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Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní čin

nosti Nejvy ššíbo kontrolního úřadu na rok 200 1 pod čí s

lem 0 1/27. Kontrolní akci říd il a kont rolní závěr vypraco
val č len NKU Ing. Ladislav Zeman.

Cílem kont roly bylo prověřit účelnost a hospodár
nost vynakl ádáni prostředků stát ního rozpočtu a hospo
daření s majetkem stá tu určený m k zabezpečeni č i nnos t i

integrovan ého zác hranného syst ému.

Kontrolovan ým obdobím byly roky 2000 a 200 I. v při

pad ě v ěcných souvislost í i roky p ředchozí a obdob í do
ukončení kon troly.

Kont rolu provedly v době od zář í 200 I do června

2002 skupiny kontrolujlcich NKÚ z odboru obrany a bez
pečnosti . odboru sociálnich věcí , školství a kultury, územ
ních odborů j ižní Čechy. severov ýchodn í Čechy, jižní
Morava. severní Morava a sttedn í Morava .

Kontrola byla provedena u Mi nisterstva vnitra (dále
jen .,MV" ) ajeho vybraných vnitřních organiza čních jed
notek Generálního ředitelstv'I Has ičského záchranného
sboru ČR (dá le jen ,.GŘ HZS") a Policej ního prezidia ČR.
u Mi niste rstva zdravotnictví (dále jen ..MZ' ·), u has ič 

ských záchranných sborů (dá le jen •.HZS·' ) Jihočeského
kraje. Královéhradeckého kraje, Jihomoravského kraje,
Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraj e, které
jsou organizačnímis ložkami státu, a u úze mních středi

sek zác hranné služby (dál e j en ..USZ5· ·) v Č eských Bu
dčjovicích . v Hradcí Králové, v Brně. v Ostravě a v Olo
moucí , které jsou p ř í sp ěvkový mi orga nizacemi zř ízen ý 

mi MZ.

Námitky pr ot i kon trolním protokolům poda ly MZ.
HZS Moravskoslezského kraj e a ÚSZS v Českých Budě

jevících . Byly vypořá d á ny rozhodnutími vedoucíc h sku
pin kontroluj ících. Proti rozhodn utí o námitkách podal
odvolán í HZS Moravs kos lezského kraje. Rozhodl o něm
us nesením senát NKÚ.

Sen á t NKU (ve slože ní: In g. Lad islav Ze man 
předseda . JUDr. Ja n Hol eček. Ing . Jana Krejčová ,

MVDr. RudolfNěmeček a Mgr. Zdeňka Profeldová - čle

nové) na svém zasedán í dne 31. 10.2002

s c h v á li I usnesením č . 0 1l27/30

k o n t r o l ní z á v ě r v tomto znění:

A-ÚVOD

Integrovaným záchranným systémem (dá lejen .,1ZS")
se rozumí koordinovaný postup jeho složek. správních

úřadů, obcí , pr ávnick ých osob, podnikajicich fyzických
osob a fyzických osob pti přípravě na mimořádné udá
lost i. při prováděni záchran ných a l ikvidačních prací a
p ři ochraně obyvat elstva.

Zásady IZS schválila vláda svým usnesením ze dne
19. 5.1993 č . 2.J6. Pravidla spolupráce složek IZS, koordi
nační orgán y a jej ich kompetence p ři společné činnosti

složek IZS v místě zá sahu byl)' stanoveny zákonem
Č . 239/2000 Sb.. o integrova ném záchran ném systému
a o změně n ěkterých zákonů.

Základními složkami IZS j sou HZS, jednotky požá rní
och rany zařazené do plošného pokryti území státu. zdra
vot nic ká záchranná služba (dále j en "ZZS"), včetně le
tecké záchranné složky (dá le jen ,.LZS") a Policie České

republiky (dále jen "PČR·) . Ostatní mi složkami, které p0

skytuji pomoc při záchranných a likvidačních pracích na
vyžádá ní. j sou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených
sil, osta tní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatn í záchran
né sbal)' a další organizace a sdružení občanů, které lze
využít k v ýše uved eným prací m. St álý mi orgány pro ko
ordinac i složek IZS j sou operačn í a informační střediska

IZS. kterými jso u operační sttediska HZS krajů a operač

ní a í nfonnační st ředisko GŘ HZS.

MV je ustanovením § 7 zákona Č . 239/2000 Sb. ulože
no mj . sjed nocovat pos tupy ministerstev a dalších slo
žek začleně ných do IZS, usměrňovat IZ5. kontrolovat a
koordinovat poplach ové plány IZS krajů a okresů a zpra
covat ústřední popl achov ý plán IZS, řídit výstavbu a
provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,
zpracovat koncepci ochrany obyvatelstva , zajišťovat a
provozovat jednotu)' systém varování a vyrozuměni, or
ganizovat inst rukt áže a ško lení v oblasti ochran y obyva
tetsrv-a a da lší úkoly. Při vzniku mimořádné situace MV
koordinuje záchranné a likvida ční práce, přesahuje-l i udá
lost stát ní hran ice, území kraje, případn ě požá dá- li o to
velitel zásahu, přednosta okres ního úřadu nebo hejtman ,
Uvedené úkoly MV plní GŘ HZS. Plošné pokry tí území
státu j ednotkami požárn í ochrany je zajištěno rozmíst ě 

ním jednotek požárn í ochra ny HZS krajů, podniků a dob
rovol nýcb hasičů a je řízeno orgá n)' HZS krajů .

MZ je zákonem Č . 23912000 Sb. uloženo koordino
va t ÚSZS a sttediska ZZS v kraj ich a okresech v přípa

dech, kdy mimořádná událost přesahuje jejich rámec pů 

sobnosti nebo j e to nutné z odborn ých. popřípadě z ka
pacitních důvodů. Činnost ZZS vychází z ustanoven i
§ 18b zákona Č. 20/ 1966 Sb., o péči o zd raví lidu, ve
zn ěn í pozd čj štch p ředpi s ů , a z vyh lášky MZ ČR Č . .JH/
11992 Sb., o zdravotn ické záchranné službě , ve znění

pozděj š ích ptedpi sů .
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B. PODMÍNKY PRO tlNNOST SLOŽEK V IZS

B.t Organizačnízabezpečeníčinnosti základních slo
žek IZS

Teritoriální členěni jednotlivých základních složek IZS
neni jednotné. Podle ústavního zá kona Č . 3-1-7/1997 Sb.,
o vytvořen! vyšš ích územních samospr ávn ých celků a
o změně ústavního zákona České národní radv Č . 1/ 1993
Sb.• Ústava České republiky, se s účinností od I . I. 2000
vytvořilo na území ČR l-l- vyš ších územ ních samospráv
ných celků - krajů. Tomuto spr ávnímu členění odpovídá
j en struktura HZS krajů . PČR má sedm správ a ZZS je
č leněna do de seti ÚSZS .

Rozdílnost str uktur základních složek lZ S a nesou
lad s územn ěsamospr ávntm uspořádáním stá tu znamená,
že např. ředitelství HZS Olomouckého kraje v ptipadě

nutné součinnosti s PČR musí komunikovat se správami
PČRv okolních krajích, protože v Olomouckém kraj i sprá
va PČR neni.

Odlišnost je také v právním postaveni základních slo
žek IZS. HZS krajů jsou organizačními složkami stá tu a
j ej ich součástí jsou územní odbory v okresech. ÚSZ S
j sou přisp ěvkovými organizacemi z řízen ými MZ a hlav
ním městem Prahou a zřizovatelem okresních středisek

záchranné služby jsou okresní úřady. Např . na území Ji
homoravského kraje působí ÚSZS v Brně zřízené MZ,
okresní střediska záchranné služby zřízená okres ními úřa

dy na okresech Blansko, Uherské Hradiště, Vyškova částí

okresu Hodonín, ve zb}...·aj ící části kraje p ůsobí výjezde
ve skupiny nemocn íc (Ivančice, Tišnov, Břeclav. Hustope
če, Znojmo, Kyjov), poliklinik (Mikulova Veselí nad Mo
ravou) nebo soukromé. Správy PČR a okresní ředitelstv í

PČR jsou pouze vnitřními organizačními jednotkami MV

U vytvo řen ých HZS krajů, jako samostatných orga
nizačních složek státu a účetních jednotek , doc házelo ke
kompetenčním problémům v systému ří zení zej ména na
ekonomic kém úseku. Z ekonomického odboru MV byly
pokyny zasíl ány přímo na HZS krajů, nikoliv ces tou
GŘ HZS, jak vyplývá ze zákona Č. 238/2000 Sb., o Hasič
ském záchran ném sboru České republiky a o změně n ě

kterých zákonů. To zvyšovalo pracnost a ved lo k vyrvá
řenl duplicitIÚ eko nomické agendy. V průběhu kontroly
přijaloMV opatřen í k nápravě .

