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ÚVOD 

 Tématem mé absolventské práce je integrovaný záchranný systém a spolupráce 

jeho složek u zásahu. Podstatnou část pak tvoří výklad zákona č. 239/ 2000 Sb. 

o integrovaném záchranném systému s vlastním komentářem.                       

 Hlavním cílem mé práce, byla snaha vytvořit pro studenty oboru Diplomovaný 

zdravotnický záchranář studijní materiál, kterým bych jim srozumitelnou formou 

vysvětlil zákon č.239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému (dále jen „IZS“). 

To znamená, že každou citovanou část doplňuji vlastním komentářem z reálného života 

a z vlastní praxe.  Tuto formu zpracování zákona jsem si vybral z toho důvodu, protože 

jsem měl pocit, že takto zpracovaný zákon tu pro studenty záchranářů, kteří patří do 

základní složky IZS, nebyl doposud vytvořen. Dílčími cíli, je prezentování historie 

základních složek IZS, systém jednotek požární ochrany a organizace přednemocniční 

neodkladné péče. Dále pak fotoseriál, jehož základní myšlenkou je ukázka spolupráce 

jednotek IZS, zejména pak hasičů a záchranné služby na místě zásahu. Fotoseriál 

mapuje celý průběh zásahu, a to od vzniku události, až po ukončení zásahu. Fotoseriál 

ukazuje nejen spolupráci, ale také problémy a nedostatky, které zásah provázejí. Jedná 

se hlavně o časovou prodlevu mezi výjezdy jednotlivých složek IZS závislou na tom, je-

li událost volajícím hlášena na linku 112, či na tísňovou linku konkrétní složky IZS. Na 

fotoseriál pak navazuje zhodnocení zásahu z pozice hasiče a z pozice řidiče záchranné 

služby. Dotazníkem pak zjišťuji znalost tísňových linek, důvěru lidí ve složky IZS a 

chování při vzniklé mimořádné události. 

 Velkým přínosem pro mou práci byl určitě jedenáctiletý služební poměr u HZS 

ČR a současná služba na záchranné službě. Proto jsem mohl čerpat zejména z mé 

vlastní praxe a zpracovat v absolventské práci pohled na zásah z  pozice hasiče a řidiče 

záchranné služby. Nosnou literaturou mé absolventské práce byl Zákon č. 239/ 2000 Sb. 

o integrovaném záchranném systému. Historii základních složek IZS, systém jednotek 

požární ochrany a organizaci přednemocniční neodkladné péče jsem čerpal z internetu. 

 Doufám, že má práce bude alespoň malým přínosem pro studenty, kteří tím 

získají přehled o IZS, zákoně o IZS přeneseným do praxe a základních složkách IZS. 

 

 

 



 

7 

1 CÍLE PRÁCE 

 

1.1 Hlavní cíl 

  Vytvořit pro studenty oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář studijní 

materiál, který by srozumitelnou formou vysvětloval Zákon č. 239/ 2000 Sb. o IZS. 

 

1.1.1 Dílčí cíle  

 Prezentovat historii základních složek IZS. 

 Seznámit studenty se systémem jednotek požární ochrany a organizací 

přednemocniční neodkladné péče. 

 Představit spolupráci a poukázat na problémy a nedostatky složek IZS u zásahu 

formou fotoseriálu.  

 Zhodnotit fotoseriálem prezentovaný zásah z pozice hasiče a z pozice řidiče 

záchranné služby. 

 Zjistit za pomoci dotazníku mezi lidmi důvěru ke složkám IZS, přehled o 

složkách IZS, reakci a chování lidí při vzniklé mimořádné události a znalost 

tísňových linek. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

 2 ZÁKON Č. 239/ 2000 SB. O IZS – VÝKLAD ZÁKONA 

 

2.1 Předmět úpravy 

 

§ 1 

 

 Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), stanoví 

složky IZS a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a 

pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a 

likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen „krizové 

stavy“). 

 

Vlastní komentář: 

 Tento paragraf nám v podstatě říká, čeho se vlastní Zákon č. 239/ 2000 Sb. o 

IZS týká a co vymezuje. 

 

 

2.2 Vymezení pojmů 

 

§ 2 

 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) IZS koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací, 

b) mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 
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prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních pracích,                                                           

c) záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin, 

d) likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí, 

e) ochranu obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, 

zdraví a majetku, 

f) zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen „zařízení civilní ochrany“) 

součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva, tvoří je zaměstnanci 

nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky, 

g) věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a 

likvidačních prací na výzvu velitele zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního 

úřadu, věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se 

souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního 

úřadu, 

h) osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací 

na výzvu velitele zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního úřadu, osobní pomocí 

se rozumí i poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele 

zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního úřadu. 

 

Vlastní komentář: 

 Paragraf s názvem „vymezení pojmů“ vysvětluje, i když velmi obecně, důležité 

pojmy v zákoně o IZS. Pokud známe tento paragraf, získali jsme obecný přehled o 

tomto zákoně. Každopádně, všechny pojmy z tohoto paragrafu budou podrobně 

rozebrány a pokusím se je převést do reálných příkladů. 
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2.3 Použití IZS 

 

§ 3 

 

 Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné 

události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo 

více složkami integrovaného záchranného systému. 

 

Vlastní komentář: 

 Stane-li se mimořádná událost, kterou rozumíme dopravní nehodu, požár, 

živelnou pohromu, nehody v průmyslu či jinou, v našich životech nestandardní situaci, 

jsou připraveny záchranné složky, zejména hasiči, záchranná služba a policie, které jsou 

základními složkami IZS, k jejich řešení. 

 

 

2.4 Složky IZS 

 

§ 4 

 

1) Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany, zdravotnická 

záchranná služba a Policie ČR. 

 

2) Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného 

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

neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou 

pomoc na vyžádání (§ 21). 
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3) V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická 

zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče 

obyvatelstvu. 

 

4) Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. 

Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky. 

 

5) Působením základních složek a ostatních složek v IZS není dotčeno jejich 

 

6) Složky IZS jsou při zásahu povinny se řídit příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny 

přednosty okresního úřadu, hejtmana kraje, v Praze primátora hlavního města Prahy 

nebo Ministerstva vnitra, pokud provádějí koordinaci záchranných a likvidačních prací. 

 

7) Složka IZS zařazená v příslušném poplachovém plánu IZS na úrovni kraje nebo 

okresu je povinna při poskytování pomoci jinému kraji nebo okresu o tom informovat 

své příslušné operační a informační středisko IZS, poplachovým plánem IZS okresu se 

rozumí požární poplachový plán okresu vydaný podle zvláštního právního předpisu. 

 

8) Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu se složky IZS řídí pokyny Ministerstva vnitra. Za stavu 

nebezpečí se složky IZS na území příslušného kraje nebo okresu řídí pokyny toho, kdo 

vyhlásil stav nebezpečí podle zvláštního právního předpisu. 

 

9) Personál a prostředky základních a ostatních složek jsou za válečného stavu 

označeny mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky pro zdravotní službu, duchovní 

personál a civilní ochranu. 

 

 

Vlastní komentář: 

Základní složkou a zároveň i řídící složkou IZS je Hasičský záchranný sbor. A 

to nejen profesionální jednotky, ale také jednotky sboru dobrovolných hasičů a jednotky 
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hasičů podnikových, které jsou zařazené do požárního poplachového plánu okresu, nebo 

kraje. Požárním poplachovým plánem se rozumí připravený postup a zpracované zásady 

součinnosti jednotek požární ochrany, při operačním řízení k hašení požárů a k dalším 

záchranným a likvidačním pracím na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a 

mezinárodní pomoci. Jednotky se vysílají k místu mimořádné události podle 

vyhlášeného stupně poplachu mimořádné události. Další základní složkou jsou 

Záchranná služba a Policie ČR. Ostatní složkou IZS jsou vyčleněné vojenské síly. V ČR 

jsou to zejména chemické pluky a pluky civilní obrany, které jsou dnes využívány 

zejména při živelných pohromách. Dalšími složkami IZS, které spadají do kategorie 

ostatní, jsou, Obecní policie, pohotovostní služby plynařů a elektrikářů, vybrané 

nemocnice a dobrovolné spolky a sdružení, které může stát využít při řešení mimořádné 

události. Základní složky IZS zajišťují nepřetržitý příjem tísňových volání o 

mimořádných událostech. K těmto událostem pak vysílají potřebné záchranné a 

bezpečnostní složky a koordinují jejich postup. Tyto složky se na místě zásahu řídí 

pokyny velitele zásahu. Tím bývá většinou příslušník hasičské záchranného sboru. 

Velitelem zásahu, ale může být i zástupce složky, jejíž činnost na místě zásahu 

převažuje. Vyjede-li složka IZS k mimořádné události, ať už ve svém okrese, ale i na 

výpomoc do sousedního okresu či kraje, vždy o tom informuje své příslušné operační 

středisko. Je-li vyhlášen z důvodu mimořádné události nouzový stav, nebo za válečného 

stavu, všechny složky IZS se řídí pokyny Ministerstva vnitra. Za války jsou pak 

záchranné složky označeny předem dohodnutým mezinárodním označením. 
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2.5 Stále orgány pro koordinaci IZS 

 

§ 5 

 

1) Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska IZS, 

kterými jsou operační střediska hasičského záchranného sboru kraje a operační a 

informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. 

 

2) Operační a informační střediska IZS jsou povinna 

a) přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech  

b) zprostředkovat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu 

c) plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační práce 

d) zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních složek IZS a 

vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle 

dokumentace IZS. 

 

3) Operační a informační střediska IZS jsou oprávněna 

a) povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského záchranného sboru a jednotek 

požární ochrany, dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo podle 

požadavků velitele zásahu, přitom dbají, aby uvedené požadavky nebyly v rozporu 

s rozhodnutím příslušného funkcionáře hasičského záchranného sboru, přednosty 

okresního úřadu, hejtmana nebo Ministerstva vnitra při jejich koordinaci záchranných 

a likvidačních prací, 

b) vyžadovat a organizovat pomoc (§ 20), osobní a věcnou pomoc podle požadavků 

velitele zásahu (§ 19), 

c) provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

  

4) Prováděcí právní předpis stanoví  

a) zásady koordinace složek IZS při společném zásahu, spolupráce operačních středisek 

základních složek IZS a podrobnosti o úkolech operačních a informačních středisek IZS 
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b) obsah dokumentace IZS, způsob jejího zpracování a podrobnosti o stupních poplachů 

poplachového plánu IZS. 

 

Vlastní komentář: 

 Bod jedna pojednává o tom, že tím, kdo koordinuje složky IZS, jsou operační 

střediska hasičů a operační střediska generálního ředitelství hasičů. V praxi to vypadá 

tak, že každá složka IZS má své operační středisko, které si koordinuje při vzniklé 

události, svoji složku samo. Tyto operační střediska mezi sebou komunikují, poskytují 

si informace o událostech a na vyžádání si navzájem pomáhají. V případě vzniku 

mimořádné události je situace v podstatě stejná, ale operační střediska hasičů jsou řídící 

složkou všech operačních středisek. Požár, dopravní nehoda atd., jsou pro nás události 

mimořádné. To platí i pro tento zákon. V praxi se ale většinou jedná „jen“ o událost a 

mimořádná se z ní stává až v případě, kdy např. při požáru vznikne škoda vyšší než 1 

milion korun, jednotky hasičů nebo ostatní složky v rámci činnosti IZS zachraňují 5 a 

více osob, nebo kdy je evakuováno 20 a více osob. Pak pro složky IZS přechází tato 

událost na mimořádnou. Operační střediska okresu o této mimořádné události informují 

operační středisko kraje, pokud tyto operační střediska okresu kraj má. Operační 

středisko kraje pak informuje operační středisko generálního ředitelství hasičů. 

Operační střediska Hasičů, Záchranné služby a Policie nepřetržitě přijímají a 

vyhodnocují vzniklé události a vysílají na místo této události své složky, či vyžadují 

pomoc od fyzických nebo právnických osob. Plní úkoly požadované velitelem zásahu či 

jinými pověřenými orgány. Vyrozumívají ostatní složky IZS a také jsou oprávněna 

informovat občany o možném nebezpečí. V praxi např. při velkém požáru, kdy zplodiny 

hoření překročí povolenou hranici a šíří se do obydlené části, operační středisko hasičů 

prostřednictvím speciálního zvukového a hlasového zařízení informují občany o zákazu 

větrání a omezeném pohybu v tomto prostředí. Popř. může operační středisko hasičů 

požádat Policii ČR, Obecní policii či dobrovolnou jednotku hasičů, které 

prostřednictvím zvukových zařízení na vozidlech projedou městem a občany o 

nebezpečí informují. Toto informování může provádět i obecní úřad prostřednictvím 

veřejného rozhlasu. V některých obcích se místo veřejného rozhlasu využívá pro 

informování obyvatel SMS zpráv. 
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2.6 Postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací 

 

2.6.1 Ministerstva a jiné ústřední správní orgány 

 

§ 6 

 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen „ministerstvo“) při přípravě na 

mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně 

obyvatelstva v oboru své působnosti 

 a) vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení v rámci prevence 

podle zvláštních právních předpisů sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by 

mohly způsobit vznik mimořádné situace, 

 b) rozhodují o činnostech k provádění záchranných a likvidačních prací a ke zmírnění 

jejich následků, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

 c) organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro ochranu obyvatelstva. 

 

2.6.2 Ministerstvo vnitra 

 

§ 7 

 

 1) Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti 

a) přípravy na mimořádné události, IZS a ochrany obyvatelstva, zapojení České 

republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech 

v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti 

s Ministerstvem zahraničí. Humanitární pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí 

opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí, 

v jejichž rámci se využívají lidské a materiální zdroje. 

 

2) Ministerstvo vnitra při plnění úkolů uvedených v odstavci 1 
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a) sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, okresních úřadů, obecních úřadů, 

právnických a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních 

právních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby“), 

b) usměrňuje IZS, 

c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů IZS krajů a okresů a zpracovává 

ústřední poplachový plán IZS, který schvaluje Ministerstvo vnitra, 

d) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS, 

e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva, 

f) zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, stanoví způsob 

informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, 

připravovaných opatřeních, způsobu a době jejich provedení, 

g) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek 

IZS zaměřené na jejich vzájemnou součinnost. K tomuto účelu zřizuje vzdělávací 

zařízení, 

h) stanoví po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, stavebně technické 

požadavky na stavby určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, 

k zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a 

ukrytí obsluh důležitých provozů (dále jen „stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené 

požadavky civilní ochrany“), 

i) rozhoduje v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci 

poskytované státem do zahraničí a zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

j) usměrňuje postup při zřizování civilní ochrany. 

