňovací soustavy),

-

dohody o spolupráci s plynařskými distribučními společnostmi: SMP Net, s.r.o., VČP
Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., RWE GasNet, s.r.o. a Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
(příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací, které by mohly ovlivnit
provoz distribuční soustavy).

Aktualizace dohod
-

dohoda o plánované pomoci na vyžádání s Fakultní nemocnicí Brno a Ministerstvem
zdravotnictví (poskytnutí trauma týmu při MU v rámci humanitární pomoci
v zahraničí),

-

dohoda o spolupráci se společností MERO ČR, a.s. (řešení MU na ropovodech
a souvisejících objektech),

-

dohoda o plánované pomoci na vyžádání s Ministerstvem obrany-Generálním štábem
Armády ČR (poskytnutí sil a prostředků Armády ČR pro záchranné a likvidační práce
při řešení MU).

U dalších dohod byly v roce 2013 aktualizovány jejich přílohy obsahující seznamy sil
a prostředků vyčleněných pro poskytnutí pomoci nebo přehled spojení na smluvní strany pro
případ vyrozumění.
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Záchranářská kynologie v rámci IZS
V roce 2013 pokračovalo oddělení IZS v plnění služebních úkolů v oblasti záchranářské
kynologie v rámci IZS. V odborné kynologické komisi generálního ředitele HZS ČR, která se
v roce 2013 sešla třikrát, byly mimo jiné projednávány oblasti stanovení nových specializaci
„Mantrailing“ pro vyhledání osob na základě starých pachových stop a specializaci „Cadaver“
pro vyhledávání osob při mimořádných událostech typu zřícení objektu v důsledku výbuchu
či požáru nebo při vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou. Tato specializace by
mohla být využita i při mezinárodních záchranných operacích v rámci vyhledávání a záchrany
osob ze zřícených objektů a budov. I v roce 2013 probíhala pravidelná odborná příprava
kynologů HZS ČR, také držitelů kynologických atestů MV a kynologů předurčených pro
mezinárodní záchranné operace. V červenci organizovalo MV-GŘ HZS ČR u příležitosti
10. výročí založení a uceleného fungování záchranářské kynologie v rámci IZS pracovní
setkání. Od 05/2013 vstoupila v platnost dohoda o užívání psa zaměstnance MV-GŘ HZS ČR
p. Hotového, jejíž předmětem je zejména využívání psa k plnění služebních povinností za
účelem výcviku, odborné přípravy a provádění záchranných a likvidačních prací při vyhledání
osob v sutinách zřícených osob na území ČR.

a. Spolupráce se ZÚ HZS ČR a HZS krajů v oblasti záchranářské kynologie
Pokračuje nastavená spolupráce se ZÚ HZS ČR a HZS krajů jejiž příslušníci jsou držiteli
kynologického atestu ve specializaci S-sutinové vyhledávání a P-plošné vyhledávání. V roce
2013 příslušníci ZÚ HZS ČR, HZS Libereckého a HZS Pardubického kraje pokračovali ve
výcviku služebních psů v oblasti záchranářské kynologie a účastnili se v této souvislosti
několika výcviků, cvičení a instrukčně metodických zaměstnání pořádaných MV-GŘ HZS
ČR nebo HZS krajů, během kterých se neustále zdokonalovali jak v teoretických, tak
i praktických dovednostech ve vztahu k taktice nasazení v oblasti sutinového vyhledávání.
Několikrát byli nasazeni při záchranných a vyhledávacích prací v rámci IZS. Dva psovodi ZÚ
HZS ČR byli začleněni do struktury odřadu USAR CZ a v březnu 2013 se účastnili
mezinárodního cvičení modulů civilní ochrany MODEX FALCK v Bulharsku. Psovodi HZS
Libereckého a HZS Pardubického kraje byli také začleněni do struktury odřadu USAR CZ
a v dubnu 2013 se účastnili mezinárodního cvičení v Polsku, který pořádal Polský státní
požární sbor.
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Od léta 2013 jsme navázali spolupráci v oblasti záchranářské kynologie s příslušníkem HZS
hl. m. Prahy, který se již několikrát zúčastnil odborné přípravy a pravidelně se připravuje na
složení kynologických atestačních zkoušek MV.

b. Výcvik kynologů se psy
•

IMZ kynologů HZS ČR, 30. 1. - 2. 2. 2013, Klíny

Výcvik sutinového a lavinového vyhledání v zimních podmínkách byl organizován pro
kynology HZS ČR. Činnost byla zejména zaměřena na orientaci v terénu, přesun na místa
nasazení, nácvik koordinace a součinnosti kynologů při vyhledávacích pracích. Činnost
a nasazení kynologických týmů probíhala i za pomoci vrtulníku Policie ČR.
Kynologové se svými psy prokázali výbornou fyzickou a psychickou kondici v nelehkých
podmínkách při plnění zadaných úkolů.
•

IMZ držitelů kynologických atestů MV_sutiny, 6. – 9. 3. 2013, Klíny

V tomto termínu proběhla v Krušných horách v obci Klíny a přilehlých lokalitách odborná
příprava držitelů kynologických atestů MV-generálního ředitelství HZS ČR ve specializaci
S-sutinové vyhledávání. Výcvik byl zejména zaměřen na sutinové a lavinové vyhledání,
pohyb a práci psovoda se psem na místě zásahu v zimním období. Na výcvik dorazilo celkem
15 psovodů se svými psy z různých organizací zabývajících se záchranářskou kynologií.
•

IMZ kynologů pro MZO, 29. - 31. 8. 2013, Kaznějov a okolí

V termínu 29. – 31. srpna 2013 se v Kaznějově konala odborná příprava atestovaných
kynologů ve specializaci sutinové vyhledávání. IMZ bylo zejména zaměřeno na sutinové
vyhledání zavalených osob ve zřícených objektech a následné záchranné práce, pohyb a práci
psovoda se psem na místě zásahu a spolupráci s USAR odřadem Praha na místě zásahu.
Součástí výcviku byla i práce a činnost psovoda se psem na vodním toku řeky Berounky.
Všech 18 pozvaných psovodů bylo rozděleno do tří skupin, které operovaly v místě nasazení
a samostatně plnily zadané úkoly. Jejich transport na místa nasazení byl prováděn pomocí
těžké techniky ZÚ HZS ČR.
•

Taktické cvičení ALPHA, 11. – 14. 11. 2014, Kaznějov

Součinnostní zaměstnání vyhledávacího a záchranného týmu USAR Praha v Kaznějově,
v areálu fi. OMGD, kterého se účastnili hasiči – záchranáři z Francie a Lucemburska. Cvičení
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bylo zaměřeno na sutinové vyhledání, vyhledávací a záchranné práce, spolupráce
zahraničních USAR týmů s kynologickými týmy apod. Konkrétně byly procvičeny činnosti
s vyhledávacími

technickými

prostředky,

činnosti

při

vyhledávání

osob

pomocí

kynologických týmů, stabilizace budov apod.

c. Organizace kynologických atestačních zkoušek MV
S-sutinové vyhledávání -

05/2013, Kaznějov, 12/3
09/2013, Kaznějov, 12/6
11/2013, Kaznějov, 12/5

P-plošné vyhledávání -

05/2013, Dobrotice, 23/6 (ve spolupráci s PČR)
10/2013, Klíny, 16/3 (ve spolupráci s PČR)

d. IX. Mistrovství České republiky záchranných psů, psovodů složek
integrovaného záchranného systému v roce 2013 – Plumlov, Prostějov
V termínu 13. – 15. 9. 2013 se v Plumlově a v Prostějově konalo 9. Mistrovství České
republiky záchranných psů, psovodů složek integrovaného záchranného systému. Soutěž
pořádala z pověření MV-GŘ HZS ČR Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje
ČR. Na předmětnou akci dorazilo celkem 10 družstev z České republiky, včetně soutěžního
týmu ze Spolkové republiky Německo.

Praktické nasazení záchranných týmů probíhalo od 21:00 hod dne 13. 9. 2013 do 16:00 hod.
dne 14. 9. 2013. Každý tým absolvoval jedno denní a jedno noční nasazení. Prostory pro
sutinové a plošné vyhledávání byly vždy vedle sebe a soutěžící prováděli činnost současně na
obou pracovištích (první kynolog na sutině, druhý kynolog na ploše. Kynologický tým HZS
ČR, který byl složen z příslušníků ZÚ HZS ČR a příslušníka HZS Libereckého kraje, se
umístil na šestém místě.

Přehledné výsledky (týmy, jednotlivci)
kategorie týmy:
1.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH Hejnice)

2.

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR-1

3.

Svaz záchranných brigád kynologů ČR
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kategorie jednotlivci sutiny:
1.

Jindřich Nečas (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Hejnice)

2.

Jiří Vlček (Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR-1)

3.

Ladislav Pozdníček (Svaz záchranných brigád kynologů ČR)

kategorie jednotlivci plochy:
1.

Marcus Miller (THW Torgau)

2.

David Volný (Kynologická záchranná jednotka ČR)

3.

Pavla Zamykalová (Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR-1)

e. 10. výročí založení záchranářské kynologie v IZS
26. července 2013 organizovalo MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s občanským sdružením
Search And Rescue Czech Republic u příležitosti 10. výročí založení a uceleného fungování
záchranářské kynologie v rámci IZS pracovní setkání, které se konalo v areálu HZS ČR ve
Zbirohu. Záštitu nad pracovním setkáním převzal generální ředitel HZS ČR plk. Ing.
Drahoslav Ryba.

Pracovní setkání bylo zaměřeno na vyhodnocení činnosti psovodů se psy od doby vytvoření
systému kynologie v rámci IZS až do současnosti, s důrazem zejména na zásahovou činnost
a spolupráci kynologů se psy se záchrannými složkami na místě mimořádné události.
Pracovní setkání bylo doplněno řadou statických i dynamických ukázek související s činností
záchranářské kynologie.

Záměrem akce bylo setkání všech představitelů záchranných a bezpečnostních sborů,
zástupců jednotlivých nevládních organizací, občanských sdružení a spolků, kteří
se záchranářskou kynologií v rámci IZS v minulosti zabývali nebo dosud aktivně zabývají.

Mezinárodní problematika, spolupráce s Evropskou komisí, OSN (UN-OCHA) a dalšími
mezinárodními subjekty, evropské moduly civilní ochrany
Oddělení IZS koordinovalo v rámci HZS ČR v roce 2013 spolupráci s Evropskou komisí
v oblasti přípravy a školení koordinátorů humanitární pomoci a předurčených členů
mezinárodních záchranných jednotek. V této oblasti se jedná zejména o účast předurčených
osob v kurzech v rámci Mechanismu Společenství a v mezinárodních cvičeních. V roce 2013
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se kurzů Mechanismu Společenství zúčastnilo celkem 21 osob. Dále se vyškolení styční
důstojníci HZS ČR účastnili mezinárodních cvičení organizovaných nebo spolufinancovaných
Evropskou komisí jako hodnotitelé cvičení nebo experti na koordinaci zahraniční humanitární
pomoci, např. cvičení EU TARANIS 2013 (Rakousko), TRIPLEX 2013 (Dánsko, Německo)
apod.

K problematice modulů CO se v Bruselu uskutečňují pravidelná jednání expertní pracovní
skupiny a další jednání a workshopy pro představitele modulů CO. V roce 2013 se
uskutečnily 2 jednání expertní pracovní skupiny (27. 5. 2013 a 5. 12. 2012).

Dále oddělení IZS koordinovalo v roce 2013 spolupráci s UN-OCHA (Úřad OSN pro
koordinaci humanitárních záležitostí) a jeho INSARAG Sekretariátem pro v oblast
poskytování humanitární pomoci do zahraničí a spolupráce při vyhledávacích a záchranných
pracích ze zřícených budov. V roce 2013 vyslalo oddělení IZS své zástupce na několik
jednání v rámci INSARAG. Ve dnech 7. - 8. 2. 2013 se v Ženevě uskutečnilo jednání řídící
skupiny INSARAG STEERING GROUP a ve dnech 16. – 17. 9. 2013 se v Nizozemsku
uskutečnilo jednání velitelů USAR odřadů a ve dnech 11. – 12. 12. 2012 se ve Frankfurtu
v Německu uskutečnilo jednání regionální sekce INSARAG Afrika/Evropa/Blízký východ).
Dále se zúčastnili zkušení členové českého USAR odřadu jako hodnotitelé na klasifikačních
cvičeních zahraničních USAR týmů. Jednalo se o cvičení IER SWIFT 2013 ve Švédsku ve
dnech 7. – 11. 10. 2013, IER Běloruského USAR odřadu v Bělorusku dnech 2. – 5. 10. 2013.

Uspořádání IMZ pro styčné důstojníky HZS ČR předurčené pro mezinárodní
záchranné operace
Ve dnech. 27. – 28. 11. 2013 se v areálu opravárenského a skladovacího zařízení ve Zbirohu
v prostorách 3. ZR ZÚ HZS ČR uskutečnil již 8. IMZ styčných důstojníků předurčených pro
mezinárodní záchranné operace. IMZ se zúčastnilo celkem 25 styčných důstojníků a zástupců
USAR odřadů HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje. Na programu IMZ bylo
vyhodnocení aktivit v roce 2012 a 2013, přehled humanitární pomoci ČR příprava styčných
důstojníků, dále zkušenosti z mise plk. Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D. v Jordánsku, a plk. Ing.
Romana Hlinovského v Afgánistánu. Dále následovala výměna zkušeností z mezinárodních
kurzů a cvičení. Druhý den proběhlo seznámení styčných důstojníků s novým systémem
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kurzů mechanismu EU a s novou metodikou ,,Host nations support“. Na závěr si mohli
zájemci prohlédnout prostory skladovacího zařízení a expozice PO.

Problematika USAR odřadů
Problematika českých USAR odřadů je pravidelně diskutována v pracovní skupině k USAR
odřadům HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje. Tato pracovní skupina se v roce
2013 sešla dne 27. 11. 2013 ve Zbirohu. Hlavním tématem jednání byla blížící se
reklasifikace českého USAR odřadu dle metodiky INSARAG stanovená tímto jednáním na
červen 2015. Pracovní skupina je svolávána ředitelem odboru IZS a VS MV-GŘ HZS ČR, její
činnost je koordinována oddělením IZS a jejími členové jsou zástupci MV-GŘ HZS ČR
a USAR odřadů HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje.

V roce 2013 byla řešena ve spolupráci s odd. služeb MV-GŘ HZS ČR, zástupci HZS hl. m.
Prahy a HZS Moravskoslezského kraje reklamace nově pořízených USAR oděvů do
nepříznivých klimatických podmínek. Během roku 2013 byla koordinována další činnost
a zapojení členů USAR odřadů do mezinárodních aktivit (účast na mezinárodních cvičeních,
kurzech, workshopech).

Účast na mezinárodním cvičení POLEX 2013
Česká republika vyslala v termínu 23. – 26. dubna 2013 modul středního USAR odřadu Praha
na mezinárodní cvičení do Polska. Cvičení bylo organizováno Polskou Hlavní správou
státního požárního sboru a INSARAG Regionální sekcí pro Afriku, Evropu a Blízký východ
a konalo se ve Pstraže (areál bývalé vojenské základny v blízkosti měst Boleslawiec a Žagaň
a v přilehlém okolí).

Cvičení se účastnil USAR odřad Praha, který se skládal z 27 příslušníků HZS hl. m. Prahy,
6 kynologů předurčených pro MZO, jednoho lékaře z ÚN Brno a příslušníka MV-GŘ HZS
ČR, který byl do týmu zařazen jako styčný důstojník. Dále se cvičení za ČR zúčastnil
šestičlenný přípravný tým složený z příslušníků HZS Moravskoslezského kraje, kteří tvořili
součást organizačního týmu a připravovali prostory a scénáře pro výcvik především ruského
USAR týmu.
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Celé cvičení bylo nosně zaměřeno na vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov, kde
byl nasazen USAR odřad hl. m. Prahy předurčený pro vyhledávání a záchranu osob
ze zřícených budov. Do mezinárodního cvičení byli zapojeni i USAR odřady z Polska,
Spolkové republiky Německo, Ruska, Běloruska a Rumunska.

Traumateam ČR
V roce 2013 pokračovala v oblasti tvorby zdravotnického modulu intenzivní spolupráce
s Ministerstvem zdravotnictví a s Fakultní nemocnicí Brno, kdy je vytvářen kombinovaný
zdravotnický tým složený ze sil a prostředků FN Brno a HZS ČR, tzv. Traumateam ČR, který
je určený pro mezinárodní záchranné operace a splňuje požadavky na modul „Předsunutá
zdravotnická jednotka“. V lednu 2013 byl Traumateam ČR oficiálně přihlášen do databáze
CECIS (Společný komunikační a informační systém EU při mimořádných událostech).
V první polovině roku 2013 došlo také k aktualizaci dohody o plánované pomoci na vyžádání
mezi MV-GŘ HZS ČR a FN Brno, kdy byla dohoda přepracována na třístrannou společně
s Ministerstvem zdravotnictví a byly vymezeny kompetence a úkoly při vysílání
Traumateamu ČR na mezinárodní záchrannou operaci. V průběhu roku 2013 se uskutečnilo
několik společných nácviků činnosti Traumateamu ČR (12. – 13. 4. 2013 a 17. – 18. 9. 2013),
jejichž cílem byla především příprava nových členů jednotky.

Letecká hasičská služba v roce 2013
Na hašení lesních požárů a hlídkové činnosti se v roce 2013 podílela pouze Letecká služba
Policie ČR (dále jen „LS PČR“).
Hlídkové lety
Rok
2013

počet
letů

LS PČR

18

počet

Hasební lety
počet

počet

počet

letových zjištěných hašených letových
hodin

požárů

požárů

hodin

27:27

1

7

11:52

počet

množství

shozů

smáčedla /litry/

71

0

ČR - Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) realizovalo zadávací řízení na veřejnou
zakázku „Zajištění letecké hasičské služby v roce 2013-2015 ve vymezených částech České
republiky“. V průběhu zadávacího řízení však na straně zadavatele, tedy MZe došlo
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v souvislosti s přípravou rozpočtu resortu na rok 2013 ke krácení finančních prostředků,
původně alokovaných na realizaci předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Vyhodnocení spolupráce LHS v rámci setkání zástupců MZe (Ing. Bílý), LS PČR (Ing.
Balcar) a MV-GŘ HZS (kpt. Ing. Agh) je naplánováno na 6. 2. 2014.

Další úkoly oddělení IZS
− přehled taktických cvičení složek IZS připravovaných a řízených HZS kraje,
− přehled požadavků na cvičení HZS krajů se ZÚ HZS ČR,
− přehled cvičení se ZZS na základě výsledků jednání mezi odborem zdravotnictví
krajského úřadu a HZS kraje,
− přehled termínů cvičení a výcviků se SaP Armády ČR,
− přehled požadavků letových hodin na vrtulníky LS PČR pro výcvik leteckých
záchranářů HZS ČR a HS ČR a dále pro cvičení jednotek PO, respektive složek IZS,
− přehled požadavků letových hodin na vrtulníky AČR pro výcvik leteckých záchranářů
HZS ČR a dále pro cvičení jednotek PO, respektive složek IZS,
− kontrolní činnost – Oddělení IZS vykonalo kontrolu úseku IZS v rámci komplexní
kontroly dvou HZS krajů, a to HZS Olomouckého a HZS Středočeského kraje,
− posouzení neinvestičních dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní
neziskové organizace na rok 2013,
− jednání se zájemci o zapojení do IZS,
− podíl na přípravě stanovisek a analýz, stanoviska k právním předpisům a jiným
materiálům,
− spolupráce na tvorbě Koncepce Ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do
roku 2030,
− tvorba technických podmínek pro zavedení výcviku s novou interaktivní pomůckou
pro řízení zásahu (simulační program) v ŠVZ HZS ČR – středisko Brno,
− přednášky pro zahraniční delegace,
− konzultace se studenty vysokých škol při tvorbě bakalářských a diplomových prací,
− účast ve štábu MV-GŘ HZS ČR při mimořádných událostech (povodně červen 2013)
a mezinárodních záchranných operacích,
− spolupráce na přípravě a účast na cvičeních orgánů KŘ (např. cvičení RESTART),
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− Spolupráce na přípravě a účast na cvičeních HZS krajů (HZS JCK EU TARANIS,
HZS JMK Březina „lesní požáry“,…)
− Účast na štábním cvičení k letecké přepravě záchranných týmů EU,
− Účast na mezinárodních konferencích s tématikou IZS, zapojení do mezinárodních
záchranných operací a povodně v ČR (Salzburské fórum, EU Civil Protection Fórum,
NATO Civil Protection Group).

- 81 -

Pracoviště strojní služby

Úkoly stanovené plánem hlavních úkolů MV-GŘ HZS ČR:

Projekty IOP EU
•

„Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných
pohromách“. Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu
(Strukturální fondy EU). Pracoviště strojní služby se výrazně podílelo na dokončení
realizace projektu, zejména technických automobilů pro potápěče, nákladních automobilů
pro evakuaci osob, požárních kontejnerových nosičů, předávaných k jednotkám v roce
2013.

•

„Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení
mimořádných událostí“. Pracoviště strojní služby se podílelo na dokončení realizace
projektu, zejména automobilových žebříků, cisternových automobilových stříkaček 20,
cisternových automobilových stříkaček 30, technických automobilů, velitelských
automobilů, předávaných k jednotkám v roce 2013.

•

„Pořízení moderní techniky, technologií a věcných prostředků HZS ČR pro efektivní
zásah na mimořádné události a zlepšení podmínek na místě zásahu“. Pracoviště strojní
služby vypracovalo pro tento projekt základní technické podklady, vyhodnotilo
požadavky a vypracovalo technické podmínky pro jednotlivé položky požární techniky.
V průběhu roku dále vypracovalo řadu stanovisek k dotazům a námitkám.

•

„Připravenost HZS ČR k řešení následků povodní“. Pracoviště strojní služby vypracovalo
pro tento projekt technické podklady, provedlo průzkum trhu, vyhodnocení technických
požadavků a vypracovalo technické podmínky pro jednotlivé položky požární techniky.
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Další úkoly plněné mimo plán hlavních úkolů MV-GŘ HZS ČR
•

IMZ pro pracovníky pověřené plněním úkoly strojní služby HZS kraje a pro pracovníky
strojní služby územních odborů HZS kraje, které se konalo na pracovišti ŠVZ Brno ve
dnech 7. až 9. října 2013.

•

Jednání pracovní skupiny pro přípravu technických podmínek proběhlo dvakrát, a to
v září a v listopadu 2013. Na programu zářijového jednání byla příprava a následné
vypořádání připomínek k technickým podmínkám: Rychlý zásahový automobil pro
hašení, Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky, Požadavky na barevné
provedení a značení a Automobilová cisterna. Dále byly vypracovány zásady novely
technických podmínek: Požární kontejnerový nosič S, Velitelský automobil, Cisternová
automobilová stříkačka v provedení technickém, Cisternová automobilová stříkačka
v provedení VH a Automobilová plošina 30. Listopadové jednání bylo zaměřeno na
technické podmínky související s připravovanými integrovanými operačními programy:
Technické podmínky STS a pro dopravní automobil L, Technické podmínky pro pořízení
dopravního automobilu L, Technické podmínky STS pro velitelský automobil L,
Technické podmínky pro pořízení velitelského automobilu L, Technické podmínky STS
pro požární kontejnerový nosič M a S, Technické podmínky pro pořízení požárního
kontejnerového nosiče M, Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového
nosiče S, Technické podmínky STS pro cisternovou automobilovou stříkačku 30,
Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky 20, Technické
podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky 30.

•

Konečná verze technických podmínek pro vydání byla dopracována u: TP-STS/17A
Automobilová plošina, TP-STS/18-2014 Dopravní automobil L, TP-STS/08A Požární
kontejnerový nosič, TP-STS/03A Velitelský automobil. Pro dopracování v roce 2014
byly rozpracovány technické podmínky: Automobilová cisterna v provedení s požárním
čerpadlem, Zásahový požární automobil Požadavky na barevné provedení a značení,
TP-STS/14A-2014 Zásahový požární automobil Všeobecné technické podmínky zástavby
komunikačních prostředků, Cisternová automobilová stříkačka Technické zhodnocení,
Rychlý zásahový automobil v provedení speciálním pro hašení, Vyšetřovací automobil L.
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•

Pro pořízení nových cisternových automobilových stříkaček jednotkami SDH obcí v roce
2014 byly zásadně aktualizovány vzorové technické podmínky. Aktualizace reagovala na
poznatky z případů šetřených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a nové technické
možnosti výrobců.

•

V rámci programu „Pořízení moderní techniky, technologií a věcných prostředků HZS
ČR pro efektivní zásah na mimořádné události a zlepšení podmínek na místě zásahu“
byly vypracovány technické podmínky pro pořízení následující požární techniky:

•

-

automobilový žebřík 30 (technické zhodnocení),

-

dopravní automobil,

-

hydraulické vyprošťovací zařízení,

-

polní kuchyně,

-

požární kontejnerový nosič,

-

sací bagr,

-

statické zabezpečení,

-

užitkový automobil,

-

velitelský automobil,

-

vozidlo SxS.

V rámci programu „Připravenost HZS ČR k řešení následků povodní“ byly vypracovány
technické podmínky pro pořízení následující požární techniky:
-

cisternová automobilová stříkačka 20,

-

cisternová automobilová stříkačka 30,

-

automobilová plošina 30,

-

požární kontejnerový nosič M,

-

požární kontejnerový nosič S,

-

velitelský automobil,

-

kontejner tankovací,

-

kontejner týlový,

-

přívěs pro požární kontejnery,

-

obojživelné vozidlo,

-

vyprošťovací automobil,

-

dopravní automobil,
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-

•

automobilový jeřáb.

Dále byly konzultovány technické podmínky v rámci tohoto programu pro pořízení
požární techniky vypracované ZÚ HZS ČR a SOZ HZS ČR.

•

Posuzování a schvalování technických podmínek se provádělo průběžně, jak pro HZS
jednotlivých krajů, tak především pro jednotky SDH obcí, kde byly konzultovány
a následně dopracovány technické podmínky pro pořízení deseti cisternových
automobilových stříkaček. Dne 2. prosince byla provedena základní konzultace
se starosty a veliteli jednotek k technickým podmínkám pro pořízení nových cisternových
automobilových stříkaček k jednotkám SDH obcí pro rok 2014.

Právní a technické předpisy, interní předpisy a dokumenty
•

V souvislosti s potřebou komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže byla
průběžně zpracovávána odborná stanoviska k námitkám uchazečů z výběrových řízení
pro pořízení nové požární techniky.

•

V souvislosti s novelou vyhlášky č 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných
prostředků požární ochrany byly vypracovány podklady k příloze pro motorové přenosné
stříkačky.

•

V rámci expozice požární techniky ve Zbirohu byly vypracovány nové popisy stávajících
a nových exponátů, aktualizovány byly také informační podklad pro průvodce expozicí
a seznam exponátů.

Přednášková, publikační, konzultační a organizační činnost
•

Průběžně probíhalo posuzování jednotlivých investičních záměrů pro nákup, případně
technické zhodnocení požární techniky pro HZS jednotlivých krajů. Současně probíhaly
konzultace k jednotlivým investičním záměrům. Na základě kladného posouzení
jednotlivých investičních záměrů a souvisejících technických podmínek byla vydána
příslušná souhlasná stanoviska k pořizování či technickému zhodnocení požární techniky.
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•

Na základě nově vzniklých nejasností v souvislosti s certifikací požární techniky
autorizovanou osobou byla provedena řada konzultací na TÚPO s cílem poskytnout
odborný názor k výkladu technických a právních předpisů pro zkoušení a posuzování
požární techniky.

•

V rámci realizace integrovaných operačních programů byly provedeny inspekční cesty
k výrobcům požární techniky, a to pro technický automobil, 2x automobilový žebřík,
2x požární kontejnerový nosič, 3x cisternová automobilová stříkačka 30, 2x nákladní
automobil, 2x cisternová automobilová stříkačka 20. Současně bylo provedeno další
orientační měření CAS 20.

•

Lektorská činnost u odborných textů pro časopis 112 a další periodické tisky MV-GŘ
HZS ČR v roce 2013 probíhala průběžně, podle okamžité potřeby.

•

Práce v komisi pro vyhodnocování nabídek na technické kontejnery pro SSHR.

•

V průběhu roku 2013 se uskutečnila řada jednání s výrobci a dodavateli požární techniky
v souvislosti s potřebou upřesnění technických a taktických požadavků jednotek PO na
požární techniku. Současně probíhala jednání k některým reklamacím a současně byly
posuzovány nově nabízené výrobky.

•

V rámci práce v normalizační komisi ÚNM byly připomínkovány a projednávány změny
technických norem ČSN EN 1846-2 Požární automobily.

•

Pracovníci pracoviště strojní služby se účastnili specializovaného kurzu k přípravě
veřejných zakázek a provádění výběrových řízení.

Analýza počtu požární techniky a jejího stáří včetně výstupů
•

Prostřednictvím sběru dat byly průběžně získány informace o aktuálních stavech požární
techniky. Výstupy ve formě tabulky jsou poskytovány podle potřeby vedoucím
pracovníkům MV-GŘ HZS ČR.
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Rozbor dopravní nehodovosti
•

Rozbor dopravní nehodovosti požární techniky za rok 2012 byl vypracován v termínu
a byl rozeslán na všechna pracoviště HZS ČR ke zveřejnění a pro potřeby odborné
přípravy. Současně byly průběžně sledovány a registrovány nové dopravní nehody,
ke který došlo v průběhu roku 2013.