Činnost HZS krajů ztěžuje nedoplnění počtu přísluš

níků směny stanic a lespoň na minimální počty stanove
né vyhl áškou MV č. 247/200 1 Sb., o organizaci a činnosti

jednotek požární ochrany. Vláda usnesením ze dne 16. I I .
199-1- č . 646, ke zprávě o plošném rozmístění sil a pro
středků jednotek po žární ochrany v ČR a o schválení
počtu p říslušník ů Sboru požární och rany, souhlasila s cel
kovým počtem 9 800 př íslušník ů v roce 2005 oproti počtu
7 70 I příslušníků v době přijetí usnesení. Předpokládané
zvýše n í počtů není plynule zajišťováno. Např . ke dni
31. 12. 2001 chybělo do předpokládaného stavu u HZS
Olomoucké ho kraje 66 p řtslušntků a u HZS Jihomorav
ského kraje 26 přís lušníků .

8 .2 ProstŤedk~' státního rozpočtuvyčteněn é pro základ
ní složkJ IZS

Z kap itoly stá tního rozpočtu Mi nis te rstvo vni tra byl)"
na reprodukcí invest i čn ího majetku základních složek
IZS v letech 2000 a 200 I vyčleněn}' kap itá lové a bčžné

prostřcdky, jej ichž přehled je uveden v tabulkách Č. I
aČ.2 (viz Příloha).

Vedle investičních programů a podprogramů uvede
ných Y tabulkách Č . I a Č . 2 byl rea lizov án program ..Roz
voj a obnova rad íokomunikačního systému hlavních slo
žek IZS - PEGAS'". Jeho realizace byla v letech 2000 a
2001 hra zena Konsolidačnibankou Praha, s. p. ú . (dá le
jen " K OB"), resp . jej ím právním nástupcem Českou kon
solidačni agenturou z ů v ě ru pfijatého od konsorcía bank.

Z kapitoly stá tního rozpočtu Ministerstvo zdravotnic
tví byly na reprodukcí investičního majetku zák lad
ních složek IZS v letech 2000 a 200 I vyčleněny pro
středky a zároveň bylo vy kázáno jej ich čerpání ve v ýši
uvedené v tabulkách č. 3 a č . 4 (viz Příloha) .

MV i MZ jako správci kap ito l přidělovaly finanční

prost ředky příjemcům opožděně , většinou až ve druhé
polovi ně rok u. Schvalovací operace . které vyplývaj í pro
správce ka pitol z rozpočtový ch pravide l a z provád ěcích

vyhl ášek. byly zdlouhavé. Vzhledem k pozdním u přid ě 

lová ni prostředků pak nebylo možné některé část i pro
gramů v daném roce realizovat.Např. u HZS Jihočeského

kraje neinvestiční výdaje vázan é k zavedení jednotného
evropského čísla tísňového volání 112 byly rozepsány
ve v ýši 1 394 tis . Kč rozpoč tový m opatřením ze dne
30 . 10 . 2001. Jej ich použítí bylo vá záno na rozhodnutí
o účastí stá tního rozpočtu na financování akce, které
MV vydalo až dne 12. 12.2001, a to pouze na částku

895 tis. Kč. Zbývajícíc h 499 ti s. Kč neby lo vyčerpáno .

Obdobn ý stav v pozdnim přidělování finančních

prostředků byl i u kontrolovan ých ÚSZS. Např. pro
ÚSZS v Hradcí Kr álové vydalo MZ ..Rozhodnutí o úče

lovém určení prost ředků státniho rozpočtu" ve výší
I 600 tis. Kč na ná kup sanitního vo zidla rychlé l é ka ř 

ské pomoci až dne 4. 12.2000. Příjemce j iž nes tí hl ná
kup v roce 2000 zrealizovat.

Přestože se HZS krajů potý kají s nedostatkem finanč

ních prost ředk ů , nevyužily ke zlepšení své situace opráv
nění dané j im zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpo č tových

prav idlech a o změně n ěkterých souvisejících zákonů (roz
počtová pravidla) , ve zně ní zákona Č . 187/200 I Sb., pře
kročit závaz né ukazatele vj"dajů státního rozpočtu o pt i
jmy získané podle zákona č. 133/1985 Sb.. o požární ochra
ně . Např. v roce 200 1 byly ryto příjmy odveden)' do
státního rozpočtu od HZS Jihomoravského kraje ve výši
I 08 5 tis. Kč. od HZS Moravskoslezského kraje ve výš í
4 53 tis. Kč a od HZS Olomouckého kraje ve v ýš i
202 tis . Kč .

B.J Spojení

Spojení uvnitř základních složek IZS, mezi nimi na
vzáje m a s ostatními složkam i IZS je nejvíce problematic-
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kou oblas tí, která funkčnost systému narušuje. Telefon
ní spojení j e v kri zových situacích málo odo lné a je ne
spolehlivé. Rádiové spoj ení je u j ednot livých složek IZS
a jej ich organizačních součástí nejednotné co do typů

pou žit ých technologických zařízen í i co do použ ívaných
frekvencí.

8 .J .l Ron 'oj a obnova radiokomunikačního systému zá
kl adnícb složek IZS

MV buduje od roku 1 99~ celostátní hromadnou rádi
ovou s íť odolnou proti od pos lechu a rušení. Jak o dcda
vatel byla vybrána zahraničn í firma MAT RA Communi
catíon(dálejen ,Jinna MATRA'·) s digitá lní m VKV rádio
vým komunikačním systémem MATRACOM 96 00 (na
zvaným PEGAS), původně určeným pro spojení mezi
jednotlivý mi složkami PČR. Dne 3D, 6. 1994 uzavřelo MV
s firmou MATRA "Generálni dohodu o vzájemných pra
vidlech obchodování a o všeobec n ých doda cíc h pod
minkách při postupném zavedeni národního systému VKV
rádiových sítí založen ých na technologi i MATRACOM
96 00" (dále jen ..Generální dohoda"), s platností na dobu
pěti let ode dne podpisu . Dodávky zabezpečovala firma
MATRA cestou česk ého partnera PRAMACOM PRAGUE,
spol. s r. o.

Systém PEGAS je postupně rozšiřován na všechny
základní složky IZS. Na první dvě etapy v ýstav by v le
tech 1994 až 1999 bylo MV vyna lo ženo ze stá tního roz
počtu z kapitoly Ministe rstvo vnitra 802 mil. Kč. Konco
vá zařízeni systému PEGAS zakoupily v t ěchto etapác h
i další složkyIžg, např. v roce 1996 ÚSZS v Hradci Králo
vé a ÚSZS v Ostravě , každé za 1.8 mil. Kč, v roce 1997
ÚSZS v Českých Budějovicích za 1,5 mil. Kč.

V roce 1999, když na základě poznark ů složek PČR

nesplňoval systém PEGAS v prak tickém vyu žíti očeká

vá ní, bylo jeho budování téměř za staveno. MV předlož i 

lo vládě k rozhodnutí, s j akou technologií se má pokra
čovat ve v ý stavb ě národ ní sítě . Vláda sv ým usnesen ím
ze dne 28. 7. 1999 Č. 823, k zásadám informačního a komu
nika č niho zabezpečení činnost i složek in tegrovaného zá
chran ného systému, schvá lila postupnou modernizaci ji ž
pořízené technologie l. generace c.G I'· na ..G I-s". Minis
tru mitra bylo ulo ženo zabezpečit realizaci výstavby sys
tému PEGAS pro všechny složky IZS. Koncepčni záměr

předpokládal dalš í finanční náklady ve výš i 3 922 mil . Kč

a termín dokončeni systému na celém území stát u do 30. 6.
2002. Období od tohoto usnesení vlády je považován o
za začátek třetí etapy budováni syst ému PEGAS,

Dne 22 . 12. 1999 byl sjedná n dodatek č . 3 ke Gene
rální dohodě . 8 )'10 v něm mj . doh odnuto, že v období
od I . 1. 2000 do 31. 12. 200 1 doda vatel provede bez pla r
ný upgrade (retrofitt ing nebo výmě nu) všech dodan ých
koncov ých zařízení systému PEGAS I, ge nerace tak, aby
tato zařízeni byla plně funkční v celé národ ní síti při po
užiti nových verzí systémového softwaru. Tento záva zek
pla til i pro koncová za řízeni dodaná všem ostatním uži
vatelům systému PEGAS v ČR.

vý stavba systému PEGAS byla od roku 2000 prová 
děna podle smlouvy o dílo uzavřené dne 22 . 12. 1999
mezi MV a PRAMACOM PRAGUE, spol. s r. o., která
obsah ovala dvě zásadn í uj ednání: do 30. 6 . 2000 vybu
dovat a zprovoz nit síť na území hlavn ího města Prahy a
středních Čech v rozsahu potřebném pro zabezpečeni bez
pečnostních akcí spojených s v ý ročním zasedánim Rad}'
guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupin)'
Světové banky (dále jen .zasedáni MMF') a do 31, 12. 2001
vybudovat a zprovoznit infrastrukt uru systému PEGAS
na celém území stát u a vybavi t všec hny základní složky
IZS (PČR, HZS a ZZS ) koncovými zařízeními tak, aby se
systém PEGAS sta l j ejich základnim radiokomunikačním

systémem.

