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Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a jeho role v jednotlivých členských státech 
Evropské unie 

 
Anotace 
 
Příspěvek se zaměřuje na jednotné evropské tísňové číslo 112 jako na jeden z nástrojů ke 
zlepšování bezpečnosti v Evropské unii. Text se věnuje jak samotnému vzniku tísňové linky 
112 a její původní filosofii. Je zde zdůrazněn význam orgánů Evropské unie, jakožto garanta 
dodržování pravidel při zavedení a provozování tísňové linky 112 v členských státech Unie, 
ale i koordinátora v rámci projektů pro podporu tísňové linky a zlepšení přístupu k tísňovému 
volání. Druhá část je věnována tísňové lince 112, jakým způsobem je tato tísňová linka 
zavedena a provozována v jednotlivých členských státech unie. Je zde ukázáno, jaká řešení 
zvolili jednotlivé členské státy a jak významnou roli tato tísňová linka hraje v rámci národního 
systému tísňového volání. Na základě srovnání jednotlivých systémů byla provedena základní 
kategorizace a vyhodnoceny nejrozšířenější způsoby provozování tísňových linek 112 v rámci 
Unie. 
 
Klíčová slova 
 
Tísňové volání, jednotné evropské tísňové číslo 112, členské státy Evropské unie, 
harmonisace. 
 
Summary 
 
The study is focused on the unified „European“ emergency number 112 as one of the 
instruments for  improving the security in the European Union Member States. First part of 
the study is devoted to the establishment of emergency line 112 itself and its original 
philosophy. Importance of the European Union institutions is stressed as a guarantee of 
compliance with the implementation and operation of an emergency call 112 in the Member 
States, but also as the coordinator of the project to support the emergency services and 
improve access to emergency calls. The second part handles with the emergency number 
112, including the description how is this hotline established and operated in individual 
Member States of the Union. It is shown, what solutions are chosen by individual Member 
States as well as importance of the role that the emergency service plays within the national 
emergency call system. On the basis of the comparison of different systems that have been 
implemented and evaluated is created the basic categorisation of the most common ways of 
operating the emergency number 112 in the Union. 
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Seznam zkratek1 
 
COCOM  Coordinating Committee 
CTV  Centrum tísňových volání 
EENA  European Emergency Number Association 
ERC  Emergency Response Centre 
EU  Evropská unie 
ES  Evropské společenství 
GIS  Geografický informační systém 
GSM  Global System for Mobile 
IMEI  International Mobile Equipment Identity 
IP  Internet Protocol 
ISDN  Integrated Services Digital Network 
IZS  Integrovaný záchranný systém 
OAC  Operator Assistance Centre 
SIM  Subscriber Identity Module 
SMS  Short Message Service 
TCTV  Telefonní centrum tísňového volání 

                                                           
1
 Seznam nepostihuje zkratky některých zahraničních platforem, které se v textu objevují jednorázově a jsou na 

tomto místě ihned rozvedeny a vysvětleny. 
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Filosofie evropského tísňového čísla 112 
 
Jednou ze základních podmínek kvality života a jeho udržitelnosti jsou dobře fungující 
bezpečnostní a záchranné mechanizmy, mezi něž patří i služby tísňového volání. Když je 
nepotřebujeme, ani nevíme, že existují. Od dětství jsou lidé zpravidla vychováváni k tomu, 
aby, věděli jak a kde ve svém rodném státě (státě trvalého pobytu) v nouzi požádat o pomoc. 
Ale jak požádat o pomoc, když se jednotlivec dostane do zahraničí. To může představovat 
určitý problém. Většina osob ani nezná čísla tísňových linek sousedních států.  
 
Se snahou o řešení této výzvy přišli zástupci Evropského společenství. Jejich vizí bylo vytvořit 
jedno (jednotné) evropské číslo tísňového volání, které bude fungovat pokud možno pro 
každou tísňovou situaci v každém členském státě, pro každého obyvatele2 v každou denní 
dobu. Jak to všechno vzniklo? 
 
Na počátku byla snaha vytvořit společnou Evropu. Jestliže v šedesátých letech XX. století byla 
evropská spolupráce formována hospodářskou politikou, v devadesátých letech se začala 
spolupráce přelévat i do dalších oblastí jako jsou např. sociální kulturní, environmentální  
a také v otázkách bezpečnosti. Zvětšující se společný evropský hospodářský prostor založený 
na základních čtyřech svobodách (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu).3 Konkrétní 
podobu a garance pro realizaci svobody pohybu pak stanovuje Schengenská dohoda, kde se 
signatáři zavázali k postupnému odstranění všech hraničních kontrol. Dalším výrazným 
milníkem bylo zavedení statutu „Euro občanství“4 umožňující občanům Unie svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských států. Bezhraniční prostor a svoboda volného 
pohybu také přinesla mnohá úskalí v otázkách bezpečnosti při cestování a dopravě. Občané 
společenství často cestují pracovně přes hranice vlastního státu, nebo jako turisté. Vzrostla 
také mezinárodní doprava v rámci členských států. Při těchto cestách se může občan dostat 
do situace kdy je ohrožován na životě, je ohrožován jeho majetek, nebo se dostane do 
mimořádné situace kdy je nucen využít tísňových služeb. K oznámení mimořádné události 
dochází většinou formou telefonního volání na tísňovou linku. První problém může nastat, 
když občan cizího státu nezná čísla tísňových linek v daného státu. V rámci Evropy stát od 
státu používá jiná čísla tísňových linek, proto málokterý občan bude vědět jaké tísňové číslo 
v daném státě použít. Druhým problémem může být jazyková bariéra, kdy operátor tísňové 
linky nebude schopen převzít tísňovou zprávu a tím nedojde k vyslání adekvátní pomoci. 
Neposledně může nastat situace, kdy cizí občan v tísni především při dopravních nehodách 
nebo při jiných neštěstích nebude schopen určit místo, kde se nachází. V tomto případě 
může dojít také k zpoždění nasazených sil a prostředků potřebných pro záchranu. V zájmu 
zlepšení bezpečnosti občanů společenství začali orgány evropského hospodářského 
společenství konat. Bylo nutné vytvořit takový systém, aby občan společenství i mimo území 
domovského státu v rámci Společenství mohl využít služeb tísňového volání, dostane-li se do 
takové situace, kdy je nucen žádat o pomoc tísňové služby ať pro sebe samotného nebo pro 
jiného člověka který se ocitl v nouzi a to formou volání na jedno univerzální číslo, kde může 

                                                           
2
 „Obyvatel“ (resident) je pojem, uvedený mimo jiné v tzv. Haagském programu „Společného prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva“, který neomezuje tyto bezpečnostní „výdobytky“ pouze na občany členských států. 
3
 KÖNIG, P. a kolektiv, Učebnice evropské integrace, Barrister & Principal, Brno 2007, s. 24 až 26. 

4
 Občanství Unie je zakotveno v článku 18 Smlouvy o založení ES - Každý občan Unie se těší právu svobodně se 

pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených v této smlouvě. 
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oznámit jakoukoli mimořádnou událost. Tato událost bude odbavena vysláním záchranných 
složek na místo události v adekvátním složení a množství. Přitom operátor univerzálního čísla 
tísňového volání musí být schopen převzít nouzové volání i v cizím jazyce. Protože jednotné 
univerzální číslo pro tísňové služby již úspěšně fungovalo ve státech Severní Ameriky  
a v Austrálii, bylo rozhodnuto použít obdobný model. V roce 1991 rozhodla Rada evropského 
hospodářského společenství zavést na celém území společenství jedno univerzální číslo 
tísňového volání 112, které by platilo pro všechny záchranné složky a fungovalo by součastně 
s vnitrostátními tísňovými linkami členských států. Toto rozhodnutí bylo závazné pro všechny 
členské státy, tato kritéria musely splnit i státy, které se staly členy evropského společenství 
v pozdější době. Jednotné tísňové číslo není pouhým „výmyslem“ orgánů evropského 
Společenství. Tento model byl již úspěšně odzkoušen v dalších státech. Cílem bylo: 
 

 vytvořit rychlý a dostupný systém předávání zpráv o mimořádné a krizové události od 
občana ke všem záchranným složkám; 

 tísňové volání musí být bezplatné;  

 volání musí být umožněno ze všech koncových hlasových zařízení telefonních sítí; 

 zajistit nepřetržitý provoz tísňové linky. 
 

Historie univerzálních tísňových linek 
 
Do značné míry ovlivňuje kvalitu lidského života technický pokrok a to nejen pozitivně, ale  
i negativně. S technickým pokrokem došlo ke zkvalitnění lidského života, ale dostavila se také 
i nová nebezpečí. S rozšiřující se industrializací také docházelo ke kumulaci populace, což 
vedlo ke zvýšení vzniku mimořádných a krizových událostí. Technický pokrok však také 
přinesl účinný nástroj pro vzdálenou komunikaci, kterou byl z počátku telegraf, později ho 
nahradil telefon, jehož pomocí bylo možné přivolat patřičnou pomoc v nouzi. Historický 
vývoj linek tísňového volání lze datovat do třicátých let dvacátého století, kdy se již stal 
telefonní přístroj hojně používaným prostředkem dálkové komunikace. První volání s žádostí 
o pomoc byla směřována na ústřednu, kde vás spojovatel spojil konkrétní službou např. 
hasičskou zbrojnicí, nemocnicí, policejní stanicí. V té době ještě neexistovaly speciální 
záchranné složky vyjma velkých měst. Po zavedení automatických ústředen, kdy se volby 
požadované stanice prováděly pomocí rotačního číselníku, byla telefonní čísla přidělována 
podle oblastí a podle zavedení přístroje. Čísla složek, které poskytovaly pomoc v nouzi, 
nebyly tvořeny podle jednotného klíče, takže se lišila podle oblastí a států. S nápadem 
vytvořit jednotné snadno zapamatovatelné číslo pro nejpoužívanější záchranné služby přišli 
ve Spojeném království.  
 
První jednotné tísňové číslo 999 
 
Jako první univerzální číslo tísňových volání vzniklo číslo 999. Klíčovou roli při zrodu tohoto 
čísla sehrál požár 10 listopadu 1935 v Londýně, kde při tomto požáru zemřelo 5 žen. Soused 
oněch žen Norman Macdonald ve snaze přivolat pomoc požárníků neuspěl, došlo 
k pochybení ze strany spojovací ústředny. Za přispění rozhořčeného Macdonaldova dopisu 
vládnímu vyšetřovateli vláda zřídila výbor pro vytvoření specializované tísňové služby, která 
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by sdružovala přístup k záchranným složkám.5 Nejprve byla tato služba zavedena v Londýně  
30. června 1937 na 91 automatických ústřednách, poté byla rozšířena na národní úrovni  
a k plnému pokrytí došlo až v roce 1948.6 Že se jednalo o dobrou volbu, potvrdily válečné 
roky, kdy docházelo na území Londýna vlivem bombardování k velkému počtu požárů. Válka 
také zpomalila zavádění této služby na celém území států. V roce 1950 už dosáhl počet 
hovorů na tísňovou linku 80 tisíc hovorů za kalendářní rok. Jednotné číslo tísňového volání 
999 zvoleno ze dvou hledisek, muselo být snadno zapamatovatelné a snadno vytočitelné na 
veřejných telefonních automatech bez použití mince. Toto tísňové číslo také převzaly další 
státy např. Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Maroko, Bahrajn, Katar, Bangladéš, 
Botswana, Ghana, Keňa, Hongkong, Malajsie a Singapur. Tísňové číslo 999 je i nadále 
požíváno ve Spojeném království především pro záchranné složky policie, hasičů a záchranné 
služby později ještě rozšířené o pobřežní hlídku a horskou službu. V prosinci 1992 Bylo 
spuštěno ve Spojeném království evropské tísňové číslo 112. Dělo se tak s poměrně malou 
publicitou: primárním číslem pro tísňové volání byla nadále linka 999. K částečnému posunu 
došlo až při rozmachu mobilních telefonů, kde již od výrobce telefonů prodávaných v Evropě 
je přednastavena funkce pro volání na tísňovou linku 112 – a to i bez aktivační karty. 
Důvodem je snaha umožnit dovolat se snadno pomoci při dopravních nehodách a různých 
neštěstích i od jiných mobilních operátorů.  
 
Historický vývoj a současnost tísňového čísla 112 
 
Na počátku evropského integračního procesu stály především ekonomické zájmy členských 
států. Postupně však členské státy začaly pociťovat potřebu nejen v rovině ekonomické ale 
také související rovině politické. Postupné sbližování a harmonický rozvoj hospodářské 
politiky ve snaze o nepřetržitý vyrovnaný růst a stabilitu, těsnější vztahy mezi členskými státy 
a zvyšování životní úrovně měly za následek větší provázanost členských států a na 
důležitosti také získaly orgány evropského společenství. Budování společného trhu 
založeného na čtyřech základních svobodách vyžadovalo vytvoření a použití celé řady 
podpůrných nástrojů.7 Volný pohyb osob a podnikání přes hranice státu měly za následek, že 
se člověk může dostat do situace, kdy je nucen žádat o pomoc. Nejjednodušší  
a nejrozšířenější je zavolat o pomoc v mimořádné situaci pomocí telefonního přístroje a to 
na linku tísňového volání. Protože došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest 
v rámci států společenství. Každý členský stát tehdy používal vlastní čísla tísňového volání, 
která většinou cizinci neznali, a také docházelo k jazykovým problémům při nahlašování 
tísňových zpráv.  
 
Na počátku procesu vzniku tísňového čísla 112 byla konference evropských poštovních 
telekomunikačních správ (CEPT)8 v roce 1989, která byla iniciována Evropskou komisí. Tato 
konference měla za následek vytvoření skupiny odborníků, která dostala za úkol vyhodnotit, 

                                                           
5
 999 Emergency Service Is 70 Years Old, Handles 30 Million Calls Each Year; in: Public Technology, 2. VII. 2007 

<http://www.publictechnology.net/content/10035>. 
6
 History Of The 999 Number; in: Utter Trivia  <http://www.uttertrivia.com/emergencytelephonenumber.php>. 

7
 FIALA, P., PITROVÁ, M., Evropská Unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2005, s. 68 až 69. 

8
 Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) započala 26. června 1959 jako koordinační 

orgán pro evropské telekomunikační a poštovní organizace zkratka pochází z francouzského Conférence 
Européenne des administrations des Postes et des Télécommunications. 
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zda lze realizovat záměr zavedení jednotného tísňového čísla. Zpráva skupiny odborníků 
potvrdila, že jednotné tísňové číslo pro celou Evropu může být vytvořeno. Také navrhla 
Komisi zvolit třímístné číslo “112“. Toto konkrétní číslo bylo zvoleno jakožto číslo, které již 
existovalo ve dvou členských státech pro jednu z tísňových složek (Spolková republika 
Německo využívala číslo 112 jako národní číslo hasičů /Feuerwehr/ a Itálie jej využívala pro 
potřeby četnictva /Carabinieri/). Zpráva potvrzovala, že většina členských států je schopna 
realizovat tuto službu do roku 1992.9 Na základě této zprávy Rada evropského společenství 
svým rozhodnutím č. 91/396/EHS ze dne 29. července 1991 rozhodla o zavedení jednotné 
evropské linky tísňového volání 112 především z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými 
službami v rámci evropského společenství. Rozhodnutí Rady ES jako přímo aplikovatelný 
závazný předpis zavázal členské státy zajistit, že číslo 112 muselo být zavedeno ve veřejných 
telefonních sítích, jakožto i v integrovaných službách digitálních sítí jako jednotné evropské 
číslo tísňového volání. Dále toto číslo muselo být zavedeno současně s jinou existující 
národní linkou tísňového volání a to do 31. prosince 1992. Pokud to nebylo možné 
z technických, finančních, geografických nebo organizačních důvodů v členském státě tuto 
linku spustit dle plánu, musel tento stát provést taková opatření, která nejlépe vyhovují 
vnitrostátní organizaci záchranných systémů s cílem zajistit, aby volání tohoto čísla byla 
přiměřeně zodpovězena i v cizí řeči a aby byla zabezpečena odpovídající reakce na toto 
volání. Nejzazší zavedení linky jednotného evropského čísla tísňového volání 112 bylo 
stanoveno na 31. prosince 1996. V souvislosti se zavaděním tohoto tísňového čísla bylo 
nutné provést legislativní kroky. Směrnice Evropského parlamentu a rady ze dne 7. března 
2002 č. 2002/22/ES o univerzální službě a uživatelských právech týkajících se sítí a služeb 
elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě). Směrnice – jakožto závazný 
pramen sekundárního práva Společenství – není přímo aplikovatelná. Určuje pouze cíle, 
kterých má být dosaženo, však forma, jak bude cíle dosaženo, je nečlenském státě. Ten 
zodpovídá za správnou implementaci směrnice v rámci vlastních legislativních procesů. Tato 
směrnice obsahuje pravidla pro zřizovatele a provozovatele veřejných telefonních sítí  
a provozovatele univerzální služby zabezpečit nepřetržitý a bezplatný přístup k číslu 
tísňového volání z veřejných telefonních automatů, bezplatné volání čísel tísňového volání, 
povinnost zajišťovat informování veřejnosti o existenci a podmínkách používání čísel 
tísňového volání. V souvislosti s masovým rozšiřováním obliby mobilních telefonů bylo nutné 
upravit i legislativu, 25. července 2003 vydala Komise doporučení č. 2003/558/EC10  
o zpracování místa volajícího v elektronických komunikačních sítích v zájmu zlepšení určení 
místa volajícího pro účely tísňového volání. Poskytování informací o poloze volajícího všem 
tísňovým službám u všech volání na tísňové číslo 112, u mobilních koncových přístrojů 
zeměpisnou polohu ve veřejné síti údaje s fyzickou adresou koncové stanice.11 Dále toto 
doporučení vyzívá členské státy k sjednocení standardů přenášených dat k lepší 
kompatibilnosti systému a vyvíjení takové komunikační technologii, které by přispěly 
k používání lokalizačních prostředků s vysokou přesností (kombinace GSM a GPS). 
V listopadu 2009 byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která 
mění některá ustanovení směrnice o univerzální službě č. 2002/22/ES. V otázkách tísňové 

                                                           
9
 Numéro d’appel d’urgence unique pour toute l'UE; in: Portail des Secours. 

<http://www.112.public.lu/organisation/csu/numero/index.html>. 
10

 Doporučení Komise č. 2003/558/EC ze dne 25. července 2003; in: EurLex. 
<http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:189:0049:0051:EN:PDF>. 
11

 OŠŤÁDALOVÁ, T., Zavedení tísňové linky 112 v České republice, SPBI, Ostrava 2005, s. 4 až 7. 

http://www.112.public.lu/organisation/csu/numero/index.html
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linky 112 ukládá členským státům umožnit přístup k tísňovým linkám tělesně postiženým, 
s tím že by směrnice měla být implementována ve všech členských státech do května 2011. 
S rostoucím rozvojem nových technologií používaných v telekomunikaci bylo nutné 
v posledních letech reagovat na možnosti přístupu k tísňovým linkám i z dalších zdrojů. Se 
stoupající oblibou volání pomocí vysokorychlostního internetu bylo nutné přijmout opatření 
pro příjem tísňového volání i z těchto zařízení. Většina států za pomoci poskytovatelů těchto 
služeb je schopna z VoIP přijímat tato tísňová volání. Problematické je však určování polohy, 
zde však záleží na vyspělosti technologií poskytovatelů těchto služeb. Podle zprávy 
Komunikačního výboru COCOM 09-11 jsou členské státy schopny na svých TCTV 112 přijímat 
tísňová volání z VoIP sítí. Výjimku tvoří Španělsko, kde záleží na centru TCTV 112 a Rakousko, 
kde tato služba není doposud přístupná. Další alternativou příjímání tísňového volání na 
TCTV 112 je příjem pomocí tísňového faxu na předem vytvořeném formuláři, tato služba je 
především určena osobám s poruchou komunikačních schopností. Pro tyto občany je ještě 
možnost přístupu na tísňová centra 112 pomocí veřejných telefonních automatů upravených 
k odesílání online textu na TCTV 112 a speciálních mobilních komunikátorů umožňujících 
komunikaci pomocí online textu (viz projekt REACH 112). 
 
