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Úvod
Jednou ze základních povinností moderních demokratických států je zajištění
bezpečnosti pro jejich občany. Tato povinnost státu je v rámci České republiky zakotvena
i na úrovni ústavního práva, konkrétně je pak upravena ústavním zákonem č. 110/1998 Sb.,
o bezpečnosti České republiky. Ústavní pořádek této povinnosti stanovuje pouze velmi
obecný rámec a dále jsou tyto úkoly státu konkretizovány velice rozsáhlou strukturou
právních předpisů.
Do zajišťování bezpečnosti ve státě je zapojeno velké množství státních orgánů
řadících se převážně do moci výkonné. Zajišťování bezpečnosti patří do působnosti, jak
vrcholných orgánů moci výkonné, tak i níže postavených orgánů. Část této povinnosti je
delegována na územně samosprávné celky a je nutné zmínit, že tato povinnost je v některých
případech přenesena i na čistě soukromé (nestátní) subjekty.
Nejenže není pojem bezpečnosti nikde legislativně zachycen, zároveň není ani
jednotně vymezen v odborné literatuře. Ministerstvo vnitra, jakožto jeden z hlavních
ústředních správních orgánů pro bezpečnostní politiku, ve své publikaci uvádí, že pojmem
bezpečnost lze rozumět „společností (státem) stanovenou (garantovanou) schopnost zamezení
toho, aby konkrétní riziko překročilo únosnou mez“.1 Jak je z výkladu pojmu patrné, bude se
jednat o rozsáhlé množství úkolů, které musí stát zajišťovat.
Často se v odborné literatuře dělí bezpečnost na dvě podskupiny, a to na vnitřní
bezpečnost a vnější bezpečnost. Vnější bezpečností se rozumí stav, kdy jsou na nejmenší
možnou míru eliminovány hrozby pro objekt z vnějšku, tímto je zejména myšleno hrozby
ze zahraničí. Vnitřní bezpečnost je pak stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány
hrozby ohrožující objekt a jeho zájmy akcemi zevnitř.2 Tato práce se bude zabývat
legislativou, která upravuje vnitřní bezpečnost.
Ústředními pojmy pro vnitřní bezpečnost jsou „obyvatelstvo“ a „mimořádná událost“.
Ochrana obyvatelstva se velice blíží termínu integrovaný záchranný systém, pojem ochrana
obyvatelstva lze však chápat šířeji. Dle webové prezentace jednoho z hasičských záchranných
sborů znamená ochrana obyvatelstva „plnění činností v oblasti plánování, organizování

1

SOUČEK, V., STAŇOVÁ, E., LINHART, M. a kolektiv. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, Krizové řízení.
Ministerstvo vnitra – odbor bezpečnostní politiky: Praha. 2005.
2
PAVLÍČEK, V., et al. Ústavní právo a státověda, II. díl, část 1. 2. doplněné a podstatně rozšířené vydání.
Praha: Linde. Praha. 2008. 1160 stran. ISBN 978-80-7502-468-8, s. 711-741.

1

a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné
události a krizové stavy a jejich řešení“.3
Integrovaný záchranný systém (dále také „IZS“) je zákonem definován jako
„koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací“.4
Mimořádná událost je pro IZS naprosto klíčový pojem, jelikož definuje právě situace,
pro které je IZS využíván. Mimořádná událost je vymezena jako „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.“
Mimořádná událost je tedy prakticky cokoli, co je společensky nežádoucí a ohrožuje to
životy, majetek či životní prostředí.5
Zdolávání mimořádných událostí, tedy významná část vnitřní bezpečnosti, je
zajišťováno pomocí složek IZS. Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor (dále
také „HZS“), jednotky požární ochrany (dále také „JPO“) zařazené do plošného pokrytí kraje
jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České
republiky.6
Legislativa ohledně IZS a jednotek požární ochrany je dle názoru autora podceňována
a v rámci odborné literatury je jí věnováno velice málo prostoru, i přes to, že složky IZS
denně řeší velké množství mimořádných událostí a bez jejich činnosti by lidská společnost
nemohla v současném rozsahu fungovat. Judikatura je také velice omezená, jelikož soudy se
zabývají v této oblasti zejména škodou způsobenou v rámci zásahu, což ovšem není
předmětem tohoto textu.
Tato práce si klade za cíl zejména komplexně zhodnotit krizovou legislativu, která se
věnuje JPO a IZS, který dle názoru autora tvoří zásadní složku státu při zajišťování (vnitřní)
bezpečnosti, a zároveň si klade za cíl otevřít problematické otázky této legislativy, které
mohou být zpracovány v dalších odborných pracích.
První část práce se věnuje teoretické rovině, ve které bude rozebrána současná platná
a účinná legislativa vztahující se na IZS a JPO. Druhou část práce pak tvoří výzkumná část,
která bude zkoumat aplikaci dotčené legislativy v praxi.

3

Ochrana obyvatelstva, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje [online]. Copyright © 2001 [cit. 30. 07. 2019]. Dostupné z: http://www.firebrno.cz/3ochrana-obyvatelstva.
4
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v aktuálním znění (dále jen „Zákon o IZS“), § 2.
5
Zákon o IZS, § 2.
6
Zákon o IZS, § 4 odst. 1.
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Integrovanému záchrannému systému bude věnována první kapitola této práce, kde
budou rozebrány jednotlivé složky IZS a jejich věcná působnost, která je pro bezpečnostní
legislativu nejdůležitější. Kromě základních složek IZS dostanou prostor i ostatní složky IZS,
které zákon stanovuje jako „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“.7 Dále bude v rámci této
kapitoly popsána spolupráce složek IZS.
Druhá kapitola bude zaměřena na detailní rozebrání dvou základních složek IZS, které
se dají souhrnně označit jako jednotky požární ochrany. Jedná se tedy o Hasičský záchranný
sbor a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární
ochrany. Obsahem této kapitoly bude i jejich členění, věcné vymezení, zřizování, organizační
struktura a personální substrát.
Třetí kapitola ukáže jejich další právní aspekty, kterými jsou vzájemná spolupráce
a fungování, včetně stanovení velitele zásahu a práva a povinnosti jednotlivých jednotek
požární ochrany.
Druhá část práce bude částí výzkumnou a bude mít za cíl zhodnotit aplikaci současné
legislativy v praxi. Podkladem bude provedení kvalitativního výzkumu, ve kterém bude
představitelům jednotlivých složek IZS položena série několika otázek a na základě odpovědí
bude posouzeno fungování dotčené legislativy.

7

Zákon o IZS, § 4.
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1.

Integrovaný záchranný systém a jeho složky
Integrovaný záchranný systém je vymezen v zákoně č. 239/2000 Sb., o IZS, jako

„koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací“.8 U rozsahem menších mimořádných událostí, při kterých
zasahuje pouze jedna ze složek, nemusí být tento postup aplikován.
Záchrannými pracemi se rozumí „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“.9
Likvidační práce „jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou
událostí“.10 Záchranné a likvidační práce se dají souhrnně označit jako zdolávání mimořádné
události a kopírují jednotlivé fáze řešení mimořádné události. Nejdříve je nutné odvrátit
nebezpečí a následně zlikvidovat případné následky, což je hlavním úkolem IZS.
Tato kapitola bude věnována věcnému vymezení jednotlivých složek IZS a jejich
vzájemné spolupráci. Z hlediska koordinovaného postupu je věcné vymezení složek naprosto
klíčové, jelikož se od něj odvíjí celý postup při provádění záchranných a likvidačních prací.
Zákon jednotlivé složky dělí na dvě základní skupiny, kterými jsou základní složky IZS
a ostatní složky IZS.
Mezi základní složky IZS se řadí Hasičský záchranný sbor, Police České republiky,
poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a jednotky požární ochrany zařazené
do plošného pokrytí. Mezi ostatní složky IZS se řadí veškeré subjekty, které se prakticky
jakkoli podílí na záchranných a likvidačních pracích.11 Nutno podotknout, že velká část
subjektů, které by mohly být zařazeny do ostatních složek IZS, jsou soukromé subjekty, které
nejsou zřizované státem či samosprávou.
Zákon počítá s tím, že základní složky IZS obstarávají nepřetržitou službu a jsou
připraveny kdykoli zasahovat u mimořádné události. Dle tohoto poslání jsou dislokovány
do svých působišť, ze kterých vyjíždí na místo mimořádné události.
Ostatní složky IZS nezajišťují, respektive nemusí zajišťovat nepřetržitou službu
a poskytují pomoc pouze na základě vyžádání.12 Je pravdou, že některé subjekty zařazené
do ostatních složek také vykonávají nepřetržité služby, např. Obecní policie nebo Armáda
České republiky, ale přes to nejsou řazeny pod složky základní.
8

Zákon o IZS, § 2 písm. a).
Zákon o IZS, § 2 písm. c).
10
Zákon o IZS, § 2 písm. d).
11
Zákon o IZS, § 4.
12
Zákon o IZS, § 4 a § 21.
9

4

1.1.

Věcné vymezení základních složek integrovaného záchranného systému

1.1.1. Policie České republiky
Policie České republiky (dále také „PČR“ nebo „policie“) je jednotný ozbrojený
bezpečnostní sbor. Hlavní úkoly PČR jsou chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný
pořádek a předcházet trestné činnosti. Dále PČR plní úkoly v oblasti vnitřního pořádku
a v neposlední řadě plní úkoly stanovené trestním řádem.13
PČR je podřízena Ministerstvu vnitra. Nejvyšší složka policie je policejní prezidium,
které má celostátní působnost. Dále je PČR tvořena 14 krajskými ředitelstvími, jejichž územní
obvody se shodují s katastrálně vymezeným územím jednotlivých krajů.14
V čele policejního prezidia a celé PČR stojí policejní prezident, který odpovídá
za činnost PČR ministrovi vnitra. Policejní prezidium řídí policii zejména koncepčním
způsobem, tudíž určuje cíle rozvoje PČR a stanovuje úkoly jednotlivým podřízeným
pracovištím. Policejní prezidium také analyzuje a kontroluje činnost PČR.15
Pod policejním prezidiem působí 14 krajských ředitelství. Krajská ředitelství plní
úkoly v rámci daného teritoria a samostatně hospodaří s finančními prostředky svěřenými jim
ze státního rozpočtu. V rámci jednotlivých ředitelství mohou vznikat specializované skupiny,
které jsou popsány níže.16
Jelikož úkoly stanovené pro PČR jsou rozmanité, vznikají v PČR na různých úrovních
specializované útvary. V rámci PČR existují útvary s celorepublikovou působností a útvary
s omezenou územní působností.
Orgánů s celorepublikovou působností je v současné chvíli 13. Pro IZS je
nejvýznamnějších těchto pět: Pyrotechnická služba PČR, Letecká služba PČR, Útvar rychlého
nasazení, Kriminalistický ústav a Národní protidrogová centrála.
Pyrotechnická služba PČR vykonává svou působnost v oblasti vyhledávání,
prověřování, zneškodňování, manipulaci a přepravě výbušnin, munice, pyrotechnických
výrobků, podezřelých předmětů a nástražných výbušných systémů.17

13

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v aktuálním znění (dále jen „Zákon o PČR“), § 1-2.
Policie České republiky = Police of the Czech Republic. 1. vydání. Praha: Policejní prezidium České
republiky. 2016. 151 stran. ISBN 978-80-270-0663-2, s. 6.
15
Tamtéž.
16
Zákon o PČR, § 8.
17
Pyrotechnická služba Policie České republiky - Policie České republiky. Policie České republiky [online].
Copyright © 2019 [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/pyrotechnicka-sluzba-policieceske-republiky-906180.aspx.
14
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Letecká služba PČR provozuje vrtulníkovou techniku, která má na palubě speciální
policejní, zásahové, záchranné i sanitní vybavení. Tento útvar je zejména využíván
v oblastech těžko přístupných vozidlovou technikou nebo při nebezpečí z prodlení. Letecká
služba poskytuje leteckou podporu nejen PČR, ale i HZS a dalším složkám IZS.18
Útvar rychlého nasazení, známý také pod zkratkou URNA, je specializovaná úderná
policejní jednotka, která je určena pro boj s terorismem. O jejím nasazení rozhoduje policejní
prezident se souhlasem ministra vnitra. URNA je využívána i při zákrocích proti únoscům
osob či dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům nebo organizovaným skupinám
páchajícím trestnou činnost.19
Kriminalistický ústav je vysoce specializované pracoviště zabývající se znaleckými
a kriminalisticko-technickými činnostmi zejména v oblastech elektrotechniky, chemie,
písmoznalectví, strojírenství a kriminalistiky.
Národní protidrogová centrála je útvar zabývající se především trestnou činností
spojenou s omamnými a psychotropními látkami a jedy.
Druhou skupinou jsou útvary PČR, které mají omezenou územní působnost, a to jsou
jednotlivá krajská ředitelství.
V jejich rámci působí mimo jiné pořádkové, zásahové a pohotovostní jednotky. Tyto
jednotky mají za úkol zajistit bezpečnost osob a majetku a působit při zajišťování veřejného
pořádku. Často jsou také nasazovány i při mimořádných událostech. Jejich hlavním úkolem
jsou však zákroky proti zvlášť nebezpečným pachatelům trestné činnosti. Tyto jednotky mají
speciální výstroj a výzbroj například tonfy20, granáty, přilby, masky, štíty atd.
Dalším významným útvarem je dopravní policie, která vykonává dohled nad silničním
provozem, který je vzhledem ke krizovému managementu nepostradatelný. Rovněž vyšetřuje
dopravní nehody a obnovuje provoz po dopravních nehodách.
Na mezinárodních letištích zajišťuje bezpečnost a veřejný pořádek cizinecká policie,
která chrání hranice Schengenského prostoru a bezpečnost civilního letectví.21
V některých případech se mohou věcně složky IZS překrývat, což dokládá
i skutečnost, že mimo HZS má i PČR své potápěče.

