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Bc. Lucie Demčáková 
 
Úspory u Hasičského záchranného sboru České republiky 

 
Anotace 
 
Hasičský záchranný sbor České republiky, podobně jako celá bezpečnostní komunita v České 
republice (podobně jako v řadě jiných zemí světa) čelí snahám o zlevnění výkonu svých 
činností. Toto problematické téma je možné uchopit z řady úhlů, například s ohledem na 
analýzu činností sboru, nebo s využitím analýzy silných a slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb (SWOT analýza). Již prostou analýzou otevřených zdrojů je přitom zřejmé, že 
některé mechanické úspory se mohou ve střednědobém horizontu vymstít a vést k ještě 
větším nákladům, respektive k rozkolísání celého bezpečnostního systému státu. 
 
Klíčová slova 
 
Hasičský záchranný sbor České republiky, úsporná opatření, SWOT analýza. 
 
Annotation 
 
Fire and Rescue Service of the Czech Republic, as well as other parts of the security 
community in the Czech Republic (as well as in many other countries of the world) are facing 
the efforts to „cheapen“ the exercise of their activities. This topic can be possible to grasp 
from a number of angles, for example with regard to the analysis of the activities of the 
Service, or by analysing its relevant strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT 
analysis). Even on the basis of a simple analysis of open sources is evident that some 
mechanical savings can – in the medium term prospect – backfire and lead to even higher 
costs, or to destabilization of the entire security system of the state. 
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Úvod 
 
Hasičský záchranný sbor České republiky dle zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském 
záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, vznikl k 1. lednu 2001. Hned při jeho vzniku došlo k odebrání velké části finančních 
prostředků na rezervních fondech. Tímto takto vzniklý sbor přišel již v začátcích o cca 326 
milionů Kč. Požární ochrana jako celek i Hasičský záchranný sbor České republiky prošel 
v poslední době velkým vývojem. Tento vývoj je dokumentován v následujících tabulkách  
a grafech. Počet zásahů se od roku 1994 téměř zdvojnásobil. Rovněž i struktura zásahové 
činnosti se výrazně změnila. Vývoj počtu zásahů a jejich strukturu nejlépe dokumentuje 
následující tabulka a grafy. 
 

DRUH UDÁLOSTI 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Požáry 20104 20088 16421 18295 28156 20550 19484 19665 21835 20406 19681 17296

Dopravní nehody 6049 15388 18536 20450 21503 21188 20681 18976 21270 20063 19004 18053

Živelné pohromy 13329 1796 1605 2729 5414 10044 5599 5240

Únik nebez. chem. látek celkem 3438 3768 4156 5693 5883 5550 5630 5809 6377 6242 5916 5300

Technické havárie celkem 22078 34014 14182 43190 40994 46814 40413 49785 48010 42104 47412 62961

Radiační nehody a havárie 3 2 4

Ostatní mimořádné události 240 154 100 48 735 166 17 10 2

Plané poplachy 5189 7580 8237 8162 8023 7626 7846 8409 8148 8194 8251 8037

CELKEM 56858 80838 61532 109359 106509 103436 96833 108797 115850 102625 105514 111649

Počet zásahů jednotek požární ochrany
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Rovněž i výkon kontrolní činnosti narostl za posledních deset let o více než 50 % (viz 
následující tabulka). Přitom je třeba uvést, že v roce 1954 pracovalo na úseku výkonu státní 
správy v České republiky cca 1 492 osob a v současné době tuto činnost vykonává cca 595 
příslušníků. 
 
