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Ostatní složky integrovaného záchranného systému České republiky 
 
Anotace 
 
Příspěvek ve stručnosti mapuje „ostatní“ složky integrovaného záchranného systému České 
republiky, jejich roli, kompetence a související trendy. 
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This article briefly surveys the "other" elements of the Integrated Rescue System of the 
Czech Republic, their role, competence and related trends. 
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Ostatní složky integrovaného záchranného systému České republiky 
 

Integrovaný záchranný systém je vlastně koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací a použije se  
v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné  
a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému. 
 
K základním složkám integrovaného záchranného systému patří: 
 

 Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do 
plošného pokrytí kraje jednotami požární ochrany,  

 Policie České republiky,  

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby.  
 
Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou tvořeny: 
 

 vyčleněnými silami a prostředky ozbrojených sil České republiky1, 

 ostatními ozbrojenými bezpečnostními sbory2, 

 ostatními záchrannými sbory3, 

 orgány ochrany veřejného zdraví4, 

 havarijními, pohotovostními, odbornými a jinými službami5, 

 zařízeními civilní ochrany6,  

 neziskovými organizacemi a sdruženími občanů, které lze využít k záchranným a likvi-
dačním pracím7, 

 a v době krizových stavů také poskytovateli akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen 
urgentní příjem; pokud poskytovatelé akutní lůžkové péče uzavřou s místně příslušným 
poskytovatelem zdravotnické záchranné služby nebo krajským úřadem dohodu  
o plánované pomoci na vyžádání, začlení je hasičského záchranného sboru kraje do 
poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje a stanou se ostatními 
složkami integrovaného záchranného systému i pro období mimo krizový stav. 

 
Zatímco základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou 
pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události (tísňové linky 150, 155, 158, 
popř. 112), její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události, a za tímto 
účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území České republiky, ostatní složky 

                                                 
1
 Zejména se jedná o síly a prostředky Armády České republiky, vyčleněné ve prospěch integrovaného 

záchranného systému a pro provádění záchranných a likvidačních prací. 
2
 Např. Vězeňská služba. 

3
 Např. záchranné sbory Báňské záchranné služby. 

4
 Krajské hygienické stanice, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra. 

5
 Celá řada soukromých subjektů, např. Dekonta, a.s. 

6
 Zřizují právnické osoby (např. obce) k zabezpečení opatření ochrany obyvatelstva (např. evakuace, nouzového 

přežití apod.). 
7
 Např. Český červený kříž, Horská služba, Vodní záchranná služba apod. 
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integrovaného záchranného systému poskytují při provádění záchranných a likvidačních 
prací tzv. plánovanou pomoc na vyžádání.8  
 
Plánovanou pomocí na vyžádání9 se rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí 
pomoci ostatními složkami integrovaného záchranného systému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám 
integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací. 
 
Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do Poplachového plánu 
integrovaného záchranného systému (operační a informační středisko integrovaného 
záchranného systému pak povolává na místo řešení mimořádné události síly a prostředky 
podle Poplachového plánu, popř. podle požadavků velitele zásahu). 
 
Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou povinny při stanovení rozsahu 
plánované pomoci na vyžádání na základě žádosti operačního a informačního střediska 
integrovaného záchranného systému (OPIS IZS) sdělit osoby pověřené pro zabezpečování 
pomoci a způsob jejich vyrozumění, síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci a dobu 
potřebnou pro poskytnutí sil a prostředků v případě vyžádání pomoci. 
 
Teprve uzavření dohody o plánované pomoci na vyžádání učiní z poskytovatele pomoci nebo 
služby ostatní složku integrovaného záchranného systému, přičemž okruh ostatních složek 
integrovaného záchranného systému není nijak omezen, naopak zákon o integrovaném 
záchranném systému v § 21 stanoví subjekty, které jsou povinny takovou dohodu uzavřít  
a plánovanou pomoc na vyžádání poskytovat10. 
 
Obsahově je plánovaná pomoc na vyžádání věcnou nebo osobní pomocí, kterou poskytují 
ostatní složky integrovaného záchranného systému. Od ad hoc vyžádané osobní nebo věcné 
pomoci11, o kterou může požádat kohokoli velitel zásahu nebo starosta obce při provádění 
záchranných a likvidačních prací, se liší svou „plánovaností“, tzn. předem se s nabízenou 
činností počítá při provádění záchranných a likvidačních prací u určitých typů mimořádné 
události, a to zejména proto, že základní složky integrovaného záchranného systému vůbec 
nemají potřebné síly a prostředky pro daný druh činnosti (např. psi cvičení pro pátrání 

                                                 
8
 Viz § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném 

znění. 
9
 Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytnout ostatní složky integrovaného záchranného systému, 

ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své působnosti, právnické osoby a fyzické 
osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 
ochrany, poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem, a ostatní osoby, které se k tomu 
smluvně zavázaly. Zákon č. 239/2000 Sb. uvádí ve výčtu povinných subjektů také vojenské záchranné útvary, 
které však již byly zrušeny, a odkazuje v poznámce na již zrušený § 19 zákona o ozbrojených silách. Plánovanou 
pomoc na vyžádání není povinen poskytnout ten, kdo by poskytnutím této pomoci vážně ohrozil plnění 
vlastních závažnějších úkolů stanovených podle zvláštních právních předpisů. 
10

 Ostatní složky integrovaného záchranného systému, ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí 
v mezích své působnosti, právnické osoby a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní 
ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen 
urgentní příjem, a ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly. 
11

 Ovšem věcná a osobní pomoc je také často plánovaná a ošetřená smluvně a tudíž i zahrnutá do 
poplachového plánu. Případy ad hoc na místě vyžádané osobní či věcné pomoci jsou spíše výjimkou. 
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v lavinách), nebo je mají v omezené míře a dislokované tak, že je vzhledem k místu zásahu 
efektivnější využít ostatní složku integrovaného záchranného systému (např. čluny vodní 
záchranné služby, vrtulníky Armády České republiky apod.). 
 
Písemné dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání uzavírá Ministerstvo vnitra  
– generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nebo hasičský 
záchranný sbor kraje pro sestavení poplachových plánů s ostatními složkami integrovaného 
záchranného systému. Tyto dohody tedy stanovují rozsah poskytnutí pomoci ostatní složkou 
integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací. 
 
Dohody o plánované pomoci na vyžádání odpovídají svým účelem a formální strukturou 
příkazním (mandátním) smlouvám. 
 
Plánovanou pomoc na vyžádání není povinen poskytnout ten, kdo by poskytnutím této 
pomoci vážně ohrozil plnění vlastních závažnějších úkolů stanovených podle zvláštních 
právních předpisů. 
 
Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou povinny při stanovení rozsahu 
plánované pomoci na vyžádání na základě žádosti operačního a informačního střediska 
integrovaného záchranného systému sdělit osoby pověřené pro zabezpečování pomoci  
a způsob jejich vyrozumění, síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci a dobu potřebnou 
pro poskytnutí sil a prostředků v případě vyžádání pomoci. 
 
Ministerstvo vnitra vyžaduje pomoc podle Ústředního poplachového plánu integrovaného 
záchranného systému prostřednictvím operačního a informačního střediska Ministerstva 
vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, hejtman 
vyžaduje pomoc podle Poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje 
prostřednictvím operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, 
starosta obce s rozšířenou působností vyžaduje pomoc podle Poplachového plánu 
integrovaného záchranného systému kraje prostřednictvím operačního a informačního 
střediska hasičského záchranného sboru kraje a velitel zásahu vyžaduje pomoc přímo  
u velitelů a vedoucích složek integrovaného záchranného systému na místě zásahu, 
v ostatních případech prostřednictvím operačního a informačního střediska hasičského 
záchranného sboru kraje. 
 