18

Letecká služba Policie České republiky - Policie České republiky. Policie České republiky [online]. Copyright
© 2019 [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-letecka-sluzba824129.aspx.
19
Útvar rychlého nasazení - Policie České republiky. Policie České republiky [online]. Copyright © 2019 [cit.
22. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/utvar-rychleho-nasazeni-policie-ceske-republiky-utvarrychleho-nasazeni.aspx.
20
Úderná ruční zbraň podobná obušku.
21
Policie České republiky 2016, s. 24-40.
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Naprosto základní složkou PČR je však pořádková policie. Ačkoli nemá vysoce
specializovaný úkol jako složky předchozí, je základním pilířem PČR a zároveň její
nejuniverzálnější a nejpočetnější složkou. Jejím úkolem je především chránit bezpečnost
majetku a osob a zajišťovat veřejný pořádek, dále plní úkoly na úseku trestního řádu,
přestupkového řízení, dohlíží na plynulost silničního provozu a také na bezpečnost dopravy
osob a železničních zásilek. Pořádková služba je tvořena hustou sítí obvodních a místních
oddělení. Nejviditelnější je obchůzková služba a hlídková služba. Pořádková policie rovněž
vykonává preventivní činnost.22
Jak je možné vidět z rozsahu úkolů jednotlivých složek, má PČR velice významné
postavení v rámci IZS. Jelikož se tato diplomová práce věnuje IZS, je vhodné na tomto místě
vyzdvihnout základní činnosti, jež PČR v oblasti IZS provádí. Na úseku IZS má PČR plnit
zejména následující úkoly – uzavírat prostory a regulovat vstup do těchto prostor, regulovat
dopravu, šetřit okolnosti vzniku mimořádné události, provádět identifikaci osob, a to
i zemřelých, chránit majetek a osoby a plnit další úkoly stanovené velitelem zásahu.
Dále PČR při mimořádných událostech může vstupovat do uzavřených prostor,
provádí evakuaci, likviduje výbušné systémy, zajišťuje osoby, střeží prostory, zajišťuje
veřejný pořádek, provádí dohled nad shromažďováním osob, spolupracuje s ostatními
složkami IZS při vyšetřování, šetří a zajišťuje dopravní nehody a obnovuje silniční provoz.23
PČR zajišťuje velké množství úkolů jak při mimořádné události, tak i v běžném chodu
společnosti. Je naprosto zřejmé, že PČR je, a také musí být, nedílnou složkou IZS. Prakticky
u žádné mimořádné události se to bez přítomnosti PČR neobejde. Rovněž PČR významně
působí na úseku boje s trestnou činností a její prevence.
1.1.2. Zdravotnická záchranná služba
Zdravotnická záchranná služba (dále také „ZZS“) poskytuje odbornou přednemocniční
neodkladnou péči zpravidla v místě vzniku daného úrazu nebo náhlého onemocnění osoby.
Následně danou osobu v případě potřeby transportuje k poskytovateli zdravotních služeb, kde
osobu předá příslušným specialistům.
Základními úkoly ZZS jsou tedy příjem a vyhodnocení tísňových volání a následné
rozhodnutí o způsobu poskytnutí přednemocniční neodkladné péče. V některých případech
postačí pouze rozhovor pracovníka operačního střediska s dotyčnou osobou. Pracovníci
22

Policie České republiky 2016, s. 22.
VÍŠEK, J., Organizace záchranných činností v České republice. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského.
2012. 175 stran. ISBN 978-80-7452-028-0, s. 81 a 84-86.
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operačního střediska musí mít zdravotnické vzdělání. Dále je jejich úkolem poskytnutí
neodkladné přednemocniční péče v místě úrazu nebo náhlého onemocnění, následná doprava
do zdravotnického zařízení. Možné využití ZZS je i ve formě přepravy mezi jednotlivými
poskytovateli zdravotních služeb.24
Působnost

zdravotnické

záchranné

služby

je

upravena

zejména

zákonem

č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. V tomto zákoně je stanovena struktura
ZZS, jednotlivá pracoviště a výjezdové skupiny včetně jejich povinností a oprávnění. Zákon
výjezdovým skupinám dává možnost vstoupit do cizích objektů na cizí pozemky, vyžadovat
informace o ošetřovaném či požadovat osobní či věcnou pomoc.
Co se týče organizace ZZS, spadá tato pod Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jsou nejčastěji příspěvkové organizace
zřizované krajem. Dislokace jednotlivých posádek ZZS je pak stanovena § 5 zákona
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. V návaznosti na tento paragraf je
zpracováván plán pokrytí kraje, který stanovuje místa jednotlivých dislokací.
Na území ČR se vyskytují tři základní skupiny ZZS. První je tzv. RZP – rychlá
zdravotnická pomoc – posádku takové výjezdové skupiny tvoří zdravotnický záchranář a řidič
zdravotnické záchranné služby. Takovéto složení výjezdové skupiny je nejčastější. Dále je
možné se setkat s tzv. RLP – rychlá lékařská pomoc – oproti předchozí variantě obsahuje
posádka navíc atestovaného lékaře. Třetí variantou je letecká záchranná služba, která - jak je
již z názvu - patrné zajišťuje zdravotní pomoc letecky, a to pomocí vrtulníku.25 Vrtulník
umožňuje dostat se i tam, kde terén neumožňuje přístup vozidly a zároveň umožňuje rychlejší
transport do zdravotnických zařízení. Mnohé z větších nemocnic mají heliporty, které jsou
určené pro přistání letecké záchranné služby.26
V případě ZZS a transportu pacienta je nutné zajistit také součinnost zdravotnických
zařízení. Zejména při větších katastrofách, kde je nutné, aby zdravotnická zařízení přijala
v krátkém časovém úseku velké množství pacientů, je koordinace naprosto zásadní. Větší
fakultní nemocnice jsou standardně vybaveny akutními lůžkovými příjmy, nicméně jejich
kapacita v některých případech nemusí být dostatečná. Z tohoto důvodu mají zdravotnická
zařízení určená pro akutní příjem zpracovaný traumatologický plán, který se v případě
potřeby aktivuje. Zdravotnické zařízení je pak připraveno přijmout větší množství pacientů.
24

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v aktuálním znění, § 4.
Nutno však podotknout, že letecká záchranná služba není přímo složkou ZZS, ačkoli na ní slouží příslušníci
ZZS. Část této služby zajišťuje PČR, AČR, ale také i soukromníci.
26
BRÁZDIL, M., FELLNEROVÁ, I. Urgentní medicína - záchrana lidského života. Součástí cyklu:
Od fyziologie k medicíně – integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělání a praxe. Univerzita Palackého. 2011.
100 stran. ISBN 978-80-244-2725-6, s. 57-67.
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Zároveň jsou zpracovány na úrovni krajů materiály obsahující možnosti příjmu jednotlivých
zdravotnických zařízení.27
Zdravotnická záchranná služba má tedy naprosto jasně vymezenou působnost a je nad
vší pochybnost zřejmé, že má velice významné postavení v rámci IZS. Dokonce dle statistik
je to nejvíce využívaná složka IZS.28
1.1.3. Hasičský záchranný sbor
Hasičský záchranný sbor je velice univerzální složka IZS. Dle zákona č. 320/2015 Sb.,
o hasičském záchranném sboru, v aktuálním znění (dále jen „zákon o HZS“), je jeho hlavním
posláním „chránit životy, zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry
a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi“.29 Zároveň je v tomto zákoně
ustanovená doplňková klauzule, že HZS plní i mimořádné úkoly, které nenáleží jiným
orgánům nebo nejsou proveditelné za daných okolností jiným orgánem.
HZS spadá pod Ministerstvo vnitra. Ústředním orgánem je stejně jako u PČR
generální ředitelství (dále také jako „GŘ“) v čele s generálním ředitelem. GŘ HZS je součástí
Ministerstva vnitra a je odpovědné za stanovení koncepce a směru vývoje požární ochrany
na území ČR. Zároveň je GŘ pověřeno řízením jednotlivých hasičských záchranných sborů
krajů, hasičské školy a záchranného útvaru.30
Jak už bylo zmíněno v předchozím odstavci, HZS je dále rozděleno na hasičské
záchranné sbory krajů. Jednotlivé hasičské záchranné sbory krajů jsou působně vymezeny
v souladu s katastrálně vymezenými kraji. V čele stojí vždy ředitel, který má pod sebou
rozvětvený aparát různých oddělení a úseků. Ve strukturách krajských ředitelství lze vždy
najít úsek, který je příslušný pro prevenci, úsek IZS a operačního řízení. Dále pak jsou některé
úseky zaměřené na interní věci jako je ekonomika či vnitřní kontrola.
Oddělení prevence je pro běžného člověka důležité zejména tím, že HZS působí jako
dotčený správní orgán, tudíž se ve specifikovaných případech vyjadřuje v rámci stavebního
řízení ve formě stanovisek. Zároveň v rámci tohoto oddělení bývá skupina zabývající se
zjišťováním příčin vzniku požárů, která úzce spolupracuje s PČR při vyšetřování.
27

Když Česko zasáhne katastrofa: Jak funguje traumaplán a co to vlastně znamená? EuroZprávy [online].
Copyright © 2009 [cit. 26. 10. 2019]. Dostupné z: https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/229938-kdyzcesko-zasahne-katastrofa-jak-funguje-traumaplan-a-co-to-vlastne-znamena/.
28
Během prázdnin 2019 zasahovaly posádky pražské záchranky u 20 392 událostí. Zdravotnická záchranná
služba hl. m. Prahy [online]. Copyright © 2018 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy [cit. 26. 10. 2019].
Dostupné z: https://www.zzshmp.cz/aktuality/behem-prazdnin-zasahovaly-posadky-prazske-zachranky-u-20392-udalosti/.
29
Zákon o HZS, § 1 odst. 1.
30
Zákon o HZS, § 5-6.
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Co je však v rámci krizového managementu nejdůležitější je úsek zabývající se IZS.
Pod úsek IZS spadá operační a informační středisko, které má velice významné místo při
řešení mimořádných událostí a bude blíže rozebráno níže. Zároveň pod tento úsek spadají
jednotlivá místa dislokace jednotek požární ochrany.31
Význam této složky ve struktuře IZS spočívá nejenom v tom, že HZS má v působnosti
veškeré nespecifikované věci, které v rámci IZS pod jinou složku nespadají. HZS má
na starosti mezinárodní tísňovou linku 112 a také v případě mimořádné události, kde je více
složek IZS, je vždy velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany.32
HZS se také značně významně podílí na přípravě krizové dokumentace, jako jsou
poplachové plány, typologie událostí, havarijní plány apod.
HZS je tedy velice univerzální složkou ve struktuře IZS, její úkoly jsou však zejména
chránit osoby, majetek, zdraví a životní prostředí před požáry a dalšími nepříznivými vlivy.
1.1.4. Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jsou jednotky, které jsou
zařazeny do příslušného území v krizové dokumentaci, konkrétně v dokumentaci ohledně
plošného pokrytí daného území. Tento dokument stanovuje rada kraje často ve spolupráci
s příslušným hasičských záchranným sborem kraje.33 Bližší popis jednotek požární ochrany
a jejich vymezení v rámci IZS jsou předmětem této práce, a proto jsou jim věnovány
následující kapitoly.