Způsob fina ncování byl schvá len usnesení m vlády
ze dne 17. I . 2000 Č . 86, o způsobu financován í v ýstavby
radiokomunikačního systému složek IZS, z úvěru přijaté

ho K08 od konsorcia bank. Ministru finan cí bylo ulože
no uzavřít smlouvu mezi Mi nisterstvem financí (dále jen
"MF') a KOS, kde funkci finančního ma na žera projektu
byla pověřena KOB. Dále bylo uložen o v kap itole státní
ho rozpočtu Všeobecná pokladní správa zabezpečit pro
středky pro spláce ní j istiny, úroků a dalších poplatků

souvisejících s úvěrem. Ministru vn itra bylo uloženo za
bezpeči t výstavbu radiokomunikačního systému podle
harmonogramu reali zace projektu.

Mezi MV a KOB byla dne ll. 5. 2000 uzavřena .,Smlou
va o zajištění č innosti v souvis losti s financ ová ním V)'
stavby rad iokomunikačního systému složek integrova
ného záchra nného systému z úvěru přij atého KOB od
konsorcia bank". Ve smlouvě bylo kromě jiného dohod
nuto, že MV pro účely předmětu smlouvy pov ě řilo zajiš
ťováním součinnosti s KOB jím z ř ízenou přispěvkovou

organizaci Zařízeni služeb pro Minis te rs tvo vnit ra.

V dokumentu ..\1-'hodnoceni provozu systému PEGAS
,. době konán í zasedání MMF v Praze v záři 2000··, který
MV předložilo pro jednání vlády, bylo uvedeno, že před

zasedáním MMF byl nasazen systém PEGAS do v ýkonu
policejní služby, splni l provozní po žadavky a jeho rušen í
nezpůsobilo totální výpadek spojení, ale pouze snížení
sroz umitelnosti na 20 až 50 %, podle intenzil)' a dé lky
rušeni . Pro spojeni byla použita vytvo řen á z áložn í siť,

kte rá poskyt la spojeni i v kr itickýc h okamžicich rušení
systému. !Slo přev á žn ě o nové radiostanice vyšš! genera
ce (včetně da lších prostředků k vybudová ní infra struktu
ry na území hlavního města Prahy), pořízen é niko liv bez
platnou výmě nou zařízení I . generace ve smys lu doda tku
Č. 3 ke Generální dohodě, ale nákupem za 15,9 mil. Kč.

V dodatku Č. 4 ke Generální dohodě uzavřeném dn e
4. I . 200 1, ustoupilo MV dodavateli v j eho závazku za
j is ti t bezplatně upgrade a přistou pilo na pod st a tné
změny, spočívaj ící zejména \' tom, že v ýrobce cestou
PRAMACOM PRAGUE, spol. s r. o., dodá doh odnut)'
počet nových terminálů,za které MV zap latí 148,4 mil. Kč.

Bvlo dodá no 1 564 ručních radiostanic celkem za
80 ,8 ~i1. Kč (bez an tény a baterie, které byly použity z p ů-



\'htník ~lej.y!iših ... kontrolniho li řadu 2002 Stran a 182

vodních radiostanic) . Z těchto radiostanic formou V)'
půjčky obdrželo MZ 40. Ministerstvo ob rany (dále j en
..MO··) 322 a Bezpečnostní informa čn í služba 67 kusů.

MV si ponechalo 1 135 kusů (z toho pro GŘHZS 30 kusů).

Dále bylo dodáno I 036 vozidlových radiostanic celkem
za 67, 6 mil. Kč (bez antény a montážní soupravy, které
byly pou žity z původních radiostanic). Z nich formou
výpůjčky obdrželo MZ 73, MO 126 a Bezpečnostní infor
mační služba 22 kusů . MV si ponechalo 8 15 kusů (z toho
pro GŘ HZS 43 kusů) .

Zařízení systému PEGAS I . generace převedlo MV
do zásob na sk ladě jako ..náh radní díl y získané Iikvida
cf ' . Finanční hodnota tohoto majetku. který MV pořídilo

do roku 1999 a v současné dob ě neplní svoji funkcí , je
294,4 mil. Kč.

Dne 12.6. 2002 byl podepsán dodatek č . 6 ke Gene
rální dohodě. jehož obsahem je mj. kompenzace finan č

nich nákladů za ustoupení MV od bezplatné moderniza 
ce. Smluvními strana mi bylo dohodnuto. že snížením cen
dodávaných komponentů do sáhne kompen zace do kon 
ce roku 2002 částky asi 115 mil . Kč a za vybudování a
zprovozněni sítě je nejvyšší p ř ípustná cena 4 534 mil. Kč,

Usneseními vlády ze dne 9. 5.2001 č . 451 ač. 452
vzala vláda na v ě domí vyhodnoc ení provozu systému
PEGAS v době konání zasedání MMF a zprávu o výstav
bě radiokomunika čního systému složek IZS. Vys lovila
souhlas s navrženými změnami v rozsahu realízace a ve
způsobu financován í dosta vby systému PEGA S při za
chováni výše ú věru přijatého KOB na fin ancováni pro
jektu a zabezpečeni prost ředk ů pro spl ácení jistiny, ů ro

k ů a dalších pop latku souvisejí cích s ú věrem. Vláda také
souhlasi la s prodlou žením doby dokončení výstavby in
frast ruktury systému PEGAS do 31 . 8. 2003 v souvislos ti
s rozšiřenlm výstavby tohoto systém u. Odsouhlasila na
výšení počtu zák ladnov ých stanic z původních 141 na 215
a k tomu dal ší koncová zařízení v počtu 7 200 do konce
roku 2005 , ale ji ž z prostředků kapitoly státniho rozpočtu

Ministerstvo vnitra.

Koncepční záměr další reali zace systemu PEGAS v le
tech 2000 a 200 I se MV nepodařilo splnit. V roce 2000 byl
pořízen majetek pou ze za 958,6 mil . Kč misto plánová
ných 2 520 mi l. Kč. a v roce 200 1 za 744,5 mi l. Kč místo
plánovaných I 322 mil. Kč. Opožďovalo se budováni sí tě

přenosových sta nic. V době ko ntroly byla funkčnost

systému zabezpečena jen na území hlavniho města Prahy
a st ředních Čech . Na ostatním území stá tu byla ú rove ň

pokrytí signálem nlzk á, p řesto však MV po řizovalo kon 
cová zařízeni pro slo žky IZS i na tomto ů zcmí . Mezi užl
vat eli převládal názor, že sys tém spoj ení v IZS by měl

být jednodušš í a při provo zu spolehl iv ějš t .

8 .3.2 Spojení "' síti ZZS

Zásady pro te lefo nni a rád iové spoje ní zdravotnic
kých operačních středisek navzájem a s v ýjezd ov ými sku
pinami. součinnostni spojení se zdravotníc k..ýrn i zařízení-

mi a s os tatními složkami IZS stanovi lo MZ vyhláš kou
Č . 434/ 1992 Sb., jej íž přílohou je ..Zák ladn í spojovací řá d".

Zásady telefonního spojení v sít i ZZ S se poda řilo prosa
dít , zásady pro rádiové spojení však MZ prosadilo pou ze
u ÚSZS.

Všemi zdravotnic kým i operačními středisky' je k pří

jmu tísňov ých výzev využívána veřej ná telefonní síť na
te lefonním čísle 155 . ÚSZS maj í k dispozici nejméně tfi
tísňové Hnl)' 155 v nepřetržitém provozu . Pro komunika
cí s ostatními zdravotnick ými zařízeními spádového úze
mí má každé operační st ředisko samostatnou tele fonn í
linku . Na operačním středisku j sou dále dvě samostatné
te lefonní linky pro případné vyžá dáni výjezdu lékařské

slu žby prvni pomoci.

Spojeni mezi jednotlivý mi prvky ZZS bylo v době

kontroly zabezpečováno p ředev ším telefonními a rádio
vý mí autonomnimi prostředky. Problematická, téměř vy
loučená je komunikace vrtulníku LZS s po zemními do
pravnimi prostředky v jiných okresech, než je sídlo ÚSZS .