Velitel zásahu (a také starosta obce) může vyzvat fyzickou osobu k poskytnutí věcné nebo 
osobní pomoci, je-li to potřebné ke zdárnému provedení záchranných a likvidačních prací na 
místě řešení mimořádné události. Odmítnout poskytnutí věcné nebo osobní pomoci může 
osoba, která by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom 
brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému 
se má předcházet. K poskytnutí věcné nebo osobní pomoci však nelze vyzvat fyzické osoby, 
které požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Od osobní pomoci jsou 
osvobozeny osoby ve věku do 18 ti a od 62 ti let věku, osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu 
požadovaných činností, osoby plně invalidní (ve třetím stupni), poslanci a senátoři 
Parlamentu České republiky, členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému 
ohrožení sebe nebo osoby blízké. Tyto osoby však mohou poskytnout dobrovolnou pomoc. 
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Hasičský záchranný sbor kraje, hejtman nebo starosta obce mohou také předem sjednat 
dohodou s právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou způsob a rozsah osobní 
nebo věcné pomoci pro potřeby záchranných a likvidačních prací a při realizaci opatření 
ochrany obyvatelstva (tyto dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci jsou také 
součástí Poplachového plánu integrovaného záchranného systému). 
 
Na žádost Hasičského záchranného sboru kraje, krajského úřadu nebo ministerstva vnitra 
mohou být jako „ostatní pomoc“ pro potřebu složek integrovaného záchranného systému 
při provádění záchranných a likvidačních prací využita hospodářská opatření, vojenské útvary 
a vojenská zařízení ozbrojených sil České republiky. 

 
Ostatní složky integrovaného záchranného systému 
 
Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 
 
Koncepční a právní rámec působení ozbrojených sil České republiky:12 
 
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
 Bezpečnostní strategie České republiky (schválena usnesením Vlády České republiky  

č. 79 ze dne 4. února 2015). 
 Bílá kniha o obraně (schválena usnesením Vlády České republiky č. 369 ze dne 

18. května 2011). 
 Obranná strategie České republiky (schválena usnesením Vlády České republiky č. 699 ze 

dne 26. září 2012). 
 Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky13 (Ministerstvo obrany, 2012). 
 Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky14 (Ministerstvo obrany, 2012). 
 Koncepce výstavby Armády České republiky 2025 (Ministerstvo obrany, 2015). 
 Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 (Ministerstvo obrany, 2015). 
 Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 
 Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění 

poslední novelizace zákonem č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,  
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony (ze dne 13. ledna 2016). 

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění poslední 
novelizace zákonem č. 46/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,  
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (ze dne 13. ledna 
2016). 

                                                 
12

 Nejedná se o taxativní výčet, pouze o vybrané nejdůležitější právní předpisy a dokumenty strategického 
významu. K významným dokumentům implementovaným v novelizované legislativě patří např. také 
Optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky (schválena usnesením vlády č. 1214 ze dne 
21. září 2005), Informace o optimalizaci současného bezpečnostního systému České republiky (schválena 
usnesením vlády ze dne 9. ledna 2008 č. 7) nebo Zpráva o stavu plnění zbývajících úkolů optimalizace 
současného bezpečnostního systému České republiky (schválena usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 44). 
13

 Schválena usnesením Vlády České republiky č. 51 ze dne 23. ledna 2013. 
14

 Schválena usnesením Vlády České republiky č. 52 ze dne 23. ledna 2013. 
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 Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze (ze dne 13. ledna 2016). 
 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění poslední 

novelizace provedené částí druhou zákona č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon  
č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony – Část druhá: Změna zákona o zajišťování 
obrany České republiky. 

 
Právní rámec nasazování sil a prostředků ozbrojených sil ve prospěch integrovaného 
záchranného systému a Policie České republiky tvoří pak zejména: 
 
 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky (ve znění poslední 

novelizace zákonem č. 46/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,  
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů ze dne 13. ledna 
2016). 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů. 

 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
 Nařízení Vlády České republiky č. 465/2008 Sb., o povolání vojáků Armády České 

republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných 
elektrárnách. 

 Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany. 
 Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a Ministerstvem 
obrany/Generálním štábem Armády České republiky. 

 Realizační dohoda mezi Policií České republiky a Armádou České republiky k provedení 
nařízení vlády č. 465/2008 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů 
Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách. 

 Směrnice náčelníka generálního štábu Armády České republiky k nasazování sil 
a prostředků v rámci integrovaného záchranného systému a k plnění úkolů Policie České 
republiky atd. 

 
Ozbrojené síly se (podle zákona o ozbrojených silách) člení na: 

 
 Armádu České republiky, 
 Vojenskou kancelář prezidenta republiky, 
 Hradní stráž. 
 
Armáda České republiky se organizačně člení na:  

 
 vojenské útvary, 
 vojenská zařízení. 
 
Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti 
vnějšímu napadení. Plnění tohoto úkolu zahrnuje činnosti související s obranou území České 
republiky, vzdušného prostoru České republiky a infrastruktury nezbytné pro obranu státu. 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Lenka Jakubcová; Dr. Ján Šugár, Ostatní složky integrovaného záchranného systému České republiky (2015_B_10) 

 

 
7 
 

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

V souladu s čl. 5 Severoatlantické smlouvy se ozbrojené síly České republiky rovněž podílejí 
na přípravě ke kolektivní obraně území spojenců v rámci Severoatlantické aliance, a to 
prostřednictvím cvičení, aliančního obranného plánování a účasti v zahraničních operacích. 
Příslušníci Armády České republiky se účastní operací k prosazení, podpoře či udržení míru, 
misí postkonfliktní stabilizace a rekonstrukce, a mohou plnit úkoly v rámci humanitárních 
misí, záchranných a evakuačních akcí a podílet se na dalších civilních operacích 
a pozorovatelských misích mezinárodních organizací. Jednotky ozbrojených sil České 
republiky se pravidelně zapojují do pohotovostních uskupení Severoatlantické aliance (NATO 
Response Force, NRF) a Evropské unie (European Union Battle Group, EU BG). Vybrané 
jednotky jsou dlouhodobě přidruženy k mnohonárodním aliančním sborům. 
 
Ozbrojené síly České republiky však musí, krom přípravy na obranu státu před vnějším 
napadením a ve prospěch koaličních spojenců, plnit i mnohé úkoly na území České republiky.  
 
Armáda České republiky bývá na území České republiky používána k plnění těchto úkolů: 
 
 ke střežení objektů důležitých pro obranu státu, 
 k plnění úkolů Policie České republiky, pokud síly a prostředky Policie České republiky 

nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, a to na dobu nezbytně 
nutnou, 

 k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících 
životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí nebo k likvidaci 
následků pohromy, 

 k odstranění jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky15, 
 k plnění humanitárních úkolů civilní obrany16, 
 k letecké dopravě ústavních činitelů, 
 k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy17, 
 k poskytování leteckých služeb18, 
 k zabezpečení dopravy pro vlastní potřeby19, 
 k zabezpečování dopravy na základě rozhodnutí vlády,  
 k  zabezpečení kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí (na základě 

rozhodnutí ministra obrany, pokud se jedná o akce sloužící k propagaci ozbrojených sil 
na veřejnosti). 