Vlivem stále rozšiřujícího se prostoru Evropské unie se zvětšuje prostor, na kterém je 
používáno jednotné tísňové číslo 112. Taktéž státy, které se na vstup do Unie se teprve 
chystají, musí splnit určité podmínky spojené se vstupem do Evropské unie. Jednou 
z podmínek je zavést jednotné tísňové číslo 112. 
 

 
Znak jednotného evropského tísňového čísla 112 

 
Komise také sleduje, jak je zavádění a fungování tísňového čísla 112 v členských státech 
prováděno především prostřednictvím komunikačního výboru COCOM12, který sdružuje 
zástupce orgánů členských států odpovídajících za komunikační sítě a služby elektronické 
komunikace. Skrze komunikační výbor dochází k poskytování údajů o zavedení linky  
a fungování linky a stanovují osvědčené postupy při zavádění a provozování, protože ne 
všechny členské státy splnily podmínky beze zbytku, i když tato služba funguje ve všech 
členských státech. To s sebou přináší komplikace při zavádění nových služeb v rámci TCTV 
např. spuštění projektu e-Call.  
 

                                                           
12

 Komunikační výbor COCOM (Coordinating Committee) při Evropské Komisi, výbor pomáhá komisi 
v uskutečňování jejich kompetencí. Členové výboru jsou zástupci členských států, jednání probíhají nejméně 
dvakrát za každé čtvrtletí. První jednání se uskutečnilo 10. července 2002. 
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O komplikacích, které sebou zavedení jednotného tísňového čísla přineslo, bude řeč v dalším 
textu. 
 
Komplikace při zavádění a provozování 112 v členských státech Evropské unie 
 
Zavedení jednotného tísňového čísla 112 má usnadnit veřejnosti řešení problematické 
situace jak doma tak především v zahraničí. Bez ohledu na to, kam jedou v rámci Unie, si 
musí pamatovat pro případ nouze jedno jednoduché číslo, na kterém se mohou obrátit  
o pomoc. I když toto tísňové číslo funguje bezmála dvacet let, stále není dořešena spousta 
základních otázek. Od roku 2009 plně funguje služba ve všech 27 členských státech, takže je 
dostupná na celém území EU, ne však ve stejné kvalitě ve všech členských státech. Ve 
skutečnosti dochází k mnoha závažným problémům. Často kritizovaným nedostatkem jsou 
především jazykové překážky při přijímání tísňových zpráv, způsobené malým počtem 
dostupných jazyků ze strany operátoru TCTV 112, nedostatečná schopnost lokalizovat 
volajícího z mobilního telefonu (zastaralé nebo nevhodné technologie), dlouhá doba při 
odbavování tísňového volání a neposledně malé povědomí o existenci této služby 
v některých členských státech.  
 
O některých nedostatcích a jejich nápravě bude řeč podrobněji. 
 
Dodržování unijní legislativy spojené se zavedením a provozem tísňového čísla 112 
 
Zodpovědnost za zřízení a provozování jednotného tísňového čísla 112 na svém území nesou 
členské státy. Část zodpovědnosti je také na orgánech Unie a to především na Komisi. 
V tomto případě úlohou Komise je monitorování fungování tísňového čísla 112 v členských 
státech, v případě potřeby je oprávněna na základě svých pravomocí podniknout právní 
kroky. Komise jakožto orgán nezávislý na členských státech výhradně reprezentuje zájmy 
Společenství, je orgánem výkonným, iniciativním a kontrolním s širokými pravomocemi. 
Kontrolní pravomoci spočívají především ve sledování dodržování práva Společenství 
především členskými státy, ale také jejich subjekty. Zjistí-li Komise porušení komunitárního 
práva, zahajuje příslušné řízení proti členskému státu a to podle článku 226 smlouvy ES.13 
Počáteční fáze řízení je zcela neformální a neveřejná, komise vyzve dotyčný stát k vyjádření, 
k nápravě. Nedojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, může vše skončit podáním žaloby 
k Evropskému soudnímu dvoru. Uzná li Soudní dvůr, že dotyčný stát nesplnil některou 
z povinností, které pro něj vyplývají z evropského práva, je tento členský stát povinen 
přijmout opatření nutná k vykonání rozsudku Evropského soudního dvora.14 V souladu 
s předpisy se zaváděním jednotného tísňového čísla ve všech členských státech zahájila 
Komise řízení pro porušení práva proti 14 členským státům. Ne však všechna řízení skončila 

                                                           
13

 Článek 226 (bývalý článek 169) Smlouvy o založení ES – Má-li Komise za to, že členský stát nesplnil povinnost, 
která pro něj z této smlouvy vyplývá, vydá o tom odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto státu podat 
vyjádření. Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc Soudnímu 
dvoru.  
Plné znění Smlouvy o založení Evropského společenství viz: Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii  
a Smlouvy o založení Evropského společenství; in: Úřední věstník Evropské unie, 29. XII. 2006  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:CS:pdf>. 
14

 TÝČ, Vladimír, Základy práva Evropské Unie pro ekonomy, Linde Praha 2006, s. 36 až 37. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:CS:pdf
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před Evropským soudním dvorem. Jednalo se nejprve o řízení pro porušení práva 
v souvislosti s dostupností tísňové linky, které bylo nejprve zahájeno v roce 2004 proti Polsku 
a po sjednání nápravy bylo řízení ukončeno v prosinci 2005. Další řízení ve stejné věci bylo 
zahájeno proti Bulharsku v roce 2007, kde nebyly splněny podmínky dostupností tísňového 
volání na celém území státu, po splnění podmínek bylo řízení ukončeno v lednu 2009. 
Nejvíce řízení pro porušení práva bylo zahájeno v otázkách lokalizace volajícího z pevných  
a mobilních sítí, to proti 13 členským státům, ve čtyřech případech skončilo řízení před 
Evropským soudním dvorem. V únoru 2006 zahájila Komise řízení proti Kypru, Řecku, Irsku 
Lucembursku, Itálií, Nizozemsku a Portugalsku. Vesměs všechna řízení již byla ukončena 
s tím, že se již v členských státech stala náprava. Řízení proti Kypru bylo ukončené v říjnu 
2006, kdy se stala náprava ze strany operátorů mobilních telefonů instalací technologie na 
přibližné zjišťování volajícího z mobilní stanice. V tomtéž měsíci bylo ještě ukončeno řízení 
proti Irsku a Lucembursku, kde byly instalovány nové technologie na operačních střediscích 
TCTV 112 umožňující přibližnou lokalizaci volajícího z mobilních stanic v krátkém čase. Řízení 
proti Portugalsku bylo ukončeno v říjnu 2007 s tím, že lokalizace volajícího je již možná ze 
všech TCTV 112 na území státu, k tomu to datu bylo ukončeno řízení proti Řecku s tím, že je 
možná lokalizace volajícího jak z pevných tak i mobilních stanic. Dne 9. října 2008 rozhodl 
Evropský soudní dvůr, že Nizozemsko neprovedlo směrnici, která se týkala zjišťování polohy 
volajícího na TCTV 112. Nizozemsko zprovoznilo technologii pro přibližné zjišťování volajícího 
z mobilních stanic ve všech TCTV 112 na území státu ke dni 1. července 2009 v říjnu téhož 
roku bylo řízení pro porušení zastaveno. Nejnedisciplinovanější při zavádění a provozování 
TCTV 112 je Itálie Dne 15. ledna 2009 Evropský soudní dvůr rozhodl, že Itálie neprovedla 
směrnici č. 2002/22/ES zejména informace o poloze volajícího nejsou k dispozici havarijním 
službám, které slouží při mimořádných událostech po celé Itálii v případě volání na TCTV 112 
z mobilních stanic. V reakci na výzvu dopisem v návaznosti na rozsudek Evropského soudního 
dvora italské orgány plánovaly realizovat instalaci dočasného systému, který by umožnil 
přinést informace o poloze volajícího na TCTV 112, měl být realizován v poměrně krátké 
době. Tento systém měl pracovat od října 2010, nicméně nezačal fungovat na celém území 
státu, vzhledem k tomu že nebyly splněny podmínky rozsudku Evropského soudního dvora ze 
dne 1. července 2009. Komise zahájila další kroky, které mohou skončit uložením finančních 
sankcí Itálii po tu dobu, pokud nebude sjednána náprava. Itálie ještě čelila řízení pro 
porušení práva v souvislosti s provozováním tísňového čísla 112 ohledně odbavování hovorů 
na tísňové číslo 112. Příjem tísňových volání je spádován na centra karabiniérů. Tyto hovory 
nelze dále předat k vyřízení dalším požadovaným havarijním službám. Řízení v této věci bylo 
zahájeno v dubnu 2006 a ukončeno bylo po sjednání nápravy až v lednu 2009. Další řízení 
proti členským státům komise zahájila v říjnu 2006 na základě zprávy Komunikačního výboru 
COCOM proti Belgii, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Slovensku. Taktéž se jednalo o řízení 
v otázkách určování polohy volajícího. Belgie odstranila nedostatky v určování polohy u 
mobilních telefonů na všech TCTV 112 k 1. březnu 2007, na základě tohoto zjištění ukončila 
Komise řízení v červnu téhož roku. Maďarsko dokončilo modernizaci TCTV 112 ve spolupráci 
s poskytovateli mobilních telefonních služeb, takže plné spuštění systému na určování 
polohy volajícího na všech TCTV 112 bylo k dispozici počátkem července 2007. Komise 
ukončila řízení proti Maďarsku v říjnu 2007. Lotyšsko splnilo požadavky kladené na určování 
polohy volajícího z mobilních telefonů k 1. lednu 2008, řízení Komise ukončila proti Lotyšsku 
v únoru 2008. Polsku se podařilo odstranit nedostatky ze strany poskytovatelů mobilních 
telefonních služeb a to dlouhou odezvu na polohu volajícího, která byla zkrácena z několika 
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desítek minut na několik sekund. Plně funkční systém ohlásilo Polsko od srpna 2008, 
ukončení řízení proti Polsku bylo v říjnu 2008. Řízení proti Slovensku vyvrcholilo rozsudkem 
Evropského soudního dvora ze dne 25. července 2008, důvodem bylo, že dostupnost určení 
polohy volajícího z mobilního telefonu byla pouze kolem větších aglomeračních center. 
Nezbytná opatření pro lokalizaci volajícího na celém území Slovenska byla dokončena k 31. 
prosinci 2008, řízení proti Slovensku bylo ukončeno v lednu 2009. Taktéž řízení proti Litvě 
vyvrcholilo rozsudkem Evropského soudního dvora ve prospěch Komise. Evropský soudní 
dvůr rozhodl 11. září 2008, že se Litvě nepodařilo zajistit, aby orgánům, které zasahují při 
mimořádných událostech, byly poskytovány informace o místě volajícího pro všechny volání 
na TCTV 112. Litevské ministerstvo vnitra uvedlo, že informace o lokalizaci volajícího pro 
mobilní volání na TCTV 112 na celém území státu bude k dispozici záchranným službám od 
16. září 2009. Komise po obdržení důkazů, že je již služba plně funkční, v listopadu ukončila 
řízení proti Litvě.15 Poslední dvě řízení proti členským státům v otázkách lokalizace volajícího 
na TCTV 112 započala Komise proti nově přistoupivším státům v říjnu 2007 proti Bulharsku  
a v listopadu 2007 proti Rumunsku. I když tyto státy vyvinuly značné úsilí při zavádění  
a provádění tísňového volání 112, nepodařilo se jim zajistit plně funkční systém tísňového 
volání ve stanovené lhůtě, ta byla stanovena na 1. leden 2007. Ani po třech měsících, o které 
byla lhůta prodloužena, se nepodařilo plně tuto službu zprovoznit. Rumunsku se podařilo 
dokončit opatření do konce roku 2008, v lednu 2009 Komise ukončila řízení proti Rumunsku. 
Dobudování plně funkčního systému tísňového volání 112 se podařilo Bulharsku dokončit 
v listopadu 2009, v lednu 2010 bylo řízení proti Bulharsku uzavřeno. I když většina řízení 
ohledně provozování tísňového čísla 112 byla ukončena, evropská Komise stále monitoruje 
činnost členských států, jakou činnost vyvíjejí v otázkách tísňového volání 112. Podpora 
Komise se zaměřuje především na podporu nových způsobů přístupu k tísňovým linkám, 
zkrácením časů při zpracovávání tísňového volání na TCTV 112 a propagaci jednotné tísňové 
linky, aby vešla do širšího povědomí občanů členských států Evropské unieU, ale také osob, 
které do států Unie přijíždějí.  
 
Nedostatky při komunikaci v cizích jazycích na linkách 112 
 
Jednou ze základních funkcí společného tísňového čísla je že o pomoc v tísni mohou požádat 
především cizinci a operátoři tísňových linek by měli být schopní toto tísňové volání odbavit 
a vyslat patřičnou pomoc. Podle statistiky Eurobarometru publikované v únoru 2009 mělo 
jazykové obtíže při volání v zahraničí na tísňovou linku 112 přibližně 24 % volajících. Řada 
center tísňového volání nebyla schopna odpovědět na volání v základních unijních jazycích. 
Nejvíce kritiky sklidily Itálie a Řecko kdy nebyla tísňová centra schopna odpovědět 
v anglickém jazyce, který je brán jako základní jazyk pro přijímání tísňových volání. Na 
počátku roku 2010 čelilo Bulharsko skandálu v otázce špatně zodpovězeného tísňového 
volání dvou britských turistek, které se ztratily v horách. I když členské státy uvádějí 
dostupnost volání v cizím jazyce, nemusí to být v každém TCTV 112. Proto zde uvádím 
jazykovou dostupnost, která byla vytvořena na základě tiskové zprávy IP/08/836 ze dne  
3. června 2008, kde se uvádí v otázkách dostupnosti dalších jazyků kromě mateřských, že 19 
členských států kromě Spojeného království a Irska je schopno ve svých centrech tísňového 
volání vyřizovat hovory v angličtině (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, 
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 Zpráva evropské Komise o stavu řízení pro porušení práva ve věci linky 112 k 1. lednu 2010, 2010. 
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Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko a Švédsko). Z těchto členských států, 
Německo, Španělsko, Francie a Slovensko uvedly, že angličtina nemusí být k dispozici ve 
všech případech ve všech centrech tísňového volání a její dostupnost závisí na jazykových 
zdrojích center tísňového volání, zatímco Bulharsko a Lotyšsko uvádí, že hovory v angličtině 
mohou být předány ke zpracování do jiného (centrálního) TCTV 112, kde je příslušně 
jazykově vybavený personál k dispozici. 
 
Hovory na linku 112 ve francouzštině jsou zodpovězeny v devíti členských státech kromě 
Francie a Lucemburska. V Bulharsku a České republice přepojením hovoru na jiné TCTV 112, 
kde je potřebně jazykově vybavený operátor. V Irsku, Řecku a Španělsku nemusí být  
k dispozici ve všech TCTV 112. Nizozemsko, Rumunsko, Slovensko uvedlo dostupnost 
francouzského jazyka pouze u některých vhodných zaměstnanců a ve Finsku zapojením 
tlumočnické služby. 
 
Hovory na linku 112 v němčině jsou také zodpovězeny v devíti členských státech kromě 
Německa, Rakouska a Lucemburska. V Bulharsku přepojením hovoru na jiné centrum 
tísňového volání v případě potřeby, Česká republika, Dánsko na většině centrech, popřípadě 
přepojením hovoru na jiné TCTV 112 s jazykově vybaveným operátorem, ve Španělsku 
nemusí být k dispozici ve všech tísňových centrech, Irsko, Nizozemsko, Rumunsko 
přepojením hovoru na jiné centrum tísňového volání v případě potřeby, Slovensko pouze  
v závislosti na dostupnosti vhodných zaměstnanců a ve Finsku zapojením tlumočnické služby.  
 
Volání na 112 v italštině jsou zodpovězena ve třech členských státech kromě Itálie, ve 
Španělsku nemusí být k dispozici ve všech centrech tísňového volání, v Irsku a Rumunsku 
přepojením hovoru na jiné centrum tísňového volání v případě potřeby. 
 
Řada členských států ukázala schopnost vyřizovat hovory v jazyce svých sousedních zemí 
Evropské unie. Proto volání v polském jazyce může být zodpovězeno v České republice, Litvě  
a Slovensku a v některých tísňových centrech v příhraničních oblastech popřípadě na jiné 
TCTV 112 s jazykově vybaveným operátorem. Volání v maďarském jazyce může být 
zodpovězeno v Rumunsku přepojením na další tísňová centra v případě potřeby, Slovinsku 
pouze v některých oblastech a Slovensku v příhraničních oblastech. Tísňové volání v českém 
jazyce je zodpovězeno na Slovensku na celém území a v Polsku v příhraničních oblastech. 
Volání ve slovenském jazyce je zodpovězeno ve všech TCTV 112 v České republice v Polsku 
a Maďarsku v příhraničních centrech. Volání v italštině ve Slovinsku je zodpovězeno pouze na 
centrech v některých oblastech. Volání v portugalštině ve Španělsku nemusí být k dispozici 
ve všech TCTV 112. Volání ve finštině je akceptováno v Estonsku. Německo uvádí, že 
zodpovídá volání v jazycích sousedních států (tedy včetně češtiny). Spojené království uvádí, 
že jeho TCTV 112 mohou využít tlumočnických služeb, zahrnujících 170 jazyků, taktéž 
Švédsko využívá tlumočnické služby ve všech hlavních jazycích Unie, tísňová centra ve Francii 
zodpovídají hovory v anglickém jazyce, jinak využívají tlumočnických služeb. Komise ve 
spolupráci s Evropským parlamentem odstartovala před létem 2008 kampaň na propagaci 
evropského tísňového čísla 112 a přitom apelovala na členské státy, aby zajistily na lince 112 
přijímání hovorů ve více cizích jazycích.  
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Unijní podpora jednotného tísňového čísla 112 
 
Jednotné evropské číslo tísňového volání slouží v současnosti téměř půl miliardě občanů ze 
všech 27 členských států. I když je tato služba dostupná v celé Evropské unii, povědomost  
o této službě není nikterak veliká. Přibližně čtvrtina obyvatel Unie zná toto číslo a ví, jak  
a kde jej použít. Povědomost o tomto čísle se v jednotlivých členských státech značně liší. 
Podle průzkumu zadaného Komisí vyšlo najevo, že značné množství obyvatel Unie nemá  
o existenci celoevropského čísla tísňového volání ani potuchy, nebo neznají jeho správnou 
funkci. Podle výsledků průzkumu, který byl zveřejněn 11. února 2009, tedy v den věnovaný 
číslu tísňového volání 112, je nejvíce občanů, kteří vědí, co znamená číslo 112 (a vědí  
o možnosti jeho využití v rámci všech členských zemí) v České republice (62 %), Finsku, 
Lucembursku, Polsku, Slovensku a Litvě. Naproti tomu v Řecku, Itálii a Spojeném království 
správně odpovědělo méně než 10 % dotazovaných. V návaznosti na výsledky průzkumu 
vyzvala Komise členské státy, aby aktivně zvyšovaly povědomí veřejnosti a zdůrazňovaly, že 
díky používání tohoto čísla se podaří zachránit více lidských životů a předejde se závažným 
následkům při dopravních nehodách a jiných neštěstích. K tomuto účelu také Komise spustila 
Internetové stránky na podporu tísňové linky 112 nacházející se na adrese ec.europa.eu/112 
Tyto stránky byly spuštěny 3. června 2008 právě před obdobím letních dovolených, při 
kterých cestuje po Evropě přibližně 150 miliónu lidí, kteří by toto číslo měli znát a také vědět 
jak jej správně použít. Na podpoře jednotného evropského tísňového čísla se neúčastní 
pouze členské státy a orgány Evropské unie, ale také jednotliví poslanci Evropského 
parlamentu a neziskoví aktéři. 
 