Kontrolní činnost
•

V oblasti strojní služby byly provedeny dvě komplexní kontroly, a to u HZS
Olomouckého a Středočeského kraje. Výsledky kontrol byly zapracovány do příslušných
protokolů.
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Pracoviště chemické služby

Úkoly stanovené plánem hlavních úkolů MV-GŘ HZS ČR
•

STČ-13/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu – Reakce na chemický
útok v pražském metru – typová činnost dokončena a vydána.

•

Příprava Pokynu GŘ HZS ČR č. 21/2013 k zavedení a používání intenzimetrů
u předurčených jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Ze skladů SOZ HZS ČR
převedeno do krajů v zóně havarijního plánování jaderných elektráren 108 ks DC-3A-72
a 108 ks DC-3B-72. Organizace předání přístrojů a proškolení k obsluze a ovládání.
Školení se zúčastnili i zástupci SÚJB a ČEZ.

Instrukčně metodická zaměstnání
•

IMZ CHS. Cílem IMZ konaného 12.-13. listopadu 2013 v ŠVZ Brno bylo seznámení
přítomných s novinkami v CHS, novými věcnými prostředky nebo zajímavými zásahy;
prezentace MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů, CHL, TÚPO, SÚJCHBO, RMI, ÚOOZ PČR,
Eccotarp, Draeger.

•

IMZ lektorů chemické služby. Cílem IMZ konaného v srpnu v ŠVZ Brno bylo
prodiskutovat s lektory osnovy kurzu Nebezpečné látky a kurzu Dekontaminace hasičů.

•

IMZ se ZZS. Cílem IMZ konaného v říjnu bylo seznámit ZZS Plzeňského kraje s postupy
HZS ČR. Prezentace a diskuze o metodických postupech dekontaminace zejména
v souvislosti s převozem pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou.

•

IMZ dekontaminace raněných. Cílem IMZ konaného v ŠVZ Brno bylo sjednotit postupy
předlékařské první pomoci a dekontaminace.

•

IMZ použití analyzátoru GDA-2. Cílem pravidelného IMZ konaného ve výcvikovém
zařízení IOO v Mimoni bylo procvičit některé způsoby detekce a identifikace a porovnat
staré provedení s analyzátorem vybaveným novým firmware.
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•

IMZ techniků CHS HZS Pardubického a HZS Královéhradeckého kraje. Pravidelný
výcvik konaný v červnu na Seči s lektorskou činností pracovníka CHS MV-GŘ HZS ČR.

•

IMZ náměstků pro IZS a OŘ a ředitelů odboru IZS a VS. Přednášky na aktuální
problematiku chemické služby.

Dohody
•

Příprava rámcové dohody mezi MERO ČR a MV-GŘ HZS ČR – vzájemná spolupráce
a vybavování věcnými prostředky.

•

Spolupráce na rámcové součinnostní dohodě o aktivizaci opatření na vybraných
pozemních hraničních přechodech ČR pro případ vzniku událostí podléhajícím
mezinárodním zdravotnickým předpisům při zamezování mezinárodnímu šíření vysoce
nebezpečných nákaz s potenciálním ohrožením veřejného zdraví.

Správa státních hmotných rezerv
•

Zrušen požadavek na technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-1, které
je umístěno v ZÚ HZS ČR Zbiroh. 12 let staré zařízení bude zrušeno a stany se využijí
pro nouzové přežití obyvatelstva.

•

Kontejnerová cisterna pro odvoz kapalných kontaminovaných odpadů. Účast v hodnoticí
komisi při výběrovém řízení, které bylo neúspěšné; bude se opakovat v r. 2014.

•

Vytvořen plán pohotovostních zásob na r. 2013-2014 a zpracovány technické podmínky
pro:
o nákup osobních dozimetrů – 360 ks,
o technické zhodnocení stanoviště dekontaminace techniky – 2 ks,
o nákup přenosného rámového monitoru gama záření – 3 ks.
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•

Vytvořen plán pohotovostních zásob na r. 2015-2016 a zpracovány technické podmínky
pro:
o technické zhodnocení technického automobilu chemického v provedení vozidla
chemického a radiačního průzkumu – 5 ks,
o technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 – 8 spr,
o technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-2 – 10 spr,
o technické zhodnocení stanoviště dekontaminace techniky – 4 ks,
o nákup přenosného rámového monitoru gama záření – 3 ks.

•

Hasiva. Vytvoření technických podmínek pro nákup hasiv, účast v komisi výběrového
řízení na pořízení hasiv.

Právní a technické předpisy, interní předpisy a dokumenty
•

Připomínkování návrhu nového zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, který by
měl být účinný od r. 2015.

•

Příprava návrhu novely vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných
prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

•

Příprava Pokynu GŘ HZS ČR č. 21/2013 k zavedení a používání intenzimetrů
u předurčených jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Ze skladů SOZ HZS ČR
převedeno do krajů v zóně havarijního plánování jaderných elektráren 108 ks DC-3A-72
a 108 ks DC-3B-72. Organizace předání přístrojů a proškolení k obsluze a ovládání.
Školení se zúčastnili i zástupci SÚJB a ČEZ.

•

Řád chemické služby HZS ČR. Byla vytvořena pracovní skupina pro novelu starého řádu.
První návrh rozeslán k připomínkování. Dokončení řádu do konce r. 2014 je v plánu
hlavních úkolů.

•

Technické podmínky
o hasiva,
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o další viz IOP 255,
o další viz Správa státních hmotných rezerv.

Integrovaný operační program „255“
• zpracování technických podmínek pro věcné prostředky požární ochrany:
o tlakové lahve,
o mobilní infračervený spektrometr FTIR,
o izolační dýchací přístroje vzduchové,
o mobilní kompresorová stanice,
o zkušební a měřicí zařízení,
o protichemické ochranné oděvy,
o souprava pro kalibraci detekční techniky,
o termokamery,
o infračervený spektrometr laboratorní,
o kontejner protiplynový,
o dekontaminační sprcha,
o zásahový radiometr.
• spolupráce na zpracování zadávací dokumentace pro pořízení těchto prostředků.
Typové činnosti
• STČ-XX/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu – Špinavá bomba – na
základě návrhu atomového zákona a evropských směrnic zahájena novelizace typové
činnosti Špinavá bomba s cílem ukončení na konci r. 2014.

Projekty
•

SW modul CHS v programu IKIS II – organizace sběru připomínek pro aktualizaci
programu.

•

Systém elektronické osobní dozimetrie byl v r. 2013 ve všech HZS krajů zkontrolován
(viz kontroly). Na základě výsledků kontroly byla uložena čtyřem HZS krajů opatření
k nápravě, jejichž splnění bude v r. 2014 prověřeno. V ostatních HZS krajů je systém
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funkční. Po zavedení systému v ZÚ HZS ČR bude v r. 2016 systém podroben certifikaci
SÚJB.

Výzkumná činnost
•

Bezpečnostní výzkum MV ČR.
o Zpracovány dvě oponentury k průběžným zprávám projektů bezpečnostního
výzkumu MV ČR:
stanovení množství nelegálních drog v odpadních vodách, zpracovaná
Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM,
kontrola vody kontaminované toxickými látkami, zpracovaná firmou
ORITEST,
o Odborný dohled na projekt „Výzkum efektivnosti vybraných hasiv“
zpracovávaný TÚPO pro léta 2011 – 2015.

•

Zavedení výsledků výzkumu, vývoje a inovací IOO L.B. do vybavení HZS krajů
o INDEHA – individuální dekontaminace hasičů – organizace nákupu
a distribuce,
o prostředky pro dekontaminaci hasičů za nízkých teplot

Cvičení
•

ZÓNA 2013 – cvičení v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany, účast
ve štábu GŘ.

•

Cvičení na prověření typové činnosti Reakce na chemický útok v metru konané
v listopadu na stanici metra Anděl a organizované HZS hl. města prahy a ZZS;
pozorovatelé cvičení a připomínkování nedostatků.

Radiační ochrana
•

Účast v pracovní skupině zřízené k problematice aktualizace vnějších havarijních plánů
obou jaderných elektráren, spolupráce s dotčenými HZS krajů

Kontroly
•

komplexní kontrola HZS Olomouckého kraje,
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•

komplexní kontrola HZS Středočeského kraje,

•

kontrola prozatímní služby osobní dozimetrie provedená ve všech 14 HZS krajů, jejímž
předmětem byla kontrola dle pokynu GŘ HZS ČR č. 35/2009, ke zřízení a zabezpečení
prozatímní služby osobní dozimetrie HZS ČR.

Přednášková, publikační, konzultační a organizační činnost
•

Oponentní posudek k disertační práci s názvem Systém ochrany obyvatelstva při zneužití
bojových chemických látek ve veřejných objektech.

•

Konzultační činnost k diplomovým pracím studentů TU-VŠB Ostrava a VUT v Brně:
typové činnosti složek IZS, detekce a laboratorní kontrola úniků nebezpečných
chemických látek do životního prostředí.

•

Publikační činnost v ČR
o 112 – série článků s tématikou chemické služby a CBRN rizik,
o Moderní obec – seriál článků o mobilních protipovodňových systémech,
o 4 recenzní posudky pro časopis The Science for population Protection.

•

MEKA 2013 – účast na konferenci v únoru v Brně.

•

MEKA 2013 - přednáška na konferenci na přelomu května a června v Uherském Hradišti,
téma individuální dekontaminace obyvatelstva a dekontaminace za nízkých teplot.

•

IMZ Policejního prezídia v Solenici – září, prezentace o metanolové aféře.

•

Seminář Policie ČR – v prosinci na MV, vedení celého semináře včetně přednáškové
činnosti na téma úkoly zasahujících složek při radiační havárii nebo nehodě.

•

Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách – přednáška na semináři v prosinci
v Praze, téma chemické havárie a postupy správného řízení.

•

Novela zákona o odpadech – účast na workshopu v prosinci v Brně.
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Zahraniční aktivity
•

Hazmat komise – komise při Mezinárodním technickém výboru pro prevenci a hašení
požárů (CTIF), jednání v září v Lucembursku (Lucemburk), prezentována přednáška na
téma metanolová aféra v ČR.

•

Polsko (Zgorzelec-Lagów) – účast na workshopu, jehož předmětem byla prezentace
zařízení na úpravu vody, listopad.

Připomínková řízení
•

Zákony, vyhlášky, ADR, osnovy kurzů, oddělení vzdělávání, stanoviska k investičním
záměrům a technickým specifikacím na pořízení požární techniky a věcných prostředků
PO.

Aktualizace
•

průběžná aktualizace právních a technických předpisů a novinek na webu CHS,

•

aktualizace ZIZ 2krát ročně,

•

aktualizace databáze MEDISALARM,

•

web www.hasici-vzdelavani.cz.

Ostatní činnost
•

řešení stížností společností MSA a IS Star ohledně monopolního postavení společnosti
Draeger na českém trhu v oblasti izolačních dýchacích přístrojů,

•

řešení reklamací protichemických ochranných oděvů OCHOM 99 FIRE, které byly
součástí dodávky požárních automobilů:
o jednání s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce,
o jednání s Českou obchodní inspekcí,
o jednání s výrobcem požárních automobilů,
o jednání s výrobcem protichemických ochranných oděvů,
o výsledky jednání a výsledky šetření inspekce promítnuty do technických
podmínek pro pořizování věcných prostředků a oznámeno HZS krajů.
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Pracoviště technické služby

Úkoly stanovené plánem hlavních úkolů MV-GŘ HZS ČR
•

Dotace v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky SDH obcí - rozdělení,
rozhodnutí, konzultace technických podmínek:
− základní podmínky poskytování dotací se nezměnily,
− vyhlášení typů techniky a výše dotace – nová CAS, max. 1 mil Kč,
− vedení veškeré agendy dotací obcím na pořízení požární techniky, vyhodnocení
žádostí, zpracování návrhů na přidělení dotací v rámci dotace na rok 2014,
− pro rok 2013 bylo zaregistrováno celkem 19 žádostí. Odborná komise MV-GŘ HZS
ČR vybrala vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků 10 obcí
a náhradníky,
− organizace základní konzultace pro vybrané obce (2. prosince 2013).

Pořadník pro přiznání dotací na reprodukci PT na rok 2014
Obec

Kraj Typ Body Finance mil.

Dotace mil.

1

Jívka

KHK CAS 16

1+1BÚ

1

2

Suchdol nad Lužnicí

JČK CAS 16

3,5

1

3

Bochov

KVK CAS 14

3,5

1

4

Tlučná

PLK CAS 14

3,5

1

5

Bystré

PAK CAS 14

1,5+2BÚ+0,6JZ 1

6

Ostrava - Pustkovec

MSK CAS 14

4,5

1

7

Holešov

ZLK CAS 13

3,5

1

8

Bouzov

OLK CAS 13

2,5+1JZ

1

9

Trnava

VYS CAS 13

1+0,5JZ

1

10

Olšany u Prostějova

OLK CAS 12

3,5

1

Náhradníci
1

Hradec nad Moravicí - Jakubčovice

MSK CAS 12

4

1

2

Průhonice

SČK CAS 12

3

1

3

Zdounky

ZLK CAS 11

3,5

1

4

Česká Třebová

PAK CAS 11

4,5

1
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5

Jeseník

OLK CAS 9

3+1JZ

1

6

Nezamyslice

OLK CAS 9

3,5

1

7

Jihlava

VYS CAS 9

5,155+0,5JZ

1

8

Ostrava - Nová Ves

MSK CAS 8

4,5

1

9

Ostrava - Polanka nad Odrou

MSK CAS 8

4,5

1

− Účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky
požární ochrany se řídila pravidly:
− pro JPO II a JPO III,
− CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20,
− výše dotace max. 1 mil. Kč a max. 70 % nákladů akce,
− podmínka - dosud neobdržela tuto dotaci a nevlastní CAS, která byla vyrobena
po roce 2000,
− pro rok 2015 se plánuje navýšit dotaci na CAS v max. výši 2,5 mil. Kč a dotace může
být poskytnuta také na rekonstrukci CAS 32-T815 v max. výši 1,5 mil. Kč avšak max.
50 % nákladů celé akce.
•

Organizace odborné přípravy u jednotek HZS krajů v oblasti první pomoci
− vydán Pokyn GŘ HZS ČR č. 11/2013 ze dne 19. 2. 2013 k činnosti jednotek požární
ochrany při poskytování první pomoci na místě zásahu
− spolupráce se ŠVZ HZS ČR v přípravě lektorů POP – kurzy NZP a NZP-AK,
− pro nevyrovnanou úroveň podkladů a nejasný cíl zastaveny práce na přípravě
konspektů POP, bude předmětem jednání pracovní skupiny v únoru 2014, příprava
technických podmínek (dále jen „TP“) pro soupravy první pomoci,
− v roce 2014 se předpokládá vydání konspektů POP, e-learning v POP, IMZ PRPO
lektory.

•

Dokončení veřejných zakázek z Integrovaných operačních programů EU z roku 2012
a roku 2013, tvorba technických podmínek, účast na výběrových řízeních, na inspekčních
prohlídkách a při přebírání požární techniky.
− Příprava TP v rámci projektu „Efektivní zásah“:
− kompletní zpracování TP na „Pračku a sušič“,
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− spolupráce s HZS SČK na TP na „Loď celokovová s přívěsem“,
− v roce 2014 se předpokládá účast zpracovatelů TP na výběrových řízeních.
•

Příprava programů z Integrovaných operačních programů EU na léta 2014 až 2020.
− Příprava TP pro „Velký projekt“:
− kompletní zpracování TP na „Kontejner dálkové dopravy vody“, „Hadicový
kontejner“ a „Kontejner technický povodňový“,
− kompletní zpracování TP na „Celokovové plavidlo“ a „Nafukovací plavidlo“,
− kompletní zpracování TP pro Soupravu s kalovým čerpadlem,
− kompletní zpracování TP pro Velkokapacitní čerpadlo,
− v roce 2014 se předpokládá účast zpracovatelů TP na výběrových řízeních.

•

Novela vyhlášky 255/1999 Sb. o technických podmínkách prostředků požární ochrany.
− Příprava nové vyhlášky o TP VPPO (původně novely přílohy 2 a 5 až 9 vyhl.
255/1999 Sb.):
− v souvislosti s novelizací právního předpisu se zpracovává i novela přílohy
č. 4. a předpokládají se pouze formální změny,
− připraven kompletní návrh nové vyhlášky,
− současně návrh koncepčních záležitostí v problematice budoucnosti pracovního
stejnokroje II, vypořádání připomínek, prezentace na poradě ř. krajů,
− materiál předložen do vnitrorezortního i mezirezortního připomínkové řízení
a zapracovány připomínky,
− proběhla notifikace v EK,
− k 1. dubnu 2014 bude vydána nová vyhláška, předpokládá se návazná novelizace
pokynu GŘ HZS ČR k OOP a zpracování technických podmínek na ochranný oděv
pro hasiče, ochranný oděv pro hasiče pro hašení v otevřeném terénu, rukavice
pro hasiče, rukavice proti mechanickým rizikům, obuv pro hasiče.

Další projekty:
•

Ve spolupráci s OPŘ příprava technických podmínek na soupravu OOP (oděv, obuv,
přilba, kukla) pro projekt spolupráce s moldavskými hasiči.

•

Podpora aktivit ČSK VT v oblasti zlepšení bezpečnosti jezů v ČR.
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Práce na vodě a ledu
− v rámci konference „Záchrana v zimě“ uspořádáno v únoru 2013 5. jednání pracovní
skupiny,
− schváleny a oficiálně vydány konspekty POP – 4 části, označené jako 1-2-05-1 až 4,
samostatně pro témata „teoretická příprava, práce na klidné hladině, práce na tekoucí
vodě a práce na zamrzlých hladinách“,
− pro vybrané lektory POP uspořádány ve spolupráci s Vodáckou školou záchrany
s. r. o, IMZ v ovládání plavidel na tekoucí vodě, se zázemím v Borovanech
a výcvikem na kanále v Č. Budějovicích, druhý termín IMZ přerušen povodněmi,
− zpracován Pokyn GŘ HZS ČR č. 43/2013 ze dne 20. 9. 2013 k činnosti jednotek
požární ochrany při práci na vodě a zamrzlých hladinách, návrh prošel
připomínkovým řízením u HZS krajů,
− zahájeny práce na novele osnov specializačního kurzu „Vůdce malého plavidla“ cílem
je posunout teorii do e-learningu a věnovat více času praktickému výcviku v duchu
konspektů POP,
− spolupráce s výrobci (Hiko, Agama) na vývoji nového suchého obleku pro hasiče,
− změněn systém grantové podpory a spolupráce s VZS ČČK, nadále nebude
poskytován grant na výcvik příslušníku HZS ČR, nově se bude poskytovat
na součinnostní výcvik. Cílem je zastavení neefektivního výcviku, který byl nahrazen
vlastním systémem POP a podpora akceschopnosti týmů VZS ČČK zařazených
v ÚPP.
− V roce 2014 se předpokládá vydání novely osnov „VMP“, nový grant VZS ČČK –
kontrola plnění podmínek, čerpání, zajištění IMZ pro lektory, zpracování TP suchý
oděv a lektorská činnost.

Komplexní kontrola HZS Olomouckého kraje
•

Provedena na základě „Ročního plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR
na rok 2013“, č. j. MV-126605-22/PO-OK-2012. Při kontrole nebyly zjištěny závady,
které by podstatně ovlivnily technickou akceschopnost jednotek. Byly zjištěné nedostatky
v těsnosti hadic C a piktogramech na hliníkových nastavovacích žebřících. Dále na PS
Přerov prostory pro technickou službu nevyhovují všem parametrům řádu technické
služby.
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Komplexní kontrola HZS Středočeského kraje
•

Provedena na základě „Ročního plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR
na rok 2013“, č. j. MV-58939-24/PO-OK-2013. Při kontrole nebyly zjištěny závady,
které by podstatně ovlivnily technickou akceschopnost jednotek. Byly zjištěné nedostatky
v těsnosti proudnic a přenosných pěnových přiměšovačů, v ošetřování a výměně
osobních ochranných prostředků a zkouškách přenosných hasicích přístrojů.

Činnost na zpracování nového řádu TS
− zpracování připomínek HZS krajů,
− práce na novele ŘTS,
− V roce 2014 – vypořádání připomínek HZS krajů, vydání nového řádu, spolupráce
v pracovní skupině.

Spolupráce a pořizování techniky a VPPO přes SSHR
•

Příprava technických podmínek pro pořízení součástí systému dálkové dopravy vody
(HFS):
− aktualizovány technické podmínky pro přívěs pro přepravu čerpacího zařízení,
technické zhodnocení nosiče kontejneru (dodáno 21. 1. 2014) a zařízení pro dálkovou
dopravu vody,
− v rámci povodní 2013 realizována zakázka na pořízení čerpacího zařízení HFS
pro HZS JČK (listopad 2013), zbytek bude realizován v roce 2014. VZ pro JMK
zrušena,
− TP na 30 ks motorových kalových čerpadel s příslušenstvím.

•

„Požadavku na tvorbu pohotovostních zásob pro potřeby HZS ČR na léta 2013-2014“
− zpracování podkladů k aktualizaci dokumentu.

•

Žádost o navýšení hodin zkušebního provozu
− zpracování plánu zvýšeného provozu techniky ze SSHR pro ZÚ HZS ČR (mimo
krizové stavy).
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•

Karty pro čerpání PHM za ropné krize a povodní
− karty budou až do jednotky HZS ČR v to, v počtu organizovaných výjezdů. Aktivace
na terminálech čerpacích stanic v době krizového stavu na území kraje.

Analýza počtu požární techniky a jejího stáří včetně výstupů
− prostřednictvím sběru dat byly získány informace o aktuálních stavech požární
techniky,
− aktuální výstup z IKIS II (data leden 2014):
Ostatní
Druh jednotky

Počet Počet Počet
CAS

AZ

AP

Ostatní

Celkem zásah.

automobily,

Celkem

pož. automobilů

osobní,

automobilů

autobusy atd.
HZS krajů

662

145

91

743

1 643

1 134

2 777

HZS podniků

254

9

24

320

608

111

719

SDH obcí

3 105

48

43

4 070

7 266

1 498

8 764

JPO II a III

2 117

43

42

1 563

3 762

563

4 325

JPO V

988

5

1

2 507

3 504

935

4 439

SDH podniků

135

0

6

72

212

15

227

4 158

202

164

5 205

9 729

2 758

12 487

Celkem

Sběr dat a číselník TS – moduly služeb
− proveden zkušební sběr dat v únoru 2013,
− vydán Pokyn GŘ HZS ČR č. 10/2013 ze dne 19. 2. 2013, kterým se stanoví postup
a pravidla při sběru dat o jednotkách požární ochrany, požární technice a věcných
prostředcích požární ochrany,
− po prvním sběru v rámci pokynu (duben 2013) provedena analýza sběru dat o TS,
obecně lze konstatovat, že úroveň používání modulu technické služby je
u jednotlivých HZS krajů značně rozdílná:
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HZS

Počet platných

Počet evidovaných

Průměrný počet

záznamů u HZS

typů prostředků

záznamů na jednu

kraje

stanici

hl. m. Prahy

2 106

123

211

Středočeského kraje

4 693

73

147

Jihočeského kraje

1 234

50

62

Plzeňského kraje

2 552

78

160

Karlovarského kraje

3 228

80

404

Ústeckého kraje

6 094

131

290

Libereckého kraje

4 154

117

462

Královéhradeckého kraje

4 969

112

355

Pardubického kraje

2 196

85

146

Kraje Vysočina

2 406

81

115

Jihomoravského kraje

7 179

153

276

Olomouckého kraje

8 957

163

689

Moravskoslezského kraje

2 460

21

112

Zlínského kraje

4 994

189

384
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− průběžná úprava číselníku TS podle požadavků krajů,
− příprava podkladů pro upgrade SW (všechny služby), realizováno v prosinci 2013,
− v roce 2014 bude probíhat kontrola plnění daty, řešení chyb, zavedení nových typů
do číselníků, vyhodnocení připomínek, formulace požadavků na verzi 3, kompatibilita
s novým řádem TS a ZOZ.

Motorové a řetězové pily
•

Změna Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 15/2004 ze dne 15. 3. 2004, kterým se stanoví
zásady práce s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné
přípravy obsluhovatelů a instruktorů motorových pil aktualizace
− po 10 letech přizpůsobení novým podmínkám,
− změna legislativy, technických předpisů, terminologie,
− změna metodiky práce s motorovými pilami,
− změna systému odborné přípravy a kompetencí ve školení,
− změna osnov kurzů a dokumentace POP,
− zpřesnění kontrol provozuschopnosti,
− předpoklad vydání nového Pokynu GŘ HZS ČR v dubnu 2014, současně probíhá
tvorba a testování e-learningových programů ke kurzům a POP.

VZOHV
•

IMZ se zaměřením na vyprošťování VZOHV s moderními prvky pasivní bezpečnosti
− na základě Dohody o spolupráci mezi Českou republikou, MV-GŘ HZS ČR
a ŠKODOU AUTO a.s. č.j. PO-2167/IZS-2006, byla stanovena spolupráce v oblasti
problematiky vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a problematiky
používání systémů pasivní bezpečnosti. V průběhu roku 2013, v areálu Škoda auto a.s.
Mladá Boleslav, se uskutečnilo 11 jednodenních IMZ se zaměřením na vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel s moderními prvky pasivní bezpečnosti,

•

kurz rozhodčích VZOHV
− proběhl ve Škodě Mladá Boleslav,
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•

odborná dokumentace VZOHV
− posouzení metodické pomůcky se zaměřením na prvky automobilů zpracované
Ing. Petrem Ptáčkem Ph.D.,
− distribuce příruček k elektromobilům,

•

soutěže ve VZOHV
− koordinace vysílání na mezinárodní soutěže ve VZOHV (Slovensko),
− II. mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel:

Výsledková listina
II. mistrovství ČR JSDHO ve vyprošťování, Hradec Králové, 6. 7. 2013
Hodnocení

Soutěžní tým

Čas
(hh:mm:ss)

Body za

Taktika

čas

Technika

První

provedení

předlékařská

zásahu

pomoc

Celkové Celkové
body

pořadí

body pořadí body pořadí body pořadí
Krupka

19:42

15

98

50

37

170

14

19:44

15

87

30

78

180

13

19:47

15

107

25

93

210

12

Karolinky

19:19

13

98

38

89

212

11

Votice

19:30

14

117

6

108

217

10

19:25

14

114

26

109

235

9

Lochenice

17:03

7

111

24

118

246

8

Jablunkov

19:59

15

108

34

121

248

7

Frýdlant

19:19

13

120

28

114

249

6

18:10

10

97

52

116

255

5

Náměšť na
Hané
Velké
Opatovice

Hradec
Králové Plačice

Praha Řeporyje
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Svitavy

18:05

10

111

35

122

258

4

Ostrov

19:36

14

107

47

140

280

3

18:03

10

117

48

126

281

2

16:48

6

116

74

135

319

1

Nové Město na
Moravě
Blovice

− plánované soutěže: VII. MR ve VZOHV Plzeň 23. – 24. 6. 2014, III. MR ve VZOHV
SDH Třinec 2015.

Činnost potápěčských skupin HZS ČR
•

Kromě ZÚ HZS ČR se daří udržovat počty potápěčů mírně nad minimální početní stav.
Tento stav je žádoucí, protože umožňuje zabezpečit akceschopnost (organizační
připravenost) potápěčů v období hromadné nemocnosti a zvýšené poptávky řádných
dovolených. Uvedený nadstav, neklade požadavek na zvýšení finančních prostředků,
− počty potápěčů v opěrných bodech k 31. 8. 2013:

Opěrné body

INSTR. POT III POT II POT I UCHAZEČ CELKEM

HZS Hl. m. P.