                                                 
15

 Vojenskou techniku s nezbytně nutnou obsluhou lze použít i v jiných závažných situacích ohrožujících život, 
zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, kdy příslušné správní úřady, orgány územní 
samosprávy, právnické osoby nebo požární ochrana nemají potřebnou techniku k odstranění takového 
ohrožení.  
16

 Dříve „plnění humanitárních úkolů civilní ochrany“. Přesným překladem mezinárodně užívaného pojmu „civil 
defense“ užívaného zejména v Ženevských úmluvách a protokolech je „civilní obrana“, proto byla sjednocena 
terminologie vnitrostátní úpravy s terminologií užívanou mezinárodními smlouvami. 
17

 Armáda České republiky se podílí na zajištění letadel včetně vojenského zdravotnického personálu leteckých 
výjezdových skupin pro zdravotnickou záchrannou službu a na letecké dopravě transplantátů nebo lékařů  
a zdravotnického personálu na základě dohody Ministerstva obrany a Ministerstva zdravotnictví. 
18

 Armáda České republiky poskytuje letecké služby pro vojenské účely. Armáda České republiky může 
poskytovat letecké služby pro civilní létání v rozsahu, který stanoví dohoda mezi Ministerstvem obrany  
a Ministerstvem dopravy. Armáda České republiky se podílí na zajištění letecké služby pátrání a záchrany 
v rozsahu, který stanoví Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra. 
19

 Vozidly ozbrojených sil nebo vojenskými dopravními letadly. 
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Plněním humanitárních úkolů civilní obrany se rozumí podíl Armády České republiky na 
zajištění: 

 
• evakuace; 
• dekontaminace a podobných ochranných opatření; 
• poskytování nouzového ubytování a zásobování; 
• okamžité opravy některých nezbytných veřejných zařízení; 
• pomoci při ochraně předmětů nezbytných k přežití; 
• boje s požáry; 
• zjišťování a označování nebezpečných oblastí; 
• poskytování zdravotní péče zachraňujícím a postiženým v prostoru mimořádné události, 
• dalších doplňujících činností nezbytných k plnění výše uvedených úkolů, jako zabezpečení 

letecké pátrací a záchranné služby, zabezpečení letecké přepravy raněných a nemocných, 
zabezpečení přepravy zdravotnické, humanitární nebo jiné pomoci anebo specialistů 
potřebných k provádění záchranných prací, zřizování náhradních přemostění; 

• úpravy komunikací, vytyčování a zřizování objížděk apod. 
 
Síly a prostředky ozbrojených sil České republiky (zejména Armády České republiky) mohou 
tedy podpořit civilní orgány na území České republiky v rámci integrovaného záchranného 
systému, a to zejména při zvládání následků rozsáhlých živelních pohrom, průmyslových 
nebo ekologických havárií20. V závažných případech ohrožení vnitřní bezpečnosti státu a jeho 
občanů může Ministerstvo obrany poskytnout síly a prostředky k podpoře a posílení Policie 
České republiky.  
 
Pro tyto úkoly jsou síly ozbrojených sil vyčleňovány: 
 
• v nezbytném rozsahu; 
• v závislosti na jejich dostupnosti. 
 
V principu mohou být ve prospěch integrovaného záchranného systému a Policie České 
republiky využitelné veškeré ozbrojené síly České republiky včetně Aktivní zálohy. 
 
Novelizací zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách zákonem č. 46/2016 Sb. došlo mimo 
jiné ke zrušení vojenských záchranných útvarů, dříve přednostně využívaných před 
nasazením vojenských útvarů a vojenských zařízení k plnění humanitárních úkolů civilní 
obrany. Statut vojenského záchranného útvaru měly pouze dvě jednotky Armády České 
republiky. Jednalo se o dvě samostatné záchranné roty dislokované v posádkách Rakovník  
a Olomouc. Tyto roty však nebyly plně logisticky soběstačné a byly proto záměrně 
dislokovány ve společných kasárnách s ženijními prapory 15. ženijního pluku.21 
 

                                                 
20

 V případě potřeby se nasazují zejména zdravotnické, ženijní a chemické útvary a jednotky, nebo jejich části, 
disponující potřebnými schopnostmi. 
21

 Dnem 1. prosince 2013 byl reorganizací 15. ženijní brigády (která byla složena ze 151. ženijního praporu  
v Bechyni, 152. ženijního praporu a Samostatné záchranné roty v Rakovníku, 153. ženijního praporu  
a Samostatné záchranné roty v Olomouci) vytvořen 15. ženijní pluk, jehož velení a 151. ženijní prapor jsou 
dislokovány v posádce Bechyně a 153. ženijní prapor v posádce Olomouc. 
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Zkušenosti z posledních tří let ukázaly, že samostatné záchranné roty byly nasazovány jen 
zřídka, při větších pohromách, které ale stejně vyžadují nasazení daleko větších sil  
a prostředků, než jen dvou záchranných rot. Jejich specifické postavení v rámci Armády 
České republiky se tak jevilo jako neopodstatněné. Dne 26. září 2012 schválila Vláda České 
republiky svým usnesením č. 707 strukturu a počty ozbrojených sil České republiky v letech 
2013 až 2015, která obsahovala i záměr transformovat samostatné záchranné roty do 
struktury ženijních útvarů Armády České republiky. Transformace samostatných záchranných 
rot a jejich integrace do struktury ženijních praporů sice znamená jejich zánik jako specifické 
kategorie vojenských útvarů, neznamená však ztrátu jejich odborných schopností22. Jejich 
schopnosti působit ve prospěch integrovaného záchranného systému zůstanou v rámci 
ženijních praporů zachovány jak co do rozsahu, tak i do kapacit, navíc budou moci přímo 
využívat logistickou podporu těchto praporů. Jejich specifickou úlohu při plnění 
humanitárních úkolů civilní obrany v době válečného stavu by pak mohly, v případě nutnosti, 
převzít ostatní vojenské útvary a zařízení.23 
 
Použití Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci dopadů pohromy je tedy 
dočasné organizované nasazení vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným 
vojenským materiálem pod velením příslušného velitele nebo náčelníka, k němuž dochází, 
pokud příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy nebo požární ochrana nemohou 
zajistit záchranné práce vlastními silami. Příslušníci vojenských útvarů se mohou při plnění 
úkolů ve prospěch integrovaného záchranného systému podílet např. na vyhledávání 
a vyprošťování osob ze závalů a trosek budov, vyprošťování havarované techniky, na likvidaci 
uhynulých živočichů při hromadných nákazách zvířat (např. ptačí chřipka), uvolňování koryt 
řek pomocí trhavin (ledy), dekontaminaci osob a techniky a vytyčení nebezpečných oblastí 
při radiačních haváriích, na likvidaci polomů, hašení rozsáhlých lesních požárů, likvidaci 
ropných havárií na vodních tocích, na evakuaci obyvatelstva včetně zabezpečení jeho 
nouzového ubytování apod. 
 
Povolávání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky 
 
Povolat vojáky Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky je oprávněna 
výhradně vláda, přičemž podrobnosti upravuje vláda formou nařízení, v němž obligatorně 
stanoví konkrétní úkol, k němuž se vojáci povolávají, dobu, na niž se vojáci povolávají, 
způsob povolání, celkové počty povolaných vojáků a rozsah jejich oprávnění a povinností. 
Dále zde mohou být fakultativně stanoveny požadavky na vojenskou techniku, způsob velení, 
druh jednotek, popř. vymezeno území, kde bude jednotka nasazena. 
 
Vojáci Armády České republiky mají v těchto případech ze zákona stejná oprávnění jako 
příslušníci Policie České republiky, vláda však může tato oprávnění nařízením omezit. 
 