Evropský den linky 112 
 
Jedním z významných počinů na podporu jednotného tísňového čísla bylo společné ujednání 
Evropského parlamentu Komise a Rady s podporou neziskové organizace EENA založené na 
podporu čísla 112 vyhlášením 11. února Evropským dnem linky 112, který se bude slavit 
každý rok jakožto den upozorňující na bezpečnost v Evropě, jehož hlavním úkolem je 
propagace tohoto tísňového čísla. Tato myšlenka vznikla v roce 2008 jako nástroj pro členské 
státy, jak zlepšit informovanost občanů. V tyto dny probíhají různé akce zaměřené na osvětu 
v otázkách bezpečného cestování, jak se chovat v mimořádných situacích, jak a kdy použít 
jednotné tísňové číslo. V tento den je také propagováno toto číslo prostřednictvím medií 
zejména propagačními šoty, reportážemi z tísňových center 112, akcemi určenými dětem 
tematikou tísňového volání. Tyto akce jsou realizovány v dikci jednotlivých členských států. 
První den evropské linky 112 se slavil v roce 2008 ještě neoficiálně. Oficiálně prohlášen za 
„Evropský den linky 112“ byl až společnou deklarací Evropské komise, Evropského 
parlamentu a Rady Evropské unie. Deklarace byla podepsána v únoru 2009 v době českého 
předsednictví v Radě Evropy. V roce 2009 také ke dni evropské linky 112 byly poprvé 
předány ceny „112 Awards“. Ceny jsou udělovány jednotlivcům organizacím a členským 
státům a to v sedmi kategoriích. K oficiálnímu předání ocenění došlo v Bruselu od Asociace 
evropského čísla tísňového volání (EENA) za spoluúčasti zástupců Evropského parlamentu.  
I když obliba evropského tísňového čísla 112 stále roste, povědomí o této službě ve všech 
státech není ještě na takové úrovni, která by byla uspokojivá. V dalších letech bude dni 
evropské linky 112 věnována patřičná pozornost jako nástroji pro zdůrazňování důležitosti 
této služby. 
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EENA: organizace na podporu tísňového čísla 112  
 
Nezisková organizace EENA (European Emergency Number Association) byla založena v roce 
1999 jako organizace pro podporu jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Byla 
zaregistrována v Belgii, jejím hlavním posláním je sloužit jako mezinárodní neutrální diskusní 
platforma pro záchranné služby a státní orgány. Cílem je propagace a informovanost občanů 
v otázkách používání služby tísňové linky 112. Efektivní a harmonické nouzové služby 
v souladu s požadavky občanů členských států Evropské unie. Hlavní motto neziskové 
organizace EENA zní:16 
 

 Evropští občané mají základní právo vědět o existenci jednotného evropského 
tísňového čísla 112 – což jim může zachránit život. 

 V nouzi by měl každý občan volající linku 112 v rámci Evropské unie získat 
odpovídající pomoc, jakmile je to možné přímo na místě mimořádné události. 

 Občané v nouzi mají nárok na stejně vysokou kvalitu a bezpečnostní normy na území 
členských států a stejně tak dostávat vysoce kvalitní následnou péči v případě nehody 
či katastrofy. 

 Občané mají právo být co nejdříve informováni o příslušných krocích, které je třeba 
přijmout v případě hrozícího nebezpečí, nouze nebo pohromy v celé Evropské unii. 

 
Členská základna EENA zahrnuje více než 300 zástupců záchranných služeb z 32 evropských 
zemí, 22 poskytovatelů telekomunikačních technologií, 9 členů mezinárodních sdružení  
a organizací, dále pak 20 poslanců Evropského parlamentu. EENA pracuje ve čtyřech 
poradních výborech.  
 
Výbor NG 112 (Next Generration 112) je zaměřen na rozvoj evropských norem  
– shromažďuje informace o tom, jak služby 112 fungují v jednotlivých členských státech. 
Snaží se navrhovat optimální řešení formou doporučení, která mohou sloužit jako vodítko jak 
pro záchranné služby, tak i pro patřičné státní orgány, snahou je vzájemná propojitelnost 
systémů a kompatibilita formou společných projektů. Podpora státům usilujícím o vstup do 
Unie s řešením zavádění jednotného tísňového čísla. 
 
Výbor 112 pro operace (The 112 Operations Committee) Zaměřen na vyhodnocování 
rozdílných modelů a postupů mezi záchrannými službami členských států Evropské unie 
a vytváření standardů pro záchranné složky v rámci celé Unie snahou je vysoká kvalita 
poskytování pomoci pro obyvatele, nacházející se v nouzi. 
 
Právní výbor (The Legal Committee) Slouží jako poradní orgán při vytváření vnitrostátních 
předpisů spojených s prováděním evropského práva v oblasti zavádění a provozování 
tísňových linek, spolupráce jak na národních, tak regionálních projektech aby byly v souladu 
s normami a předpisy Evropské unie. Spolupracuje jako konzultační orgán při tvorbě 
evropské legislativy v oblasti záchranných služeb.  
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 What is the EENA?; in: European Emergency Number Association 
<http://www.eena.org/view/en/AboutEENA/whatisEENA.html>. 
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Výbor 112 pro vzdělávání (The Commite on Education 112) slouží k prohlubování znalostí  
o vhodném využívání tísňového čísla 112 v Evropě formou propagace a osvěty – pořádáním 
workshopů, mítinků, účastí na konferencích a seminářích věnovaných bezpečnosti v Evropě. 
Spolupráce s členskými státy EU na projektech věnovaných propagaci využívání tísňových 
linek 112.  
 
EENA pomáhá také členským státům sdílet zkušenosti evropských a mezinárodních expertů 
formou takzvaných Kulatých stolů. Ty se konají zpravidla dvakrát ročně, jejich úkolem je 
především poskytnout podporu vnitrostátním orgánům krizového řízení, jak nejlépe řešit 
problémy a výzvy spojené se zaváděním a provozem evropského tísňového čísla v dané zemi. 
Tato debata umožňuje zúčastněným stranám vést dialog, jak nejlépe využít nejnovějších 
postupů, evropských a mezinárodních zkušeností, pomáhá seznámit zúčastněné strany 
s novými technologiemi, které vedou k zefektivnění provozu tísňových linek. Této možnosti 
sejít se u kulatého stolu jako první využilo Rumunsko v roce 2008, v tomtéž roce se konalo 
setkání ještě v Polsku. V roce 2009 se setkání konalo v Bulharsku a Slovensku. V roce 2010 se 
konal tzv. Baltský kulatý stůl, za podpory organizace EENA se setkali zástupci estonského 
záchranného centra spolu se zástupci krizového a koordinačního centra Estonska  
a hasičského záchranného sboru Lotyšska. Debata umožnila zúčastněným stranám 
pobaltských zemí diskutovat o otázkách, jak co nejvíce vytěžit z evropských osvědčených 
postupů a mezinárodních zkušeností.17  
 
Tato organizace se také podílí na projektech EU. Jako iniciátor nových projektů tak rovněž 
jako konzultační partner a to v oblasti bezpečnosti občanů při mimořádných událostech se 
snahou najít řešení, jak zvýšit dostupnost rychlost a účinnost tísňových služeb. Aktivně se 
podílí na projektech: REACH 112, Chorist a e-Call které tématiky souvisí s poskytováním 
služby tísňového volání 112.  
 
Evropské projekty na zkvalitnění služby tísňového volání 112 
 
Evropská komise ve snaze zajistit občanům EU co nejlepší bezpečnost stupňuje úsilí zlepšit 
přístup k tísňovým linkám a v případě nouze zajistit odpovídající reakci na toto tísňové 
volání, dala vzniknout několika projektům určeným zkvalitnit přístup k tísňovým linkám. 
Zmíním se o dvou projektech, které v součastné době probíhají. Jedná se o projekt REACH 
112, který je určen k usnadnění přístupu k tísňovému volání osobám sluchově postiženým 
a s narušenou komunikační schopností. Projekt e-Call vznikl na podporu zavádění technologií 
umožňující automatické volání z vozidla na tísňovou linku 112 v případě dopravní nehody.  
 
Projekt REACH 112 
 
Projekt REACH 112 (REsponding to All Citizens needing Help) byl vytvořen za účelem 
zpřístupnit komunikaci osobám tělesně postiženým, které mají narušenou komunikační 
schopnost, např. osoby s vadou sluchu a osoby hluchoněmé. Takto postižení lidé obecně 
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 112 Roundtables; in: European Emergency Number Association 
 <http://www.eena.org/view/en/112events/112_Roundtables.html>. 
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obtížněji nebo vůbec nemohou komunikovat prostřednictvím v současnosti běžně 
používaných přístrojů s tísňovými službami. Snahou tohoto projektu je vytvořit takovou 
platformu, aby i tito občané mohli využívat přístup k službě tísňového volání bez obav, že na 
jejich volání přijde patřičná reakce. Pilotní provoz byl zpuštěn v roce 2009 a to součastně ve 
Švédsku, Spojeném království, Francii a Španělsku.18 Tento projekt vedl k velkým změnám  
v informačních a komunikačních technologiích, které bylo nutné napojit na stávající síť. Toto 
řešení přineslo možnost komunikovat pomocí obrazu textu a řeči zároveň, využívat 
požadavek o pomoc v nouzi prostřednictvím SMS zpráv s okamžitou odezvou nebo pomocí 
technologie Real-Time Text.19  
 

 
Znak projektu REACH 112. 

 
Tento projekt byl koncipován jako tříletý, pro svoji značnou finanční náročnost je hrazen ze 
zdrojů telekomunikačních společností podílejících se na tomto projektu a částečně je 
financován Evropskou komisí v rámci programu na podporu politiky informačních  
a komunikačních technologií a částečně v rámci programu pro konkurenceschopnost  
a inovace Evropského společenství20. Tento tříletý projekt má napomoci členským státům 
zajistit rovnocenný přístup zdravotně postiženým osobám ke službám tísňového volání a to  
i při cestách do ostatních členských států EU. 
 
Projekt automatického tísňového volání 112 e-Call 
 
 V posledních dvou letech poskytla EU na výzkum využití informačních a komunikačních 
technologií okolo 160 mil. Euro s cílem dosáhnout bezpečnější a čistší dopravy na celém 
území EU21. Jedním z těchto projektů je ten, který má umožnit rychlou pomoc motoristům, 
kteří se stali účastníky dopravní nehody, a to kdekoliv na území Evropské unie. Na území EU 
dochází každoročně k více než 1,7 miliónům dopravních nehod, které vyžadují lékařskou 
nebo jinou neodkladnou pomoc, při těchto dopravních nehodách zemře přibližně 39 tisíc lidí. 
e-Call je založen na systému automatického volání, které v případě dopravní nehody odešle 
informace o stavu a poloze vozidla na linku tísňového volání 112. Dojde-li k zavedení tohoto 
systému ve všech 27 členských státech, bude možné podle odhadů Evropské komise 

                                                           
18

 About REACH112; in: Reach 112. <http://www.reach112.eu/view/en/index.html>. 
19

 Real-Time Text je konverzační text, který je odesílán a přijímán znak po znaku. Tyto znaky jsou odesílány 
ihned, jakmile jsou napsaný a také se ihned zobrazí u přijímajícího, to umožňuje používat text, ve stejném 
režimu jako konverzační hlas. 
20

 REACH112 Financial Programme; in: Reach 112. <http://www.reach112.eu/view/en/project/fp.html>. 
21

 „European Road Safety Action Programme — Halving the number of road akcident victims in the European 
Union by 2010: A shared responsibility“ (Evropský akční program pro bezpečnost silničního provozu – snížení 
počtu obětí silničních nehod v Evropské unii na polovinu do roku 2010: společná odpovědnost). 
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zachránit přibližně 2,5 tisíce životu ročně, dále snížit závažnost úrazů, přinést společnosti 
významné úspory v oblasti zdravotní péče a dalších nákladů.22  
 

 
 

 
Projekt započal v roce 2003 s tím, že skutečně v provozu bude od roku 2009. Příliš pomalé 
zavádění celoevropského systému automatického volání e-Call je také následkem neochoty 
některých členských států v dohledné době tento projekt plně dokončit. Již 15 zemí EU 
(Česká republika, Estonsko, Finsko, Itálie, Kypr, Litva, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko) a rovněž tři země evropského 
hospodářského prostoru (Island, Norsko a Švýcarsko) odsouhlasily společná opatření 
potřebná pro zavedení systému e-Call. Dalších šest zemí EU (Belgie, Bulharsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Polsko a Rumunsko) zavedení systému e-Call sice podporuje, ale doposud dohodu 
nepodepsaly. Ostatní státy EU se k tomuto projektu staví spíše negativně. Evropská komise 
stupňuje úsilí tento projekt ve zkušebním provozu rozjet v roce 2011 a plný provoz od roku 
2014. Časový harmonogram se však bude odvíjet od toho, jak rychle se vnitrostátním 
orgánům podaří modernizovat svůj systém tísňového volání tak, aby odpovídal parametrům 
systému e-Call. V současné době nedisponují všechny členské země dostatečně výkonnými 
systémy, které by zvládly automaticky určit místo, z něhož se na linku 112 volá. Projekt má 
být napojen na evropský navigační systém Galileo,23 který doposud není spuštěn. Doposud 

                                                           
22

 Studie o celoevropském automatickém systému tísňového volání e-Call, 2004, viz:  
Related Projects and Studies; in: Safety Support.  
<http://www.esafetysupport.info/en/ecall_toolbox/related_studies/>.  
eCall: Saving Lives Through In-Vehicle Communication Technology; in: Heero.  
<http://www.heero-pilot.eu/view/en/ecall.html>. 
23

 Evropský navigační systém GALILEO evropský Global Navigation Satellite System (GNSS), který by měl být 
obdobou americkému systému Navstar GPS a ruskému systému GLONASS. Jeho výstavbu zajišťuje Evropská 
unie reprezentovaná Evropskou komisí a evropská kosmická agentura (ESA). 
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není také dokončen legislativní proces, který by určoval celoevropské standardy, aby mohla 
tato služba být spuštěna. 
 

 
 

Princip fungování systému e-Call. 
 
Jak e-Call funguje? V případě nehody zařízení e-Call vyšle tísňové volání, kterým se 
automaticky spojí s nebližším tísňovým centrem linky 112. Palubní systém e-Call ve vozidle 
zajišťuje tísňové volání generované buď manuálně cestujícími ve vozidle, nebo po nehodě 
aktivací senzorů (senzory airbagu, bezpečnostních pásu a senzorů pohybu) ve vozidle. Když 
dojde k aktivaci, naváže palubní zařízení systému e-Call tísňové hlasové a datové spojení 
s tísňovou službou. Hlasové spojení umožní cestujícím ve vozidle komunikovat s přímo  
s operátorem tísňového centra 112. Zároveň se k operátorovi tísňové linky přijímajícímu 
hlasový hovor přenáší soubor dat, který obsahuje informace o nehodě, včetně času, přesné 
polohy, směru jízdy vozidla, identifikace vozidla, stavu systému e-Call (údaj o tom, zda bylo 
volání spuštěno manuálně nebo automaticky) a informace o případném poskytovateli služby. 
Účastníci nebo svědci nehody, kteří tuto nehodu ohlašují, mnohdy nedokážou přesně určit 
místo, kde se nacházejí (buď vlivem neznalosti místopisu, nebo např. vlivem šoku). Hlavní 
výhodou systému e-Call je tak poskytnutí přesné informace o místě nehody. Tísňové služby 
(záchranná služba, hasiči, policie) jsou okamžitě informovány o přesné lokalizaci místa 
nehody a z datové věty lze přibližně určit, kolik zraněných se nachází na místě a tím nasadit 
síly a prostředky které jsou zapotřebí. To vede ke značnému zkrácení času záchrany 
postižených osob. Česká republika se na tomto projektu aktivně podílí. Ministerstvo vnitra 
prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 
Ministerstvo dopravy a společnost Telefónica O2 v roce 2007 úspěšně realizovaly společný 
pilotní projekt e-Call. Cílem projektu, bylo ověření možnosti příjmu a vizualizace dat přímo 
z paluby havarovaného automobilu do centra tísňového volání 112. Pilotní projekt byl 
zaměřen na výzkum a možnosti za jakých podmínek tato služba může být provozována, a měl 
sloužit jako základ pro pozdější implementaci služby public e-Call 112 do ostrého prostředí 
center tísňové linky 112 po dokončení evropských standardů. V rámci pilotního projektu 
došlo k úpravě center tísňového volání pro příjem informací z palubních jednotek, podle 
mluvčího generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky je Česká 
republika připravena na zkušební provoz a je tak jedním z kandidátů zemí EU kde bude 
zkušební provoz spuštěn v nejbližší budoucnosti.24 
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 KOPÁČEK, P., Česká republika je připravena na zavedení e-Call; in: Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, 2008. 
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Dimenze jednotného evropského tísňového čísla 112 
 
Od vzniku jednotného evropského tísňového čísla 112 uběhlo bezmála dvacet let. Za tu dobu 
došlo k značným změnám významu tohoto tísňového čísla. Na počátku byl záměr umožnit 
osobám pohybujícím se ve státech Evropského společenství přístup k záchranným službám, 
ocitnou-li se v tísňové situaci, nebo jsou-li svědky mimořádné situace. Výsledkem bylo 
vytvoření jednoho univerzálního tísňového čísla, které by platilo ve všech členských státech 
ES s cílem zvýšit bezpečnost při cestování. Toto tísňové číslo bylo určeno především pro 
cizince a s masivnějším používáním se příliš nepočítalo. Další posun představoval 
Schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích a vznik “Euro občanství“ (zavedeného 
Mastrichtskou smlouvou). Oba procesy tak pomyslně smazaly hranice států, což s sebou 
přineslo masivní pohyb osob mezi národními státy. V roce 2002 přijatá směrnice Evropského 
Parlamentu a Rady č. 2002/22/ES o univerzální službě stanovila pravidla pro poskytování 
tísňové linky, ale také povinnost pro členské státy a provozovatele telekomunikačních služeb 
informovat o fungování a možnostech této tísňové linky. Další významný posun přišel 
s nástupem obliby používání mobilních telefonů. To přineslo výhodu bezprostředního volání 
na tísňovou linku po vzniku mimořádné události nebo její zpozorování. To do značné míry 
umožnilo rychlejší zásah záchranných služeb, přineslo to však také komplikace v podobě 
identifikace polohy volajícího. Lokalizace místa volajícího z mobilního telefonu je důležitá 
především pro vyslání správných záchranných složek na místo události. Evropská Komise 
zareagovala na tento problém vydáním doporučení č. 2003/558/ES o zpracování informací 
týkajících se lokalizace volajícího v komunikačních sítích pro účely poskytování služeb 
tísňového volání 112. Na základě nutnosti splnit požadavky orgánů EU byly členské státy 
nuceny vynaložit značné úsilí a prostředky na vybudování technických a technologických 
řešení této tísňové linky. Po zjištění výhod této linky se řada států rozhodla ukončit činnost 
národních tísňových linek a ponechat si pouze jedno univerzální tísňové číslo pro všechny 
typy tísňových událostí. Tento krok do značné míry posunul původní význam této linky. 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 již není jenom linkou určenou pro cizince, ale 
stává se hlavním národním tísňovým číslem. Tísňová linka 112 se stala významnou součástí 
systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení, které jsou nedílnou součástí vnitřní 
bezpečnosti národních států společenství. Tísňová linka 112 se tak stala i součástí systému 
civilní ochrany obyvatelstva v rámci Evropské unie.  
 
Tísňová linka 112 v jednotlivých státech Evropské unie 

 
Rada Evropských společenství ve svém rozhodnutí č.91/396/EHS z roku 1991 rozhodla  
o zavedení jednotného evropského tísňového čísla 112. Dalšími legislativními kroky upravila 
pravidla, která tato služba musí splňovat. Jakým způsobem tato služba bude provozována, je 
však v působnosti konkrétního členského státu. Každý stát zvolil optimální řešení vzhledem  
k organizaci bezpečnostního systému a postavení záchranných služeb. V počátcích zavádění 
tísňového čísla 112 bylo možno státy rozdělit do dvou kategorií. 
 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.hzscr.cz/clanek/cr-je-pripravena-na-zavedeni-ecall.aspx>. 
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 Na státy, které již využívaly linku 112 pro jednu ze záchranných složek jako národní 
linku tísňového volání ještě před zavedením jednotného evropského čísla.25  

 Na státy, kde byla tato linka zřízena jako nová. 
 