1.2.

Věcné vymezení ostatních složek integrovaného záchranného systému
Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, stanovuje ostatní složky IZS velice široce. Ostatní

složky IZS jsou zákonem stanoveny jako „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“.34 Jako ostatní se
nazývají zejména, protože poskytují pomoc při likvidaci mimořádných událostí na vyžádání.
V rámci této kapitoly budou rozebrány jednotlivé kategorie ostatních složek IZS se
zaměřením na jejich věcné vymezení.
31

HZS hlavního města Prahy - Krajské ředitelství - Hasičský záchranný sbor České republiky. Hasičský
záchranný sbor České republiky [online]. Copyright © 2019 [cit. 28. 10. 2019]. Dostupné z:
https://www.hzscr.cz/clanek/reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx.
32
Zákon o IZS, § 19.
33
Zákon č. 133/1985, o požární ochraně, v aktuálním znění (dále jen „zákon o PO“), § 27.
34
Zákon o IZS, § 4 odst. 2.

10

1.2.1. Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
S pojmem ozbrojené síly se můžeme setkat v rámci zákona č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, v aktuálním znění (dále jen „zákon o OS“).
Dle důvodové zprávy k tomuto zákonu se do složek ozbrojených sil řadí Armáda České
republiky, Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky. Zákon stanovuje
„vyčleněné síly a prostředky“, z čehož je patrné, že se nejedná o složku jako celek, ale pouze
o její část, což je velký rozdíl oproti základním složkám IZS.
Jak je z výčtu složek patrné, pro IZS bude nejvíce relevantní Armáda České republiky.
Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky v současné době nemají vyčleněné
žádné významnější síly a prostředky pro IZS.
Armáda České republiky (dále jen „AČR“) je klíčový pilíř ozbrojených sil České
republiky. Hlavním úkolem AČR je obrana státu jako celku, popřípadě obrana jiných států
na základě mezinárodních ujednání. AČR má však svěřené úkoly i v rámci vnitřní
bezpečnosti. AČR například slouží jako pojistka v případě, že by síly a prostředky PČR
nebyly dostatečné. Dále AČR může být použita k záchranným a likvidačním pracím
při mimořádných událostech nebo jiných závažných stavech. Zároveň AČR zajišťuje
v určitých oblastech ČR leteckou záchrannou službu.35
Pomoc AČR při záchranných a likvidačních pracích je podmíněna tím, že základní
složky IZS nejsou schopny tuto událost zvládnout vlastními silami a prostředky. O použití
AČR k těmto účelům rozhoduje vláda na návrh ministra obrany.36 AČR byla v minulosti
využita například při povodních v roce 2013 na stavbu protipovodňových zábran v Praze.37
Také může nastat situace, kdy bude potřebné nasadit na zdolání mimořádné události
techniku, kterou disponuje pouze AČR. V tomto případě může o užití vojenské techniky
požádat vedoucí správního úřadu náčelníka generálního štábu.38
Ústředním orgánem Armády České republiky je Generální štáb AČR v čele
s náčelníkem. Jemu jsou následně podřízena jednotlivá velitelství a jim jsou podřízené
jednotlivé vojenské jednotky. AČR má velice pestré rozložení jednotek. V rámci struktur
existují jak bojové jednotky, tak jednotky určené na ženijní práce, mechanizaci, zásobování

35

Zákon o OS, § 14.
Zákon o OS, § 16.
37
Protipovodňové zátarasy v Praze pomáhají stavět i vojáci. Armáda ČR [online]. Copyright © 2019 [cit.
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apod.39 AČR má uzavřené dohody s PČR a HZS o vzájemné spolupráci. K těmto účelům jsou
například pro potřeby IZS vyčleněny prioritně 15. Ženijní brigáda a 31. Brigáda chemické
a biologické ochrany.40 V minulosti AČR měla ve svých strukturách i záchranné útvary,
nicméně v rámci úspor v roce 2007 byly tyto útvary zrušeny, respektive malá část z nich
přešla pod jiný útvar v rámci AČR a jeden prapor byl přeřazen pod HZS.41
Armáda České republiky tedy působí v rámci vnitřní bezpečnosti jako pojistka
pro základní složky IZS. AČR je však primárně určená pro obranu státu jako celku, tedy
pro zajištění vnější bezpečnosti.
1.2.2. Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
Výčet složek, které lze zařadit pod pojem ozbrojený bezpečnostní sbor není v rámci
legislativy nikde vymezen. Legislativa zná pouze termín bezpečnostní sbor, pod který řadí
Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správu České
republiky, Vězeňskou službu České republiky, Generální inspekci bezpečnostních sborů,
Bezpečnostní informační službu a Úřad pro zahraniční styky a informace.42
Ozbrojený bezpečnostní sbor tedy bude výkladově užší pojem než pojem bezpečnostní
sbor. Část pojmu „ostatní“ zase značí, že se nebude jednat o ty složky, které již patří do jiné
skupiny složek IZS.
Pokud tedy vyřadíme složky, které již spadají do jiných skupin IZS, zbydou tyto
složky: Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce
bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky
a informace. Přičemž všechny tyto složky jsou ozbrojené.43 Tímto je tedy definované, co jsou
ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory.
Většina těchto složek však v rámci IZS není nijak aktivní a jejich pomoc se prakticky
nežádá. Zároveň se jim svěřená působnost přímo nevztahuje na IZS. V některých specifických
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případech však ke zdolání mimořádné události teoreticky mohou být využiti vzhledem
k jejich věcné příslušnosti.
Úmysl zákonodárce tedy byl spíše dát těmto složkám možnost se v některých situacích
podílet na zdolávání mimořádných událostí, není to však jejich primárním ani okrajovým
úkolem.
1.2.3. Ostatní záchranné sbory
Termín ostatní záchranný sbor není v rámci legislativy nijak definován. Není zřejmé,
co měl zákonodárce v úmyslu pod tento pojem podřadit, a bude již velice složité dovodit,
které subjekty do této kategorie složek IZS zahrnout.
Slovem ostatní lze dovodit, že půjde o subjekty, které nepatří do předchozích skupin
složek IZS. Pojem sbor rovněž nemá legislativní definici, zároveň je tento pojem používán
v rámci krizové legislativy v mnoha případech, například Hasičský záchranný sbor, sbor
dobrovolných hasičů, bezpečnostní sbory atd.
Co značí pojem záchranné lze dovodit z výkladového ustanovení ohledně záchranných
prací.44 Pojem záchranné tedy naznačuje, že by mělo jít o složky, jež působí k odvracení rizik
způsobených nejčastěji mimořádnou událostí, a to i v rámci prevence.
Autor se domnívá, že zákonodárce tuto skupinu ostatních složek IZS uzákonil, aby
do ní mohly být zařazeny subjekty, které bezpochyby ostatní složkou IZS jsou, ale není je
možné podřadit pod jiné vymezené kategorie složek IZS. Jedná se tedy o zbytkovou kategorii,
jež nemá jasně vymezené, které subjekty do ní spadají.
Do této kategorie, vzhledem k tomu, že by měla být pojímána široce, by bylo možné
podřadit dva významné subjekty, které bezpochyby ostatní složkou IZS jsou, ale zároveň je
nelze podřadit pod jinou kategorii. Tyto dva subjekty jsou obecní policie a Horská záchranná
služba České republiky.
Obecní policie je v rámci odborné literatury označována jako pořádkový orgán obce,45
veřejný ozbrojený sbor46 nebo ozbrojená složka.47 Vzhledem k tomu, že ani jedno z těchto
označení není v zákoně vymezeno jako kategorie složky IZS a zároveň ji nelze zařadit
pod jinou kategorii, domnívá se autor, že musí být zahrnuta pod ostatní záchranný sbor,
jelikož ostatní složka IZS bezpochyby obecní policie je.
44
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Obecní policie je upravena zákonem č. 533/1991 Sb., o obecní policii, v aktuálním
znění (dále jen „zákon o OP“). Zákon stanovuje jako působnost obecní policie to, že přispívá
k ochraně a bezpečnosti majetku a osob, kontroluje dodržování pravidel občanského soužití
a obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na prevenci kriminality nebo odhaluje
přestupky.
Jak je na první pohled patrné zákonodárce pojímá obecní policii jako doplňkový orgán
k PČR. PČR chrání bezpečnost osob a majetku a obecní policie k tomuto úkolu přispívá.
Zároveň je zde velice významný rozdíl v tom, že obecní policie je limitována působností
obce, která ji zřizuje. Hned v úvodních ustanoveních příslušného zákona je zmíněno,
že obecní policie spolupracuje s PČR, tudíž je zřejmé, že zákonodárce počítal s tím, že se
působnosti těchto dvou složek budou doplňovat.
Obecní policie je orgánem obce a je zřizovaná, či popřípadě zrušovaná, obecním
zastupitelstvem pomocí obecně závazné vyhlášky. Obecní policii řídí starosta, jiný člen
zastupitelstva či jiná pověřená osoba.48 Zákon tedy obcím umožňuje tuto složku v rámci
svého území zřídit, nicméně to není jejich povinnost a zákonodárce nepočítá s tím, že by
všechny obce měly vlastní obecní policii.
Ačkoli obecní policie spadá de facto pod zastupitelstvo obce, ústřední správní orgán
pro obecní policii je Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra například vyhláškou stanovuje
rozsah odborných předpokladů příslušníků, zkušební řád apod. Zajišťuje tak srovnatelné
minimální podmínky pro přijetí strážníků a jistou míru sjednocení u jinak značně
decentralizované složky IZS.49
Na první pohled je ze zákona o OP zřejmé že má menší oprávnění než PČR, rovněž je
obecní policie zákonodárcem více cílena na dohled nad méně závažnými porušeními zákona,
například ve formě přestupků. Obecní policie také přímo nefiguruje v trestním řízení.
V odborné literatuře zabývající se policejními sbory lze nalézt názor, že Česká republika
vzhledem ke své velikosti nepotřebuje dva uniformované policejní sbory a PČR a obecní
policii by bylo vhodné sloučit. Jelikož obecní policie a PČR vedle sebe existují již více jak 25
let, každá má již jasně vymezené pravomoci a ve větších městech spolu velice úzce
spolupracují. Zůstává otázkou, zda by při sloučení těchto policejních sborů převažovala
pozitiva.50
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Druhým velice významným subjektem, který lze podřadit pod ostatní záchranné sbory
je Horská služba. Horská služba působí v oblasti záchranných prací v horských oblastech.
Hlavním posláním Horské služby je tedy organizace a faktická záchrana v horském terénu,
ošetření a transport zraněných osob, pátrací akce, monitorování lavinové aktivity a spojeného
nebezpečí, informování veřejnosti o klimatických podmínkách v oblastech horských atd.51
Stanice Horské služby jsou dislokovány v horských oblastech České republiky.
Horská služba disponuje technikou, která je přizpůsobena pro provoz v těžkých podmínkách
horských oblastí, zároveň disponuje i specifickým věcným vybavením jako jsou lyže.52
Horská služba funguje na modelu částečné profesionality a částečného dobrovolnictví.
Většina stanic Horské služby má kmenové zaměstnance, kteří službu v této organizaci
vykonávají za úplatu jako svoje zaměstnání. Zároveň další lidé fungují v této organizaci jako
dobrovolníci, kteří jsou k dispozici v případě potřeby – například mimořádná událost většího
rozsahu, rozsáhlé pátrání apod.
V minulých letech se vedly horlivé diskuze, zda bude Horská služba mít svůj vlastní
zákon či nikoli. Jelikož se jedná o poměrně významnou organizaci, její zakotvení v zákoně je
dle mého názoru na místě. Momentálně je Horská služba zakotvena v zákoně č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v aktuálním znění, jako
legislativní přílepek, kdy je tento zákon věnovaný především podnikání v oblasti cestovního
ruchu a Horské službě jsou zde věnovány 4 paragrafy. Horská služba byla do roku 2004
financována