                                                 
22

 Důvodová zpráva k novele zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky zákonem č. 46/2016 
Sb. Zvláštní část. 
23

 Vláda stanoví nařízením s využitím čl. 67 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949  
o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů vojenské útvary a vojenská zařízení anebo jejich části 
nebo kategorie příslušníků ozbrojených sil k plnění úkolů civilní obrany podle čl. 61 tohoto protokolu. In: § 6a 
zákona č. 46/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 
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Vojáci v činné službě jsou oprávněni při plnění úkolů Policie České republiky použít 
přiměřeným způsobem v míře nezbytně nutné zvláštních prostředků, s cílem umožnit splnit 
úkol bez použití vojenské výzbroje (jedná se například o slzotvorné prostředky, obušek, 
pouta, vodní stříkač, zásahové výbušky, zastavovací pás a jiné prostředky k násilnému 
zastavení vozidla apod.). 
 
Vybrané aspekty novelizace „branné“ legislativy 
 
Novela zákona o ozbrojených silách24 kromě zrušení vojenských záchranných útvarů (o němž 
bylo pojednáno výše) také definuje nové pojmy „operační nasazení25“ a „úkolové 
uskupení26“ související s vývojem po dobu posledních třinácti let při nasazování sil  
a prostředků ozbrojených sil k plnění mezinárodních závazků České republiky. Institut 
operačního nasazení pokrývá plnění úkolů bojového charakteru mimo stav ohrožení státu 
nebo válečný stav, neboť příslušníci Armády České republiky jsou běžně nasazováni do 
zahraničních operací v oblastech probíhajících vnitrostátních ozbrojených konfliktů (např. 
Kosovo, Afghánistán). Příslušníci Armády České republiky zde plní bojové úkoly, mnohdy se 
nacházejí prakticky v permanentní bojové situaci a jsou neustále přímo ohrožováni bojovou 
činností nepřítele, avšak právní a zejména vnitřní předpisy Ministerstva obrany byly 
nastaveny takřka výhradně na činnost v „ideálních“ mírových podmínkách při přípravě 
k obraně České republiky, navíc na teritoriu a v prostředí České republiky.27 Jelikož působení 
příslušníků Armády České republiky v zahraničních misích neprobíhá, a ani v budoucnu 
zřejmě nebude probíhat v režimu vyhlášení stavu ohrožení státu či válečného stavu (nejsou 
naplněny podmínky pro vyhlášení těchto mimořádných ústavních stavů dané ústavními 
zákony České republiky; zpravidla se jedná o vyslání relativně malých jednotek na 
geograficky vzdálená území), bylo žádoucí vytvořit nový právní institut výslovně upravující 
působení ozbrojených sil v prostředí mezinárodních, nebo vnitřních ozbrojených konfliktů 
nebo oblastí s vysokou úrovní probíhajícího nebo hrozícího užívání násilí. Úkolové uskupení 
je specifickým uskupením v rámci ozbrojených sil. Standardně se i v prostředí Aliance používá 
v případě, kdy účelově sestavené uskupení umožní splnit úkol efektivněji než je 
v možnostech organických jednotek (je daleko efektivnější přizpůsobovat strukturu jednotky 
aktuálnímu plněnému úkolu a prostředí). 
 
Poměrně zásadní změny s sebou pak přináší novela branného zákona zákonem č. 47/2016 
Sb., a to především v koncipování samotné branné povinnosti a jejím zajišťování. Stávající 

                                                 
24

 Zákon č. 46/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
25

 Operačním nasazením se rozumí použití ozbrojených sil při obraně České republiky proti vnějšímu napadení 
nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní 
prostředí, NEBO plnění úkolů ozbrojených sil v prostředí ozbrojeného konfliktu nebo v prostředí ohroženém 
bojovou činností. 
26

 Úkolovým uskupením se rozumí dočasné uskupení vojenských útvarů, vojenských zařízení, jednotek, jejich 
částí nebo jednotlivých vojáků v činné službě, pod velením stanoveného velitele, které je sestaveno za účelem 
operačního nasazení, k provedení konkrétní operace nebo splnění konkrétního úkolu, a které nemá stálou 
organizační strukturu. Velitel má vůči vojákům úkolového uskupení postavení služebního orgánu. 
27

 Viz Důvodová zpráva k novele zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky zákonem  
č. 46/2016 Sb. 
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právní úprava28 se jevila jako zcela nedostačující pro doplňování ozbrojených sil a pro 
zajištění přípravy vojáků v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil v době míru. V důsledku 
upuštění od koncepce povinného výkonu branné povinnosti v míru29 (formou základní 
a náhradní služby a povinných vojenských cvičení) postrádají ozbrojené síly dostačující 
systém doplňování své zálohy, a zejména přípravy vojáků v povinné záloze. Ozbrojené síly 
v mírovém početním složení tak nejsou schopny uspokojivě personálně ani materiálně zajistit 
své eventuální rozvinutí na válečné počty v případě vnějšího napadení, a tak nejsou plně 
schopny plnit úkoly ozbrojených sil. Povinný výkon branné povinnosti až po vyhlášení stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu bez možnosti odvedení části občanů k doplnění zálohy 
mladšími ročníky a zahájení přípravy potřebného počtu povinné zálohy již před vyhlášením 
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu tak zjevně plně nezabezpečuje poslání zálohy 
ozbrojených sil a nedává záruku ani pro plnění úkolů ozbrojených sil, ani pro plnění 
spojeneckých závazků.30 
 
Cílem „reformy“ koncepce branné povinnosti je zajistit připravenost ozbrojených sil pro 
plnění jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, aniž by 
bylo využito historicky překonaných institutů povinné základné vojenské služby, náhradní 
vojenské služby, či jejich modifikací. Novela branného zákona využívá existující brannou 
povinnost (branná povinnost v sobě zahrnuje tři složky: povinnost účastnit se odvodního 
řízení, povinnost vykonávat vojenskou činnou službu a povinnost plnit další povinnosti 
stanovené branným zákonem), ale aktivuje její základní část (týkající se účasti na odvodním 
řízení) již v době míru31. Jejím nositelem je občan starší 18 let32. Rozhodnutím v odvodním 
řízení (odvodním rozhodnutím) se konstatuje, že občan je33 schopen vykonávat vojenskou 
službu, a zařazuje se tímto do povinné zálohy ozbrojených sil a stává se vojákem. Tedy pro 
občana, který byl odveden, neznamená rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou 
službu automaticky povolání k výkonu vojenské činné služby. Cílem této reformy je vytvořit 
evidenci vojáků v záloze, ověřit jejich způsobilost k výkonu vojenské činné služby (zdravotní 
a osobnostní způsobilost) a rámcově zjistit, u kolika účastníků odvodního řízení existuje 
překážka svědomí nebo náboženského vyznání vůči výkonu mimořádné služby34. Vytvoření 
takovéto informační databáze pak umožní ministerstvu obrany vytvářet koncepční modely 
využití těchto záloh, jejich aktivace, přípravy k plnění úkolů ozbrojených sil apod.35 

                                                 
28

 Dosavadní právní úprava spojovala odvody až se stavem ohrožení státu, resp. válečným stavem. 
29

 Poté, co v roce 2004 zanikl institut povinného odvodu. 
30

 Důvodová zpráva k zákonu č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím 
zajišťování (branný zákon). Obecná část. 
31

 Cílem je vytvoření systému, který umožní včas, ještě v době míru, tedy před vyhlášením stavu ohrožení státu 
či válečného stavu, provést odvodní řízení, a tím i zjistit skutečný zdravotní a osobnostní stav občanů, který je 
předurčuje, aby se stali vojáky v záloze. A zjistit tak zejména informace o využitelném počtu záloh ozbrojených 
sil. Zákon také umožňuje vojákům v záloze začlenit se do příprav na obranu státu, a to formou dobrovolného 
vojenského cvičení. 
32