Zároveň také docházelo k diskusím, jak bude tato nová linka provozována vedle stávajících 
národních linek tísňového volání. V počátečních fázích zavádění této jednotné evropské linky 
byla ražena filosofie, že toto tísňové číslo je určeno především pro cizince nebo osoby 
hovořící jiným jazykem než je úřední jazyk konkrétní země, ale také k oznámení události, 
které vyžaduje řešení více než jedné záchranné složky. Postupně vzrůstal tlak, nato aby tato 
linka sloužila jako hlavní tísňová linka pro všechny typy mimořádných událostí. Řada 
členských států se rozhodla “utlumit“ národní čísla tísňového volání a ponechat pouze jedno 
hlavní univerzální číslo 112 pro všechna tísňová volání. 
 
Jednotné evropské tísňové číslo 112 je dnes používáno ve 34 evropských státech. Od roku 
2008 funguje plnohodnotně ve všech 27 členských státech Evropské unie. V další části této 
práce jsem pro srovnání uvedl několik zajímavých řešení, které zvolily členské státy při 
zavedení tísňové linky 112. Cílem bylo ukázat rozdílnost, s jako jdou naplňovat požadavky 
unijní legislativy v konkrétním případě. V tomto případě při zavádění jednotného evropského 
tísňového čísla 112.  
 
Tísňová linka 112 v Lucembursku 
 
Jedním ze zajímavých řešení tísňového volání 112 je provozováno v Lucembursku. 
Lucemburské velkovévodství, je poměrně malý stát s rozlohou přibližně 2 500 km2 kde žije 
přibližně 500 000 obyvatel. Této potřebě také odpovídá řešení organizační struktury vnitřní 
bezpečnosti státu. Řešení nouzové a krizové pomoci je postaveno na platformě civilní 
ochrany obyvatelstva řízené jedním operačním centrem. Centrální středisko záchranných 
služeb bylo zřízeno v Lucemburku v roce 196626 a jeho hlavní náplň byla zpočátku zaměřena 
na mimořádné události většího rozsahu, jako jsou např. povodně, průmyslové havárie nebo 
nehody v jaderné elektrárně Cattenom. Nový ráz se tomuto centru dostal právě zavedením 
jednotného evropského tísňového čísla 112, kdy začala být skrze toto centrum přijímána 
centrálně tísňová volání a bylo nutné i upravit strukturu tohoto centra.  
 
Centrum nouzové pomoci 112 (CSU 112)27 zahájilo svůj provoz v roce 1993 mezi prvními 
členskými státy. Toto pracoviště je jediným pracovištěm na koordinovanou nouzovou  
a krizovou pomoc na vnitrostátní úrovni. Toto centrum je spravováno šestnácti zaměstnanci 
na jedné směně. Z toho je šest operátorů pro příjem tísňových linek 112 sloužících ve 

                                                           
25

 Ještě před zavedením jednotného evropského čísla 112 bylo toto číslo využíváno jako národní tísňová linka 
v Itálii od roku 1981 pro tísňové volání četnictva (Carabinieri) a v Německu jako tísňová linka pro požární  
a záchrannou službu (Feuerwehr). 
26

 Historique; in: Portail des Secours. <http://www.112.public.lu/organisation/csu/historique/index.html>. 
112 in Luxembourg; in: Digital Agenda for Europe: European Commission.   
<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/112-luxembourg>. 
BRUCK, Charles, 112-SMS in Luxembourg in: European Emergency Number Association (EENA).  
<http://www.eena.org/ressource/static/files/charles_bruck.pdf>. 
27

 CSU 112 (le Central des Secours d'Urgence 112) Centrum nouzové pomoci 112 
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dvanáctihodinových směnách. Chod tohoto střediska je nepřetržitý. Operátoři především 
přijímají volání z tísňové linky 112, ale také ze sto čtyřiceti SOS 112 terminálů postavených 
podél hlavních silnic. Operační centrum je také vybaveno pro příjem tísňových textových 
zpráv (pouze pro registrované sluchově postižené osoby) a tísňových faxů (formulář viz 
příloha 1.), příjem z automatických signalizačních hlásičů požárů a automatického systému 
hlášení z jaderné elektrárny Cattenom28. Odbavování hovorů je možné ve 4 jazycích a to 
v lucemburštině, němčině, francouzštině a angličtině. Vysílání potřebné pomoci je 
prováděno prostřednictvím datových vět a hlasového vyrozumívání na spádová centra 
záchranných složek. Jednotné tísňové číslo 112 není jediným tísňovým číslem 
v Lucembursku. Spolu s tím to číslem je ještě provozováno tísňové číslo 113, které je určeno 
pouze pro policii. Pro ostatní záchranné složky je určeno tísňové číslo 112. Spuštění linky 112 
dne 1. ledna 1993 bylo spojeno s rozsáhlou mediální kampaní na podporu tohoto čísla. 
Určitou dobu ještě fungovalo paralelně tísňové číslo 012, které bylo dřívější národní číslo 
tísňového volání pro složky záchranné zdravotnické pomoci a hasičů. Na základě 
vyhodnocení analýz volání, kdy postupně klesalo využívání této národní tísňové linky, byl 
provoz k 31. prosinci 1999 ukončen. Jednotné evropské tísňové číslo 112 se tak stalo hlavním 
tísňovým číslem v Lucembursku. 
 
Tísňová linka 112 ve Španělsku 
 
Popis systému řešení tísňového volání 112 ve Španělsku jsem zvolil pro jeho nesourodost. 
Jeho hlavní příčinnou je, že Španělské království je seskupeno do 17 autonomních oblastí  
a dvou autonomních měst na pobřeží severní Afriky. Zřízení tísňové linky 112 jako takové  
a pravidla její provozování je řešeno centrálně na úrovni celého státu prostřednictvím 
Ministerstva spravedlnosti (skrze jeho odbor civilní ochrany). Základem legislativního rámce 
v oblasti jednotného evropského tísňového volání 112 pro všechny autonomní regiony je 
Královská vyhláška č. 903/1997 z června 1997, která upravuje provozování služby tísňového 
volání 112 a vychází z rozhodnutí Rady č. 91/396/EHS. Většina autonomních regionů má 
ještě řešenu problematiku tísňového volání 112, tu řeší navíc vlastními zákony, které určují 
např. organizační strukturu záchranných složek, respektive jejich působnost  
a odbornou způsobilost. Vysoká autonomie jednotlivých regionů předurčuje různorodost 
provozování této služby a také rychlost zavádění TCTV 112 do provozu.  
 
V průběhu let 1996 až 1999 vzniklo na území Španělska 19 hlavních TCTV 112, v každé 
autonomní oblasti po jednom hlavním centru, Kanárské a Baleárské ostrovy mají také po 
jednom hlavním TCTV 112. Taktéž autonomní města Ceuta a Melilla mají zřízena vlastní TCTV 
112. Tato TCTV 112 nejsou nijak propojena, operují jenom v rámci svého regionu, příhraniční 
pomoc je řešena na základě smluv. První centrum tísňového volání 112 bylo spuštěno 
v únoru 1996 na Baleárských ostrovech, konkrétně na ostrově Malorka na základě 
rozhodnutí vlády baleárských ostrovů ještě před vydáním královské vyhlášky č. 903/199729. 
Tato služba začala fungovat v rámci nouzového koordinačního centra v Palmě. V rámci 
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 CSU 112: Fonctionnement; in: Portail des Secours.  
<http://www.112.public.lu/organisation/csu/fonctionnement/index.html>. 
29

 91/396/CEE: Decisión del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de un número de llamada de 
urgencia único europeo; in: Govern de les Illes Balears. 
<http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M08082109010018816268&lang=CA&cont=20300>. 
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rozvoje turistického ruchu a zvyšujícího se zatížení tísňového a nouzového centra bylo 
zbudováno nové TCTV 112 v Marratxi v roce 2007 a ještě nové TCTV 112 pro oblast Minorka 
a Ibiza které bylo spuštěno na konci roku 2007 na Minorce30. 
 

 
 
Na Kanárských ostrovech je řízeno TCTV 112 prostřednictvím Generálního ředitelství pro 
bezpečnost Kanárských ostrovů. Samotné nouzové řídící středisko, jehož součástí je TCTV 
112 je spravováno Veřejnou službou bezpečnosti a ochrany zdraví Kanárských ostrovů. 
Spuštění TCTV 112 na Kanárských ostrovech proběhlo 30. května 1998 v nouzovém řídícím 
středisku Las Palmas de Gran Canaria. Tato služba je zde prezentována jako veškerá pomoc 
v nouzi pro záchranné složky (místní a národní policie, místní a národní služba hasičů, 
lékařská záchranná služba, civilní garda, horská služba a pobřežní hlídka).31 
 
Většina center 112 byla spuštěna v průběhu roku 1998. Jako poslední bylo spuštěno  
28. května 1999 TCTV 112 v autonomní oblasti Kantábrie ve městě Santander, které bylo 
zřízeno a provozováno vládní agenturou pro civilní ochranu a nouzové stavy Kantábrie. Po 
organizační restrukturalizaci se v roce 2004 stalo TCTV 112 součástí hlavního centra 
nouzových situací a katastrof pro oblast Kantábrie. U většiny TCTV 112 ve Španělsku je 
technické řešení provedeno v rámci celoevropských standardů. Tísňová hlášení na linku 112 
jsou přijímána z pevných telefonních linek, mobilních telefonů, stejně jako je zvládnut příjem 
pomocí tísňového faxu a internetového volání pomocí VoIP. Lokalizace volajícího je  
u pevných linek s přesnou adresou okamžitá, u mobilního volání je zobrazena přibližná 
poloha využívající geografického informačního systému (GIS)32. Možnost použití cizího jazyka 
se liší podle oblasti. Ve všech centech 112 je možné použít španělštinu, angličtinu, 
francouzštinu. Na Baleárských a Kanárských ostrovech a v Kastilií ještě navíc němčinu  
a portugalštinu. Vedle tísňové linky 112 ještě fungují národní tísňové linky 091 pro složky 
policie, 061 pro zdravotnickou záchrannou službu a 080 pro hasiče.33 

                                                           
30

 Centre d'Emergències (112): História; in: Govern de les Illes Balears. 
<http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M08082109010018816268&lang=CA&cont=7013>. 
31

 Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2; in: Gobierno de Canarias. 
<http://www.gobcan.es/dgse/temas/cecoes.html>. 
32

 ¿Qué es el 1·1·2?; in: Emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana. 
<http://www.112cv.com/ilive/srv.112CV.QueEsEl112>. 
33

 112 in Spain; in: European Commission; Humanitarian Aid & Civil Protection. 
 <http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/es/index_en.htm>. 
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Tísňová linka 112 v Estonsku 
 
Popis systému tísňového volání 112 v Estonsku jsem zvolil z důvodu specifické organizace 
záchranných služeb podílejících se na řešení krizových situacích a s tím spojení odlišnosti 
v provozu TCTV 112.  
 

 
 
Do zavedení jednotného tísňového čísla 112 byla provozována vnitrostátní tísňová čísla 01, 
02, 03 a 04. V roce 1991 uvažovala vláda zvolit jedno tísňové číslo pro všechny tísňové 
služby. Navrhováno bylo tísňové číslo 000 po vzoru Austrálie. Jednotné evropské tísňové 
číslo 112 bylo zavedeno v roce 2000 a bylo zpočátku provozováno na hasičských  
a záchranných zdravotnických dispečincích. Toto jednotné číslo tak nahradilo všechny 
vnitrostátní tísňové linky vyjma tísňové linky policie, které bylo přiděleno nové tísňové číslo 
110. Počet dispečinků přitom z původních 90, na kterých byly provozovány vnitrostátní linky, 
klesl na pouhých 13 tísňových dispečinků 112.34  

 
Dne 1. ledna 2005 byla spuštěna pouze čtyři tísňová centra pro celé území Estonska. Tato 
centra byla určena pro složky Záchranné služby, která je samostatnou součástí Ministerstva 
vnitra Estonské republiky. Záchranná služba má specifickou organizační strukturu. Skládá se 
především z hasičů (v Estonsku neexistuje samostatně řešený hasičský sbor), kontroly 
požární bezpečnosti, pracovníků krizového řízení, potápěčů, pyrotechniků, psovodů  
a operátorů tísňové linky 112. Zdravotnická záchranná služba není součástí Záchranné 
služby, je řešena smluvně a provozována je při zdravotnických zařízeních. Legislativou je 
určena dislokace z důvodu dostupnosti patřičné péče a dojezdových časů. Tísňová linka 112 
je samostatnou složkou Záchranné služby. Má vlastní uniformy a hodnosti. Personál 
tísňových linek tvoří většinou bývalí hasiči a zdravotníci.35 Je odborně vzděláván pro 
zvládnutí všech typů mimořádných událostí včetně asistované zdravotnické pomoci ve 
vzdělávacím zařízení Tallinnu. Celý systém tísňového volání 112 je tvořen čtyřmi oblastními 
centry. Severní estonské centrum 112 se nachází v Tallinnu a je obsazeno 10 operátory přes 
den a 6 operátory v noci. Západní estonské centrum 112 se nachází v Pärnu a je obsazeno  
5 operátory v nepřetržitém provozu. Jižní estonské centrum 112 se nachází v Elvě, je 
obsazeno 6 operátory v nepřetržitém provozu. Východní estonské centrum 112 se nachází 
v Jõhvi, je obsluhováno 5 operátory v nepřetržitém prostoru. Celkový počet příslušníků 
působících na všech čtyřech TCTV 112 je přibližně 160.36 Technické řešení tísňových center 
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 Regionaalsete häirekeskuste teke ja areng; in: Päästeamet.  
<http://www.rescue.ee/hairekeskus/regionaalsed-keskused>. 
35

 KRULÍK, O., V Estonsku děláme všechno po svém; in: 112, 4/2010, s. 30 až 31. 
36

 Häirekeskus; in: Päästeamet. <http://www.rescue.ee/400>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima) Mgr. Michal Louda, Jednotné evropské číslo tísňového volání 112  
a jeho role v jednotlivých členských státech Evropské unie (2012_D_03), ISSN 1805-5656 

 

 
30 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

112 je podobně zvládnuto jako v České republice. Lokalizace volajícího včetně zobrazování 
polohy pomocí systému GIS, také vzájemná zastupitelnost v případě přetížení některého 
z operačních středisek. Estonsko spolupracuje se Švýcarskem na zavedení systému GIS-112, 
který umožňuje sledování pozice hasičských a zdravotnických kapacit v digitálních mapových 
podkladech s cílem přispět k větší efektivitě vysílání patřičné pomoci a zkrátit dojezdové časy 
záchranných složek k místu mimořádné události.37 Tísňová centra 112 jsou vybavena  
a připravena přijímat tísňové zprávy od sluchově postižených a osob s poruchou vyjadřování 
a to za pomoci tísňového faxu na příslušných formulářích (jsou distribuovány 
prostřednictvím Svazu neslyšících). Tísňová centra 112 jsou napojena na příjem 
automatického hlášení požáru pomocí systému ATES38, který je integrován do technologií 
pro příjem tísňového volání. V této pobaltské zemi je řešení záchranného systému v rámci 
Evropy značně netypické. Právní prostředí v Estonské republice týkající se zřízení a provozu 
tísňové linky 112 je tvořeno Vládním nařízením RT I 2002,10,54 o požadavcích na centrum 
tísňového volání 112, zákonem RT I 2004, 87,593 o elektronických komunikacích, Zákonem  
o záchranné službě RT I 2010,24,115 a Krizovým zákonem RT I 2009,39,269.39 Estonsko se 
také úspěšně připravuje na provozování automatického volání pomocí sytému e-Call, centra 
jsou již připravena spustit pilotní provoz. V čem však Estonsko silně pokulhává, jsou jazykové 
schopnosti operátorů tísňové linky 112. Omezují se často jen na estonštinu popřípadě na 
finštinu a ruštinu. 
 
Tísňová linka 112 v Švédsku 
 
Popis tísňového volání 112 Švédského království jsem zvolil z důvodu centrálně řešeného 
systému bezpečnostních a nouzových složek, kde se centrum tísňového volání 112 nachází 
na pomyslném vrcholu celého řetězce záchranných služeb. Dalším důvodem volby tohoto 
státu bylo to, že se stal jedním z mála, který zvolil jednotné evropské číslo tísňového volání 
112 jako jediné tísňové číslo pro všechny druhy mimořádných událostí na území Švédska.  
 
Ještě před zavedením jednotného evropského čísla 112 fungovala univerzální tísňová linka 
pro všechny druhy tísňových událost pod číslem 90000, která byla v provozu od roku 1956. 
V roce 1973 byl systém vyrozumívání záchranných složek a organizací sloučen pod jednu 
centrální organizaci, která měla za úkol postarat se o řešení mimořádných a nouzových 
událostí a potřeb. Tato organizace se jmenuje SOS Alarm. Její hlavní sídlo je ve Stockholmu  
a je spravováno prostřednictvím Ministerstva obrany. Je postavena na 18 oblastních 
centrech. Tísňová call centra jsou určena nejen pro volání základních záchranných složek, 
jako jsou policie zdravotnická záchranná služba a hasiči, je určena také pro tísňové volání 
horské služby, letecké ambulance, vodní záchranné služby, pobřežní záchranné služby, celní 
správy, ale také pro volání sociální služby, zubařské hotovosti a služby životního prostředí. Na 
těchto tísňových centrech byla také zprovozněna jednotná evropská linka 112 a nahradila tak 
stávající národní jednotné tísňové číslo 90000, jehož provoz byl následně ukončen. Plný 
provoz linky SOS Alarm 112 započal k 1. lednu 1996 a byl provozován na všech 18 centrech 
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 KRULÍK, O., V Estonsku děláme všechno po svém; in: 112, 4/2010, s. 30 až 31. 
38

 ATES (Automatic Thermal Energy System) je systém, který automaticky vysílá signál o poplachu na operační 
střediska. Systém je osazován na místa s vysokým požárním rizikem na základě rozhodnutí Státního požárního 
dozoru. 
39

 Hädaabinumber 112; in: Päästeamet. <http://www.rescue.ee/182>. 
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SOS Alarm. V listopadu 2002 byl při této organizaci vytvořen konzultační orgán pro Úřad 
vlády nazvaný “RADA – 112“,40 který je složen ze zástupců záchranných složek a tísňových 
služeb, jehož úkolem je podílet se na přípravě havarijních plánů a slouží jako otevřené fórum 
v otázkách bezpečnostní připravenosti.  
 
Technické řešení SOS Alarm 112 center plně vyhovuje evropským standardům. Je postaveno 
na dvou základních platformách ZENIT a RACHEL. Technologická platforma ZENIT je 
postavena na digitální technologii firmy Ericsson. Jedná se o otevřený systém postavený na 
zásuvných modulech, který je tvořen dle momentálních požadavků centra. Umožňuje plnou 
vizualizaci všech komunikačních kanálů včetně digitálních mapových podkladů systému GIS. 
Tato technologická platforma byla spuštěna do plného provozu v roce 2008 a je schopna 
nejen přijímání tísňového volání z pevných linek, mobilních telefonů, satelitních telefonů a IP 
telefonů, ale také k příjmu automatického hlášení požáru, smluvně napojené ostrahy 
objektů, kritické výstupy z meteorologických stanic, příjmy tísňových faxů a SMS41. Platforma 
RACHEL je založena na společném radiokomunikačním systému všech záchranných služeb 
sloužící k lepší koordinaci společných zásahů a lepší efektivitě záchranných akcí. Je napojena 
do systému ZENIT.  
 

 
 

Operátoři tísňových center SOS Alarm 112 pracují ve 12 hodinových cyklech (maximálně 38 
hodin týdně). Většina operátorů je z řad zdravotnického personálu a jedná se o osoby, které 
disponují dobrou znalostí alespoň anglického jazyka. Operátoři pravidelně procházejí 
odbornou přípravou zaměřenou především na zdravotnickou pomoc a na zvládání 
vyhodnocování rizik při mimořádných událostech, důležitých pro účinné nasazení sil 
prostředkům místě zásahu. Vedle operátorů tísňových linek je na operačním středisku 
přítomna tzv. “nouzová sestra“, která je zodpovědná za lékařské vyhodnocování tísňových 
volání, popřípadě je schopna poskytnout asistovanou předlékařskou první pomoc (rady po 
telefonu). Tato nouzová sestra je rekrutována většinou z řad lékařů popřípadě zdravotních 
sester se znalostí urgentní medicíny a znalostí minimálně anglického jazyka. Tato nouzová 
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 112-rådet; in: SOS Alarm. <http://www.sosalarm.se/sv/112/Om-112/112-radet/>. 
41

 I dag är det 112-dagen; in: Post- och telestyrelsen, 11. II. 2010. 
<http://www.pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2010/I-dag-ar-det-112-dagen/>. 
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sestra taktéž pracuje v dvanáctihodinových směnách maximálně 38 hodin týdně. SOS Alarm 
centra v roce 2009 uváděla stav 874 zaměstnanců.  
 

