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Integrovaný záchranný systém

 je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a 

koordinace záchranných a bezpečnostních složek, 

orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a 

právnických osob při společném provádění 

záchranných a likvidačních prací a přípravě na 

mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo 

nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si 

nikdo z nich nepřekážel.“ 



Základní složky IZS

 Hasičský záchranný sbor České republiky,

 Jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany,

 Zdravotnická záchranná služba,

 Policie České republiky. 



Ostatní složky IZS

 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

 Obecní policie 

 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. 



 Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a 

páteří integrovaného záchranného systému. V praxi to mj. 

znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou 

velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí 

součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. 

Operační a informační středisko IZS (je jím operační a 

informační středisko HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné 

síly a prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních 

lokalitách. Na strategické úrovni je pak integrovaný záchranný 

systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva 

vnitra. 



 Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu 
má při provádění záchranných a likvidačních prací rozsáhlé 
pravomoci. Může mj. zakázat nebo omezit vstup osob na místo 
zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná 
omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí, 
velitel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a 
fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a 
občané mají ze zákona povinnost tuto žádost o pomoc při řešení 
mimořádné události vyslyšet. 

 Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a 
fyzických osob při mimořádných událostech stanoví zákon č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v §23-25. 



Proč integrovaný záchranný systém vznikl?

 Integrovaný záchranný systém vymezuje zákon č. 239/2000 Sb. 
Jeho základy však byly položeny již v roce 1993. Integrovaný 
záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce 
hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení 
mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). 
Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení větší události, 
vždy byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se 
spolupracuje, pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo 
likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu 
uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná 
pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a 
zakládají nutnost určité koordinace postupů. 



Povinnosti obcí v oblasti 

požární ochrany

Z pohledu IZS a jednotky PO 



 zřizuje jednotku SDH obce

 udržuje akceschopnost JSDH obce

 zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH 

obce

 zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH 

obce 

 zabezpečuje a hradí pro členy JSDH obce 

preventivní zdravotní prohlídky

 zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a 

jejich trvalou použitelnost



 poskytuje náhradu ušlého výdělku členům JSDH 

obce při účasti na zásahu v pracovní době nebo 

v době příjmu z podnikání nebo samostatně 

výdělečné činnosti

 zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO a 

požárně bezpečnostních zařízení

 zajišťuje péči o členy JSDH obce  při zásahu za 

ztížených podmínek nebo v déletrvajícím na 

území obce



 spolupracuje se sousedními obcemi při 

plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany. 

Za tím účelem může sdružovat prostředky

 zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDH obce na 

jejich odborné přípravě

 zajišťuje úkoly PO pro období stavu ohrožení 

státu a válečného stavu


