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Legislativa

 zákon 239/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
o integrovaném záchranném systému

 vyhláška č. 328/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o některých podrobnostech 
integrovaného záchranného systému 

 nařízení vlády č. 463/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o stanovení pravidel zapojování do 
mezinárodních humanitárních operací a náhrad 
výdajů vynakládaných právnickými osobami na 
ochranu obyvatelstva



Co je to IZS

IZS je koordinovaný postup jeho složek při 
přípravě na mimořádné události a při 
provádění záchranných a likvidačních prací.

IZS tedy není organizací v podobě instituce, 
ale jen vyjádřením pravidel spolupráce mezi 
jeho složkami.



Složky IZS

Základní složky

 Hasičský záchranný sbor ČR, 

 jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami PO

 Zdravotnická záchranná služba

 Policie ČR



Složky IZS
Ostatní složky
 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



Úkoly základních složek IZS

 zajišťují nepřetržitou pohotovost pro 
ohlášení vzniku mimořádné události 

 vyhodnocují ohlášení

 zajišťují neodkladný zásah v místě 
mimořádné události

 rozmisťují síly a prostředky na území ČR

 předávají si informace o mimořádných 
událostech mezi sebou



Typové činnosti

 katalog typových činností je jakýmsi 
manuálem pro činnosti jednotlivých složek 
IZS

 v současnosti je vydáno 16 typových 
činností

 pro každou složku IZS je pevně stanoven 
seznam úkolů a úkonů, které musí zajistit

 jedná se o neveřejnou dokumentaci



Mimořádná událost

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé 

působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními  vlivy, a také havárie, 

které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací.



Vlastní zásah

Vlastní zásah na MU můžeme rozdělit do tří časových 
oblastí:

- záchranné práce
- likvidační práce
- asanační práce

U zásahu na MU se však můžeme setkat jen s 
jednou, dvěma nebo všemi třemi druhy prací



Koordinace složek IZS

Koordinace složek může probíhat v závislosti 
na typu MU na třech úrovních:

 na taktické úrovni (velitel zásahu)

 na operační úrovni (OPIS, KOPIS)

 na strategické úrovni (ORP, Kraj)



Spolupráce u zásahu

 velitelem zásahu IZS na na místě MU stává velitel 
složky, jehož činnost převládá

 velitele zásahu IZS určuje plán typové činnosti, 
pokud se jedná o typ události, pro kterou existuje 
plán typové činnosti 

 velitel zásahu má pravomoc vyžadovat na místě 
MU osobní a věcnou pomoc od fyzických i 
právnických osob

 v případě velké nebo závažné MU požádá starostu 
ORP, popř. hejtmana (cestou ORP) o řešení MU 
na strategické úrovni



Smlouvy mezi složkami IZS

 základní složky IZS mezi sebou neuzavírají žádné 
smlouvy, jejich činnost je upravena legislativou

 sepisují se smlouvy mezi základními složkami IZS 
a ostatními složkami IZS, popř. s fyzickými 
podnikajícími nebo právnickými osobami

 při zásahu IZS se ostatním složkám proplácejí 
náklady na zásah (proplácí Krajský Úřad)