Výkon kontrolní činnosti

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

obcí 1160 347 446 383 612 668 426 521 387 511 320

komplexní 2832 871 1412 1451 1161 1464 1404 1372 1458 1347 1144

tematické 3239 5294 5635 6443 7037 7097 8786 6485 7042 7415 7983

ve skupině 82 113 108 134 418 128 56 54 39 28 38

dohlídky 1259 925 2098 2902 3734 3481 3986 3756 3895 3746 3397

celkem 8572 7550 9699 11313 12962 12838 14658 12188 12821 13047 12882

 
S těmito výkonovými parametry ostře kontrastuje vývoj výdajů státního rozpočtu za tyto 
roky, a to jak Ministerstva vnitra, tak i Hasičského záchranného sboru České republiky. Pro 
lepší srovnání jsou v grafech uvedeny i křivky vývoje rozpočtu upravené o inflaci (bazický 
index). Z grafů je zřejmé, že se při započtení inflace a krácení rozpočtu v duchu usnesení 
vlády České republiky v letech 2013 a 2014 bude rozpočet Ministerstva vnitra pohybovat pod 
reálnou úrovní roku 2000. Rozpočet Hasičského záchranného sboru České republiky se již 
v roce 2011 dostává při započtení inflace pod reálnou úroveň roku 2002. 

 

 
 

 

Rozpočet výdajů ministerstva vnitra

v tis. Kč

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rozpočet 30 332 599 35 705 007 39 332 287 43 536 079 45 186 731 51 872 067 51 170 004 54 302 499 58 165 469 61 802 385 61 270 573 52 877 539 51 221 004 46 940 307 43 542 805

Míra Inflace v % 

(bazické indexy 

vztažené k roku 

2000) 0,0 4,2 6,0 6,1 8,7 10,6 13,1 16,0 22,7 23,9 25,5 27,5 30,5 30,5 30,5

Rozpočet výdajů 

se započtením 

bazických 

indexů inflace 30 332 599 34 205 397 36 972 350 40 880 378 41 255 485 46 373 628 44 466 733 45 614 099 44 961 908 47 031 615 45 646 577 38 336 216 35 598 598 32 623 513 30 262 249

Poznámky: * výdaje rozpočtu let 2012, 2013 a 2014 jsou převzaty z usnesení vlády ČR

* předpokládaná míra inflace v letech 2011 a 2012 je převzata z prognózy ČNB

* v letech 2013 a 2014 není započtena inflace
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Porovnání rozpočtu výdajů HZS ČR (R1)

v tis. Kč

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rozpočet výdajů 

celkem 3 872 080 5 399 952 6 242 688 6 276 875 7 042 384 7 375 680 7 943 003 8 203 127 8 299 365 8 527 109 6 926 743

Míra Inflace v % 

(bazické indexy 

vztažené k roku 

2000) 4,2 6,0 6,1 8,7 10,6 13,1 16,0 22,7 23,9 25,5 27,5

Rozpočet výdajů 

se započtením 

bazických indexů 

inflace 3 709 453 5 075 955 5 861 884 5 730 787 6 295 891 6 409 466 6 672 123 6 341 017 6 315 817 6 352 696 5 021 889

Poznámky: *  mzdové a související v roce 2011 činí  77 % všech výdajů

* předpokládaná míra inflace v roce 2011 je převzata z prognózy ČNB
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Vyhodnocení stávajícího stavu Hasičského záchranného sboru České republiky 
 
Pro vyhodnocení stávajícího stavu v Hasičském záchranném sboru České republiky, řešení 
systémových úspor byl využit model SWOT analýzy. Přestože je posuzován Hasičský 
záchranný sbor České republiky jako celek, prioritně je vycházeno ze zkušeností regionální 
úrovně. Při zpracování dokumentu je posuzována struktura a procesy uvnitř sboru a zároveň 
působení sboru vně směrem k veřejnosti, orgánům veřejné správy a dalším subjektům. 
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Obecný model SWOT analýzy  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWOT analýza v podmínkách Hasičského záchranného sboru České republiky 
 

Silné stránky 

 Organizace zřízená přímo samostatným zákonem, který upravuje základní členění  
a poslání sboru. 

 Organizační složka státu a účetní jednotka na úrovni kraje. 

 Jasné vymezení působnosti sboru Ústavním zákonem č. 110/1998 Sb.  

 Hasičský záchranný sbor České republiky je jedním ze základních a komplexních pilířů 
vnitřního bezpečnostního systému státu. 

 Struktura organizace kopíruje uspořádání veřejné správy v České republice. 