 

3) Ministerstvo vnitra zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních 

prací, jestliže  

a) mimořádná událost přesahuje státní hranice České republiky a je nutná koordinace 

záchranných a likvidačních prací nad rámec příhraničních styků, nebo 

 b) mimořádná událost přesahuje území kraje a velitel zásahu (§ 19) vyhlásil nejvyšší 

stupeň poplachu, anebo 

c) o tuto koordinaci požádá velitel zásahu, přednosta okresního úřadu nebo hejtman. 
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4) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavcích 2a 3 plní GŘHZS zřízené podle 

zvláštního zákona. 

 

5) Ministerstvo vnitra je oprávněno vyžádat si účast zástupců ostatních ministerstev a 

zástupců složek uvedených v § 4 odst. 2 a popřípadě jiných odborníků při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

6) Ministerstvo vnitra určí způsob zajištění nepřetržité obsluhy telefonní linky 

jednotného evropského čísla tísňového volání. 

 

7) Prováděcí právní předpis stanoví  

a) pravidla pro zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

b) pravidla poskytování a přijímání humanitární pomoci, 

c) postup při zřizování civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu,  

d) způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, 

připravovaných opatření a způsobu jejich provedení,  

e) technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a 

vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací,  

f) způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení,  

g) zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální 

ochrany obyvatel,  

h) požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánu a stavebně technické požadavky na 

stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany,  

i) postup územního rozhodování a povolování staveb a jejich změn při uplatňování 

požadavků ochrany obyvatelstva a postup orgánů územního plánování a stavebních 

úřadů při řešení těchto požadavků. 

 

Vlastní komentář: 

 Ministerstvo vnitra provádí zejména přípravu na mimořádné události. Zajistí 

provedení nasazení sil a prostředků v případě mezinárodní výpomoci, včetně realizace 

humanitární pomoci. Pro plnění těchto úkolů spolupracuje s ostatními ministerstvy, při 

mezinárodní výpomoci se jedná hlavně o spolupráci s Ministerstvem zahraničí. Dále 
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spolupracuje s ostatními orgány státní správy a samosprávy a vymezuje a upřesňuje 

postupy složek IZS. Kontroluje vypracované a připravené poplachové plány IZS. Zajistí 

realizaci informačních sítí, kterými jsou občané informování o mimořádných událostech 

a možném riziku. Organizuje školení složek IZS v oblasti ochrany obyvatel a 

spolupráce mezi složkami. S Ministerstvem pro místní rozvoj, řeší úkryty pro obyvatele 

v případě vzniku mimořádné události. Jedná se zejména o technické požadavky na tyto 

stavby. Stane-li se mimořádná událost, která přesáhne hranici České republiky, 

Ministerstvo vnitra koordinuje zásah a nasazení složek IZS. Událost musí však být nad 

rámec již předem dohodnutých a zpracovaných příhraničních styků. V praxi je totiž 

běžné, že hasiči z ČR zajíždějí zasahovat např. do Německa a naopak. To samé platí i 

pro záchrannou službu. Tyto spolupráce jsou předem dohodnuté a provádí se výměnné 

stáže pro zdokonalování spolupráce. Zmíněné úkoly Ministerstva vnitra, plní 

ministerstvo prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného systému.    

 

2.7 Ministerstvo zdravotnictví  

 

§ 8 

 

1) Ministerstvo zdravotnictví koordinuje územní střediska zdravotnické záchranné 

služby a střediska zdravotnické záchranné služby v krajích a v okresech v případech, 

kdy mimořádná událost přesahuje rámec působnosti okresního střediska zdravotnické 

záchranné služby nebo to je nutné z odborných, popřípadě z kapacitních důvodů. 

 

2) Při koordinaci podle výše uvedeného jsou okresní střediska zdravotnické záchranné 

služby povinna uposlechnout pokynů Ministerstva zdravotnictví a územních středisek 

ZZS. 

 

Vlastní komentář: 

 Vznikne-li mimořádná událost, která přesahuje okresní působnost či přímo 

krajskou působnost, koordinuje činnost záchranných služeb Ministerstvo zdravotnictví. 

V praxi však většinu událostí zvládají záchranné služby samy. Ministerstvo 
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zdravotnictví by hlavně působilo v oblasti nasazení velkých zdravotnických zařízení, 

zejména fakultních nemocnic. Nejdůležitější činností Ministerstva zdravotnictví je 

zejména realizace humanitární pomoci ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a zahraničí. 

 

2.8 Ministerstvo dopravy a spojů 

 

§ 9 

 

1) Ministerstvo dopravy a spojů zabezpečuje pro potřeby správních úřadů a základních 

složek IZS celostátní informační systém pro záchranné a likvidační práce v oblasti 

mobilních zdrojů nebezpečí v dopravě (dopravní informační systém) 

2) Správní úřady a dopravci jsou povinni Ministerstvu dopravy a spojů poskytnout 

potřebné podklady a údaje pro účely dopravního informačního systému před každým 

provedením přepravy nebezpečných věcí v silniční, železniční, letecké a vnitrozemské 

vodní dopravě. Údaje z dopravního informačního systému se použijí jen pro účely 

stanovené tímto zákonem. 

 

3) Provozovatel dopravního informačního systému zabezpečí ochranu poskytnutých 

informací a údajů, jejichž případné zneužití by mohlo vést k ohrožení zdraví, života, 

majetku, životního prostředí nebo podnikatelských zájmů právnických osob nebo 

podnikajících fyzických osob. 

 

4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zřízení a vedení dopravního informačního 

systému a obsah a rozsah podkladů a údajů poskytovaných pro účely dopravního 

informačního systému. 



 

20 

Vlastní komentář: 

 Nutno je si nejprve říci, že Ministerstvo dopravy a spojů již neexistuje. Bylo 

rozděleno na Ministerstvo dopravy a spoje jsou ve správě Ministerstva vnitra. Ale 

většinu zmíněných povinností plní Ministerstvo dopravy, které zřizuje tzv. dopravní 

informační systém, jehož hlavním úkolem je podpora vybraných činností v oblasti 

krizových situací v dopravě. Je také zřizován pro preventivní a záchranná opatření v 

oblasti mobilních zdrojů. Převáží-li dopravci nebezpečný náklad a to ať po zemi, 

železnici či vzduchem, jsou tuto skutečnost a druh nákladu povinni nahlásit 

Ministerstvu dopravy, které za tyto informace zodpovídá a použije jen pro účely tohoto 

zákona a ručí za to, že nebudou zneužity. Všechny převážené nebezpečné látky musí být 

řádně označeny. V České republice se používá oranžová tabulka o rozměrech 40 x 30 

cm, rozdělená na dvě části, ve kterých jsou napsány číselné kódy – KEMLER (kód 

nahoře) a UN (kód dole). 

 

 
             obr. č.1 autor 

KEMLER kód nám určuje nebezpečnost dané látky, má dvě až tři čísla, někdy doplněná 

o písmenko „X“. Na tabulce se používají čísla 2-9 a každé znamená něco jiného 

2 – uvolňováni plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 

3 – vznětlivá pára kapaliny nebo vznětlivý plyn 

4 – hořlavá pevná látka 

5 – látka s oxidačními účinky (schopná samovznícení) 

6 – jedovatá látka 

7 – radioaktivní látka 

8 – žíravá látka 

9 – látka s nebezpečím prudké reakce (samovolný rozklad) 

X – látka nesmí přijít do styku s vodou (uvedeno před číslicí) 

 

Pokud jsou čísla zdvojená, znamená to, že se nebezpečí stupňuje (4 – hořlavá pevná 

látka, 44 – lehce hořlavá pevná látka) 
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 UN kód je přesné označení převážené látky. Protože je těchto látek však více 

než tisíc, je pro tyto látky zpracován registr, který je však pro občany nedostupný. 

Používá ho zejména Hasičský záchranný sbor, příslušné orgány a firmy, které se 

zabývají výrobou a dopravou těchto látek.  

 Z hlediska bezpečnosti jsou označovány i tlakové lahve. Pro rozpoznání obsahu 

lahve se používá barevné označení tlakových lahví dle ČSN EN 1089-3 

 

     

 

 bílá kyslík  

 žlutá jedovaté/žíravé  

 zelená inertní plyny (světlá)argon (tmavá)  

 červená hořlavé  

 modrá oxidační účinky  

 hnědá helium  

 šedá oxid uhličitý  

 černá dusík  

 bílá a černá vzduch  

 bílá a hnědá kyslík+helium  

 bílá a šedá kyslík+oxid uhličitý  

 bílá a modrá kyslík+oxid dusný  

 kaštanová acetylen  

                                                 obr. č. 2 autor 
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2.9 Orgány kraje  

 

§ 10 

 

 1) Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a 

likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. 

 

2) Krajský úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1 

 a) organizuje součinnost mezi okresními úřady a dalšími správními úřady a obcemi 

v kraji, zejména při zpracování poplachového plánu IZS, zajišťuje havarijní 

připravenost a ověřuje ji cvičeními (§ 17), 

 b) usměrňuje IZS na úrovni kraje,  

 c) sjednocuje postupy okresních úřadů a územních správních úřadů s krajskou 

působností v oblasti ochrany obyvatelstva,  

 d) spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu uceleného povodí 

podle zvláštního právního předpisu,  

 e) uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní 

smlouva schválená Parlamentem ČR a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 

mezinárodních smluv nestanoví jinak.  

 

 3) Pokud zóna havarijního plánování zasahuje území více než jednoho okresu vlastního 

kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje, zpracovává krajský úřad 

s dotčenými okresními úřady plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí 

zdroje nebezpečí(dále jen „vnější havarijní plán“) . V případě, že zóna havarijního 

plánování zasahuje území více krajů, zabezpečuje koordinaci zpracování vnějšího 

havarijního plánu a společné řešení mimořádné události krajský úřad, na jehož území 

se zdroj nebezpečí nachází. Vnější havarijní plán je součástí krizového plánu kraje. 

 

4) Pro zpracování vnějších havarijních plánů je krajský úřad oprávněn za podmínek 

ochrany údajů využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizových plánů krajů a 

okresů podle zvláštního právního předpisu. 
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5) Úkoly orgánů kraje uvedené ve zmíněných odstavcích plní Hasičský záchranný sbor 

kraje zřízený podle zvláštního zákona. Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních 

prací dále  

a) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,  

b) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v případě složek IZS 

zaměřené na jejich vzájemnou součinnost k tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení,  

c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů IZS okresů a zpracovává 

poplachový plán IZS kraje, 

d) zabezpečuje varování a vyrozumění,  

e) koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a 

likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra,   

f) organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a 

dalších ochranných opatření,  

g) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou 

vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,  

h) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,  

i) organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany,  

j) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených 

požadavky civilní ochrany v kraji. 

 

 6) Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení 

z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

 7) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené ve zmíněných odstavcích tak, aby byly 

přiměřené a svým obsahem a rozsahem odpovídaly účelu a podmínkám konkrétní 

mimořádné události. 

 

Vlastní komentář: 

 Orgány kraje působí v oblasti mimořádných událostí, zejména v přípravě na tyto 

události a to formou zpracování havarijních plánů. Pro tuto činnost spolupracují 

s okresními úřady a obcemi ve svém kraji. Sjednocují jejich postupy, provádí jejich 

kontrolu a ověřování cvičením. Pokud mimořádná událost zasahuje do území 
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sousedního kraje, tyto kraje, jak ten, který je místem mimořádné události, tak i ten, do 

kterého mimořádná událost jakkoliv zasahuje, spolu navzájem spolupracují. Ať 

v přípravě, to se týká hlavně přípravy a zpracování havarijního plánu, tak i při 

samotných záchranných a likvidačních pracích. Pokud mimořádná událost přesahuje 

hranice státu, to se týká zejména příhraničních krajů, hraniční kraje spolupracují 

s územním celkem státu, do kterého mimořádná událost zasáhla, nebo může v případě 

vzniku mimořádné události zasáhnout. V těchto případech společně komunikuje kraj, 

Ministerstva vnitra a zahraničí a zástupci dotčených států. Spolupráce se ale domlouvá i 

pro případy běžných událostí, kdy např. jednotky hasičů běžně zajíždějí zasahovat do 

území jiného státu a naopak. Je to zejména z důvodů lepší dostupnosti místa zásahu a 

rychlejších dojezdových časů. Tato spolupráce platí i pro záchrannou službu. Např. 

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje spolupracuje s Polskými 

záchranáři a pro zlepšení spolupráce probíhají výměnné stáže. Většinu povinností plní 

orgán kraje prostřednictvím Hasičského záchranného sboru kraje. Ten pak zajišťuje 

výstavbu informačních sítí, zajišťuje školení ochrany obyvatel, zpracovává poplachové 

plány integrovaného záchranného systému kraje, evakuaci a nouzové ubytování 

obyvatel zasažených mimořádnou událostí. 

 

 

2.9.1 Hejtman  

 

§ 11 

 

 a) organizuje IZS na úrovni kraje,  

 b) koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou orgány kraje, 

územními správními úřady s krajskou působností, přednosty okresních úřadů, 

právnickými a fyzickými osobami,  

 c) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé na 

území kraje, pokud přesahuje území jednoho okresu a velitel zásahu vyhlásil nejvyšší 

stupeň poplachu nebo jej o to požádal anebo jej o koordinaci požádal přednosta 

okresního úřadu. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může hejtman použít 

krizový štáb kraje zřízený podle zvláštního právního předpisu,  
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 d) schvaluje vnější havarijní plán a poplachový plán IZS kraje. 

 

 Vlastní komentář: 

  Činnost hejtmana je v oblasti mimořádných událostí hlavně koordinační. 

Koordinuje přípravu na mimořádné události a také ji kontroluje. Schvaluje havarijní 

plán kraje. Dále koordinuje záchranné a likvidační práce a k tomu většinou využívá svůj 

krizový štáb. 

 

2.9.2 Okresní úřad 

 

§ 12 

 

 1) Okresní úřad zajišťuje připravenost okresu na mimořádné události, provádění 

záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstvu.  