 Muž i žena (princip genderové rovnosti). 
33

 Případně, že není schopen, popřípadě jakému zdravotnímu stupni pro účely výkonu vojenské činné služby 
odpovídá, tj. zejména jestli může tuto službu vykonávat bez omezení, a pokud s omezením, tak s jakým. 
34

 S výhradou možného odmítnutí mimořádné služby po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.  
35

 I nadále tak zůstává v době míru jako hlavní princip výkonu branné povinnosti dobrovolnost, pouze 
s výjimkou její základní (prvotní) části – účasti na odvodním řízení. Povinnost k výkonu branné povinnosti 
v dalších dvou jejích částech pak nastupuje toliko za stavu ohrožení státu a za válečného stavu (ale i v těchto 
případech je její realizace omezena možností jejího odmítnutí, resp. její modifikací plněním úkolů pracovní 
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Mění se také způsob zařazování do Aktivní zálohy, neboť se ruší dosavadní smluvní pojetí 
vztahu vojáka v aktivní záloze a státu s volně danou možností výpovědi a nahrazuje se 
vztahem vycházejícím z rozhodnutí krajského vojenského velitelství. Za účelem zajištění 
doplnění aktivní zálohy připravenými vojáky se zavádí institut „zvláštní kategorie povinné 
zálohy“, kam budou spadat všichni vojáci z povolání po dobu pěti let od ukončení jejich 
služebního poměru36. Jako pozitivní se také jeví finanční podpora zaměstnavateli37, jehož 
zaměstnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci, protože se účastnil vojenského 
cvičení či služby v operačním nasazení.38 Dochází také k úpravě vojenských cvičení.39 
 
Nově zákon upravuje také institut mobilizace,40 a to přesunutím její realizace výhradně do 
válečného stavu. Za stavu ohrožení státu bude nově doplňování ozbrojených sil realizováno 
formou pružnějšího institutu výběrového doplnění ozbrojených sil, které bude nařizovat 
ministerstvo obrany41. Zavádí se také institut demobilizace, jako opačný postup k mobilizaci 
pro případ ukončení válečného stavu. 
 

                                                                                                                                                         
povinnosti). Odmítnutím mimořádné služby (výkonu činné služby) z důvodu svědomí nebo náboženského 
vyznání pak zaniká branná povinnost jako celek (ve všech jejích částech). 
36

 Krajské vojenské velitelství rozhodne o případném zařazení vojáka ve zvláštní kategorii povinné zálohy do 
aktivní zálohy do dvou let od skončení jeho služebního poměru vojáka z povolání. Předpokládá se zejména 
účast těchto vojáků v aktivní záloze (bývalých vojáků z povolání) v zahraničních misích, kde podpoří jednotky 
vojáků z povolání. S tím úzce souvisí nově zavedený institut služby v „operačního nasazení“, který představuje 
nasazení vojáka v záloze na plnění úkolů ozbrojených sil, které nejsou jejich přípravou, a to i v zahraničí. 
37

 Který není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací podle zákona upravujícího rozpočtová 
pravidla státního rozpočtu. 
38

 Podrobněji viz § 36 a následující zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. 
39

 Zákon rozlišuje pravidelné vojenské cvičení pro vojáky v aktivní záloze a dobrovolné vojenské cvičení pro 
vojáky v záloze. Ruší naopak výjimečné vojenské cvičení, které je nahrazeno službou v operačním nasazení. 
40

 Při mobilizaci ozbrojených sil za válečného stavu se přijímají opatření k hromadnému povolání vojáků 
v záloze do mimořádné služby, a to podle potřeb ozbrojených sil. Podle rozsahu plněných úkolů může být 
vyhlášena mobilizace částečná (vztahuje se na část vojáků v záloze nebo část území České republiky), nebo 
všeobecná (vztahuje se na všechny vojáky v záloze a na celé území České republiky). 
41

 Povoláním předurčených vojáků v záloze do mimořádné služby na základě povolávacího rozkazu. 
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Vězeňská služba České republiky42 
 

 
 
Právní předpisy, které se vztahují k fungování Vězeňské služby České republiky, jsou: 
 
• zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, 
• patří mezi ozbrojené bezpečnostní sbory. 
 
Příslušníci Vězeňské služby zajišťují výkon vazby, výkon zabezpečovací detence43 a výkon 
trestu odnětí svobody, ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, 
při činnosti státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti. 
 
Ilustrace: Věznice v České republice.44 
 

 
                                                 
42

 Ilustrace: Infoační servis; Věznice Příbram. Vězeňská služba České republiky.  
http://vscr.cz/veznice-pribram/informacni-servis/ 
43

 Zabezpečovací detence je druh ochranného opatření, které se vykonává ve zvláštních ústavech, kde jsou 
realizovány různé psychologické, léčebné, pedagogické a další programy pro zde umístěné osoby, jež jsou 
nebezpečné společnosti. Tyto ústavy jsou střeženy vězeňskou službou. Výkon zabezpečovací detence lze uložit 
samostatně i vedle trestu odnětí svobody, v takovém případě se pak vykonává až po výkonu trestu odnětí 
svobody. 
44

 Svobodová, Simona. Duchovní služba ve věznicích – výběrový seminář. SlidePlayer, 2016. 
http://slideplayer.cz/slide/11210192/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagogika
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bze%C5%88sk%C3%A1_slu%C5%BEba_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_odn%C4%9Bt%C3%AD_svobody
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Struktura Vězeňské služby je následující: 
 

 generální ředitelství (generální ředitel odpovídá ministru spravedlnosti), 
 vazební věznice, 
 věznice, 
 ústavy pro výkon zabezpečovací detence, 
 Střední odborné učiliště a Akademie Vězeňské služby. 
 
Vězeňská služba spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování 
zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, spravuje  
a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence, střeží, předvádí a eskortuje osoby ve 
výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, 
prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí 
svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady 
pro jejich řádný způsob života po propuštění, zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách 
soudů, státních zastupitelství, ministerstva spravedlnosti, ve spolupráci s Policií České 
republiky se podílí na předcházení a odhalování trestné činnosti osob ve výkonu vazby, ve 
výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody apod. 
 
Ilustrace: Variety uniforem v rámci Vězeňské služby.45 
 

 
 
Při plnění svých úkolů spolupracuje zejména s ozbrojenými bezpečnostními složkami, 
státními orgány, s orgány obcí a s obdobnými institucemi v zahraničí. 
 
V souvislosti s připraveností Vězeňské služby České republiky na krizové situace byla 
stanovena mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem spravedlnosti součinnost v případě 
vzniku krizové situace typu „Narušení zákonnosti velkého rozsahu“, kdy z typového plánu 
zpracovaného ministerstvem vnitra vyplývá pro Vězeňskou službu povinnost zvýšit kontrolní 
činnost ve vazebních věznicích a rozšířit kapacitu vazebních věznic a věznic. 
 

                                                 
45

 Uniformy příslušníků Vězeňské služby České republiky. Vězeňská služba České republiky; Vazební věznice 
Litoměřice. http://vscr.cz/vazebni-veznice-litomerice/o-nas/personal/uniformy-prislusniku-vezenske-sluzby-cr/ 
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Příslušníci Vězeňské služby České republiky mohou být povoláni vládou k plnění úkolů Policie 
České republiky, pokud síly a prostředky Policie České republiky nebudou dostatečné 
k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, a to na dobu nezbytně nutnou. Vláda rozhoduje 
o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky 
nařízením. Příslušníci při plnění těchto úkolů mají oprávnění a povinnosti jako příslušníci 
Policie České republiky, ale vláda může v nařízení tato oprávnění a povinnosti omezit. 
 