především

z rozpočtu

Ministerstva

zdravotnictví,

nyní

však

spadá

pod Ministerstvo pro místní rozvoj, které bylo také hlavním gestorem výše zmíněného
zákona.53
Pro úplnost se pod tuto kategorii bude řadit i Letecká záchranná služba, jelikož
nespadá přímo pod ZZS, ačkoli v rámci ní příslušníci ZZS působí.
1.2.4. Orgány ochrany veřejného zdraví
Zákon o IZS, v rámci pojmu orgány ochrany veřejného zdraví směřoval na zákon
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který byl však zrušen zákonem č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách. Ani jeden z těchto zákonů však neobsahuje jasný výčet orgánů, které
by bylo možné pod tento pojem zařadit.
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Určitý výčet orgánů ochrany veřejného zdraví nabízí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v aktuálním znění, v § 78, který stanovuje orgány ochrany veřejného zdraví
a další orgány, které se podílí v oblasti snižování hluku, tudíž z něho lze vycházet pouze
podpůrně. Judikaturou jsou mezi orgány ochrany veřejného zdraví nejčastěji řazeny Krajské
hygienické stanice.54 Dále by do této kategorie mohlo být řazeno i Ministerstvo zdravotnictví
jako nadřízený orgán pro Krajské hygienické stanice a jako ústřední správní orgán v oblasti
zdravotnictví. Nutno podotknout, že Ministerstvo zdravotnictví je pověřeno dalšími úkoly
na úseku IZS, nikoli však jako ostatní složka IZS.55
Úkoly pro orgány ochrany veřejného zdraví jakožto složku IZS nejsou jasně
specifikovány. Orgány ochrany veřejného zdraví mají primární úkol, a to chránit veřejné
zdraví. „Ochrana veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně
zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se
vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí
souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním.“56
V případě potřeby mohou být nápomocny při zdolávání mimořádné události například
formou poradní činnosti pro velitele zásahu.
1.2.5. Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
Zde zákonodárce úmyslně nevymezil, o jaké služby se konkrétně jedná, jelikož
rozmanitost mimořádných událostí nelze předpokládat. Pod tyto služby budou však nejčastěji
řazeny služby plynárenské, vodárenské, transportní atd. Jak je patrné, tak zde vykonávají
povinnost státu i soukromé subjekty.
S těmito subjekty jsou často uzavírány smlouvy, které stanovují podmínky spolupráce
se složkami IZS. IZS má omezené síly a prostředky a je hospodárné si pouze v případě
potřeby takto zajistit další síly a prostředky, jelikož pro ně nebude využití tak časté.
Ve většině případů se bude jednat o pomoc věcnou nikoli osobní.57 Jako demonstraci lze
použít příklad stavby protipovodňových zábran v rámci hlavního města Prahy. Pražské složky
IZS nedisponují dostatkem techniky pro rychlý transport kontejnerů s protipovodňovými
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zábranami do místa určení, a proto využívají soukromé subjekty, se kterými mají často
uzavřené dohody o spolupráci.58
1.2.6. Zařízení civilní ochrany
Zařízení civilní ochrany je součást právnických osob nebo obce, které jsou pověřené
k ochraně obyvatelstva. Nemají tedy vlastní právní subjektivitu. Nejčastěji je tvoří
zaměstnanci daného subjektu a věčné prostředky.59
Jejich hlavními úkoly jsou provádění evakuace, organizace nouzového přežití
a humanitární

pomoci,

nouzové

zásobování

vodou,

poskytování

první

pomoci,

dekontaminace, ukrytí osob atd.60
1.2.7. Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím
Jak je již z názvu patrné, bude se jednat o různé nestátní subjekty, které působí v rámci
ochrany obyvatelstva, zdraví a majetku. Zároveň vždy musí jít o neziskové organizace nebo
sdružení občanů. Sdružení občanů cílí na zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který
byl však nahrazen zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, který pro sdružení občanů užívá
pojem spolek. Často se v tomto případě jedná o velice úzce zaměřené subjekty, které budou
využívány v rámci IZS velice zřídka.
Nejvýznamnější spolky působící v tomto odvětví jsou Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Český červený kříž, Česká a Moravská hasičská jednota, Svaz záchranných brigád
kynologů ČR a Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti.
S těmito subjekty jsou v některých případech uzavírány smlouvy, které upravují
spolupráci se složkami IZS. Bylo by velice neefektivní duplikovat určité specializované
útvary či nevyužívat možnost jejich nasazení s menšími náklady státu než v případě stálé
služby v rámci základních složek IZS.61
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je spolek, který se velice významně podílí
na úseku ochrany obyvatelstva. Sdružení je právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR.
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Sdružení se v oblasti krizové připravenosti orientuje především na požární ochranu.
Dokonce na tento spolek zákonodárci mysleli a odkazují na něj v zákoně o PO.62 Cílem
spolku je, kromě obecné myšlenky sdružit dobrovolné hasiče, především vytvářet podmínky
pro efektivní ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, při živelných pohromách
a při jiných nebezpečích, podporovat činnost s dětmi a mládeží a propagovat zdravý rozvoj
jejich osobnosti, podporovat sportovní činnost a v neposlední řadě podporovat výkon
dobrovolnictví.63
Sdružení je nejpočetnějším spolkem na úseku požární ochrany, který čítá včetně
dorostu a dětí přes 360 tisíc členů, což je v rámci České republiky velmi vysoké číslo.64
Sdružení zastřešuje 7663 sborů dobrovolných hasičů, které jsou nejnižší jednotkou v rámci
Sdružení. Jednotlivé sbory dobrovolných hasičů mají vlastní právní subjektivitu a hospodaří
s vlastními prostředky, kterými jsou především členské příspěvky a různé dotace. Jednotlivé
sbory dobrovolných hasičů se pak sdružují do okresních a krajských sdružení hasičů a celou
tuto organizaci zastřešuje právě Sdružení na republikové úrovni. Veliká část členů zhruba
čtvrtina jsou pak členové jednotek dobrovolných hasičů.65
Sdružení zaštiťuje také vzdělání v oblasti požární ochrany, které je zejména určeno
pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů či pro členy Sdružení. Sdružení vede dvě
hasičské školy, které organizují specializační kurzy v oblasti požární ochrany.
Sdružení dále pořádá velké množství akcí a sportovních soutěží, dokonce existuje
i speciální odnož sportovních disciplín věnovaná právě požární tematice – požární sport.
Jednotlivé disciplíny požárního sportu většinou kombinují atletiku s dovednostmi, které jsou
inspirovány zásahy hasičů. Požární sport je velice oblíbený sport zejména v západních zemích
Evropy.
Většina sborů dobrovolných hasičů pracuje s dětmi, které učí požární prevenci,
návykům zdravého životního stylu, chování v rámci krizové situace, poskytuje jim informace
ohledně požární ochrany a práce hasiče a také samozřejmě s dětmi dělá požární sport a účastní
se různých soutěží a dobrovolnických akcí.66
Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota jsou další spolky, které zastřešují
dobrovolné hasiče. Tyto spolky nejsou tak rozsáhlé jako Sdružení. Jejich účelem je obdobně
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jako u Sdružení sdružování občanů s cílem pomoci při ochraně zdraví a života
za mimořádných událostí. Oproti Sdružení pak čítají dohromady zhruba 115 menších jednotek
srovnatelných se sbory dobrovolných hasičů.67 Podobně jako na Sdružení se i na Českou
a Moravskou hasičskou jednotu myslelo při tvorbě zákona o PO, a i tyto spolky se počítají
do spolků působících na poli požární ochrany ve smyslu tohoto zákona.68
Český červený kříž (dále jen „ČČK“) je nezisková organizace, jež působí v oblasti
humanitární, sociální a zdravotní. ČČK je součástí mezinárodní organizace – Mezinárodního
červeného kříže. Zajímavostí na této společnosti je, že je ukotvena přímo v zákoně. Zákon
č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném
kříži, v aktuálním znění, stanovuje, že ČČK má výhradní postavení a je národní společností
dle Ženevských úmluv. Dále stanovuje, že ČČK plní úkoly jako pomocná organizace
vojenské služby, působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, poskytuje služby
v oblasti humanitární pomoci, služby záchranné a zdravotnické, šíří znalosti Ženevských
úmluv a vychovává občany v oblasti poskytování zdravotní péče.
Kromě členských příspěvků je tato organizace také dotována státem, její roční
rozpočet činí kolem 350 milionů a má zhruba 16 tisíc členů a dobrovolníků.69 ČČK podobně
jako Sdružení má rozvětvenou strukturu. Místní jednotky se sdružují do okresních celků, které
zastřešuje národní organizace.70
O ČČK se často mluví v souvislosti s dárcovstvím krve, které velice propaguje, dále
členové tohoto spolku jezdí v rámci humanitární pomoci do zahraničních oblastí a vzdělávají
širokou veřejnost. V neposlední řadě je lze vidět u větších mimořádných událostí, kde buď
pomáhají zasaženým osobám, nebo působí jako podpora pro složky IZS například ve formě
přípravy dodávky jídla a pití a zřízení odpočinkového místa, které často při dlouhých zásazích
všichni zasahující rádi využijí.71
V rámci ČČK působí i Vodní záchranná služba ČČK. Jak již její název nasvědčuje,
jedná se o organizaci, která působí v rámci záchrany na vodních plochách. Vodní záchranná
služba ČČK kromě přímé záchrany rozšiřuje povědomí ohledně první pomoci spojené
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s vodními plochami a prevenci tonutí. Zároveň tato organizace disponuje velkým množstvím
vybavení určeným k vodní záchraně. Toto vybavení a příslušný personál je dislokován
na různé vodní plochy v rámci České republiky, kde členové často drží služby a tvoří
plnohodnotnou složku IZS, kdy je operační středisko vysílá na události na vodní ploše, kde
jsou právě dislokovány.72
Další subjekt, který zastřešuje ČČK je Svaz záchranných brigád kynologů ČR, který se
zabývá speciálním úsekem záchranných prací, kterými jsou vyhledávání živých i mrtvých
osob pomocí speciálně vycvičených psů. Psi jsou cvičeni na různá prostředí, ve kterých osoby
hledají, dokonce jsou někteří psi schopni najít osobu, která je pod vodní hladinou.73
ČČK zastřešuje i Speleologickou záchrannou službu České speleologické společnosti.
Hlavní úkol tohoto spolku je prozkoumávat, dokumentovat a chránit jeskyně a ostatní krasové
jevy včetně umělých podzemních prostor. Na úseku IZS tedy působí, pokud se mimořádná
událost týká podzemních prostor, jako jsou jeskyně, jelikož členové spolku mají velice dobrou
místní znalost těchto prostorů a také disponují speciálním vybavením.74

1.3.