ÚSZS využívají v nep řetr ž ít ém provozu rádiové spo
jeni ve vlastní zvláš tní síti, kte rá pokrýv á téměř celé úze
mi ČR a slou ží k operativnímu řizení výjezdových složek
rychl é l ékařské pomocí, LZS a lékařské služby první po
moci. Síť pou žívá provo zni pásmo 74 MHz , stanovené
"Zá kladním spojova cím řádem" , a umožňuje i jednodu
ché předávání několika předem definovaných zpráv od
výjezdov é skupiny na operační středisko .

Koncové staníce systému PEGAS l. generace po
řízen é ÚSZS v letech 199.J až 1999 nej sou kompatibilní
s modernizovaným typem stanic a finan čn í prostředky

najejich nákup byl)' vynaloženy zbyteč ně . MV sice v roce
2000 zapůjčilo ÚSZS prostředky systému PEGAS mo
dernizovaného typu, avšak ÚSZS je pro nedostatečné
pokrytí státu rádiovým sígnále m tohoto systému nepo
užívají .

Okresní st řed iska záchranné slu žby a osta tní výjez
dové skupiny provozuji rádiové spojeni v pásmu 160 MHz.
Při nasazování výjezdových skupin na územi jiných okre
sů je nájemná komunikace a koordinace zásahu rádio
vým spojením vyloučena.

B.3.3 J ednotné evropské číslo tisňcv ébu "'ohlní 112

Tí sňovým voláním se podle zákona Č . 15112000 Sb.,
o telekomuni kacích a o zrn ě n ě dalších zákonů, rozumí bez
platná volba číse l , která jsou stanovena \' č l s tovac ím piá
nu a uvedena v telcfonnich seznamech a která je nutno
pro záchranu lidský ch životů, zdraví a majet ku zpřtstup

nit. Na vyhrazeném telefonnim čísle musí b ýtzabezpeče

no . že zpráva o mimořádné události bude přijata a bude
zabezpečena příslušn á reakce.

O zavedení j edn otného evropské ho č í sla us ň ového

volání 112 v zemíc h Evrop ských společenstv í rozhodla
Rada minist ru Evropského hospodářského společenství
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rozhodnut ím č . 91/396/EHS ze dne 29 . 7. 199 1. Způsob
zabezpečeni má být upraven tak. aby nejlépe odpovida l
ná rodní organizaci nouzov ých systémů. Pokud to bude
vhodné, má být t ís ňové čislo III zavedeno souběžně

Sná rodním i tí sň ovými č ís i)'. Zavedeno má být ve veřej

ných telefonních sítích, digitálních stnch integrovaných
služeb a ve řejných mobilních službách, v evropsk ých
zemích je tísňové číslo 112 zavedeno ve Velké Británi i,
Dánsku, Finsku. Itálií , Lucembursku. Ně rnccku. Nizozem
sku, Norsku, Portugalsku, Rakousku. Slovinsku. Švéd
sku a Turecku ,

Usnesenímvlády ze dne 19, 4. 2000 Č, 391. k zavedení
jednotného evropského č í s la tísňového vo lání 112 v ČR.

bylo stanoven o svést jednotné čís lo tísňového volání
na šest oblastních telefonních center t ísňového volání
(dále jen "TCTV") veměstech Praha. Plzeň. Ůstí nad La
bem , Hradec Kr álové , Brno a Ostrava, která budou ob
sluhovat více krajů . Ukončení investičního podprogra
mu "Zavedení jednotného evropského č ís la t í s ňov ého

volání" je plánováno v roce 2005, přičem ž platnost stáva
j ících národních číse l usňového volání bude zachována .

Dne 23. to . 200 1 byla mezí Č eskýmTelecomem, a. s"
a ČR zastoupenou Úřadem pro veřejné infonnační systé
my uzavřena rámcová smlouva . která zajišťuje vybra
né služb y ve smyslu usnesení vlád y ze dne 2 1. 3, 2001
č . 271. k zabezpečení služeb komunikační infrastruktury
informačních systémů veřej né správy. Tyto služby platí
pro celé území ČR i za mimořádných situací, umožní pro
pojeni do zahraničí. vzájemné propojení a komunikaci jed
no tliv ých informačních systémů a přístup k informačnim

systémům veřejné správy ze strany organizací a občanů ,

Na základě rámcové sm louvy byla dne 15, 11, 2001
uzavřena ..Smlouva o poskytovan í telekomunikačních

služeb" mezi Česk ým Telecomem, a. S., a MV, Podle smlou
\y mělo být do 15. 12. 200 1 nainstalováno a předáno

telekomunikační zařízení pro škoJici pracoviště v Odbor
ném učilišti požární ochrany Frýdek-Místek a adminis
trativní pracovištěTCTV v Institutu och ran y obyv atel
stva Lázně Bohdaneč . Ve smlouvě byly vyčísleny j edno
rázové pop latky za zřízen í a měsíční poplatky za provoz
jednot livých pracovišť.

Termín zavádě ni služby nebyl splněn, Převzetí služ
by v Odborném učilišti požární ochrany Frýdek-Mí stek
bylo provedeno až dne 3. 5. 2002 . Při kontrole v dubnu
2002 v Ins titutu ochra ny obyvatelstva Lázně Bohdaneč

bylo zjištěno, že pro č innost administrativního pracoviště

TCTV nebylo zařízení nainstalováno, byly pouze uvolně

ny dvě místnosti bez jakýchkoliv úprav. Přesto MV již dne
20. 12.2001 uhradi lo Českému Telecomu, a, s" 25,7 mil. Kč
za jednorázové poplatky za obě výše uvedená pracovíš
tě . Z toho 2,3 mil, Kč činil jednorázový popla tek za admi
nistrativní pracoviště T'Cřv.

V době kont roly nebyl připraven pilotní provoz TCT V
HZS Jihočesk ého kraje. pro který byl stanoven termín do
15. 2. 2002 . Připravenost i ke zkušebnímu provozu všech
TCTV HZS krajů mělo být dosaženo do 1. 9, 2002. začá t-

ku plného provozu do 1. L 2003 . Postupně jsou naplňo

ván y plánované počty operátorů u pří slušných HZS kra
jů a probíhá jejich odborná příprava pro službu v operač

ruch střediscích .

B." ždravotn ícká záchranná služba

Sil' ZZS. včetn ě LZS. musi být pod le ustanovení vy
hlášky Č , 434/1992 Sb, organizována tak, aby zabezpečila

dos tupnost přednemocničn í neodkladn é péče a jej í po
skytnutí do 15 minut od přijeli t ísňové výzvy. s výjimkou
případu hodn ýchzvláš tního zřete le . Síť ZZ S tvoři :

ÚSZS zřízená MZ a Zdravotnická záchranná služba hlav
níh o města Prahy (tj . ŮSZS se sídlem v Praze). ztizená
hlavním městem Prahou,
okresní st řed iska zác hranné služby zřízená okresn ími
úřad)' v okresech, s výjimkou hlavního města Prah y a
okresů. ve kterých j sou zřízena ŮSZS,

výjezdové skupi ny při ŮSZS a výj ezdové skupi ny zří

zené fyzickými osobami. obcemi nebo jinými pr ávnick ý
mi osobami a zač leněné do s í t ě ZZS na základě smlouvy
s ŮSZS nebo okresním střediskem záchra nné služby,

BA. I Zajištění pfednemocníčni lékařské péče

Přednemocni čn í lékařská péče je poskytována výj ez
dovyml skup inami, které jsou vybaveny pozemními do
právními prostředky nebo vrtulníky . Jejich využív ání v sítí
ZZS říd í ŮSZS nebo okresní střediska záchranné služby.
Ná klady na lékařské v ýkony jsou u obou způsobů do
právy výj ezdových skupin hrazeny zd ravotn ími pojiš 
ťovnami. Naproti tomu dopravní výkony j sou hra zen)'
nejednotně , zatímco výkony vozidel hradí příslušné zdra
votní pojišťovny, použití vrtuln íků je hra zeno ze státn í
ho rozpočtu , Pro srovnání: např, na Slovensku hradí po
užití vrtulníků zdravotní pojišťovny, v Rakousku a Ně 

mecku se na platbách stát podílí spolu se zdravotními
poj išťovnami a je využ ívá no darů, ve Velké Británii je
využívánodarů a příspěvků charitativních orga nizaci , ve
Francii a Bel gii jsou zdrojem prostředků ved le státu po
j išťovny, chari tativní organizace a dar)".

B... .2 Leteck á záchranná služba

LZS zajišťují výjezdové skupiny vybaven é vrt ulní 
ky. Jej ich č innost je řízena operačním střediskem přísluš

ného ŮSZS. a to i v přtpad č nasa zení na vyžád áni okres
ního střediska záchranné služby.