  

 2) Úkoly okresního úřadu uvedené výše plní Hasičský záchranný sbor kraje, který pro 

potřebu okresu  a přípravu záchranných a likvidačních prací dále  

 a) usměrňuje IZS na úrovni okresu,  

 b) plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené MV a krajským 

úřadem,  

 c) organizuje součinnost mezi okresním úřadem a územními správními úřady s okresní 

působností a obcemi, 

 d) pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobně činnosti 

uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek stanovených v § 10 odst. 7, 

 e) za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá pro zpracování 

vnějších havarijních plánů a havarijního plánu okresu potřebné údaje, 

 f) seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení obyvatel 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi,  

 g) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území okresu (dále 

jen „havarijní plán okresu“), popřípadě i vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze 

zvláštního právního předpisu a zóna havarijního plánování nepřesahuje území okresu. 
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Havarijní plán okresu a vnější havarijní plán jsou součástmi krizového plánu okresu 

podle zvláštního zákona,  

h) spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení 

mimořádné události s krajským úřadem, pokud zóna havarijního plánu přesahuje území 

okresu,  

 i) zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem okresu a vnějšími 

havarijními plány a ověřuje ji cvičeními (§ 17). 

 

3) Prováděcí právní předpis stanoví zásady a způsob zpracování, schvalování a 

používání havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu.  

   

Vlastní komentář: 

  Povinnosti okresního úřadu v oblasti mimořádných oblastí a IZS jsou obdobné 

s povinnostmi kraje, pouze s tím rozdílem, že se zaměřují hlavně na svůj okres a 

spolupráci s ostatními okresy a obcemi ve svém okresu. Samozřejmě je nutná 

komunikace s krajem, Ministerstvem vnitra a Hasičským záchranným sborem, který 

stejně jako úkoly kraje, plní úkoly okresu. 

 

 

2.9.3 Přednosta okresního úřadu  

 

§ 13 

 

 a) organizuje IZS na úrovni okresu,  

 b) koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou okresním 

úřadem, územními správními úřady s okresní působností, obcemi, právnickými a 

fyzickými osobami.  

 c) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé na 

území okresu, pokud velitel zásahu vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu nebo jej o 

koordinaci požádal. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může přednosta 

okresního úřadu použít krizový štáb okresu zřízený podle zvláštního právního předpisu,  
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 d) schvaluje havarijní plán okresu a vnější havarijní plány. Je oprávněn vyzvat 

právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci při koordinaci 

záchranných a likvidačních prací. 

Vlastní komentář: 

 Představme si, že každý okres má svého „hejtmana“, tím je přednosta okresního 

úřadu a jeho povinnosti jsou srovnatelné s povinnostmi hejtmana. Jen s tím rozdílem, že 

Hejtman má na starosti kraj, přednosta okresu svůj okres. Co však mají společného, je 

komunikace s nadřízenými orgány o mimořádných událostech, zejména povaze, druhu, 

rozsahu a o záchranných a likvidačních prací. Tím nadřízeným orgánem je Ministerstvo 

vnitra. Což nám říká § 14. 

 

§ 14 

 

Hejtman a přednosta okresního úřadu jsou při koordinaci záchranných a likvidačních 

prací povinni předávat MV zprávy o jejich průběhu prostřednictvím operačních a 

informačních středisek IZS.  

 

 

2.9.4 Orgány obce  

 

§ 15 

 

 1) Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na 

provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.  

 

2) Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1 

 a) organizuje přípravu obce na mimořádné události,  

 b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS, 

c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak,  

d) hospodaří s materiálem civilní ochrany,  
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e) poskytuje okresnímu úřadu podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního 

plánu okresu nebo vnějšího havarijního plánu,  

f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,  

g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany v obci.  

3) K plnění úkolů uvedených v odstavci 2 je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní 

ochrany. Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce 

povinny postupovat podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu. 

4) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto 

účelem organizuje jejich školení.  

 

5) Z hlediska ochrany obyvatel je obec považována za dotčený orgán ve stavebním a 

územním řízení. 

 

§ 16 

 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací  

a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, b) 

organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo s přednostou okresního úřadu evakuaci 

osob z ohrožených území obce,  

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,  

d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 

 

Vlastní komentář: 

 Teď bychom mohli rekapitulovat. Krajský úřad spravuje celý kraj složený 

z okresů. Dává dohromady havarijní plán kraje, který je složený z havarijních plánů 

okresů. Ty vytváří okresy z havarijních plánů obcí. Takže by se dalo říci, že u obcí 

začíná celý havarijní plán kraje. Obce si vytváří svůj havarijní a poplachový plán, 

kterým se řídí v případě vzniku mimořádné události a tyto informace pak poskytují 

okresnímu úřadu. Dále si organizují přípravu na mimořádné události, podílí se na 

záchranných a likvidačních pracích, informují obyvatele o mimořádné události. 

V případě nutnosti provádí evakuaci či nouzové ubytování obyvatel postižených 
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mimořádnou událostí. Obce si také zřizují a spravují jednotku sboru dobrovolných 

hasičů, na kterou pak od státu dostávají finanční prostředky. A na toto vše dohlíží a 

koordinuje starosta obce. 

 

2.9.5 Cvičení a komunikace složek IZS 

 

§ 17 

 

1) Prověřovací cvičení se provádí za účelem ověření přípravy složek IZS k provádění 

záchranných a likvidačních prací. Součástí může být i vyhlášení cvičného poplachu pro 

složky IZS. 

 

2) Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy složek IZS a orgánů podílejících se 

na provádění a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události. 

Konání taktického cvičení se předem projedná se zúčastněnými složkami a orgány. 

 

3) Prověřovací cvičení nebo taktické cvičení je oprávněn nařídit ministr vnitra, 

generální ředitel hasičského záchranného sboru, hejtman, ředitel hasičského 

záchranného sboru kraje nebo přednosta okresního úřadu. 

 

Vlastní komentář: 

 Aby byly složky IZS a orgány státní správy a samosprávy připraveny na 

mimořádné události, provádí cvičení. Existují dva typy. Prověřovací, kterým se zjistí 

připravenost složek IZS na mimořádnou událost. Cvičení bývá pro tyto složky utajené. 

Druhé je taktické, kterým se složky IZS na mimořádnou událost připravují. To bývá 

předem domluvené a má přesný termín. Když jsem sloužil u Hasičského záchranného 

sboru jako velitel družstva na stanici č. 4, Mnichovo Hradiště, připravil jsem taktické 

cvičení zaměřené na únik nebezpečné látky. Událost byla situovaná na odstavné 

parkoviště v obci Bakov nad Jizerou. Zde řidič odstavil cisternu, ze které unikala 

nebezpečná látka. Příprava cvičení spočívala také v domluvě s obcí a starostou Bakov 

nad Jizerou. Jednak jsem potřeboval souhlas od obce o provedení taktického cvičení 

v jejich katastru, a jednak byla obec samotná, včetně svých složek IZS, zahrnuta do 
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cvičení. Samotného cvičení se pak aktivně účastnil starosta Bakova nad Jizerou, 

jednotky sboru dobrovolných hasičů Bakova nad Jizerou a Městská policie Bakova nad 

Jizerou. 

 

2.10 Komunikace složek IZS 

 

§ 18 

 

1) Při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních 

prací se použije krizová komunikace. Krizovou komunikací se pro účely tohoto zákona 

rozumí přenos informací mezi státními orgány, územními samosprávnými orgány a mezi 

složkami IZS za využití prostředků hlasového a datového přenosu informací veřejné 

telekomunikační sítě i vybrané části neveřejných telekomunikačních sítí. 

 

2) Ministerstvo vnitra je povinno umožnit orgánům uvedených výše krizovou 

komunikaci v účelové telekomunikační síti Ministerstva vnitra. 

 

3) Poskytovatelé služeb v oblasti komunikací jsou povinni spolupracovat 

s Ministerstvem vnitra v při přípravě a řešení způsobu krizové komunikace a jednotného 

evropského čísla tísňového volání. 

 

4) Prováděcí právní předpis stanoví zásady způsobu krizové komunikace a spojení v IZS 

a strukturu sdílených dat. Způsob využívání telekomunikačních sítí složkami IZS. 

  

Vlastní komentář: 

 V případě vzniku mimořádné události spolu složky IZS, zejména orgány kraje, 

okresu a obcí, komunikují za pomoci tzv. krizových telefonů. Jedná se o běžné mobilní 

telefony, které mají u vybraného operátora nastaven zvláštní tarif. Jejich funkčnost však 

byla mnohdy zpochybňována. Jednalo se zejména o poruchovost a nedostatečné pokrytí 

sítí. 
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2.11 Organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu 

 

§ 19 

 

2.11.1 Velitel zásahu  

 

1)Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS a 

v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události (dále jen „místo zásah) a řízení 

součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, který vyhlásí podle závažnosti 

mimořádné události odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového 

plánu IZS. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak je velitelem zásahu velitel 

jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru 

s právem přednostního velení. 

 

2)Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu podle odstavce 1, řídí 

součinnost těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky IZS, 

která v místě zásahu provádí převažující činnost. 

 

3)Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn 

a) zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila 

osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná 

dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, 

která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost, tato osoba je 

povinna výzvě vyhovět 

b) nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem 

zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí 

c) vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci 

d) zřídit štáb zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Členy 

štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek IZS. Členy tohoto štábu mohou být dále 

fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky IZS spolupracují nebo 

které poskytují osobní nebo věcnou pomoc , 
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e) rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit velitele, kterým je 

oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti 

velitelů sektorů a úseků. 

 

Vlastní komentář: 

Řídící složkou IZS je Hasičský záchranný sbor. A stejně tak i velitelem zásahu 

bývá příslušník Hasičského záchranného sboru. Buď je to velitel zasahující jednotky 

hasičů, nebo funkcionář Hasičského záchranného sboru, který místo zásahu převzal. 

Bývá to většinou řídící důstojník. Řídící důstojník není vždy stejný člověk. Tuto službu 

může mít velitel stanice, vyšetřovatel příčin požáru, zástupce ředitele územního odboru 

Hasičského záchranného sboru, popř. jiný vyšší funkcionář hasičů. Velitel zásahu si 

může zřídit při soustředění většího množství sil a prostředků a při organizačně složitém 

nebo rozsáhlém zásahu anebo při zásahu v rámci IZS štáb. Zpravidla se jedná o zásahy s 

potřebou nasazení více jak pěti jednotek nebo složité zásahy s nutností užší koordinace 

se složkami IZS, s odborníky nebo majiteli objektu. Štáb je výkonným orgánem velitele 

zásahu, ale oprávnění a povinnosti od velitele zásahu nepřebírá. Štáb v souladu s 

rozhodnutími velitele zásahu organizuje činnost jednotek na místě zásahu, je využíván 

při koordinaci složek IZS a připravuje rozhodnutí velitele zásahu. Štáb velitele zásahu 

tvoří předem vyčleněné osoby, které mají na starost předem stanovené úkoly. Štáb tvoří 

náčelník štábu, člen štábu pro spojení, člen štábu pro týl, člen štábu pro analýzu situace 

na místě zásahu, člen štábu pro nasazení sil a prostředků, zástupci složek IZS(pokud je 

zásah v jeho rámci) a pomocníci členů štábu. Velitel zásahu má kromě povinností i 

práva. Opět z vlastní praxe. U dopravní nehody byla moje jednotka obtěžována řidičem, 

jemuž dělalo velký problém mnou nařízené dočasné zastavení dopravy z důvodu 

bezpečnosti zasahujících hasičů a posádky záchranné služby. Tento řidič nás slovně 

napadal a jeho chování negativně ovlivňovalo průběh zásahu. Proto jsem ho ze své 

pozice velitele zásahu vykázal z místa zásahu. Řidič mé výzvy ale neuposlechl a ve 

svém jednání pokračoval. Požádal jsem tedy příslušníky Policie České republiky o 

spolupráci a vykázání a zjištění totožnosti tohoto řidiče. Tuto skutečnost jsem následně 

uvedl do zprávy o zásahu. To je příklad práva vykázat nežádoucí osobu z místa zásahu. 

Dalším právem je možnost vyžádat si odborníky na místo zásahu. Opět z vlastní praxe. 

Při dopravní nehodě došlo k úniku většího množství nafty do půdy. Proto jsem si 
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vyžádal na místo zásahu pracovníky referátu životního prostředí a odbornou firmu 

k likvidaci kontaminované půdy. Tyto odborníky jsem si vyžádal prostřednictvím 

operačního střediska, které má povinnost toto splnit. Co se týká poskytování osobní 

nebo věcné pomoci, nikdy jsem se ve své praxi nesetkal s odmítnutím. Vždy mi byla 

v rámci možností pomoc poskytnuta. Jednalo se například o pomoc spoluobčanů při 

sundávání střešní krytiny při požáru střechy rodinného domku, nasazení soukromého 

traktoru k oborávání při požáru strniště a spousta dalších případů. Všem, kteří mi jako 

veliteli zásahu jakkoliv k úspěšnému zvládnutí zásahu pomohli, tímto děkuji. 

 

2.11.2 Oprávnění vyžadovat pomoc 

 

§ 20 

 

1) Ministerstvo vnitra vyžaduje pomoc podle ústředního poplachového plánu IZS 

prostřednictvím operačního a informačního střediska GŘHZS, pomocí se pro účely 

tohoto zákona rozumí poskytnutí sil, věcných prostředků nebo činností složek IZS pro 

účely záchranných a likvidačních prací, v případě ostatních složek IZS se takto realizuje 

plánovaná pomoc na vyžádání. 

 

2) Hejtman a přednosta okresního úřadu vyžadují pomoc podle příslušného 

poplachového plánu IZS. Tuto i další pomoc vyžadují prostřednictvím příslušného 

operačního a informačního střediska IZS. 

 

3) Velitel zásahu vyžaduje pomoc přímo u velitelů a vedoucích složek IZS na místě 

zásahu, v ostatních případech vyžaduje pomoc prostřednictvím místně příslušného 

operačního a informačního střediska IZS. 

4) Pro provádění záchranných a likvidačních prací na území České republiky vyžaduje 

Ministerstvo vnitra zahraniční pomoc po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí a 

připravuje její využití, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České 

republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví 

jinak.  
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5) Hejtman a přednosta okresního úřadu jsou oprávněny vyžadovat pomoc 

z příslušného územního celku sousedního státu a připravovat její využití pro provádění 

záchranných a likvidačních prací, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem 

České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

nestanoví jinak.  

 

6) Přednosta okresního úřadu nebo starosta obce při výzvě k poskytnutí věcné pomoci 

postupují při evidenci poskytnutého věcného prostředku podle zvláštního právního 

předpisu. Jde-li o poskytnutí věcné pomoci na základě výzvy velitele zásahu, 

zaznamenává velitel zásahu tuto skutečnost do dokumentace o vedení zásahu. Obsah 

záznamu tvoří údaje o osobě, která věcný prostředek poskytla, identifikační údaje tohoto 

prostředku a údaje o době a účelu využití vyžádaného prostředku. 

