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Integrovaný záchranný systém
-

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

Složky integrovaného záchranného systému
Základními složkami integrovaného záchranného systému
jsou:
- Hasičský záchranný sbor České republiky
- jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí

kraje jednotkami požární ochrany
- zdravotnická záchranná služba
- Policie České republiky.

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou:
-

vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
ostatní záchranné sbory
orgány ochrany veřejného zdraví
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
zařízení civilní ochrany
neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k
záchranným a likvidačním pracím.

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují
při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na
vyžádání.

V době krizových stavů se stávají ostatními složkami
integrovaného záchranného systému také odborná zdravotnická
zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování
specializované péče obyvatelstvu.
Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují
nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné
události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné
události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém
území České republiky.

Ostatní základní pojmy:
mimořádnou událostí
škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními
vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo
životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních
prací,
záchrannými pracemi
činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik
vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení
života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k
přerušení jejich příčin,
likvidačními pracemi
činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí,

ochranou obyvatelstva
plnění úkolů civilní ochrany,1) zejména varování, evakuace, ukrytí a
nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení
ochrany jeho života, zdraví a majetku,
zařízením civilní ochrany
součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně
obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě
dohody a věcné prostředky,

věcnou pomocí
je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a
likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana
kraje nebo starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc
poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s
vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce,

osobní pomocí
je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních
prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo
starosty obce; osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá
dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele
zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.

Vznik a vývoj integrovaného záchranného systému
- 1993 - usnesení vlády č.246 , 13 zásad IZS
- 1994 - dílčí změny v zákoně o okresních úřadech a zákoně a

vyhláškách o požární ochrany, poprvé citován
předpise pojem IZS ( 15 let IZS)

v právním

- 2001 - I.etapa reformy veřejné správy, 14 krajů a 76 okresů

- schválení zákona č. 239/2000 Sb., o IZS s účinností od
1.1. 2001
- 2003 - II. etapa reformy veřejné správy,14 krajů

a 205 obcí s

rozšířenou působností
- novela zákona o IZS s účinností od 1.1. 2003

Zastoupení složek v integrovaném záchranném systému
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Zásady koordinace složek integrovaného záchranného
systému
Koordinací složek integrovaného záchranného systému (dále jen
"složka") při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných
a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti.

Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného
záchranného systému
Stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného
systému jsou
operační a informační střediska integrovaného záchranného
systému,
kterými jsou operační střediska hasičského záchranného sboru
kraje a operační a informační středisko generálního ředitelství
hasičského záchranného sboru.

Jednotlivé úrovně koordinace složek při společném
zásahu
Koordinace složek při společném zásahu je prováděna:
a) velitelem zásahu v místě nasazení složek a v prostoru
předpokládaných účinků mimořádné události na taktické úrovni
b) operačním
a
informačním
střediskem
integrovaného
záchranného systému na operační úrovni, nebo
c) starostou obce s rozšířenou působností, hejtmanem kraje a v
Praze primátorem hlavního města Prahy (dále jen "hejtman")
nebo Ministerstvem vnitra a ostatními správními úřady na
strategické úrovni.

Součinnost mezi vedoucími složek v místě zásahu
Součinnost mezi vedoucími složek je zajišťována
prostřednictvím:
a) velitele zásahu,
b) velitele sektoru nebo velitele úseku, jejichž úkoly jsou ve vztahu k
řízení součinnosti složek obdobné jako ve zvláštním právním
předpisu,10)
c) štábu velitele zásahu nebo

d) spojení.

Podrobnosti o úkolech operačních a informačních
středisek
Operační a informační středisko plní následující úkoly:
a) zabezpečuje obsluhu telefonní linky tísňového volání čísla 150 a
v případech určených ministerstvem také obsluhu telefonní linky
jednotného evropského čísla tísňového volání 112
b) dokumentuje záchranné a likvidační práce, na kterých se podílí,
c)

spolupracuje na zpracování
záchranného systému,

dokumentace

integrovaného

d) udržuje spojení s operačními středisky základních složek a s
ostatními složkami, s místy zásahu a s krizovými štáby,

e) vyhlašuje odpovídající stupeň poplachu při prvotním povolávání a
nasazování sil a prostředků složek na místo zásahu, jestliže je na
tomto území více jak jedno místo zásahu, vyhlašuje odpovídající
stupeň poplachu pro území postižené mimořádnou událostí,
f) předává informaci o vyhlášeném třetím nebo zvláštním stupni
poplachu pro území postižené mimořádnou událostí organizačně
vyššímu operačnímu a informačnímu středisku, a

g) zapojuje se do mezinárodních záchranných operací a do
přeshraniční spolupráce při záchranných a likvidačních pracích
podle zákona.

Územně příslušný poplachový plán
Územně příslušný poplachový plán je uložen na územně
příslušném operačním a informačním středisku a obsahuje:
a) spojení na základní a ostatní složky,
b) přehled sil a prostředků ostatních složek, včetně přehledu sil a
prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací na
základě smluvních vztahů s fyzickými nebo právnickými osobami,
způsobu a rozsahu jejich povolávání v závislosti na stupních
poplachu;
c) způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů
krizových štábů, právnických osob a podnikajících fyzických osob
zahrnutých do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního
plánu.