5

8

HZS Khk

2

3

HZS Pak

3

4

HZS Olk

9

4

3

ZÚ HZS ČR

1

1

2

HZS Jčk

6

3

5

Mimo OB

4

Celkem

17

•

22

20

2

Růst
/úbytek

± 15

24

-7

9

1

1

7

1

2

1

1

13

1

3

2

5

10

3

0

4

-2

-1

27

5

12

4

-1

4

89

1

29

9

15

4

11

Dohody o spolupráci při potápěčských činnostech s PČR“
− pomoc PČR při vyhledávání pohřešovaných osob Slapy hloubka přes 40m
− jednání o části technického zabezpečení při odminování Sávy
− školení o policejních potápěčských činnostech na opěrných bodech HZS ČR školení
na IMZ náměstků a školení OPIS GŘ
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•

Organizace kurzů potápěčů ŠVZ Brno
− k lednu 2013 zrušeno zabezpečení kurzů pracovištěm Borovany, logistické
zabezpečení kurzů převzal ZÚ HZS ČR, který také vyčleňuje další pracovníky pro
organizační zabezpečení průběhu kurzů a organizaci zdravotních prohlídek

•

“Učební texty pro potápěče v podmínkách HZS ČR“
− kolektiv autorů Sboru instruktorů potápění – distribuce proběhla v dubnu 2013

•

Změna učebních osnov
− v souladu se změnami v Pokynech GŘ HZS ČR a v součinnosti se ŠVZ F-M / SIP
aktualizovat nebo změnit všechny učební osnovy pro kurzy potápěčů HZS ČR

•

Příprava na kurzy potápění v kontaminovaných vodách – přilbové potápění
− vyslán do kurzu v USA příslušník HZS OLK, červen 2014

•

Novelizace Pokynu GŘ HZS ČR č. 53/2008 ze dne 30. 12. 2008, kterým se stanovují
pravidla pro činnost potápěčských skupin u HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č.
16/2010 ze dne 24. 2. 2010
− sloučení obou platných pokynů do jednoho úplného znění a úprava textu ve smyslu
srozumitelnosti a jednoznačnosti jeho výkladu
− změna požadavků na určování velitele potápěčské skupiny, pro usnadnění zabezpečení
akceschopnosti potápěčské skupiny, bez snížení požadavků na jeho kompetentnost
(3 s odborností podle charakteru události)
− zjednodušení a zefektivnění odborné přípravy adeptů na potápěče zkrácením jejich
přípravy v ŠVZ o polovinu a přesunutím této doby k jednotkám HZS ČR
− úprava počtu hodin kurzů potápěčů a to podle dlouhodobé zkušenosti v provádění
těchto kurzů
− jednoznačné stanovení obsahu pravidelné odborné přípravy v ŠVZ a způsobu zařazení
aktuálních témat
− změna terminologie pravidelné odborné přípravy
− změna v počtech a parametrech VPPO potápěčů v souvislosti s modernizací, vývojem,
současnými požadavky na BOZP a možností spolupráce s potápěči PČR (souvislost
s dohodou o spolupráci v potápěčských činnostech mezi HZS ČR a PČR)
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− začlenění ZÚ HZS ČR do systému odborné přípravy potápěčů
− zrušení dosavadních dekompresních tabulek a jejich nahrazení tabulkami, které jsou
kompatibilní s tabulkami používanými u potápěčů PČR (souvislost s dohodou
o spolupráci v potápěčských činnostech mezi HZS ČR a PČR).

Jiné úkoly
•

Aktualizace technických podmínek pro doplňky ochranného oděvu a spodní prádlo
pro hasiče:

•

−

TP-TS/04A-2013,

−

TP-TS/05A-2013.

Průběžné vydání stanovisek k investičním záměrům a technické specifikaci pro pořízení
věcných prostředků PO pro všechny HZS krajů, ŠVZ HZS ČR, ZÚ HZS ČR.

•

Připomínky a stanoviska k právním a technickým předpisům:
− účast v TNK 3 a z toho vyplývající činnost,
− připomínky k návrhům překladů norem v oblasti OOP,
− sledování návrhů nových norem,
− účast na jednání komise dne 25. 6. 2013.

•

Příprava Hasičských slavností v Litoměřických – přeloženo na rok 2014.

•

Prezentace technické služby na internetových stránkách viz:
http://www.hzscr.cz/clanek/technicka-sluzba-uvod.aspx
http://www.hasici-vzdelavani.cz/content/technicka-sluzba
http://www.hasici-vzdelavani.cz/content/prace-na-vode-ledu
http://www.hasici-vzdelavani.cz/content/prvni-pomoc
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Pracoviště psychologické služby

Úkoly stanovené plánem hlavních úkolů MV-GŘ HZS ČR
•

Byla zpracována a vydána novela metodiky k posuzování osobnostní způsobilosti
služebních funkcionářů při výběrovém řízení.

•

Byla připravena novelizace Pokynů GŘ HZS ČR k psychologické službě. Komplexní
Pokyn GŘ HZS ČR bude vydán v roce 2014.

Další úkoly
•

V roce 2013 se činnost psychologické služby HZS ČR řídila platnou Koncepcí
psychologické služby HZS ČR pro roky 2010-2015.

•

V oblasti psychodiagnostiky byly naplňovány dohodnuté postupy dle „Metodické
příručky psychodiagnostických postupů zjišťování osobnostní způsobilosti uchazečů
a příslušníků v rámci služby u HZS ČR“ – 4. vydání, jež bylo připraveno v roce 2013
v souvislosti se změnou systemizace služebních míst HZS ČR a s novelizací vyhlášky
č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby
v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů.

•

Na psychologickém pracovišti MV-GŘ HZS ČR bylo provedeno celkem 166
psychologických vyšetření, z toho 127 vstupních vyšetření uchazečů do služebního
poměru, 26 vyšetření pro řízení vozidel s právem přednostní jízdy, 12 vyšetření
osobnostní způsobilosti pro management HZS ČR a 1 vyšetření v souvislosti
s domněnkou o osobnostní nezpůsobilosti příslušníka HZS ČR.
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Celkové počty psychodiagnostických vyšetření u HZS ČR v letech 2003-2013
•

V souvislosti s odvoláním neúspěšných uchazečů do služebního poměru bylo provedeno
celkem 29 přezkumných řízení.

Přezkumná řízení v roce 2013

- 108 -

•

S ohledem na naplňování vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je
předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů,
bylo

vytvořeno

memorandum

a

dohoda

o

spolupráci

bezpečnostních

sborů

při přezkumných komisích, zabývajících se domněnkami o osobnostní nezpůsobilosti
příslušníka HZS ČR. Během těchto komisí je povinná účast alespoň 1 psychologa jiného
bezpečnostního sboru, než jehož je posuzovaná osoba příslušníkem.
•

Psychologické pracoviště koordinovalo psychosociální pomoc poskytovanou během
povodní v červnu 2013.

•

Během roku 2013 bylo na psychologickém pracovišti MV-GŘ HZS ČR poskytnuto
101 konzultací v rámci poradenské a terapeutické činnosti psychologa, v celkové časové
dotaci 115 hodin.

•

Dále se psychologická služba významnou měrou podílela na vzdělávání příslušníků
a zaměstnanců HZS ČR a také na vzdělávání jiných spolupracujících subjektů.

•

Psychologického pracoviště MV-GŘ HZS ČR se odborně podílelo na projektu HZS
Zlínského

kraje,

v rámci

něhož

bylo

natočeno

instruktážní

DVD

zaměřené

na problematiku komunikace s osobami se zdravotním postižením během mimořádných
událostí (osoby se zrakovým, sluchovým, mentálním a fyzickým postižením). DVD je
určeno pro odbornou přípravu příslušníků HZS ČR. Bylo prezentováno na mezinárodní
konferenci projektu EUNAD, jehož cílem je zlepšit práci složek IZS s lidmi
se specifickými komunikačními potřebami při katastrofách.

•

Psychologické pracoviště MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s psycholožkou HZS Zlínského
kraje připravilo pilotní projekt pro manželky a partnerky hasičů.

•

Činnost psychologického pracoviště MV-GŘ HZS ČR v oblasti metodické a školící:
-

IMZ psychologické služby HZS ČR – 6.-7. února 2013, Tišnov.

-

IMZ psychologické služby HZS ČR – 26. června 2013, Praha.
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-

Slavnostní seminář k 10 letům psychologické služby, 26. listopadu 2013, Praha.

-

Příspěvek na pracovní poradě představitelů složek IZS – 16. dubna 2013, ŠVZ
HZS ČR, Brno.

-

Příspěvek na IMZ náměstků IZS a OPŘ – 24. června 2013, Roučmídův mlýn.

-

Kurz CISM ve spolupráci s Policií ČR.

-

Kurz pro psychology HZS ČR Podpora při řešení konfliktů, 10.-11. září 2013,
VPŠ MV Hrdlořezy.

-

Kurz koordinace psychosociální pomoci pro psychology HZS ČR a členy ČČK,
Roučmídův mlýn.

Kontrolní činnost
o

Psychologické pracoviště HZS Olomouckého kraje.

o

Psychologické pracoviště HZS Středočeského kraje.

Ostatní činnost
-

Aktualizace a tvorba obsahu webového portálu HZS ČR.

-

Aktualizace a tvorba obsahu intranetu HZS ČR.

-

Stáže studentů VŠ na psychologickém pracovišti MV-GŘ HZS ČR, konzultace
bakalářských, diplomových a disertačních prací.

-

Statistické zpracování činnosti psychologické služby HZS ČR.

Spolupráce s dalšími subjekty
-

Schůzky vedoucích psychologů bezpečnostních sborů.

-

Dohoda s Letištěm Praha ohledně poskytování psychosociální pomoci v případě
letecké nehody.

-

Spolupráce s Řízením letového provozu.

-

Aktivní činnost ve skupině při MV – Dobrovolnictví při mimořádných událostech
a krizových situacích, spolupráce na tvorbě příručky Pravidla činnosti pro
dobrovolníky při mimořádných událostech.

-

Spolupráce při vzdělávání členů neziskových organizací Člověk v tísni, ČČK,
ADRA.

-

Spolupráce s PIT (Psychosociální intervenční tým).
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-

Působení v rámci pracovní skupiny pod ČMPS - Psychologie krizí, katastrof
a traumatu.

-

Spolupráce

s katedrou

psychologie

FF

UK,

VŠE

(Institut

krizového

managementu) a dalšími VŠ v rámci ČR.
-

Spolupráce s ICISF – International Critical Incident Stress Foundation.

-

Stáže dopravních psychologů na psychologickém pracovišti MV-GŘ HZS ČR.

-

Spolupráce s Anonymní linkou pomoci v krizi při Policejním prezidiu ČR.

Konference a vzdělávací akce
-

Seminář odvaha svědčit – cena Michala Velíška.

-

Konference „Kritické a tragické situace v cestovním ruchu“, 13. června 2013,
Praha.

-

Konference

projektu

EUNAD

ohledně

specifik

komunikace

s osobami

s postižením zraku a sluchu při mimořádných událostech, 30.-31. října 2013,
Praha.
-

Konference

„Psychosociální

aspekty

při

zásahu

záchranných

složek“,

6. listopadu 2013, Hradec Králové.
-

Konference „Když se někdo rozhodne zemřít, 15. listopadu 2013, Praha.

Publikační činnost
-

Články do časopisu 112.

-

Spoluautorství na odborné publikaci Psychosociální krizová spolupráce, Grada,
2013.
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Odbor operačního řízení

Zásahy jednotek požární ochrany

Počet událostí se zásahem jednotek PO:
Druh události

2012

2013

Index %
2013/12

Požáry s účastí jednotky PO

19 908

16 563

83

Dopravní nehody

18 910

19 023

101

Úniky nebezpečných látek

5 106

5 253

103

z toho „ropných produktů“

3 990

4 107

103

52 084

63 596

122

Radiační havárie a nehody

1

1

100

Ostatní mimořádné události

67

8

12

7 909

7 837

99

103 985

112 281

108

Technické havárie

Plané poplachy
UDÁLOSTI CELKEM

Požáry zaznamenaly v roce 2013 oproti roku 2012 pokles počtu o 17 % (podrobněji viz oddíl
Požáry).

Počet dopravních nehod (silniční, železniční, letecké a ostatní), jejichž následky likvidovaly
jednotky PO, vzrostl o 1 %. Nejčetnější byly zásahy u dopravních nehod ve Středočeském
kraji, a to 2 960 (-41), nejméně v kraji Karlovarském, a to 549 (+21). Celkově u všech druhů
dopravních nehod hasiči bezprostředně zachránili či evakuovali 6 360 osob (-1 107),
při zásazích se vyskytlo také 619 usmrcených osob (-54) a 13 440 zraněných osob (+303),
jimž v mnoha případech hasiči poskytli předlékařskou pomoc.

Z celkového počtu úniků nebezpečných chemických látek byly nejčetnější úniky ropných
produktů – 4 107 (+117), úniky plynů a aerosolů – 766 (+73), kapalin mimo ropných
produktů – 284 (-47), pevných látek – 10 (-7) a ostatních včetně potravinářských produktů –
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86 (+11). Nejvyšší počet byl ve Středočeském kraji – 758 (+29), nejnižší v kraji Pardubickém
– 43 (+9).

Kategorie technické havárie zahrnuje technické havárie – 4 (-9), dále technické pomoci –
57 103 (+10 455), technologické pomoci – 860 (+80) a ostatní pomoci – 5 629 (+986). Jsou
doménou jednotek HZS ČR při likvidaci následků živelních pohrom, jako pomoc v nouzi při
otvírání uzavřených prostorů, odstraňování překážek na komunikacích apod. Nejvíce případů
bylo v Moravskoslezském kraji – 10 790 (-251), nejméně pak v Libereckém kraji – 1 904
(+24).

Radiační havárie a nehoda – 1(0). Nehoda vznikla dne 22. 11. 2013 v Rynolticích, okr.
Liberec. Na volné ploše firmy GESTA a.s. byl nalezen 50 – ti litrový barel označený
piktogramem se znakem radioaktivity, 5 kontejnerů na radioaktivní zářiče, 4 obaly na
radioaktivní zářiče a 1 zářič bez obalu. Naměřené hodnoty beta záření převýšily hodnoty
přírodního pozadí. Jednotka PO se zástupci SÚJB nález zajistily pro konečnou likvidaci.

Ostatních mimořádných událostí vzniklo 8 (-59). Většinou se jednalo o zásahy spojené se
zjišťováním obsahu methanolu v alkoholu.

Plané poplachy oproti roku 2012 poklesly o 1 %, přičemž jejich podíl na celkovém počtu
událostí je nižší o 0,6 %. Nejvíce planých poplachů bylo v hl. m. Praze – 1 253 (+96),
nejméně v kraji Libereckém – 236 (-25).
Podíl na celkovém počtu událostí v roce 2013:
požáry

– 14,8 % (-4,3 %),

technické zásahy – 78,2 % (+ 4,9 %),
z toho události:
technické havárie – 50,9 % (+0,8 %),
dopravní nehody – 16,9 % (-1,3%),
úniky nebezpečných chemických látek – 4,7 % (-0,2 %),
plané poplachy – 7,0 % (-0,6 %).

Nejvíce událostí vznikalo v pondělí (15,9 %) a v červnu (16,6%), nejméně v sobotu (12,6%)
a v únoru (5,5 %).
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Další základní údaje:
Údaj / rok

2012

2013

Index %
2013/12

Počet zásahů jednotek PO (včetně

140 576

158 476

113

91 375

96 564

106

37 977

51 404

135

jednotek HZS podniků

9 633

9 085

94

ostatních jednotek PO

1 591

1 423

89

1

0

0

454

435

94

68 690

47 708

69

vícenásobných)
- z toho jednotek HZS ČR
jednotek SDH obcí

Celkový počet usmrcených hasičů
Celkový počet zraněných hasičů
Počet evakuovaných
a zachráněných osob

Živelní pohromy se evidují pomocí příznaku u zásahu vždy ve spojení s druhem události.
Z tohoto pohledu je členění zásahů za rok 2013 vyvolaných živelními pohromami následující:
celkem bylo 31 794 zásahů jednotek PO, z toho 102 u požárů, 641 u dopravních nehod, 44 při
úniku nebezpečné chemické látky, 31 007 u technických havárií (zejména technických pomocí)
a ostatních událostí.

Hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor 47 708 osob (-20 982),
nejvíce při požárech, dopravních nehodách, technických pomocích (při povodních v červnu
2013 celkem 27 056 osob).

Při zásazích bylo 435 hasičů zraněno (-19), z toho 316 profesionálních hasičů (-16) a 119
dobrovolných hasičů (-3).

Při zásazích se vyskytlo také 2 157 usmrcených osob (-98) – jednotky PO pomáhaly při
vyprošťování a vynášení usmrcených při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém
otevírání bytů. Dále byla 19 701 zraněným osobám (+914) poskytnuta zejména předlékařská
pomoc (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů).
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Integrovaný záchranný systém – spolupráce jednotek PO
Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má PČR
a ZZS. Tyto tři složky tvoří základ IZS. V roce 2013 bylo evidováno

98 355 případů

součinnosti jednotek PO s ostatními složkami (-119). Nejvíce – 58,4 % z celkového počtu
připadlo na PČR, 22,2 % na ZZS a 9,9 % na obecní policii. Zbytek tvoří pomoci zejména
místních služeb, firem, institucí, obecních úřadů a dalších.

V roce 2013 také proběhlo 730 (-7) prověřovacích cvičení, většina z nich ve spolupráci se
složkami IZS.
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Požáry

Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek PO):
Základní informace

2012

2013

Index %
2013/12

Počet požárů

20 492

17 105

97

Přímé škody mil. Kč

2 861,5

2 402,6

128

125

111

97

Počet zraněných osob

1 286

1 189

112

Uchráněné hodnoty mld. Kč

10,64

13,3

132

Počet usmrcených osob

Nejvíce usmrcených při požárech je evidováno v Moravskoslezském kraji – 20, nejméně
v Královéhradeckém kraji – 1. Nejvíce zraněných ve Středočeském kraji – 201, nejméně
v Karlovarském – 35.

Výši škod ovlivnily požáry se škodou 1 mil. Kč a vyšší – v roce 2013 jich vzniklo 338 (+39).

Počet požárů podle nejčastějších příčin vzniku požáru:
Příčina/rok

2012

2013

Index %
2013/12

Úmyslné zapálení

1 609

1 440

89

178

124

70

2733

2 247

82

Závady komínů

300

306

102

Závady topidel

142

134

94

2 766

2 952

107

86

73

85

Hra dětí s ohněm
Nedbalost dospělých

Technické závady (mimo komínů a
topidel)
Samovznícení
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Výbuchy

18

14

78

Blesky

69

58

84

126

131

104

11 531

8 700

74

37

41

111

897

885

99

20 492

17 105

83

Dopravní nehody
Dále nedošetřované požáry
Ostatní příčiny
Neobjasněno, v šetření
CELKEM

Oproti roku 2012 roku vzrostl v roce 2013 počet požárů způsobených technickými závadami
včetně topidel a dopravními nehodami. U ostatních příčin byl zaznamenán pokles, početně
největší u požárů zaviněných nedbalostí.

Z celkového počtu 111 usmrcených osob při požárech bylo:
- 3 děti do 15 let (+3)
- 81 osob ve věku od 15 do 60 let (-4),
- 27 osob ve věku nad 60 let (-12).

Požáry v odvětvích hospodářství v roce 2013:
Počet

Podíl

Škoda tis.

požárů

v%

Kč

U

Z

Odvětví
Zemědělství

501

2,93

175 739,3

1

27

Lesnictví

205

1,2

7 365,4

0

6

13

0,08

5 815,0

0

8

Zpracovatelský průmysl

569

3,33

418 083,1

4

60

Výroba, rozvod el. a plynu

178

1,04

301 729,8

1

57

64

0,37

15 880,2

0

7

150

0,88

448 195,4

1

19

Dobývání nerostných
surovin

Stavebnictví
Obchod, opravy zboží
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Pohostinství, ubytování

301

1,76

87 213,8

8

115

1 821

10,65

274 337,2

21

153

15

0,09

1 647,2

0

0

6

0,04

176,0

0

0

266

1,56

103 657,1

3

62

27

0,16

10 893,3

0

3

Školství

39

0,23

9 132,5

0

18

Zdravotnictví, soc. činnost

39

0,23

5 914,3

2

16

Ost. veřejné a osob. služby

1 782

10,41

79 388,5

6

36

Domácnosti, obytné domy

2 422

14,15

456 831,8

64

600

Ostatní

8 707

50,9

563,0

0

2

17 105

100

2 402 562,9

111

1 189

Doprava
Pošty, telekomunikace
Peněžnictví a
pojišťovnictví
Výzkum, služby
podnikům, reality
Veřejná správa,
bezpečnost

CELKEM

Oproti roku 2013 narostl vloni počet požárů v odvětvích výroby, rozvodu elektřiny a plynu,
ubytování a stravování, dopravě a školství. Ve zbývajících odvětvích počet požárů poklesl či
stagnoval.

Škody vzrostly ve výrobě, rozvodu elektřiny a plynu, obchodu a opravách zboží, stavebnictví,
dopravě, veřejné správě a bezpečnosti, školství, domácnostech a obytných domech.
Ve zbývajících odvětvích škody klesly či stagnovaly.
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Největší požáry (se škodou 50 mil. Kč a vyšší):
•

29. 4. – Čtyřpodlažní dům, Praha 1 – Divadelní ulice.
Příčina: výbuch plynu po úniku z narušeného plynového řádu.
Škoda: 100 000 000 Kč.
Zraněno: 43 osob.
Zachráněno: 2 osoby.
Evakuováno: 230 osob.

•

18. 6. – Trafostanice firmy ČEPS a.s., Praha – Šeberov.
Příčina: technická závada.
Škoda: 100 000 000 Kč.

•

26. 10. – Obytný dům, Kadaň, okr. Chomutov.
Příčina: nedbalost při izolačních pracích na střeše.
Škoda: 50 000 000 Kč.
Evakuováno: 100 osob.

•

27. 12. – Skladová a výrobní hala firmy ELMO-PLAST a.s., Alojzov, okr. Prostějov.
Příčina: v šetření.
Škoda: 69 580 000 Kč.

•

9. 1. – Sklad elektroniky v budově průmyslového areálu bývalého podniku SVIT
(poškozeno více firem), Zlín.
Příčina: vznícení hořlavin od zářivkového tělesa.
Škoda: 398 551 000 Kč.
Zraněno: 4 osoby.

- 119 -

Operační a informační střediska IZS krajů

• Úlohu operačních a informačních středisek (dále „OPIS“) IZS plní operační střediska
HZS krajů.
• V roce 2013 pokračoval, v souladu s koncepčními záměry, postupný útlum činnosti
„okresních“ OPIS IZS.
• Činnost těchto středisek byla přenesena na „krajská“ OPIS IZS, která mimo úkolů
podle zákona o IZS také plní úkoly vyplývající z dalších právních předpisů, zejména
vodního zákona, atomového zákona a zákona o prevenci závažných havárií.
• Při řešení 112 281 mimořádných událostí OPIS IZS (OPIS HZS ČR) zejména
přijímala a vyhodnocovala informace vzniku mimořádných událostí (zejména tísňové
volání, viz další část), vysílala jednotky PO k místům mimořádných událostí,
vyžadovala součinnost dalších složek IZS a vyrozumívala příslušné orgány.

Tísňové volání
HZS ČR přijímá telefonická tísňová volání na národním čísle tísňového volání 150
a jednotném evropském čísle tísňového volání 112.

Tísňové číslo 112 bylo v ČR systémově zavedeno ve všech telefonních sítích od začátku roku
2003 (v mobilních sítích fungovalo od okamžiku jejich vzniku) jako jedna z podmínek vstupu
ČR do EU.

V provozu je 14 telefonních center tísňového volání 112 (dále „TCTV 112“) vybavených
moderní telekomunikační technologií pro příjem tísňového volání využívající služby jako:
identifikace volaného čísla, identifikace čísla volajícího, identifikace adresy pevné telefonní
stanice, identifikace telefonního operátora, identifikace polohy mobilního telefonu, jednotný
geografický informační systém, vzájemné zálohování technologií, nezávislé telefonní spojení
s protokolem IP mezi operačními středisky, jazyková podpora.
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Volání na tísňové linky 112 a 150 v roce 2013
Celkem odbaveno 3 980 599 hovorů v roce 2013.

Základní počty tísňových volání směřovaných na HZS ČR:
• na lince 112 v TCTV bylo odbaveno 3 538 210 hovorů
• na lince 150 v TCTV bylo odbaveno 442 389 hovorů
• více než 3,67 mil. volání z mobilních sítí (92,2 %).
• na TCTV (112 a 150) bylo též směřováno 49 787 tísňových hovorů ze zahraničních
telefonních čísel (mobilní telefony turistů apod.).

číslo

2009

2010

2011

2012

2013

3 441 000

3 452 000

3 524 000

3 628 000

3 538 000

55 900

54 800

56 500

52 400

42 400

1.61%

1,59%

1,6%

1,4%

1,2%

3 113 000

3 131 000

3 240 000 3 378 000

3 331 000

90,4%

90,7%

91,9%

93,1%

94,1%

150 v TCTV

527 000

568 000

472 500

466 800

442 400

150 roaming

10 200

9 400

10 500

7 700

7 300

1,94%

1,65%

2,2%

1,6%

1,65%

61 000

27 000

8 900

5 200

---

588 000

595 000

481 400

472 000

442 400

112 celkem
112 roaming

112 mobilní síť

150 mimo TCTV
150 celkem

Údaje v tabulce jsou zaokrouhleny
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Tísňová volání směřovaná na TCTV podle krajů

tísňová volání směřovaná na TCTV
112 na TCTV

150 na TCTV

Praha

418 261

72 561

SČK

468 205

49 054

JČK

277 002

26 658

PLk

184 051

24 082

KVK

142 135

14 213

ULK

371 049

38 514

LIK

137 921

16 818

KHK

152 546

20 439

PAK

139 094

18 323

KVY

180 332

17 858

JMK

321 463

43 614

OLK

189 393

25 982

ZLK

140 254

18 616

MSK

416 504

55 657

3 538 210

442 389

celkem
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Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR

Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR (dále jen „OPIS MV-GŘ HZS ČR“)
sleduje a případně koordinuje činnost ostatních OPIS IZS a v případě vyhlášení ústřední
koordinace záchranných a likvidačních prací plní stanovené úkoly podle zákona o IZS.

OPIS MV-GŘ HZS ČR zabezpečuje v široké míře úkoly mezinárodního charakteru. Plní
funkci kontaktního místa při zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací a při
poskytování humanitární pomoci do zahraničí na základě mezistátních smluv o vzájemné
pomoci při katastrofách. Podle úmluvy o přeshraničních účincích průmyslových havárií plní
úlohu kontaktního místa ČR pro oznamování přeshraničních účinků průmyslových havárií.
Dále plní funkci a úkoly kontaktního bodu pro Středisko pro koordinaci odezvy na
mimořádné události Evropské komise (ECHO-ERCC), Euroatlantické koordinační středisko
pro katastrofy (NATO-EADRCC), Úřad Organizace spojených národů pro koordinaci
humanitárních záležitostí (UN-OCHA), Světovou zdravotnickou organizaci (WHO),
Ekonomickou komisi Organizace spojených národů pro Evropu (UN-ECE) a Mezinárodní
agenturu pro atomovou energii (MAAE). Spolupracuje s národními operačními středisky
sousedních států a Maďarska.

Hlásná služba v rámci HZS ČR:
•

každý den zpracování denního hlášení o událostech a činnosti jednotek PO, denního
hlášení o závažných požárech a situační zprávy OPIS MV-GŘ HZS ČR,

•

přijato a sledováno 1 210 mimořádných hlášení o mimořádných událostech.
Varování:

•

distribuce 180 výstražných informací ČHMÚ, z toho 99 předpovědních výstražných
informací a 81 informací o výskytu nebezpečných jevů,

•

zkoušky varovacího systému (2x spuštění z OPIS MV-GŘ HZS ČR, 10x koordinace
s OPIS HZS krajů).
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Domácí akce:
•

leden
-

•

požár bývalého průmyslového areálu SVIT ve Zlíně, Zlínský kraj,

únor
-

exploze a požár bytového domu ve Frenštátě pod Radhoštěm, Moravskoslezský
kraj,

• březen
•

sněhová kalamita na území Jihomoravského kraje,

duben
-

výbuch zemního plynu ve čtyřpodlažním domě v ulici Divadelní, hlavní město
Praha,

•

červen - červenec
-

povodňová situace na území ČR, zabezpečení Ústřední koordinace záchranných
a likvidačních prací,

•

červenec
-

výbuch plynu a následný požár v průmyslovém areálu, Hradec Králové-Kukleny,
Královéhradecký kraj,

•

OPIS zabezpečovalo: monitorování situace, nasazování sil a prostředků jednotek PO
z jiných krajů, Armády ČR, použití pohotovostních zásob SSHR u HZS ČR, vrtulníků,
kynologů, informování odpovědných orgánů o situaci, nasazování ZÚ HZS ČR.

•

57x zvláštní přepravy – OPIS zabezpečovalo: informování příslušných HZS krajů
o provádění zvláštních přeprav, kontrolu akceschopnosti HZS krajů, monitorování
situace po dobu provádění zvláštních přeprav.

Zahraniční akce:
•

květen – Libanon, humanitární pomoc pro syrské uprchlíky

•

srpen – Nigérie, povodně

•

srpen až říjen – Sýrie, expertní pomoc na CBRN látky

• listopad – Filipíny, tajfun Haiyand
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OPIS zabezpečovalo: monitorování situace, komunikaci s mezinárodními organizacemi
a ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Mezinárodní cvičení:
• leden

– MODEX FALCK Dánsko

• březen

– MODEX FALCK Bulharsko

• duben

– POLEX 2013 Polsko

• červen

– TARANIS 2013 (spolupráce s KOPIS HZS Jčk)

• září

– KOŠICE 2013

Domácí cvičení:
•

březen

– ZÓNA 2013

•

květen

– JESENÍKY 2013

•

září

– RESTART 2013

•

listopad

– BLANÍK 2013

• listopad

– ALPHA 2013

Komunikační testy:
•

ze zahraničí 14 testovacích zpráv (např. MAAE, ECURIE, CECIS)

•

v rámci ČR 16 testů (např. JEDU, JETE, ÚJV Řež)

Ukázky chráněného pracoviště:
•

9 x pro zahraniční delegace

•

21 x pro součinnostní subjekty z ČR
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Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce, příprava na zapojení do mezinárodních záchranných operací
Česká republika deklaruje připravenost poskytovat do zahraničí všechny formy humanitární
pomoci, tj. materiální, záchranářskou, finanční, poradenskou a kombinovanou z uvedených
forem. Za účelem zapojování do mezinárodních záchranných operací v souladu se zákonem
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy jsou v rámci HZS ČR a ve
spolupráci s dalšími složkami IZS připravovány specializované jednotky pro různé typy
mimořádných událostí (tzv. moduly civilní ochrany), které jsou zaregistrované v mezinárodní
databázi Evropské Unie CECIS (Common Emergency Communication and Information
System). Mimo tyto odřady je HZS ČR připraven sestavit záchranné týmy např. pro hašení
lesních požárů nebo pro pomoc při sněhové kalamitě a další.