         
 

Švédsko je země se značným sociálním cítěním a vysokou životní úrovní. Na této filosofii jsou 
postaveny i záchranné služby. Švédsko do bezpečnosti investuje značné prostředky, 
především do vývoje a používání nových technologií ke zkvalitňování života obyvatel  
a eliminaci možného nebezpečí. Tato myšlenka vedla k tomu, že se Švédsko podílí na 
evropských projektech v oblasti bezpečnosti zejména na pilotním projektu pro neslyšící 
„REACH -112“, o kterém jsem se již zmínil. Jako jeden z mála států se aktivně věnuje osvětě 
v otázkách tísňového volání 112, která je především zaměřena na výchovu dětí a mládeže, 
ale také na seniory. Pro podporu tísňové linky 112 vydává spoustu publikací a jsou na 
veřejných místech promítány krátké filmy s tématikou tísňového volání. Švédsko však nespí 
na vavřínech, připravuje reformu směrem k centralizaci poskytování tísňových služeb na 
základě projektu nazvaného „STRATEGIE 2015“, jejíž ambice jsou stát se evropským 
leaderem v oblasti služeb pro bezpečnější společnost. V novém projektu by 18 součastných 
SOS Alarm center mělo být seskupeno do tří zeměpisných oblastí (sever, centrum, jih). 
Společná centra by měla pracovat jako jedno virtuální centrum pokrývající veškeré nouzové 
potřeby obyvatel Švédska. Součástí projektu STRATEGIE 2015 je téma “New generation 112“ 
založená na využívání nových IP technologiích (např. přijímáním GPS souřadnic odesílaných 
prostřednictvím mobilního telefonu při vytočení tísňového čísla 112 vyvíjený ve spolupráci se 
společností Ericsson a Nokia).42 
 
Tísňová linka 112 v Itálii 
 
Důvodů proč jsem vybral popis způsobu zavadění a provozu jednotného evropského 
tísňového čísla 112 v Itálii bylo několik. Jedením důvodem je, že tísňové číslo 112 již v Itálii 
fungovalo pro jednu záchrannou složku. Druhým důvodem proč jsem zvolil tuto zemi je 
způsob (lze říci diletantský) zavádění a provozu, který je neustále unijními orgány kritizován. 
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 SOS Alarm. <http://www.sosalarm.se>. 
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Vznik tísňové linky 112 v Itálii je datován do roku 1981, kdy toto tísňové číslo bylo přiděleno 
složce ozbrojených sil Itálie – Karabiniérům43. Vedle tohoto tísňového čísla fungovala ještě tři 
další tísňová čísla. 115 pro hasiče, 118 pro zdravotnickou záchrannou službu a 113 pro státní 
policii, které bylo používáno pro události, kde bylo zapotřebí více záchranných složek. 
V návaznosti na rozhodnutí přijaté v roce 1991 Radou Evropského společenství zavést 
jednotné evropské tísňové číslo 112 ve všech členských státech společenství, reagovala Itálie 
se zpožděním. Tato služba měla být v provozu od roku 1993 a jen ve výjimečných případech 
do roku 1996. Ačkoli měla Itálie již toto tísňové číslo funkční, nesplňovalo další parametry 
Rozhodnutí Evropské rady. Se zaváděním jednotného tísňového čísla 112 se začalo plošně  
a to v průběhu roku 1994 s tím, že plný provoz začal k 1. lednu 1996. Nasměrováno bylo toto 
číslo do 232 center Karabiniérů. Za technické vybavení tísňových center 112 bylo 
zodpovědné Ministerstvo technologické inovace, provedením a dodáním patřičných 
technologií byl pověřen Italský Telecom, který je zodpovědný za provoz těchto linek.44 
V průběhu let bylo sníženo počet center linky 112 na 109, centra byla dislokována na úrovni 
provincií. Ke zvratu v oblasti tísňového volání došlo v celé Evropě s masovým zaváděním 
mobilních telefonů. Na základě vydání Směrnice Evropského parlamentu a rady ze dne  
7. března 2002 č. 2002/22/ES o univerzální službě a uživatelských právech týkajících se sítí  
a služeb elektronických komunikací, která ukládá mimo jiné státům společenství zavést 
lokalizaci a identifikaci tísňových hovorů na lince 112. Řada členských států se dostala do 
potíží při plnění této směrnice, některé státy dokonce skončily před Evropským soudem. 
Itálie patří mezi ně. V únoru 2006 zahájila Komise řízení proti Itálii pro nesplnění povinností, 
následně pak Evropský soudní dvůr rozhodl dne 15. ledna 2009, že Itálie neprovedla směrnici 
č. 2002/22/ES, zejména informace o poloze volajícího nejsou k dispozici havarijním službám, 
které slouží při mimořádných událostech po celé Itálii v případě volání na linku 112 jak 
z pevných telefonních stanic, tak mobilních koncových zařízení. Na základě rozsudku teprve 
začala vláda jednat, nejprve vydáním vyhlášky č. 59/2009 ze dne 12. listopadu 2009.45 
Následně bylo pověřeno Ministerstvo civilní obrany a Ministerstvo technologické inovace 
najít optimální řešení problematiky tísňových center. Byl vybrán modifikovaný model 
SALERNO, který měl být spuštěn v říjnu 2010, jenže se tak nestalo. Z tohoto důvodu podala 
Komise žalobu k Evropskému soudu s návrhem na uvalení sankcí.  
 
Technické řešení italských center linky 112 je v Evropě ojedinělé. Jsou centra, která jsou 
vybavena pouze ISDN telefonním aparátem, který zobrazuje číslo volaného a je schopen 
přepojovat na další střediska tísňových linek. Aparát je většinou umístněn u dozorčí služby 
kasáren Karabiniérů (dnes již ojediněle). Nejrozšířenější technické a organizační řešení center 
je model SALERNO,46 který byl odzkoušen již v roce 2006 v provincii Salerno, který se dále 
rozšířil v roce 2008 na dalších 16 center linky 112. Základním principem tohoto modelu jsou 
dvě nezávislá centra linek 112 karabiniérů a 113 státní policie, na která jsou tísňová volání na 
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 Karabiniéři (Carabinieri) – jsou jednou ze čtyř italských bezpečnostních složek, která má na starost 
bezpečnost v malých městech a na venkově, avšak zároveň vykonává i úkoly vojenské policie. Jedná se  
o četnicky útvar, který ovšem z historických důvodů spadá pod ministerstvo vnitra. 
44

 Numero di pronto intervento; in: Carabinieri. <http://www.carabinieri.it/internet/112>. 
45

 Vyhláška č. 59/2009 ze dne 12. XI. 2009 obsahuje ustanovení týkající se provozu jednotného evropského čísla 
tísňového volání 112 (integrace tísňových linek 115 a 118). 
46

 Partito a Salerno il NUE 112, Soccorso Tecnico e Sanitario non integrati nel sistema; in: EENA 112 Italia, 2008. 
<http://www.eena.it/Sal112.htm>. 
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číslo 112 rovnoměrně přepojována, dále pak přepojena operátorem pomocí zvláštních linek 
na další záchranné složky. Zavoláte-li linku 112 nebo 113, může se vám ozvat stejný 
operátor. Připravovaný model SALERNO + měl směrovat všechna tísňová volání na tyto dvě 
centra. Tato centra po technické stránce jsou vybavena technologiemi pro identifikaci čísla 
volajícího z mobilního telefonu a lokalizací polohy s přesností v zástavbě do 10 metrů, ve 
volném prostoru do 200 metrů. Volání z pevných telefonních stanic s identifikací volajícího 
bohužel pouze linek Italského Telecomu (ostatní operátoři s potížemi na základě neúplných 
databází). Tyto centra jsou schopna přijímat tísňová volání ze satelitních telefonů a VoIP 
zařízení bez možnosti lokalizace, dále pak tísňové SMS a MMS.47 Model SALERNO není 
jediným typem používaným v Itálii v průběhu let 2000 až 2009 bylo vyzkoušeno několik 
technických a organizačních řešení s více či menším úspěchem. Mezi úspěšné patří řešení 
v Miláně a Římě, kde je jedno centrum, které odbavuje všechny tísňové linky.48 Na 
podobném principu bylo zprovozněno dne 15. dubna 2010 centrum, jež sídlí v nemocnici ve 
Varese, které odbavuje všechny tísňové linky včetně linky 112, je vybaveno odlišným 
softwarovým vybavením, než ostatní centra. Operátoři jsou zaměstnanci nemocnice, pro 
odbavování hovorů v cizí řeči používají služeb tlumočnické služby.49 Jinak je možné 
odbavování hovorů z ostatních center 112 v anglickém jazyce celostátně, na Sardinii navíc ve 
francouzštině a španělštině a v příhraničních oblastech v němčině a francouzštině. Itálie patří 
mezi státy, kde jednotné evropské tísňové číslo 112 není příliš známé, je neustále více 
spojováno s tísňovým číslem karabiniérů, než s číslem pro všechny druhy událostí. Nadále je 
spíše využíváno číslo 113. Na oficiálních webových stránkách Sardinie je číslo 112 uváděno 
jako číslo karabiniérů a číslo 113 pro pomoc při mimořádných událostech.50 Na Sicílii je 
taktéž číslo 112 pouze tísňové volání pro karabiniéry a 113 pro policii. Na stránkách o Itálii 
věnované turistům není ani zmínka o jednotném tísňovém evropském čísle tísňového volání 
112.51  
 
Tísňová linka 112 v Rumunsku 
 
Důvodem proč jsem zvolil popis zavedení a fungování jednotného evropského čísla 
tísňového voláni 112 v Rumunsku je ten, že jako jediný postkomunistický stát zvolil tísňové 
číslo 112 jako jediné tísňové číslo pro všechny typy tísňových událostí. 
 
Samotný počátek vzniku linky tísňového volání 112 v Rumunsku je považován rok 2002, kdy 
rumunská vláda v rámci sbližování se s evropskými standardy byla nucena přijmout řadu 
legislativních opatření. Na základě závazků v rámci negociačních procesu v oblasti zavedení 
jednotného evropského tísňového čísla 112 vydalo Rumunsko zákon č. 398 ze dne 14. června 
2002 o fungování unikátního národního systému volání v nouzi (SNUAU)52 a Usnesení vlády 
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 SMS a MMS lze použít v místech se špatným pokrytím. Spíše odejdou, i když hovor nelze provést. 
48

 Projekty Ministerstva civilní obrany za účelem ochrany před katastrofami a mimořádnými událostmi velkého 
rozsahu. 
49

 Tlumočnická služba dostupná 24 hodin v pěti základních jazycích (angličtina, francouzština, španělština, 
němčina a ruština). 
50

 Emergency Telephone Numbers; in: Sardinia Point. <http://www.sardiniapoint.it/6759.html>. 
51

 Telephone & Mail; in: Italian Tourism. <http://www.italiantourism.com/phone.html>. 
52

 SNUAU (Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta). Unikátní národní systém výzvy nouzového volání.  

http://www.112.ro/index.php?id=1_7
http://www.sardiniapoint.it/6759.html
http://www.italiantourism.com/phone.html
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č.. 227/2003  o schválení podmínek pro instalaci, provoz, údržbu a požadavků na údržbu 
(SNUAU).53 
 

      
 
Později byl legislativní rámec doplněn o mimořádné nařízení vlády č. 70/2006 o povinnostech 
pevných a mobilních operátorů ve vztahu k SNUAU54 a mimořádné nařízení vlády č. 34/2008 
o fungování jednotného národního systému volání při mimořádných událostech.55 Rumunsko 
zvolilo stejný model pro zřízení tísňové linky 112, jako používá Švédsko. To se také podílelo 
na spolupráci při řešení systému center tísňového volání 112 (SNUAU), zejména pak švédské 
společnosti v oblasti telekomunikací a IT technologií se podílely na technologickém řešení 
center 112 (SNUAU). Tato centra byla zřízena na úrovni okresů a jednoho hlavního centra 
v Bukurešti, které je zároveň hlavním centrem pro koordinaci v případě mimořádné události 
velkého rozsahu, popřípadě na národní úrovni. Při tomto hlavním centru pro katastrofy 
funguje národní koordinační výbor pro krizové události, jakožto orgán pověřený vládou 
Rumunska (orgán pro mimořádné události velkého rozsahu – pandemie, povodně, záplavy, 
sesuvy půdy, velké průmyslové havárie a dopad vesmírného objektu atd.). Zřizovatelem je 
Ministerstvo státní správy a vnitra, přičemž provozem center byla pověřena policie, na jejíchž 
operačních střediscích byla provozována vnitrostátní tísňová linka, která souběžně fungovala 
ještě půl roku s jednotným tísňovým číslem 112. Taktéž ostatní národní tísňové linky byly 
souběžně provozovány ještě půl roku. Na základě rozhodnutí vlády byl provoz ostatních 
tísňových linek ukončen k 31. prosinci 2005. Pilotní provoz systému 112 byl zpuštěn  
15. května 2004 v Bukurešti. Již o měsíc později byl spuštěn plný provoz. Během roku 2004 
došlo k spuštění linky 112 ještě na třiceti centrech SNUAU. Posledních deset center spustilo 
plný provoz do poloviny roku 2005. Tísňová linka 112 v Rumunsku zajišťuje odbavování 
tísňových volání pro záchranný systém, který se skládá ze Záchranné zdravotnické služby, 
Záchranného hasičského sboru Rumunska, Policie, Rumunského četnictva a Mobilní havarijní 
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 112 în România; in: Serviciul de Telecomunicatii Speciale. <http://www.112.ro/index.php?pag=4>. 
54

 Toto mimořádné usnesení bylo přijato na základě upozornění Evropské komise ještě před zahájením řízení 
pro nesplnění povinností – neprovedením směrnice 2002/22/ES, o univerzální službě a Doporučení Komise  
č. 2003/558/EC zejména určení místa volajícího pro účely tísňového volání liny 112. 
55

 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional de 
coordonare a activităţii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU) precum şi a Secretariatului 
tehnic permanent; in: Ministerului pentru Societatea Informaţională <http://www.mcsi.ro/Legislatie/Proiecte-
legislative-romanesti/Hotarare-privind-aprobarea-Regulamentului---(SNUAU>. 

http://www.112.ro/index.php?id=1_7
http://www.112.ro/index.php?id=1_7
http://www.mcsi.ro/Legislatie/Proiecte-legislative-romanesti/Hotarare-privind-aprobarea-Regulamentului---(SNUAU
http://www.mcsi.ro/Legislatie/Proiecte-legislative-romanesti/Hotarare-privind-aprobarea-Regulamentului---(SNUAU
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a záchranné služby (SMURD).56 Do záchranného systému je také začleněn Generální 
inspektorát pro mimořádné situace (IGSU)57, který se zaměřuje především na prevenci. 

 
Tísňová centra 112 (SNUAU) jsou vybudována na technologické platformě AVL (Automatic 
Vehicle Location) od společnosti ERICSSON AB, který používají švédská SOS 112 centra pod 
názvem Zenit. K základním funkcím tohoto systému patří automatická identifikace 
telefonního čísla, popřípadě jedná-li se o mobilní telefon bez aktivační karty, je zobrazováno 
identifikační číslo telefonního přístroje IMEI58 a automatická lokalizace volajícího.  
U pevného telefonu je zobrazována adresa pevné stanice nebo veřejného telefonního 
automatu, u mobilního telefonu je zobrazována přibližná poloha s přesností od několika 
desítek metrů v hustě obydlených oblastech až po několik kilometrů v otevřeném prostoru. 
Tato poloha je samozřejmě zobrazována na digitálních mapových podkladech s využitím 
technologie GIS. Tento systém umožňuje ještě další funkce, protože se jedná o modulový 
systém, který je připravený i pro začlenění systému e-Call a systému REACH 112. Taktéž zde 
funguje podpora přijímání tísňových SMS zpráv (pouze registrovaným osobám s poruchou 
řeči a sluchově postiženým). Součástí technologického modulu je také spojení 
se záchrannými složkami je provozováno na analogové síti Dimetra a digitální síti Phoenix, 
které navíc od hlasové komunikace umožňuje odesílání datových vět, které podporují 
technologii pro volbu optimální trasy k místu mimořádné události a vyrozumění všech 
záchranných složek v jednom okamžiku.59  
 
Personální obsazení tísňových center 112 je tvořeno operátory tísňových linek, kteří mají na 
starosti pouze vytěžování informací o mimořádné události, dále tyto události předává 
tísňovému dispečerovi, který rozhodne, jaké záchranné složky se budou podílet na řešení 
mimořádné události. Většina tísňových center je obsazena operátory, kteří mají znalosti 
v oblasti urgentní medicíny (paramedici a zdravotní sestry), jsou tak schopni poskytnout 
asistovanou první pomoc.60 Operátoři tísňových linek a tísňový dispečeři slouží ve čtyřech 
směnách ve dvanáctihodinových cyklech. Jazykové schopnosti operátorů jsou stanovené dle 
mimořádného nařízení vlády č. 34/2008, schváleného zákonem č. 160/2008, kde je 
stanoveno, že tísňová 112 volání jsou přijímána v jazycích národnostních menšin, jakož  
i alespoň v jednom světovém jazyce. Na celém území je možné dovolat se na linku 112 
v jazyce anglickém v příhraničních oblastech je to jazykem sousedního státu.  
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 SMURD (Serviciul Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare) je jistá obdoba hasičského záchranného 
sboru a záchranné zdravotnické služby zaměřená především na dopravní nehody a neodkladnou 
přednemocniční pomoc. Provozuje také leteckou záchrannou službu. 
Další informace dostupné na http://www.smurd.ro/ 
57

 IGSU (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta) Generální inspektorát pro mimořádné události je 
specializovaný orgán v rámci Ministerstva státní správa a vnitra jako koordinační jednotka v oblasti prevence 
nouzových a krizových situací obdoba českého odboru civilní ochrany.  
58

 IMEI (International Mobile Equipment Identity) patnáctimístné identifikační číslo mobilního telefonu. 
59

 Serviciul de telecomunicaţii speciale şi sistemul 112; in: Serviciul de Telecomunicatii Speciale 
<http://www.112.ro/index.php?pag=6>. 
60

 Cum funcţionează sistemul 112?; in: Serviciul de Telecomunicatii Speciale. 
 <http://www.112.ro/index.php?pag=9>. 
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Rumunsko také věnuje značnou pozornost propagaci a osvětě jednotného evropského 
tísňového čísla 112 především prostřednictvím Generálního inspektorátu pro mimořádné 
události, který se zaměřuje především na školní mládež. Dále prostřednictvím výukových 
programů, které jsou vyučovány v rámci civilní ochrany a občanské nauky, stávají se tak 
součástí základního vzdělání. Další aktivity v propagaci tísňové liny 112 jsou prováděny 
prostřednictvím rozsáhle kampaně pořádané ke dni tísňové linky 112 v médiích. Rumunsko 
také vytvořilo oficiální hymnu jednotné evropské tísňové linky 112 a představilo ji na 
slavnostním večeru ke dni linky 112, který se konal 10. února 2009 v Bruselu.61 Ministerstvo 
cestovního ruchu podepsalo dohodu s Radio Romania a Romania TV na vytvoření osvětové 
kampaně na podporu tísňového čísla 112 s názvem „112 Zachraňuje životy“, která by se měla 
uskutečnit v průběhu celého roku 2011.  
 
Tísňová linka 112 na Slovensku 
 
Popis systému tísňového volání 112 Slovenské republiky jsem zvolil z důvodu toho, že 
Slovensko je do značné míry ovlivněno společným soužitím s Českou republikou z minulých 
let. To se také do značné míry odráží v organizační struktuře bezpečnostní politiky obou 
států. V oblasti organizace systému tísňového volání se však přístup obou zemí částečně liší. 
 