Koordinace složek IZS
Z výše uvedené části práce je patrné, že složek IZS je veliké množství a je nutné

vyřešit jejich spolupráci, aby mohly efektivně působit v rámci záchranných a likvidačních
prací. Nastavení jasných pravidel spolupráce je jedním ze základních účelů zákona o IZS
a vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému, v aktuálním znění (dále jen „vyhláška o podrobnostech IZS“).
Koordinace složek IZS by měla vést k efektivnímu zdolávání mimořádné události –
vyhodnocování nebezpečí, záchrana osob a majetku, uzavření místa pro veřejnost v důsledku
hrozícího nebezpečí, omezení ohrožení, poskytnutí pomoci atd.75
Pro koordinaci je určeno několik taktických úrovní řízení. V místě události koordinuje
složky IZS velitel zásahu, jehož úkolem je zajišťovat efektivní nasazení sil a prostředků
(v místě události).76 Další úroveň koordinace je operační úroveň řízení, pro kterou jsou
zřízené operační a informační střediska. Zákon je označuje také jako stálé orgány
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pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému. Jsou to operační a informační
střediska IZS spadající pod HZS kraje a GŘ HZS.77 Poslední nejvyšší úrovní koordinace IZS
je strategická úroveň řízení. Na strategické úrovni koordinují či mohou koordinovat složky
IZS starosta obce s rozšířenou působností, hejtman a Ministerstvo vnitra.78
1.3.1. Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému
Stále orgány pro koordinaci složek IZS jsou informační a operační střediska HZS kraje
a GŘ HZS. Je nutné zmínit, že každá základní složka IZS má svá operační a informační
střediska. A i některé ostatní složky IZS mají svá operační a informační střediska. Způsob
jejich zakotvení v legislativě se velice liší, některá vznikají i jen na základě různých
rozhodnutí.79 Operační a informační středisko HZS kraje a GŘ HZS mají však v rámci IZS
privilegované postavení.
Operační a informační střediska prvotně zajišťují příjem informací ohledně vzniklých
mimořádných událostí a žádostí o pomoc v nouzi, což zahrnuje i nepřetržitý provoz čísel
tísňového volání 150 a 112, případně 155 a 158.80 Následně dle jejich vyhodnocení vysílají na
místo události příslušné síly a prostředky, popřípadě pokud se jedná o mimořádnou událost,
kde je potřebná jiná složka IZS, než ta, které byla mimořádná událost oznámena,
vyrozumívají tuto složku o vzniklé situaci.81
Dále operační a informační střediska vyřizují požadavky velitele zásahu a monitorují
záchranné a likvidační práce, včetně nasazení sil a prostředků a vyhlašují stupeň poplachu.
Rovněž se podílí na přípravě strategických dokumentů pro IZS.
Operační a informační střediska mají různé struktury a různý rozsah působnosti
a kompetencí. Pokud bychom je řadili z hlediska územní působnosti, pak zde nalezneme
místní, okresní, krajská i celostátní střediska.82 Řazení z hlediska věcné působnosti je
z povahy věci většinou zřejmé. Operační střediska spolu velice úzce spolupracují a jsou
schopna si velice rychle předávat potřebné informace. Jejich strukturalizace je nutná
i z důvodu nezbytné odbornosti personálu, ve smyslu toho, aby bylo zajištěno získání
relevantních informací ohledně vzniklé situace, poskytnutí prvotní pomoci a následná
spolupráce s velitelem zásahu. Proto například na operačním středisku ZZS mohou pracovat
77

Zákon o IZS, § 5.
Vyhláška o podrobnostech IZS, § 2.
79
Např. Hasičský záchranný sbor Letiště Praha.
80
KROUPA, M., ŘÍHA, M., Integrovaný záchranný systém. 4. aktualiz. vyd. Praha: Armex. 2011. Skripta pro
střední a vyšší odborné školy. 128 stran. ISBN 978-80-87451-01-4. s. 70. Linka 112 byla usnesením vlády
č. 391/2000, k zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání - 112 v České republice, přiřčena HZS.
81
Vyhláška o podrobnostech IZS, § 12.
82
KROUPA-ŘÍHA, IZS, s. 71.
78

21

pouze lidé s příslušnou odbornou způsobilostí,83 popřípadě jsou jednotliví zaměstnanci
na pozicích v rámci operačního střediska vyškolování během základních příprav pro práci v té
které složce. Vzhledem ke specifičnosti jednotlivých složek by bylo velice těžké operační
a informační střediska slučovat.
1.3.2. Velitel zásahu
Velitel zásahu je osoba, která koordinuje složky IZS a jejich nasazení přímo v místě
události a lze říci, že je to nejdůležitější osoba při zdolávání mimořádné události. Velitel
zásahu je upraven několika právními předpisy, ve kterých jsou zmíněné různé jeho pravomoci
a působnost.84
Nejdůležitější pravomoc a působnost velitele zásahu je koordinace složek IZS
(koordinace záchranných a likvidačních prací), která může být různě strukturována. Vyjma
koordinace záchranných a likvidačních prací dále komunikuje s operačním a informačním
střediskem, vyhlašuje stupně poplachu, povolává další síly a prostředky, koordinuje
součinnost s dalšími subjekty, správními úřady, obcemi atd.85
Velitel zásahu je velitel jednotky požární ochrany nebo funkcionář HZS. V případě
mimořádné události bez nasazení JPO je velitelem zásahu velitel složky, jejíž činnost v místě
události převažuje.86 Konkrétní stanovení osoby velitele zásahu

bude rozebráno

v následujících kapitolách vzhledem k tomu, že se bude jednat zpravidla o příslušníka JPO.
Velitel zásahu má velkou řadu speciálních oprávnění oproti ostatním osobám
podílejícím se na záchranných a likvidačních pracích. Tato oprávnění v rámci řízení zásahu
může delegovat na ostatní osoby, které danou působnost následně vykonávají místo velitele
zásahu.
Velitel zásahu může z místa zásahu vykázat osoby a omezit vstup na místo zásahu,
nařídit bezodkladné provádění a odstraňování staveb, vyzvat další osoby k poskytnutí věcné či
osobní pomoci, členit místo zásahu, zřizovat štáb atd. 87
Co se týče přímého řízení složek IZS, je nutné zmínit, že velitel zásahu dává příkazy
vedoucím ostatních složek IZS či velitelům JPO a ti distribuují dané příkazy svým
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podřízeným osobám. Velitel zásahu je oprávněn dávat přímé příkazy kterýmkoli osobám
u zásahu, pouze pokud hrozí nebezpečí z prodlení.88
Velitel zásahu může využít několika základních struktur řízení, kdy buď řídí zásah
přímo sám či deleguje určité úkoly na jiné osoby, popřípadě může zřídit štáb.89 Rovněž je
oprávněn rozdělit zásah na menší části – sektory a úseky, které mají svého velitele a jsou
podřízeny veliteli zásahu.90
Závěrem je nutné zmínit, že velitel zásahu může mít i jiné pravomoci vyplývající
z dalších právních předpisů vzhledem k tomu, že to může být například příslušník PČR,
na kterého se vztahují jiné právní předpisy než na člena JPO.
1.3.3. Koordinace na strategické úrovni
Koordinace na strategické úrovni je v gesci Ministerstva vnitra, hejtmanů kraje
a starostů v obci s rozšířenou působností, jejichž úkolem je zapojení dalších sil a prostředků,
stanovení priorit v rámci záchranných a likvidačních prací, zabezpečení materiálních
a finančních podmínek.91 Jedná se tedy o zajištění základních podmínek pro zdolávání
mimořádné události.

2.

Jednotky požární ochrany
Jednotky požární ochrany je termín, který označuje organizovaný systém odborně

způsobilých osob (hasičů), technických, věcných a osobních prostředků.92 V legislativě se
spíše objevuje pojem "jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje
jednotkami požární ochrany" tzv. plošné pokrytí je dokument, který je vypracováván HZS na
základě vyhodnocení požárního rizika a stupně nebezpečí. Postup zjišťování těchto údajů
upravuje příloha 1 vyhlášky o JPO. Dle vyhodnocení příslušného stupně nebezpečí
a požárního rizika je nutné zajistit dojezd JPO v určitých časech a určitých počtech. Plošné
pokrytí tedy zohledňuje, kde je slabé pokrytí území JPO a kde například zřídit novou JPO či
změnit její kategorii. V rámci plošného pokrytí se zohledňuje i předurčení na speciální typy
88
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zásahu jako jsou dopravní nehody, likvidace havárií nebezpečných látek atd. Plošné pokrytí je
velice významný dokument pro veškeré JPO.93 JPO, které nejsou zařazeny do plošného
pokrytí, nemají definovanou územní působnost.
Jednotkám požární ochrany se často souhrnně říká hasiči. Jednotlivé JPO mají různé
postavení, jak ve strukturách IZS, tak mezi sebou. Nutno podotknout, že do JPO patří i HZS.
V této části práce bude rozebráno věcné vymezení JPO z hlediska složek IZS, jejich členění,
zřizování, organizační struktura a personální substrát.

2.1.

Věcné vymezení JPO z hlediska IZS
Hlavní úkol JPO nejlépe zachycuje § 1 o HZS, který jako hlavní úkol stanovuje

„ochranu života a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat a majetku před požáry a jinými
mimořádnými událostmi...“ Nicméně toto vymezení se vztahuje pouze na HZS, na ostatní JPO
nikoli. V obecné rovině upravuje úkoly pro JPO § 70 zákona o PO, který stanovuje, že JPO
provádí požární zásah, záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech a další úkoly na úseku civilní ochrany. Ačkoli je vymezení úkolů formálně odlišné,
z hlediska materiálního se však definice do velké míry překrývají. Obě dvě definice lze dle
názoru autora použít pro veškeré JPO, protože jejich práva a povinnosti jsou na úseku IZS
dosti podobné. Jak je již z definic úkolů JPO zřejmé, jedná se o velice univerzální složku IZS.
Na úseku požární ochrany však stále mají výsostné postavení, přičemž některé JPO mají
dokonce pravomoc vykonávat dozor a udělovat pokuty v rámci požární ochrany.94

2.1.1. Věcné vymezení JPO vůči ZZS
JPO a poskytovatelé ZZS spolu u mimořádných událostí velice často spolupracují
a vzájemně se doplňují. V rámci vymezení úkolů JPO je i ochrana života a zdraví obyvatel,
tudíž jsou veškeří členové JPO školeni v poskytování první pomoci a vybavení JPO často
obsahuje i všemožné pomůcky pro poskytování první pomoci.95
ZZS je však oprávněna na rozdíl od JPO poskytovat přednemocniční neodkladnou
zdravotní péči, což v kontextu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, znamená,
že je ZZS oprávněna poskytovat zdravotní služby prostřednictvím zdravotnických
pracovníků. Z tohoto titulu je ZZS oprávněna k úkonům, které členové JPO provádět nesmějí.
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Jednotlivá oprávnění se vážou k odborným způsobilostem jednotlivých zasahujících osob
např. lékař s atestací, zdravotnický záchranář, sestra pro intenzivní péči atd.96 ZZS na rozdíl
od JPO tedy disponuje odborně vyškoleným personálem pro poskytování přednemocniční
péče. ZZS pro výkon svých úkolů na úseku IZS využívá i speciální vybavení, jež JPO nemusí
dle příslušných předpisů být vybaveno.
Jak je tedy patrné JPO nemohou plně zastoupit ZZS, ačkoli jejich činnosti se
v určitých případech mohou překrývat.
2.1.2. Věcné vymezení JPO vůči PČR
Úkolem PČR je chránit bezpečnost osob a majetku a udržovat veřejný pořádek a dále
předcházet trestné činnosti.97 Část vymezeného úkolu je velice podobná vymezení úkolů
pro HZS. V rámci vymezení úkolu na úseku IZS pro HZS je užitý termín ochrana. Pojmy
"ochrana života a zdraví" a "chránění bezpečnosti osob" jsou však dle názoru autora velice
podobné. Je zřejmé, že část úkolů těchto složek se bude překrývat.
PČR zejména plní úkoly v rámci udržování veřejného pořádku, zatímco JPO jsou spíše
orientované na požární bezpečnost a živelné pohromy. PČR má také řadu oprávnění
pro zajištění veřejného pořádku, kterými JPO nedisponují.

2.2.

Druhy JPO
JPO se na území České republiky vyskytují v mnoha různých podobách s různými

formami práv a povinností, s různým personálním substrátem a různými formami financování
a řízení. Veškeré JPO mají však stejný věcný úkol, který byl rozebrán výše.
Základní struktura JPO je upravena v zákoně o PO a vyhlášce o JPO. Základní
rozdělení jednotek je uvedeno v § 65 výše zmíněného zákona. Toto ustanovení dělí JPO do:
-

JPO zřizovaných v rámci HZS kraje nebo GŘ HZS,

-

JPO zřizovaných v rámci podniku, jejichž členové jsou zaměstnanci dané
právnické či podnikající fyzické osoby, označovány jako HZS podniku,

-

JPO sboru dobrovolných hasičů obce,

-

JPO sboru dobrovolných hasičů podniku (rozdílem je, že v tomto provedení osoby
nekonají službu v JPO jako svoje zaměstnání).
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Pro účely této diplomové práce bude použito detailnější rozdělení, které souvisí
s plošným pokrytím. Zde existují dvě skupiny jednotek. První jsou jednotky, jejichž územní
působnost zasahuje i mimo území zřizovatele. Druhá skupina jednotek má místní působnost
pouze v rámci území svého zřizovatele. Zřizovatel je oprávněn uzavřít dohodu, ve které se
stanoví, že jednotky mohou být vysílány i mimo území svého zřizovatele a u některých
větších právnických osob je to dokonce standardem.
První kategorie JPO, jejichž územní působnost zasahuje i mimo území zřizovatele, se
dále dělí na:
-

JPO I. – JPO HZS (kraje i GŘ);

-

JPO II. – JPO sboru dobrovolných hasičů obce, ve které je vykonávána služba
v rámci zaměstnaneckého poměru;

-

JPO III. – JPO sboru dobrovolných hasičů obce, ve které není vykonávána služba
v rámci zaměstnaneckého poměru a je tedy vykonávána dobrovolně.