Usnesením vlády ze dne 28. 6. 1999 č . 672 , k organi
začnímu a materiálnímu zaj i štění leteckých č inností v in
tegrovaném záchranném systému, byly odsouhlaseny
zásady a harmonogram zajištění leteck ýchčinností v IZS
od roku 1999 do roku 2006, Bylo stanoveno , že se po
stupně sníž í podil zabezpečení LZS nestátními provozo
vateli vrtulníků tak, aby od roku 200 5 zajišťova l i státní
provozovate lé devět a nestátní pro vozovatel j edn u \1'
jezdovou skupinu,



Částka 4 Věstník !'iejvyUího kontrolního úfadu 2002 St rana 184

Usnesením vl ády ze dne 10. 10. 200l č. 1029, k součas

nému stavu plnění úkol ů z usnesení vlády ze dne 28. 6. 1999
Č . 672 , došlo ke změ ně zásad i harmonogramu zajištění

leteckých či nností v IZS tak, že do roku 2004 bude za
chováno dosavadní zajištěni a od roku 2005 do roku
2008 budou státní provozovatel é vrtulníků zajišťovat čtyři

a nestátní provozovatelé šest výjezdových skupin.

V době kontroly zabezpečovali LZS dva statn í pro
vozovate lé vrtulník ů pro tři výjezdové skupiny a tři ne
státní provozovatelé pro sedm v ýjezdov ých skupi n.

Od státních provozovatelů byla LZS zaj ištěna vrtul
niky MV - Letecké služby PČR (dále jen "LS PČR'") pro
ÚSZS v Praze a v Hradci Králové a vrtulníkem MO pro
ÚSZS v Plzni. K tomu MZ uzavřelo dne 12. 8. 1997 doho
du s MVa dne 29. -t o1998 dohodu s MO . LS PČR kromě

úkolů v rámci LZS zajišťuje tými žvrtuln íky činnost HZS,
PČR, případně i jiných organizací, např. horské záchran
né služby. MO poskytuje LZS s vojenský m zdravotnic
kým personálem a vyu žívá k tomu jedno ze sv ých stano
višť letecké vyhledávac í a zá chranné slu žby.

Vrtulniky nest átních provozovatelů byly MZ smluv
ně zabezpečeny od roku 1993, resp. od roku 199-1- na dobu
do kon ce roku 200 I . Pro ÚSZS v Brně, v Jih lavě a v Olo
mouci smlouvou o spolupráci s ALFA HELlKOPTER,
spol. s r. O. (dále jen ,.ALFAHELIKOPTER"), ze dne 14. l2 ,
1993, pro ÚSZS v Ostravě. v Ústí nad Labem a v Liberci
smlouvou o spolupráci s DELTA SYSTEM - AIR, sdruže
ni , kte ré se od -t o5. 1995 změni lo na akciovou společnost

(dále jen "DELTA SYSTEM-AIR '), ze dne I. I. 1993 a pro
ÚSZ S v Česk ý ch Budějovicích smlouvou o dílo s Helico
pter, S. r. O. (dále jen .Helicopter"}, ze dne 12. 12. 1994.

LZS zaji šťovan á státními provozovateli byla hra zena
z finančních prostředků kapitoly Ministerstvo zdravot
nictví, p řeveden ých do kap itol Ministerstvo vnitra a Mi
ni sterstvo obrany formou rozpočtových opatření. Ob
jem převedených prostředkůvycházel z podrobně pro
vedené ka lkulace nákladů na jednu letovou hodinu a
z předpokládaného počtu letových hod in v roce. Pokud
neb yl předpokl ádan ý počet letových hod in sp l něn , byly
prostředky vráceny do kapitoly Ministerstvo zd ravot
nícrví.

Nes tátnim provozovatelům MZ proplácelo faktury
Fakturované částky se skládaly z ceny za držení pohoto
vos ti (tzv. paušál) a z ceny za leto vé hod iny. Částka byla
při podpisu smluv stanovena dohodou a bylo ujednáno,
že bude každoročně navy šována o inflační koeficient
předchozího roku. Počátkem ka ždého roku MZ zá lohově

proplácelo 30 % ročního pau šálu. Mčsíčnč proplácelo
zbývající část paušálu a cenu za skutečn ě odlétané hodi
ny v předchozím měsíci . Kalkulaci paušálu ani ceny leto
výc h hodi n MZ nevyžadovalo.

Celkový objem finančních prostředků čerpa ných na
LZS z kap itoly Minis terstvo zdravo tn ictví a z toho ply
noucí prů m ěrn é výdaje na j ednu letovou hodinu jsou
uve de ny v tabulce č. 5 (viz Pří loha) .

Zásady pro řízení , kontrolu, evidenci a vykazovaní čin
nosti letecké záchranné služby, vydané MZ dne 2. 4. 1999
(dále jen ,.Zásady"), rozli šoval}' lety primární, sekundár
ní neodkladn é a sekundární ostatní.

Primárními lety byly lety k poskytnutí přednemoc
niční neodkladné péče posti žen ýmv místě vzniku úra zu
nebo náhlého onemocnění. včetně jejich doprav)' po
ošetření do nejbližšího vhodného nebo smluvně zajiště

ného zdravotnick ého zařízení k poskytnutí další zdravot 
ní péče .

Sekundární mi neod kladnými lety byla dop rava raně

n ých, nemocných a rodiček. kterou bylo nutné uskuteč

nit v podmínkách přednemocniční ncodkladnč péče na
vyšší odborně způsobi lé zdravotnické zařízení nebo spe
ciali zované pracoviště po předchozí dohodě p ř íslu šných

zařízení.

Sekundárn ími osta tními lety byly odkladné a pláno
vané transport}' pacientů mezi zdravotnick ýmizařízenim í

v případech, kdy byly zajištěny z ákladní vitá lní funkce,
stav pacientů byl stabilizován a neodkladn ý transport
nebyl nutný. Tyto lety měly být plánovány a účelně spo
jovány k minimalizaci nákladů . Při tom m ěl být upřednost
ňován způsob pozemní přepravy pacientů.

LZS měla zaji šťovat především primární, neJv)'še
sekundární neodkladné lety. U kontrolovaných USZ S
však primární lety tvořily z celkového počtu letů v roce
2000 jen asi 35 % (21 % vyk ázaných letov ých hodin) a
v roce 200 I asi 4 1% (28 % vykázaných letových hodin).

V Zá sadá ch byl stanoven i obsah předkláda ných

přehledů činnost i LZS, které mčly sloužit ke kon trole
správnosti fakturovaných částek. Přehled)'však byly vy
plňovány jednotlivými ÚSZS nejednotně a nep řesn ě .

MZ kontrolovalo vyplňování přehledučinnosti LZS
prováděné ÚSZS nedůsledně a toleroval o nepřesnosti

ve vykazování počtu letových hodin, které byly faktu
rován)' a MZ proplaceny. Např . byl uveden stej ný čas

i místo vzletu a přistání nebo jen doba letu bez času vzle
tu a času přistání , nesouhlasil počet hodin, kte rý byl vy
ka zován za měsíc , s výkazy č innosti LZS po dnech . Do
počtu letov ých hodin byl za hrnut i prů zkumnýlet vrt ul
níkem LS PtR v trvání více než jedna hodina, přestože
nesouvisel se zaj ištěním LZS.

V prosinci 2001 MZ Zásady novelizovalo. Do j edné
vykazované kategorie byly s loučeny lety primární a se
kundární neodkladné a do druhé kategorie byly zařazen)'

d ř ívějš í sekundární lety ostatní.

Při využ ív ání vrtulníků pro LZS nehledalo MZ účin

né cesty ke sn ížení výdajů. i když to bylo míni stru zdra
votnic tví usn esenim vlády ze dne 28. 6. 1989 č . 672 ulo
ženo. Neprov ě ři lo stav dosavadního smluvního zabez
pečení provozu LZS s cílem dosáhnout fi nančních úspor.
Nevytvo ř ilo ú činný syst ém ke sledování v ý daj ů na leto
vou hodinu a kal kul ace ceny od nestátních provozova
telů nepožadovalo.
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MZ nevyužilo ani možnost hrazeni alespoň někte

rých letů, zej ména sekundárních, zdravotními pojí šťov
nami, přestože to umožňovalo ustanovení § 36 odst . 3
písm. a) zákona č . 48/ 1997 Sb. , o veřejném zdravotním
pojištěni a o změně a doplnění n ěkterých souvisejí cích
zákonů, které stanoví :
" f" mímor ádnych případech nebo v případech, kdy
a) je 10 ekonomicky vyhodnéj ši, hradí zdravotní poj íš

{ovil a na z áklad ě indikace osemqicím lékařem a
schváleni revizn ího lékaře i nezbytnou leteckou do
pravu. .