Příjem tísňového volání linek 112 na Slovensku byl vytvořen na koordinačních střediscích 
Integrovaného záchranného systému Slovenska, která jsou vybudována na úrovni krajů. 
Koordinační střediska jsou základem infrastruktury integrovaného záchranného systému, 
který je zodpovědný za řešení všech druhů krizových a nouzových událostí nevojenského 
charakteru. Zřizovatelem koordinačních středisek integrovaného záchranného systému je 
Ministerstvo vnitra Slovenské republiky – sekce ochrany obyvatelstva a krizového 
managementu. Hlavním právním předpisem, který stanovuje pravidla činnosti tísňové linky 
112 a činnost koordinačních středisek IZS je zákon č. 129/2002 o integrovaném záchranném 
systému který je v platnosti od 1. července 2002. Provozovatelé koordinačních středisek jsou 
obvodní úřady na úrovni krajů. Jedná se o 8 koordinačních středisek, která jsou zodpovědná 
za příjem tísňové linky 112 a zodpovídají za vyslání přiměřené pomoci k zvládnutí mimořádné 
události především prostřednictvím základních složek IZS do kterých patří: hasičský 
záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba, policie, báňská záchranná služba, horská 
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 Celé shlédnutí hymny 112 je možné na adrese „http://www.youtube.com/watch?v=wMqrNOhyzws“. 
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záchranná služba a kontrolní chemické laboratoře civilní ochrany. Koordinační střediska se 
nachází v Bratislavě, Trnavě, Trenčíně, Nitře, Žilině, Bánské Bystrici, Prešově a Košicích. 
Spuštění činnosti koordinačních středisek na úrovni krajů proběhlo k 1. červenci 2003, avšak 
jednotná tísňová linka 112 byla celostátně spuštěna do konce roku 2004.62 I přes celostátní 
spuštění tísňové linky bylo Slovensko kritizováno evropskou Komisí za to, že tato linka není 
dostupná na celém území státu, a za to, že ne všichni mobilní operátoři podporovali 
technologii, která umožňuje lokalizaci místa volajícího. Nedostatky byly odstraněny 
v průběhu roku 2007 a to jak na straně operátorů, tak ze strany provozovatelů tísňových 
linek, kde byla dobudována centra 112 v Žilině a v Nitře, kde bylo zvoleno jiné řešení než na 
ostatních koordinačních střediscích. Toto řešení spočívalo na principu sdružení všech 
tísňových linek na jedno pracoviště, které má zajistit lepší a rychlejší spolupráci při 
odbavování tísňových hovorů a zejména rychlejší vyrozumívání záchranných složek určených 
k řešení mimořádných situací. Pracoviště byla také koncipována pro zvládání mimořádných 
událostí velkého rozsahu formou konferencí pro lepší koordinaci záchranných prací.  
 

     
 
Projekt koordinačních středisek pro příjem tísňového volání 112 je tvořen technologií 
propojenosti operačních středisek, která jsou založena na technologii “CALL CENTER“, které 
se vzájemně zálohují a archívují veškeré datové a hlasové komunikace. Slovensko zvolilo 
komunikační a informační technologii společnosti Ericsson. Tato dodávka zahrnovala 
technické řešení pro koordinační centra, ale také technologické a komunikační prostředky 
pro základní složky IZS, které zaručují vzájemnou kompatibilitu při vzájemné komunikaci. 
Koordinační střediska, jejichž součástí jsou centra pro příjem tísňové linky 112, jsou 
vybavena dle celoevropských standardů. Technické a technologické vybavení pro odbavování 
tísňového volání 112 samozřejmě umožňuje identifikaci telefonního čísla popřípadě 
identifikačního čísla IMEI, není-li vložena aktivační karta. U volajícího z pevné linky  
a veřejného telefonního automatu zobrazuje přesnou adresu včetně zobrazení na digitální 
mapě používající technologii GIS. U tísňového volání z mobilního telefonu je zobrazena 
přibližná poloha volajícího, která je zobrazena na mapovém podkladu (lokalizace polohy  
u všech slovenských mobilních operátorů od 1. dubna 2007). Technologie také podporuje 
tísňové volání pomocí vysokorychlostního internetu (VoIP), zde však záleží na provozovateli 
sítě a přenosové soustavy, zda disponuje podporou lokalizace IP adresy volajícího. Centra 
jsou vybavena také pro příjem tísňového faxu, který je určen pro sluchově postižené občany. 
Pro tyto postižené občany je ještě možnost použití tísňové textové zprávy odeslané na číslo 
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 Európské núdzové telefonné číslo. <http://www.112.sk/>. 
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112, je stejně identifikována jako hlasové tísňové volání z mobilního telefonu. Tísňová 
textová zpráva může být odeslána také, jako on line text pomocí speciálního komunikátoru, 
přičemž vzájemná komunikace probíhá jako běžící text v reálném čase. Tento způsob byl 
zatím úspěšně odzkoušen na tísňovém centru v Prešově a je určen pouze pro registrované 
sluchově postižené osoby.63  
 
Komunikace mezi operačními středisky základních složek IZS a koordinačním střediskem 
probíhá pomocí datových vět a pomocí hlasu prostřednictvím vysokorychlostních ISDN linek. 
Personál Tísňové linky 112 je tvořen především z příslušníků hasičského záchranného sboru, 
zdravotnické záchranné služby a zaměstnanců obvodního úřadu kraje. Počet operátorů na 
jednotlivých centrech je rozdílný. Služba operátorů probíhá v dvanáctihodinových  
a osmihodinových směnách. Jazyková vybavenost operátorů je na alespoň jeden světový 
jazyk převážně angličtinu, popřípadě němčinu a celostátně i odbavení hovoru v češtině. 
V příhraničních oblastech jsou operátoři schopni odbavit tísňové volání v jazyce sousedního 
státu.64 
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 Prešovská linka 112 bude slúžiť formou SMS aj nepočujúcim; in: MobilMania.sk, 8. VI. 2010. 
<http://www.mobilmania.sk/bleskovky/presovska-linka-112-bude-sluzit-formou-sms-aj-nepocujucim/sc-4-a-
1123521/default.aspx>. 
64

 Tiesňové volania; in: Lukáček, s. r. o. <http://shop.lukacek.sk/?c=29&l=0>. 
Slovenka vyhrala európsku súťaž operátorov linky 112; in: netky.sk. 
<http://www.netky.sk/clanok/slovenka-vyhrala-europsku-sutaz-operatorov-linky-112>. 
ONDRUŠKOVÁ, Zuzana, Zneužívatelia tiesňových liniek sú takmer ako vrahovia; in: TV noviny, 4. IV. 2011. 
<http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/domace/cislo-na-taxi-na-tiesnovej-linke-nepovedia-niekto-si-mysli-opak-aj-
200-krat-denne.html>. 
TRŠKO, Michal, Záchranku zastavilo ticho; in: SME,  20. I. 2011. <http://www.sme.sk/c/5729094/zachranku-
zastavilo-ticho.html>. 

http://www.mobilmania.sk/bleskovky/presovska-linka-112-bude-sluzit-formou-sms-aj-nepocujucim/sc-4-a-1123521/default.aspx
http://www.mobilmania.sk/bleskovky/presovska-linka-112-bude-sluzit-formou-sms-aj-nepocujucim/sc-4-a-1123521/default.aspx
http://shop.lukacek.sk/detail.html?i=5191&c=29&l=0&s=
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Na Slovensku fungují také národní tísňová čísla tísňového volání stejná jako v České 
republice. Pro volání hasičů 150, zdravotnické záchranné služby 155 a pro volání policie 158. 
I když se uvažovalo na Slovensku o ukončení činnosti národních tísňových linek v souvislosti 
se zavedením jednotného evropského tísňového čísla 112. Vzhledem tomu, že počet volání 
na vnitrostátní tísňové linky je přibližně 70 % všech tísňových volání, jsou národní tísňová 
volání ponechána v činnosti v souběhu s jednotným tísňovým číslem 112. 
 
Tísňová linka 112 ve Spojeném království 
 
Popis systému tísňového volání 112 ve Spojeném království jsem zvolil z důvodu ojedinělého 
řešení příjmu a provozu tísňového volání, které je spravováno jinou než státní institucí. Ve 
Spojeném království je jednotné evropské číslo tísňové volání 112 používáno součastně 
s národním jednotným číslem 999, které je určeno pro všechny druhy tísňových a nouzových 
volání a má na ostrovech dlouhé historické kořeny. I když obě tísňová čísla jsou postavena na 
stejnou rovinu, je číslo národní tísňové číslo 999 používáno mnohonásobně častěji. Také 
v mnohých informačních letácích a brožurách je uvedeno pouze tísňové číslo 999, popřípadě 
tísňové číslo 112 je označováno jako tísňové číslo určené pouze cizincům, kteří se pohybují 
na území Spojeného království. Podle průzkumů Eurobarometru je povědomost o tísňovém 
čísle 112 ve Spojeném království jedno z nejnižších v celé EU.65  
 
Spojené království a Irsko jsou jediné dva státy v Unie, které používají pro příjem tísňových 
linek komerční společnosti. Příjem Tísňové linky 112 je prováděn operátory telekomunikač-
ních společností na zákaznických centrech. Toto tísňové číslo je přijímáno stejnými operátory 
jako tísňové číslo 999 (na obrazovce tísňového operátora se objeví pouze číslo, které bylo 
použito v případě nouze). Postup odbavování je pro obě čísla shodný. Operátor na základě 
zjištěných prvotních informací odešle datovou informaci, popřípadě spojí patřičnou 
záchrannou službu, která bude řešit mimořádnou situaci na základě tísňového hovoru. Není li 
z telefonátu zřejmé, která záchranná složka bude podílet na řešení vzniklé situace, je 
automaticky datová informace a přepojení telefonu provedeno na spádové nejbližší operační 
středisko policie66. Dále probíhá komunikace mezi operačními středisky jednotlivých 
záchranných složek většinou na radiové síti, když zasahuje více složek při likvidaci 
mimořádné události. Do základních záchranných složek patří policie, zdravotnická záchranná 
služba a hasičský sbor, dále pak horská záchranná služba, speleologická záchranná služba  
a pobřežní stráž. Ve Spojeném království zajišťují příjem tísňových linek 112 a 999 na základě 
vládního rozhodnutí tři telekomunikační společnosti, které provozují telefonní sítě. Největší 
podíl na provozu tísňových linek má společnost British Telecom dále se na provozu tísňových 
linek podílí společnosti Cable & Wireless a Cable Crossing (Rail Net). Jednotné evropské 
tísňové číslo tísňového volání bylo spuštěno na celém území státu v prosinci 1992 na 
pracovištích OAC 999 (Operator Assistance Centre 999). Dělo se tak téměř bez publicity.67 
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 History of the 999 System and Fire Brigades; in: Fire Net. 
<http://www.fire.org.uk/history-of-the-999-system-and-fire-brigades.html>. 
66

 An Overview of the Fixed Telephone Emergency Services (999/112); in: Independent Regulator and 
Competition Authority for the United Kingdom Communications Industries. 
<http://www.ofcom.org.uk/static/archive/oftel/publications/ind_guidelines/emer1002.htm>. 
67

 Emergency Numbers; in: European Commission; Humanitarian Aid & Civil Protection. 
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Volání na tuto linku lze uskutečnit bezplatně ze všech pevných telefonních stanic, veřejných 
telefonních automatů, mobilních telefonů, pomocí technologie VoIP a také pomocí 
mobilních textových komunikátorů. Technologie používané telefonními operátory umožňují 
identifikaci telefonního čísla a lokalizaci místa volání. Lokalizační technologii EISEC68 zavedl 
British Telecom na tísňových linkách u pevných linek a veřejných telefonních automatů již 
v roce 1998. Systém určování polohy u mobilních telefonů byl zaveden až v roce 2003. Každá 
společnost používá vlastní technologické řešení. Systém volání není řešen centrálně, 
jednotlivá volání jsou směrována na oblastní střediska záchranných složek. V případě 
událostí většího rozsahu je postupováno na základě havarijních a krizových plánů. Povinnosti 
společností provozující tísňové linky mají za úkol hovory nahrávat a archívovat pro případ 
následného vyšetřování. 
 
Spojené království také nijak nepropaguje jednotné evropské tísňové číslo 112. Nadále je 
preferováno národní tísňové číslo 999.69 Připravuje se také zavedení dalšího tísňového čísla, 
které by mělo odlehčit tísňové lince 999. Toto tísňové číslo bude určeno pro zdravotnickou 
pomoc. Tísňové číslo 111 má být využíváno nejen k přivolání rychlé lékařské pomoci, ale 
bude sloužit také jako informační centrum pro zdravotní potíže a pohotovostní zdravotnické 
služby. Příjem v cizích jazycích je prováděn na obou tísňových linkách prostřednictvím 
překladatelské služby, která je dostupná 24 hodin denně. Překlad je uskutečňován pomocí 
konferenčních hovorů. Provozovatelé tísňových linek garantují odbavení tísňového hovorů 
v jakémkoliv běžně používaném cizím jazyce.  
 
Tísňová linka 112 v ostatních členských státech Evropské unie  
 
V předchozí části jsem se podrobně věnoval zejména státům, které jsou specifické z hlediska 
zavádění a fungování jednotného evropského tísňového čísla 112. V následující části jsou 
uvedeny pouze základní informace, které charakterizují tuto tísňovou linku v jednotlivých 
členských státech a jak funguje v rámci ostatní tísňových linek. 
 
Belgie patří k státům, kde zavedli jednotné evropské číslo 112 mezi prvními. Zřízením tísňové 
linky 112 byla federální vládou pověřena Federální veřejná služba pro vnitřní věci. Linka 
začala být provozována na společných dispečincích zdravotnické záchranné služby  
a hasičů. Tísňové linky 112 začaly pracovat v roce 1992 v oblasti Vlámské a oblasti Bruselu. 
Jako poslední byla linka 112 zavedena v polovině roku 1994 pro oblast Lutych. Tísňová linka 
112 byla zaváděna na úrovni místních dispečinků zdravotnické záchranné služby a hasičů, na 
kterých do té doby byla provozována národní tísňová linka 100, která byla určena pro tyto 
dvě záchranné složky. V roce 2004 došlo k redukci stávajících středisek, na kterých byla 
provozována linka 100 a 112. Vzniklo 11 koordinačních a informačních středisek pro 

                                                                                                                                                                                     
<http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/uk/2-uk-4.html#emer>. 
68

 EISEC (Enhanced Information Service for Emergency Calls) systém pro přesměrování informace  
o identifikačním čísle a adrese volajícího na patřičné tísňové středisko integrované v datové větě pro záchranné 
složky. 
69

 Například na stránkách jednotlivých policjeních sil o lince 112 obvykle není ani slovo a veřejnosti jsou 
nabízeny jen linky 999 a 101. 
Contact Us; in: Dyfed-Powys Police. <http://www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/contact-us>. 
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jednotlivé oblasti na úrovni provincií a jedno se zvláštním statutem pro oblast Bruselu.70 Tato 
centra dále prošla v letech 2005 až 2006 technickou a technologickou přestavbou aby splnila 
požadavky předpisů EU pro provozování tísňové linky 112 z důvodů identifikace a lokalizace 
volajícího. Tato koordinační a informační centra přijímají nejen linku 112 ale také národní 
tísňové číslo 100. Spolu s těmito dvěma tísňovými čísly je v provozu ještě národní tísňové 
číslo 101, které je výhradně určeno pro policii. Na základě připravovaného projektu by měly 
být všechny tísňové linky odbavovány na společných komunikačních a informačních 
centrech. Realizace by měla proběhnout v roce 2012. 
 

Районен Център 112 

– Монтана 

Районен Център 112  

– Русе 
Районен Център 112 – Варна 

   

Районен Център 112 

– София 

Районен Център 112 – 

Кърджали 
Районен Център 112 – Бургас 

  

 

 
Bulharsko začalo s přípravou zavedení tísňového čísla 112 již v roce 1997. Samotná realizace 
příprav započala až v roce 2001, kdy bylo zřízením pověřeno Ministerstvo dopravy a spojů. 
Provozováním center bylo pověřeno Ministerstvo vnitra prostřednictvím Státního úřadu pro 
civilní ochranu. V průběhu let 2001 až 2005 bylo utvářeno pouze legislativní prostředí, kdy 
bylo potřeba reagovat na požadavky EU. Pilotní provoz byl zahájen v červenci 2007 pouze 
v hlavním městě Sofii. Plný provoz započal 3. července 2008 a v průběhu roku byl spuštěn 
provoz na dalších 5 centrech. Centra jsou rozdělena do šesti regionálních seskupení. Pro 
region jihozápadní je centrem Sofie, pro severozápadní region je centrem Montana, pro 
severní region je centrem Ruse, pro jižní region je centrem Kardjali, pro severozápadní 
region je centrem Varna a pro jihovýchodní region je centrem Burgas.71 Tísňová centra 112 
jsou navzájem zálohována, v případě přetížení spádového TCTV 112 je bez čekání spojen 
volný operátor z dalšího centra, který je schopen plnohodnotně vyřídit tísňové volání jako by 
směřovalo do spádového TCTV 112. Plné pokrytí na celém území Bulharska včetně 
identifikace a lokalizace volajícího je garantována od 30. září 2008. V Bulharsku jsou spolu 
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 Hospitals with Accident and Emergency Rooms in Brussels; in: AngloInfo Brussels.  
<http://brussels.angloinfo.com/information/29/em_no.asp>. 
71

 Дирекция „Национална система 112”; in: Министерство на вътрешните работи. 
<http://www.112.mvr.bg/Tel_112/112_v_bg.htm>. 
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s jednotným evropským tísňovým číslem 112 provozovány paralelně také národní tísňové 
linky, 166 pro policii, 155 pro záchrannou službu a 160 pro hasiče.72 
 
Dánsko zvolilo systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 jako hlavní tísňové 
číslo ne však jediné. Zavedením tísňové linky 112 bylo pověřeno Ministerstvo vnitra. 
Zavádění probíhalo počátkem roku 1996 a dokončeno bylo v listopadu téhož roku. Tísňová 
linka byla svedena na 40 operačních středisek policie. V roce 2002 bylo vybudováno 8 Alarm 
112 center, která měla zajistit kvalitnější a rychlejší komunikaci s tísňovými službami. Byla 
postavena na platformě call center, provozem těchto center byla pověřena hasičská  
a záchranná služba, která zároveň provozuje zdravotnickou službu. Centra jsou vzájemně 
propojena do tří okruhů a vzájemně se zálohují. Zvláštní postavení má Alarm 112 centrum 
v Kodani, které souží jako hlavní koordinační centrum pro ostatní centra. Call centra jsou 
samostatnou součástí Alarm112 center, pracoviště však sdílí s koordinačními operátory  
a důstojníky, kteří odpovídají za vysílání a komunikaci s tísňovými službami při řešení 
mimořádné události. Centra jsou vybavena podle evropských standardů včetně podpory 
identifikace a lokalizace volajícího od roku 2003. S tísňovým číslem 112 funguje paralelně 
národní tísňové číslo 114, které je určeno pro policii.73 
 
Finsko je dalším státem, který používá jednotné evropské číslo tísňového volání 112 jako 
jediné tísňové číslo pro všechny typy mimořádných událostí. Bylo zřízeno Ministerstvem 
vnitra ve spolupráci s Ministerstvem sociálních věcí a zdravotnictví. Spravováno je 
prostřednictvím krizového koordinačního centra administrace ERCA (Emergency Responce 
Centre Administration). Tísňové linky 112 jsou provozovány na 15 centrech ERC (Emergency 
Responce Centre),74 které jsou na úrovni regionů. Samostatné centrum je pro oblast 
Alandských ostrovů (SOS centrum Älandy), které sice nepatří pod správu ERCA, však 
spolupráce mezi SOS centrem Älandy je na stejné úrovni jako spolupráce mezi jednotlivými 
centry regionů. Systém společných center pro řešení mimořádných událostí vznikl v roce 
1996 na bývalých operačních střediscích policie, na kterých začala fungovat tísňová linka 
112. V letech 2001 až 2005 došlo k restrukturalizaci a centralizaci celého systému a zavedení 
nových technologií dle legislativních požadavků Evropské unie. Tísňové číslo 112 je ve Finsku 
určeno především pro složky – havarijní a hasičské služby, zdravotnické záchranné služby, 
policie, letecké ambulance a sociální služby. Slouží však také jako informační servis 
v otázkách zdravotních a sociálních.  
 