 

Vlastní komentář: 

 Tento paragraf je přesně daný a vlastní komentář by nepotřeboval, ale. Všechny 

orgány státní správy a samosprávy jsou oprávněny vyžadovat pomoc dle zpracovaných 

poplachových plánů integrovaného záchranného systému a činí tak prostřednictvím 

operačních středisek IZS. Z vlastní praxe můžu pouze okomentovat oprávnění velitele 

zásahu vyžadovat pomoc. Při velení u zásahu, když jsem uznal za vhodné a když si to 

situace na místě zásahu vyžadovala, jsem měl oprávnění jako velitel zásahu vyžádat si 

např. další složky IZS, posilové jednotky, pohotovostní složky energetiků, plynařů, 

pracovníky životního prostředí či odborné firmy, zaměřené na likvidace nebezpečných 

stavů. 

 

 

2.11.3 Plánovaná pomoc na vyžádání 

 

§ 21 

 

1) Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu IZS, 

plánovanou pomocí na vyžádání se pro účely tohoto zákona rozumí předem písemně 

dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami IZS okresnímu úřadu, 
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krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS při provádění 

záchranných a likvidačních prací. 

 

2) Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytnout 

a) ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své působnosti, 

b) právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní 

ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, 

c) zdravotnická zařízení 

d) ostatní složky IZS, 

e) vojenské záchranné útvary, 

f) ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly. 

 

3) Plánovanou pomoc na vyžádání není povinen poskytnout ten, kdo by poskytnutím této 

pomoci vážně ohrozil plnění vlastních závažnějších úkolů stanovených podle zvláštních 

právních předpisů. 

 

4) Ostatní složky IZS jsou povinny při stanovení rozsahu plánované pomoci na vyžádání 

na základě žádosti operačního a informačního střediska IZS sdělit 

a) osoby pověřené pro zabezpečování pomoci a způsob jejich vyrozumění, 

b) síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci, 

c) dobu potřebnou pro poskytnutí sil a prostředků v případě vyžádání pomoci. 

 

Vlastní komentář: 

 Plánovaná pomoc na vyžádání, je pomoc, která je písemně zapsaná do 

poplachového plánu IZS a poskytují ji ostatní složky IZS. Poskytuje ji např. armáda 

nasazením svých záchranných sborů, zdravotnická zařízení nebo fyzické a právnické 

osoby vlastnící nebo provozující objekty ochrany obyvatel. 
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2.11.4 Ostatní pomoc 

 

§ 22 

 

  Na žádost okresního úřadu, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra mohou 

být pro potřebu složek IZS při provádění záchranných a likvidačních využita 

hospodářská opatření, vojenské útvary a vojenské zařízení ozbrojených sil České 

republiky podle zvláštního právního předpisu. 

 

 

2.12 Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

mimořádných událostech 

 

2.12.1 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

 

§ 23 

 

1) Pokud okresní úřad zahrne do havarijního plánu okresu nebo vnějšího havarijního 

plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu je tato povinna 

a) bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady, 

b) zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí 

opatření uvedená v § 24 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. 

 

2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v souvislosti se záchrannými a 

likvidačními pracemi povinny 

a) poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu (§ 19), 

přednosty okresního úřadu (§ 13) nebo starosty obce (§ 16) nebo prostřednictvím 

operačního a informačního střediska IZS, 

b) strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky a do 

staveb a použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných 
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staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí a porostů, pokud jsou 

vlastníky nebo uživateli nemovitostí a pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

c) strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají 

ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup příslušným orgánům okresního úřadu nebo jiným 

zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, 

d) pokud jsou vlastníky stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, 

aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její 

využití pro potřeby civilní ochrany a přístup orgánům HZS nebo jimi zmocněným 

osobám do těchto objektů za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, 

e) pokud provozují školská, zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení, vytvořit 

v nich podmínky pro výdej ochranných masek, dětských ochranných kazajek, 

ochranných oděvů, filtrů pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla a dalších 

ochranných prostředků. 

 

3) K plnění úkolů podle odst. 1 mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

zřizovat zařízení civilní ochrany podle tohoto zákona a podle zvláštního právního 

předpisu. 

 

4) Prováděcí právní předpis stanoví stanový náhrady výdajů vynakládaných 

právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. 

 

§ 24 

 

1) Pokud dojde k mimořádné události v souvislosti s provozem technickým zařízení a 

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

nakládání s nebezpečnými odpady (dále jen „havárie“), je právnická nebo podnikající 

fyzická osoba, která je vlastníkem, správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, 

budov, látek nebo odpadů, povinna 

a) podílet se na přípravě záchranných a likvidačních prací a na zpracování havarijního 

plánu okresu nebo vnějšího havarijního plánu tím, že poskytne na vyžádání okresnímu 

úřadu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, informace o 
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1. zdrojích rizik, 

2. pravděpodobných následcích havárií a možných způsobech jejich likvidace,     3. 

možných účincích na obyvatele a životní prostředí,  

4. opatřeních připravených ve své působnosti pro zajištění nezbytných sil a         

prostředků k provedení záchranných a likvidačních prací ve svém objektu nebo zařízení, 

b) vůči svým zaměstnancům zajistit, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

1. informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, 

2. varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, 

3. organizování záchranných prací, 

4. organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci. 

 

2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u které došlo k havárii, je povinna 

a) provádět neprodleně záchranné a likvidační práce, 

b) ohlásit neprodleně havárii místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku 

IZS, dále okresnímu úřadu a ohroženým obcím, tím není dotčena oznamovací povinnost 

stanovená podle zvláštních právních předpisů, 

c) podílet se na varování osob ohrožených havárií v rozsahu stanoveném zvláštním 

právním předpisem, 

d) poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy 

nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o 

výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či 

nebezpečných zvířatech, 

e) spolupracovat při odstraňování havárie se složkami IZS, správními úřady a orgány 

krajů a obcí, 

f) uhradit okresnímu úřadu nebo složkám IZS náklady spojené s poskytnutím věcné a 

osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se škodami prokazatelně vzniklými havárií, 

g) zabezpečit asanační práce podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí, 

h) zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její 

likvidace, 

i) spolupracovat při zpracování dokumentace o záchranných a likvidačních pracích. 
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Vlastní komentář: 

 Do havarijního plánu okresu, se zahrnují objekty, či firmy, které mohou být 

možným zdrojem mimořádné události. Majitelé, či provozovatelé těchto objektů, musí 

okresnímu úřadu poskytnout všechny potřebné informace o tomto objektu. 

Samozřejmostí je i vypracovaný havarijní plán těchto objektů. Opět z mé praxe. Na 

okrese Mladá Boleslav se nachází velká ekologická skládka. V případě tohoto objektu je 

největším rizikem vznik požáru. Při jeho vzniku se jednalo vždy o požár většího 

rozsahu. Povinností majitele této skládky bylo, vždy plně spolupracovat na likvidaci 

tohoto požáru. Jednalo se o zajištění vodního zdroje pro doplňování cisteren vodou, 

zajištění bagrů k rozhrnování hořící skládky, zajištění pitného režimu a stravy 

zasahujících hasičů, poskytnutí všech plánů a informací o druhu uloženého odpadu a 

možného rizika pro zasahující hasiče a také možné ohrožení obyvatel v případě 

překročení povolených limitů zplodin hoření, čili kouřového mraku, který by mířil nad 

město. Samozřejmě že i povinností majitele objektu je bezpodmínečná spolupráce 

s městem. Pro tuto práci jsem žádal zmíněný objekt o poskytnutí havarijního plánu jako 

vzoru, jak takový havarijní plán vypadá a čeho se týká. Bylo mi to však vedením firmy 

zamítnuto.  

 

2.12.2 Fyzické osoby 

 

§ 25 

 

1) Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace o 

opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke 

své činnosti při mimořádných událostech. 

2) Fyzická osoba je povinna 

a) strpět omezení vyplívající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení 

nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací, 

b) poskytnout na výzvu starosty obce, přednosty okresního úřadu nebo velitele zásahu 

osobní nebo věcnou pomoc, 

c) strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je 

vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné 
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nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení 

terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, 

vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů, 

d) poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy 

nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o 

výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či 

nebezpečných zvířatech, 

e) strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má 

ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup příslušným orgánům okresního úřadu nebo jimi 

zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, 

f) pokud je vlastníkem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany, dbát při používání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, 

aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její 

využití pro potřeby civilní ochrany a přístup příslušným orgánům okresního úřadu nebo 

jimi zmocněným osobám do těchto staveb za účelem používání, kontroly, údržby a 

oprav. 

 

3) plnění povinností uvedených v odstavci 2 může fyzická osoba odmítnout, pokud by 

tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání 

důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému 

se má předcházet. 

 

 

Vlastní komentář: 

 Co se týká fyzických osob, čili běžných občanů České republiky, mají právo být 

informováni o vzniku mimořádné události a možném riziku. A také mají právo být 

proškoleny v činnosti při vzniku mimořádné události. To jsou práva fyzických osob. 

Více je však povinností, nebo spíše toho, co musí při mimořádné události fyzická osoba 

strpět. Zjednodušeně řečeno: Fyzická osoba musí strpět vše, co nařídí velitel zásahu. 

Samozřejmě, že velitel zásahu po fyzických osobách požaduje pouze to nejnutnější a 

zejména to, co odvrátí, nebo zmírní následky mimořádné události. Fyzická osoba toto 

může odmítnout, cítila by se ohrožena na životě. 
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2.12.3 Výjimky 

 

§ 26 

 

1) K poskytnutí věcné nebo osobní pomoci nelze vyzvat fyzické osoby, které používají 

výsady a imunity podle mezinárodního práva. 

 

2) Od osobní pomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a od 62 let a osoby 

zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností, plně invalidní osoby, poslanci a 

senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím 

vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. 

 

3) Ženám lze nařídit pouze takovou osobní pomoc, která není v rozporu se zvláštním 

právním předpisem. 

 

4) Osoby osvobozené od osobní pomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc. 

 

Vlastní komentář: 

 A jako každý zákon, tak i zákon o IZS má své výjimky. Jedná se o výjimky při 

poskytování osobní pomoci. Tu nelze požadovat po dětech, starých lidech a lidech 

zdravotně nezpůsobilých. Samozřejmě že nemůžeme ohrozit život našich poslanců a 

zákonodárců, proto ani po nich pomoc nepožadujeme. Každopádně ve všech případech 

se dobrovolné pomoci nebráníme. Vzpomínám si na případ, kdy bylo nutné dostat se u 

řeky na druhý břeh. Jednalo se o záchranu člověka na druhé straně. Pomoc mi nabídl 

desetiletý chlapec na kanoi, který se po řece pohyboval. Pomoc jsem přijal a nechal se 

na druhý břeh převést. Takže toto můžeme brát jako příklad dobrovolné osobní pomoci. 
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2.13 Kontrola, pokuty, náhrada a finanční zabezpečení 

 

2.13.1 Kontrola 

 

§ 27 

  

1) Ministerstvo, okresní úřad a orgány krajů a obcí, které zajišťují přípravu na 

mimořádné události, záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatelstva, jsou 

oprávněny v mezích své působnosti kontrolovat dodržování tohoto zákona a předpisů 

vydaných k jeho provedení. Při vykonávání kontrolní činnosti se řídí základními 

pravidly stanovenými zvláštním právním předpisem. 

 

2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce okresní úřad, u okresního úřadu 

krajský úřad a u krajského úřadu Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušným 

ministerstvem. 

Vlastní komentář: 

 Všechny orgány státní správy a samosprávy jsou oprávněni v mezích zákona 

provádět kontrol přípravy na mimořádnou událost. Obec kontroluje okres, okres 

kontroluje kraj, kraj je kontrolován příslušným ministerstvem. 

 

 

2.14.2 Pokuty 

 

§ 28 

 

1) Za nesplnění povinnosti podle tohoto zákona může orgán, který porušení povinnosti 

zjistil, uložit 

a) fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč, 

b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 3 000 000 Kč. 

2) Nebyla-li povinnost splněna ani v lhůtě stanovené při uložení pokuty, lze uložit 

pokutu opětovně. 
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3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti 

dozvěděl orgán, který pokutu ukládá, a musí být pravomocně skončeno do 3 let od 

porušení povinnosti. Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, 

jímž byla pokuta uložena. 

 

4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil. 

 

5) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 

jinak. 

 

Vlastní komentář: 

 Pokud někdo poruší zákon, přichází pokuta. Další komentář není myslím 

potřeba, stačí si přečíst § 28. 

 

 

2.14.3 Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a 

osobní pomoci 

 

§ 29 

 

 1) Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní pomoci 

náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Náhradu poskytuje okresní úřad, 

v jehož územním obvodu byla pomoc poskytována. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 

měsíců od ukončení záchranných nebo likvidačních prací. 

 

  2) Pokud dojde k omezení výkonu vlastnického práva k nemovitosti, poskytne se jejímu 

vlastníku náhrada odpovídající míře omezení jeho majetkových práv podle zvláštního 

právního předpisu. 

 

 3) Jde-li o vykonání osobní pomoci, u níž nelze určit výši náhrady dohodnou nebo 

postupem podle zvláštních právních předpisů, stanoví se náhrada ve výši, která 

odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce nebo služby. Při stanovení náhrady 
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za věcnou pomoc se vychází z výše výdajů vzniklých povinnému nebo z výše náhrady 

obvykle účtované za použití stejného nebo obdobného věcného prostředku v době jeho 

poskytnutí, zjištěné podle zvláštního právního předpisu. 

 

 4) Poskytne-li podnikající fyzická osoba, která má příjmy pouze z podnikání nebo jeho 

samostatné výdělečné činnosti osobní pomoc na výzvu velitele zásahu nebo v rámci 

plánované pomoci na vyžádání, náleží jí náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou 

pomoc poskytne. Náhradu poskytuje okresní úřad, v jehož územním obvodu byla pomoc 

poskytována. Při výpočtu náhrady ušlého výdělku se postupuje přiměřeně podle 

zvláštního právního předpisu. 

 

 5) Obce, okresní úřad, orgány krajů, popřípadě základní složky IZS jsou oprávněny 

požadovat uhrazení nákladů, které vynaložily jako náhradu za poskytnutí věcné nebo 

osobní pomoci po původci havárie. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje. 