Koncem roku 200 l zača la pracovat na MZ kom ise
pro vyhodnocování efektivnosti provozu LZS , s cílem
upravit metodiku poskytová ni a vyhodnocováni zejmé
na sekundárníc h ostatních letů a s tím, že výsledky ana
lýzy budou sloužit pro jedná ni se zdravotními poji šťov

nami, aby je hradily.

8.4.3 PoskJo1odni LZS cizincům

Poskytování LZS c izincům nebylo u MZ sledová
no . Způsob účtování za poskytnutí služeb LZ S mezi ČR
a Slovensko u republikou byl stanoven .,Dohodou mezi
Ministe rstvem zdravotnictví České republiky a Minis
terstvem zdravotnic tví Slovens ké republiky o způsobu

účtování při provádění letecké záchranné s lužby" (ze
dne 18, 9. 1995), zveřejně nou sdělením Ministerstva za
hraničních věcí č. 270/1995 Sb. Pro účely této dohody se
platbou rozumí úhrada za letové minut)' provedené při

odvozu pacienta z míst a poskytnutí první pomoci. Do
platby se nezapočítávají poskytnuté zdravotní v ýkony.
Podle dohody převozy občanů poji št ěných v ČR a vy
konané na území Slovenské republiky hradí MZ firmě

AIR TRA NSPORT EUROPE, spol. s r.o., která provozuje
vrtulníky LZS ve Slovenské republice. Převozy pojištěn

ců Slovenské republik): vykonané na území ČR hradí pří

slu šná slovens ká zdravotní pojišťovna .

Podle předložené dokumentace byla v roce 2000 na
území Slovenské republiky posky tnuta LZS občanům ČR

ve 21 případě a MZ zaplatilo firmě AIR TRANSPORT
EUROPE za 18 hodin 14minut I 210 tis. Kč. V roce 2001 za
25 převozů zaplatilo MZ za 22 hodin -Ulminut I 507 tis. Kč.

V částkách jsou zahrn uty i případy, kdy MZ uhradilo
108 ti s. Kč za 95 letových minut , ačkoliv pacient nebyl
LZS dopravován, když po poskytnuti první pomoci byl
přepraven pozemnim dopravním prostředkem, a uhradilo
102 tis, Kč za 90 te tový ch minut , přestože se jedna lo
o vyhledání těla již zemřelé ženy ajeho tra nsport z vyso
kohorského terénu.

I když byla na území ČR poskytnuta LZS občanům

Slovensk é republiky, nebyly MZ platby za přepravu

u příslušné slovenské zdravotní pojišťovny uplatněny.

Nap ř . u ÚSZS v Brně to byly v roce 2000 čty ři případy

s dobou letu celkem 3 hodiny 30 minut a v roce 200 I tli
p řípady v trvání celkem I hodina 20 minut.

Ostatním cizincům byla na území ČR v roce 2000 po
skytnuta pomoc a uskutečněna přeprava LZS ve -1- 5 pří-

padech o celkové době letu 30 hodin 15 minut. V roce
200 1 byla poskytnuta pomoc LZS 35 cizincům o celkové
době letu 29 hodin. MZ platby ze zahrani čí nevyžadova
lo . Např. firmě Helicopter byla vyplacena v roce 2000
čás tka 281 tis. Kč za 3 hodiny 25 minut a v roce 2001
částka 564 tis .Kč 1.3 6 hodín 35 minut za lety ve prospěch

cizinců. Z kontrolovaných ÚSZS pouze u ÚSZS v Brně

cizinci (mimo občanu Slovenské republiky) platili za po
skytnuti pomoci LZ S v hotovosti nebo podepsali doklad
o přiznání dluhu . Z obdržené platby ÚSZS v Brně odesí
lalo příslušné čá stky za použití vrtuln íku na příjmov ý účet

MZ, které je následně odvedlo jako příjem stá tniho roz
počtu .

c.HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

C. l Pře\llxl)' majetku

Na vzniklé HZS krajů byla převedena plislušnost hos
podařit s majetkem od za nikajíc ích př tspčvkových orga
nizací HZS okresů, s majetkem určeným pro ochranu oby
vatelsrva od okresních úřadů a s majetkem civi ln í ochra
ny od MO .

• Převod příslu šností hospodařit s majetkem od zanikaj í
cích p řt sp ěvkov ých organizací HZS okresů proběhl

v souladu s ustanovením zákona č. 23812000 Sb. ke dn i
l. I. 200 I.

• Převod agendy ochrany obyvatelstva a delimitace ma
jetk-u (případně smluvních vztahů) určeného pro plnění

úkolů ochrany obyvatelstva od okresních úřadů na HZS
krajů byl uložen usnesením vlády ze dne 4 . 12. 2000
Č . 1222 , k vytvo řen í podmínek pro plněni úkolů HZS
v oblas tí ochrany obyvatelstva. v tenninu do 31.3. 200 1.
Termin nebyl dodržen u HZS Královéhradeckého kraje
a u HZS Jihočeského kraje, když bylo převedeni majet
ku ukončeno ke dni 1. 10.2001, resp. až dne 15. 5. 2002 .
Termín převoduvýkonu státní správ y ve věcech civil
ni ochrany z působnosti MO do působnos t i MV byl
stanoven usnesením vlády ze dne 5. 1.2000 č . 39, k in
formaci o postupu transformace vý konu státní spr ávy
ve věcech civi lní ochrany z působnosti Ministerstva
obrany do působnosti Ministerstva vnitra, do 31. 3. 200 I .
Forma a rozsah převodů byly mezi resorty upraveny
"Del imitačním protokolem k převodu výkonu státní
správy ve věcech civilní ochrany z působnosti Minis
te rstv a obrany do p ů sobnosti Ministerstva vni tra". po
depsaným dne 12. I. 2001.

K převodu příslušnosti hospodařit s ncmovitým ma
jetkem bylo v delimitačním protokolu uvede no 34 nemo
vitosti v celkové ceně 7 18,5 mil . Kč. Pou ze jedna nemovi
tos t, budova Opravárenského závod u Olomouc, byla dn e
18. 10.2001 MV převzata a převod byl zapsán do katast
ru nemovitostí. Osta tní ncrn ovit ost í užívalo MV a HZS
krajů formou výpůj čky nebo smlouvou o bezplatném UŽÍ 

vání. Převod p říslu šnost i hospodařit s maj etkem byl zbrž
děn zej ména nevyřešenými majetkoprávními vztahy. Po
stupně byl realizován a záznamy do ka tast ru byly pro-
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váděny až v průbčhu kontroly, tedy se zpožděním více než
rok od te rminu sta noveného usnesením vlády ze dne 5. I.
2000č.39 .

Mo vit évěci (např. aut omobilní a zabezpečovací tech
niku, výstroj ní materiá l) převzalo GŘ HZS a v prosinci
200 I předalo HZS krajů : HZS Jihočeského kraje s cenou
20.9 mil Kč. HZS Kr álové hradec k ého kraje 19.9 mi l. Kč,

HZS Jihomoravského kraje 48,8 mil. Kč, HZS Moravsko
slezs kého kraje 47 ,0 mil. Kč a HZS Olomoucké ho kraje
s cenou 26,8 mil. Kč.

Součástí převáděného majetku nebyl spec iální mate
riá l ci vil ní ochrany, který podle delimi tačn ího protokolu
mčl bj,t ř ešen samostatně . Ten to vesměs zastaral ýmate
riá l. řadu let sk ladovan ý často i v nevyhovuj ících pod
mínkách, byl uložen na asi 26 000 úložišt ích po celé m
území státu. K převzetí nedošlo a po počátečních spo
rech určilo MF příslušnost hospodaři t s t ím to majetkem
MV Ma teriá l je postupně převážen do organizační jed
notky MV Zá kladna logístiky Olomouc, kde je t říděn,

ošetřen a ncpou žttcln ýmateriál je líkv idován.