Francie zvolila systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 prostřednictvím 
center dvou základních záchranných složek podílejících se na řešení nouzových  
a mimořádných událostí. Zřizovatelem této tísňové linky bylo Ministerstvo vnitra. 
Technickým řešením a zprovozněním tísňových linek byl pověřen Francouzský Telecom.  
I když zavádění tísňové linky 112 bylo započato již v roce 1991, konkrétní kroky k realizaci 
byly podniknuty až v roce 1995. Realizace musela být dokončena do konce roku 1996, aby 
byly splněny požadavky rozhodnutí č. 91/396/EHS. Tato linka byla provozována na 65 
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 Emergency Numbers; in: European Commission; Humanitarian Aid & Civil Protection. 
<http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/bu/2-bu-4.html#emer>. 
73

 112 app til alarmopkald; in: Københavns Brandvæsen. <http://www.112.dk>. 
74

 Hätäkeskuslaitos. <http://www.112.fi>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima) Mgr. Michal Louda, Jednotné evropské číslo tísňového volání 112  
a jeho role v jednotlivých členských státech Evropské unie (2012_D_03), ISSN 1805-5656 

 

 
44 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

centrech, z toho jednu třetinu tvořila centra SAMU (le Service d'Aide Medicale Urgente)75 
provozující rychlou zdravotnickou pomoc, dvě třetiny tvoří centra hasičské záchranné služby. 
V roce 2006 došlo k změnám vzhledem k splnění požadavků ze strany EU. Provoz tísňových 
linek 112 byl sveden na modernizovaná centra plnící požadavky evropských standardů, 
z toho 19 center tvoří TCTV 112 hasičů a 14 TCTV 112 tvoří centra SAMU. Centra jsou 
propojena vysokorychlostními telefonními linkami jak mezi tísňovými centry, tak mezi 
záchrannými složkami. Zároveň tato centra přijímají národní tísňové linky. Ve Francii spolu 
s tísňovou linkou 112 jsou paralelně v provozu národní tísňové linky, které jsou využívány 
častěji než linka 112. Národní tísňové číslo 17 je určeno pro policii a četnictvo, 15 pro rychlou 
neodkladnou zdravotnickou pomoc a 18 pro hasičskou záchrannou službu.  
 
Irsko zvolilo stejný způsob příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 jako Spojené 
království. Příjem tísňové linky 112 je provozován prostřednictvím jiného než státního 
subjektu, také v tomto případě je zřízení a provozování prováděno telefonní společnosti, 
která zajišťuje telefonní služby v Irsku. Tato linka byla zavedena v roce 1996 na stávajících 
call centrech British Telecom provozující tísňové linky 999. Příjem tísňové linky 112 je 
prováděn operátory telekomunikačních společností na dvou regionálních zákaznických 
centrech. Toto tísňové číslo je přijímáno stejnými operátory jako tísňové číslo 999. Postup 
odbavování je pro obě čísla shodný. Operátor volajícího na základě prvotní informace spojuje 
patřičnou tísňovou službu. Je li potřeba více záchranných služeb, je spojována policie, která 
provede vyrozumění dalších záchranných služeb. Primárně tísňová linka slouží pro přivolání 
pomoci záchranné zdravotnické služby a ambulance, policie, horské služby, hasičského 
záchranného sboru a námořní a pobřežní hlídky. Tísňová linka 112 je v Irsku uváděna, jako 
linka určená především pro cizince, hovory v cizích jazycích jsou odbavovány pomocí 
tlumočnické služby. Jako hlavní tísňové číslo je preferováno číslo 999.76 
 
Kyperská republika zvolila systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 
prostřednictvím jedné záchranné složky, která je primárně určena k řešení krizových situací. 
Na Kypru pověřenou složkou pro příjem tísňové linky 112 byla vybrána policie. Se zaváděním 
tísňové linky započal Kypr v roce 2000 z důvodu budoucího členství v EU. Systém používání 
tísňového čísla nebyl jednotný. Severní Kypr používal tísňové číslo 112 pouze pro příjem 
zdravotnické pomoci. S tímto číslem bylo používáno číslo 199 pro požární službu a číslo 155 
pro policii. V roce 2004 došlo na Kypru k vytvoření jednotnému systému příjmu tísňových 
volání. Pro příjem tísňových volání byla zvolena dvě tísňová čísla: dříve používané číslo 199 a 
celoevropské tísňové číslo 112, přitom obě jsou určena pro příjem tísňových volání všech 
druhů mimořádných událostí a pro všechny základní tísňové služby, vyjma severní části, kde 
nadále funguje tísňové číslo policie 155 s tím, že postupně bude provoz této linky utlumen. 
Centra nového systému jsou vybudována na operačních centrech policie jako samostatný 
subjekt na úrovni call center. Personál TCTV 112 je tvořen důstojníky policie a zdravotnickým 
personálem. Obě tísňové linky jsou soustředěny na pěti centrech Larnaca, Nicosia, Limassol, 
Paphos, a Ammochostos. Centra obou tísňových linek jsou na sobě nezávislá, jsou však 
datově propojená z důvodu předcházení duplicitních událostí. Tísňová linka 112 je především 
deklarována jako tísňová linka určená turistům z důvodu značného turistického ruchu. Tato 
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 SOS 112. <http://www.sos112.fr/>. 
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 Ireland; in: SOS 112 Info. <http://www.sos112.info/ireland.htm>. 
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tísňová linka na rozdíl od národního tísňového čísla 199 disponuje funkcí lokalizace mobilních 
telefonů a operátoři jsou schopni přijmout volání nejen v řečtině a turečtině, ale na všech 
centrech v angličtině a francouzštině.77  
 
V Litvě zvolili systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 prostřednictvím 
jedné záchranné složky, která je primárně určena k řešení krizové situace. Zřizovatelem této 
tísňové linky je Ministerstvo vnitra. Pověřenou složkou pro příjem tísňové linky 112 byl 
zvolen Hasičský záchranný sbor, i když v počátcích zavádění tyto linky byly směrovány na 
okresní služebny policie a jedno Emergency responce centrum (ERC) hasičského záchranného 
sboru ve Vilniusu. Na tomto centru byla spuštěna tísňová linka 112 jako první  
a to 1. září 2004. Na celém území státu byla linka spuštěna do 31. prosince 2004. Pro příjem 
tísňových linek se v Litvě rozhodli jít cestou čtyř divizních Emergency responce center, které 
budou přijímat všechny tísňové linky. Tato centra byla vybudována ve Vilniusu, Uteně, 
Šiauliai a Klaipedě a jsou spravována hasičským záchranným sborem.78 V Litvě spolu 
s jednotným tísňovým číslem jsou v provozu paralelně ještě další národní tísňové linky. 
Vzhledem jejich množství bylo rozhodnuto v roce 2007, aby se linka 112 stala hlavním 
tísňovým číslem s tím, že do pěti let budou národní tísňová čísla utlumena. V Litvě jsou 
používána národní tísňová čísla 01, 101, 011 pro hasičský záchranný sbor 02, 102, 022 pro 
policii a 03, 103, 033 pro zdravotnickou záchrannou službu.79 K 30. prosinci 2010 jsou 
přijímána všechna tísňová volání na všech čtyřech divizních ERC. 
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 Στρατηγικός Σχεδιασμός; in: Κυπριακή Δημοκρατία. 
<http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/dmlplaning_gr/dmlplaning_gr?OpenDocument>. 
78

 Bendrojo pagalbos centro (BPC) struktūra; in: Bendrasis pagalbos centras.  
<http://www.bpc112.lt/index/lt/struktura>. 
79

 Senieji pagalbos numeriai; in: Bendrasis pagalbos centras. <http://www.sos112.lt/index/lt/senieji_numeriai>. 
Bendrasis pagalbos centras atsiliepė į šešimilijonąjį skambutį numeriu 112; in: 15min.lt, 11. XII. 2009.  
<http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/bendrasis-pagalbos-centras-atsiliepe-i-sesimilijonaji-skambuti-
numeriu-112-56-75264#ixzz2VPmoBJPS>. 
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V Lotyšsku zvolili systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 prostřednictvím 
jedné záchranné složky, která je primárně určena k řešení krizové situace. Na základě 
rozhodnutí lotyšské Vlády bylo pověřeno zřízením tísňové linky Ministerstvo vnitra. 
Pověřenou složkou pro příjem tísňové linky 112 byl zvolen hasičský záchranný sbor, který je 
zároveň zodpovědný za krizové řízení a civilní ochranu. Tísňová linka 112 byla zprovozněna 
v roce 2003 na 26 centrech hasičského záchranného sboru nezávisle na ostatních tísňových 
linkách. TCTV 112 jsou součástí operačních středisek hasičského záchranného sboru 
s oddělenou organizační strukturou. I když se jedná o jedno centrum, jsou jednotlivá 
pracoviště oddělena na příjem linky 112, příjem vnitrostátní linky 01 a operační středisko 
hasičů.80 Ostatní národní tísňové linky jsou zřizovány na úrovni okresů. V Lotyšsku je tísňové 
číslo 112 provozováno jako hlavní tísňové číslo, paralelně s tímto číslem jsou provozována 
tísňová čísla 01 pro hasičský záchranný sbor 02 je určeno pro policii a 03 pro záchrannou 
zdravotnickou službu. V červenci 2010 bylo celostátně zavedeno ještě tísňové číslo 113  
a v roce 2011 by mělo být zavedeno tísňové číslo 111 pro policii, protože tísňová čísla 01, 02 
a 03 nejsou dostupná z mobilních telefonů.81  
 
V Maďarsku zvolili systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 
prostřednictvím jedné záchranné složky, která je primárně určena k řešení krizové situace. 
Zřizovatelem tísňové linky 112 je Ministerstvo spravedlnosti a prosazování práva. Pověřenou 
složkou pro příjem tísňové linky 112 byla pověřena policie. Linka byla spuštěna nejprve 
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 112 in Latvia; in: European Commission. <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/112-latvia>. 
81

 Latvia; in: SOS 112 Info. <http://www.sos112.info/latvia.htm>. 
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v Budapešti. Pilotní provoz započal červnu 2001. Plný provoz byl spuštěn na tomto centru 
téhož roku v listopadu. V celostátním měřítku se provoz rozběhl v roce 2003 na 19 centrech 
policie na oblastní úrovni a jednoho řídícího centra TCTV 112 na státní úrovni v Budapešti. 
Každé tísňové centrum 112 je organizováno na platformě call centra a je propojeno datově 
i hlasově na operační centra základních záchranných složek (hasiči, policie, záchranná 
zdravotnická služba) s tím, že v dohledné době by měla ostatní národní tísňová čísla 
utlumena a později úplně ukončen jejich provoz (tento krok je plánován na rok 2014). 
V součastné době jsou v provozu spolu s tísňovou linkou 112 ještě tři národní tísňové linky: 
104 pro zdravotnickou záchrannou službu, 105 pro hasičský a záchranný sbor 105 pro policii. 
82 
 
Na Maltě zvolili systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 prostřednictvím 
jedné záchranné složky, která je primárně určena k řešení krizové situace, zároveň je tato 
tísňová linka hlavní a jedinou linkou pro všechny typy tísňových událostí. Na základě 
rozhodnutí maltské vlády bylo pověřeno zřízením tísňové linky Ministerstvo spravedlnosti  
a vnitřních věcí. Pověřenou složkou pro příjem tísňové linky 112 byla zvolena policie.83 
Tísňová linka byla spuštěna 7. března 2001 na sedmi úřadovnách policie. Tato linka byla do 
roku 2008 provozována součastně s vnitrostátními tísňovými linkami (191 – policie, 196  
– záchranná zdravotnická služba, 199 – hasičská a záchranná služba). V roce 2005 bylo 
spuštěno velící a kontrolní středisko policie v Carmarthen,84 do kterého byly staženy všechny 
národní tísňové linky a také tísňová linka 112. Toto policejní velící a kontrolní centrum se 
stalo jediným a hlavním centem pro příjem tísňového volání 112, když 11. února 2008 ke dni 
tísňové linky 112 byl ukončen provoz národních tísňových linek. Jednotné evropské tísňové 
číslo 112 se k 11. únoru 2008 stalo jediným tísňovým národním číslem na Maltě. V roce 2009 
byla vytvořena tísňová linka 199, která je určena pro hlášení kriminálních případů a případů 
korupce. 
 

 
 

V Německu zvolili systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 
prostřednictvím jedné záchranné složky, pro kterou již toto číslo fungovalo ještě před 
zavedením evropského tísňového čísla. Tato linka v Německu fungovala již od roku 1980 pro 
tísňové volání požární služby a nahradila tak tísňové číslo 73. Součastně s tísňovým číslem 
112 vzniklo tísňové číslo 110, které je určeno pro policii. Na základě rozhodnutí německé 
spolkové vlády byla v roce 1992 pověřena zřízením tísňové linky Ministerstva vnitra  
v jednotlivých spolkových zemích. Příjem tísňové linky 112 byl nadále spravován požární  
a záchrannou službou v jednotlivých spolkových zemích. Organizační struktura je v dikci 
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 Hungary; in: SOS 112 Info. <http://www.sos112.info/hungary.htm>.  
83

 Emergency Numbers; in: Ministry for Home Affairs and National Security. <http://mhas.gov.mt/en/MHAS-
Information/Pages/Emergency.aspx>. 
84

 Zde je pouze zmínka o tom, že „alternativou“ čísla 999 je linka 112, žádná jiná propagace zde nefiguruje. 
Emergency Contacts; in: Carmarthenshire County Council. <http://www.carmarthenshire.gov.uk/english/ 
environment/emergencyplanning/pages/emergencycontacts.aspx>. 
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zemských orgánů, od toho se odvíjí i řešení středisek příjmu tísňového volání 112. Většina 
center je řešena na úrovni krajů. Primárně jsou určena pro příjem volání určené pro požární 
službu, která zajišťuje i zdravotnickou záchrannou službu ve většině zemských států. 
V Bavorsku ještě fungovalo do 17. června 2010 tísňové číslo 19 222 pro záchranné 
ambulance.85 Od té doby fungují v celém Německu pouze dvě tísňová čísla 112 a 110. 
Celoevropským trendem je snižování počtu tísňových center a nahrazovat je integrovanými 
centry, která jsou technicky a technologicky lépe vybavená. Toto cestou se dala většina 
spolkových zemí. Vytvářením „Nouzových operačních center“, která odbavují obě tísňové 
linky s větší oblastní působností a jsou schopna přijímat i tísňové faxové zprávy.86 Pro velký 
počet nežádoucích volání na tísňovou linku 112 jsou přijímána tísňová volání z mobilních 
telefonů pouze s aktivační kartou.  
 

 
 

V Nizozemsku zvolili jednotné evropské tísňové číslo 112 jako jediné a hlavní tísňové číslo 
pro všechny typy tísňových událostí provozované prostřednictvím jedné záchranné složky, 
která je primárně určena k řešení krizové situace. Tísňové číslo 112 tak nahradilo doposud 
používané jednotné tísňové číslo 0011, které bylo spuštěno v roce 1990 na celém území 
státu. Toto jednotné tísňové číslo bylo nahrazeno evropským tísňovým číslem 112 v roce 
1997 s tím, že provoz tísňového čísla 0011 byl ukončen do půl roku po zavedení linky 112 na 
území celého státu. Zodpovědným orgánem za zřízení a provozování tísňové linky je 
Ministerstvo vnitra a vnitřních vztahů. Samotným provozem jsou pověřena krajská ředitelství 
policejních sil národní policie. Tísňová linka 112 je svedena na 25 krajských centrech národní 
policie, která slouží pro volání tísňové linky 112 pouze z pevných telefonních linek. Volání 
tísňové linky 112 z mobilních telefonů je svedeno do jednoho centra policejních služeb 
v Drierbergen (pouze toto centrum je vybaveno lokalizační technologií určující přibližnou 
polohu volajícího z mobilního telefonu). Toto centrum je také schopno přijímat tísňové 
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 Notruf 112 - Für Feuerwehr und Rettungsdienst; in: Bayerisches Staatsministerium des Innern.  
<http://www.stmi.bayern.de/sus/rettungswesen/notruf112/index.php>. 
86

 Notrufnummern; in: Berliner Feuerwehr. <http://www.berliner-feuerwehr.de/2512.html>. 
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faxové zprávy na telefonním čísle 0800-811287 na speciálním předem určeném formuláři 
(pouze pro registrované postižené osoby). 
 
V Polsku zvolili systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 prostřednictvím 
dvou záchranných složek, které jsou primárně určeny k řešení krizových situací, zároveň je 
jedinou linkou pro všechny typy tísňových událostí a funguje na stejné úrovni jako národní 
tísňové linky. Na základě rozhodnutí vlády bylo pověřeno zřízením tísňové linky Ministerstvo 
vnitra a státní správy. Zavádění jednotného tísňového čísla 112 započalo v roce 1997. Systém 
příjmu tísňového čísla byl vytvořen pouze pro volání z mobilních telefonů v rámci vstupu 
mobilních operátorů na polský trh. Samotné zavádění tísňového volání na základě pravidel 
EU, umožňující tísňové volání jak z mobilních telefonů, tak z pevných linek započalo v roce 
2002. Systém příjmu byl nastaven tak, že volání z pevných telefonních linek, je směřováno na 
krajská střediska požární služby. Volání z mobilních telefonů jsou směřována na okresní 
operační střediska policie.88 Spolu s tísňovou linkou 112 jsou paralelně provozovány národní 
tísňové linky. Číslo 999 je určeno pro tísňová volání zdravotnické záchranné služby, číslo 998 
je určeno pro tísňová volání požární služby a číslo 997 je určeno pro tísňové volání policie.89  
 
V Portugalsku zvolili jednotné evropského tísňového čísla 112 jako jediné a hlavní tísňové 
číslo pro všechny typy tísňových událostí provozované prostřednictvím státní organizace, 
která není základní složkou primárně se podílející na řešení nouzové a krizové situace. 
V Portugalsku hlavním garantem zavedením a provozováním tísňové linky 112 je 
Ministerstvo vnitra spolu s Ministerstvem vnitřních záležitostí. Samotným provozováním této 
linky je pověřen Národní úřad pro civilní ochranu (Autoridade Nacional de Protecção Civil, 
ANPC).90 K zavedení linky jako jediné tísňové linky došlo v roce1997, kdy byla tato linka 
zřízena na 18 tísňových centrech na úrovni okresů a na 4 tísňových centrech na Azorských 
ostrovech a Madeiře. Tísňová centra jsou hlasově i datově propojena se základními složkami 
portugalského záchranného systému na úrovni oblastí, do kterého patří tyto základní 
záchranné složky: hasičská služba, národní policie, národní garda a zdravotnická záchranná 
služba. V součastné době probíhá projekt nazvaný “112 – NOVÁ REALITA“,91 která je založen 
na centralizaci tísňových center s lepší technickou a technologickou podporou. Základem 
projektu jsou dvě tísňová centra (severní centrum a jižní centrum) nazvaná “CENTRE 112 PT“, 
která mají poskytovat odbavení všech tísňových volání v rámci svého regionu s tím, že 
zkušební provoz obou center by měl započít v roce 2011. V současnosti s tísňovou linkou 112 
je v provozu ještě jedna tísňová linka 114, která je určena pouze národní policii v méně 
naléhavých záležitostech.  
 