Odřady zaregistrované v databázi CECIS:
Vyhledávací a záchranné práce v obytných oblastech ve středně těžkých a v těžkých
podmínkách (MEDIUM a HEAVY USAR modul) – v rámci HZS ČR jsou vytvořeny
speciální záchranné jednotky – USAR odřady (z anglického Urban Search and Rescue Team
– vyhledávací a záchranný odřad do obytných oblastí). Hlavním úkolem USAR odřadu je
záchrana osob z objektů zřícených vlivem

různých jevů, zejména zemětřesením

nebo výbuchem. USAR odřad je trvale připraven a schopen modifikace i pro jiný druh
záchranných prací. Připojením dalších specifických modulů pak vzniká odřad např.
chemicko-analytický, povodňový, požární, zdravotnický.

Členové odřadu jsou vycvičeni podle mezinárodních standardů. V říjnu 2010 byl českému
USAR odřadu udělen certifikát INSARAG Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních
záležitostí, deklarující úroveň HEAVY (nejvyšší úroveň připravenosti). Na základě tohoto
certifikátu se CZERT USAR (Czech Emergency Respone Team se specializací USAR) bude
moci aktivně zapojovat do mezinárodních záchranných operací v zemích postižených
katastrofou s následkem zřícení budov.
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Vysokokapacitní čerpání vody (HCP modul) – záchranná jednotka určená pro odčerpávání
vody v zaplavených oblastech a na pomoc s dopravou vody pro hašení požárů (HCP,
z anglického High Capacity Pumping). U HZS ČR je modul vytvářen z opěrných bodů HZS
ČR pro velkoobjemové čerpání vody a dálkovou dopravu vody hadicemi a čerpání z velkých
hloubek. Modul disponuje speciálními velkoobjemovými čerpadly (MČS Sigma 1500, MČS
Sigma 400 a HFS Hydrosub).

Chemická, biologická, radiologická a jaderná detekce a odběr vzorků (CBRNDET
modul) – úkolem modulu CBRNDET je provádění počátečního posouzení nebezpečí nebo
rizika, odběr vzorků, označení zamořené oblasti, prognóza situace a příspěvek k okamžitému
snížení rizika souvisejícím s únikem látek CBRN (chemické, biologické, radiologické
a jaderné). Odborná část modul CBRNDET je u HZS ČR vytvářena z opěrných bodů HZS ČR
pro rozšířenou detekci nebezpečných látek (chemické laboratoře HZS krajů) a logistickou část
zajišťují síly a prostředky USAR odřadu HZS hl. m. Prahy.

Povodňové záchranné práce s pomocí člunů (FRB modul) – jedná se o záchrannou
jednotku určenou k pátrání a záchraně osob na vodě, včetně pomoci osobám uvízlým
v zaplavených oblastech s pomocí člunů, poskytování pomoci nutné pro záchranu života
a podle potřeby zajištění jejich základních potřeb. Modul je vytvořen u HZS
Moravskoslezského kraje v rámci mezinárodního projektu s Velkou Británií a Holandskem.

Předsunutá zdravotnická jednotka (AMP modul) – ve spolupráci s Ministerstvem
zdravotnictví je ve Fakultní nemocnici Brno vytvořen tzv. Traumateam ČR, který je mobilním
posilovým zdravotnickým útvarem určeným k poskytování chirurgické, traumatologické
a resuscitační péče a pomoci při popáleninových úrazech na místě hromadného neštěstí
a katastrof v rámci mezinárodní humanitární pomoci v zahraničí, tzv. předsunutá zdravotnická
jednotka. Logistickou, technickou a velitelskou podporu zajišťují těmto zdravotnickým
specialistům členové USAR odřadu HZS hl. m. Prahy.

O vyslání sil a prostředků k zapojení do mezinárodních záchranných operací a o poskytnutí
humanitární pomoci do zahraničí rozhoduje Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem
zahraničních věcí na základě žádosti postiženého státu o pomoc, ať už na bilaterální úrovni,
anebo prostřednictvím některé z mezinárodních organizací.
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V roce 2013 se odbor operačního řízení podílel na přípravě mezinárodních cvičení „POLEX
2013“ a „MODEX FALCK – DÁNSKO 2013“, „MODEX FALCK - BULHARSKO 2013“
a „KOŠICE 2013“.

V roce 2013 pokračovala příprava expertů HZS ČR předurčených pro zapojování do
mezinárodních záchranných operací. Tito experti jsou zkušení, jazykově vybavení příslušníci
HZS ČR, které lze v případě potřeby využít jednak jako odborníky účastnící se s odřadem
mezinárodních záchranných operací v zahraničí nebo doprovázející humanitární transport,
nebo jako průvodce zahraničních záchranných jednotek účastnících se záchranných operací
v ČR. Pět z těchto expertů je vedeno v databázi CECIS jako potencionálních členů
vyhodnocovacích a koordinačních tymů civilní ochrany Evropské unie.

Přehled poskytování humanitární pomoci do zahraničí a zapojování do mezinárodních
záchranných operací v roce 2013
Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, plní Ministerstvo vnitra úkoly v oblasti zapojení ČR
do mezinárodních

záchranných

operací

při

mimořádných

událostech

v

zahraničí

a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem zahraničních
věcí. Podle § 7 odst. 4 zákona organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí,
složkami

integrovaného

záchranného

systému

nebo

ústředními

správními

úřady

záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí. Dále podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb.,
o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, MV
poskytuje humanitární pomoc do členských států EU a jiných států tvořící Evropský
hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.

Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního
rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení
a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat
dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním
následkům.

Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak
pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.
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Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných
v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Z tohoto rozpočtu lze financovat zejména tyto
formy humanitární pomoci poskytované do zahraničí:
a)

materiální pomoc poskytnutím potřebného majetku ve formě daru do postižené
oblasti po vzniku mimořádné události,

b)

peněžní dary do zahraničí,

c)

finanční příspěvky veřejným institucím a nevládním neziskovým organizacím
v zahraničí,

d)

příspěvky mezinárodním organizacím a integračním seskupením,

e)

dotace nevládním neziskovým organizacím v České republice na poskytování
humanitární pomoci do zahraničí státům mimo Evropskou unii a Evropský
hospodářský prostor,

f)

zapojování do mezinárodních záchranných operací vysíláním záchranářů nebo
odborníků s potřebným vybavením podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů.

V roce 2013 byly na humanitární pomoc ČR do zahraničí vyčleněny prostředky ve výši
73 mil. Kč. Během roku 2013 bylo realizováno celkem 27 humanitárních projektů ve 30
zemích. Největší podíl z rozpočtu na humanitární pomoc (téměř 40 %) bylo věnováno na
pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu Sýrie i uprchlíkům ze Sýrie v Jordánsku,
Libanonu a Iráku.

ČR v průběhu roku 2013 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí:
Afghánistán, Barma, Jižní Súdán, Demokratická republika Kongo, Malajsie, Etiopie, Jemen,
Zimbabwe, Sýrie, Jordánsko, Libanon, Irák, Palestinská autonomní území, Mali, Honduras,
Středoafrická republika, Filipíny, Indie, Írán, Somálsko.

Pod záštitou MV – odboru azylové a migrační politiky realizoval HZS ČR v prosinci 2013
materiální humanitární pomoc do Bulharska, které se potýká s pokračujícím přílivem
syrských uprchlíků. Celková hodnota poskytnuté pomoci byla téměř 2 mil. Kč. Obsahem
humanitární pomoci byly komodity související s ubytováním syrských uprchlíků v Bulharsku
- skládací kovová lehátka, nafukovací lehátka, přikrývky, ručníky, vaky na vodu a skládací
židle. Všechny tyto prostředky byly vyčleněny ze stávajících zásob humanitární pomoci ve
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skladech HZS ČR. Humanitární pomoc byla předána řediteli Ředitelství požární bezpečnosti a
civilní ochrany Ministerstva vnitra Bulharské republiky 9. prosince 2013 v Sofii.

Expertní pomoc byla v roce 2013 realizována celkem dvakrát. V obou případech to byl
kpt. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje.

Kpt. Lukeš se zapojil v srpnu 2013 v rámci týmu Střediska pro koordinaci odezvy na
mimořádné události Evropské Unie (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) do
preventivní mise v Nigérii, která je často postihována rozsáhlými povodněmi. Hlavním cílem
mise bylo poskytnutí odborných znalostí a rad místním úřadům, jak vylepšit své kapacity
v oblasti připravenosti a odezvy na mimořádné události spojené s povodněmi.

V prosinci 2013 se kpt. Lukeš účastnil mise na Filipínách, které byly postiženy tajfunem
Haiyan. EU postupně vyslala na Filipíny tři týmy Střediska pro koordinaci odezvy na
mimořádné události EU – Alpha, Bravo a Charlie. Kpt. Lukeš byl zařazen do týmu Charlie
jako zástupce velitele týmu. Hlavními úkoly týmu byla podpora činnosti místních úřadů na
postiženém území, posouzení potřeb obyvatelstva a podpora příjmu a rozdělení humanitární
pomoci od účastnických států Mechanismu civilní ochrany EU.

Záchranářskou humanitární pomoc do zahraničí Česká republika v průběhu roku 2013
nerealizovala.

Zahraniční rozvojová spolupráce
V roce 2012 se HZS ČR začal podílet ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou (dále jen
„ČRA“) na realizaci rozvojové pomoci do Moldavska. V září roku 2012 byla podepsána
Dohoda o realizaci projektu mezi HZS ČR a ČRA a na začátku roku 2013 byl vytvořen
projekt na léta 2013 a 2014. Projekt se týká spolupráce HZS ČR a HZS Moldavska a jeho
záměrem je přispět k efektivnější a rychlejší záchraně osob, zvířat a majetku v Moldavsku.

Mezi hlavními aktivitami projektu v roce 2013 bylo provést výcvik padesáti moldavských
hasičů v ČR zaměřený především na praktická zaměstnání a to v oblasti:
-

základy chování a provádění záchranných prací v hořící budově – trenažér na pevná
paliva simulující reálné podmínky požáru (dále „trenažér“), ohňový dům;
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-

provádění

záchranných

prací

při

dopravních

nehodách;

základní

postupy

vyprošťování, hašení a poskytování první pomoci.

Dále byl v rámci projektu realizován nákup sad osobních ochranných prostředků pro hasiče,
realizace rekonstrukce CAS a nákup sady hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Všechny tyto aktivity byly během roku 2013 úspěšně realizovány a předání zakoupeného
materiálu proběhlo během návštěvy příslušníků HZS a náměstka ministra vnitra Ing. Štěpána
v listopadu 2013 v Kišiněvu. Veškeré aktivity projektu jsou financovány ČRA.
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Odbor komunikačních a informačních systémů
Rok 2013 byl ve znamení rozsáhlých povodní, které zasáhly velkou část území České
republiky. Komunikační a informační systémy jsou v těchto situacích zcela stěžejní a jejich
fungování je nezbytné pro zajištění vzájemné komunikace na všech úrovních, řízení sil
a prostředků, a jejich efektivního nasazení. V rámci roku 2013 se činnost odboru KIS HZS
ČR soustředila, stejně jako v předchozím období, i na zefektivnění provozu v oblasti ICT,
snižování nákladů a v neposlední řadě i na rozvoj ICT u HZS ČR tak, jak je uvedeno níže.

Radiokomunikační systémy jsou u HZS stěžejní pro zajištění komunikace na místě zásahu,
komunikaci s KOPIS a rovněž pro vzájemné spojení složek IZS. V tomto smyslu je třeba
konstatovat,

že

povodně

v roce

2013

velmi

důkladně

prověřily

fungování

jak

radiokomunikačního systému PEGAS, tak i analogové rádiové sítě HZS ČR. Během povodní
se částečně projevil nedostatečný počet komunikačních prostředí v systému PEGAS, který je
dán omezenými kapacitami tohoto systému. Nicméně ve spolupráci s Národním dohledem
systému PEGAS zajistilo MV-GŘ HZS ČR dočasný speciální komunikační kanál, který byl
určen pro likvidační práce a umožnil tak oddělit radiokomunikační prostředí využívané pro
běžnou zásahovou činnost od činností spojených s rozsáhlými likvidačními pracemi, které si
vyžadovaly následky povodní. MV-GŘ HZS ČR, s ohledem na vývoj situace, zajistilo pro
nejkritičtější oblasti dodávku náhradních akumulátorů pro ruční analogové radiostanice a pro
ruční terminály PEGAS. Tyto dodávky umožnily zasahujícím jednotkám trvalé spojení při
dlouhodobém nasazení, které nastalá situace vyžadovala.

Zkušenosti z povodní a narůstající požadavky na špičkové a bezpečné spojení a tedy vysokou
efektivnost při řešení mimořádných událostí vedly MV-GŘ HZS ČR k přípravě realizace
projektu

spolufinancovaného

z EU,

který

se

zaměřuje

právě

na

modernizaci

radiokomunikačního systému PEGAS. GŘ HZS ČR tak přímo navazuje na projekt
Ministerstva vnitra, který směřuje do modernizace infrastruktury radiokomunikačního
systému PEGAS a zároveň také navazuje na projekt IS IZS, který připravuje MV-GŘ HZS
ČR. Předmětem projektu, jehož příprava v oblasti analytických prací započala v roce 2013 je
především pořízení nové generace vozidlových terminálů radiokomunikačního systému
PEGAS, které budou vybaveny GPS přijímačem. Předmětem projektu je i pořízení
převodníků AD/DA pro zabezpečení propojení komunikací mezi novými vozidlovými
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terminály PEGAS a analogovými radiostanicemi provozovanými v ARS. Dále se počítá
s pořízením

nezávislých

digitálních

opakovačů,

které jsou

určeny pro

vytvoření

komunikačního prostředí v oblastech, kde je nedostatečné pokrytí signálem sítě PEGAS.
S ohledem na nutnost zajištění bezpečného a nezávislého rádiového spojení z KOPIS bylo do
projektu zařazeno i pořízení neintegrovaných dispečerských terminálů, které jsou plně
nezávislé na ICT KOPIS. Rozpočet takto připraveného projektu činí 147 mil. Kč.

Odbor KIS zabezpečil prostřednictvím vlastníka radiokomunikačního systému PEGAS
celkem 10 specializačních kurzů různých typů pro příslušníky HZS ČR a na základě NMV
č. 25/2012 s vlastníkem sítě řešil otázky úprav provozních parametrů, zejména požadavky
jednotlivých HZS krajů na rozšíření pokrytí jednotlivých kanálů, ale také změny v provozním
řešení vyvolané realizací projektů operačních středisek PČR.

V souvislosti s pořizováním mobilní požární techniky spolufinancované z EU, se odbor KIS
podílel na zpracování technických podmínek, odpovědích na dotazy uchazečů a kontrolních
dnech u výrobců.

Mobilní telekomunikační služby jsou u HZS ČR využívány jednotně a to na základě
společné centrální zakázky, kde je MV-GŘ HZS ČR centrálním zadavatelem. Vzhledem
k tomu, že se tento postup velmi osvědčil, byla v závěru roku 2013 zahájena příprava nové
veřejné zakázky na další tříleté období. Ve spolupráci s HZS krajů byla vytvořena zadávací
dokumentace, která byla nově doplněna o služby reagující na požadavky směřující k větší
bezpečnosti zajištění spojení na KOPIS a na zajištění vysokorychlostního přenosu dat ve
vybraných objektech HZS ČR. V roce 2013 byla veřejná zakázka vyhlášena a v roce 2014
byla dokončena výběrem nejlepší nabídky, kterou podala společnost Vodafone Czech
Republic, a.s. Výsledkem výběrového řízení je cenová nabídka, která překročila veškerá
očekávání a posunula ceny za poskytované služby na novou úroveň, která znamená další
úspory v oblasti provozních prostředků HZS ČR. Očekávané úspory oproti předchozímu
vyjadřuje graf níže, který porovnává náklady HZS ČR za období tří let dle stávající smlouvy
a náklady dle nových cenových podmínek.
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Graf – Porovnání nákladů na mobilní telekomunikační služby – perioda 3 roky

V rámci povodní v roce 2013 bylo MV-GŘ HZS ČR (skupina spojení KŠ) trvale ve spojení
s mobilními operátory a řešilo ve spolupráci s HZS krajů vzniklé kritické situace.
Jednoznačně lze konstatovat, že připravenost mobilních operátorů na krizové situace
a vzájemná spolupráce s HZS ČR se výrazně zlepšila a znamená velký přínos pro celý IZS.

Geografický informační systém - v roce 2013 došlo v první řadě k výraznému navýšení
kapacity datové linky do IOO L.B. na kapacitu 100 Mb/s výhledem rychlosti 1 Gb/s po
dokončení vybudovaní optické trasy. Tento fakt ovlivnil i centrální datový sklad GIS (dále jen
„CDS“) a bylo možno se posunout k modelu on-line distribuce dat na jednotlivé HZS krajů,
který nahrazuje fyzický přenos dat na datových médiích. Rovněž byly vytvořeny linky pro
automatizované zpracování dat (včetně RUIAN). CDS v současné době díky konektivitě
poskytuje gisovské on-line služby do intranetu HZS ČR, tak i do internetu.

V průběhu povodní 2013 byl aktivován program Copernicus za účelem vyhodnocení
povodňových rozlivů. Bylo využito radarového snímkování z programu Copernicus
(ex GMES) – GIO EMS. Zpracované radarové snímky byly distribuovány na HZS
postižených krajů dále pak ČHMÚ, AČR, MMR a MŽ (CENIA). Území zájmu bylo
vydefinováno dle ČHMÚ, jednalo se o šest oblastí v okolí hl. m. Praha, Kralupy n. Vltavou,
Brandýs n. Labem, Mělník, Štětí, Ústí n. Labem (viz přehledová mapa níže).
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Přehledová mapa snímaných oblastí

Aktivační požadavek byl zadán dne 5. 6. 2013 v 15:30. Poté bylo provedeno snímkování
v závislosti konfigurace družic na orbitu nad územím snímkování. Mapové kompozice
a vektorové data byly předávány zpracovatelem (Joint Research Center) v průběhu aktivace,
která byla ukončena 9. 6. 2013. Snímky zachycují rozlivy v dnech 5. 6. 2013, 7. 6. 2013
a 9. 6. 2013. Nevýhodou je, že v daný den, nejsou snímkována všechna zájmová území.
Celková velikost obdržených dat bylo 16,7 GB. Jedná se o zpracované mapové kompozice ve
formátu PDF připravené pro tisk v různé úrovni DPI a dále pak o vektorová data ve formátu
shapefile (SHP) a keyhole markup language (KMZ).

Dne 27. listopadu 2013 se uskutečnil den GIS na MV-GŘ HZS ČR v Praze. Této akce se
mimo příslušníků HZS ČR, občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra zúčastnili také
studenti z Policejní akademie České republiky. Po přivítání účastníků proběhl blok odborných
přednášek o problematice GIS u HZS ČR. Přednášky byly zaměřené na to, jak mapy mohou
usnadnit práci a jaké informace hasiči mohou využívat.

V roce 2013 probíhaly dokončovací práce na nové verzi tenkého mapového klienta. Klient byl
rozšířen o další funkcionality, jako je na příklad nalezení optimální trasy (tzv. routing)
s uvedením parametrů vozidla (na žádost ZÚ HZS ČR), fulltextové vyhledávání a další.
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Náhled tenkého mapového klienta

Současně s vývojem tenkého mapového klienta pro desktop byla vyvíjena zjednodušená
mobilní verze.

Náhled mobilního mapového klienta

Obě dvě aplikace jsou dostupné ze sítě internet. Na adrese http://gis.izscr.cz. Přesměrování na
desktopovou nebo mobilní verzi probíhá automaticky, dle zařízení ze kterého se k aplikaci
přistupuje.
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V únoru bylo zprovozněno datové propojení MV-GŘ HZS ČR a Policejního prezídia ČR.
Propojení prostorových databází slouží k on-line sdílení dat mezi HZS ČR a PČR v obou
směrech.

S Českou zemědělskou univerzitou v Praze pokračovala spolupráce na projektu APOMAPIK
(Analytická podpora mapování rizik) v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech
2010 – 2015. Jako konzultanti jsou zapojeni GIS specialisté HZS Libereckého kraje a HZS
Královéhradeckého kraje, CDS HZS ČR. Témata projektu jsou zaměřená na vytvoření čtyř
základních bodů a to: 1.) Vytvoření časoprostorového modelu rozmístění obyvatelstva a jeho
využití, 2.) Analytická podpora expertního rozhodování při stanovování míry rizik, 3.) Tvorba
mapy rizik pro dané typy nebezpečí, 4.) Síťové analýzy.

Další oblasti v rámci ICT – v roce 2013 proběhl upgrade poštovního serveru Lotus Notes na
verzi 9, což mělo za následek mimo jiné rozšíření počtu používaných mobilních zařízení
a zároveň spolehlivější chod nové verze. Instalaci nové verze Lotus notes 9 zajistil v roce
2013 odbor KIS i na zálohových pracovištích MV-GŘ HZS v IOOB L.B. a SOZ HZS ČR.
Z důvodu snížení provozních nákladů na podporu produktů IBM pořídilo GŘ HZS ČR nový
emailový systém IceWarp, který má desetinové náklady na provoz, což se projeví
v následujících letech v oblasti provozních výdajů. Emailový systém IceWarp byl v závěru
roku 2013 implementován u MV-GŘ HZS ČR – ŠVZ středisku Frýdek Místek a v roce 2014
bude postupně zaváděn v rámci celého MV-GŘ HZS ČR.

V roce 2013 se podařilo úspěšně navýšit datové připojení MV-GŘ HZS do sítě ITS. Nyní je
veškerý datový provoz realizován přes operátora Česká pošta za využití dynamického
směrovacího protokolu BGP.

MV-GŘ HZS ČR v součinnosti s MV v roce 2013 dosáhlo navýšení kapacity datového
spojení u všech součástí HZS ČR. Navýšení činilo dvojnásobek dosavadní kapacity při
nárůstu ceny přibližně 10 %. Vyšší kapacity datového spojení uváděná v bitech za sekundu
(resp kb/s, Mb/s) se příznivě projevují na kvalitě spojení tzv. dalších aplikací. Kritické
aplikace byly vždy zajištěny přednostně i před uvedeným navýšením. V současné době
zajišťujeme 237 datových okruhů pro jednotlivé úrovně HZS ČR s vysokou parametrikou,
která je nezbytná pro zajištění běhu kritických aplikací. V roce 2014 byl zahájen výběr
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nového dodavatele formou Dynamického nákupního systému, který organizuje MV ČR a je
reálný předpoklad dalšího navýšení rychlosti.

Odbor KIS se v průběhu celého roku 2013 spolupodílel na přípravě projektu ITS NGN
spolufinancovaného z EU, který slouží primárně pro zajištění datové infrastruktury pro
operační a informační střediska základních složek IZS. Tato nově budovaná moderní
infrastruktura je nezbytná pro další rozvoj ICT u HZS ČR a umožní provoz stávajících
a zavádění nových informačních systémů.

Vzrůstající tlak na potřebu zasílat fotografie, videomateriál případně další objemná data
k žádostem o požárně technické expertízy v TÚPO, vyvolala potřebu získat snadno dostupný,
bezpečný a finančně nenáročný prostředek. Doručování DVD osobně nebo poštou se
dlouhodobě jevilo jako značně nepraktické a mnohdy zbytečně drahé. Z tohoto důvodu byl
odborem KIS MV-GŘ HZS ČR zřízen prostor na serveru, který je fyzicky umístěn v TÚPO.
Pro přístup na tento server lze využít tyto adresy: http://mekota.tupo.izscr.cz/ajax4/ Každý
krajský vyšetřovatel požárů obdržel přístupové jméno a heslo včetně návodu pro využití
systému. Tato forma sdílení fotografií odstranila některé překážky, které mnohdy vedly k
prodlužování termínů zpracování požárně technických expertiz, a tudíž včasné zasílání
fotografií TÚPO již nebude nic bránit. Toto úložiště zajisté najde i využití pro jiné využití než
pro vyšetřovatele požárů. Například sdílení fotografií pro spolupráci s MV-GŘ HZS ČR, IOO
L.B. apod.

V roce 2013 zřídil odbor KIS na MV-GŘ HZS další úložiště pro rychlé zaslání
velkoobjemových

dat

na

intranetové

adrese

http://ulozto.grh.izscr.cz.

Využívá

se

k zpřístupnění a zabezpečené distribuci dokumentů na HZS krajů, jejichž velikost překračuje
standardní omezení emailových příloh.

Na závěr roku 2013 byl proveden upgrade zálohovací jednotky MV-GŘ HZS. Zároveň byla
provedena obnova aktivních síťových prvků pro posílení bezpečnosti intranetové sítě na MVGŘ HZS ČR a IOOB L.B.

Závěrem je třeba konstatovat, že oblast komunikačních a informačních systémů se bude
i nadále dynamicky rozvíjet a bude třeba v následujících letech tento rozvoj transformovat do
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prostředí HZS ČR tak aby byly činnosti, které musí HZS ČR zajišťovat plněny efektivně
a s využitím odpovídajících ICT prostředků.
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Technický ústav požární ochrany
Technický ústav požární ochrany (dále jen „TÚPO“) je technickým zařízením MV-GŘ HZS
ČR, určeným pro výzkum a vývoj na úseku požární ochrany, zkoušení a posuzování shody
požární techniky a vybraných věcných prostředků požární ochrany, provádění požárně
technických expertiz a vypracování znaleckých posudků.

TÚPO se podílí na zabezpečování úkolů náležejících do působnosti Ministerstva vnitra podle
§ 24 odst. 1 písm. j), k) a r) a podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů.

Působí jako autorizovaná osoba č. 221 pro posuzování shody požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany a jako certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080. V rámci
Evropského společenství je Notifikovanou osobou č. 1022 pro oblast osobních ochranných
prostředků pro hasiče a Oznámeným subjektem č. 1022 pro oblast požárních hadicových
systémů pro první zásah. Zabezpečuje akreditované výkony zkušebnictví v oboru požární
techniky a věcných prostředků požární ochrany v akreditované zkušební laboratoři č. 1011.2.
Je zapsán Ministerstvem spravedlnosti do seznamu znaleckých ústavů s rozsahem oprávnění
Požární ochrana – příčiny požárů, hořlavost materiálů a výrobků, toxicita plynných zplodin
hoření, technické prostředky požární ochrany.
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Vyhodnocení činnosti

Oblast výzkumu a vývoje
V roce 2013 pokračovala činnost na dvou výzkumných projektech realizovaných v rámci
programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2011 až 2015“. Poskytovatelem
účelové podpory je Ministerstvo vnitra a příjemcem podpory TÚPO, MV-GŘ HZS ČR je
odborným gestorem:

1) Výzkumného projektu č. VF20112015020 „Výzkum a vývoj progresivních metod
stanovení PTCH hořlavých látek a materiálů za specifických technologických
podmínek“. V rámci tohoto úkolu byly řešeny následující dílčí výzkumné úkoly (dále
jen „DVÚ“):
• DVÚ č. 1 „Výzkum a vývoj metod zkušebního stanovení a výpočetního odhadu
teploty vznícení pevných hořlavých látek a hořlavých kapalin za podtlaku, přetlaku ve
vzduchu, kyslíku nebo jiném plynném oxidantu“
• DVÚ č. 2 „Výzkum a vývoj metod zkušebního stanovení a výpočetního odhadu DMV
a HMV hořlavých plynů a par hořlavých kapalin za podtlaku, přetlaku ve vzduchu,
kyslíku nebo jiném plynném oxidantu“
• DVÚ č. 3 „Počítačové modelování vybraných scénářů výbuchu hořlavých plynů/par
za podtlaku, přetlaku ve vzduchu, kyslíku nebo jiném plynném oxidantu“
• DVÚ č. 4 „Výzkum chování hořlavých látek za technologických podmínek (podtlaků,
přetlaků a vyšších teplot) pomocí VT DSC“
• DVÚ č. 5 „Výzkum a vývoj metod zkušebního stanovení mezní experimentální
bezpečné spáry (MEBS) a minimálního zápalného proudu (MZP) hořlavých kapalin a
pevných látek za podtlaku, přetlaku ve vzduchu, kyslíku nebo jiném plynném
oxidantu“
• DVÚ č. 6 „Systematická tvorba databáze PTCH hořlavých látek za technologických
podmínek“
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Jednolitrová nádoba (DVÚ č. 1 VF20112015020)

2) Výzkumný projekt č. VF20112015021 „Výzkum efektivnosti vybraných hasiv“.
V rámci tohoto úkolu byly řešeny následující DVÚ:
• DVÚ č. 1 „Hašení požárů Li- baterií/akumulátorů“ v souladu s dohodou o spolupráci
uzavřenou s ÚE-FEKT Brno
• DVÚ č. 2 „Hašení požárů aktivního uhlí v absorbérech“ v souladu s návrhem dohody
o spolupráci s VÚOS Pardubice – Rybitví
• DVÚ č. 3 „Vzorkování odpadní vody a požárních plynů při hašení požáru, úpravy
odebraných vzorků pro chemické analýzy a chemické analýzy zkušebních vzorků“
• DVÚ č. 4 „Počítačové modelování vybraných scénářů hašení požárů“
• DVÚ č. 5 „Hašení požárů elektromagnetickým polem“. Spolupráce s ČVUT, FE.
• DVÚ č. 6 „Vývoj hasiva na bázi metakaolínu (obecně kopolymeru) v souladu
s dohodou o spolupráci“ s ÚAnCH AV ČR
• DVÚ č. 7 „Zkoušky hašení vybraných scénářů hašení pomocí hasebního aerosolu,
UHPS a CAFS systémů“
• DVÚ č. 8 „Zkušební stanovení chybějících charakteristik vybraných hasiv a tvorba
databáze (DB) hasiv na tuzemském trhu“
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Zkoušky Li baterií
(DVÚ č. 1 VF20112015021)

Hašení zkušebního objektu A práškem F 75
(DVÚ č. 6 VF20112015021)

Oblast posuzování shody a certifikace
V dubnu 2013 končila Certifikačnímu orgánu pro certifikaci výrobků (dále jen „COV“)
platnost vydaného Osvědčení o akreditaci. Z toho důvodu proběhla reakreditace COV ze
strany Českého institutu pro akreditaci (dále jen „ČIA“). Součástí dozoru byl i tzv. wittnes
audit, kdy se dozorující orgán ČIA zúčastnil dozorové akce pracovníků COV na prověrku
systému řízení výroby u vybraného výrobce. Akce proběhla úspěšně a COV obdrželo nové
Osvědčení o akreditaci s platností do roku 2018.