Užívací vzta hy k majetku ve vlastnictv t hlavn ího města

Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně užívaného HZS
těchto mčst byly upraveny zákonem Č . 23712000 Sb.,
kterým se měni zákon Č . 13311985 Sb.• o požá rní ochra
ně, ve znění pozdějších p ředpis ů , a zákonem Č. 2381
12000 Sb. Uvedené záko ny sta novily způsob změny už í
vacích vztahů k tom uto majetku mezi ur čen ými městy a
přlstuš ným í HZS krajů pouze formou sm louvy o sdru
žení. Užívací vztahy však formou, kte rou stanovil zá
ko u. uprav eny nebyly. Přís lušné HZS krajů byly p ř i

tom povinny od 1. l. 200 1 pln it v plném rozsahu po
vinnos tí HZS ur čen ých měst. Např. na místo smlouvy
o sd ružení uzavřel HZS Moravskoslezského kraje s HZS
města Ostravy, pokud j de o majetek ve vlastnictví měs

ta Os trav)' v obje mu 477 ,5 mil. Kč SmIOU\1.1 o výpůjč

ce, a to na dobu určitou do 3 1, 12, 2003 , Od HZS města

Ostravy také nako upil zásoby za 2,6 mil .Kč, ačkoli veš
kerý majetek užívaný HZS m ě sta Ostravy měl být po
skytnut do sdružení. Sta nove ná tříletá lhůta pro stá t
s jeho následnou pov inností se pti nečinnosti v uza 
vření smlouvy s městy vypoř ádat . je městemOs trava
považována i za j eho dispoz itivni lhůtu pro uzavření

sm louvy o sdružení.

C.2 Požární technika

Vybave ní sta nic HZS krajů požá rní technikou a věc

nými prost ředky pož ární ochrany je stanoveno vyhláš
kou č. 2471200 1 Sb. K mi nimální mu vybave ní chybí cis 
ternové automobilové stříkačky a předevš ím spec iální
technika k zásah ům při úniku nebezpečných látek. při

dopravních nehodách a na záchranu z výšek (zejména
technické automobily k likvidaci chemických havárií.
automobilové ploš iny a jeřáby) . U HZS Jihomoravského
kraje chybělo 1451..-usiJ., u HZS Olomouckého kraje 41 kusů.

u HZS Královéhradeckého kraje 20 kusů , u HZS Ji ho-

českého kraje 5 kusů a u HZS Moravskoslezského kraje
29 kusů požá rní techniky.

Situ aci zhoršuje stáří mobiln í požární technik")'. Doba
provozu (životnost) do plánované obrn ě ny nebo rek on
strukce byla interním předpisem GŘ HZ S stanovena na
10 let u cisternových automobilov ých stříkaček, velitel
sk ých. vyšet řovacích , dopravních a tec hnických auto
mobilů a 16 let u osta tní mobilni požární techniky Stano
vené doby byly překročen)' u HZS Královéhradeckého
kraje u 64 %, u HZS Jihomoravsk ého kraj e u 57 %, u HZS
Moravskos lezské ho kraje u 62 % a u HZS Olomouck ého
kraje u 50 % mobiln í požární techniky. Nej ho rší stav j e
u techniky s životností 10 let , kde např. u HZS J tnočes

k ého kraje byla sta nove ná doba překročena u 70 % mo
biln í požární techniky.

Po žadavky kontrolovaných pěti HZS krajů na finanč

ní prost ředky ze stá tního rozpočtu na doplnění . obměny

a rekonstrukce mobilní po žární techniky činily celkem
2 854 mil. Kč. Na všechny investi ční akce k tomuto úče lujim

však bylo v roce 2001 přiděleno je n 152 mi l. Kč. tj . asi 5 %
(tabulka Č . 6 viz Přiloha) .

C.l Ochranné prostředky

vybaveni HZS krajů speciáln ími ochrann ýmipomůc

ka mi a věcnými prostředky, především k zásahům při ÚIÚ 

ku nebezpe č ných lát ek, je nedostatečné . Chybí potřebné

množství protichemickýc h obleků , de tekční technik)',
speciálního nářadí, čerpadel a prostředků k likvidaci ne
bezpe čných látek . Např. centrální stanice HZS Olomo uc
kého kraje nebyla vybave na k zásah ům pti úniku nebez
pe č ných látek. HZS Jihomoravs k ého kraje bylo k dovy
bavení přiděleno pro rok 2002 z požadovanýc h 8, I mil.
Kč po uze 4,8 mil. Kč. Obdobně tomu bylo i u ostatních
kontrolovan ých HZS krajů .

CA Úkr)1Y pro obyvatelstvo

Pro zabezpečení ukrytí obyva telstva byly v 50. a
60. letech vy budová ny stálé tlakově odolné úk ryty. U pře

vážné většiny se již projevují závady, předevš ím v těs

nosti. Porucha mi izolace prot i vlhkosti dochází k naruše
ní celé jejich ko nstrukce.

Pro nedostat ek finančních prostředků nebylo v době

kon troly u HZS Olomouckého kraje opraveno přibližně

30 % úkrytů zasa žených povodn ěmi v roce 1997, jejíchž
nu tné opravy \"C finančním vyj á d ření představují částku

asi 5,3 mil. Kč. K na hrazení povodněmi poškozených fil
truje potřeba částka 13,5 mi l. Kč .

U v ětši ny st álých úkrytů p ředaných z vlas tnictví stá 
tu v rámci převodu vlas tnictví majetku státu jiným vlast
níkům nebylo sjednáno zřízení vě cné ho břemene k ukryti
obyva telstva, provádění údržby a op rav. Byly pouze U/.3 

vřeny různé sm louvy o zabezpečení úkrytů. Např. u HZS
Jihomoravského kraje bylo z celkového počtu 357 ne-
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stá tníc h stá lých ú krytů včcn é břemeno zapsáno v katas
tru nemovitostí pouze ve 31 případě .

Stávající vlastníci. resp. uživatelé nemovitostí s úkry
ty se jen výj ime č ně podílejí na jej ích pravideln éúdržbě a
opravách. Např. u HZS Jihočeského kraje byly dne 2, 5.
2002 vyřazeny z evidence dva úkryty v majetku DlAMO.
s, po, odštěpný závod Mydlovary. Důvodem vyřazení byla
skutečnost , že jejích údržba nebyla od roku 1992 prova
děna , objekty zchátraly a pro další vyu žit í byly nepouží
teln é.

c.s Účtodní o majetku

Kontrolou účetních případů vztahujících se ke kont
rolovaným programům a podprogramům bylo zjištěno na
MV, že se zde nesprávně účtovalo např. o posky tn utých
zálohách, o pořízeném softwaru. o licencích a projektové
dokumentaci. Do pořizovací ceny investic zahrnovalo MV
i výdaj e. které do ní nepattily (např. software a zaškolení
obsluh) . Nedostatky byly zjištěny v zaúčtování výdajů

na nesp rávné rozpočtové položky s následným za ů č to

váním pořízeného majetku na nesprávné majetkové účty.

Nedostatky v účetnictví MV se týkaly účetních operací
v rozsahu asi 28 mil. Kč,

HZS Královéhradeckého kraje neúčtovalo pozem
cích o celkové v ý měře 17 907 m-, s nimiž měl příslušnost

hospodařit. Tento nedostatek nezjistil an i ph inventari
zaci maje tku ke dni 31, 12,200 1,

ÚSZS v Českých Budčjovicích účtovalo na nespráv
ném účtu o stavbách v celkové ceně 5,..J mil. Kč. Nepro
kázalo provedeni inventury závazků za rok 2000 ani za
rok 200 I . zaúčtovalo v roce 2000 na majetkový účet po
řízen í dvou sanitních vozide l s pořizovací cenou 3 mil.
Kč. přestože byla vozid la převzata od dodavatele a uve
dena do užíváni až v únoru 200 1. Odpisy z tohoto maje t
ku č in ily v roce 2000 asi 435 tis . Kč.

Nedosta tečná pozornost byla kont rolovan ými oso
bam i věnována souladu účtování o nemovi tém majetk u
se zá pisy v katastru nemo vitosti. Např . ÚSZS v Hradci
Královéneohlásilo katastrálnimu úřadu příslušné změny

údajů u budovy ÚSZS v pořizovací cen ě 48 ,3 mil. Kč a
u budovy helíportu LZS v pořizovací ceně 32, 3 mil. Kč.
HZS Jihomoravského kraje neohlásil zrně nu příslušnosti

hospodaření k nemovitému majetku s cenou 84,7 míl. Kč.

D.SHRNUTÍ

1, Činnost zákla dních složek IZS negativn ě o\'li\'ňuje

jejich nejednotné teritoriální členění, které není v sou
ladu s ůzemněsamcsprá vnhn uspořádáním státu , i je
jich rozdílné právní postaveni,

2. Na č innost kontrctcven ýcbsložek IZS nepřtenívě pů

sobilo opožděné p řid ělov án í Iluančních prostředků

příslušnými spr ávci kapitol státního rozpočtu v běž

ném rczpočtcv ěm roce a zd louhavé scbvalcváni p ro
gramů reprodukce majetku.