Součinnost a zapojení Vězeňské služby České republiky jako ostatní složky integrovaného 
záchranného systému je možná zejména v rámci typové činnosti složek integrovaného 
záchranného systému při společném zásahu – STČ-03/IZS „Oznámení o uložení nebo nálezu 
výbušniny nebo výbušného systému“, za předpokladu, že k nálezu výbušniny či výbušného 
systému dojde v prostorách věznice. Úkoly a činnosti sil a prostředků Vězeňské služby pak 
vyplývají z Listu Vězeňské služby České republiky, který je součástí této typové činnosti.  
 
Báňská záchranná služba46 
 

 
 
Báňská záchranná služba je nedílnou součástí provozování hornické činnosti na území České 
republiky. Právní rámec fungování Báňské záchranné služby v České republice představují 
tyto právní předpisy: 
 
• vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o Báňské záchranné službě; 
• zákon č. 61/1988 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 
 
Báňskou záchrannou službu tvoří: 
 
– báňské záchranné stanice  

 
o hlavní báňské záchranné stanice; 
o závodní báňské záchranné stanice;  

 
– báňské záchranné sbory těchto stanic a státní báňské správy. 
 
Hlavním posláním Báňské záchranné služby je provádět rychlé a účinné zásahy k záchraně 
lidských životů a majetku při haváriích, včetně poskytování první pomoci v podzemí, 
zdolávání a odstraňování havárií. Báňská záchranná služba vykonává i jiné činnosti 

                                                 
46

 Ilustrace: Hlavní báňská záchranná stanice Praha. Požáry.cz, 14. IX. 2008. 
https://www.pozary.cz/clanek/13548-hlavni-banska-zachranna-stanice-praha/ 
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v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, jako jsou 
například práce ve výšce a nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou. 
 
Ilustrace: Báňské záchranné stanice v České republice.47 
 

 
 
Hlavní báňská záchranná stanice se zřizuje pro územní celky stanovené Českým báňským 
úřadem. Hlavní báňskou záchrannou stanici zřizuje organizace, která má povinnost zajistit 
báňskou záchrannou službu, popřípadě více organizací určených Českým báňským úřadem, 
které v daném území vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 
způsobem. Ostatní organizace v obvodu působnosti hlavní báňské záchranné stanice uzavřou 
s jejím zřizovatelem dohodu, ve které je uvedena výše jejich příspěvků k úhradě nákladů na 
zřízení, vybavení a provoz hlavní báňské záchranné stanice. 
 
Ilustrace: Skupina záchranářů v pracovních stejnokrojích.48 
 

 

                                                 
47

 Hlavní báňská stanice Ostrava. http://www.hbzs-ov.cz/ 
48

 Záchranář.cz. https://zachranar.cz/ 
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V České republice jsou dislokovány tyto hlavní báňské záchranné stanice:  
 

 Ostrava Radvanice pro hlubinné hornictví,  
 Most pro povrchové hornictví, 
 Hodonín pro těžbu ropy a zemního plynu,  
 Praha pro činnosti prováděné hornickým způsobem. 
 
Hlavní báňské záchranné stanice zajišťují stálou pohotovost báňských záchranářů včetně 
specialistů a potřebné techniky, lékařskou službu první pomoci v podzemí, provádí školení  
a praktický výcvik pro báňské záchranáře, zabezpečují zvláštní zkoušky sebezáchranných 
přístrojů, dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů a záchranářské techniky potřebné 
k ověření jejich technických parametrů a provozní spolehlivosti apod.  
 
Ilustrace: Vozidlo Báňské záchranné služby.49 
 

 
 
Závodní báňskou záchrannou stanici zřizuje organizace na hlubinném dole, na uhelném 
lomu, organizace, která má pracoviště, na nichž se provádí vrtné a geofyzikální práce, při 
nichž se předpokládá výskyt hořlavých nebo zdraví škodlivých plynů, vody pod tlakem nebo 
ropy, nebo na nichž provádí těžbu, úpravu nebo podzemní uskladňování kapalných nerostů  
a plynů v přírodních horninových strukturách nebo v podzemních prostorách nebo zvláštní 
zásahy do zemské kůry, organizace, která dobývá nerosty loužením či organizace, která 
provádí činnost hornickým způsobem v podzemí a má uloženu povinnost zajistit báňskou 
záchrannou službu. 
 
Závodní báňská záchranná stanice může být na základě doporučení hlavní báňské záchranné 
stanice a se souhlasem obvodního báňského úřadu zřízena jako společná pro více organizací 
nebo jejich částí. 
 

                                                 
49

 Den Policie v Ostravě. Classic Car Króžek Brno. http://www.cck-brno.com/2011/11/den-policie-v-ostrave/ 
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Závodní báňské záchranné stanice zajišťují pohotovost báňských záchranářů a potřebné 
techniky, provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů, podílí se na vypracování  
a ročních kontrolách havarijních plánů apod. 
 
Státní báňská správa 
 
Orgány státní báňské správy (Český báňský úřad – ústřední orgán státní báňské správy České 
republiky se sídlem v Praze a 8 obvodních báňských úřadů – Praha, Plzeň, Sokolov, Most, 
Hradec Králové, Brno, Ostrava a Liberec) vykonávají vrchní dozor nad hornickou činností, 
činností prováděnou hornickým způsobem, požární ochranou podzemí, dodržováním 
pracovních podmínek (např. při výrobě výbušnin) a řádným odváděním úhrad z dobývaných 
prostor a z vyhrazených vydobytých nerostů.  
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Horská služba České republiky50 
 

 
 
Činnost Horské služby na území České republiky je v současné době zaštítěna Ministerstvem 
pro místní rozvoj.51  
 
stále nemá samostatný zákon, 
 

 zákon č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 
v oblasti cestovního ruchu, 

 v roce 2009 byla schválena novela zákona o civilním létání, k němuž byla „přilepena“ také 
změna zákona o cestovním ruchu se třemi novými paragrafy o fungování Horské služby 
(účinnost od 1. ledna 2010), 

 smlouva o spolupráci mezi Horskou službou, obecně prospěšná společnost a Horskou 
službou, zapsaný spolek, probíhá na základě smlouvy o spolupráci ze dne 22. prosince 
2004. 

 
Cílem Horské služby České republiky je celoroční aktivní činností svých členů vytvářet 
podmínky pro bezpečný pohyb návštěvníků hor. Členové Horské služby organizují  
a vykonávají preventivní a záchranářskou činnost, poskytují první pomoc a provádí práce 
vyplývající z poslání Horské služby České republiky, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů a z účasti v mezinárodním sdružení 
IKAR.52  

                                                 
50

 Ilustrace:  
Horská služba České republiky. http://www.horskasluzba.cz/cz/index.php 
51

 V roce 2004 došlo k dohodě jednotlivých ministerstev, pro která Horská služba České republiky vykonává 
činnost, že bude zastřešována Ministerstvem pro místní rozvoj, jako podpora cestovního ruchu. Horská služba 
České republiky, obecně prospěšná společnost, přebírá od 1. ledna 2005 odpovědnost za činnost Horské služby 
v České republice. 
Horská služba České republiky, obecně prospěšná společnost. Horská služba České republiky. 
http://www.horskasluzba.cz/cz/horska-sluzba/horska-sluzba-cr-o-p-s 
Horská služba České republiky, zapsaný spolek. Horská služba České republiky.  
http://www.horskasluzba.cz/cz/horska-sluzba/horska-sluzba-ceske-republiky-z-s 
52

 Mezinárodní federace záchranných služeb IKAR přijala Horskou službu Československé socialistické republiky 
do svých řad roku 1967. V Československé federativní republice bylo zavedeno Sdružení horských služeb České 
republiky, které ponechalo jednotlivým oblastem vlastní právní subjektivitu. Roku 2001 vznikl jednotný právní 
subjekt, občanské sdružení Horská služba České republiky. O tři roky později je Horská služba zastřešena 
ministerstvem pro místní rozvoj a v roce 2005 vzniká obecně prospěšná společnost – Horská služba České 
republiky, obecně prospěšná společnost, s odpovědností za činnost Horské služby v České republice. 
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Ilustrace: Personál Horské služby při práci a cvičení.53 
 

 
 
Horská služba České republiky organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském 
terénu, poskytuje první pomoc, zajišťuje transport raněných, vytváří podmínky pro 
bezpečnost návštěvníků hor, zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic, provádí 
instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení a další činnosti pro zajištění 
bezpečnosti osob pohybujících se na území hor. Působí v oblastech Šumava, Krušné hory, 
Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy54. 
 