V roce 2013 bylo vydáno celkem 36 certifikátů na výrobky požární techniky, věcné
prostředky požární ochrany a hasiva.

Předmět

Osobní

certifikace

ochranné

Počet

pomůcky
0

Hasiva

2

Požární

Věcné

automobily

prostředky

24

PO
8
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Celkem

36

Ověřování parametrů kontejnerového nosiče

Pracovníci COV vykonali v roce 2013 v rámci dozorové činnosti u výrobců 16 dohledů nad
systémem řízení výroby u výrobků již uvedených na trh.

Z titulu pracoviště autorizovaných činností zajišťovali pracovníci COV v roce 2013
koordinaci činností autorizovaných osob podle NV č. 173/1997 Sb., v platném znění, v oblasti
výrobků požární ochrany. Při této činnosti spolupracovala Autorizovaná osoba (dále jen
„AO“) č. 221 s dalšími zainteresovanými AO.

Zástupce AO se na vyzvání zúčastnil 2 koordinačních akcí v oblasti osobních ochranných
pomůcek. Pověřený pracovník AO vypracoval v roce 2013 celkem 9 písemných stanovisek
k žádostem AO o autorizaci.

Pracovníci COV se společně s pracovníky Autorizované zkušební laboratoře TÚPO podíleli
na zkoušení a ověřování těch parametrů výrobků, které sice nejsou předmětem posuzování
v rámci certifikace, ale které požadují zákazníci a zadavatelé veřejných soutěží.
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Oblast akreditované zkušebny technických prostředků požární ochrany
V roce 2013 bylo zpracováno celkem 39 protokolů ze zkoušek technických prostředků
požární ochrany, hasiv a osobních ochranných prostředků. Z toho bylo 26 protokolů ze
zkoušek požárních automobilů, 9 protokolů ze zkoušek hasiv, 1 protokol ze zkoušek osobních
ochranných prostředků a 3 protokoly ze zkoušek ostatních věcných prostředků požární
ochrany.

Požární
Rok 2013

automobily
26

Hasiva

Osobní ochranné Věcné
prostředky

9

1

Ověřování parametrů seskokové matrace

prostředky PO
3

Zkoušky brodivosti
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Celkem
39

Oblast požárně technických expertiz
Podstatným úkolem oblasti požárně technických expertiz (dále jen „OPTE“) je technická
pomoc v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů pro HZS ČR a Polici ČR. Jako znalecký
ústav v oboru PO provádí tuto činnost i pro soudy, právnické a fyzické osoby. Počet
realizovaných výstupů je uveden v tabulce:
Požárně technické expertizy
Rok 2013 Odborná vyjádření Znalecké posudky Výjezdy
99

8

82

Nejvýznamnějším řešeným požárem v r. 2013 byl požár monobloků 102 a 103 v bývalém
průmyslovém areálu Svit ve Zlíně. Na základě provedených sférických snímků, zkoumání
odebraných vzorků a matematického modelování byly stanoveny a ověřeny rozvoj, šíření
a příčina vzniku požáru.

Instalace sferické kamery v prostoru požárem poškozeného bývalého průmyslového areálu
Svit ve Zlíně

Jiným závažným požárem šetřeným pro Policii ČR byl požár výrobní haly společnosti
ELMO–PLAST v Alojzově, okr. Prostějov. Požárně technickou expertizou pomocí sférických
snímků a poznatků ze studia ohniskových příznaků požárů automobilů bylo prokázáno
úmyslné zapálení.
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Ohniskové markanty
znatelné na karoserii
kabiny, ukazující na tepelné
působení směřující
z vnitřního prostoru

Zaparkovaný automobil se zřetelnými ohniskovými příznaky v hale ELMO-PLAST, s.r.o.
v Alojzově

Kromě požárně technických expertiz se OPTE podílí na vzdělávání vyšetřovatelů požárů
především v doplňkovém kurzu pro vyšetřovatele požárů, který se v r. 2013 konal v IOO L.B.
OPTE se účastní na přípravě modelových požárů a jejich šetření, v oblasti elektrotechniky,
chemie a odběru vzorků.

Další činností je vlastní zkoumání za účelem objasnění poznatků z expertizní činnosti. V této
oblasti se v současné době OPTE věnuje ohniskovým příznakům. V r. 2013 bylo zahájeno
zkoumání ohniskových příznaků u požárů automobilů řadou pokusů v průmyslovém areálu
v Kaznějově.

Zkoumání ohniskových příznaků u automobilů – pokusný požár osobního automobilu Škoda
Favorit
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Oblast provozně-ekonomická
Oddělení provozně-ekonomické (dále jen „OPE“) zajišťuje zpracování finančního rozpočtu na
jednotlivé kalendářní roky, průběžné sledování jeho čerpání, zpracování veškerých finančních
a účetních operací na straně příjmů a výdajů, zajišťování nákupu, evidence majetku,
skladového hospodářství a nakládání s nepotřebným majetkem. V oblasti provozní je hlavní
činností OPE zajišťování technického chodu ústavu, běžných a stavebních oprav a údržby
budov, zajišťování údržby venkovních prostor areálu a vnitřních prostor budov, zajišťování
činnosti energetika, vodohospodáře a ekologa.

Přehled nákladů:
Věc / Rok 2013

Částka v tis. Kč

§ 551700 - plán

6.321

§ 551700 - čerpání

6.317

Nedočerpáno – refundace stravování

4

Stavební investice

232

Technické zhodnocení nemovitého majetku

662

Strojní investice

5.225

(z toho VaV):

4.236

Název investice / Rok 2013

Částka v Kč

TÚPO - vjezd do areálu a úprava ploch

232.061

Název technického zhodnocení nemovitého majetku / Rok 2013

Částka v Kč

Klimatizace laboratoře č. 321 v objektu TÚPO, administrativní budova „A“

54.014

Tlaková stanice k výparníku s rozvodem plynu včetně přívodu elektro

96.050

Instalace topení do zkušební laboratoře VTL-1 a VVTL-2

56.739

TÚPO Modřany – dodávka a montáž podlahové plošinové můstkové váhy

454.960
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Přehled příjmů:
Rok 2013
Příjem

v tis. Kč
plán

1 000

skutečnost

1 970

Z toho:
OVV

412

OPTE

33

OTPPO

33

COV

1 492

OPE

0
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Odbor finanční

Základní údaje o rozpočtu HZS ČR

Skutečnosti, které významně ovlivnily plnění příjmů a celkové čerpání výdajů:
Rozpočtové období roku 2013 bylo ovlivněno živelnou katastrofou – povodněmi na území
ČR. Záchranářské akce se výrazně podepsaly na celkovém čerpání přidělených rozpočtových
prostředků. Nad rámec rozepsaného rozpočtu byly čerpány finanční prostředky převedené
HZS ČR z rezerv v kapitole VPS a jiné účelové prostředky a rovněž tak mimorozpočtové
zdroje.

Zhodnocení celkového čerpání rozpočtu
Příjmy
Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 1 350 504 tis. Kč, v průběhu roku byl
rozpočet upraven na konečnou výši 2 092 079 tis. Kč a skutečné plnění dosáhlo 1 511 799 tis.
Kč. Překročení příjmů představuje 580 280 tis. Kč.

Výdaje celkem
Výdaje celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 6 934 624 tis. Kč, upraveným
rozpočtem byly zvýšeny na 8 072 999 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje činily
274 707 tis. Kč, zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů 1 406 852 tis. Kč. Celková
možnost čerpání byla tedy ve výši 9 754 558 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 8 257
486 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 1 497 073 tis. Kč.
Evidované nároky z nespotřebovaných výdajů tvoří především nevyčerpané prostředky
z projektů spolufinancovaných z prostředků EU.
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Ostatní běžné výdaje

Ostatní provozní výdaje
Ostatní provozní výdaje za HZS ČR celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši
988 158 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 335 422 tis. Kč, mimorozpočtové
zdroje činily 137 889 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů 84 546 tis. Kč. Celková
možnost čerpání byla tedy ve výši 1 557 857 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 1 537 972 tis.
Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 19 885 tis. Kč.

Převážná část výdajů je spojena s přímým výkonem a zajištěním požární ochrany a IZS.

V rámci OPV je samostatně sledováno čerpání prostředků poskytnutých neinvestičních
účelových dotací pro JSDH obcí. V roce 2013 byl na podporu činností jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí MV-GŘ HZS ČR stanoven schválený rozpočet ve výši 55 000 tis.
Kč, upravený pak 279 966 tis. Kč. Výše uvedené prostředky byly poskytnuty
13 krajským úřadům a Hl. městu Praze.

Dotace nestátním neziskovým organizacím
V roce 2013 byl GŘ HZS ČR stanoven schválený rozpočet ve výši 13 000 tis. Kč na podporu
činností nestátních neziskových organizací působících v oblasti IZS, PO a ochrany
obyvatelstva. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 14 500 tis. Kč. Výše uvedené
prostředky byly poskytnuty 19 nestátním neziskovým organizacím.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku
Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 702 869 tis. Kč. Upravený rozpočet byl zvýšen na
1 442 764 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly zapojeny ve výši 115 673 tis. Kč, nároky
z nespotřebovaných výdajů činily 1 279 660 tis. Kč. Výrazný podíl na navýšení rozpočtu
představovaly prostředky na financování programů Evropské unie, které byly navýšeny od
Ústředního orgánu MV v celkové výši 703 109 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla ve výši
2 838 097 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1 419 929 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo
1 418 169 tis. Kč.
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Mzdové a související výdaje
V roce 2013 byly schváleným rozpočtem stanoveny mzdové a související výdaje v celkové
výši 5 109 821 tis. Kč, upravený rozpočet činil 5 161 606 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje
činily 21 145 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů činily 31 162 tis. Kč. Celková
možnost čerpání byla ve výši 5 213 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 5 199 585 tis.
Kč, nedočerpáno zůstalo 14 328 tis. Kč

Ostatní sociální dávky
V roce 2013 byly schváleným rozpočtem stanoveny v celkové výši 81 190 tis. Kč. Upravený
rozpočet se nezměnil a činil též 81 190 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky
41 703 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 39 487 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj
Generálnímu ředitelství HZS ČR byly na rok 2013 rozepsány výdaje v celkové částce 41 318
tis. Kč, upraveným rozpočtem pak 41 843 tis. Kč, povolené nároky z nespotřebovaných
výdajů činily 14 938 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo vyčerpáno 44 595 tis. Kč, nevyčerpáno
zůstalo 12 186 Kč.

Účelové prostředky
Účelové prostředky dle jednotlivých titulů uvolněné z kapitoly Všeobecná pokladní správa
a ostatních zdrojů:

Hasičskému záchrannému sboru České republiky byly na základě žádostí přiděleny do
rozpočtu v roce 2013 prostředky v celkové výši 446 251 tis. Kč. A to:

1) z kapitoly VPS
z položky "Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému" ve výši 49 393 tis. Kč, v tom:
o na povodně 2013 - 49 393 tis. Kč
z položky "Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů“ ve výši 28 717 tis. Kč, v tom:
o modernizace vozidel a žebříků 28 717 tis. Kč
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Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU ve výši 3 540
tis. Kč
Vládní rozpočtová rezerva na pokrytí mzdových prostředků a souvisejících výdajů ve
výši 63 271 tis. Kč

2) ostatní účelové prostředky
z kapitoly MV – v celkové výši 61 544 tis. Kč, v tom:
o zahraniční rozvojová spolupráce v Moldavsku ve výši 2 384 tis. Kč
o navýšení účelových neinvestičních dotací pro JSDH obcí a hl. m. Prahy ve výši
20 000 tis. Kč
o prostředky na nákup PHM ve výši 20 000 tis. Kč
o na dostavbu HS Praha Modřany ve výši 19 160 tis. Kč
z kapitoly - Státní dluh na povodně 2013 – ve výši 200 000 tis. Kč
ze Správy státních hmotných rezerv ve výši 7 461 tis. Kč
z Ministerstva dopravy na výstavbu požární stanice Lovosice ve výši 32 325 tis. Kč
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Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU:

1)

Projekty v rámci Komunitárních programů
EU Carpathex 2011
HeERO
EU Taranis

2)

Projekty v rámci Integrovaného operačního programu – IOP
Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS)
Centrální standardizovaný projekt MV-GŘ HZS ČR
Krajské standardizované projekty (KSP) HZS krajů
Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních
pohromách
Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení
mimořádných událostí
Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah

3)

Projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Elektronický vzdělávací a informační systém HZS ČR

4)

Projekty v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce
Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí
Hasič záchranář – bezpečná cesta k pomoci. Speciální odborná příprava řidičů
záchranářů

5)

Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí
HS Rýmařov – energetické úspory objektu
Digitální Povodňové plány pro HZS:
o Moravskoslezského kraje
o Karlovarského kraje
o Kraje Vysočina
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Závěr
Rozpočtové prostředky, přidělené HZS ČR byly čerpány účelně s uplatněním hlediska
úspornosti, efektivnosti a hospodárnosti. Hlavní úkoly rozpočtového roku byly splněny,
úspěšně byly hodnoceny i mimořádné úkoly, kterými byl HZS ČR v roce 2013 pověřen.
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Stav rozpočtu R2 2013 k datu 31.12.2013
tis. Kč
v tom:

v tom:
z toho:

HZS ČR

GŘ HZS ČR

PŘÍJMY
HZS ČR Nedaňové,
CELKEM kapitálové Příjmy z
a přijaté pojistného
transfery

poj. na
důchod.
poj.

z toho:

VÝDAJE
HZS ČR Výdaje na
financ.
CELKEM
poj. na
programů
nem. poj.
repr.maj.
a přísp.
na SPZ

z toho:

Investiční
výdaje

Neinv.
výdaje
váz.k IP

Platy
zaměst. a
OPPP
vč.poj.a
FKSP

Platy
zaměst. a
OPPP

Povinné
pojistné

Převody
FKSP

Neinv.
dotace
NNO

Ostatní
provozní
výdaje

Vývoj a
výzkum

Ostatní
sociální
dávky

Zahr.
rozvojová
spolupr.

111 437

80 986

30 451

27 067

3 384

1 004 067

116 493

114 723

38

281 416

210 466

68 974

1 977

13 000

549 341

41 843

4 800

2 494

3 834

1 346

2 489

2 212

277

24 553

495

495

0

17 857

13 290

4 437

130

0

5 901

0

300

0

HZS krajů
celkem+ZÚ

1 976 807

923 674

1 053 134

936 119

117 014

7 044 380

1 325 777

1 310 219

15 558

4 862 332

3 630 933 1 196 124

35 275

0

780 181

0

76 090

0

HZS ČR CELKEM

2 092 079

1 006 006

1 086 073

965 398

120 675

8 072 999

1 442 764

1 425 437

15 595

5 161 606

3 854 689

37 382

13 000 1 335 422

41 843

81 190

2 494

SOŠ a VOŠ PO F-M
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1 269 535

Odbor provozní a správy majetku

Oddělení správy majetku a investic

V režimu operačního řízení
a) koordinovalo činnost ve skupině týlového zabezpečení Štábu MV-GŘ HZS ČR
a udržovalo stálou součinnost se SOZ HZS ČR při červnových povodních
v poskytování logistické podpory zasahujícím jednotkám 9 HZS krajů a hl. m. Prahy,
pro tyto účely se vydaly ze skladů SOZ HZS ČR věcné prostředky z centrálních zásob
MV-GŘ HZS ČR a pohotovostních zásob SSHR v celkové účetní ceně:
•

spotřební materiál

•

drobný dlouhodobý investiční majetek

•

ochraňované pohotovostní zásoby SSHR 2 HZS krajů (Středočeský a Ústecký)

4.963,639 Kč,

a hl. m. Praha, v celkové účetní ceně

37.173.673 Kč,

14.180.970 Kč,

b) zpracovalo zápisy o užívání věcných prostředků z centrálních zásob MV-GŘ HZS ČR,
včetně dodatků, s 9 HZS krajů (HZS SčK, HZS JčK, HZS PlK, HZS KvK, HZS ÚlK,
HZS LiK, HZS KhK, HZS PaK, HZS MsK) a hl. m. Prahy, které byly postiženy
červnovými povodněmi k řešení krizového stavu, v účetní ceně cca 45,6 mil. Kč,

c) aktivovalo v průběhu červnových povodní 12x skupinu podpory a provozu krizových
štábů při zasedání Ústředního krizového štábu na chráněném pracovišti MV-GŘ HZS
ČR a zabezpečovalo její činnost.

V režimu organizačního řízení
a) přijalo od jiných organizačních složek státu celkem 20 nabídek (nejvíce od MO – 10x
a od SSHR - 2x) a 1 vnitrorezortní nabídku od Zařízení služeb pro MV
k bezúplatnému převodu příslušnosti hospodařit s nepotřebným movitým majetkem,
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které podle charakteru nabízeného majetku doporučilo a postoupilo HZS krajů (hl. m.
Prahy), ZÚ HZS ČR a SOZ HZS ČR, některé z nabídek jimi byly využity;
•

prostřednictvím SOZ HZS ČR:
-

zabezpečilo po odborné konzultaci s odborem IZS a VS bezúplatný převod celkem
1750 ks malých ochranných filtrů OF-02 NBC-II a 238 ks přileb hasičských od
SOZ HZS ČR na HZS krajů (hl. m. Prahy) a ZÚ HZS ČR pro obměnu zásahových
filtrů;

-

zabezpečilo, podle dispozic daných odborem IZS a VS, bezúplatné převody
příslušnosti hospodaření 13 t pěnidla STHAMEX F-15 (5 t HZS Středočeského
kraje, 4 t HZS Ústeckého kraje a 4 t HZS Kraje Vysočina) a 10 t pěnidla
MOUSSOL APS F-15 pro HZS Středočeského kraje;

-

zajistilo, podle rozhodnutí ředitele odboru ochrany obyvatelstva a KŘ, bezúplatné
převody příslušnosti hospodaření k prostředkům individuální ochrany k MV (do
skladů SOZ HZS ČR) od HZS Moravskoslezského kraje v účetní ceně cca 2,8 mil.
Kč a HZS Královéhradeského kraje v účetní ceně cca 8,3 mil. Kč;

-

zajistilo bezúplatnou výpůjčku vysoušečů kondenzačních a elektrocentrál pro jejich
napájení Krajskému ředitelství Policie hl. m. Prahy k vysušení areálu Oddělení
služební hipologie na Císařském ostrově v Praze 7;

-

řešilo zapůjčení věcných prostředků z centrálních zásob MV-GŘ HZS ČR,
vyžádaných HZS Pardubického kraje pro akci „CIHELNA 2013“, pořádanou
Městem Králíky;

b) uzavřelo ve spolupráci s odborem IZS a VS zápisy k užívání vybraného specifického
movitého majetku pro cvičení Traumateamu ČR v termínech 23. 1. až 1. 2. na
mezinárodní cvičení „MODEX FALCK“ v Tinglevu (Dánsko) a 16. 9. až 20. 9. pro
nácvik jeho výstavby v Brně;

c) iniciovalo na základě organizačních změn uskutečněných k 1. 12. 2012 a vytvoření
SOZ HZS ČR zrušení SIAŘ GŘ HZS ČR č. 11/2009 a předložilo podklady odboru
operačního řízení pro vydání nového Pokynu GŘ HZS ČR č. 28/2013, kterým se
zřizuje Štáb MV-GŘ HZS ČR a stanoví se způsob zabezpečení jednání krizového
štábu ministra vnitra a Ústředního krizového štábu;
- 160 -

d) vyhotovilo, na základě personálních změn a novelizace „Nařízení MV č. 45/2011
o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti“, pro schválení generálním
ředitelem HZS ČR, nová pověření vedoucím zaměstnancům k výkonu ekonomických
činností podle zastávaných funkcí u MV-GŘ HZS ČR, které obsahují i jejich
podpisové vzory;

e) vyjádřilo se k žádosti ředitele odboru bezpečnostní politiky MV k hledání možností
zajištění nezbytných dodávek pro 7 krajských úřadů (JčK, PlK, KvK, LiK, KhK, JmK
a OlK);

f)

zabezpečovalo trvale dosažitelnost příslušníků a zaměstnanců zařazených ve skupině
podpory a provozu krizových štábů;

g) vyhotovilo, na základě požadavku Policie ČR pro jejich potřebu, odkazy na dodavatele
prostředků individuální ochrany a přístrojů a prostředků pro protichemickou detekci a
průzkum;

h) předložilo SSHR možnosti využití skladových kapacit u HZS ČR pro nezbytné
dodávky;

i)

spolupracovalo s náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a CNP při
realizované

změně

organizačního

řádu

MV-GŘ

HZS

ČR

k

ochraňování

pohotovostních zásob u HZS ČR;

j)

dojednalo a zajistilo se SSHR sepsání nové dohody o způsobu financování výdajů
spojených s ochraňováním pohotovostních zásob u HZS ČR a na základě toho
připravilo se SSHR uzavření Dodatku č. 1 k zápisu o ochraňování č. 3370/522/90,

k) zabezpečilo

revize

věcných

prostředků

ochraňovaných

MV-GŘ

HZS

ČR

v pohotovostních zásobách SSHR v celkové hodnotě 198.800 Kč a nakoupilo náhradní
díly za 69.351,30 Kč:
-

zákonné STK u 7 ks elektrocentrál s registračními značkami a automobilu
TAPCH,
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-

proběhy 30 ks elektrocentrál,

-

kontrola, revize, kalibrace nebo údržba bezpečnostní přetlakové komory včetně
přívěsu a příslušenství TAPCH (detektoru nebezpečných plynů a par GDA 2,
přístrojů Dräger, Ramanovova spektrometru, Ph konduktometru HQ40d,
spektrofotometru DR 2800 atd.);

•

zabezpečovalo a sledovalo v oblasti stavebních investic:
-

v podprogramu 114242 bylo ve stavebních investicích schváleno 94 investičních
záměrů,

-

u 17 realizovaných investičních akcí pro zálohované jednotky MV-GŘ HZS ČR
bylo proinvestováno 8.751.252,- Kč.

-

pro SOZ HZS ČR byly v r. 2013 dokončeny, zahájeny a realizovány akce :
o pracoviště Lysina – Výstavba parkovací plochy pro 3 osobní vozidla ….
865.720,48 Kč,
o Propojení EZS skladů SOZ HZS ČR s pultem centrální ochrany POLICIE
ČR …. 494.958,00 Kč,
o SOZ HZS ČR – sklad Kamenice – rekonstrukce kotelny …. 855.705,00 Kč,
o SOZ HZS ČR – sklad Zbiroh – rozšíření zpevněných ploch .................
580.725,00 Kč,
o SOZ HZS ČR – sklad Zbiroh – stavební úpravy budovy č.14 – II.etapa ……
1.928.848,10 Kč,
o SOZ HZS ČR – Olomouc – rekonstrukce baterkárny ….. 119.972,00 Kč.

MV-GŘ HZS ČR – Připravenost HZS ČR pro řešení povodní - projektová příprava
a služby
•

pro Technický ústav požární ochrany Praha:
-

TÚPO Modřany – vjezd do areálu a úprava ploch …. 232.061,42 Kč,

-

TÚPO Modřany – dodávka a montáž podlahové plošinové můstkové váhy ….
454.960,00 Kč.

•

pro Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč :
-

IOO L.B. – stavba návštěvní místnosti v objektu č. 01
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… 244.839,00 Kč,

•

VÚZ Mimoň – stavební úpravy objektu – garáž ….. 964.757,00 Kč.

pro Školící a výcvikové zařízení HZS ČR:
-

ŠVZ středisko Brno – technické zhodnocení rozvodů kapalné fáze propan ……….
285.000,00 Kč,

•

-

ŠVZ středisko Brno – stavební úprava šaten a učebny v objektu C …. 393,504,00 Kč,

-

ŠVZ středisko Brno – klimatizace učebny v objektu D ……………… 402.724,00 Kč,

-

ŠVZ středisko Brno – stavební úpravy závalu …………………..…… 306.906,00 Kč,

-

ŠVZ středisko Frýdek Místek – stavební úprava objektu č.44 ……...... 382.950,00 Kč.

pro MV-GŘ HZS ČR
-

MV-GŘ HZS ČR – výměna vrat

237.622,00 Kč.

V roce 2012 byly zahájeny akce „Provozní pracoviště Lysina – výstavba parkovací plochy
pro 3 osobní vozidla“ a „VÚZ Mimoň – stavební úpravy objektu – garáž“. Na tyto akce byla
zpracována a schválena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, proběhlo
výběrové řízení a byla uzavřená smlouva na realizaci stavby v roce 2013. Obě stavby byly
v roce 2013 dokončeny.

V rámci akce „VÚZ Zbiroh – stavební úpravy budovy č. 14 – II.etapa“ proběhla realizace
části stavby, v důsledku víceprací byl prodloužen termín realizace do roku 2014.

Na akci „ŠVZ HZS ČR středisku Frýdek-Místek – stavební úprava objektu č.44“ byla
zpracovaná PD, vydáno stavební povolení a zahájena stavba. Dokončení akce je plánované
v roce 2014.

Na akci „SOZ HZS ČR v Olomouci – rekonstrukce baterkárny “ byla zpracovaná PD.
Realizace akce proběhne v roce 2014.

Akce MV-GŘ HZS ČR – „Připravenost HZS ČR pro řešení povodní – projektová příprava
a služby“ byla pouze registrována a její realizace proběhne v roce 2014.
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Oddělení veřejných zakázek

Malé veřejné zakázky
Výkonný dynaskopický bezokulárový stereomikroskop s projekčním
obrazem
Sestavy osobních ochranných prostředků 20 ks
ŠVZ F-M - Přestavba kontejneru - technické zhodnocení

367 640,35
513 594,00
99 875,00

Hydraulické vyprošťovací zařízení

696 812,00

Sady prostředků statického zabezp. budov-podpěra Holmatro

743 165,06

Alfa-beta automat

1 198 347,70

Digitální dynamometr

117 370,00

Automatický bodotávek

490 171,00

Nafukovací stany

458 590,00

SOZ HZS ČR sklad Kamenice-rekonstrukce kotelny

746 774,00

ŠVZ HZS ČR v Brně - klimatizace učebny a kanceláří v objektu "D"

404 724,00

Osvětlovací sady s jedním generátorem

306 735,00

Ochranná kombinéza

120 806,00

Vysavač průmyslový

120 898,00

Upínací pás, sada s ráčnou

120 951,60

Transportní sud s víkem

118 483,20

Ochr. přilba, bruska, brusný kotouč, žací stroj

120 205,00

Zemnicí sada

118 640,50

Záchytný kanystr

698,00
6 984 480,41

Veřejné zakázky podlimitní
Mobilní plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (V+V)

2 551 648,00

Technické zhodnocení CAS K25-L101

1 794 318,00

Hydraulická zametací zařízení se sběrem do lopaty

1 323 135,00

Kontejnery plastové s víkem

1 133 624,80

SOZ HZS ČR sklad Zbiroh-stavební úpravy budovy č.14-II.etapa

3 098 551,00
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Maintenance SW ArcGIS

2 344 142,68

Pytel povodňový dvoukomorový

2 818 090,00

Elektrocentrály a topidla

1 033 228,44

Nákup nářadí a ochranných prostředků

1 236 258,69

Motorové ruční nářadí

1 271 197,00

Měřící a kontrolní systém

1 306 800,00
19 10 993,61

Integrovaný operační program – nadlimitní veřejné zakázky
Nákladní automobily spolufinancované z IOP-opakované vyhlášení II
CAS 20

61 831 484,00
204 243 644,00
266 075 128,00

Veřejné zakázky při červnových povodních:
Čerpadla kalová motorová

344 850,00

Čerpadla kalová motorová

282 825,00

500 ks odvlhčovačů

3 839 850,00

Čerpadla

271 332,00

Mobilní odvlhčovače

6 328 300,00

Vysokotlaké myčky

233 310,00

Desinfekční prostředek SAVO

301 028,00

Sací koš, Hadice A, Přechod A

21 273,00

Savice PH, Savice ASE B75, Sací koše

108 288,00

Savice B75

31 400,00
11 62 456,00
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Oddělení nákupu majetku a služeb

V oblasti vystrojování
a) zpracovalo a vydalo novelu Vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů
příslušníků HZS ČR, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru
služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků HZS
ČR) pod označením vyhláška č. 349/2013 Sb.,

b) zpracovalo a vydalo Pokyn GŘ HZS ČR č. 55/2013, kterým se upravuje jednotný
postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby
příslušníků HZS ČR.

c) cestou výstrojní komise vyvzorovalo následující nové výstrojní součástky:
-

Šaty lení,

-

Sukně tmavomodrá letní,

-

Kalhoty tmavomodré dámské letní,

-

Kalhoty tmavomodré pánské letní,

-

Polokošile s límečkem tmavomodrá,

-

Bunda lehká dámská,

-

Bunda lehká pánská,

-

Pracovní stejnokroj PS II varianta B)

d) Čerpalo rozpočtové prostředky v roce 2013 takto :
Osobní ochranné pracovní prostředky

RP 513200 -

Výstrojní součástky

RP 513400 - 1.180.537,- Kč

Stravenky

RP 516940 - 1.290.000,- Kč

21.500 ks
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647.971,- Kč

V oblasti nákupů výpočetní techniky
Poř. č.