                                                           
87

 Alarmnummer 112; in: Rijksoverheid. <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112>. 
European 112 Day 2013; in: 112 Foundation.  
<http://www.112foundation.eu/view/en/vertical/Best_practices/112_day/112day_2013.html>. 
88

 O numerze 112; in: 112.pl. <http://www.112.pl/o-numerze-112.html>. 
89

 Europejski numer alarmowy „112”; in: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.  
<http://www.112.gov.pl/portal/112/>. 
90

 Emergency Numbers; in: European Commission; Humanitarian Aid & Civil Protection. 
<http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/pt/2-pt-4.html#emer>. 
91

 Portugal tecnológico 2010; IN: Ministério da Administração Interna. 
<http://www.112.pt/Noticias/Paginas/PortugalTecnologico2010.aspx>. 
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V Rakousku zvolili systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 
prostřednictvím jedné záchranné složky, která je primárně určena k řešení krizové situace. 
Zřizovatelem tísňové linky 112 je spolkové Ministerstvo vnitra, pověřenou složkou pro příjem 
tísňové linky 112 byla policie. Linka byla spuštěna nejprve ve Vídni. Pilotní provoz započal 
červnu 1993. Plný provoz tísňové linky 112 byl spuštěn na území celého státu v lednu 1995. 
Tísňová linka 112 není řešena samostatnými tísňovými centry. Nachází se na dispečincích 
policie a není nijak organizačně zvlášť řešena. Nachází se na 13 dispečincích policie velkých 
měst a 83 dispečincích okresních služeben policie. Předávání tísňových zpráv pro jiné tísňové 
složky je prováděno pomocí přepojování na příslušná spádová operační střediska 
záchranných složek. Do základních záchranných složek v Rakousku patří: policie, hasičská 
záchranná služba, zdravotnická záchranná služba a horská záchranná služba. Tísňová linka 
112 je řešena na stejné úrovni jako národní tísňové linky s tím, že je určena především pro 
cizince. S tísňovou linkou 112 pracují paralelně tísňové linky národní a to 122 pro hasičskou 
záchrannou službu, 133 pro policii, 140 pro horskou záchrannou službu a 144 pro 
zdravotnickou záchrannou službu.92 
 

 
 
V Řecku zvolili systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 prostřednictvím 
záchranné organizace, která je na řešení krizových situací primárně určena, ale není základní 
složkou záchranného systému. Zřizovatelem tísňové linky 112 v Řecku je Ministerstvo vnitra, 
pověřenou organizací provozováním této tísňové linky je Generální sekretariát pro civilní 
ochranu – GSCP (General Secretariat for Civil Protection).93 Tísňová linka 112 byla zavedena 
v roce 1999 na jednom nouzovém operačním středisku civilní ochrany v Aténách, které slouží 
pro celé území státu. Tísňové centrum linky 112 je součástí nouzového centra civilní ochrany, 
které slouží jako koordinační centrum pro mimořádné situace velkého rozsahu a katastrofy. 
Samotné centrum je vytvořeno na platformě call centra a je provozováno operátory 
telekomunikační společnosti OTE (Organismos Tilepikinonion Ellados), která je dominantním 
provozovatelem telekomunikační sítě v Řecku. Tísňová volání na linku 112 jsou přepojována 
na patřičná oblastní centra záchranný složek dle jejich působnosti. Do základních složek 
vyrozumívané operátory tísňové linky 112 patří záchranná zdravotnická služba, policie  
                                                           
92

 Der Zivilschutzverband informiert; in: Österreichischer Zivilschutzverband.  
<http://www.siz.cc/file/download/Notrufe.pdf>. 
93

 112: Ο αριθμός που πρέπει να θυμάστε αν βρεθείτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; in: Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας. <http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/units/arithmos/more.csp>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima) Mgr. Michal Louda, Jednotné evropské číslo tísňového volání 112  
a jeho role v jednotlivých členských státech Evropské unie (2012_D_03), ISSN 1805-5656 

 

 
51 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

a hasičská záchranná služba. Tato tísňová linka je určena především pro cizince. Z hlediska 
počtu oprávněných volání na linku 112 je využívána především v letní sezóně zejména 
turisty. Tísňová centra linky 112 mají tak jiné personální obsazení v letních měsících a jiné 
v měsících mimo sezónu. S tísňovou linkou 112 fungují na stejné úrovni ještě národní tísňové 
linky. Tísňové číslo 100 je určeno pro volání policie, 199 je určeno pro hasičskou záchrannou 
službu a službu pro hašení lesních požárů a číslo 166 pro zdravotnickou záchrannou službu.94 
 
Ve Slovinsku zvolili systém příjmu jednotného evropského tísňového čísla 112 
prostřednictvím záchranné organizace, která je na řešení krizových situací primárně určena, 
ale není základní složkou záchranného systému. Zřizovatelem tísňové linky 112 ve Slovinsku 
je Ministerstvo obrany, pověřenou organizací provozováním této tísňové linky je Správa 
Slovinské republiky pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách (ACPDR).95Tísňová linka 112 
je hlavním tísňovým číslem pro všechny typy mimořádných událostí, není však jediným 
tísňovým číslem ve Slovinsku. Zavedena byla v roce 1997 na 13 regionálních centrech civilní 
ochrany, která jsou propojena prostřednictvím Národního nouzového oznamovacího centra 
Slovinské republiky v Lublani, které také slouží jako koordinační centrum v případě katastrof 
a mimořádných událostí velkého rozsahu. Tísňová linka 112 slouží především pro volání 
základních složek záchranného systému, do kterých patří záchranná služba, zdravotnická 
záchranná služba a policie. Policii lze také volat pomocí dalšího tísňového čísla 113.96  
Způsoby příjmu tísňové linky 112 v členských státech 

  
Na základě předchozího zjištění o způsobu zavádění a fungování tísňové linky 112 
v jednotlivých členských státech EU lze stanovit dva způsoby dělení: 
 

 Dle role tísňové linky 112 v národním systému tísňového volání 

 Dle postavení subjektů podílejících se na příjmu tísňového volání 112 
 
Ve státech Evropské unie funguje spousta čísel tísňových linek, (přehled tísňových čísel 
v členských státech EU viz příloha 2.) kde hraje společné tísňové číslo 112 důležitou úlohu. 
Na základě předchozího rozdělení lze charakterizovat různorodost přístupu členských států, 
který většinou je odvislý od nastavení systému a organizaci vnitřní bezpečnosti a postavení 
záchranných služeb v tomto systému.  
 
Rozdělení dle role tísňové linky 112 v národním systému tísňového volání – lze stručně 
charakterizovat postavení této tísňové linky vůči ostatním tísňovým linkám v jednotlivých 
členských státech EU. Lze jej rozdělit do čtyř skupin: 
 

 Tísňová linka 112 jako jediné tísňové číslo pro všechny druhy tísňového volání. Řada 
členských států se rozhodla utlumit národní čísla tísňového volání a ponechat pouze 
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 Emergency Numbers; in: European Commission; Humanitarian Aid & Civil Protection 
<http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/el/2-el-4.html#emer>. 
95

 ACPDR (Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief) Je základním 
orgánem Ministerstva obrany ve věcech civilní ochrany, zejména zodpovědných za provádění záchranných  
a likvidačních úkolů, jakož i dalších úkolů, týkajících se ochrany před přírodními a jinými katastrofami.  
96

 Slovenia: Emergency Numbers, 112; in: European Commission, Humanitarian Aid and Civil Protection  
<http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/si/2-si-4.html#emer>. 
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jedno univerzální číslo 112 pro všechna tísňová volání. Toto řešení bylo realizováno 
ve Švédsku, Finsku, Nizozemsku, Dánsku, Portugalsku, Maltě a naposledy 
v Rumunsku. 

 Tísňová linka 112 jako hlavní tísňové číslo, které pracuje paralelně s ostatními 
vnitrostátními linkami. Tísňová linka 112 je preferována pro většinu záchranných 
složek. Většinou policie má zvláštní tísňové číslo. Toto řešení bylo realizováno v Belgii, 
Estonsku, Lucembursku, Německu, Slovinsku a na Kypru.  

 Tísňová linka 112 jako jedno z tísňových čísel, které nemá zvláštní prioritu vůči 
ostatním národním tísňovým linkám. Tato linka pracuje součastně s ostatními 
tísňovými linkami. Volající má možnost volby, zda volat jedno univerzální tísňové 
číslo, nebo tísňové číslo jednotlivé záchranné složky. Toto řešení bylo realizováno 
v Bulharsku, Francii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Řecku, Slovensku, 
Španělsku a České republice.  

 Tísňová linka 112 jako „trpěná“ linka, která je provozována, aby byly naplněny 
závazky vůči EU v oblasti příjmu tísňového volání, však z hlediska důležitosti má 
podřadnější roli. Tento způsob je realizován zejména v Itálii, kde jako hlavní nouzové 
číslo pro většinu událostí je preferováno číslo 113 a tísňové číslo 112 pro linku 
karabiniéru a ne jako jednotné evropské tísňové číslo. Ve Spojeném království a Irsku 
je preferováno národní tísňové číslo 999. Tísňové číslo 112 stojí na okraji zájmu, 
protože neumí nic víc než národní tísňové číslo 999 a má menší historickou hodnotu. 
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Rozdělení dle postavení subjektů podílejících se na příjmu tísňového volání 112 – je možné 
rozdělit do tří skupin dle orgánů a složek podílejících se na příjmu tísňové linky 112, které lze 
zhruba charakterizovat takto:  
 

 Příjem tísňové linky 112 zajišťuje jedna nebo více základních složek záchranného 
systému. Jedná se o nejrozšířenější organizační způsob v členských státech EU. 
Provozem tísňové linky 112 jsou pověřeny nejčastěji složky policie popřípadě hasičů. 
Může byt prováděna jednou záchrannou složkou přímo podílející se na řešení tísňové 
situace, popřípadě několika záchrannými složkami zároveň. Tento způsob byl zvolen 
v České republice, ale také v Německu, Belgii, Bulharsku, Dánsku, Nizozemsku, 
Francii, Rakousku, Rumunsku, Itálii, Polsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, 
Slovensku na Kypru a Maltě.  

 Příjem Tísňové linky 112 je zajišťován jinou státní institucí než základní složkou 
záchranného systému. Řešení příjmu jinou státní organizací než základní složkou 
záchranného systému bylo zvoleno ve čtyřech členských státech EU, kde zajišťuje 
provoz TCTV112 instituce z oblasti krizového řízení a civilní ochrany obyvatelstva, 
která je rovněž zodpovědná za řízení krizových a nouzových situací zpravidla však 
většího rozsahu (povodně, záplavy, zemětřesení, rozsáhlé požáry, sopečné erupce, 
pandemie ale také dopad kosmického tělesa). Tento organizační způsob provozování 
tísňové linky 112 byl zvolen v Portugalsku, Švédsku, Finsku, Španělsku, Řecku, 
Slovinsku a Lucembursku.  

 Příjem tísňové linky 112 je zajišťován jiným subjektem než státním. Řešení 
provozování tísňové linky jinou institucí než státní je nejméně rozšířeným způsobem. 
Je provozován komerční společností, která se zabývá provozováním telekomunikač-
ních služeb a je dodávána jako kompletní služba provozovaná operátorem telefonní 
sítě. Toto řešení bylo zvoleno ve Spojeném království a Irsku, kde se již osvědčilo při 
provozování jednotného národního tísňového čísla 999, které je směrováno do 
stejných call center jako tísňové číslo 112, a je tak realizováno s poměrně nízkými 
náklady na pořízení.  
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Závěr 
 
Zásadní důraz na problematiku bezpečnosti je nejenom obecným fenoménem poslední doby, 
ale tato problematika sehrává významnou roli v agendě Evropské unie. Problematika 
tísňových linek zde není výjimkou. 
 
Veřejnost v evropském prostoru byla nezřídka konfrontována s mimořádnými událostmi 
(např. dopravní nehoda, živelní pohroma), na jejichž zvládání se podílelo hned několik 
specializovaných složek. Jaké však použít tísňové číslo, aby nedošlo k prodlení a záchranné 
složky dorazily včas a v dostatečném množství? Řešením je zvolit jedno univerzální tísňové 
číslo, kdy na základě našeho volání dojde k aktivaci patřičné pomoci. 
 
Hlavní výzvou pro vznik jednotné tísňové linky 112 se stal nárůst soukromých i služebních 
cest v rámci států Společenství respektive Unie. Cizinci se ne vždy dokázali zorientovat 
v systému tísňových linek jiné země – mnohdy také z důvodu jazykové bariéry – a dotyčný se 
tak nedočkal patřičné pomoci. Vznikla tak myšlenka vytvořit nadnárodní (celounijní) 
jednotné tísňové číslo, které by bylo použitelné pro všechny záchranné složky, pro všechny 
typy mimořádných událostí, v jakoukoliv denní dobu na celém území členských států.  
 
Prvotní kroky v této oblasti se datují již do roku 1992 a související ambice stále narůstaly. 
V prvním tomto období musela tísňová linka 112 pouze zabezpečovat odpovídající reakci na 
tísňové volání. Tato linka měla být provozována souběžně s národními tísňovými linkami. 
Časem však linka 112 často zcela převážila a okolnosti plnění závazků zemí vůči Unii se staly 
motorem zefektivňování fungování linek tísňového volání jako takových. Nad dodržováním 
základních pravidel pro vznik a provoz tísňové linky 112 bdí orgány EU. Jednak jako garant 
dodržování dohodnutých standardů, ale také plní funkci podpůrnou zejména v oblasti 
propagace tísňové linky. Sehrávají také významnou roli v rámci projektů pro zlepšení 
přístupu k tísňovému volání. 
 
Samotné zavádění tísňové linky 112 v jednotlivých členských státech probíhalo tak, aby se 
tísňová linka 112 co nejsnáze začlenila do systému národních tísňových linek. Aby bylo 
možné srovnání systému příjmu a fungování tísňového volání 112 v jednotlivých členských 
státech unie, bylo zapotřebí stanovit určitá pravidla. Jelikož každý stát zvolil optimální řešení 
vzhledem k organizaci bezpečnostního systému a postavení záchranných služeb, jsou značné 
rozdíly při provozování tísňové linky 112. V počátečních letech zavádění tísňové linky 112 
bylo možné rozdělit členské státy, kde již toto tísňové číslo fungovalo pro jednu ze složek 
záchranného systému (Německo – požární a záchranná služba, Itálie – karabiniéři) a na státy, 
kde tato linka byla zavedena jako nová. Jak se Evropa rozrůstala, přibývalo států, které 
zaváděly tísňovou linku 112. 
 
Narůstala tak různorodost řešení tísňové linky 112, potažmo řešení celého národního 
systému tísňového volání. Aby bylo možné charakterizovat různorodost řešení tísňové linky 
112, použil jsem dvě základní kritéria pro srovnání jednotlivých řešení. Prvním kritériem byla 
role tísňové linky v národním systému tísňového volání a druhým kritériem je postavení 
subjektů podílejících se na příjmu tísňové linky 112. Podle prvního kritéria lze stručně 
charakterizovat postavení linky 112 vůči ostatním tísňovým linkám v jednotlivých členských 
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státech EU. Na základě zjištění je nejčastěji v členských státech systém, kdy je tísňová linka 
112 provozována jako jedna z tísňových na stejné úrovni jako národní tísňové linky. Do této 
kategorie lze zařadit 11 členských států, přičemž do této kategorie patří i Česká republika. 
Sedm členských států provozuje tísňovou linku 112 jako jedinou tísňovou linku pro všechny 
záchranné složky s absencí dalších tísňových linek. Šest členských států zvolilo tísňovou linku 
112 jako hlavní tísňovou linku, s tímto číslem však funguje další tísňová linka většinou pro 
policii. Ve třech členských státech je tísňová linka 112 zřízena pouze proto, aby byly splněny 
požadavky evropské legislativy. Nadále jsou preferovány národní tísňové linky. Tísňová linka 
112 je tak odsouzena do role trpěné tísňové linky. 
 
Druhým kritériem jsou subjekty, které se podílí na příjmu tísňového volání linky 112. Lze jej 
rozdělit do tří základních kategorií. Kdy příjem tísňové linky zajišťuje jedna nebo více 
základních složek záchranného systému. Tento organizační způsob je nejrozšířenější  
a používá jej 18 členských států. Do této kategorie spadá i Česká republika. Tísňová linka 112 
může být zajišťována také jinou státní institucí, než základní složkou záchranného systému. 
Nejčastěji to bývají organizace nebo agentury působící v oblasti krizového řízení a civilní 
ochrany obyvatelstva. Tento způsob zavedlo 7 členských států. Příjem tísňové linky 112 může 
být zajišťován také jiným než státním subjektem. Příjem tísňové linky je tak zajišťován 
komerční společností, která se zabývá provozováním telekomunikačních služeb. Tento 
způsob zajišťování příjmu tísňové linky 112 zvolily 2 členské státy. Z hlediska technického 
řešení lze odvodit, že státy, které přistupovaly v do EU v letech 2004 a 2007 díky přesně 
nastaveným kritériím, již od počátku mají tísňovou linku mnohdy na lepší úrovni než státy, 
kde tato linka existuje od počátku. Z toho vyplývá, že Česká republika na základě obou kritérií 
zvolila nejrozšířenější řešení příjmu tísňového volání linky 112.  
 
Na základě poznání procesu zavedení tísňové linky 112 v České republice lze uvést, že 
zvolený způsob se ukázal jako prozíravý. Při realizaci zavádění tísňové linky do provozu byla 
bezesporu na špičkové úrovni v rámci státu EU. Prozíravé bylo také to, že úkolem v rámci 
Ministerstva vnitra byl pověřen právě Hasičský záchranný sbor České republiky, který má 
nejlépe vybudovanou strukturu operačních středisek, které zároveň slouží jako operační 
střediska integrovaného záchranného systému a současně je pověřen úkoly krizového řízení  
a ochranou obyvatelstva, jež umožňuje užší komunikaci v rámci celého sytému, jehož je 
tísňová linka 112 nedílnou součástí. To se významně ukázalo zejména při řešení živelních 
pohrom typu orkán Kirill, vichřice Emma nebo povodně 2010. Volba nadčasového 
technického řešení tísňové linky 112 byla po zásluze odměněna oceněním v jedné z kategorií 
„112 Awards“, které reprezentanti Hasičského záchranného sboru České republiky převzali 
v únoru 2009. Česká republika také drží prvenství v informovanosti občanů o této tísňové 
lince, celých 62 % občanů zná tísňové číslo 112. Dá se tedy směle uvést, že Česká republika 
v této oblasti naplnila požadavky orgánů Evropské unie bezezbytku a naopak nastavila 
vysokou laťku ostatním členským státům. 
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Příloha: Tiskopis tísňového faxu určeného pro tísňovou linku 112 v Lucembursku 
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Příloha: Přehled tísňových linek v členských státech Evropské unie 
 

STÁT 

TÍSŇOVÁ 
LINKA 

POLICIE 
TÍSŇOVÁ 

LINKA HASIČI 

TÍSŇOVÁ LINKA 
ZDRAVOTNICKÁ 

SLUŽBA 

DALŠÍ 
TÍSŇOVÁ 

LINKA 
      

BELGIE 101 100 + 112   

BULHARSKO 166 160 155 112 

ČESKÁ REPUBLIKA 158 150 155 112 

DÁNSKO 114 112   

ESTONSKO 110 112   

FINSKO   112     

FRANCIE 17 18 15 112  

IRSKO   999 + 112     

ITÁLIE 113 115 118 112 

KYPR   199 + 112     

LITVA 02 +102 + 022 
01 + 101 

+ 011 03 + 103 + 033 112 

LOTYŠSKO 02 01 03 112 

LUCEMBURSKO 113 112   

MAĎARSKO 107 105 104 112 

MALTA   112     

NĚMECKO 110 112   

NIZOZEMSKO 112   

POLSKO 997 998 999 112  

PORTUGALSKO 112   

RAKOUSKO 133 122 144  112 

RUMUNSKO   112     

ŘECKO 100 199 166 112 

SLOVENSKO 158 150 155 112 

SLOVINSKO 113 112   

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ   999 + 112     

ŠPANĚLSKO 091 080 061 112 

ŠVÉDSKO   112     
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Příloha: Harmonizovaná samolepka pro umístění na mobilní telefony (v úředních jazycích 
Unie)97 a přehled informovanosti veřejnosti o linkách tísňového volání v rámci čenských 

států Unie98 (připravil Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.). 
 

 
 

 
 
 

                                                           
97

 European 112 Day; in: European Emergency Number Association (EENA), 2009. 
<http://www.eena.org/view/en/112events/112_day/2009_day.html>. 
98

 Broadband & Telecom Market Regulation; in:  European Commission, 13. IX 2012. 
<https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/broadband-telecom-market-regulation-15>. 
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Příloha: Tísňová linka 112, implementace jednotlivých modelů (1 až 5, vždy s uvedením 

zemí, kde je tento model zaveden: připravil Bc. Lukáš Svoboda)99 

 

 
 

 
 

                                                           
99

 MACHADO, Gary, 112 Models in Europe; in: European Emergency Number Association (EENA), 2009. 
<http://www.eena.org/ressource/static/files/National112Systems_models.pdf>. 
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