Vlastní komentář: 

 Pokud byl někdo omezen zásahem složek IZS, nebo poskytnul-li věcnou či 

osobní pomoc, má nárok na finanční náhradu. Tu vyplácí okresní úřad, v jehož katastru 

se mimořádná událost stala. Výši finanční náhrady určuje také okresní úřad, a to podle 

toho, zda byla poskytnuta osobní nebo věcná pomoc, či do jaké míry byly omezeny 

vlastnická nebo užívací práva. A tak tedy. Pokud budete přímým účastníkem, nebo se 

Vás jakkoliv dotkne zásah složek IZS a budete požadovat vyrovnání či kompenzaci, 

kontaktujte okresní úřad, který ví jak přesně postupovat. Počítejte ale s tím, že okresní 

úřad bude postupovat pouze v mezích tohoto zákona. 

 

2.14.4 Náhrada škody 

 

§ 30 

 

 1) Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám vzniklou 

v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními prováděnými 

podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se 

prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám nebo způsobil havárii. 
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 2) Peněžní náhrada se poskytne právnickým a fyzickým osobám, které utrpěly škodu na 

zdraví nebo věcnou škodu při 

 a) činnosti složek IZS nebo orgánů koordinujících záchranné a likvidační práce, 

 b) poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 

 

 3) Škoda na zdraví se uhrazuje obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních 

úrazů, pokud nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu. 

V případě úmrtí poškozeného se peněžní náhrada poskytne dědicům. 

 

 4) Peněžní náhradu poskytne okresní úřad, v jehož územním obvodu při záchranných a 

likvidačních pracích nebo cvičení škoda či újma vznikla. Při poskytování této náhrady 

za věcnou škodu se postupuje podle zvláštních právních předpisů platných v době 

vzniku škody. 

 

 5) Právo na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba uplatnit písemně u příslušného 

okresního úřadu do 6 měsíců od doby, kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě 

dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Okresní úřad může 

v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu 

k podání žádosti, nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. 

 

 6) Vznikne-li škoda složkám IZS nebo osobám v nich zařazených při poskytování 

pomoci v zahraničí, hradí tuto škodu Ministerstvo vnitra, pokud ke škodě došlo při 

mezistátní pomoci schválené Ministerstvem vnitra. V případě poskytování pomoci 

v příhraničí hradí škodu okresní úřad, z jehož území byla pomoc poskytnuta. 

Odškodnění se provádí tak, jako kdyby škoda vznikla na území České republiky. 

 

 7) Náhrada škody se neposkytuje právnickým osobám, které zavinily vznik havárie. 
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 Vlastní komentář: 

  Pokud se šetřením zjistí, že mimořádná událost vznikla působením právnické 

(podnikatele, firmy), či fyzické osoby (občana) a při záchranných a likvidačních pracích 

vznikne škoda, stát ji neuhradí. To platí i v případě, způsobí-li si jmenovaná osoba 

škodu sama. Další postup je stejný jako v předešlém paragrafu. Tím myslím řešení 

náhrady s okresním úřadem, v jehož katastru mimořádná událost vznikla. Zasahují-li 

složky IZS mimo Českou republiku a vznikne-li jim škoda, uhradí ji Ministerstvo 

vnitra. Pokud vznikne škoda při poskytování příhraniční pomoci, tím myslím už dříve 

zmiňované zásahy českých hasičů na území např. Německa z důvodu lepší dostupnosti 

a lepších dojezdových časů a vznikne jim při zásahu škoda, uhradí ji okres, respektive 

kraj, do kterého jednotka hasičů spadá. 

 

2.14.5 Finanční zabezpečení IZS 

 

§ 31 

 

 1) Finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace, 

ochranu obyvatelstva, ověřování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na 

budování a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby IZS, zejména v oblasti 

telekomunikací a informačních systémů, uplatňuje Ministerstvo vnitra v návrhu svého 

rozpočtu. Krajský úřad a okresní úřad uplatňují požadavek na tyto prostředky 

prostřednictvím Ministerstva vnitra. 

 

 2) K úhradě mimořádných výdajů vzniklých v důsledku prováděných záchranných a 

likvidačních prací může být použita rezerva finančních prostředků vyčleněná 

v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa. 

 

 3) Vláda, orgány kraje nebo okresní úřad hradí náklady vynaložené složkami IZS ke 

krytí výdajů vzniklých při nasazení sil a prostředků složek IZS v případě, že neuhrazení 

těchto nákladů by mohlo ohrozit funkčnost složek IZS k prováděných záchranných a 

likvidačních prací. 
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 4) Způsob finančního zabezpečení jednotlivých složek IZS při výkonu činností 

stanovených těmto složkám zvláštními právními předpisy není tímto zákonem dotčen. 

 

 Vlastní komentář: 

  Doufejme, že i nadále budou finanční prostředky na vše, co je uvedeno 

v posledním § 31 a zejména, že budou finanční prostředky na kvalitní zaplacení všech 

osob, kteří tvoří integrovaný záchranný systém a nasazují své životy při provádění 

záchranných a likvidačních prací. 
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3  HISTORIE ZÁKLADNÍCH SLOŽEK IZS 

 

3.1 Historie profesionální požární ochrany  

 
 1853 – v Praze založen první placený hasičský sbor na českém území. Hlavní 

zodpovědnost za hašení požárů mají ale stále dobrovolné hasičské sbory. 

 1. Československá republika – existují veřejné požární jednotky hasičů 

z povolání, ale pouze v některých městech. I nadále jsou využívány předpisy převzaté 

z Rakouska – Uherska, které umožňují přenášet zodpovědnost starostů za hašení požárů 

dobrovolnými hasičskými sbory. Někde doplněny zaměstnancem města ve funkci 

strojníka nebo velitele. 

 1942 – ustanoven pluk (regiment) požární policie Čechy – Morava, mužstvo 

tvoří četníci a příslušníci finanční stráže, kteří byli k tomuto pluku převeleni. 

 1946 – přechází požární ochrana pod Ministerstvo vnitra. Plnění úkolů na úseku 

požární ochrany plní národní výbory prostřednictvím dobrovolných hasičů, hasičů 

z povolání nebo závodních.  Dle zákona mají povinnost zřídit hasiče z povolání obce 

s počtem obyvatel nad 50 000. Příslušníci ve službě mají statut veřejného činitele. 

 1953 – přijat zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně. Dochází 

k reorganizaci požární ochrany. Požární ochrana vybudována na principech vojensky 

organizované složky. Všeobecné řízení požární ochrany a dozor na ní příslušel ministru 

vnitra, který tuto pravomoc vykonával prostřednictvím ústřední správy státního 

požárního dozoru a jejích místních orgánů. 

 1958 – přijat nový zákon o požární ochraně. Dochází však k decentralizaci 

požární ochrany a následnému oslabení její úrovně. 

 60. léta – státní orgány požární ochrany jsou podřízeny orgánům národních 

výborů, které ale nejsou odborně na výši. Velká řada úkolů předána dobrovolné 

organizaci Československý svaz požární ochrany. 

 1967 – vznik Školy požární ochrany ve Frýdku-Místku. 

 1969 - v souvislosti se vznikem federativního uspořádání státu v roce 1969 byla 

požární ochrana zařazena do výlučné působnosti národních rad. Dochází k vytvoření 

Hlavní správy požární ochrany MV ČSR a MV SSR. 
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 70. léta – do orgánů požární ochrany nastupují absolventi Školy požární ochrany 

ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku, katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti 

průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě a Vysoké inženýrské požárně technické školy 

Ministerstva vnitra SSSR v Moskvě. Díky odbornému potenciálu dochází ke zkvalitnění 

profesionální ochrany a schopnosti účelně řešit potřeby zabezpečení požární ochrany ve 

společnosti. Dochází k změně podílu zásahové činnosti jednotek požární ochrany ze 

zásahů u požárů ve prospěch technických zásahů. 

 1984 – transformací vzniká Střední odborná škola požární ochrany MV ČSR ve 

Frýdku-Místku. 

 1985 – svou akceschopností postupně profesionální jednotky nahrazují některé 

technické služby a přebírají stále větší kompetence v oblasti přípravy státu na 

mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. Proto vydán nový 

zákon o požární ochraně, který je přes své novelizace platný doposud. Zákonem jsou 

stanoveny např. povinnosti fyzických osob a firem v oblasti požární ochrany, nebo 

kompetence hasičů při dozoru nad dodržováním těchto povinností. 

 1995 – vzniká název Hasičský záchranný sbor 

 2000 – 1. ledna nabývá platnosti nová právní úprava a znamená zásadní změnu 

v postavení Hasičského záchranného sboru. Dochází ke sloučení ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR s Hlavním úřadem civilní ochrany a širokou oblast civilní 

ochrany tak dostali na starost hasiči, podobně, jako tomu je i v některých dalších 

evropských státech. 

 2000 – 2011 - Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti hraje stěžejní roli v 

přípravách státu na mimořádné události, ať se již jedná o hrozby terorismu, 

průmyslových havárií nebo živelných katastrof. Hasiči mají rovněž rozhodující podíl na 

provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. Hasičský 

záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a jakousi páteří integrovaného 

záchranného systému, který v případě krize slučuje všechny záchranné složky.                                      

[www.hzscr.cz, 3]  
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3.1.1 Systém jednotek požární ochrany 

Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) rozumíme organizovaný 

systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) 

a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). 

1) Druhy jednotek požární ochrany 

Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto 

jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO dělíme jednotky PO na: 

a) jednotka hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které je součástí 

hasičského záchranného sboru kraje a je zřizována státem.  

V této jednotce vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako 

své povolání ve služebním poměru, 

b) jednotka sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), kterou zřizuje obec, resp. 

město, a činnost v této jednotce vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v 

pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje, 

c) jednotka hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), která je zřizovaná 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti 

se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách 

vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své 

povolání v pracovním poměru, 

d) jednotka sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), která je zřizovaná 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti 

se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách 

vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na 

základě dobrovolnosti. 

Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační 

hodnoty, dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou 
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dojezdu na místo zásahu, a odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto 

jednotkách, z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti.  

2) Kategorie jednotek požární ochrany 

JPO I - jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zabezpečující výjezd jednoho až 

tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, 

poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, v místě 

dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v 

součinnosti s místní jednotkou SDH obce. Výjezd do 2 minut. Počet jednotek v ČR 238. 

JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje 

výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s 

počtem obyvatel nad 1000. Výjezd do 5 minut. Počet jednotek v ČR 202.  

JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve 

vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Výjezd do 10 minut. Počet jednotek v ČR 

1339. 

JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo 

fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu operačního 

střediska HZS ČR, zpravidla na základě písemné dohody. Výjezd do 2 minut. Počet 

jednotek v ČR 94. 

JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje 

výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. Výjezd do 10 minut. Počet jednotek 

v ČR 5802. 

JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo 

fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu operačního 

střediska HZS ČR, zpravidla na základě písemné dohody. Výjezd do 10 minut. Počet 

jednotek v ČR 256. 
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Nezařazené JPO - jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka 

sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO 

V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu 

v poplachových plánech. Tato JPO většinou disponuje pouze přenosnou motorovou 

stříkačkou. [www.hzscr.cz, 4] 

3.2 Historie Záchranné služby v ČR 

 1857 – 8. 12. V Praze založena záchranná služba. Stalo se tak šest let před 

založením mezinárodního červeného kříže. Na popud C. a K. Policie pražské barona 

Paumanna je ustaven Pražský dobrovolný sbor ochranný. Má 36 dobrovolníků 

nejrůznějších povolání, pouze tři členové zdravotníci. Členové byli označeni červeno- 

bílou stuhou na levé ruce. Později odznakem. Snaha o organizovanou pomoc 

ohroženým však existovala na území hlavního města Prahy již předtím. Prováděla se i 

preventivní opatření při „hromadných akcích“. Např.: při korunovační slavnosti 

Františka II., konané roku 1792, byla zřízena pohyblivá stanoviště lékařů, ranhojičů a 

porodních bab. 

 

 1858 – v Rumburku založen obdobný sbor. 

 1890 – Zavedena nepřetržitá služba pražského sboru, byly schváleny jeho 

stanovy a sbor získal první dopravní prostředky.  

 1890 – 22. 10. v dolní části Václavského náměstí zprovozněna první „Ochranná 

stanice“  

 1903 – v Karlíně zřízena záchranná stanice. 

 I. a II. světová válka – péči o raněné a náhlé na zdraví postižené zajišťují 

zejména dobrovolní zdravotníci Červeného kříže, tzv. samaritáni. Tuto činnost také 

zajišťovali hasičské spolky a Sokol. 

 1945 – dochází ke změně systému zdravotnictví. 

 50. léta – dochází ke značnému zúžení zdravotní činnosti dobrovolných 

zdravotníků. Státní zdravotní správa postupně buduje rozsáhlou síť zdravotnických 

zařízení, prudkým tempem přibývá lékařů a ostatních profesionálních zdravotnických 

pracovníků. Odborná zdravotní služba se stává každým rokem dostupnější jak 

ve městech, tak na venkově. 
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 50. – 60. léta – v menších městech je mimo ordinační dobu přednemocniční 

neodkladná péče zajišťována obvodními lékaři a ambulantním středním zdravotnickým 

personálem, tzv. lékařskou službu první pomoci. 

 1974 – podle Metodického opatření Ministerstva zdravotnictví začalo vytváření 

zdravotnické záchranné služby. Počátky činnosti záchranné služby spojeny s odděleními 

ARO. Výjezdové posádky tvořily „árové“ sestry a lékaři z ARO. 

 1974 – vznik ZZS Plzeň. 

 1976 – vznik ZZS Příbram. 

 1977 – vznik ZZS Karlovy Vary, ZZS Pardubice. 

 1978 – vznik ZZS Valašské Meziříčí. 

 1979 – vznik ZZS Zlín, ZZS Uherské Hradiště. 

 1980 – vznik ZZS Hradec Králové. 

 1988 – vznik ZZS Domažlice. 

 1993 – v tehdejším ČSFR dochází k zásadnímu zlomu v budování a organizaci 

záchranných služeb podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, která nabyla 

platnosti 1. 1. 1993. Vznikají samostatné organizace záchranné služby a nastává 

osamostatňování středisek záchranné služby a jejich vyčlenění z nemocnic. Významnou 

změnu pro občany tohoto státu přineslo zejména ustanovení o dostupnosti PNP („Síť 

zdravotnické záchranné služby musí být organizovaná tak, aby byla zabezpečena 

dostupnost přednemocniční neodkladné péče a její poskytnutí do 15 minut od přijetí 

tísňové výzvy s výjimkou případu hodných zvláštního zřetele“). 

 2. polovina 1993 – začíná fungovat 10 územních středisek záchranné služby 

(ÚSZS) s posádkami RLP a LSPP pod správou Ministerstva zdravotnictví. Výjimku 

tvořila ZZS hl. m. Prahy. Postupně se pak začaly budovat pod záštitou okresních 

středisek záchranné služby oblastní výjezdové skupiny v systému RLP, která si 

zpracovala stránku vybavenosti a financování svých spádových posádek. 