Počet

Cena v Kč

Název

ks

1

PC stolní

60

1.238.011,50 Kč

2

Monitory 22"

15

40.694,12 Kč

3

NB 15" + tablet

50

1.104.393,00 Kč

4

Tiskárny A4+A3

2

CELKEM

49.308,00 Kč
2.432.406,62 Kč

Rozpočtové prostředky vynaložené na zajištění činnosti MV-GŘ HZS ČR v roce 2013
•

Spojovací materiál - 2.195.288,65 Kč
-

jednalo se zejména o mobilní telefony, televizní a radiové přijímače, videoprojektory,
pouzdra, kabely a pod.

-

z této položky byly rovněž pořízeny akumulátory do radiostanic na zajištění spojení
při červnových povodních v hodnotě 1.024.802,00 Kč.

•

Kancelářské potřeby - 782.587,19 Kč
-

z toho xerografický papír a obálky - pořízení na základě Rámcové smlouvy MV centrální nákupy - 208.818,20 Kč,

•

Stavebně-ubytovací materiál - 775.362,70 Kč
-

•

ostatní kancelářské potřeby - Kč 573.768,99.

jednalo se o židle, chladničky, stolní lampy, prodlužovací šňůry atd.

Výpočetní technika - 4.520.986,93 Kč
-

V rámci centrálních nákupů MV byly pořízeny:
PC

1.238.011,50 Kč,

Notebooky

1.130.645,00 Kč,

Tablety

110.360,00 Kč,
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Tiskárny

39.773,20 Kč,

Monitory

27.951,00 Kč,

Spotřební materiál do tiskáren za Kč 1.234.283,90 Kč.

Povodně 2013
Pro zabezpečení likvidace škod po povodních byly zajištěny mimořádné finanční prostředky
v celkové výši 11.079.679,20 Kč.

Za tyto prostředky byly pořízeny:
-

savice

-

sací koše

-

přechody

-

vysokotlaké čističe

-

odvlhčovače vzduchu

-

různé druhy čerpadel

-

požární hadice

-

dezinfekční a úklidové prostředky
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Oddělení provozu a správy areálu

V r. 2013 zabezpečovalo:
-

kontroly autoprovozu u zálohovaných jednotek MV-GŘ HZS ČR (IOO L.B., SOZ
HZS ČR, ŠVZ HZS ČR, TÚPO Praha),

-

proškolení technických pracovníků zálohovaných jednotek MV-GŘ HZS ČR v ŠVZ
HZS ČR,

-

vyřazení automobilní techniky za uvedené období:
o 9 ks převodem na obce
o 1 ks dar Moldávie
o 13 ks prodáno ZS pro MV

-

účast v hodnotící komisi MV ČR na veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na dodávku
PH do vlastních úložišť pro rok 2014“,

-

účast v standardizační komisi na veřejnou zakázku „Nákup osobních vozidel pro roky
2014-2017“ (i za krajská ředitelství HZS ČR),

-

přípravu podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky „Rámcová smlouva na
bezhotovostní odběr PH u čerpacích stanic formou karet„ – před vyhlášením,

-

účast v standardizační komisi MV-GŘ HZS ČR na nákup 3 osobních vozidel
a 1 mikrobusu na rok 2014,

-

pořízení nákladního přívěsu pro IOO L.B. (pojištění, registrace),

-

technickou podporu v pracovní a mimopracovní době, při poruchách a dopravních
nehodách u služebních dopravních prostředků,

-

servisní prohlídky služebních dopravních prostředků, údržbu vozidel, STK a kontrolu
emisí,

-

sezónní výměny pneumatik u služebních dopravních prostředků na letní a zimní
provoz,

-

přepravu účastníků zahraničních delegaci – celkem 4x,

-

běžnou každodenní dopravu pro potřebu MV-GŘ HZS ČR – banka, finanční hotovost,
pošta,

-

správu areálu MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha 414, zajišťování provozu,
průběžných oprav a revizí,
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-

výběrové řízení a instalaci nových vjezdových vrat do podzemních garáží MV-GŘ
HZS ČR,

-

zajištění revizí hasicích přístrojů v areálu MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26,

-

účast na 1. jednání standardizačního týmu pro komoditu bezpečnost,

-

přípravu podkladů a činnost v poradní komisi na náhradu škod MV-GŘ HZS ČR – 2x
jednání komise.
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Skladovací a opravárenské zařízení
Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR (dále jen „SOZ“) je účelovým zařízením MVGŘ HZS ČR zřízeným od 1. prosince 2012 (sloučením Základny logistiky a Opravárenského
závodu).

Od samého počátku roku 2013 byla hlavní pozornost zaměřena na sloučení činností dvou
odlišných organizací. Byl zpracován Roční plán skladovací, opravárenské a revizní činnosti.
Na základě tohoto plánu byly úkoly průběžně plněny.

V roce 2013 plnili zaměstnanci SOZ následující úkoly:

a) Vyrozumění a varování obyvatelstva

Hlavní úkoly plněné v roce 2013 v oblasti vyrozumění a varování obyvatelstva:
-

Kompletní přemístění a modernizace technologií krajského řídícího pracoviště JSVV
do nových prostor KŘ HZS Pardubického kraje (ukončeno v květnu 2013).

-

K 3.6.2013 byl od HZS krajů přebrán HW a SW přijímačů sběru dat (dále jen „PSD“)
pro obousměrný provoz sirénových přijímačů – monitorovací systém koncových
prvků (dále jen „MSKP“).

-

Od 1.7.2013 zahájeny opravy a servis PSD a serverů MSKP (19 x PSD, 6 x server
MSKP).

-

V termínu od září do prosince 2013 byla provedena inventarizace všech vysílačů
SSRN a zadávacích pracovišť Jaderné elektrárny Dukovany, Jaderné elektrárny
Temelín a MV-GŘ HZS ČR Praha.

Nad plán, případně na základě požadavků HZS krajů, byla provedena další činnost na
vysílačích a vyrozumívacích centrech infrastruktury SSRN:
-

rekonstrukce anténního systému v lokalitě Drahany (Olomoucký kraj)

-

úprava anténního systému v lokalitě Větrník (Jihomoravský kraj)

-

oprava anténního systému v lokalitě Ostružná (Olomoucký kraj)
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-

technická pomoc při měření úrovně signálu pro aktivaci koncových prvků a návrh na
úpravy anténních systémů (1 x Olomoucký kraj, 4 x Jihomoravský kraj,
4 x Královéhradecký kraj).

-

oprava anténního systému pro PSD v Ostravě na Nová radnici

-

řešení problematiky nechtěné aktivace sirén v kraji Vysočina, Plzeňském kraji,
Zlínském kraji, Jihomoravském kraji

-

problematika hledání rušivého signálu, který omezoval činnost vysílačů SSRN
(kmitající siréna v Opavě)

-

přemístění vysílače a PSD SSRN v lokalitě Suchý vrch

-

změna cesty tokenu v rádiové síti č. 6 – Jihomoravský kraj pro zlepšení komunikace
mezi vysílači Sýkoř, Větrník, Klučovská hora, Jaderné elektrárny Dukovany, …

-

na základě požadavku HZS Středočeského kraje demontáž VyC.III. v Mladé Boleslavi
– modernizace části propojení (použit optický kabel) mezi zadávacím terminálem
a Master vysílačem v lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany a ČHMI Dukovany.

b) Revize vyhrazených technických zařízení

Provádění revizí vyhrazených technických zařízení prostřednictvím pracoviště revizních
činností, byly prováděny revizní činnosti na elektrických, tlakových a zdvihacích zařízeních.
Roční plán byl zpracován na základě zaslaných požadavků HZS krajů a zařízení MV-GŘ
HZS ČR, termíny zahájení revizí byly vždy předem společně dohodnuty. Současně s revizní
činností probíhalo i školení obsluh jeřábníků, vazačů a obsluh tlakových zařízení.

U revizí elektro došlo k několikanásobnému navýšení počtů a to z důvodu nenadálých
povodní se uskutečnily mimo plánovanou činnost opravy a revize 840 ks vysoušečů
vrácených po použití viz tabulka.

U revizí tlakových a zdvihacích zařízení došlo k nárůstu počtů revidovaných zařízení díky
navýšení počtů revizních techniků. Počty zrevidovaných zařízení viz graf.
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ZÚ Hlučín
Hl. město Praha
Středočeský

14

14

348

348

Školení Vyhl.50

Hromosvod

Revize budov

Vozidel-buněk

CELKEM SOZ

Vysoušeče (ks)

Elektrocentrály

zařízení (ks)

Revize

2013

elektrických

Revize elektrospotřebičů a zařízení:

10

12

1 607

81

1 688

2

3

274

92

366

9

12

Plzeňský

1 780

85

1 865

3

22

5

Karlovarský

1 057

41

1 098

1

4

Ústecký

1 476

51

1 527

1

18

4

547

40

587

2

1

1

1 317

60

1 437

3

7

2

58

23

81

Vysočina

1 128

75

1 203

1

9

11

Jihomoravský

1 819

27

1 846

2

3

Olomoucký

2 442

35

2 477

Moravskoslezský

3 787

68

3 855

159

28

187

17 813

706

Jihočeský

Liberecký
Královéhradecký
Pardubický

Zlínský
Kraje celkem

60

60

18 579

MV-GŘ HZS ČR

958

958

SOŠ PO F.M.

393

393

ŠVZ F.M.

300

300

ŠVZ Brno

497

12

509

ŠVZ Borovany

303

3

306

TÚPO Praha

490

IOO L.B.

249

1

1 963

23

22 966

745

SOZ HZS ČR
CELKEM

5
11

89

53

1

1

0

9
1

3

6

1

490
250

2

2

656

2 642

35

13

716

24 427

140

69
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12

6

Revize elektrických zařízení:
35 000

31 581

30 062

32 614

31 990
26 911

30 000

24 427

25 000
20 000

15 208

16 009

15 000
10 000
5 000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

145

140

2012

2013

Celkem SOZ

Revize budov:
160
140
120
100
80
60
40
20
0

110

90

85
5
31

2006

2007

41

2008

2009

2010

Revize budov
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2011

70

Středočeský

471

12

56

2

225

1

72

13

17

55

8

20

233

2

20

12

48

Plošiny-školení obsluh

Jihočeský

2

41

44

226

Plzeňský

1

29

19

369

69

19

214

2

10

11

129

86

2

104

2

28

20

453

94

5

343

9

17

22

194

6

154

3

30

32

30

26

Karlovarský

124

Ústecký

268

1

Liberecký

117

1

57

Královéhradecký
Pardubický

204

4

Vysočina

234

4

16

33

29

3

4

21

34

25

483

1

28

33

46

45

108
28

2

507

87

Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
Kraje celk.

90
288

1

29

20

26

2 372

42

233

426

353

11

428

17

10

214

3

51

34

9

58

8

48

9

9

3

447

11

2 481

5
177

1

1

19

ŠVZ Brno

28

15

20

79

2

3

1

ŠVZ Borovany
TÚPO Praha
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31

2
1 577

48

SOŠ PO F.M.
48

28

2

MV-GŘ HZS ČR

ŠVZ F.M.

Vazací prostředky

25

Plošiny-revize a revizní
zkouška

5

8

Školení jeřábníků a vazačůopak.

1

12

Školení J + V - nových

112

Expanzomat prov.prohl.,revize

Kompresor - prov.prohl.,revize

54

Nevyhrazená ZZ-revizea rev.
zk.

hl. město Praha

11

Školení obsluh tlakových
zařízení

20

Vzduchojem prov.prohl.,revize

ZÚ Hlučín

Jeřáb - revize a revizní
zkouška

2013

Tlakové lahve

Přehled provedených revizí TZ, ZZ a školení jeřábníků a vazačů a obsluh plošin.

1

2

304

IOO L.B.
Policie ČR

12

4

15

24

471

405

2

69

sklady SOZ

8

3

2

2 489

609

91

SOZ Olomouc
CELKEM

2 517

42

233

11

1 579

49

Revize jeřábů a plošin:
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86
73
59
52 48
0

21

31

2006

1

20 07

Školení jeřábníků a vazačů:

36

32

49

50

46

42

21
2 008

200 9

Revize jeřábů

20 10

2 011

201 2

2 013

Revize plošin

4 000
3 500
3 794

3 000
2 500
2 000

1 243

1 500
1 000

2 076
1 475

2 037
300

8542 355

2 876

3 682
2 962

2739

2489

2037

1579

0

500
0
2006

2007

2008

2009

Škol J + V opak

2010

2011

2012

Škol obsl.plošin
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2013

304

Revize tlakových zařízení a příslušná školení:
700
600
500
541

400
444

300
200
100

6 09

595

6 8 288

95 99

397
301

163 12

194

154
200 8

0
2006

321
198 237

20 07

2009

Revize kompresorů

319

471

433
370

405

2012

20 13

266
23 9
20 10

2011

Revize expanzomatů

Školení tlak

Revize tlakových lahví k dýchacím přístrojům a vzduchojemů vozidel:
300 0
250 0
200 0

2 5 17
2 2 27

150 0
100 0
50 0

216
123

0

331

2 73

113 88

1664 5 72

1657

233

2 10

250

774

0
200 6

2007

2 008

2009

revize tl.lahví

2010

20 11

2012

2013

Revize vzduchojemů

Pracovištěm AMS-IZ bylo v průběhu roku zabezpečeno v souladu s plánem ověřování
a kalibrace dozimetrických přístrojů viz graf.

Na tomto pracovišti byla provedena kontrola platné metrologické legislativy orgánem ČMI
v září 2013 s kladným hodnocením.
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Provádění ověřování dozimetrů SOR a URAD a radiometrů DC-3E-98 a DC-3H-08:

400

365

387

348
306

350

322

333

566
242 289

268

300
212

250
200

177
145

146

150

150

56

100
10

50

49

34

17

0
2009
SOR

2010

2011
URAD

2012
DC-3E-98
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2013
DC-3H-08

Odborná činnost skladů SOZ HZS ČR v operačním řízení

V roce 2013 byla struktura skladů SOZ: Drahanovice, Skuteč, Vizovice, Tišnov, Hluboká nad
Vltavou, Kamenice u Prahy, Kroučová, Velvary, Zbiroh, Vlastislav a pracoviště Na Lysině.
Celkové skladovací kapacity 80 000 m2
-

Vyčleněno ve prospěch HZS krajů včetně ZÚ - 20 % skladových prostor cca
13 600 m2

-

Vyčleněno pro ostatní subjekty (SSHR, ZS MV, MZ, - 5 % - cca 5 100 m2)

Výdeje materiálu v roce 2013: pro HZS krajů a ZÚ Hlučín v objemu 7 mil. Kč
-

hasiva, autolékárničky, kalová čerpadla, plovoucí čerpadla, vyprošťovací zařízení,
zásahová obuv, motorové a rozbrušovací pily

Pořízení majetku
-

Doplnění materiálu do centrálních zásob - celkem 11,24 mil. Kč

-

Protipovodňové pytle, čerpadla, vysokotlaké čističe, lehátka, stany

Využitelnost materiálu v centrálních normativech - vydaný materiál na Povodně 2013
-

vydaný materiál za 52 mil. Kč

Ústecký Jihočeský Středočes. Královéh. Hl. m. Plzeňský Karlovar.
Materiál

plnička

Celkem

kraj

kraj

kraj

kraj

Praha

kraj

kraj

sklady

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

2

12

12

6

0

18

0

50

0

7

0

0

0

0

7

597

258

894

266

504

50

30

2 599

339

0

50

0

700

0

0

1 089

stěna
protip.
vysoušeč
kond.
lehátko
nafuk.
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lehátko
skládací

140

0

50

0

0

0

0

190

5 425

980

2 800

0

500

0

0

9 705

10

9

39

0

0

0

0

58

10

0

0

0

0

0

0

10

mot.

4

0

16

0

0

0

0

20

wap

25

18

4

6

0

0

0

53

5 425

0

2 800

0

0

0

0

8 225

0

0

0

0

0

120

rukavice
gumové
čerpadlo
kalové
čerp.
mot. kal.
čerp.
plov.

rukavice
pracovní
přikrývka
vlněná

120

pytel
dvoj.

1 000

12 000

67 500

5 000

0

15 000

0

100 500

1 995

932

0

0

800

0

0

3 727

10

818

738

0

0

100

0

0

1 656

kolečko

192

40

0

0

10

0

0

242

lopata

320

257

0

0

69

0

0

646

710

0

100

0

0

0

0

810

5 700

3 980

1 000

0

0

1 230

0

11 910

176

70

0

0

450

0

0

696

koště
rýžové
kbelík PE

lopata
hliníková
savo 1l
holínky
gumové
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Pohotovostní zásoby SSHR
•

Hasiva, pěnidla - 80 tun Velvary, Vlastislav, Drahanovice

•

Elektrocentrály - 7-32 kVA- 30 ks Kroučová, Vizovice, Zbiroh 1 ks

•

Vysoušeče zdiva -1 494 ks Kamenice u Prahy, Kroučová, Zbiroh, Hluboká,
Drahanovice

•

Protipovodňové pytle a násypky – 160 tis.+160 ks Zbiroh
-

Materiál

vydaný materiál na Povodně 2013 - za 14,1 mil.Kč

Ústecký kraj

Středočeský kraj

Hl. m. Praha

Celkem sklady

ks

ks

ks

ks

Kč

Kč

Kč

Kč

vysoušeč
kond.

200 3 972 710

wap

10

Celkem

216 5 613 270 370 4 539 900 786

55092

0

4 027 802

0

0

5 613 270

0

14 125 880

10

4 539 900

55092
14 180 972,00

Zahraniční humanitární pomoc

2013 – Bulharsko

Kamenice

Hluboká

nad Vlt.
Vlastislav

Velvary

Skuteč

Drahanovi

ce
CELKEM

Materiál

Zbiroh

Poskytnutý materiál:

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Cena za Cena
1 ks

materiálu

Kč

Kč

Lehátko
polohovací kovové

93

70 120

41

0

52

0

376

569,30

214 056,80

48

45

55

0

22

7

227 1 871,40

424 807,80

831 233 160 135

0

Lehátko polní skl.
kovové
Lehátko

50
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0 141 1 500

249,16

373 740,00

nafukovací na
spaní
Hustilka šlapací na
leh.
Spací pytel 67
Ručník

14

46

45

36

0

9

50

200

159,48

31 896,00

300

0

0

0

0

0

0

300 1 216,80

365 040,00

0

0

0

0 2000

0

0 2 000

500

0

0

0

0

0

0 123

0

33,05

66 100,00

500

139,00

69 500,00

600

203,49

122 094,00

Vak na vodu 20
litrů PVC

0

Židle skládací
kovová

108 123 123 123

Cena za materiál

1 667 234,60

celkem
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Odborná činnost skladů SOZ HZS ČR v organizačním řízení

-

1. Cvičení Modex Falck, Dánsko

-

2. Cvičení Insarag, Polsko

-

3. Cvičení Trauma týmů a USAR týmů

-

4. Festival dechových hasičských hudeb v Pelhřimově

-

5. Březina - cvičení HZS Jihomoravského kraje - stavba a provoz humanitární
základny

-

6. Seč u Chrudimi – cvičení JPO V – HZS Pardubice.

-

7. MR v Požárním sportu - Mladá Boleslav

-

8. TFA – Andrlův Chlum

-

9. Heřmanův Městec – celostátní soutěž záchranných hlídek

-

10. Přerov – služební akce HZS Olomouckého a Zlínského kraje

-

11. Dobrotice – služební akce PČR

-

12. Cihelna – akce HZS a AČR – HZS Pardubice

-

13. Václavská věž – HZS Hlavního města Prahy

-

14. Praha - 160. výročí založení HZS Hlavního města Prahy

-

15. Letňany koncert pro záchranáře - Praha

-

16. Trója - předávání medailí příslušníkům HZS

-

17. Tlustice u Hořovic - HZS Plzeňského kraje - soutěž ve vyprošťování osob

Expozice PO Zbiroh
-

Návštěvnost - rok 2013 - 8 356 osob

-

Počet exponátů - 663

Samostatné akce - Doteky minulosti, Muzejní noc, Zbirožské tatrování, Návštěva senátorů,
Zbirožské tatrování.

-

Cizinci v EPOZ: SR, Maďarsko, Polsko, Německo, Švýcarsko, USA, Austrálie,
Anglie, Rakousko, Dánsko, Španělsko, Finsko, Estonsko, Jižní Korea, Japonsko,
Kanada
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Důležité akce Národní základny humanitární pomoci
-

ukázka NZHP – MV

-

ukázka NZHP+EPOZ+ECO – Vysoká škola báňská Ostrava

-

taktické cvičení k zabezpečení nouzového přežití Březina

-

ukázka NZHP+EPOZ+ECO – HZS Pl. kraje, odd. ochr. obyvat. a krizové řízení

-

ukázka NZHP+EPOZ+ECO – VŠ Praha, katedra TV, obor krizové řízení

-

ukázka NZHP+EPOZ+ECO – Senát ČR

-

Václavská věž 2013 – 160 let - stavba tribuny

-

Mladá Boleslav – Mistrovství republiky v požárním sportu,

-

III. ročník TATROVÁNÍ

-

ukázka NZHP + EPOZ – (ČVUT Praha, Kladno – krizové řízení)

-

prohlídka NZHP – KŘ HZS Jihočeského kraje

-

prohlídka NZHP + EPOZ - Jihočeská univerzita České Budějovice

-

prohlídka NZHP – Komise bojového řádu JPO

-

prohlídka NZHP – IMZ GŘ

-

prohlídka EPOZ - delegace Národního technického muzea Praha

-

Humanitární pomoc - Bulharsko

Výpůjčky skladových prostor ve skladech SOZ HZS ve prospěch HZS krajů a ZÚ Hlučín
Ústecký Jihočeský
Výpůjčky

kraj

prostor
m

2

kraj
m

2

Středočes.

Královéh.

kraj

kraj

m

2

Kamenice

475,5

Velvary

409,1

Hluboká
Vlastislav

m

2

Olomouc. Zlínský Pardubický
Kraj
m

2

kraj
m

2

kraj
m

2

ZÚ
Hlučín
m2

179,2
157,5

Skuteč
Drahanovice
Vizovice

306,0

183,0
617,0
1 433,8

Zbiroh

V měsíci listopadu 2013 byl u zařízení proveden dozorový audit sytému kvality na prováděné
činnosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001.
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Odbor personální

Personální údaje Hasičského záchranného sboru České republiky
V roce 2013 odešlo z řad příslušníků HZS ČR celkem 173 příslušníků, z toho 2 byli převedeni
k jinému bezpečnostnímu sboru.

Početní stav k 31.12.2013 činil 9 089 příslušníků ve služebním poměru a 965 občanských
zaměstnanců v pracovním poměru – celkem 10 054 pracovníků v evidenčním počtu.

Plánované počty pracovníků HZS ČR na rok 2013

Tabulka č. 1
Plánované početní stavy k 31.12.2013
Organizační složka HZS ČR
Příslušníci

Občanští
zaměstnanci

Celkem

MV-GŘ HZS ČR vč. zařízení MV-GŘ HZS ČR

222

354

576

HZS hl. m. Prahy

863

60

923

1 046

80

1 126

685

36

721

HZS Středočeského kraje
HZS Jihočeského kraje
HZS Plzeňského kraje

627

38

665

HZS Karlovarského kraje

308

27

335

HZS Ústeckého kraje

746

43

789

HZS Libereckého kraje

379

21

400

HZS Královéhradeckého kraje

482

37

519

HZS Pardubického kraje

442

25

467

HZS Kraje Vysočina

558

32

590

HZS Jihomoravského kraje

856

53

909

HZS Olomouckého kraje

551

34

585

HZS Moravskoslezského kraje

950

46

996

HZS Zlínského kraje

432

26

458

19

21

40

164

45

209

9 330

978

10 308

SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
Záchranný útvar HZS ČR
CELKEM HZS ČR
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Počet odchodů příslušníků z činné služby v HZS ČR v r. 2013

Tabulka č. 2

výjezd 24
hod.

OPIS 12
hod.

OPIS 24
hod.

Denní

Celkem

skončení

3

1

0

14

18

od 6 do 15 let

18

5

0

28

51

od 15 do 20 let

16

1

2

10

29

od 20 do 30 let

39

1

4

24

68

4

0

0

3

7

80

8

6

79

173

Podle počtu odsloužených let

do 6 let

nad 30 let
Celkem

výjezd 24
hod.

OPIS 12
hod.

OPIS 24
hod.

Denní

Celkem

skončení

8

1

0

4

13

30 - 39 roků

18

4

0

24

46

40 - 49 roků

34

3

2

17

56

50 - 59 roků

17

1

3

9

30

2

0

1

25

28

79

9

6

79

173

Podle věkově struktury

20 - 29 roků

60 roků a více
Celkem

Průměrné platy příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR v r. 2013 (v Kč)

Plán

Skutečnost

Příslušníci HZS ČR

30 899

32 191

Občanští zaměstnanci HZS ČR

23 750

24 458
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Odbor vnějších vztahů a legislativy

Oddělení zahraniční spolupráce a strukturálních fondů

Z hlediska zahraniční spolupráce a spolufinancování projektů HZS ČR ze strukturálních
fondů Evropské unie, je nutné dodat, že činnost HZS ČR je velice důležitá a důsledná.
Prioritami zahraniční spolupráce MV-GŘ HZS ČR byly především aktivity v rámci Evropské
unie, NATO a spolupráce se sousedními zeměmi. Důraz byl kladen také na spolupráci v rámci
Visegrádské 4.

Byla zajištěna řada pracovních přijetí zahraničních delegací (celkem 14), jako nejprospěšnější
je spolupráce a výměna informací s partnery ze Slovenské republiky, Polské republiky,
Rakouska nebo Německa. Právě okolní země, kde je dána obdobná právní úprava a obdobné
klimatické podmínky. Jako asi největší inspirace bylo použití nové právní úpravy, která je
obdobná na Slovensku, v rámci spolufinancování bezpečnostního systému ze strany
pojišťoven. Díky legislativní snaze Senátu Parlamentu ČR a i dolní komory Parlamentu ČR,
Poslanecké sněmovny, byla přijata nová právní úprava, která vytváří fond zábrany škod pro
složky integrovaného záchranného systému a náhradu za zásah u dopravních nehod nebo u
jednání s úmyslným zaviněním (jedná se o zákon č. 160/2013 Sb.).

Významná přijetí zahraničních delegací byla uskutečněna také formou tří turnusů výcviku
hasičů z Moldavska ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně v rámci projektu
rozvojové pomoci (na základě spolupráce HZS Moldavska s HZS ČR v projektu „Zlepšení
akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“, který je realizován ve
spolupráci s Českou rozvojovou agenturou) nebo v rámci konference Pyromeeting 2013, která
proběhla v Brně.

MV-GŘ HZS ČR zabezpečovalo v roce 2013 činnost Českého národního výboru Mezinárodní
asociace hasičských a záchranných služeb (dále jen „CTIF“), jehož předsedou je generální
ředitel HZS ČR. CTIF sdružuje hasičské a záchranné služby a sdružení zabývající se požární
ochranou a ochranou obyvatelstva ze 40 zemí celého světa. V roce 2013 se konalo ve
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francouzském Mulhouse valné shromáždění a sportovní hry CTIF (ve čtyřletém cyklu) za
účasti početné delegace profesionálních i dobrovolných hasičů z České republiky.