Druhá kategorie jednotek, která má územní působnost pouze v rámci území svého
zřizovatele je dále dělena na:
-

JPO IV. – JPO HZS podniku;

-

JPO V. - JPO sboru dobrovolných hasičů obce, ve které není vykonávána služba
v zaměstnaneckém poměru a je tedy vykonávané dobrovolně (stejné jako JPO III.,
liší se pouze v územní působnosti);

-

JPO VI. – JPO sboru dobrovolných hasičů podniku.98

Zřizovatelem JPO jsou často podniky, jejichž provoz je vyhodnocen v rámci
stavebního řízení či územního plánování jako rizikový, či to zřizovateli stanovuje zákon jako
v případě obcí.99 Povinnost zřízení JPO může být také přenesena na jiný subjekt na základě
smlouvy.100
Zřizování jednotek či změna jejich kategorizace probíhá v součinnosti s příslušným
HZS kraje, který zpracovává požární poplachový a krizový plán kraje. Zároveň HZS kraje
vyhodnocuje možná rizika a potřebnost jednotek. Zřízení jednotky či změna kategorizace tedy
může proběhnout i na základě součinnosti dotčených subjektů (HZS kraje, územně
samosprávné celky, podniky).
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2.2.1. JPO kategorie I.
JPO kategorie I. je zřizována jako jednotka HZS kraje či GŘ HZS. Často je tato
kategorie označována jako profesionální hasiči. V rámci této kategorie bude okrajově popsáno
i fungování HZS, ačkoli JPO jsou jenom jeden strukturální prvek tohoto sboru. Okrajově
vysvětlit fungování HZS je nutné i z důvodu určení velitele zásahu či pro plánování krizové
dokumentace, která je velice významná pro celý IZS. Stěžejním zákonem pro HZS je zákon
o HZS.
HZS je „jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví
obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi
a krizovými situacemi“.101 HZS plní i další úkoly jako je organizace požární ochrany, nouzové
plánování či organizace IZS.
Nejvyšší organizační složkou HZS je GŘ v čele s generálním ředitelem. Generálního
ředitele jmenuje ministr vnitra. GŘ HZS je součástí Ministerstva vnitra. GŘ řídí hasičské
záchranné sbory krajů a další orgány. Z hlediska strukturálního se GŘ skládá ze sekce
prevence a civilní nouzové připravenosti, sekce IZS a operačního řízení, sekce ekonomické
a sekce personální.102 GŘ HZS působí i jako nadřízený orgán pro některá správní řízení
vedená HZS krajů.
JPO kategorie I. jsou i jednotky GŘ HZS. V současné chvíli taková JPO existuje
jedna, a to Hasičský útvar ochrany Pražského hradu. Tento útvar formálně vznikl účinností
zákona o HZS, nicméně i před vznikem tohoto útvaru působila JPO v rámci Pražského hradu.
Spadala však pod HZS hlavního města Prahy. Primárním úkolem tohoto útvaru je požární
ochrana Pražského hradu.103
Pod GŘ HZS stojí hasičské záchranné sbory krajů. Územní vymezení těchto sborů je
shodné s územním vymezením krajů. V čele každého HZS kraje stojí ředitel. HZS kraje je
správním úřadem v rámci příslušného kraje pro věci spojené s požární ochranou a IZS. HZS
kraje je samostatnou účetní jednotkou a jeho výdaje a příjmy spadají do kapitoly Ministerstva
vnitra. Rovněž každé HZS kraje zřizuje operační a informační středisko.104
Vnitřní struktura jednotlivých HZS kraje s menšími odchylkami kopíruje organizační
strukturu GŘ HZS. Pro IZS je nejdůležitější úsek IZS a operačního řízení. Pod tento úsek
101
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spadají konkrétní JPO, které jsou prostřednictvím tohoto úseku řízeny, a dále pak operační
středisko.105
HZS kraje se velice významně podílí na přípravě krizových dokumentů jako jsou
havarijní plán kraje, poplachový plán, dohody o spolupráci atd. V rámci zpracovávání této
dokumentace je vyhodnocováno požární riziko a stupně nebezpečí. Jak bylo uvedeno výše dle
těchto kritérii je pak vypracováváno plošné pokrytí. Zde je nutné zmínit, že JPO HZS se řídí
jinými právními předpisy než ostatní JPO z hlediska početních stavů a věcného vybavení.106
HZS dle plošného pokrytí zřizuje jednotlivé stanice, v rámci kterých působí příslušná
JPO. Typy stanic obsahuje příloha č. 3 vyhlášky o JPO. Jednotlivé typy stanic se liší dle
personálního zajištění a počtu výjezdů.107 V rámci HZS působí velké množství specialistů,
kteří jsou předurčení na specifický typ činnosti. V rámci HZS je zřízena např. chemická
služba, strojní služba, spojová služba, informační služba a technická služba. HZS také má
propracovanou strukturu funkcionářů. V rámci JPO existují velitelé družstev, čet, směn a nad
nimi pak působí další funkcionáři jako jsou náměstci ředitele HZS kraje či ředitel HZS kraje.
Dle hierarchie jsou pak příslušní k právu přednostního velení. Velkým rozdílem oproti
ostatním JPO je, že JPO spadající pod HZS mají povinnost vyjet do 2 minut od vyhlášení
poplachu, což je vyjma velice specifických JPO nejkratší čas pro vyjetí.108
Právě kvůli tomu je v JPO HZS vykonávána nepřetržitá služba zpravidla v rámci
24-hodinových směn. Hasiči jsou rozděleny do 3 skupin a vykonávají službu 24 hodin a dále
mají 48 hodin volna. Příslušníci podléhají zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů. V rámci HZS jsou i pozice, které jsou vykonávány na
základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tyto osoby se však zpravidla bezprostředně
nepodílí na činnosti JPO při řešení mimořádných událostí.
2.2.2. JPO kategorie II.
JPO kategorie II. jsou zřizovány obcemi s přihlédnutím k poplachovému plánu
v součinnosti a podle doporučení HZS kraje a kraje.
Financování jednotky je zajištěno z rozpočtu zřizující obce. Činnost v jednotce je
vykonávána v rámci zaměstnaneckého poměru ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce. Činnost v jednotce může být vykonávána i mimo zaměstnanecký poměr.
105
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JPO II. musí splňovat minimální věcné a personální vybavení dle přílohy č. 4
k vyhlášce o JPO, které bude blíže rozebráno v následující kapitole. JPO II. vyjíždí do 5 minut
od vyhlášení poplachu operačním střediskem, i z tohoto důvodu je právě bez
zaměstnaneckých poměrů složité zajistit akceschopnost jednotky. V případě, že by se JPO
skládala výhradně z členů, kteří by měli určenou pracovní pohotovost mimo místo dislokace,
pak by limit na vyjetí k mimořádné události byl 10 minut.
Tento typ jednotky se řadí mezi jednotky označované jako dobrovolní hasiči, a to
i přes to, že je často služba vykonávána jako hlavní zaměstnání.109
2.2.3. JPO kategorie III.
JPO kategorie III. je zřizována stejně jako předešlá kategorie obcí, přičemž
financování rovněž zajišťuje daná obec. Nutné podotknout, že JPO nemají vlastní právní
subjektivitu. Služba v jednotce je vykonávána zpravidla mimo zaměstnanecký poměr a je
vykonávána na základě dobrovolnosti. Jednotka vyjíždí na základě pokynu krajského
operačního střediska do 10 minut od vyhlášení poplachu. Zde je tedy možnost dojezdu
na hasičskou stanici například z místa zaměstnání či domova.110
JPO III. jsou asi nejběžněji zřizovanou jednotkou na území obce. Podobně jako
předešlá kategorie tak i tyto jednotky jsou nazývány dobrovolnými hasiči. Ve většině případů
je výkon služby v JPO prováděn na základě různých dohod o činnosti v JPO jakožto
inominátní smlouva ve smyslu § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto
smlouvy jsou velice podobné pracovněprávním smlouvám, vyjma toho, že zde není určen
přesný rozsah práce a členství v jednotce je zpravidla bezplatné.111 Pro úplnost je důležité
uvést, že většina funkcí se následně obsazuje jmenováním radou obce či starostou. Rozsah
práce je vzhledem k nulové možnosti předpovědi potřeby JPO velice těžké vymezit, nicméně
se dle autora jedná o závislou práci z hlediska pracovněprávních norem. Dle názoru autora je
tato praxe částečným obcházením pracovněprávních norem, nicméně většina obcí by neměla
finanční prostředky na vyplácení personálu JPO. Protože výkon služby v rámci jednotky
v některých případek může zasáhnout do pracovní doby člena, tak zde existují instituty, které
toto řeší. Jedná se o institut náhrady ušlého výdělku a dále pak institut překážky v práci
z důvodu obecného zájmu.112
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Stejně jako u předešlé kategorie JPO řídí se věcné, technické a personální vybavení
vyhláškou o JPO. Personálně je pro každý druh JPO určeno, jaký minimální počet osob má
být v jednotce a případně jaké mají mít specializace či kvalifikace. Ze specializací jsou
nejdůležitější strojník (řidič), velitel družstva a velitel jednotky.
Velitel jednotky je nejvyšší funkcí v rámci příslušné JPO a odpovídá za fungování
JPO starostovi obce. Zde vzniká několik legislativních nedostatků, kdy označení velitel
jednotky má i osoba, která přijela s jednotkou na místo zásahu jako velitel jednotky, resp.
vozu.113 Rovněž v žádném závazném právním předpise není určeno, že s výjezdem musí vyjet
nějaký velitel, resp. že musí mít kvalifikaci na velitele a je jmenovaný velitelem, tudíž velitelé
družstev částečně postrádají smysl. Co se týče kvalifikace strojníka, tak i zde má legislativa
určité specifikace. S hasičským autem, resp. s autem na zapnuté výstražné zvukové
a rozhlasové zařízení, může vyjet k zásahu jakákoli osoba, která splňuje náležitosti z hlediska
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tudíž například příslušná
skupina řidičského průkazu a věk, a nemusí mít žádné další kvalifikace z hlediska legislativy
týkající se hasičů.
Věcné vybavení je uvedené v příloze 4 vyhlášky o JPO a částečně navazuje na plošné
pokrytí. Ve vyhlášce o JPO je pouze základní rámec věcného vybavení a dále ho rozvádí
vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, která upravuje, jaké
vybavení konkrétně má být na jednotlivých hasičských vozech uloženo, jak mají hasičská auta
vypadat apod. Z pohledu autora je zde opět několik legislativních nedostatků vznikajících
hlavně ze zastaralosti právních předpisů a také z faktu, že v mnoha případech není rozlišováno
mezi JPO HZS a jinými JPO, kdy některé věcné prostředky jsou neodůvodněné pro ostatní
JPO.114
2.2.4. JPO kategorie IV.
JPO kategorie IV. jsou jednotky HZS podniku. Nespadají přímo do struktur HZS,
ale jsou zřízeny příslušným podnikem, zpravidla tedy právnickou osobou či podnikající
fyzickou. Zřízení JPO kategorie IV. je stanoveno v rámci územního plánování a stavebního
řízení. Zřízení JPO může také stanovit mezinárodní smlouva. Financování JPO zajišťuje její
zřizovatel.
Jednotka se zřizuje zakládací listinou a může být zrušena pouze se souhlasem HZS
kraje. Výkon služby je v rámci takové jednotky vykonávám na základě pracovních smluv.
113
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Zpravidla se v takových provozech střídají 4 směny po 12 hodinách. Z hlediska pracovního
práva se na tyto zaměstnance vztahují jiné pracovněprávní předpisy než na příslušníky HZS,
tudíž nelze vykonávat 24 hodinové směny.
Jednotky jsou zřízeny na základě vyhodnocení nebezpečnosti daného provozu
a s ohledem na to musí i disponovat speciálním vybavením, aby případným mimořádným
událostem v rámci provozu mohli efektivně čelit.115
Kategorie IV. jsou již jednotky, jejichž působnost je pouze v místě zřizovatele. Je to
tedy zpravidla podnik, kde jsou zřízeny. V některých případech je podnik na více místech,
a tak místní příslušnost jednotek nutně na sebe katastrálně nemusí navazovat.116
Personální, technické a věcné vybavení je opět určeno zejména ve vyhlášce o JPO
a také v rámci dokumentace k územnímu plánování a stavebnímu řízení.
Některé HZS podniku jsou určeny i mezinárodními smlouvami, je tomu například
v případě Letiště Václava Havla, kde je určen odlišný systém služby v jednotce. Například
„letištní hasiči“ zajišťují vyjetí jednotky do 45 sekund od vyhlášení poplachu a musí být
kdekoli na letišti do dvou minut.117 Na toto myslí i vyhláška o JPO v předmětném ustanovení.
2.2.5. JPO kategorie V.
JPO kategorie V. jsou jednotky, které jsou velice podobné kategorii II. a III. JPO
kategorie V. zřizuje obec a jsou označovány jako dobrovolní hasiči. Jejich financování
zajišťuje zřizující obec. Hlavní rozdíl je jejich menší územní působnost a jsou na ně kladeny
menší nároky vzhledem k personálnímu a věcnému vybavení.
V těchto jednotkách se také vykonává služba mimo zaměstnanecký vztah. JPO musí
zajistit výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu a její věcné, technické a personální
vybavení je určeno vyhláškou o JPO. Členové JPO kategorie V. mohou využívat institut
náhrady ušlého výdělku a překážky v práci z důvodu obecného zájmu.
2.2.6. JPO kategorie VI.
Tato kategorie JPO je určité spojení dobrovolných hasičů a HZS podniku. Jedná se
o JPO zřízenou podnikem (právnickou či fyzickou podnikající osobou), nicméně služba v ní
je vykonávána dobrovolně, tedy mimo zaměstnanecký vztah. Financování je zajišťováno
ze strany příslušného podniku. Územní působnost je stejná jako u HZS podniku. JPO
115
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kategorie VI. je personálně složena především ze zaměstnanců podniku. Jejich náplň práce
však není přímo činnost v JPO. Minimální technické, věcné a personální obsazení je určeno
ve vyhlášce o JPO a také v rámci dokumentace k územnímu plánování a stavebnímu řízení.118