(2) Ústřední poplachový plán se použije při ústřední koordinaci
záchranných a likvidačních prací generálním ředitelstvím HZS.
(3) Poplachový plán kraje se použije, pokud je vyžadována pomoc
podle § 20 odst. 2 zákona a pokud koordinaci záchranných a
likvidačních prací provádí na krajské úrovni hasičský záchranný
sbor kraje nebo hejtman v případech stanovených zákonem.
(4) Poplachový plán kraje se použije, pokud je vyžadována pomoc
podle § 20 odst. 2 zákona a pokud koordinaci záchranných a
likvidačních prací provádí na úrovni obce s rozšířenou
působností hasičský záchranný sbor kraje nebo starosta obce s
rozšířenou působností v případech stanovených zákonem
239/2000 anebo pokud jsou záchranné a likvidační práce
koordinovány v místě zásahu velitelem zásahu.

Podrobnosti o stupních poplachů
(1) Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro
záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu
mimořádné události a také na úrovni koordinace složek při
společném zásahu uvedené v § 2.
(2) V rámci integrovaného záchranného systému se vyhlašují čtyři
stupně poplachu. Čtvrtý stupeň, který je označen jako zvláštní, je
stupněm nejvyšším.
(3) Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu
velitel zásahu nebo operační a informační středisko při prvotním
povolávání složek na místo zásahu. Operační a informační
středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území
postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno
místo zásahu.

První stupeň poplachu
První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že:
a) mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt
nebo jeho část, s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro
zásah,37) jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní
dopravy nebo plochy území do 500 m2, nebo
b) záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není
nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat.

Druhý stupeň poplachu
Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že:
a) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden
objekt se složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky
hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území
do 10 000 m2,

b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z
kraje, kde mimořádná událost probíhá, nebo
c) je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při
společném zásahu.

Třetí stupeň poplachu
Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že:
a) mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob,
část obce nebo areálu podniku, soupravy železniční přepravy,
několik chovů hospodářských zvířat, plochy území do 1 km2,
povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční
dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, nebo
b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky
nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů, nebo

c) je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat
velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu
rozdělit na sektory a úseky.

Zvláštní stupeň poplachu
Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že:
a) mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce nebo
plochy území nad 1 km2,
b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky
včetně využití sil a prostředků z jiných krajů, popřípadě je nutno
použít pomoc podle § 22 zákona nebo zahraniční pomoci,
c) je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat
velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu
rozdělit na sektory a úseky, nebo
d) společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni

Havarijní plán kraje
Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných
událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně
poplachu.
Havarijní plán kraje zpracovává hasičský záchranný sbor kraje
za použití:
a) analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících
ohrožení území kraje,
b) podkladů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími
fyzickými osobami, a
c) podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními
úřady, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi.

Analýza vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících
ohrožení území kraje se zhotovuje na základě analytických
podkladů připravených jednotlivými složkami v rozsahu jejich
působnosti. Jejím obsahem jsou:
a) přehled zdrojů mimořádných událostí,
b)

přehled pravděpodobných mimořádných událostí, včetně
možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje, a

c) předpokládané záchranné a likvidační práce.

Vnější havarijní plán
Vnější havarijní plán se zpracovává:
a) pro jaderné zařízení nebo pracoviště IV.
b) pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné
havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a
přípravky.
Vnější havarijní plán se zpracovává minimálně ve dvou
vyhotoveních. Jedno vyhotovení vnějšího havarijního plánu se
ukládá jako součást krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní
rady kraje a krizového štábu kraje, druhé vyhotovení se ukládá na
operačním a informačním středisku kraje.

Dokumentace integrovaného záchranného systému
a) havarijní plán kraje a vnější havarijní plán,
b) dohoda o poskytnutí pomoci,
c) dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a
statistické přehledy,
d) dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení
složek,
e) typové činnosti složek při společném zásahu, a
f) územně příslušný poplachový plán, kterým je ústřední poplachový
plán integrovaného záchranného systému nebo poplachový plán
integrovaného záchranného systému kraje.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby a fyzické
osoby
(1) Pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo
vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo
podnikající fyzickou osobu, je tato povinna
a) bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady,

b) zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou
mimořádnou událostí opatření uvedená v § 24 odst. 1 písm. b)
tohoto zákona.
(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v souvislosti se
záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny
a) poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele
zásahu nebo starosty obce nebo prostřednictvím operačního a
informačního střediska integrovaného záchranného systému
apod.

Fyzické osoby
(1) Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo
na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a
na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při
mimořádných událostech.
(2) Fyzická osoba je povinna:
a) strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné
události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění
záchranných a likvidačních prací,
b) poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní
nebo věcnou pomoc apod.

Výjimky
(1) K poskytnutí věcné nebo osobní pomoci nelze vyzvat fyzické

osoby, které požívají výsady a imunity podle mezinárodního
práva.
(2) Od osobní pomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a
od 62 let a osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu
požadovaných činností, osoby invalidní ve třetím stupni,
poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády
a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe
nebo osoby blízké.
(3) Ženám lze nařídit pouze takovou osobní pomoc, která není v
rozporu se zvláštním právním předpisem.
(4) Osoby osvobozené od osobní pomoci mohou poskytnout
dobrovolnou pomoc.