 2003 – nastává další zlom a vzniká 14 krajských územních středisek záchranné 

služby. 

 2004 – všechny okresní střediska záchranné služby přechází pod přímé vedení 

ÚSZS v daném kraji. Tato střediska jsou nyní zřizovány krajskými úřady, které 

odpovídají za poskytování přednemocniční neodkladné péče na území kraje. 

[www.daled.sblog.cz, 5] 
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3.2.1 Organizace přednemocniční neodkladné péče 

Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) v ČR provozují Územní střediska 

záchranné služby (ÚSZS) které jsou zřizované jednotlivými kraji, ty se dále organizačně 

člení na Oblastní střediska záchranné služby (OSZS) a jednotlivá výjezdová stanoviště. 

ZZS zaměstnává asi 6,5 tisíce pracovníků. 

1) Struktura ÚSZS – ÚSZS dělíme na řídící úsek (ředitel, provozní náměstek, 

ekonomický náměstek, personální náměstek a náměstek pro LPP), a dále na úseky 

zdravotnického operačního střediska, úsek krizového managementu a zdravotní 

úsek (tj. jednotlivá výjezdová stanoviště a skupiny) 

Tísňovou výzvu přijímá dispečer zdravotnického operačního střediska (ZOS), který také 

rozhoduje o nasazení příslušného typu výjezdové skupiny místně příslušného Územního 

střediska záchranné služby (ÚSZS). Maximální dojezdová doba mimo zvláštních 

okolností (např. nemožnost přejetí železničního přejezdu pro závory) je legislativně 

stanovena na 15 minut a je pro záchrannou službu závazná! Audio záznamy (povinně 

s časovou stopou) jsou archivovány minimálně 3 měsíce, záznamy o výjezdu 5 let a 

kniha výjezdů 10 let. 

2) Systém výjezdových posádek: 

RZP - rychlá zdravotnická pomoc – posádku tvoří řidič + sestra (záchranář) 

RLP - rychlá lékařská pomoc – posádku tvoří řidič + sestra + atestovaný lékař 

(indikována při všech život ohrožujících stavech a předpokladu aplikace léků) 

RV - rendez – vous (setkávací systém) - osobní vůz: posádku tvoří řidič + atestovaný 

lékař (lékař zaléčí, rozhodne o transportu a případně na místo dojíždí posádka RZP); 

zkracují se tak dojezdové časy a zvyšuje dostupnost lékaře) 

LZS - letecká záchranná služba – posádku tvoří 2 piloti + atestovaný lékař + záchranář 

(někde jeden pilot) 
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LSPP - lékařská služba první pomoci - „ pohotovost“ – náhradní činnost za praktického 

lékaře mimo jeho ordinační dobu; poskytuje se v ambulanci, službu slouží praktičtí 

lékaři, případně lékaři ZZS, pokud tuto službu provozuje; někde funguje také návštěvní 

služba; činnost LSPP se postupně omezuje (trend směřuje k rodinnému lékařství) 

DRNR - doprava raněných, nemocných a rodiček; je také záložní kapacitou pro řešení 

mimořádných událostí (také zkratka DZS = dopravní zdravotnická služba) 

[Bydžovský J., 2008, 2] 

 

3.3 Historie Policie ČR 

 19. století – snaha státu o systematické řešení otázek spojených s bezpečnostní 

službou. 

 1848 – 1849 – změna právní úpravy činnosti státních policejních úřadů a 

zavedení četnictva po lombardském vzoru. 

 1918 – do služeb samostatného Československa přechází rakouská organizace 

státních policejních úřadů, četnictva i komunální policie. Jsou stanovena náročná 

kritéria pro doplňování jednotlivých ozbrojených složek. Důležitý je zejména politický 

profil, fyzické a osobní předpoklady. 

 20. léta – Ministerstvo vnitra spravuje agendu státního a trestního řízení, 

polepšoven a donucovacích pracoven. Spadá pod něj četnictvo, silniční a říční policie, 

řešení státního občanství a vydávání pasů. Dále přistěhovalectví, vystěhovalectví, 

odškodňování civilistů poškozených válkou, sčítání obyvatel, statistika, automobilismus 

a vzduchoplavectví, registrace spolků atd. V oblasti udržení klidu a pořádku, z hlediska 

místní působnosti udržovalo veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost na celém území 

četnictvo. Výjimkou byla statutární města, v nichž fungovaly státní policejní úřady. Na 

území spravovaném četnictvem mohli v rámci samostatné působnosti jednotlivých obcí 

pečovat o bezpečnost osob a majetku členové komunální policie. 

 1945 – 4. 4. 1945 vydává prezident dekret o nové organizaci vlády a 

ministerstev v době přechodné. V § 2 uvedeno i Ministerstvo vnitra. Jeho posláním bylo 

řízení národních výborů a výkon bezpečnostních úkolů. Vláda schválila hlavní zásady 
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nového bezpečnostního aparátu. Jeho směr byl určen tak, aby četnictvo a policie nebyli 

rozpouštěni, ale očištěni a ponecháni ve výkonu služby, protože nebylo možné je 

nahradit novými vycvičenými orgány. Podchytit ozbrojenou masu občanstva a snažit se 

o začlenění mladých a vhodných lidí do bezpečnostní služby. Dále vytvořit zvláštní 

pohotovostní jednotky jako zálohy pro zahraničí. V té době již v Čechách a na Moravě 

existují tři druhy bezpečnostních složek. Revoluční oddíly, Závodní milice a policejní a 

četnický aparát. Z těchto složek jsou pak vybíráni příslušníci pro nový Sbor národní 

bezpečnosti, který byl 30. června 1945 vyhlášen jako nová organizace. V říjnu téhož 

roku měl celý aparát 34 396 příslušníků. Ve stejném měsíci byly vytvořeny tzv. zemské 

odbory bezpečnosti (ZOB), působící při zemských národních výborech v Praze a Brně a 

expozitura brněnského ZOB v Ostravě. Zemské odbory bezpečnosti měly za úkol 

organizovat a řídit všechny složky vnitřní národní bezpečnosti v Čechách. Jeho 

organizaci tvořily čtyři oddělení. ZOB I – vnitro, ZOB II – zpravodajský úsek, ZOB III 

– právní a správní úsek, ZOB IV – dopravní úsek. Jednotlivé úseky bezpečnosti tvořila 

pořádková služba, kriminální služba, ZOB II, státní bezpečnost a Pohotovostní pluk 1. 

NB. To byl zcela nový útvar vytvořen v létě 1945. Důvodem zřízení tohoto pluku byla 

především činnost nacistických teroristických skupin „wehrwolf“ (vlkodlaci). Díky 

intenzivnímu výcviku již koncem července 1945 zaujali své pozice v celém severním a 

severozápadním pohraničí, přibližně na oblouku Trutnov - Ústí nad Labem - Karlovy 

Vary - Tachov. Povaha služby těchto jednotek nebyla jen pohotovostní. Hlavním 

úkolem bylo zabezpečit střežení státní hranice. 

 1946 – dochází k reorganizaci Pohotovostního pluku 1. NB a vznikají 

Pohraniční útvary SNB. Nová sestava těchto útvarů byla zaujata dnem 1. července 1946 

a zajištěno tak nepřetržité strážení státní hranice o délce 2 116 km. 

 1950 – dochází k rozdělení Ministerstva vnitra na dvě nová. Ministerstvo 

národní bezpečnosti, které bylo řídícím orgánem Sboru národní bezpečnosti a 

Ministerstvo vnitra, které mělo na starosti vnitřní správu a národní výbory. 

 1953 – dochází k reorganizaci Ministerstva národní bezpečnosti. Důvodem byla 

řada závažných chyb a nedostatků, chybných metod a forem práce, včetně porušování 

zákonnosti a nezákonného jednání některých pracovníků této organizace. Ministerstvo 

národní bezpečnosti je zrušeno a veškeré úkoly přešly pod vnitro. Řízení státní správy a 

národních výborů přechází přímo pod vládu. 
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 1954 – vchází v platnost nová organizační struktura československé bezpečnosti 

a řídícím orgánem Veřejné bezpečnosti se stává Hlavní správa Veřejné bezpečnosti. 

 1960 – vznik nové územní organizace státu. Bylo nově vytvořeno 10 krajů se 

108 okresy a hlavní město Praha s 10 obvody. V této souvislosti bylo utvořeno 10 

krajských správ MV a u každé z nich správa VB. 

 1964 – jsou postupně zřizována oddělení VB jako základní organizační článek 

Veřejné bezpečnosti. 

 1966 – dochází k významné organizační změně. Jsou zrušeny krajské správy 

MV a okresní oddělení MV. Dochází ke zřízení krajské správy SNB a okresní oddělení 

VB. 

 1974 – je vydán nový zákon o SNB a rozhodnutím vlády jsou zřízeny 

pohotovostní útvary VB. Koncepce zákona č. 40 z roku 1974 o Sboru národní 

bezpečnosti byla politického stavu na počátku sedmdesátých let v Československu. 

Zákon byl postaven na vedoucí úloze KSČ, jednotě SNB a prioritní ochraně majetku v 

socialistické vlastnictví. Organizace, systém a řízení SNB vycházely z principu jednoty 

SNB a jeho podřízenosti ministru vnitra ČSSR. Zdůrazňování jednoty SNB se 

využívalo k vydávání různých pokynů krajským a okresním správám SNB bez vědomí 

ministerstev vnitra republik, přestože šlo v mnohých případech o jejich výlučnou 

působnost. To vedlo k dvojkolejnosti řízení. Soustavně byl také vyvíjen tlak na útvary 

Veřejné bezpečnosti, aby plnily i úkoly příslušející státní bezpečnosti, což bylo v 

rozporu se společenským postavením a posláním složky Veřejné bezpečnosti. V 

polovině 60. let vznikla správní služba, která měla na starosti veškerou agendu k 

občanským průkazům, hlášení a evidenci pobytu občanů, povolovací režim kulových 

zbraní, zbrojní průkazy a ověřování adres osob v příslušném obvodu. 

 17. listopad 1989 – revolučními změnami ve státě a společnosti byl ukončen 

dějinný vývoj organizace a činnosti Sboru národní bezpečnosti. V resortu Ministerstva 

vnitra byla provedena řada organizačních změn, které významně zasáhly do všech 

útvarů a služeb. Začíná se psát nová policejní historie. 

 1991 – 21. června je schválen Českou národní radou zákon č. 283/ 1991 Sb. o 

Policii České republiky a 15. července vzniká Policie České republiky. 

 1993 - převzala Policie ČR agendu zrušeného Federálního policejního sboru. 

Tak byla rozšířena působnost služby kriminální policie, služby ochrany ekonomických 
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zájmů (protikorupční služby), kriminalisticko-technické a expertizní služby, vyšetřovací 

a ochranné služby. Novými službami, převzatými od federální policie, se stala letecká 

služba, služba rychlého nasazení a služba cizinecké a pohraniční policie.    

 2000 – 2001 - policie přichází o řadu správních agend, zejména v oblasti 

silničního provozu, občanských průkazů a cestovních dokladů. 

 2007 – vstup ČR do Schengenského prostoru a odbourání ochrany hranic. 

Dochází k transformaci služby cizinecké a pohraniční policie na službu cizinecké 

policie. 

 2009 – 1. ledna nabývá účinnosti nový zákon č. 273/ 2008 Sb. o Policii České 

republiky, který reformu Policie ČR završil. [www.policie.cz, 6] 



 

59 

PRAKTICKÁ ČÁST 

4 SPOLUPRÁCE, PROBLÉMY A NEDOSTATKY JEDNOTEK 

IZS U ZÁSAHU 

4.1 Fotoseriál 

 Jak už je psáno v úvodu mé práce, základní myšlenkou fotoseriálu je ukázka 

spolupráce jednotek IZS, zejména pak hasičů a záchranné služby na místě zásahu. 

Fotoseriál mapuje celý průběh zásahu, a to od vzniku události, až po ukončení zásahu. 

Ukazuje nejen spolupráci, ale také problémy a nedostatky, které zásah provázejí. Jedná 

se hlavně o časovou prodlevu mezi výjezdy jednotlivých složek IZS závislou na tom, je-

li událost volajícím hlášena na linku 112, či na tísňovou linku konkrétní složky IZS. 

K fotografiím je vždy komentář. Datum, čas, místo a situace, která právě probíhá. Dále 

je popisovaná spolupráce a konkrétní činnost složek IZS. Fotoseriál ukazuje dopravní 

nehodu, která se stala na R 10 v roce 2009. Fotografie z místa nehody jsou autentické a 

jsou doplněny fotografiemi, které jsem vytvořil, aby tematicky doplnili celý průběh 

události. Průběh zásahu i s problémy a nedostatky popisuji v kapitole 4.2 a to z pohledu 

hasiče a z pohledu řidiče ZZS. 

Použité foto – archiv autora 
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Dopravní nehoda, 46. km rychlostní komunikace R 10, směr Turnov - Praha 

 
  

Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 16 

Místo: 46. Km rychlostní komunikace R 10, směr Turnov – Praha, před sjezdem na 

Průmyslovou zónu Mladá Boleslav. 

Situace: V mlze došlo ke srážce dodávkového vozu s kamionem stojícím v odstavném 

pruhu. V dodávce zaklíněný, těžce zraněný, řidič (bezvědomí, spontánně ventilující), 

řidič kamionu nezraněn.  
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Datum: 21. 1. 2009 

Čas: 9: 18  

Místo: 46. km R 10 Turnov – 

Praha 

Situace: U místa nehody 

zastavili první řidiči a společně 

s řidičem kamionu poskytují 

zraněnému řidiči první pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 21. 1. 2009 

Čas: 9: 18 

Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Jeden z řidičů mobilním 

telefonem ohlašuje dopravní nehodu 

se zaklíněným řidičem. Pro ohlášení 

nehody volí evropské číslo tísňového 

volání 112 – čeká na spojení. 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 19 až 9: 20 Místo: TCTV 112 Kladno 

Situace: Operátorka TCTV 112 přijímá tísňový hovor od volajícího řidiče a vytěžuje 

informace pro zadání výjezdu. Po získání všech důležitých informací je operátorka 

zadává do programu a posílá datovou větu, společně s přepojením volajícího na 

příslušné, OPIS HZS Mladá Boleslav. Jednotky HZS okresu Mladá Boleslav a posádka 

ZZS Mladá Boleslav na základnách.  
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9:21  Místo: OPIS HZS Mladá Boleslav  

Situace: Z TCTV 112 přichází na OPIS HZS Mladá Boleslav datová věta – 

DOPRAVNÍ NEHODA, VYPROŠTĚNÍ OSOB, R 10, 46. Km Turnov – Praha. 