 Důležité postavení sboru v IZS, ochraně obyvatelstva a KŘ vyplývající z legislativy. 

 Ochrana obyvatelstva (Civilní ochrana) jako součást Hasičského záchranného sboru 
České republiky. 

 Hasičský záchranný sbor České republiky vykonává státní správu na úseku požární 
ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

 Je stanoven zákonný časový limit poskytnutí pomoci občanům. 

 Kvalitní soubor předpisů pro operační řízení jednotek a spolupráci v rámci IZS. 

 Rozsah oprávnění daných příslušnou legislativou veliteli zásahu. 

 Organizace zřízená přímo 

samostatným zákonem, který 

upravuje základní členění a poslání 
sboru 

 Organizační složka státu na úrovni 

kraje a účetní jednotka 

 …. 

 

 Nesystémový přístup k zavádění 

některých dílčích SW aplikací a ICT 

 Systemizace podpůrných úseků sboru 
není založena na důkladné analýze 

potřeb 

 … 

 Problematické plánování rozpočtu 
s ohledem na jeho závislost na vývoji 

potřeb sboru plnit základní úkoly 

 Nenaplněnost, případné krácení poč. 

stavů stanic a úseků vykonávajících 
státní správu 

 Nadměrná finanční zátěž z oblastí IT 

ve vazbě na jejich využití v praxi 

 … 

 Prosazování vícezdrojového 
financování sboru 

 Rozšířit okruh služeb vykonávaných 
prostřednictvím vlastních zařízení 

sboru 

 … 

Příležitosti (Opportunities) 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

Hrozby (Threats) 
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 Dlouhodobě vysoký kredit sboru u veřejnosti. 

 Dosavadní personální stabilita sboru, sociální zabezpečení příslušníků. 

 Zájem o práci u sboru, možnost výběru personálu. 

 Pracovně právní vztahy ošetřené zákonem o služebním poměru. 

 Systém plošného pokrytí založený na nezbytné provázanosti profesionálních  
a dobrovolných jednotek. 

 Vysoká úroveň spolupráce s občanskými sdruženími působícími na úseku požární 
ochrany. 

 Poskytování materiální i odborné podpory jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí. 

 Systém TCTV 112. 

 Systém psychologické služby. 

 Systém opěrných bodů na likvidaci mimořádných událostí. 

 Existence koncepčních materiálů k některým činnostem sboru (ochrana obyvatel, PVČ, 
prevence apod.). 

 Tým odborníků uvnitř sboru, který zajišťuje plnění úkolů Hasičského záchranného sboru 
České republiky ve prospěch krajů a obcí s rozšířenou působností v oblasti IZS, ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení. 

 Vysoká úroveň akceschopnosti sboru zajištěná výkonem služby ve 24 hodinových 
turnusech a systémem nařízené pohotovosti vybraných služeb. 

 Univerzálnost hasičů – schopnost řešit různé druhy zásahů (antrax, BSE, padající skály, 
povodně, chřipka ptáků …). 

Slabé stránky 

 Minimální motivace příslušníků při přechodu z režimu nerovnoměrného rozvržení doby 
služby do rovnoměrného a z toho plynoucí malý výběr vlastních odborníků do vyšších 
řídících struktur a k výkonu státní správy. 

 Malá loajalita některých příslušníků ke sboru po dobu činné služby i po ní. 

 Důsledkem úsporných opatření projevující se narušení personální stability sboru 
odchodem odborníků. 

 Rozsáhlá řídící struktura ekonomického úseku. 

 Nadměrná administrativní zátěž ve všech oblastech působení sboru. 

 Nízké využívání systému centrálních zakázek ve vybraných komoditách (energie atd.). 

 Absence komplexního informačního systému Hasičského záchranného sboru České 
republiky (jsou pouze dílčí prvky). 

 Nesystémový přístup k zavádění některých dílčích sw aplikací a IT. 

 Ve velmi rychle se rozvíjejících oblastech (např. IT – MPLS) jsou uzavřeny dlouhodobé 
smlouvy, které jsou již dnes nevýhodné. 