3.

Právní aspekty jednotek požární ochrany
V předchozí kapitole bylo rozebráno věcné vymezení JPO a jednotlivé druhy JPO.

Tato kapitola se bude věnovat legislativnímu nastavení spolupráce jednotlivých složek IZS
a také vzájemné spolupráci jednotlivých JPO. Vzájemná spolupráce jednotlivých složek IZS
je naprosto nezbytná pro efektivní fungování celého IZS. Z tohoto důvodu vznikl legislativní
institut velitel zásahu, který provádí koordinaci záchranných a likvidačních prací a zároveň
řídí součinnost jednotlivých zasahujících složek. Je tedy nezbytné mít naprosto jasně
definované, jak určit osobu velitele zásahu. Zákon o IZS stanovuje v § 19, že pokud není
stanoveno jinak, tak velitelem zásahu je velitel JPO nebo funkcionář HZS s právem
přednostního velení. Je tedy také nutné v rámci této kapitoly rozebrat, jakým způsobem se
velitel zásahu specifikuje v rámci JPO navzájem a kdo má právo přednostního velení.
Dále se tato kapitola bude věnovat základním právům a povinnostem hasičů ve vztahu
ke třetím osobám. Hasiči mají práva a povinnosti, které velice výrazně zasahují do práv
ostatních, a to i do práv stanovených v Listině. Důvodem nezbytnosti zásahu do těchto práv je
efektivita zdolávání mimořádných událostí, kde je často naprosto nezbytné zasáhnout
do cizích práv. Na nezbytnost zásahu do základních lidských práv pamatuje i Listina a dále
tato práva a povinnosti provádí obecně závazné předpisy na úrovni zákonů.

3.1.

Vzájemná spolupráce a fungování JPO
Jednotlivé JPO a složky IZS spolu velice často spolupracují při záchranných

a likvidačních pracích. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné stanovit jejich vzájemnou
koordinaci a spolupráci, tak aby byla zajištěna, co největší míra efektivity nasazení těchto
složek. V rámci bezpečnostní legislativy je zaveden institut velitele zásahu. Velitele zásahu je
osoba, která: „koordinuje záchranné a likvidační práce v místě nasazení složek IZS
a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události a řídí součinnost těchto složek“.119
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Velitel zásahu je, pokud právní předpis nestanoví jinak, velitel JPO nebo funkcionář
HZS s právem přednostního velení. JPO, jak bylo uvedeno výše, jsou velice univerzální
složkou IZS, zde tedy zákonodárce volil určení velitele zásahu dle tohoto kritéria. V případě,
že velitel zásahu není určen, pak součinnost složek koordinuje velitel nebo vedoucí složky,
která v místě zásahu provádí převažující činnost. Může tak například nastat, pokud žádná JPO
ani funkcionář HZS nejsou přítomni na místě zásahu.120 Je tedy nutné vymezit určení velitele
zásahu napříč jednotlivými složkami IZS a následně mezi jednotlivými JPO a HZS. Této
problematice se věnuje především zákon o IZS a o PO a vyhláška o JPO.
3.1.1. Určení velitele zásahu
Pokud není stanoven velitel zásahu výše zmíněným způsobem, koordinuje zasahující
síly a prostředky velitel nebo vedoucí složky IZS, jejíž činnost na místě zásahu převažuje.
Věcné vymezení jednotlivých složek IZS je tedy naprosto nezbytné i pro stanovení velitele
zásahu. Zajímavostí je fakt, že zákon počítá i s variantou, kdy by velitelem zásahu byla osoba,
která je příslušná k ostatní složce IZS.
Ačkoli § 19 zákona o IZS připouští změnu způsobu určení velitele zásahu zvláštním
zákonem, zmínku o této změně ve zvláštních právních předpisech nenajdeme.
Dále je nutné rozebrat určení velitele zásahu mezi JPO a funkcionáři HZS. Zde se
pracuje s pojmem práva přednostního velení, který se aplikuje v případě, že na místě zásahu
jsou dvě a více JPO. Právo přednostního velení je pouze právo, není to povinnost. Právo
přednostního velení upravuje § 22 vyhlášky o JPO, která stanovuje:
„a) velitel jednotky hasičského záchranného sboru kraje má přednost před všemi
veliteli jednotek s výjimkou velitele jednotky hasičského záchranného sboru podniku v případě
uvedeném v písmenu b),
b) velitel jednotky hasičského záchranného sboru podniku má přednost před všemi
veliteli jednotek v případě, že místem zásahu je podnik, pro který byla tato jednotka zřízena,
c) velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce má přednost před velitelem
jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku s výjimkou případu uvedeného v písmenu d),
d) velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku má přednost před velitelem
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v případě, je-li místem zásahu podnik, pro který
byla tato jednotka zřízena,
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e) velitel jednotky, v jejíž územní působnosti se místo zásahu nachází, má přednost
před ostatními veliteli jednotek stejného druhu; to neplatí, jestliže jednotka, v jejíž územní
působnosti se místo zásahu nachází, se do činností na místě zásahu nezapojí nebo pokud se
velitelé jednotek dohodnou jinak.“
V rámci daného ustanovení se objevuje jedna výjimka, kdy nelze převzít velení, a to
v případě, že velení převzal nebo určil velitele zásahu generální ředitel HZS, ředitel HZS
kraje nebo ředitel územního odboru, popřípadě jimi pověření funkcionáři.
Osoba, která převzala velení zásahu, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit
předchozímu veliteli zásahu, podřízeným jednotkám a složkám a dále operačnímu středisku.
Nevyužití práva přednostního velení nezbavuje danou osobu spoluodpovědnosti za správné
velení zásahu. Nutné je také zmínit, že služebně nadřízený funkcionář HZS není oprávněn
zasahovat do velení zásahu, pokud nevyužije práva přednostního velení, a to ani
za předpokladu, že velitelem zásahu je služebně podřízený funkcionář.
Úprava práva přednostního velení má určité mezery, proto je doplněna vnitřními
předpisy HZS a odbornou literaturou následovně:
a) velitel jednotky HZS okresu má přednost před všemi veliteli jednotek s výjimkou
velitele jednotky HZS podniku v případě, že se jedná o požár v podniku, pro který byla zřízena
jednotka HZS podniku. V takovém případě má právo přednostního velení velitel jednotky HZS
podniku,
b) velitel jednotky SDH obce má přednost před velitelem jednotky SDH podniku
s výjimkou případu, že se jedná o požár v podniku, pro který byla zřízena jednotka SDH
podniku. V takovém případě má právo přednostního velení velitel jednotky SDH podniku,
c) při zásahu dvou a více jednotek téhož druhu přebírá velení velitel místně příslušné
jednotky; to neplatí, jestliže tato jednotka neprovádí činnost na místě zásahu nebo pokud se
velitelé dohodnou jinak“.121
3.1.2. Základní oprávnění velitele zásahu
Smysl funkce velitele zásahu spočívá v tom, že je de facto všem zasahujícím osobám
přímo nebo nepřímo nadřazený. Funkce velitele zásahu oplývá různými oprávněními
a povinnosti, které nenáleží ostatním osobám podílejícím na zdolávání mimořádné události,
a i díky tomu má výsadní postavení při zdolávání mimořádné události. Tato oprávnění
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a povinnosti směřují jak k řízení podřízených osob, tak i ke spolupráci s jinými subjekty, které
se na zdolávání mimořádné události podílejí nepřímo či nepodílejí vůbec. Velitel zásahu tak
například komunikuje se starosty obcí, hejtmany, vládou atd. Vzhledem k tomu, že velitel
zásahu bude většinou velitel JPO nebo funkcionář HZS, jsou práva a povinnosti stanovena
zejména v zákoně o IZS, v zákoně o PO a ve vyhlášce o JPO. Je nutné zvýraznit, že zákon
o IZS se aplikuje pouze v případech, kdy na místě zásahu zasahuje více složek IZS. Pokud
jsou na místě zásahu pouze JPO, pak velitel zásahu nemá práva a povinnosti stanovené
v zákoně o IZS.
Zákon o IZS v § 19 dává veliteli zásahu oprávnění, která přímo souvisí se
záchrannými a likvidačními pracemi, a to zejména prvotní opatření, která jsou potřebná
k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. Velitel zásahu je oprávněn zakázat
nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob, nařídit neodkladné provádění
nebo odstraňování staveb, vyzvat právnické či fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné
pomoci. Velitel zásahu je dále oprávněn na úseku vnitřního řízení záchranných a likvidačních
prací zřídit štáb velitele zásahu a rozdělovat mimořádnou událost na sektory a úseky. Pro
jednotlivé úseky a sektory velitel zásahu stanoví jejich velitele a záchranné a likvidační práce
přes ně koordinuje. Štáb velitele zásahu působí na místě zásahu jako jeho poradní
a koordinační orgán. Štáb velitele zásahu dále upravuje vyhláška o JPO. Je nutné zde
zdůraznit, že jednotlivá práva a povinnosti se vztahují územně výhradně na místo mimořádné
události a na prostor předpokládaných účinků mimořádné události.
Zákon o PO rozvádí práva velitele zásahu dalším směrem. Některá práva daná veliteli
zásahu zákonem o IZS jsou obsažena i v zákoně o PO. Duplikace těchto oprávnění je dána
především proto, aby měl velitel zásahu některá základní práva i za situace, kdy na místě
zásahu budou jen JPO a nebude se tak aplikovat zákon o IZS. Jedná se například o oprávnění
požadovat od právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc či vykázání osob z místa
zásahu.122 Osobní pomoc zejména spočívá v aktivním zapojení jedince do záchranných
a likvidačních prací. Věcná pomoc spočívá v poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody
a jiných věcí potřebných ke zdolávání mimořádné události.123
Na základě rozhodnutí velitele zásahu může být zasáhnuto i do práv obsažených
v Listině. Velitel zásahu je oprávněn rozhodnout o zásahu do nedotknutelnosti obydlí, a to
tím, že rozhodne o vstupu na nemovitosti, o vyklizení či strpění vyklizení pozemku nebo
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o odstranění stavby.124 V rámci prevence je velitel zásahu oprávněn nařídit provedení nutných
opatření k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru.125 Jak je patrné, zákon o PO je
více směřován na zdolávání právě požárních rizik, ačkoli v současné době tento typ událostí
tvoří pouze zlomek činností JPO.126
Třetí právní předpis, který velice výrazně upravuje oprávnění velitele zásahu je
vyhláška o JPO. Vyhláška o JPO se již zaobírá oprávněními velitele zásahu poměrně detailně.
Většina těchto práv je přímo spojená se záchrannými a likvidačními pracemi, nicméně jsou
zde obsaženy i práva vztahující se k poskytování informací a práva po skončení zásahu.
Mezi nejvýznamnější oprávnění přímo spojená se záchrannými a likvidačními pracemi
patří řízení průzkumu, vyhodnocování situace, rozhodování o zahájení a ukončení činností,
organizace zasahujících jednotek, rozhodování o konkrétním nasazení příslušných jednotek,
popřípadě odvolávání jednotek pro nadbytečnost. Pokud je zásah většího rozsahu a vyžadujeli to situace, je velitel zásahu oprávněn zřídit štáb, který pomáhá s řízením a organizací
zásahu.127 Štáb analyzuje situaci a doporučuje veliteli zásahu další postup a zajišťuje
předávání informací a rozkazů jednotlivým zasahujícím jednotkám a složkám.128
Velitel zásahu má oprávnění poskytovat informace ohledně probíhajících záchranných
a likvidačních prací, a to jak široké veřejnosti, tak příbuzným obětí zasažených mimořádnou
událostí. Po ukončení záchranných a likvidačních prací je velitel zásahu oprávněn zhodnotit
zásah. Velitel zásahu má i další oprávnění, která se týkají záchranných prací spíše nepřímo.
Velitel zásahu společně s operačním střediskem zajišťuje regulaci dopravy do zdravotních
zařízení z místa zásahu, zabezpečování náhradního ubytování pro zasažené osoby, provedení
sanace a dekontaminace.129
V případě, že velitelem zásahu nebude velitel JPO nebo funkcionář HZS, ale jiná
osoba, může mít tato další oprávnění spojená se svou pozicí, například v případě, že by byl
velitelem zásahu policista, vztahuje se na něj zákon č. 273/2008 Sb., o PČR, který mu bude
přiznávat další oprávnění. Opačně se na něj opět nemusí vztahovat zákon o PO a vyhláška
o JPO.
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Dále je nutné zmínit, že velitel zásahu je oprávněn, pokud nehrozí bezprostřední
nebezpečí, dávat rozkazy pouze vedoucím jednotlivých složek nebo velitelům jednotlivých
jednotek, kteří dané rozkazy dále zajišťují.130
Velitel zásahu je naprosto zásadní osobou při zdolávání mimořádné události, a proto
jsou mu dána velice rozsáhlá oprávnění. Tato oprávnění často zasahují i do ústavně
zaručených práv. Nicméně tato oprávnění jsou vztažená pouze na místo mimořádné události
a na oblasti, které se zdoláváním mimořádné události přímo souvisí.
3.1.3. Základní povinnosti velitele zásahu
Kromě velké řady oprávnění má velitel zásahu i spousty povinností, resp. úkolů, které
musí plnit. I v tomto případě je na profesionalitu velitele zásahu kladen velký důraz. V této
oblasti neexistuje jeden právní předpis, který by stanovoval povinnosti velitele zásahu. Úkoly
velitele zásahu upravuje zejména vyhláška o JPO a vyhláška o podrobnostech IZS. Obě dvě
tyto vyhlášky stanovují povinnosti pro velitele zásahu na taktické úrovni velení a v určitých
případech se překrývají. I zde je nutné upozornit na fakt, že zákon o IZS a vyhláška
o podrobnostech IZS se bude aplikovat pouze při společné činnosti více jak jedné složky IZS.
Vyhláška o JPO stanovuje povinnosti veliteli zásahu v rámci řízení průzkumu,
kontroly a vyhodnocování účinnosti zvoleného postupu a plnění rozkazů a pokynů či zajištění
týlového zabezpečení. Při nasazování sil a prostředků je velitel zásahu povinný dávat takové
rozkazy a pokyny, aby odpovídaly věcnému a personálnímu vybavení příslušné jednotky či
složky IZS. Dále je velitel zásahu povinen zajistit minimální komfort pro zasahující osoby
jako je náležitý odpočinek a střídání, tak celé týlové zabezpečení.131
Vyhláška o podrobnostech IZS se zaměřuje na povinnosti či úkoly směřující více
na spolupráci jednotlivých složek IZS a na spolupráci s krajským operačním střediskem.
Hlavním úkolem velitele zásahu je koordinace záchranných a likvidačních prací, dále pak má
povinnost zajišťovat součinnost mezi jednotlivými složkami IZS, povolávat potřebné síly
a prostředky, vyhlašovat stupně poplachu či delegovat svoje pravomoci. Velitel zásahu
udržuje spojení s krajským operačním střediskem, kterému předává informace ohledně
provádění zásahu.132
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Ze strany legislativy je na osobu velitele zásahu kladeno velké množství povinností.
Z tohoto důvodu mu rovněž legislativa umožňuje zřídit si štáb či delegovat některé úkoly
na jiné osoby. Rovněž některé úkoly plní za velitele zásahu krajské operační středisko.