Ilustrace: Strukturova Horské služby České republiky, zapsaný spolek.55 
 

 
 

                                                 
53

 Horská služba Jeseníky pod ochranou Tilaku. Tilak; Horská služba České republiky. 12. XII. 2014. 
https://www.tilak.cz/cs/horska-sluzba-jeseniky-pod-ochranou-tilaku 
54

 Historie horské služby. Horská služba České republiky. http://www.horskasluzba.cz/cz/horska-sluzba/historie 
55

 Horská služba České republiky, zapsaný spolek. Horská služba České republiky.  
http://www.horskasluzba.cz/cz/horska-sluzba/horska-sluzba-ceske-republiky-z-s 
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Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti56 
 

 
 
Speleologická záchranná služba působí v rámci České speleologické společnosti. Česká 
speleologická společnost je kolektivním členem Českého červeného kříže. Cílem České 
speleologické společnosti (občanské sdružení) je objevovat dosud neznámé nebo 
zapomenuté podzemní prostory, snažit se vysvětlit jejich vznik, poznat jejich historii a zajistit 
jejich dokumentaci. 
 
Ilustrace: Speleologové při cvičení v Českém krasu.57 
 

 
 
Speleologická záchranná služba je specializovaná složka České speleologické společnosti pro 
poskytování neprodlené a kvalifikované pomoci při nehodách v jeskyních, případně v jiných 
podzemních prostorech. V rámci integrovaného záchranného systému spolupracuje při 
záchranných akcích v případě katastrof nebo jiných nehod. V České republice jsou 
dislokovány dvě Speleologické záchranné stanice s 30 členy v oblastech Čechy a Morava.58 

                                                 
56

 Ilustrace:  
Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti. Kurzy.cz. https://oz.kurzy.cz/ceska-
speleologicka-spolecnost/speleologicka-zachranna-sluzba-css-p438675z287043u.htm 
57

 POLÁK., Petr. Součinnostní cvičení Speleologické záchranné služby 2006. Speleologická záchranná služba 
České speleologické společnosti. 29. XI. 2006.  
http://old.speleo.cz/index.php?lang=cz&section=speleorescue 
58

 Činnost Speleologické záchranné služby. Česká speleologická společnost. 
http://www.speleo.cz/cinnost-speleologicke-zachranne-sluzby 
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Český Červený kříž59 
 

 
 
Český červený kříž (ČČK) je Národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže  
a Červeného půlměsíce na území České republiky. Jeho postavení je upraveno zákonem  
č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném 
kříži. Jedná se o nezávislou, dobrovolnou humanitární společnost (občanské sdružení), se 
sídlem v Praze, která se svou činností a aktivitami hlásí k základním principům 
Mezinárodního červeného kříže. Základními články jsou místní skupiny ČČK, které se dále 
sdružují do oblastních spolků ČČK, jež tvoří na celostátní úrovni Národní společnost ČČK. 
Základním posláním je v souladu s ustanoveními Ženevských úmluv předcházet a zmírňovat 
utrpení, chránit zdraví a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství 
a mír mezi národy. Financování je zajišťováno především z členských příspěvků, darů, 
odkazů, dotací, výnosů z vlastního majetku a činnosti. 
 
Ilustrace: Organigram Českého červeného kříže.60 
 

 
 
Na základě smluv sdružuje ČČK tzv. kolektivní členy, kteří se svojí činností dobrovolně 
připojují k principům ČČK, v současné době to jsou:  

 
 Vodní záchranná služba ČČK, 
 Horská služba České republiky (o. p. s. i o. s.), 
 Česká speleologická společnost, 
 Svaz záchranných brigád kynologů, 
 Skalní záchranná služba chráněné krajinné oblasti Broumovsko,  
 MediClinic.61 

                                                 
59

 Ilustrace: Český červený kříž: oblastní spolek Brno. http://www.cck-brno.cz/ 
60

 Organizační struktura Českého červeného kříže. Český červený kříž. 
http://www.cervenykriz.eu/cz/struktura.aspx 
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ČČK působí převážně v humanitární, zdravotní a sociální oblasti. Mezi základní úkoly ČČK 
patří neustálá připravenost na katastrofy, havárie a další mimořádné události.  Za tímto 
účelem ČČK vytváří a zřizuje ucelenou soustavu krizových orgánů a jednotek, které mají za 
úkol předcházet mimořádným událostem a v případě jejich vzniku se podílet na jejich řešení. 
Tyto orgány jsou rovněž schopny samy se účastnit záchranných a likvidačních prací, 
poskytovat pomoc, a to převážně za pomoci Humanitárních jednotek ČČK. Pomoc 
a součinnost vůči krizovým orgánům státní správy je zajišťována v rámci plánované pomoci 
na vyžádání, smlouvou s místně a věcně příslušným orgány, především Hasičským 
záchranným sborem, ve které je uvedeno v jakém rozsahu a jakými prostředky se budou na 
zásahu podílet. Za tímto účelem oblastní spolky ČČK (OS ČČK) zajišťují tzv. „Plány pomoci 
oblastních spolků ČČK při mimořádných událostech a krizových situacích na území správního 
celku“, ve kterých jsou přesně stanoveny postupy oblastních spolků ČČK při vzniku 
mimořádné události, či při vyhlášení krizového stavu s ohledem na požadavky orgánů kraje. 
Rovněž se mohu podílet na zpracování krizové dokumentace. 
 
Ilustrace: Stejnokroj členů Záchranného týmu Českého červeného kříže v Ústí nd Labem  
a mobilní aplikace „První pomoc“.62 
 

    
 
Spolupráce s orgány krizového řízení na ústřední úrovni probíhá na základě dohod mezi 
Úřadem Českého červeného kříže, Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru České republiky a Ministerstvem obrany. Jednou z klíčových 
je spolupráce v oblasti humanitárních akcí – vysílání Humanitárních jednotek Českého 
červeného kříže a Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže63 v součinnosti 
s Armádou České republiky i do zahraničí např. s Polní nemocnicí Armády České republiky. 

                                                                                                                                                         
61

 Kolektivní členové Českého červeného kříže. Český červený kříž. 
http://www.cervenykriz.eu/cz/kolclenove.aspx 
62

 V okolí ústecké Větruše hasiči a záchranáři hledali zraněnou dívku, policisté pachatele útoku. Požáry.cz,  
20. IX. 2012. https://www.pozary.cz/clanek/58782-cviceni-v-okoli-ustecke-vetruse-hasici-a-zachranari-hledali-
zranenou-divku-policiste-pachatele-utoku/ 
První pomoc v mobilu: stáhněte si aplikaci pro chytré telefony. Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá 
Boleslav. https://www.cervenykrizmb.cz/products/prvni-pomoc-v-mobilu-stahnete-si-aplikaci-pro-chytre-
telefony/ 
63

 Dříve Ústřední pohotovostní záchranná jednotka. Název byl 1. IX. 2012 změněn na Ústřední krizový tým 
Českého červeného kříže. 
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Zpravidla se dá říci, že působnost činností Českého červeného kříže v době mimořádné 
události spočívá hlavně v možnosti spolupracovat při poskytnutí první pomoci, lékařské 
a ošetřovatelské péče, při evakuaci, v zajišťování nouzového stravování, ubytování a ošacení, 
členové Českého červeného kříže mohou také poskytovat sociální a psychosociální péči 
a vyhledávací služby. V oblasti prevence se angažují např. na úseku prevence epidemií, výuky 
v oblasti zdravotní výchovy apod. 
 