 Nedostatečné kapacity přenosových sítí v rámci sboru, především směrem k ÚO a PS. 

 Systemizace podpůrných úseků sboru není založena na důkladné analýze potřeb. 

 Ve služebním poměru jsou i osoby v podpůrných úsecích sboru. 

 Rozdílnost v personálním obsazení v jednotlivých úsecích sboru. 

 Klesající úroveň sociálních výhod příslušníků v oblasti ozdravných pobytů, stravování 
apod. v důsledku úsporných opatření. 

 Klesající úroveň systému motivace příslušníků v důsledku úsporných opatření. 

 Personální a řídící možnosti služebních funkcionářů jsou zákonem o služebním poměru 
omezenější a mnohem komplikovanější ve srovnání se zákoníkem práce. 
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Hrozby 

 Problematické plánování rozpočtu s ohledem na jeho závislost na vývoji potřeb sboru 
plnit základní úkoly (počet a rozsah mimořádných událostí v daném roce, operativní 
zajištění výkonu státní správy apod.). 

 Nadměrná finanční zátěž z oblastí informačních technologií ve vazbě na jejich využití 
v praxi (GINIS, SAP, SSÚ, EKIS, MPLS, PEGAS). 

 Snižování veřejných rozpočtů a snižování systemizovaných míst při zachování stávajícího 
rozsahu úkolů. 

 Složitá aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek v podmínkách sboru (včetně 
zakázek převyšujících 100.000,- Kč bez DPH). 

 Komunikace s orgány slučujícími výkon státní správy a samosprávy a z toho plynoucí 
snaha zasahování samosprávy do rozhodování státní správy, popř. upřednostňování 
samosprávy před výkonem státní správy v rámci samosprávných územních celků. 

 Personální, administrativní a finanční zátěž při realizaci opatření k utajovaným 
skutečnostem. 

 Nenaplněnost, případně krácení početních stavů stanic a úseků vykonávajících státní 
správu. 

 Neexistence fondu pojišťoven k posílení příjmů pro Hasičský záchranný sbor České 
republiky. 

 Nízká úroveň spolupráce sboru s orgány obcí a obcí s rozšířenou působností na úseku 
plnění úkolů ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

 Absence tzv. obslužného personálu na stanicích (údržba, vrátní, ...). 

 Chybějící jasně definovaný příspěvek obcí a krajů jako podílu na zabezpečení požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva. 

 Nedostatečné právní normy pro stanovení podmínek pro zřizování a financování 
společných jednotek požární oíchrany. 

 Zabezpečení služeb formou outsourcingu (oblast ICT, právní servis ...). 

 Odliv zkušených příslušníků. 

 Absence získávání kvalitních příslušníků s praxí na specializované funkce. 

 Nové typy rizik a ohrožení související s plněním úkolů sboru v rámci vnitřní bezpečností 
státu. 

Příležitosti 

 Snazší uplatňování zájmů sboru s ohledem na jeho kredit u veřejnosti. 

 Více propagovat činnost sboru v médiích. 

 Zlepšení komunikace uvnitř sboru i vně sboru zejména s poslanci a senátory, hejtmany 
krajů a starosty obcí. 

 Prosazování vícezdrojového financování sboru. 

 Důslednější uplatňování výkonu státní správy sboru na úseku požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení. 

 Vytváření podmínek pro sociální zabezpečení zaměstnanců. 

 Důsledné uplatňování zásad hospodárného využívaní finančních prostředků a nakládání 
s majetkem především v úrovni organizační složky státu. 

 Uplatňování zásad TQM, zavedení systému kvality poskytovaných služeb veřejnosti. 

 Práce s riziky, vyhodnocování, přijímání opatření. 

 Zkvalitnit systém motivace zaměstnanců. 
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 Uplatňování zásad projektového řízení a týmové spolupráce. 

 Nastavení vnitřního systému předávání informací ve vertikální i horizontální rovině. 

 Rozšířit okruh služeb vykonávaných prostřednictvím vlastních zařízení sboru (revize, 
opravy ...). 