Společně je přepojen volající oznamovatel. Operační důstojník přebírá hovor a zakládá 

výjezd pro jednotky HZS PS 1 Mladá Boleslav a HZS PS 4 Mnichovo Hradiště, které 

jsou v 1. stupni poplachu. Součastně je těmto jednotkám vyhlášen technický poplach. 

Definice datové věty: Datová věta je souhrn informací vytěžených operátorkou TCTV 

112. V datové větě se nachází klasifikace události, místo, další nutné informace, jméno 

a číslo volajícího, jméno a číslo operátorky 112. Jedná se o krátkou zprávu v programu 

„SPOJAŘ“, do kterého jsou KOPIS HZS a OPIS HZS přihlášena a ve kterém se 

výjezdy provádí. 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9:22 Místo: HZS PS 1 Mladá Boleslav a HZS PS 4 

Mnichovo Hradiště, stanoviště ZZS Mladá Boleslav 

Situace: K místu nehody vyjíždí jednotky HZS PS 1 Mladá Boleslav s technikou TA 1 

Jeep a CAS K 27 Scania. Z HZS PS 4 Mnichovo Hradiště technika CAS 15 Mercedes 

Benz. Obě jednotky jsou vybaveny vyprošťovacím zařízením a prostředky k  poskytnutí 

předlékařské pomoci. Posádka ZZS Mladá Boleslav na základně. 

Vybavení vozidel HZS k vyproštění osob z havarovaných vozidel: 

Vozidla HZS jsou vybavena hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Výrobců je na 

našem trhu několik, ale nejpoužívanější jsou LUKAS, HOLMATRO, WEBER. Nářadí 

je poháněno motorovou jednotkou, která vytváří pro práci nářadí tlak oleje 630 – 750 

MPa. Pro poskytnutí předlékařské pomoci jsou vozidla HZS vybavena lékárnami, 

ručními kyslíkovými přístroji, vakuovými dlahami, krčními límci. 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 23              

Místo: TCTV 112 Kladno 

Situace: Operátorka TCTV 112 

telefonicky informuje operační PČR 

Ml. Boleslav o nehodě na R 10. O 

dvě minuty později operátorka 

TCTV 112 telefonicky informuje 

dispečink ZZS Mladá Boleslav o 

nehodě. 

Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 23 

Místo: OPIS HZS Mladá Boleslav 

Situace: Operační OPIS HZS Mladá 

Boleslav si telefonicky ověřuje zda 

ZZS Mladá Boleslav ví o nehodě na 

R 10. Volá dispečink ZZS Mladá 

Boleslav. 

 

Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 23 

Místo: Dispečink ZZS Ml. Boleslav 

Situace: Dispečerka ZZS Mladá 

Boleslav přijímá hovor z OPIS HZS 

Mladá Boleslav o nehodě na R 10. O 

dvě minuty později přijímá 

dispečerka ZZS hovor z TCTV 112, 

tj. šest minut po nahlášení nehody na 

TCTV 112. 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 24 Místo: ZZS Mladá Boleslav 

Situace: Dispečerka převzala od OPIS HZS Ml. Boleslav informaci o dopravní nehodě. 

Zadává údaje do výjezdového programu a telefonicky informuje výjezdovou sestru RLP 

Mladá Boleslav o výjezdu.  

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 25 Místo: Stanoviště ZZS Mladá Boleslav      

Situace: Posádka RLP vyjíždí k místu nehody. 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 25 až 9: 29 Místo: 46. Km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Na místě nehody poskytují ostatní řidiči zraněnému řidiči první pomoc. Je 10 

minut od nahlášení nehody. Složky IZS jsou na cestě k místu nehody 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 29 Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Na místo přijíždí jednotky hasičů a ihned provádí průzkum. Na místě Policie 

ČR. 

 



 

69 

Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 30 Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Velitel zásahu průzkumem zjišťuje, že se ve vozidle nachází těžce zraněný 

řidič. Je v bezvědomí, dýchá. Nohy má zaklíněné pod přístrojovou deskou. Jednotky 

připravují vyprošťovací zařízení. K vyproštění použijí rozpínací kleště LUKAS a 

střihací nůžky LUKAS. Jedná se o hydraulické zařízení pracující pod tlakem oleje 630 

Mpa. Tlak oleje vytváří benzínový agregát HONDA. Policie ČR oddělení dopravních 

nehod provádí dokumentaci nehody. Posádka ZZS Mladá Boleslav na cestě k místu 

nehody. 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 30 Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Jednotka zasahujících hasičů je rozdělena na dvě poloviny. Jedna provádí již 

zmíněnou přípravu vyprošťovacího zařízení a druhá polovina jednotky připravuje 

zraněného řidiče k vyproštění. Pomocí krčního límce mu fixují krční páteř. 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 32 Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Hasiči začínají vyprošťovat. Mají natažené dva řetězy. Jeden je uchycený o 

volantovou tyč. Druhý za nápravu. Tyto dva řetězy jsou pak rozpínacími kleštěmi 

přitahovány k sobě. Tím dochází k odtažení volantu a přístrojové desky z nohou řidiče. 

Po uvolnění nohou pak hasiči řidiče z dodávky vytahují. 

 

 



 

72 

Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 37 Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Zraněný řidič je z vozidla vyproštěn. Na místo přijela ZZS Mladá Boleslav. 

 

Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 38 Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Začíná spolupráce HZS + ZZS + PČR – základních složek IZS 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 38 Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Za dohledu lékaře ZZS provádí jednotka HZS a posádka ZZS naložení 

zraněného na nosítka. Pacient má fixovanou krční páteř a je uložen do vakuové matrace. 

Tím je pacient zajištěn pro nutný transport do nemocnice. Pro závažnost zranění a stav 

pacienta by byl vhodnější letecký transport do traumacentra. Jsou však neletové 

podmínky (hustá mlha) a proto LZS nemůže vzlétnout. 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 39 Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Zraněný řidič je za spolupráce jednotky HZS naložen do sanitního vozu. 

Protože mrzne a hrozí podchlazení řidiče, bylo na silnici provedeno pouze zajištění 

pohybového aparátu. V sanitním voze bude následovat další zajištění.  

Terapie:        2x žilní vstup, 

           Voluven 500ml i. v., 

  F 1/1 1000ml i. v., 

  Monitorace. 

Diagnoza: Kraniotrauma 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 40 Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: V sanitním voze je prováděno zajištění pacienta posádkou ZZS. Jednotka HZS 

provádí zasypání uniklých provozních náplní (nafta, motorový olej, chladící kapalina) 

sorbentem, úklid vozovky a uložení vyprošťovacího zařízení. Velitel zásahu 

prostřednictvím OPIS povolává na místo SÚS k dalšímu dočištění vozovky a likvidaci 

použitého sorbentu. 

 

 



 

76 

Datum: 21. 1. 2009 Čas: 9: 45 Místo: 46. km R 10 Turnov – Praha 

Situace: Posádka ZZS směřuje se zraněným řidičem na oddělení ARO Mladá Boleslav. 

Velitel zásahu předává místo zásahu PČR oddělení nehod a jednotky HZS PS 1 Mladá 

Boleslav a PS 4 Mnichovo Hradiště se po sbalení materiálu vrací na své základny – 

zásah končí. PČR po zdokumentování místa nehody vyčká příjezdu odtahové služby. Ta 

naloží havarovanou dodávku a SÚS provede úklid vozovky. Poté je provoz na 

rychlostní silnici R 10 obnoven. Po dobu záchranných a likvidačních pracích byla 

dálnice ve směru Turnov – Mladá Boleslav uzavřena a byl prováděn odklon dopravy na 

sjezdu Bakov nad Jizerou. Toto provádí místně příslušná hlídka PČR. 
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Datum: 21. 1. 2009 Čas: 10:10 Místo: PS 1 a PS 4 HZS okresu Mladá Boleslav 

Situace: Po příjezdu na základny provedou jednotky HZS ošetření použitého nářadí, 

doplnění PHM do agregátů, velitel zásahu PS 1 Mladá Boleslav sepíše Zprávu o zásahu 

(jednotka přijela na místo jako první, proto je velitelem zásahu příslušník této jednotky). 

Velitel jednotky PS 4 sepíše Dílčí zprávu o zásahu (jednotka na místo přijela v pořadí 

jednotek jako druhá). Jednotky HZS jsou připraveny na další výjezd. 

   

Datum: 21. 1. 2009 Čas: 10:30 

Místo: Stanoviště ZZS Mladá 

Boleslav 

Situace: Posádka ZZS předala 

pacienta a vrátila se zpět na 

stanoviště. Posádka provede 

doplnění použitého 

zdravotnického materiálu, úklid 

vozidla a je připravena na další 

výjezd. 
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 4. 2 Zhodnocení zásahu z fotoseriálu 

 Tato kapitola je volným pokračováním fotoseriálu. Prezentovaný zásah 

hodnotím z pohledu hasiče a z pohledu řidiče záchranné služby. Jednalo se o vážnou 

dopravní nehodu na rychlostní silnici R 10. 

 Nehoda byla volajícím ohlašována na linku evropského tísňového volání 112. 

A zde podle mého názoru, a to jak bývalého hasiče, tak i současného řidiče záchranné 

služby, vznikl první problém. Nehoda si vyžádala vážné zranění a následně se ukázalo, 

že jako poslední složka IZS na místo přijela záchranná služba. Důvodem byla zejména 

časová prodleva ve výjezdu oproti hasičům. Této problematice se více věnuji v diskusi. 

Druhým důvodem bylo místo nehody. Nehoda byla před sjezdem na Průmyslovou zónu 

ve směru Turnov - Praha, což pro posádku ZZS znamenalo jet až na sjezd Bakov nad 

Jizerou a najet do tohoto směru. V tomto ohledu měli hasiči výhodu. Jednak se při 

dopravní nehodě na této komunikaci posílají jednotky hasičů z obou směrů a jednak 

mohla jednotka ze stanice Mladá Boleslav zůstat stát v rychlém pruhu ve směru Praha – 

Turnov. Proto jejich dojezdové časy byly o poznání kratší než dojezd posádky ZZS.  

Pokud jedete na místo zásahu jako hasič, velitel družstva, a přijedete na místo 

jako první jednotka HZS, jste velitelem zásahu. Při vyhlašování technického výjezdu, je 

operačním důstojníkem oznámeno, co se stalo, kde se to stalo a která technika na výjezd 

vyjíždí. Pokud má bližší informace, upřesňuje i počet zraněných, nutnost vyproštění, 

popř. okolnosti, které mohou zásah ovlivnit. Toto vše vám pak cestou k zásahu běží 

hlavou. Kolik a v jakém stavu bude na místě zraněných, jak budou ve vozidle zaklíněni, 

jakým způsobem je budete vyprošťovat. Po příjezdu na místo zásahu může být ovšem 

vše úplně jinak. Musíte se během vteřin rozhodnout pro způsob vedení zásahu, použité 

vyprošťovací nářadí a samotný způsob vyproštění osoby. Jak zajistit její bezpečnost a 

bezpečnost všech zasahujících. Pokud je na místě zásahu záchranná služba, je situace 

snadnější. Zraněný je pak vyprošťován zajištěn, což je s přihlédnutím ke všem rizikům, 

výhodnější. V opačném případě velitel zásahu stojí před otázkou, zda začít vyprošťovat 

bez přítomnosti záchranné služby či počkat. Někdy je lepší méně, než více. V praxi to 

znamená, nehrát si na zachránce a opravdu počkat a zraněnému pouze monitorovat 

životní funkce. Komplikací je ovšem přítomnost „diváků“ – laiků, pro které je vždy 
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nepochopitelné, když profesionální záchranáři „stojí a nic nedělají“. Samozřejmě, že 

pokud zraněný nejeví známky života, s vyprošťováním se neotálí a provede se ihned, 

aby bylo možné mimo vozidlo začít s resuscitací. 

Musíte vždy počítat s tím, že se na místě zásahu najde někdo, kdo vám bude 

klást otázky typu, kde jsou ti hasiči, nebo kde je ta záchranka, kde jste tak dlouho atd. 

Tuto skutečnost neovlivníte, musíte na ni být připraveni a nesmíte se tím nechat ovlivnit 

a na otázky tohoto typu nereagovat. Naprosto ale chápu i druhou stranu. Pokud se něco 

stane, lidé volají o pomoc. Volají hasiče, volají „záchranku“, policii. A na místo pak 

tyto volané složky přijedou. Nechápou, že to není ten samý člověk, kterému událost 

ohlašovali. Že ti lidé, kteří na místě zasahují, neovlivní časový skluz při předávání 

výjezdů, za zpoždění většinou nemohou a že dodrželi zákonem stanovený čas výjezdu a 

dojezdový čas. To však nikdo nezmění a není jiná možnost, než být proti tomu obrněn. 

Nikdy se na místě zásahu nesmíte s nikým dostat do křížku, s nikým se hádat a vždy se 

musíte snažit chovat profesionálně. Může se také stát, že vše nepůjde tak, jak si 

představujete. Vyprošťování se bude komplikovat, přestane fungovat vyprošťovací 

zařízení. Komplikuje se zajištění pacienta a prodlužuje se doba jeho neodkladného 

ošetření. Ale i v tu chvíli se musíte chovat profesionálně a nedat znát, že se něco nedaří. 

Lidé jsou totiž velmi vnímaví a vždy se najde někdo, kdo vás pozorně sleduje.  

Dalo by se tedy říci, že je snazší být řidičem záchranné služby. Pokud přijedete 

na místo zásahu a na místě už hasiči jsou a vyprošťují, zapojíte se do záchranných prací. 

Pokud na místo přijedete a hasiči na místě ještě nejsou a zraněný je ve vozidle 

zaklíněný, vždy je spousta práce na jeho zajištění a přípravy k vyproštění. Když je 

zraněný vyproštěný, hasiči záchranné službě asistují při transportu do sanitního vozu. 

Nyní, když pracuji na záchranné službě, pomoc hasičů oceňuji. Pomohou se zraněným, 

když se resuscituje, střídají se s vámi v masáži srdce.  

V momentě kdy je zraněný ve voze, řidič asistuje lékaři a sestře při jeho 

zajištění, ošetření a na jejich pokyn zahájí transport do nemocnice, kde je zraněný 

předán. 

 Pro hasiče však zásah zdaleka nekončí. Zraněný je vyproštěn, předán záchranné 

službě a jednotka řeší další spoustu povinností. Je nutné provést zasypání uniklých 
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provozních náplní, jako je motorový olej, nafta nebo benzin, popř. chladící kapalina. Na 

to se používá sorbent, což je savá sypká hmota podobná písku. Jeho odstranění a 

likvidaci pak zajišťuje správa a údržba silnic, kterou si na místo zásahu velitel povolá. 