Nastala i řada zahraničních pracovních cest (173), kdy naši příslušníci i zaměstnanci se
účastnili zejména jednání v rámci Evropské unie. V roce 2013 proběhlo za účasti
odpovědných zástupců HZS ČR například 31. setkání generálních ředitelů civilní ochrany
Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemí, a to v litevském
Vilniusu nebo Evropské fórum civilní ochrany s podtitulem „Disasters – Protecting and
responding together“, které bylo zaměřeno na výzvy, jimž Evropská unie v současném
kontextu ekonomické krize čelí v oblasti civilní ochrany. Zejména zahraniční cesty do orgánů
Evropské unie jsou základem zahraniční spolupráce.

HZS ČR bylo v roce 2013 zapojeno do řady aktivit v rámci Mechanismu civilní ochrany
Evropské unie. Jedná se o ucelený soubor výcviku osob předurčených pro mezinárodní
záchranné operace.

Významné bylo také zapojení HZS ČR do aktivity Mezinárodní skupiny pro vyhledávání
a záchranu (USAR) – Bělorusko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Polsko.

HZS ČR úzce spolupracovalo také s Ředitelstvím pro civilní nouzové plánování NATO
(CEPD/NATO) a aktivně se účastnilo zasedání Výboru pro civilní nouzové plánování (dále
jen „CEPC“) a seminářů CEPD/NATO.

V rámci Organizace Spojených národů nadále pokračovala spolupráce s UN-OCHA (Úřad pro
koordinaci humanitárních záležitostí OSN) a INSARAG (Mezinárodní poradní skupina pro
vyhledávací a záchranné operace.

V roce 2013 realizoval HZS ČR společně s Ministerstvem vnitra materiální humanitární
pomoc pro podporu azylovému systému Bulharské republiky. Poskytnuta byla také expertní
humanitární pomoc do Nigérie a na Filipíny.
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Z hlediska mezinárodní propagace HZS ČR byla významná účast na IX. Mistrovství světa
v požárním sportu profesionálních hasičů-záchranářů v Koreji (celkově 3. místo z 18
národních týmů).

V rámci spolufinancování ze strany Evropské unie, tedy využití finančních prostředků v rámci
strukturálních fondů Evropské unie, HZS CŘ využívalo několik finančních dotací
z Integrovaného operačního programu.

Projekty/programy v rámci Integrovaného operačního programu u HZS ČR
Jednotná

úroveň

informačních

systémů Realizace projektu (dokončení rok 2015)

operačního řízení a modernizace technologií
pro příjem tísňového volání základních
složek integrovaného záchranného systému
Zvýšení

akceschopnosti

Hasičského Projekt ukončen (samotná realizace-většina

záchranného sboru České republiky pro výběrových řízení v roce 2013)
záchranné a likvidační práce při živelních
pohromách (ve zkratce „Živelní pohroma“)
Pořízení moderní techniky a technologií Projekt ukončen (samotná realizace-většina
Hasičského záchranného sboru pro zvýšení výběrových řízení v roce 2013)
kvality řešení mimořádných událostí (ve
zkratce „Zvýšení kvality“)
Technika a prostředky HZS ČR pro efektivní V roce 2013 příprava, těžiště realizace v roce
zásah

2014

Připravenost HZS ČR k řešení povodní

V roce 2013 příprava projektové žádosti,
2014 schvalování a možná následná realizace

V gesci HZS ČR a ve spolupráci se základními složkami IZS, kraji a Ministerstvem
zdravotnictví je dlouhodobě realizován souboru projektů v programu „Jednotná úroveň
informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového
volání základních složek IZS“. Tento program se skládá ze dvou velkých oblastí, realizace
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tzv. Střechový projekt „Národní informační systém IZS“ a Krajské standardizované projekty
a Centrální standardizované projekty programu IS IZS. Právě v roce 2013 dospěla fáze
realizace k podpisu smlouvy s Českou poštou, s.p., Odštěpným závodem, a MV-GŘ HZS ČR
v rámci realizace střechového projektu a připravovalo se zasmluvnění Krajských
standardizovaných projektů a Centrálního standardizovaného projektu v rámci HZS ČR.
Předpoklad dokončení celého programu, tedy zefektivnění příjmu tísňového volání základních
složek IZS na všech tísňových číslech a zajištění efektivní výměnu informací o vyslaných
silách a prostředcích na místo události, je roku 2015.

V rámci oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Integrovaného operačního programu je v letech 2012 až 2014 realizováno celkem 28 projektů
spočívajících v pořízení techniky a technologií pro HZS ČR a Správu Národního parku
a Chráněné krajinné oblasti Šumava, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho
působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované
HZS ČR pro občany. Jedná se o projekty operace Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro
záchranné a likvidační práce při živelních pohromách (ve zkratce „Živelní pohroma“)
a o projekty operace Pořízení moderní techniky a technologií HZS pro zvýšení kvality řešení
mimořádných událostí (ve zkratce „Zvýšení kvality“). Jednalo se zejména o zadání veřejných
zakázek, které probíhaly v roce 2012 a pokračovaly v roce 2013.

Technika pořízená v rámci operace Živelní pohroma, např. nakladače, slouží HZS krajů
v kompletu s další technikou (požární kontejnerové nosiče a požární kontejnery nákladní) pro
přepravu speciálních prostředků, odvoz (dovoz) materiálu na místě zásahu a provádění
záchranných a likvidačních zemních prací po povodních, při vyprošťování osob ze zřízených
budov, dále pro odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob, provádění
zemních prací jako např. zpevňování hrází místních vodních děl, budování protipovodňových
hrází a zábran, hloubení odvodňovacích rýh.

V rámci operace Zvýšení kvality byla pro HZS ČR pořízena Inovativní moderní požární
technika a technologie, které HZS ČR a dalším jednotkám požární ochrany slouží pro
záchranu osob a majetku před požárem a současně pro provádění záchranných prací; hašení
rozsáhlých a komplikovaných požárů průmyslových areálů, obchodních center a požárů lesů;
hašení a další zásahy v případě mimořádných událostí na výškových budovách; technické
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zásahy typu dopravní nehody, vyproštění osob, úniky provozních kapalin po automobilových
nehodách apod. a pro zajištění kvalitního mobilního zázemí pro velitele zásahu a pro
organizaci spojení na místě zásahu a koordinaci ostatních složek IZS.

Celkem bylo v operacích Zvýšení kvality a Živelní pohroma pořízeno téměř 200 ks techniky.
Uvedené projekty obou operací jsou již ukončeny.

V řadě případů byla technika pořízená z Integrovaného operačního programu nasazena při
povodních v červnu 2013. Do terénu vyjely autobusy pro přepravu 140 hasičů na pomoc
Praze pro stavění hrází. V plném nasazení byly nakladače, které pomáhaly při zpevňování
hrází a úklidu nánosů bahna. Pro převoz speciálních kontejnerů (týlový, nouzového přežití do
míst nasazení hasičů v obcích), převoz kontaminovaných předmětů a bahna při úklidu
nákladním kontejnerem byly využity kontejnerové nosiče. Hasiči využili i speciální
potápěčskou výstroj do kontaminovaného prostředí, například při ochranných pracích
v úpravně vod v Mělníku. Automobilové cisterny byly nasazeny k oplachu kontaminovaných
prostor od bahna vysokotlakou nekontaminovanou vodou. Velitelské vozy byly využity pro
rychlou dopravu na místo a řízení zásahu v místě nasazení.
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Připravena a schválena k realizaci byla v roce 2013 operace Technika a prostředky HZS ČR
pro efektivní zásah, která je spolufinancována z Integrovaného operačního programu. Cílem
uvedených projektů je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí - efektivní zásah a zlepšení podmínek na místě mimořádné působením HZS ČR. V projektech bude pořízena
technika, technologie a věcné prostředky pro HZS ČR, které umožní zvýšení efektivity,
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akceschopnosti a mobility HZS ČR při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.
Těžiště realizace projektů je plánováno na rok 2014.

V roce 2013 HZS ČR připravovalo projektovou dokumentaci na nový projekt, který by měl
být řešen ještě v tomto programovacím období v režimu velkých projektů, jednalo se
„Připravenost HZS ČR k řešení povodní“. Cíle připravovaného projektu je zdokonalit
a systém řešení záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva v rámci prováděných
povodňových prací vzniklých v důsledku rozsáhlých povodní na území České republiky
a zvýšit kvalitu vybavení a dislokaci zařízení HZS ČR k řešení následků povodní ve vztahu
k bezpečnosti občanů. Tato žádost byla předložena Evropské komisi ke schválení.

Další činností v této oblasti v roce 2013 byla i příprava na nové programovací období 2014 –
2020 zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a zastřešujících
dokumentů (dohoda o partnerství).

Řádná prezentace celého HZS ČR, jeho činnosti a např. i publicita projektů
spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, je zajišťována zejména odborným
periodikem „112“. Tento časopis je vydáván měsíčně a jedná se o specializovaný časopis
zaměřený na činnost složek IZS. Bylo vydáno i řada odborných neperiodických publikací, se
zaměřením činnosti HZS ČR.
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Oddělení právní

Legislativa – tvorba právních předpisů
Zákon č. 160/2013 Sb., kterým se mění Poslanecká
zákon

č.

168/1999

odpovědnosti

za

Sb.,

o

škodu

iniciativa,

pojištění bezpečnostního

systému

spolufinancování
(integrovaného

způsobenou záchranného systému) ze strany pojišťoven

provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.,
o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů, ve
znění

pozdějších

předpisů,

a

zákon

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 262/2013 Sb., o paušální Vydáno v návaznosti na zákon č. 160/2013
Sb., určení výše hodinové paušální částky za

výši úhrady nákladů zásahu

zásah jedné jednotky požární ochrany
Vyhláška,

kterou

se

mění

vyhláška Novela vyhlášky z důvodu změny aplikační

č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních praxe
stejnokrojů

příslušníků

Hasičského

záchranného sboru České republiky, jejich
používání a způsobu vnějšího označení,
a

vzoru

služebního

o

vystrojování

a

průkazu
služebním

(vyhláška
průkazu

příslušníků Hasičského záchranného sboru
České republiky)
Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických Nová úprava, která nahradila dosavadní
podmínkách věcných prostředků požární vyhlášku č. č. 255/1999 Sb., o technických
ochrany

podmínkách věcných prostředků požární
ochrany, její příprava a legislativní proces
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proběhl

v roce

2013,

ovšem

z důvodu

notifikačního procesu byla vydána v roce
2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení

Vydáno v návaznosti na vyhlášku č. 69/2014

vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění

Sb., o technických podmínkách věcných

některé vyhlášky ministerstev a jiných

prostředků požární ochrany

správních úřadů, ve znění nařízení vlády
č. 42/2003 Sb.
Návrh zákona o HZS ČR

Proběhlo v roce 2013 vnitřní připomínkové
řízení, v roce 2014 se předpokládá další
legislativní proces

Návrhy právní předpisů v rámci

V návaznosti na připomínkování právních

meziresortního připomínkového řízení (např.

předpisů a nové právní úpravy HZS ČR

změnový zákon ke kontrolnímu řádu,

připravilo i řadu novel právních předpisů

změnový zákon k novému občanskému

v gesci HZS ČR

zákoníku)

Všechny výše uvedené právní předpisy byly připravovány, legislativně prosazovány
a následně vydání v rámci gesce HZS ČR či s přispěním a pomocí HZS ČR.

Praxe ukázala, že výstrojní součástky pracovního stejnokroje v šedomodré barvě vyžadují
vyšší náročnost na údržbu, a proto byly nahrazeny výstrojními součástkami v barvě
tmavomodré, které byly dosud pouze výstrojními součástkami slavnostního stejnokroje.
Cílem vydání vyhlášky je mimo jiné doplnění tří výstrojních součástek, parky pro příslušníky
a příslušnice, polokošile modré s límečkem a šatů letních pro příslušnice, a změna barvy
výstrojních součástek pracovního stejnokroje I z šedomodré barvy na barvu tmavomodrou,
která se ale již používá u slavnostního stejnokroje. Použitím nových materiálů bude dosaženo
lepších podmínek pro využití současného technického pokroku ve výrobě výstrojních
součástek při zachování tradic služebních stejnokrojů příslušníků HZS ČR. Nové výstrojní
součástky pro příslušníky a příslušnice HZS ČR zajistí při použití nových materiálů s daleko
lepší užitnou hodnotou a příjemným vzhledem komfort při jejich nošení.
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Vydáním vyhlášky o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany bylo
dosaženo lepších podmínek pro využití současného technického pokroku ve výrobě věcných
prostředků požární ochrany a významnější zohlednění nových taktických požadavků požární
praxe. Tato vyhláška proběhla i notifikačním procesem a vyšla ve Sbírce zákonů v roce 2014.
V návaznosti na tuto právní úpravu musela být zrušena část nařízení vlády, které souviselo
s předešlou vyhláškou.

Po velkých kompromisech a obtížných jednáních, se podařilo schválit zákon č. 160/2013 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (jako poslaneckou iniciativu). Tento zákon upravuje dva procesy
spolufinancování bezpečnostního systému, tedy prostřednictvím úhrady nákladů za zásah
jednotky požární ochrany nebo formou zřízeného fondu zábrany škod. Přímá úhrada nákladů
za zásah jednotky požární ochrany, vzniklých při dopravní nehodě nebo při eliminaci
následků úmyslného jednání formou paušální částky je formou spolufinancování pojišťoven,
zejména z tzv. povinného ručení, či přímé platby za zásah od osob, které vyvolaly zásah svým
úmyslným jednáním.

Návrh zákona o HZS ČR, který je připravován v rámci HZS ČR, prošel v minulém roce
vnitřním připomínkovém řízení, kdy následně po rozpuštění Poslanecké sněmovny nenastal
jeho další legislativní proces. Cílem navrhované právní úpravy je dosažení stavu, kdy
postavení HZS ČR bude regulováno právní úpravou koncipovanou přehledně a systematicky
správně. Tato úprava bude obsahovat právní řešení, jež stávající právní úprava neobsahuje. Na
základě analýzy skutkového stavu pak nová právní úprava obsahuje právní instituty, které
oproti stávajícím institutům vyhovují z hlediska aplikační praxe. Za zásadní problém, který
nová právní úprava řeší, lze označit zejména problematiku práce s informacemi. Přehlížet
však nelze ani celou řadu dílčích problémů, například vytvoření právního základu pro plnění
mimořádných úkolů, kdy není v daný okamžik k dispozici jiný vhodný plnitel. Za situace, kdy
je ohroženo například veřejné zdraví, úprava tohoto druhu přispěje k rychlé realizaci
nezbytných opatření, bez nutnosti složitě zkoumat, zda se při plnění tohoto zásadního
a nezbytného veřejnoprávního úkolu pohybuje hasičský záchranný sbor, jako „univerzální
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plnitel“, v zákonných mezích. Z hlediska bezpečnosti státu tvoří významnou část návrhu
„organizační součást“, která je připravována k plnění úkolů pro dobu ohrožení státu nebo
válečného stavu, tedy pro stavy, kdy je nutno přijímat specifická, tomuto stavu odpovídající
opatření.

Jistě HZS ČR posuzoval řadu návrhů právních předpisů a k řadě z nich připravoval
i odpovídající novely právních předpisů v gesci HZS ČR (zákon o požární ochraně, zákon
o HZS ČR či zákon o integrovaném záchranném systému).
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Oddělení organizační

Web HZS ČR
Rok
Počet návštěvníků
Počet návštěv
Zobrazení stránek
Nejvyšší počet
zobrazení stránek za
jeden den

2009
25 514
38 643
191 382
13 527
11.12.2009

Počet návštěv na www.hzscr.cz
2010
2011*
29 784
329 264
44 851
676 366
200 754
3 614 480
16 878
30.8.2010

33 098
1.12.2011

2012
748 615
2 133 358
9 341 085

2013
1 059 302
3 044 708
12 062 739

11 006
2.7.2012

21 856
3.6.2013

* V roce 2011 začalo připojování webových prezentací HZS krajů, které jsou součástí
webového serveru www.hzscr.cz

Zhlédnutí
Sledování v
minutách
Odběratelé
Líbí se
Nelíbí se
Komentáře
Sdílení
Nejlepší videa

Videoportál HZS ČR na YouTube http://www.youtube.com/hasicicz
2009
2010
2011
2012
2013
24 722
140 276
306 392
401 120
284 307
negenerováno
13
33
3
16
0
Test nové
Tatry T 815-7,
Hasiči-strojníci
absolvují kurz
bezpečné jízdy,
Krádež auta,
Záchrana
tonoucího,
Tohle doma
nezkoušejte,
Běh na 100
metrů s
překážkami muži,
Resuscitace
(oživování)

negenerováno
49
117
7
60
0
Vyproštění
autobusu, Test
nové Tatry T
815-7, Povodeň
srpen 2010
letecky, Hasiči
varují! Hasičistrojníci
absolvují kurz
bezpečné jízdy,
Krádež auta,
Běh na 100
metrů s
překážkami muži, Požár
stánků na
vánočním trhu,
Štafeta mužů 4 x
100 metrů

negenerováno
88
296
14
66
122
Vyproštění
autobusu, Test
nové Tatry T 8157, Běh na 100
metrů s
překážkami muži, Hasičistrojníci absolvují
kurz bezpečné
jízdy, Štafeta
mužů 4 x 100
metrů, Hasiči
varují! Krádež
auta, Poruchy
vědomí,
bezvědomí a
oživování
(kardiopulmonální
resuscitace KPR), Tísňové
volání
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213 697
135
266
27
47
48
Vyproštění
autobusu,
Test nové
Tatry T 8157, Běh na 100
metrů s
překážkami muži, Hasiči
varují!,
Hasičistrojníci
absolvují
kurz
bezpečné
jízdy,
Záchrana
z
nebezpečného
jezu, Umělé
dýchání,
Štafeta mužů
4 x 100 metrů

537 349
167
156
19
29
101
Vyproštění
autobusu, Test
nové Tatry T 8157, Hasiči varují!
Běh na 100 metrů
s překážkami –
muži, Poruchy
vědomí,
bezvědomí
a oživování
(kardiopulmonální
resuscitace –
KPR), Hasičistrojníci absolvují
kurz bezpečné
jízdy, Krádež
auta, Doufám, že
rok 2013 bude
klidnější a bude
více času na
odbornou práci,
Nemluvte do zdi,
mluvte se mnou!
4. díl seriálu Už
ne do zdi!

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
Hlavním cílem Školního a výcvikového zařízení HZS ČR (dále jen „ŠVZ“) je v souladu
s Koncepcí vzdělávání HZS ČR zvyšování kvality vzdělávání a výcviku hasičů, pružná reakce
na požadavky výkonu služby a zvyšování motivace ke vzdělávání.

ŠVZ významnou měrou přispívá k vysoké profesní úrovni HZS ČR. Tímto vzdělávacím
zařízením (dle zákona o požární ochraně) povinně prochází všichni příslušníci HZS ČR
a zaměstnanci HZS podniků v rámci kurzů k získání a prodloužení odborné způsobilosti,
provádí se zde specializační kurzy pro HZS ČR, jednotky požární ochrany a složky IZS. Dále
ŠVZ spolupracuje při výcvicích Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby a dalších složek
IZS a provádí mezinárodní výcviky v rámci konceptu bezpečného hašení. Výcviky jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí, PČR, ZZS a ostatních složek IZS probíhaly ve většině
případů mimo pracovní dny a lektoři ŠVZ HZS ČR věnovali těmto výcvikům svůj volný čas.

Výraznou změnou ve fungování ŠVZ bylo postupné utlumení (od 31. 12. 2012) a následné
zrušení (30. 11. 2013) střediska ŠVZ v Borovanech. Tím byla omezena kapacita kurzů a obě
zbývající střediska (Brno a Frýdek-Místek) tak musí zvládat veškeré požadavky na kurzy
odborné způsobilosti. Tomuto se musela mimo jiné přizpůsobit struktura organizovaných
kurzů.
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Statistika činnosti ŠVZ HZS ČR
Počet

Název kurzu

Posluchačů celkem

kurzů

Kurzy odborné způsobilosti

151

2 307

9

232

89

1 154

Služební zkouška

1

24

Další kurzy a školení

4

58

254

3 775

307

3 492

561

7 267

IMZy, komise a služební akce

52

1 259

Jiné akce

42

2 185

655

10 711

Kurzy odborné způsobilosti – školy
Kurzy specializační

Celkem kurzy
Výcvik v polygonu a na trenažérech – mimo
kurzy
Celkem kurzy a výcvik složek IZS mimo
kurzy

Rok 2013 CELKEM

Činnost

2013
Počet akcí

Počet účastníků

Výcviky HZS krajů nad rámec kurzů

108

1 856

Výcviky JSDH nad rámec kurzů

138

1 858

Výcvik složek IZS nad rámec kurzů

704

1 413
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Středisko Frýdek-Místek kromě kurzů pro HZS ČR organizuje také kurzy odborné
způsobilosti pro studenty středních škol, SOŠ-VOŠ PO a Vysoké školy báňské.

ŠVZ HZS ČR středisko Frýdek-Místek - Kurzy odborné způsobilosti konané pro školy za rok 2013
Název školy

Počet kurzů

Přijato posluchačů

Úspěšní posluchači
celkem

SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
Vysoká škola báňská Ostrava
Střední škola techniky a služeb Karviná
Celkem

5
1
2
8

123
31
53
207

123
31
53
207

Počet kurzů odborné způsobilosti konané pro školy za rok 2013

2

1

5

SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
Vysoká škola báňská Ostrava
Střední škola techniky a služeb Karviná

Lektoři ŠVZ HZS ČR se pravidelně účastní jako rozhodčí disciplín požárního sportu.

Vedle vlastní výukové činnosti je lektorský sbor zodpovědný za údržbu svěřené techniky
a VPPO a zajištění chodu speciálních služeb pro ŠVZ. Každý z lektorů je odpovědný za
konkrétní oblast, trenažér či prostředky. Za čísla náročnosti na údržbu uveďme například
kontrolu a údržbu dýchací techniky po výcviku v reálných podmínkách, kdy každý dýchací
přístroj musí projít testem. V roce 2013 bylo takto otestováno 4 200 přístrojů.

Nové trenažéry a inovace stávajících
V roce 2013 došlo k modernizaci ohňového domku. Bylo vyměněno čerpadlo kapalné fáze,
strop a přešlo se na dálkové ovládání. Byla zahájena výstavba trenažéru na výcvik stabilizace
výkopů a práci v sutinách, který bude dokončen v roce 2014. Trenažér „Vagon“ byl nově
doplněn o elektrifikaci. Pro kurzy Taktického řízení a Takticko-strategického řízení byla
vybudována nová počítačová učebna, určená pro nácvik rozhodovacího procesu velitele
zásahu na počítačových simulátorech (jde převážně o události velkého rozsahu, které není
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možné z kapacitních a finančních důvodů zrealizovat jinak než za pomoci počítačových
technologií).

Výjezdová jednotka
Součástí činnosti lektorů-instruktorů ŠVZ je i zásahová činnost. Lektoři se pravidelně účastní
stáží v období letní výluky. Jsou zařazováni do výjezdu na CPS Lidická (středisko Brno) nebo
na ostatní PS nebo KOPIS v republice. Kromě stáží zaměřených na praktickou činnost
a kontakt s hasičskou realitou všedních dní je navíc na obou střediscích ŠVZ zřízena
výjezdová jednotka. V roce 2013 byla školní jednotka požární ochrany povolána k 6
mimořádným událostem. Jednalo se o MU většího rozsahu, kdy byl využit především náš
zásahový automobil CAS 24 Dennis vybavený řezacím a hasicím zařízením CCS Cobra.

Vyslaná

Datum

Událost

Místo

18. 1. 2013

požár rodinného domu

Kamenec u Poličky

CAS 24 Dennis

29. 1. 2013

požár střechy skladovací haly

Moravany

CAS 24 Dennis

13. 3. 2013

požár výškové budovy

Blansko

CAS 24 Dennis

technika

AP

27

Bronto,

19. 3. 2013

sněhová kalamita

Brno

CAS 24 Dennis

16. 8. 2013

požár seníku

Studnice

AP 27 Bronto

6. 6. – 21. 6. 2013

povodně

Ústecký kraj

VYA S3

Mimo tyto mimořádné události bývá jednotka ŠVZ Brno využita jako záloha Jihomoravského
kraje, kdy v případech neakceschopnosti jednotek JMK „zaskakují“ lektoři a technika ŠVZ.

Středisko Frýdek-Místek úzce spolupracuje s HZS Moravskoslezského kraje. Jedná se
o taktická a prověřovací cvičení směn, kterých se účastní lektoři i posluchači, dále pak
odborné exkurze a výuka (např. CHL HZS Frenštát p. R. a IBC).
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Lektoři – instruktoři a jejich odbornost
Školní a výcvikové zařízení mělo k 1. 1. 2013 celkově 55 příslušníků a 50 občanských
zaměstnanců. V průběhu roku byli obměněni tři lektoři-instruktoři a 3 občanští zaměstnanci
na provozním oddělení. Zrušením střediska Borovany bylo ŠVZ zeštíhleno o 6 míst.

V průběhu roku se ŠVZ zaměřovalo na vzdělávání lektorů a jejich odborný růst, protože jen
kvalitní a dobře připravení lektoři mohou poskytovat kvalitní vzdělávací služby. I přes
obrovské pracovní vytížení proto lektoři absolvovali specializační kurzy, např. kurz
lektorských dovedností (všichni noví lektoři), neodkladná zdravotnická péče, e-learningové
kurzy MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), prezenční kurzy tvorby prezentací
a práce s MS Excel či e-learning pro management „Administrace, řízení a management
projektů SF EU“.

Lektoři se zdokonalují i v jazykových schopnostech. V průběhu roku 2013 probíhala
pravidelná příprava v anglickém jazyce zaměřená na odborná témata. Těchto znalostí
využívají lektoři při vedení zahraničních kurzů.

V březnu 2013 byl jeden lektor vyslán na kurz překonávání mechanického zabezpečení
automobilů. Poznatky z tohoto kurzu byly ihned aplikovány do výuky.

Pochvalou a uznáním práce ŠVZ bylo udělení medailí pro 2 z lektorů, a to za věrnost II.
stupně (nprap. Antonín Pivoňka) a Medaile Jihomoravského kraje (Zdeněk Slavotínek).
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Změna náplně kurzů
I v roce 2013 byly kurzy na základě požadavků krajů doplněny o další praktické výcviky, ať
už jde o modelové situace na učebně a počítačových simulátorech či o praktické modelové
situace ve družstvech, které probíhají na všech trenažérech, kterými ŠVZ disponuje.
O praktické výcviky byly doplněny všechny kurzy, největší změny proběhly v kurzech
Taktické řízení, NOV a Chemická služba. V kurzu taktického řízení nacvičují posluchači
rozhodovací proces velitele zásahu u široké škály událostí (požáry, komplikované dopravní
nehody, zásahy na nebezpečnou látku či záchrana osob z výšky). Do kurzu NOV byl zařazen
výcvik na divoké vodě na kanále pod vodní nádrží Vír. Další novinkou v kurzu NOV HZS
ČR je výcvik orientace v terénu. Je zaměřen na praktické uplatnění poznatků z hodin
topografie za využití všech současných technologií. V kurzech chemické služby se výuka
zaměřuje na nácvik zásahu na nebezpečné látky či praktické provádění detekce. Převážně na
modelových situacích je postaven kurz Neodkladná zdravotnická pomoc pro hasiče.
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Spolupráce se složkami IZS
Posttraumatická péče
18. a 19. 3. se posluchači vybraných kurzů společně s instruktory, psychology a týmem
posttraumatické péče HZS Zlínského kraje zúčastnili v areálu ŠVZ natáčení metodického
DVD o způsobech jednání s handicapovanými osobami při mimořádných událostech.

ZZS
V rámci dlouhodobé spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje
se 22. 3. uskutečnila v areálu ŠVZ soutěž posádek záchranné služby s názvem Malá
jihomoravská Rallye Rejvíz 2013. Poprvé v historii se této soutěže zúčastnilo i družstvo
instruktorů ze střediska Brno.
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ZZS Jihomoravského kraje realizuje projekt pilotního rozmístění Automatizovaných externích
defibrilátorů (dále jen „AED“). ŠVZ HZS ČR, středisko Brno má k dispozici AED, který je
předurčen k využití při náhlé zástavě oběhu při extrémně náročných výcvicích hasičů –
například v ohňovém kontejneru či ohňovém domu – a dále při výcviku hasičů v poskytování
neodkladné zdravotnické pomoci. ŠVZ se nově přidalo k výše zmíněnému projektu, jehož
cílem je zvýšit pravděpodobnost přežití osoby, u které došlo k náhlé zástavě oběhu. ŠVZ je
registrováno v databázi Krajského zdravotnického operačního střediska, které může být
v případě nutnosti ŠVZ vyzváno ke spolupráci a k použití AED v blízkosti brněnského
střediska ŠVZ HZS ČR.

Kynologové
V 1. polovině roku 2013 se podařilo zahájit spolupráci s Kynologickou záchrannou jednotkou
ČR. Tato spolupráce se nakonec rozvinula natolik, že kynologové postupně ve spolupráci
s instruktory ze ŠVZ absolvovali na středisku v Brně čtyři výcviky zaměřené nejen na činnost
související při prohledávání sutin, označování prohledávaných prostor, ale i na základní
lanové techniky. Do budoucna hodlá ŠVZ s kynology spolupracovat nejen při využití
záchranných psů v rámci společných výcviků složek IZS, ale má v plánu společně vytvořit
malý trenažér umožňující výcvik hasičů i kynologů v sutinách, závalu a při sesuvu půdy.
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HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy
2. 5. zavítaly do výcvikového zařízení více jak dvě desítky hasičů z HZS Dopravního podniku
hl. m. Prahy, aby zde pod vedením instruktorů ŠVZ nacvičily základní principy hašení požárů
v uzavřených prostorách za využití ohňových trenažérů.