ČČK je při řešení následků mimořádné události subjektem tzv. druhosledové podpory 
(prvním sledem se rozumí základní složky integrovaného záchranného systému), který na 
vyžádání poskytuje buď bezprostřední, nebo následnou pomoc. Po zkušenostech z povodní  
v roce 1997 se ukázal naprostý nedostatek tzv. druhosledových jednotek, které by při 
katastrofách velkého rozsahu poskytovaly jak přímou podporu hlavním zasahujícím složkám 
integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací, tak  
i pomoc následnou, sloužící především k zajištění základních potřeb postiženého 
obyvatelstva – vytvoření takovýchto jednotek bylo svěřeno ČČK, který za tímto účelem zřídil 
Humanitární jednotky ČČK. 
 
Humanitární jednotky ČČK vznikaly postupnou transformací z již dříve stávajících 
Záchranných jednotek ČČK a Pomocných záchranných týmů ČČK a staly se tak přímým 
nástrojem ČČK při poskytování pomoci v období mimořádných událostí. Skladba a funkční 
pojetí jednotek vychází z analýzy katastrof velkého rozsahu – statisticky se předpokládá, že 
v místě takovéto události zůstane 20 % obyvatel těžce zraněných, 40 % lehce zraněných 
a 40 % nezraněných (o první skupinu se starají profesionální složky integrovaného 
záchranného systému a zbylé dvě připadají skupinám druhosledové pomoci, tudíž 
i Humanitárním jednotkám ČČK).64 
 
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže65 
 

   
 
Vodní záchranná služba je občanským sdružením (dobrovolné členství) a kolektivním členem 
Českého červeného kříže. Je tvořena 36 místními skupinami66 v blízkosti vodních ploch. 
Zabývá se preventivní a záchrannou činností na vodních plochách v České republice, k níž 
patří i poskytování předlékařské pomoci, přípravou a výcvikem svých členů, přípravou dětí  

                                                 
64

 PROCHÁZKA, Zdeněk. Humanitární pomoc v České republice. 3. aktualizované vydání. Ministerstvo vnitra 
– generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Praha 2006. 
65

 Ilustrace: Zloděj ukradl oblečení s logem Vodní záchranné služby. QAP.cz, 26. III. 2012. 
http://www.qap.cz/object/zlodej-ukradl-obleceni-s-logem-vodni-zachranne-sluzby-33383 
66

 Seznam pobočných spolků Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Vodní záchranná služba 
Českého červeného kříže. http://www.vzs.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14 
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a mládeže a také přípravou materiálu a techniky. Při své činnosti spolupracuje zejména  
s Hasičským záchranným sborem České republiky, Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví. 
 
Ilustrace: Varianty pracovních oděvů: Vodní záchranná služba Aqua-Techni-Medi-Servis.67 
 

 
 
Ilustrace: Desatero bezpečného pobytu u vody.68 
 

 

                                                 
67

 Vodní záchranná služba Aqua-Techni-Medi-Servis. http://www.atms-rescue.cz/ 
68

 Prevence. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže. https://www.vzs.cz/prevence/ 
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 Svaz záchranných brigád kynologů69 
 

 
 
Svaz záchranných brigád kynologů (dále také Svaz, SZBK) je organizací zabývající se 
záchrannými pracemi pomocí psů speciálně vycvičených k vyhledávání živých i mrtvých osob 
v nejrůznějším prostředí (v zimě hledání osob zapadlých ve sněhu nebo zavalených lavinami, 
v létě vyhledávání osob ztracených v nepřístupném terénu, vyhledávání zavalených osob  
v sutinách nejrůznějšího druhu zejména v případech, kdy nelze standardními prostředky určit 
pozici osob, nebo nelze vyloučit, že se v sutinách nějaká živá osoba nachází – rodinné domy 
po výbuchu plynu, havárie v továrnách, sesuvy budov, rozsáhlé letecké nebo dopravní 
nehody, v zahraničí po zemětřesení, tornádech apod.). 
 
Ilustrace: Zkoušky psů respektive kynologů v Praze a mapa záchranných brigád jednotlivých 
krajů.70 
 

 
 
Svaz je členěn do regionálních brigád na úrovni krajů, brigády disponují zásahovou jednotkou 
psovodů. 
 

                                                 
69

 Ilustrace: Záchranná brigáda kynologů Královéhradeckého kraje. http://www.zbkhk.cz/ 
70

 KLUSÁČKOVÁ, Renata. Zkoušky dle národního zkušebního řádu. Záchranná brigáda kynologů Praha, 
6. VII. 2015. http://www.zachranari-praha.eu/zkousky-dle-nzr/  
Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje. https://www.zbkmsk.cz/ 
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Vyhledávání osob se cvičí ve čtyřech základních oblastech působnosti:  
 

 sutinové vyhledávání,  
 plošné vyhledávání, 
 hledání na vodních plochách,  
 vyhledávání pod lavinami, 
 a nejmladší specifickou působností záchranářské kynologické činnosti je vyhledávání 

utonulých osob pod vodní hladinou (výcvik v Jihočeském kraji), pes leží na přídi člunu 
a čicháním po hladině lokalizuje utonulého. 

 
Svaz spolupracuje zejména s Hasičským záchranným sborem České republiky, Policií České 
republiky, Horskou službou, Vodní záchrannou službou, Leteckou záchrannou službou apod. 
 
Z nejlépe vycvičených členů regionálních jednotek je sestavena Pohotovostní jednotka 
Svazu záchranných brigád kynologů, která může zasahovat v České republice i v zahraničí. 
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Shrnutí 
 
Přehled subjektů charakterizovaných zde jako „ostatní“ složky integrovaného záchranného 
systému není v žádném případě taxativním výčtem „ostatních“ složek integrovaného 
záchranného systému. Jak již bylo řečeno, ostatní složkou integrovaného záchranného 
systému se může stát na základě uzavření dohody o plánované pomoci na vyžádání téměř 
„kdokoli“, kdo chce a může pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací (občanská 
sdružení, která lze využít k provádění záchranných a likvidačních prací na základě dohody  
o plánované pomoci na vyžádání; v širším slova smyslu např. i podnikající fyzické osoby či 
fyzické osoby na základě dohody o poskytnutí osobní či věcné pomoci při provádění 
záchranných a likvidačních prací). 
 
Kontrolní otázky 
 

 

 

 Které subjekty patří do „ostatních“ složek integrovaného záchranného 
systému? 

 Co rozumíme pod pojmem dohoda o plánované pomoci na vyžádání a kdo je 
oprávněn takové dohody uzavírat? 

 Jaké součásti ozbrojených sil znáte? 

 Jak se organizačně člení Armáda České republiky? 

 Jaké úkoly Armáda České republiky plní na území České republiky? 

 Je možné povolávat vojáky Armády České republiky také k plnění úkolů Policie 
České republiky (popř. kdo je povolává a jakým způsobem)? 

 Disponují vojáci povolaní k plnění úkolů Policie České republiky ze zákona 
stejnými oprávněními jako příslušníci Policie České republiky? Mohou jim být 
tato oprávnění nějak omezena? 

 