J . Spojení mezi základními složkami i s ostatními slož
kami IZS je nejvíce prcblematíckou obl astí. Součas
ně pcuživané r ádiové spojení je nejednotné použfva
nými t«hnologiemi a rozdílnými kmitočty jednotli
\'ých autonomních sítí , Rádiol'Ý komunikační systém
PEGAS je přes \)'naložené prostředky prozatím funkč

ní jen na územ í hla\'ního města Prahy a Středočeské

ho kraje. Koncepčnízáměry zavedeni systému se ne
dařilo plnit a termíny pokrytí státu jeho r ádiovým sig
nálem se prodlužují. Při zavádění syst ému PEGAS
nepcstupcvalc MV hospodárně- např. tím, že přistou

pilo na změnu uzavřené smlou vy, a to \ ' neprospěch

státního rozpočtu.

..J. Pří zavádění jednotného evropského čísla tis ňcvěhc

\'olání 112 nebyl plněn harmonogram zavádění služb,·,

5. Neni pl"nule zajišťovánpředpokládanýpočet přísluš

níkůHZS krajů, K \)'ba\"Cní HZS krajů požární techni
kou ch "bí především speciální technika. zejména
k zásahům pří úniku nebezpečných látek, pří doprav
ních nehodách a na záchranu z výše k, Obdobný stal'
je ve vybavení speciálními echrann ýmí pomůckami.

Mobilní požární technika je z vě tš í část i starší, než
stanoví interní předpis GŘHZS. Požadavky kontro
lovaných pěti HZS krajů na finanční prostředky ze
státního rozpočtu k doplnění a obměně mobilní po
žární techniky byl,· pokryty jen z 5 % .

6. Pří převedu majetku civilní ochran" od MO a majet
ku určeného k ochran ě obyvatelstva od okresních úřa

dů na HZS krajů nebyly dodržen" \"Iádou stanoven é
termíny.

7. Nebyly dořešeny užfvaci \'ztah" k majetku ve vlast
nictví hla vního městaPrah" a měst Brna. Ostravy a
Plzně užívaného HZS těchto měst . Užh'ání majetku
těchto měst příslušnými HZS krajů nebylo upraveno
pod le zákona č, 23812000 Sb. smlouvami o sd ružení.

8. Z koncepce ochrany obyvatelstva není zřejmádalší
perspektiva úkrytů. Technický stal' st álj'ch úkrytů

pro obyvatelstvo se stárnutím zhoršu je. U úkI)tů pře

danj'ch v rámci převeduvtastníctvi majetku státu ji
ným osobám není jejich v'lIžÍ\'ání dostatečně smfuv
ně ošetřeno. Sm luvní vzt ah)' nezajišťují zachován!
účelu prostor k ukI),tí a jejich udržov ání.

9. Při zabezpečov áni LZS nevytvořilo MZ účinný systém
k zabezpečení hospodárnosti \'j'dajů a nedbalo . aby
dosahovalo maximálních příjmů.

10. Nedestateěná pozornost byla kontrulovanýml osoba
mi věnová na účtování zejména o nemcvirěm maj etku
a jeho souladu se zápisy \' kata st ru nemovítost t,
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Tabulka č . I : Rozpočtové prostředky na vybra né investiční programy a podprogramy souvi sejlci
s IZS v roce 2000

(v tis"Kč)

Pro!!ram (podDrO!! ra m) Příjemce Druh 'j"daju Upra'enj' Skutečné

n ázev evlden ěn! rozpočet čerpání

číslo

Oblast systémů řízení a 314135 !'CR kapitálové 13 265 13 258
velení na operačních

střediscích složek IZS
Reprodukce movitého v rámci !'CR kapitá lové 285 990 285990
investičníhomajetku 3 14220 (vrtulní k
ooliccin ích ú tvarů DELL-412 )
Reprodukce dopravních 3 14 221 PeR kapitálové 500313 499 058
prostředků

Reprodukce investičního 3146 11 Keditclsl vi kapitálové 18075 18053
majetku Ředitelst ví HZS
záchranného sboru
Reprodukce investičn ího 3 14 62 1 IIZS kapitálové 4ll 096 41209 1
maietku HZS okresů

Tabulka c. 2: Rozpočtové prostředky na vybrané invest ičn í podprogramy souvisejíc í s IZS v roce 200 1
(v tis"Kč)

Podp rogra m Příjemce Druh "j"daju Up ra n'nj' Skutečné

mlze, ev ldenčn! rozpočet čerpání

číslo

Zavedení jednotného 3 14 077 M V celkem 44 184 43 434
evropského č í s la tísňového - kap itálové 10000 9 759
volání - běžné 34 184 33675

z toho pro - kapi tá lové 5 100 4 943
GRHZS - běžné 27 271 25 774

Oblast IIZS a krizového 3 14 133 MV celkem kapitálové 40234 40229
řízení

z toho pro kapitálové t3 034 13 034
GRHZS

Reprodukce dopravn ích 3 14221 !'CR kapitálové 103 118 103 106
prostředků

Reprodukce investičního 314 611 GR IIZS kapitá lové II I 636 98 253
majetku Ředitelství

záchranného sboru
Reprodukce investi čn ího 3 14 62 1 HZS kapitá lové 331817 329477
maietku HZS okresů

Tabulka č . 3: Program ev"č . 335010 - výstavba a technická obnova nemocni c a léčebných zařízeni

V působnost i MZ
(V tis"Kč)

Střed isko Učel Rok 2000 Rok 2001
USZS v eskvc h Buděiovicích rekons trukce a adantecc ooicktů 6000 O
USZS v Hradci Krá lové heliport LZS 20550 O
USZS v Liberci vestavba střediska LZS I 313 O
USZS v Ostravě stanovi št ě LZS ~ 000 O
USZS v Ust í nad Labem vestavba provozn ího obiektu 8 000 6 000

Celkem 39 863 6 000
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Tabulka č. ·k Program ev. č . 335020 - vybavení nemocnic. poliklinik a záchranné službystroji a zařizenimi

(v tis. Kč)

Středisko Včel Rok 2000 Rok 2001
uszs v Brně vozidla rychlé lékařské pomoci, 2000 O

zdravotnické prostředky

Ipořízeni dcoravnlch erostřcdků O 2 100
USZS v Ceských vozidlo rychlé l ékařské pomoci, \)]JOČCtní 1975 O
Budějovicích technika

dopravní prostředek, zdravotnická a O 2 160
\"lx>čctni technika

USZSv Hradci Králové vozidlo rvchíé l ékařské pomoci 1600 O
reorodukce sanitních vozů a nřistroiů O 1410

USZSv Jihlavě vozidlo. zdravotnická a v\1XIČCtní technika 2290 O
vozidlo O 19%
wbavení vozidla O 104

USZSv Liberci vozidla rychlé lékařské pomoci. 8 408 O
záznamové eřtstroie. zdrav. orostředkv
sanitní vozidlo O I 130

USZS v Ostravě sanitní vozidlo O 2100
USZSv Plzni obnovavýpočetn í techniky a telefcnru 1800 O

ústřednv

sanitní vozidlo O 2 000
USZSv Ustl nad Labem sanitní vozidlo O 2000
Celkem 18073 15 000

Tabulka č . 5: Účtované výdaje na 1.2S a počty letových hodin státních a nestátních provozovatelů vrtulníku
(v tis, Kč)

Provozovate l Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001
vrtu huků Počet Vhla 'c Počet V"da 'c Počet vvdaíe

letových celkem "' le t ul-~ ' ch ' celkem na letuvých celkem na
hodin letovou hudin letovou hodin letovou

hodinu hod inu hodinu
MO 361 17811 49338 37816 13180 34 853 45640 1591 5 34870
LS PCR " 1062 29083 27,385 90560 24 952 27,553 82275 23203 28202
Helicooter 32667 22 525 68 952 2nl7 22806 82.285 27633 23692 85738
ALFA 1356,25 72 047 53,122 1 222 73647 60,267 I 173,75 74963 63,867
HELIKOPTER
DELTA 1421,92 86856 61,084 1 474,37 89098 60,432 1241,23 90 643 73,026
SYSTÉM- AIR
Celkem 4 527,84 228322 4257,30 22J 68J 3970,46 228 416

Poznámka: I I Nejsou účtovány n áklady na personál LZS a bez odpisu majetku.
11 Nejsou účtovány náklady na pevnou slotku 111Z({V a bez odpisu majetku.

Tabulka Č. 6: Přehled požadovan ých a přidělených finančních prostředků na doplněni. obměny a rekonstrukce
mobilní požární techniky v roce 200 I

(v mil, Kč)

HZS Poiado\'áno I Přiděleno %

HZS Jihočeského kraie 189 45,6 24 , 1
HZS Králov éhradeck ého kraie 278 23,4 8.4
HZS Jihomoravskéhokraic 1725 30,8 L8
HZSMoravskoslezského kraje 316 18 7 5.9
HZSOlomouckéhokraie 346 33.5 9,7
Celkem 285-1 152,0 5J