Speleologická záchranná služba
Každý rok pořádá Speleologická záchranná služba součinnostní výcvik s HZS ČR, kterého se
účastní i zástupce ŠVZ HZS ČR – lektor-instruktor pro práce ve výšce a nad volnou
hloubkou. Výcvik proběhl 18. 5. 2013 a tématem byl transport zraněné osoby z jeskynního
systému Hluboký závrt.
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IMZ na půdě ŠVZ
V rámci celého roku proběhlo v ŠVZ několik pracovních porad a IMZ. Ve ŠVZ HZS ČR se
za rok 2013 uskutečnilo 52 IMZ, kterých se zúčastnilo celkem 1 259 osob.

Pod vedením náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení plk. Ing.
Františka Zadiny proběhlo 16. 4. setkání představitelů složek IZS, kde se účastníci seznámili
s nově připravovanými typovými činnostmi a přiblížili si problematiku zásahů za rok 2012.

Mezi jednu z nejpřínosnějších akcí patřilo IMZ specialistů HZS na téma využití stlačeného
zemního plynu (dále jen „CNG“). Cílem byla kvalifikovaná výměna názorů a zkušeností mezi
odborníky z řad HZS ČR a plynaři na téma projektování a výstavba funkčních a bezpečných
staveb v problematice CNG a jeho využití v dopravě. Garantem odborné úrovně a hlavním
organizátorem zaměstnání byl Český plynárenský svaz. Mezi přednášejícími byli zástupci
společností E.ON Energie, a. s., RWE Distribuční služby s.r.o., Projektová kancelář ÚT +
VZT, TIČR, Bauer Kompressoren a Škoda auto. Za HZS ČR vystoupil Ing. Václav
Kratochvíl (HZS hl. m. Praha).
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Zahraniční spolupráce
Moldávie
V roce 2013 proběhl výcvik tří skupin moldavských hasičů. Hasiči cvičili pod vedením
instruktorů ŠVZ v ohňovém kontejneru a ohňovém domku, v protiplynovém kontejneru,
záchranu osob z výšky a vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Výcvik byl součástí tříletého projektu, který byl zahájen v roce 2012 výcvikem s CAS a CCS
Cobra, závěrečným krokem projektu má být vybudování flashover kontejneru v Moldavsku
a vyškolení moldavských instruktorů pro tento kontejner.
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Německo
7. - 11. 10. 2013 proběhl reciproční mezinárodní kurz připravený na míru skupině německých
příslušníků Technisches Hilfswerk (THW) z oblastí Sachsen (Sasko) a Thüringen (Durynsko).
Příslušníci THW absolvovali kurz pro obsluhu řezacího a hasicího zařízení Cobra, v průběhu
kurzu byli seznámeni se všemi možnostmi využití tohoto zařízení a měli možnost diskutovat
o jeho využití v záchranářské praxi THW.

Polsko
Instruktoři ze středisek Brno a Frýdek-Místek navštívili v roce 2013 Centrální školu PSP
Częstochowa a Školu aspirantů PSP Krakow. Cílem bylo porovnání systému výcviku,
především se zaměřením na specializované učebny a venkovní trenažéry, a systém organizace
školní výjezdové jednotky. V rámci služební cesty proběhla návštěva hasičských stanic
v Krakowě, zaměřených na chemické zásahy a práce ve výškách.
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Velká Británie
V prosinci 2013 navštívili instruktoři ŠVZ školící centrum hasičského záchranného sboru
v Northampton Shire. Cílem zahraniční cesty bylo porovnání systému vzdělávání v oblasti
CCS Cobra, výměna zkušeností s pořizováním CCS Cobra a její implementace do zásahové
činnosti v ČR.
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Finsko
Ředitel ŠVZ HZS ČR navštívil školicí středisko Pelastusopisto ve městě Kuopio. Cílem bylo
zmapování nových trendů ve vzdělávání v severských zemích a navázání spolupráce se
školicím střediskem.

Ukrajina
V září 2013 navštívil plk. Ing. Ladislav Geleta v rámci humanitární a metodické pomoci
Ukrajinu. Cílem bylo především navázání kontaktů a porovnání vzdělávacího systému.
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Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu
ŠVZ spolupracovalo s několika subjekty v oblasti výzkumu a vědeckých studií. Tato
spolupráce přináší našim lektorům kontakt s nejnovějšími trendy a vývojem materiálů
a vybavení. Tuto spolupráci ŠVZ rozvíjí v rámci kurzů technické služby i nezávisle na
kurzech s celou řadou subjektů a firem, např. DEVA F-M, Holík, Technolen Bojanov, Pavliš
a Hartman, Husquarna, MSA, Collonil, Gumotex Břeclav a další. Z vysokých škol se ŠVZ
spolupracují Vysoká škola báňská, Masarykova univerzita, Mendlova zemědělská a lesnická
univerzita, Vojenská akademie a Vysoké učení technické.

Z praktických výzkumných činností v roce 2013 provedlo ŠVZ například zkoušku průchodu
železobetonovou protihlukovou stěnou za použití prostředků, které mají ve výbavě jednotky
požární ochrany (motorovou rozbrušovací pilou, hydraulickými nůžkami, mečovou
akumulátorovou pilou).

Ve Flashover kontejneru s technologií spalování kapalné fáze propanu proběhla zkouška
RFID technologie v zásahových oděvech. Zkouška probíhala v rámci projektu „Vývoj
systému identifikace, evidence a kontroly ochranných pracovních pomůcek Hasičského
záchranného sboru ČR pomocí RFID technologie“, jehož poskytovatelem je Technologická
agentura České republiky. Při ukázce výcviku byli přítomni všichni účastníci projektu, tedy
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, GABEN, spol. s r.o. a Koutný spol.
s r.o.
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Na podzim proběhla zkouška řezání silnostěnných profilů z konstrukční oceli a pancéřových
materiálů, které se používají při výrobě těžké vojenské techniky. Tento výzkumný úkol byl
proveden ve spolupráci s pracovníky Vojenského výzkumného ústavu s. p. Brno a zástupci
společnosti Husqvarna, kteří k tomuto účelu přivezli širokou škálu kotoučů i rozbrušovacích
pil různých výkonů.

Při výcvicích instruktorů ŠVZ jsou dlouhodobě testovány prototypy zásahových obleků firem
Vochoc, DEVA, Zahas a rukavice a obuv firmy Holík. Zkušenosti instruktorů a jejich časté
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vystavování extrémní, nejen tepelné zátěži jsou podnětnou zpětnou vazbou pro výrobce
ochranných pomůcek.

V rámci spolupráce ŠVZ HZS ČR s Technickým ústavem požární ochrany v Praze byli
příslušníci střediska Brno přizváni ke zkouškám nové požární techniky. Zkoušena byla nová
CAS 30 na podvozku Tatry 815-7 (CAS 30/9000/540 – S3VH) z dílny polského nástavbáře
fy. Wawrzaszek. Ze získaných poznatků byly aktualizovány učební materiály pro kurzy
strojníků a techniků strojní služby.

PVČ – Exkurze, den dětí
V roce 2013 se ve ŠVZ ve střediscích Brno a Frýdek-Místek uskutečnilo 29 akcí preventivněvýchovného charakteru. Jednalo se především o exkurze mateřských, základních a středních
škol, ale i exkurze na vyšší odborné úrovni z VŠB a Pedagogické Fakulty Masarykovy
univerzity. Celkově tak obě střediska vidělo 1 559 osob. Na obou střediscích probíhal den
dětí, kde si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet vše, co hasiči používají a k vidění byly
i ukázky PČR, prezentace ZZS a ukázky kynologů.
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Letos ve středisku Brno byla také umožněna odborná praxe dvěma studentkám VŠ Karla
Engliše, které se připravovaly na bakalářské práce v oborech týkajících se hasičů.
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Kontrolní systém HZS ČR

Kontrolní činnost byla v roce 2013 u HZS ČR vykonávána na základě ročních plánů hlavních
kontrolních úkolů a na základě rozhodnutí GŘ HZS ČR, ředitelů HZS krajů nebo velitele ZÚ
HZS ČR.

Kontrolní činnost HZS ČR zahrnovala v roce 2013 finanční, státní a obecné kontroly ve smyslu právních předpisů - zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 320/2001 Sb.“), a interních aktů řízení MV, GŘ HZS ČR, ředitelů HZS krajů a velitele ZÚ
HZS ČR.

Kontrolu u HZS ČR vykonávají specializované kontrolní útvary:
•

pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR (podřízeno generálnímu řediteli
HZS ČR),

•

pracoviště kontroly HZS krajů a ZÚ HZS ČR (podřízeno řediteli HZS kraje nebo
veliteli ZÚ HZS ČR);

•

a odborné útvary MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů a ZÚ HZS ČR.

Kontrolní systém HZS ČR je funkční a operativní systém. Rozsah a účinnost tohoto
kontrolního systému je přiměřený potřebám odborných útvarů, pokrývá celé spektrum jejich
činností a navazuje na kontrolní činnost minulých období, vykonávanou u organizačních
složek HZS ČR.
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Interní audit

Interní audity u MV-GŘ HZS ČR vykonává Odbor interního auditu a kontroly MV.

Interní audity u HZS krajů a ZÚ HZS ČR - organizačních složek státu a samostatných
účetních jednotek zajišťují pracoviště interního auditu, která jsou v řídící pravomoci ředitele
HZS kraje, velitele ZÚ HZS ČR. Interního auditora HZS kraje a ZÚ HZS ČR jmenuje
a odvolává, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., ředitel HZS
kraje po projednání s ministrem vnitra.

Údaje o interních auditech vykonaných v rámci HZS krajů a ZÚ HZS ČR jsou uvedeny
v ročních zprávách o činnosti jednotlivých HZS krajů a ZÚ HZS ČR.

Funkce útvaru interního auditu v SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku je ve smyslu
ustanovení § 29 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb. nahrazena výkonem následné veřejnosprávní
kontroly, kterou vykonává Odbor interního auditu a kontroly MV.

Kontrola
Pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zpracovalo „Roční plán hlavních kontrolních
úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2013“ (dále jen „Plán HKÚ 2013“) na základě vytipovaných
rizikových oblastí MV-GŘ HZS ČR a na základě podkladů předaných náměstky generálního
ředitele HZS ČR. Do „Plánu HKÚ 2013“ byly zařazeny systémové kontroly - „Komplexní
kontroly“ organizačních složek státu a samostatných účetních jednotek HZS Olomouckého
kraje a HZS Středočeského kraje.
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Plnění „Plánu HKÚ 2013“:
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nerealizováno

mimo plán

Komplexní kontroly HZS Olomouckého kraje a HZS Středočeského kraje (dále jen
„Komplexní kontroly“) byly vykonány ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 zákona č. 238/2000
Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, § 24 odst. 1 písm. h) a § 26 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 27 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a interních
aktů řízení Ministerstva vnitra a generálního ředitele HZS ČR.

Pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR bylo gestorem „Komplexních kontrol“,
zahajovalo kontroly „na místě u kontrolované osoby“, metodicky řídilo a zpracovalo
závěrečnou zprávu - „Závěr“ z výsledných materiálů odborných útvarů - z obou
„Komplexních kontrol“ u HZS krajů. Na systémových kontrolách se podílely odborné útvary
MV-GŘ HZS ČR, které zjistily v kontrolované oblasti systémové závady a závady
administrativního a formálního charakteru v oblastech požární ochrany, IZS, výkonu služby,
systému řízení, personalistiky, vedení účetnictví a nastavení vnitřního kontrolního systému.
Zjištění z kontrol byla vyhodnocena, zevšeobecněna a zapracována do „Závěru“. Výsledky
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z kontrol sloužily jako zpětná informace pro služební funkcionáře MV-GŘ HZS ČR
i HZS krajů k řízení.

Na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR vykonalo Pracoviště kontroly a stížností
MV-GŘ HZS ČR 5 mimořádných kontrol:
•

kontrola postupu MV-GŘ HZS ČR při zadávání veřejných zakázek (soulad se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a interními akty řízení);

•

kontrola postupu SOZ HZS ČR při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na
stavební práce;

•

správné a účelné čerpání investiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu (nákup
cisternové automobilní stříkačky);

•

kontrola správnosti čerpání neinvestičních dotací poskytnutých v roce 2011 a 2012
ze státního rozpočtu Asociaci velitelů Hasičských záchranných sborů podniků o.s.

K odstranění nedostatků, zjištěných kontrolami pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS
ČR a odborných útvarů MV-GŘ HZS ČR, zpracovali řídící zaměstnanci MV-GŘ HZS ČR,
HZS krajů a ZÚ HZS ČR adresná a termínovaná opatření k nápravě. Plnění opatření
k nápravě byla vydávána formou interních aktů řízení nebo zápisy z porad vedení HZS kraje
nebo ZÚ HZS ČR. Opatření jsou kontrolována formou následných kontrol, které vykonávají
zaměstnanci pracoviště kontroly a stížností, odborné útvary MV-GŘ HZS ČR, kontroloři
a interní auditoři HZS krajů a ZÚ HZS ČR.

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV-GŘ HZS ČR v roce 2013 vykonal 2 státní
kontroly ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. c) a § 33 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a ustanovení zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
a to u Ministerstva spravedlnosti a Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Údaje o kontrolách vykonaných v rámci HZS krajů a ZÚ HZS ČR jsou uvedeny v ročních
zprávách o činnosti jednotlivých HZS krajů a ZÚ HZS ČR.
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Externí kontroly
Orgány vnější kontroly vykonaly u MV-GŘ HZS ČR v roce 2013 celkem 6 kontrol. Jednalo
se o kontroly orgánů:
• Centrum pro regionální rozvoj ČR (2 kontroly),
• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (2 kontroly),
• Český metrologický institut,
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.
Kontrolami výše uvedených orgánů u MV-GŘ HZS ČR nebyly zjištěny nedostatky.

Údaje o externích kontrolách vykonaných u HZS krajů a ZÚ HZS ČR jsou uvedeny v ročních
zprávách o činnosti jednotlivých HZS krajů a ZÚ HZS ČR.

Řídící (finanční) kontrola
Řídící kontrola jako součást vnitřního kontrolního systému je u HZS ČR nastavena interními
akty řízení MV, generálního ředitele HZS ČR a ředitelů HZS krajů. Interní akty řízení
upravující danou oblast řídící kontroly a byly zpracovány ve smyslu právních předpisů.

Z výsledků finančních (řídících) kontrol vykonaných u MV-GŘ HZS ČR nevyplynuly v roce
2013 nedostatky závažného charakteru - jako např. porušení rozpočtové kázně, manka, škody
apod., jejichž důsledkem by byl nařízený odvod finančních prostředků do státního rozpočtu
ani jiná zjištění předaná k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.

Další činnosti pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR v roce 2013
Pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR uspořádalo v září 2013 metodický seminář pro zaměstnance útvarů interního auditu a kontroly HZS krajů/ZÚ HZS ČR. V rámci
metodického semináře byly interní auditoři a kontroloři HZS ČR seznámeni se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Cílem semináře bylo poskytnout kontrolorům a interním auditorům z HZS krajů a ZÚ HZS
ČR metodiku a seznámit je s právními předpisy, interními akty řízení i s návrhy připravované
legislativy, týkající se kontrolní činnosti vykonávané v podmínkách HZS ČR.
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Pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR se podílelo na procesu schvalování účetních
závěrek MV, HZS krajů, ZÚ HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku - pracoviště
kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zajišťovalo sběr podkladů pro schválení účetní závěrky
od HZS krajů, ZÚ HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a zpracovalo písemné
shrnutí výsledků posouzení podkladů pro schvalující orgán.

Pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zpracovalo v průběhu roku 2013 návrh stáží
u OK MV-GŘ HZS ČR pro nové příslušníky, kteří byli přijati na služební místa interních
auditorů a kontrolorů u řízených organizačních složek státu - HZS krajů a ZÚ HZS ČR.
V roce 2013 byl na stáži v pracovišti kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR, realizované
na základě úkolu z porady vedení MV-GŘ HZS ČR č. 16 ze dne 12. února 2007, interní
auditor z HZS hlavního města Prahy.

Závěr
U HZS ČR byl vytvořen nestranný, nezávislý a objektivní kontrolní systém. Kontroly byly
zaměřeny na rizikové činnosti a řídící procesy, na základě zjištění byla stanovena opatření
k nápravě.

Na základě závěrů z kontrol podávalo pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR
informace, doporučení a návrhy služebním funkcionářům HZS ČR pro zkvalitňování řízení
a k dosahování cílů - zabezpečit hospodárné a účelné nakládání s veřejnými prostředky.
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Stížnosti a petice

U MV-GŘ HZS ČR bylo v roce 2013 vyřízeno 9 stížností a 27 ostatních podání ve smyslu
právních předpisů a ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů - viz Tabulka č. 3:

Tabulka č. 3 a graf č. 4 - Počet podání přijatých v roce 2013 (do 31. prosince 2013):
Částečně
CELKEM

Nedůvodné

důvodné
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9

4

2

0

2

1

0
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0

0

0

0

0

0

0

8

3

0

10

6

0

27
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PODÁNÍ

anonymní
5

Graf č. 4 - Přehled podání u MV-GŘ HZS ČR
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Graf č. 5 - Vyřízení stížností, petic a ostatních podání přijatých u HZS ČR v roce 2013

Graf č. 6 - Počet stížností, peticí a ostatních podání přijatých MV-GŘ HZS ČR, v členění dle
výsledku šetření
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U MV-GŘ HZS ČR bylo v roce 2013 vyřízeno 36 podání (do roku 2014 nepřešla vyřízením
žádná stížnost ani podání přijaté na MV-GŘ HZS ČR v roce 2013) ve smyslu právních
předpisů a ve lhůtách stanovených správním řádem.

Podání, k jejichž vyřízení nebylo MV-GŘ HZS ČR věcně nebo místně příslušné, postoupilo
pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR bezodkladně, ve smyslu ustanovení § 12
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením příslušnému
správnímu orgánu.

Při vyřizování podání, která byla prošetřována na MV-GŘ HZS ČR, spolupracovalo
pracoviště kontroly a stížností s odbornými útvary MV-GŘ HZS ČR, které se po odborné
stránce podílely na zpracování podkladů k vyřízení podání. Pracoviště kontroly a stížností
zpracovalo odpověď na veškerá podání podatelům, na základě stanovisek odborných útvarů
MV-GŘ HZS ČR, do jejichž oblasti řízení věcný obsah podání spadal.

Údaje o stížnostech, peticích a ostatních podáních přijatých HZS krajů a ZÚ HZS ČR jsou
uvedeny v ročních zprávách o činnosti jednotlivých HZS krajů a ZÚ HZS ČR.
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SEZNAM ZKRATEK
AČR

–

Armáda České republiky

AED

–

automatizovaný externí defibrilátor

AMP

–

předsunutá zdravotnická jednotka

AMS-IZ

–

automatizované metrologické středisko ionizujícího záření

AO

–

autorizovaná osoba

AP

–

automobilová plošina

AZ

–

automobilový žebřík

BOZP

–

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BRS

–

Bezpečnostní rada státu

BV

–

bezpečnostní výzkum

CAS

–

cisternová automobilová stříkačka

CBRNDET

–

chemická, biologická, radiologická a jaderná detekce a odběr vzorků

CBRN

–

chemické, biologické, radiologické a nukleární látky

CDS

–

centrální datový sklad

CECIS

–

Společný komunikační a informační systém EU při MU

CEPC

–

Výbor pro civilní nouzové plánování NATO

CIPS

–

finanční program Evropské komise

CIWIN

–

projekt Výstražné informační sítě kritické infrastruktury

CNG

–

stlačený zemní plyn

CNP

–

civilní nouzová připravenost

CO

–

civilní ochrana

COV

–

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků

CPC

–

výbor Evropské komise pro civilní ochranu

CPG

–

Skupina pro civilní ochranu

CPS

–

centrální požární stanice

CTIF

–

Mezinárodní asociace hasičských a záchranných služeb

ČAHD

–

Česká asociace hasičských důstojníků

ČČK

–

Český červený kříž

ČD

–

České dráhy

ČHMÚ

–

Český hydrometeorologický ústav

ČKAIT

–

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
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ČIA

–

Český institut pro akreditaci

ČMPS

–

Českomoravská psychologická společnost

ČRA

–

Česká rozvojová agentura

ČSK VT

–

Český svaz kanoistů, sekce vodní turistiky

ČSS-SZS

–

Česká speleologická společnost-speleologická záchranná služba

ČR

–

Česká republika

ČRA

–

Česká rozvojová agentura

ČSN

–

Česká technická norma

ČSN EN

–

Česká technická norma harmonizovaná s normou Evropskou

DMV

–

dolní mez výbušnosti

DN

–

dopravní nehoda

DRNR

–

doprava raněných, nemocných a rodiček

DVÚ

–

dílčí výzkumné úkoly

EADRCC

–

Euroatlantické koordinační středisko pro řešení mimořádných událostí

ECO

–

expozice civilní ochrany

EDU

–

elektrárna Dukovany

ECHO-MIC –

Monitorovací a informační středisko Evropské komise

EKI

–

Evropská kritická infrastruktura

ENFIP

–

Mezinárodní síť pro požární prevenci a vyšetřování

EPCIP

–

Evropský program pro ochranu kritické infrastruktury

EPOZ

–

Expozice požární ochrany Zbiroh

ERNCIP

–

Evropská referenční síť pro ochranu kritické infrastruktury

EU

–

Evropská unie

FBI

–

Fakulta bezpečnostního inženýrství

FF UK

–

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

FN

–

fakultní nemocnice

FO

–

finanční odbor

FRB

–

povodňové záchranné práce s pomocí člunů

FTVS

–

Fakulta tělesné výchovy a sportu

GIS

–

geografické informační systémy

GŘ

–

Generální ředitelství

HCP

–

vysokokapacitní čerpání vody

HMV

–

horní mez výbušnosti
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HOPKS

–

hospodářská opatření pro krizové stavy

HS

–

hasičská stanice

HZS

–

Hasičský záchranný sbor

CHL

–

chemická laboratoř

CHS

–

chemická služba

IMZ

–

instrukčně metodické zaměstnání

INSARAG

–

Mezinárodní poradní skupina OSN pro vyhledávání a záchranu

IOO L.B.

–

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

IOP

–

Integrovaný operační program

IZS

–

Integrovaný záchranný systém

JCK

–

Jihočeský kraj

JPO

–

jednotka požární ochrany

JEDU

–

jaderná elektrárna Dukovany

JETE

–

jaderná elektrárna Temelín

JMK

–

Jihomoravský kraj

JSDHO

–

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

KHK

–

Královéhradecký kraj

KIS

–

komunikační a informační systémy

KŘ

–

krizové řízení

KŘP

–

krajské ředitelství policie

KSP

–

krajské standardizované projekty

KVK

–

Karlovarský kraj

KVY

–

Kraj Vysočina

LHS

–

letecká hasičská služba

LIK

–

Liberecký kraj

LS PČR

–

letecká služba Policie České republiky

MAAE

–

Mezinárodní agentura pro atomovou energii

MEBS

–

mezní experimentální bezpečné spáry

ML

–

metodický list

MMR

–

Ministerstvo pro místní rozvoj

MO

–

Ministerstvo obrany

MOF

–

malé ochranné filtry

MP

–

městská policie
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MR

–

mistrovství republiky

MV

–

Ministerstvo vnitra

MV-GŘ HZS ČR

–

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství hasičského záchranného

sboru České republiky
MSK

–

Moravskoslezský kraj

MSKP

–

monitorovací systém koncových prvků

MŠMT

–

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZHP

–

materiální základna humanitární pomoci

MZe

–

Ministerstvo zemědělství

MŽP

–

Ministerstvo životního prostředí

MU

–

mimořádná událost

MZO

–

Mezinárodní záchranné operace

MZP

–

minimální zápalný proud
Euroatlantické koordinační středisko pro katastrofy

NATO-EADRCC

–

NGŘ

–

náměstek generálního ředitele

NIDV

–

Národní institut dalšího vzdělávání

NIS

–

Národní informační systém

NKÚ

–

Nejvyšší kontrolní úřad

NL

–

nebezpečné látky

NMV

–

náměstek ministra vnitra

NNO

–

nestátní neziskové organizace

NOV

–

nástupní odborný výcvik

NPÚ

–

Národní památkový ústav

NV

–

Nařízení vlády

NZHP

–

Národní základna humanitární pomoci

NZP

–

neodkladná zdravotnická pomoc

OBP

–

odbor bezpečnostní politiky

OKK

–

Odborná kynologická komise

OLK

–

Olomoucký kraj

OOB

–

odbor ochrany obyvatelstva

OOP

–

osobní ochranné prostředky

OPE

–

oddělení provozně-ekonomické

OPIS

–

operační a informační středisko
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OPŘ

–

operační řízení

OPTE

–

oblast požárně technických expertiz

OPV

–

ostatní provozní výdaje

OPŽP

–

Operační program životního prostředí

OS ČČK

–

Oblastní spolek Českého červeného kříže

OSH

–

Odborový svaz hasičů

OSN

–

Organizace spojených národů

OTPPO

–

oddělení technických prostředků požární ochrany

OVV

–

oddělení výzkumu a vývoje

OŘ

–

operační řízení

PAK

–

Pardubický kraj

PBS

–

požární bezpečnost staveb

PČR

–

Policie České republiky

PD

–

projektová dokumentace

PIT

–

Psychosociální intervenční tým

PLK

–

Plzeňský kraj

PO

–

požární ochrana

POP

–

pravidelná odborná příprava

POT

–

potápěči

PP

–

požární prevence

PPN

–

posouzení požárního nebezpečí

PRE

–

prevence

PROCIV

–

Pracovní skupina pro civilní ochranu

PS

–

požární stanice

PSD

–

přijímač sběru dat

PT

–

požární technik/a

PTCH

–

požárně-technické charakteristiky

PVČ

–

preventivně výchovná činnost

RAPEX

–

Rychlý výstražný informační systém Evropské unie o nebezpečných

spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru
RVP

–

rámcové vzdělávací programy

ŘTS

–

řád technické služby

SaP

–

síly a prostředky
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SCK

–

Středočeský kraj

SDH

–

sbor dobrovolných hasičů

SDO

–

stanoviště dekontaminace osob

SEOD

–

systém elektronické osobní dozimetrie

SF

–

strukturální fondy

SH ČMS

–

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SIAŘ

–

sbírka interních aktů řízení

SOZ

–

Skladovací a opravárenské zařízení

SPD

–

státní požární dozor

SSHR

–

Správa státních hmotných rezerv

SSRN

–

systém selektivního rádiového návěštění

SÚJB

–

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

SÚJCHBO

–

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

SŽDC

–

Správa železniční a dopravní cesty

ŠVZ

–

Školní a výcvikové zařízení

TACHP

–

mobilní chemické laboratoře

TAPCH

–

technický automobil protichemický

TCTV

–

telefonní centrum tísňového volání 112

TČ

–

typová činnost

TDG

–

technická doporučení GAS (plynárenství)

TNK

–

technická normalizační komise

TP

–

technické podmínky

TPG

–

technická pravidla GAS (plynárenství)

TP-STS

–

technické podmínky strojní služby

TRIVIS

–

Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha,s.r.o.

TŘ-Z

–

taktické řízení – začátečníci

TS

–

technická služba

TSŘ

–

takticko-strategické řízení

TT

–

Traumateam ČR

TÚPO

–

Technický ústav požární ochrany

TZ

–

tlakové zařízení

ULK

–

Ústecký kraj

ÚN Brno

–

Úrazová nemocnice Brno
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UN-ECE

–

Ekonomická komise OSN pro Evropu

UN-OCHA

–

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí

UPO

–

učiliště požární ochrany

USAR

–

speciální vyhledávací a záchranný tým

ÚKŠ

–

Ústřední krizový štáb

ÚNM

–

Úřad pro normalizaci a měření

ÚOOZ

–

Úřad pro odhalování organizovaného zločinu

VC

–

Velká cena

VCNP

–

Výbor pro civilní nouzové plánování

VHP

–

vnější havarijní plán

VPPO

–

věcné prostředky požární ochrany

VPS

–

všeobecná pokladní správa

VPŠ MV

–

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra

VS

–

výkon služby

VŠ

–

vysoká škola

VŠB-TU

–

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

VŠE

–

Vysoká škola ekonomická

VÚ

–

vojenský újezd

VÚT

–

Vysoké učení technické

VÚZ

–

víceúčelové zařízení

VZ

–

veřejná zakázka

VZOHV

–

vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

WHO

–

Světová zdravotnická organizace

ZaL

–

záchranné a likvidační práce

ZHP

–

zóna havarijního plánování

ZIZ

–

zdroje ionizujícího záření

ZLK

–

Zlínský kraj

ZS MV

–

Zařízení služeb Ministerstva vnitra

ZSC

–

Zahraniční služební cesta

ZÚ

–

Záchranný útvar

ZV

–

základní vzdělávání

ZZ

–

zvedací zařízení

ZZS

–

zdravotnická záchranná služba
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