Když je třeba, asistují při odstranění havarovaných vozidel z komunikace. Samotné 

naložení vozidel na odtahovou službu pak už není v povinnostech hasičů.  

Po návratu na základnu, což je stejné pro všechny zasahující složky, je nutné dát 

vše v co nejkratší čase do stavu jaký byl před výjezdem. Očistit, uklidit, vyměnit, 

doplnit, sepsat zprávu o zásahu, zapsat výjezd a být připraven k dalšímu výjezdu. 
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5 DOTAZNÍK NA TÉMA - DŮVĚRA OBČANŮ KE SLOŽKÁM 

IZS, REAKCE A CHOVÁNÍ LIDÍ PŘI MIMOŘÁDNÉ SITUACI, 

ZNALOST TÍSŇOVÝCH LINEK                 

Pro téma mojí absolventské práce jsem vypracoval dotazník, kterým jsem chtěl 

mezi běžnými lidmi zjistit jejich znalost tísňových čísel, jejich volbu při vzniklé 

události a samotnou reakci při této události, důvěru ke složkám IZS atd. Na věk ani na 

pohlaví jsem se nezaměřoval. Záměr byl zjistit všeobecný přehled mezi lidmi. Věková 

struktura dotázaných byla od 15 – 60 let u studentů a lidí povolání všeho druhu, kromě 

pracujících ve složkách IZS. 

1)  Definujte prosím jednou větou, co si představujete pod pojmem integrovaný 

záchranný systém (dále jen IZS ). 

Na tuto otázku většina respondentů odpověděla, že se jedná o spolupráci hasičů, 

záchranné služby a policie u zásahu.  

2) Napište prosím, kdo podle vás patří do základních složek IZS?  

Všichni respondenti odpověděli shodně -  hasiči, záchranná služba, policie 

 

3) Připište prosím složku IZS, které podle Vás patří tísňové číslo. 

a) 150 …………………. 

 b) 155 …………………. 

 c) 158 …………………. 

I na tuto otázku byla od všech shodná odpověď a ukázala se znalost linek tísňového 

volání.  

 

4) Evropské číslo tísňového volání je? 

 a) 112 

 b) 911 

 c) 115 
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U této otázky jsem jako jednu z možností, uvedl číslo tísňového volání v USA. Byl jsem 

sám překvapen, jak se mi některé respondenty povedlo zmást a kolik jich toto číslo 

zvolilo.  

5) Stanete se svědkem dopravní nehody se zraněním osob. Které telefonní číslo 

zvolíte k oznámení nehody?  

a) 112  b) 150  c) 155  d) 158 

 

Z grafu je patrné, že polovina dotazovaných by volala přímo záchrannou službu. Jeden 

respondent, který také zvolil číslo 155 připsal, že je to rychlejší pro záchranu života a já 

souhlasím. 
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6) Stanete se svědkem dopravní nehody. Vozidlo ve stromě, uvnitř osoba rovně 

sedící na sedadle, při vědomí, stěžující si na bolest zad, z vozidla se nekouří a 

nejsou přítomny ani žádné známky požáru. Co budete dělat? 

 

a) Zastavím a jdu se podívat, co se stalo. Navážu kontakt se zraněnou osobou a zjistím 

její stav. Pak volám složku IZS…….(napište prosím tel. číslo, které byste volili). Pak 

požádám další svědky o zajištění protipožárního opatření, tedy o odpojení akumulátoru. 

Protože je osoba při vědomí, dýchá, stěžuje si na bolest zad, ale nejsou přítomny 

známky nebezpečí vzniku požáru automobilu, s osobou radši nehýbu, nechávám ji ve 

vozidle pod svým dohledem a vyčkám příjezdu záchranných složek. 

b) Nezastavím. Sice vidím dopravní nehodu, ale osoba vypadá, že žije a navíc u místa 

nehody už zastavilo jedno auto. Proto jedu dál. 

c) Zastavím. Ihned volám složku IZS……(napište prosím tel. číslo, které byste volili). 

Pak jdu k vozidlu. Navážu kontakt se zraněnou osobou. Zjistím její stav. Pak ji 

z vozidla vytáhnu a položím vedle vozidla………………(napište prosím, do jaké 

polohy osobu položíte). S takto zajištěnou osobou vyčkám příjezdu záchranných složek. 

 

 
U této otázky jsem byl mile překvapen. Všichni, kromě jednoho, který by nezastavil, 

vololili variantu a). Dál je pak z grafu patrné, že by respondenti k ohlášení nehody ve 

většině případech volali záchrannou službu. 

 

7) Jedete po silnici a u krajnice vidíte ležící osobu, vedle ní jízdní kolo. 

Zastavíte. Navážete s osobou kontakt a zjistíte její stav. Zjistíte, že osoba není 
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zraněna, nebyla sražena vozidlem, nejsou přítomny známky po srážce s vozidlem, 

osoba je pouze značně opilá a na silnici si prostě jen ustlala. Co budete dělat? 

 

a) nic, pojedu dál 

b) zavolám Policii ČR 

c) zavolám Záchrannou službu 

 

 
Tady je jasné, že většina dotazovaných by volala Policii ČR. V tomto případě bych i já 

sám váhal, ale spíš bych volal záchrannou službu. Protože nikdy nevíte, co mohlo této 

situaci předcházet a zda opravdu k tomu sražení nedošlo, nebo alkohol pouze nezastírá 

příznaky jiného, například interního, zdravotního problému. Každopádně 12 % lidí, 

kteří by nezastavili, něco napovídá. 
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8) Které ze složek IZS nejvíce důvěřujete? 

 a) hasičům b) záchranné službě c) policii 

 

 
Tento graf beru s rezervou a výsledek připisuji na vrub tomu, že pracuji na ZZS a že mi 

spíš většina respondentů chtěla udělat radost. Republikovou důvěru vedou totiž hasiči. 

 

 

 

9) Vyberte si složku IZS, ve které byste chtěli, pokud by byla ta možnost, 

pracovat. 

a) Hasiči 

b) Záchranná služba 

c) Policie 

 
V porovnání s předešlou otázkou velké překvapení. Ač je policie složka bez důvěry, 

chtělo by v ní pracovat nejvíce dotazovaných. 
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10) Myslíte, že vaše znalosti o tom jak se chovat a jak postupovat při 

mimořádné události (dopravní nehoda, požár, živelná katastrofa) jsou 

dobré? 

a) ano 

c) ne 

 
Výsledek jasný. U některých odpovídajích ano, bylo připsáno že sice znalosti mají, ale 

asi by v krizové situaci panikařili a nevěděli jak se zachovat. 

 

11) Myslíte, že vaše znalosti o tom jak se chovat a jak postupovat při mimořádné 

události (dopravní nehoda, požár, živelná katastrofa)by se měli více prohlubovat 

formou školení? Ať už ve školách, či v zaměstnáních? 

U všech odpovědí jasné ANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

87 

6 DISKUSE  

   
Diskusní část mé absolventské práce bych rád rozdělil na tři části, na tři diskusní fóra. 

 1. IZS jako studijní předmět 

 2. TCTV 112 

 3. Funkčnost IZS v praxi 

ad. 1. Studijní obor Diplomovaný zdravotnický záchranář přichází studovat lidé 

z oboru, lidé ze složek IZS, ale také lidé, kteří se do nástupu studia věnovali úplně jiné 

činnosti. Já jsem tento obor začal studovat jako hasič a končím ho jako řidič záchranné 

služby. Dovolím si říct, že záchranáři patří do základní složky IZS. Během studia se 

studenti učí latinský jazyk, anatomii a další zdravotnické obory, ale také informatiku, 

aby zvládli práci s počítačem. Mě osobně, ale chybí podrobnější informace o IZS a 

hlavně příprava na mimořádné události. Pokud nejste hasič a tyto informace, včetně 

zákona č. 239/ 2000 Sb. o IZS, se nedozvíte během služby při školení, při studiu vás 

tyto informace minou. Maximálně Vám je zmíněn odkaz na zákon o IZS, na který se 

stejně nepodíváte a dozvíte se pouze to, že velitelem zásahu je hasič. A to je podle mého 

názoru málo. Studenti a budoucí záchranáři by měli mít větší přehled o IZS a jeho 

složkách. Jak má vypadat spolupráce složek IZS podle zákona a jak vypadá v praxi. 

Jaká jsou práva a povinnosti těchto složek, ale i běžných občanů. Samozřejmě také 

postup při mimořádné události. Jak jsem však zjistil, tyto informace chybí i lidem 

z oboru. Navrhoval bych zpracování učební osnovy, která by se tohoto tématu týkala, 

nebo je alespoň přiřadit k jinému předmětu. Například k Informatice a výpočetní 

technice. Vzhledem ke skutečnosti, že na uživatelské úrovni umí PC ovládat cca 95% 

studentů, je zde předpoklad vložit osnovy věnující se krizovému a operačnímu řízení 

(„práce na dispečinku“). Podrobnější osnovy týkající se IZS bych přiřadil k předmětu 

ZVZ.  

ad. 2. Kdybych do mé práce vytvořil dotazník č. 2, který by byl určen pouze pro 

zaměstnance složek IZS a obsahoval by pouze jednu otázku, zaměřenou na TCTV 112 a 

její funkčnost v praxi, odpovědi by byly v naprosté většině negativní. I z mé zkušenosti 

a praxe bych musel jen souhlasit. Rád bych znal důvod, proč při předávání tísňových 

volání z TCTV 112 na příslušné dispečinky ZZS vzniká prodleva v průměru 4 minuty. 

Proč jsou na TCTV 112 vytěžovány informace od volajícího, který oznamuje zdravotní 
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problém a až po té, je přepojen na příslušný dispečink ZZS, kde je vytěžování informací 

opakováno. Vznikají pak konfliktní situace, nejen po telefonu, ale i při samotném 

zásahu posádek ZZS. Takže TCTV 112 „ANO, ale pouze pro cizince“. Pro občany ČR i 

nadále doporučuji zaběhlé tísňové linky 150, 155, 158.  

ad. 3. V porovnání s okolními zeměmi si dovolím konstatovat, že IZS je v ČR na velmi 

vysoké úrovni. V případě vzniku mimořádné události, všechny složky IZS, jak základní, 

tak i ostatní velmi kvalitně spolupracují. A to, jedná-li se o běžné události v našich 

životech, tak i mimořádné události, které do našich životů zasáhnou daleko výrazněji. 

Podle mého názoru, není ale kvalita IZS zásluha státu, ale v profesionalitě všech 

zasahujících a všech zúčastněných při záchranných a likvidačních pracích. Samozřejmě, 

že stát nastavil pravidla jak postupovat, ale v realitě bývá vše jinak a velmi často se 

musí improvizovat a to v „polních“ podmínkách. Ač máme zpracované manuály a 

havarijní plány na vzniklé události, jsme schopni je přizpůsobit momentální situaci a 

jsme schopni dělat při zásahu i činnosti, ke kterým nejsme přímo určeni. Narážím např. 

na USA, kde na každou práci je určen specialista a všichni se drží přesně daných 

postupů. Je k diskusi, jestli je to výhodou, či ne. Jestli si na sebe český záchranář 

neupletl bič, když ukázal, že je schopný zareagovat na každou situaci a vždy si poradit. 

Pro státní kasu je rozhodně tato varianta levnější. 
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ZÁVĚR 

 Hlavním cílem mé absolventské práce byl integrovaný záchranný systém a 

spolupráce jeho složek u zásahu. Toto téma jsem si zvolil ze dvou důvodů. Tím prvním, 

byla snaha zúročit praktické zkušenosti ze služby u HZS a konfrontovat je se zákonem o 

IZS. Proto jsem přesně ocitoval celý zákon a vždy přidal vlastní komentář z praxe. 

Jednak byla snaha podat zákon studentům oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář 

ve srozumitelné formě a jednak citované části přiblížit v reálných příkladech. Druhým 

důvodem byla podle mého názoru malá informovanost studentů o IZS a jeho zákoně. 

 Dílčími cíli byla historie základních složek IZS včetně systému jednotek PO a 

organizace přednemocniční neodkladné péče. Dále pak fotoseriál, jehož základní 

myšlenkou byla prezentace spolupráce složek IZS u zásahu a to od jeho vzniku, až po 

ukončení. Fotoseriál ukazuje nejen spolupráci, ale také některé problémy, které se 

mohou vyskytnout. V tomto případě to byla časová prodleva, která vzniká při 

ohlašování události na linku TCTV 112. 

 Práci pak doplňuje dotazník, kterým jsem chtěl zjistit znalost tísňových linek, 

důvěru ke složkám IZS, či reakci a postup při vzniklé události mezi běžnými lidmi. 

Doufám, že moje práce přiblíží studentům IZS a jeho složky v praktické ukázce 

a výklad zákona v reálných příkladech. 
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SUMMARY 

The Integrated Rescue systém and Cooperation of Its Components 

during the Intervention 

 
 This graduate work focuses on the integrated rescue systém (IRS) and, in 

particular on the interpretation of Law no. 239/ 2000 Coll. Of the IRS. The work is 

intended for trainee paramedics. The interpretation of this law is explained intellgibly 

with practical examples from the real life, which is the main aim of the work.  

 Sub goals of this work focus on the history of the basic components of the IRS, 

thein structure and organization.  

 The practical part is a photo series, which presents the cooperation of IRS during 

the intervention. It also contains the questionnaire that finds out the knowledge of 

emergency telephone numbers, behaviour in emergencies and konfidence in the IRS. 

 Graduate work is motivated by the desire to use broad practical experience of the 

employment with the Fire and Rescue Service. The graduate work is also aimed at the 

problems and deficiencies in IRS cooperation, in particular at the delay in transmitting 

emergency calls within the IRS.  

 Finally, the graduate work represents a practical demonstration of the Integrated 

Rescue Systém in the Czech Republic. 

 

Key words: integrated rescue system, cooperation, fire brigade, ambulance, police, 

deficiencies, time delay. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

HZSČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

GŘHZSČR – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

ÚSZS – Územní středisko záchranné služby 

PČR – Policie České republiky 

TCTV 112 – Telefonické centrum tísňového volání 112 

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

MZČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

OPIS – Operační a informační středisko 

KOPIS – Krajské operační a informační středisko 

TA 1 – Technický automobil kategorie 1 

CAS K 27 – Cisternová automobilová stříkačka s objemem vodní nádrže 2700 l. 

SÚS – Správa a údržba silnic 

ZVZ – Základy veřejného zdravotnictví 

 