 Sjednotit informační systémy s cílem získat větší kvalitu a výkonnost za snížení 
provozních nákladů (právní informační systém, systém ČN a EN, přenosové sítě ...). 

 Přehodnotit zavedení elektronické spisové služby v návaznosti na datové schránky, 
případně vypsání nové veřejné zakázky na poskytovatele. 

 Posoudit výstrojní předpis sboru. 

 Definovat jasně a srozumitelně směr a vývoj Hasičského záchranného sboru České 
republiky v delším časovém horizontu a tím přispět ke zklidnění a stabilizaci 
personálního obsazení Hasičského záchranného sboru České republiky. 

 
Návrh opatření a změn v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky 

 
Na základě provedené SWOT analýzy je možno naznačit řešení systémových úspor  
a definovat strategie dalšího vývoje. Pro zlepšení činnosti a postavení Hasičského 
záchranného sboru České republiky je třeba zmírnit, případně eliminovat slabé stránky 
a minimalizovat hrozby. K tomu je třeba využít silných stránek a příležitostí. 
 
V analýze jsou popsány silné a slabé stránky vnitřního prostředí sboru, které je možné 
ovlivňovat. Při analýze příležitostí a hrozeb je vycházeno z vazeb na okolní prostředí, tzn. 
prosazování opatření není ryze záležitostí sboru, ale je závislá na vnějších vlivech.  
 
Využití SWOT analýzy pro definici strategií 
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S využitím uvedeného schématu SWOT analýzy a přidělením váhy jednotlivým posuzovaným 
hlediskům v části slabé stránky a hrozby navrhujeme soustředit se na formulaci níže 
uvedených strategických cílů a případných systémových řešení. Jejich realizace je otázkou 
tvorby koncepcí jednotlivých oblastí činnosti, případně novelou právních norem. 
 
Hlavní cíle v oblasti slabých stránek 

 
1. Zachovat hlavní organizační strukturu sboru včetně účetních jednotek. V rámci 

zefektivnění vazeb a jejich zjednodušení zrušit funkce ředitelů odborů ekonomického 
úseku na krajích. /Komise doporučuje využít odchodovosti a tato místa nově 
obsazovat civilními zaměstnanci. Jiné řešení by vyžadovalo změnu služebního 
zákona./. 

2. Audit právní opodstatněnosti ekonomických výkazů a agend, které se v současné 
době v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky zpracovávají a na to 
navazující personální audit na ekonomickém úseku. 

3. Zpracování vnitřního auditu personálního obsazení jednotlivých úseků sboru /Komise 
provedla personální audit v návaznosti na kvantifikaci prováděných činností, 
v případě ekonomických činností i výši obhospodařovaného rozpočtu(viz příloha) 
a navrhuje úspory ve výši 325 osob v členění 241 příslušníků a 84 občanských 
zaměstnanců./. 

4. Zmapování procesů, definování požadavků a vytvoření odpovídajícího jednotného 
informačního systému Hasičského záchranného sboru České republiky. 

5. Vytvoření a uplatňování efektivního způsobu hospodaření, včetně funkčního 
vnitřního kontrolního systému. 

6. Zabránit narušení personální stability sboru. 
7. Zpracovat zásady organizace ozdravných pobytů korespondujícími se současnými 

možnostmi sboru / Komise doporučuje ozdravné pobyty zachovat a řešit jejich formu 
z pohledu úsporných opatření formou změny služebního zákona: lázeňskou péči 
omezit věkově, volit levnější formy ozdravných pobytů. Komise nedoporučuje 
ozdravné pobyty nahradit dodatkovou dovolenou, neboť by se mimo jiné u 24 hod. 
směny zvýšily mzdové náklady./. 

8. Zastavit klesající úroveň motivačních prvků v důsledku úsporných opatření. 
9. Pokračovat v procesu postupného zcivilnění v podpůrných úsecích sboru /Komise 

doporučuje využít odchodovosti a tato místa nově obsazovat civilními zaměstnanci. 
Jiné řešení by vyžadovalo změnu služebního zákona. Do doby realizace zavést skupinu 
neuniformovaných příslušníků./. 

10. Rozšířit centrální nákupy (mimo v současné době již řešených energií) také na některé 
další vhodně vybrané komodity, např. výstrojní součástky. 

 
Hlavní strategické cíle v oblasti hrozeb 

 
V těchto strategických cílech jsou zahrnuta i opatření, která jsou podmíněna změnou 
právních předpisů: 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 2 (léto) 
Bc. Lucie Demčáková, Úspory u Hasičského záchranného sboru České republiky (2012_B_09), ISSN 1805-5656 

 

 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

10 

1. Úprava zákona o IZS ve vztahu k plnění úkolů orgánů kraje a ORP hasičským 
záchranným sborem kraje a tím zamezit zasahování samosprávy do rozhodování státní 
správy nebo upřednostňování samosprávy před výkonem státní správy v rámci ORP. 

2. Prosazení povinného podílu pojišťoven na financování potřeb Hasičského 
záchranného sboru České republiky /Komise navrhuje nadále prosazovat úpravu 
legislativy za účelem vytvoření fondu „zábrany škod“, který posílí pořizování investic. 
Tento fond je obvyklý v ostatních evropských zemích. např. na Slovensku tvoří tento 
fond 7 % z vybraného zákonného pojištění motorových vozidel./. 

3. Precizace podílu finančního příspěvku ze strany kraje a obcí, v místě kde je 
dislokována stanice Hasičského záchranného sboru České republiky /Nutná změna 
zákona o požární ochraně./. 

4. Úprava legislativy v oblasti zřizování a financování společných jednotek Hasičského 
záchranného sboru České republiky s právnickými osobami a s obcemi. 

5. Provést audit potřebnosti a využitelnosti systémů v IT oblastech (GINIS, SAP, SSÚ, 
EKIS, MPLS, PEGAS) s ohledem na jejich ekonomické dopady. 

6. Vyhodnotit uzavřené smlouvy, zejména v oblasti IT, starší jak dva roky a vypsat nová 
výběrová řízení na tyto služby. 

7. Provést audit potřebnosti a využitelnosti stanovených opatření k utajovaným 
skutečnostem. 

8. Rozšířit okruh provádění odborných služeb (revize, opravy, ...) vlastními zařízeními 
sboru (Opravárenský závod). 

9. V maximální míře zabránit snižování veřejných rozpočtů při zachování stávajícího 
rozsahu úkolů. 

10. Snížit počet administrativních úkonů při ekonomické činnosti novelou zákona  
o rozpočtových pravidlech a dalších prováděcích předpisů. 

11. Zabránit zhoršování podmínek pro výkon služby a státní správy v návaznosti na 
zajištění bezpečnostního prostředí České republiky. 

 
Další opatření a návrhy komise 
 

1. Zkvalitnit přístup Hasičského záchranného sboru České republiky při výkonu státní 
správy na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

2. Komise nedoporučuje zcivilňování na úseku prevence a ochrany obyvatelstva. 
3. Komise posoudila současné plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany a jejich 

personální obsazení; vzhledem k tomu, že ani v současné době není 100% personální 
naplněnost, nedoporučujeme další snižování nad navržené řešení (v personálním 
auditu), vyvolalo by to nutnost změny plošného pokrytí a zhoršilo dostupnost naší 
služby. 

4. Doporučujeme do budoucna pokračovat ve srovnávání % personální obsazenosti 
stanic v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky z vlastních zdrojů 

5. Komise projednala a posoudila výkon služby ve 12 a 24 hodinových turnusech  
a vzhledem ke školení, výcviku a organizační náročnosti nedoporučuje přejít z 24 na 
12 hodinovou službu – znamenalo by to navýšení počtu příslušníků a snížení 
průměrného platu. 

6. Komise posoudila zabezpečení služeb formou outsourcingu v oblasti ICT a právních 
služeb – komise nedoporučuje v těchto oblastech jít cestou nákupu služeb, protože se 
vzhledem k zjištěným cenám na trhu jeví jako dražší. 
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7. Komise navrhuje zahájit práce na změnách zákona o služebním poměru a ve vhodný 
čas předložit k projednání jeho novelu. /Posílit práva zaměstnavatele tak, aby se 
minimálně vyrovnala zákoníku práce. Napravit nevhodně postavený kariérní řád. 
Snížit administrativní náročnost při jeho uplatňování./  
  

Vyčíslení úspor: 
 

 Audit v IT (GINIS, SAP, SSÚ, EKIS, MPLS, PEGAS)     200,0 mil. Kč 

 Personální úspory (vnitřní personální audit)      111,3 mil. Kč 

 Rozšíření centrálních nákupů        10,0 mil. Kč 

 Rozšířit okruh prací prováděných zařízeními a vlastními silami   1,5 mil. Kč 

 Zrušení funkcí ředitelů odborů ekonomického úseku na HZS krajů  1,4 mil. Kč  

 Sjednocení informačních systémů v oblasti právní, ČN a EN  0,4 mil. Kč 

 Zavedení neuniformované skupiny příslušníků    0,3 mil. Kč 
Celkem:           325,3 mil. Kč 

 
Vyčíslení úspor je provedeno kvalifikovaným odhadem pro rok 2012. Některé druhy úspor 
jsou podmíněny změnami legislativy. Úspory v IT se promítnou zčásti v rozpočtu Hasičského 
záchranného sboru České republiky a zčásti v rozpočtu MV. 
 
Vyčíslení navýšení příjmové části: 
 

 Zřízení fondu pojišťoven        500,0 mil. Kč 

 Zřizování společných jednotek       15,0 mil. Kč 

 Stanovení výše příspěvku obcí a krajů (§§ 27 a 29 zák. č.133/1985 Sb.)  334,8 mil. Kč 
Celkem:           849,8 mil. Kč 

 
Při vyčíslení výše příjmů z fondu pojišťoven jsme vycházeli z důvodové zprávy novely zákona 
č. 277/2009 Sb. Výše příjmů ze zřizování společných jednotek byla odhadnuta na zřízení 
jedné společné jednotky. Odhad výše příspěvků obcí a krajů na požární ochranu jsme 
odvodili od kategorie a počtu jednotlivých dislokovaných stanic. Všechny uvedené návrhy 
jsou podmíněny změnami v legislativě.  
 
Závěr 
 
Komise byla při svých jednáních vedena jednak snahou nalézt nutné systémové úspory, ale 
současně se snažila nastínit i některá opatření, která by vedla k zefektivnění činnosti 
Hasičského záchranného sboru České republiky.  
 
Komise konstatuje, že celkový reálný rozpočet roku 2011 (se započtením inflace) poklesl na 
úroveň rozpočtu roku 2002. Přitom je třeba zdůraznit, že se snižování nepromítlo ve všech 
oblastech rozpočtu rovnoměrně a největší škrty se promítly do oblasti investičních  
a provozních výdajů.  
 
Komise posoudila rozpočet roku 2011 ve vztahu k rozpočtu roku 2010 a let předcházejících  
a konstatovala, že: 
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 v oblasti běžných výdajů rozpočet pokrývá pouze základní provozní náklady, neřeší 
inflaci, změnu DPH, neumožňuje provádět pravidelnou údržbu o opravy nemovitostí 
a movitého majetku; 

 v oblasti investičních výdajů byla v podstatě zastavena výstavba a modernizace 
stanic a zcela zastavena obměna mobilní požární techniky. Současný rozpočet 
nepokrývá ani základní obnovu drobných investic (výpočetní technika, obleky 
protichemické, obleky proti sálavému teplu); 

 v této situaci je hledání úsporných opatření velmi složité. 
 
Komise nedoporučuje snižování početních stavů nad rámec vnitřního personálního auditu.  
 
Hasičský záchranný sbor České republiky je bezpečnostní sbor, který se etabloval jako pevná 
složka bezpečnostního systému České republiky pro vnitřní bezpečnost. Další restriktivní 
opatření povedou k narušení jeho akceschopnosti a funkčnosti, a tím i k narušení celistvosti 
vnitřních bezpečnostních systémů státu.  
 