3.2.

Základní práva a povinnosti hasiče při zásahu
Vzhledem k rozsahu úkolů, který je hasičům dán, je nezbytné, aby také měli řadu

oprávnění, aby skutečně mohli plnit své úkoly efektivně a rychle. Hasiči obecně patří
k veřejným sborům a jejich činnosti jsou často ve vztahu ke třetím osobám plněny
bezprostředními zásahy, které se vyznačují svojí neformálností. Všechna oprávnění jsou dána
zákonem a musí být aplikována v rámci zákona. Nejvýznamnějším zákonným předpokladem
je, že jednotlivá oprávnění mohou být aplikována pouze pro plnění stanovených úkolů,
zejména v souvislosti se zdoláváním mimořádné události. Zmocnění k bezprostředním
zásahům, popřípadě faktickým pokynům, je pojímáno široce a často se zde objevují i neurčité
právní pojmy. Jelikož se často těmito oprávněními zasahuje do základních lidských práv
a svobod, je zde kladen důraz na zásadu subsidiarity, kterou je však v některých případech
velice těžké posoudit, protože jednotlivá rozhodnutí a rozkazy jsou dávány ve stresových
situacích v rámci sekund. K oprávněním se velice úzce vážou i povinnosti. Základní
povinností každého hasiče ve vztahu ke třetím osobám je zachovávání mlčenlivosti
o skutečnostech, které se dozví při výkonu práce hasiče.133
3.2.1. Základní oprávnění hasiče při zásahu
Jak již bylo zmíněno výše, základní oprávnění hasiče jsou velice široká vzhledem
k potřebě efektivně a rychle plnit úkoly JPO. Tato oprávnění velice často zasahují
do základních lidských práv a svobod zaručených Listinou. Vzhledem k tomu, že se zasahuje
do práv zaručených Listinou, je zde kladen důraz na zásadu subsidiarity. Zároveň jednotlivá
oprávnění musí být aplikována pouze na základě zákona a v jeho mezích.
Nejvýznamnější a také nejdůležitější oprávnění hasiče při zásahu zasahují do práv
a svobod uvedených v Listině, a to konktrétně do:
-

čl. 7 – Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí,

-

čl. 9 – Zákaz nucených prací,

-

čl. 10 – Lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a ochrana jména,

-

čl. 11 – Vlastnictví,

133

MATES, P., Oprávnění hasičů při zásazích. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2008.
ISBN 978-80-7385-032-6. s. 1-5.
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-

čl. 12 – Nedotknutelnost obydlí,

-

čl. 14 – Svoboda pohybu.

Vyjma Listiny tuto oblast upravují zejména dva právní předpisy, a to zákon o HZS
a zákon o PO. Nejširší výčet obsahuje zákon o HZS, nicméně tento zákon se vztahuje pouze
na příslušníky HZS, tedy na JPO kat. I. Není zde jasná interpretace, zda tato práva mohou
využívat i ostatní JPO či nikoli. V menší míře pak jednotlivá práva obsahuje zákon o PO
a jeho prováděcí předpisy.
Vstup na pozemky a na jiné nemovitosti je základním oprávněním hasiče, které se
aplikuje při zdolávání mimořádné události velice často. Listina v článku 12 odst. 3 stanovuje:
„Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to
v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv
a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.“
Jak je patrné na činnost hasičů se bude vztahovat tato výjimka ze zaručeného práva
na nedotknutelnost obydlí. V některých případech bude potřebné se však dostat i do prostor
odlišných od obydlí třeba prostor určených k podnikání či nebytových prostor, proto Listinu
dále provádí § 22 zákona o PO, který výslovně ukládá vlastníkům příslušných nemovitostí
umožnit hasičům vstup na danou nemovitost v případě nutnosti. Naproti tomu zákon o HZS
opravňuje příslušníky HZS ke vstupu na nemovitost ve spojitosti se vznikem možné škody či
újmy. Toto ustanovení se však vztahuje pouze na příslušníky HZS. Smysl lehkých odlišností
v dotčených zákonech autorovi není znám. Mimo jiné by bylo možné aplikovat institut krajní
nouze, jež je specifikován v § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. V případě zamezení
vstupu na příslušnou nemovitost se může dotyčná osoba dopustit přestupku.134
Dalším významným oprávněním hasiče je omezení vstupu do prostor, které by mohly
být nebezpečné, či je nutné zamezit zde přítomnosti lidí. Listina v článku 14 zaručuje svobodu
pohybu a pobytu, nicméně opět zde připouští v odst. 3, že: „Tyto svobody mohou být omezeny
zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku,
ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu
ochrany přírody.“ Toto ústavní zmocnění dále provádí zákon o HZS v § 26, který stanovuje,
že příslušník HZS může vyzvat každého, aby nevstupoval na jím označené místo
po nezbytnou dobu. Toto oprávnění se však vztahuje opět jen na JPO kat. I., ostatní JPO
buďto musí řešit vykázání osob prostřednictvím velitele zásahu či využít oprávnění přímo
z Listiny, popřípadě požádat o součinnost jinou složku IZS, např. PČR.

134

Zákon o PO, § 78.
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V některých

případech

je

velice

efektivní,

popřípadě

nezbytné,

požadovat

při zdolávání mimořádné události pomoc, a to buďto osobní nebo věcnou. Vyžádání osobní
pomoci koliduje s článkem 9 Listiny, který zakazuje ukládání nucených prací. I tento článek
však pamatuje na hasiče a ve svém odst. 2 písm. c) obsahuje výjimku, která povoluje nařídit
nucené práce na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí,
které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty. Toto oprávnění má dle § 19
zákona o IZS velitel zásahu, ale zákon o PO v § 18 dává zákonné zmocnění nařizovat nucené
práce i veliteli jednotky. Z povinnosti podrobit se nuceným pracím je vyňata osoba v případě
plnění vyššího zájmu pro bezpečnost ČR, na základě nepříznivého zdravotního stavu
a v případě možnosti vzniku větší škody. Legislativa pracuje i s pojmem věcná pomoc, která
spočívá v poskytnutí určitých věcí. Věcná pomoc zasahuje do vlastnictví, které je garantováno
článkem 11 Listiny. Ustanovení ohledně věcné pomoci obsahuje zákon o PO, kdy věcnou
pomoc může nařídit velitel zásahu či velitel JPO.135
3.2.2. Základní povinnosti hasiče při zásahu
Při plnění úkolů hasičů se velice často stává, že hasiči zasahují do soukromí osob,
například při vstupu do obydlí a mohou se v souvislosti s tím dozvědět osobní či citlivé údaje.
Nedotknutelnost soukromí osob zaručuje článek 7 Listiny a ochranu před neoprávněným
zneužíváním údajů zaručuje článek 10 Listiny. Z důvodu ochrany těchto práv a svobod vznikl
pro hasiče institut povinnosti mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti je stanovena zákonem
o PO. Mlčenlivost se zde vymezuje jako informace, která by měla v obecném zájmu
či v zájmu zúčastněných osob zůstat utajena. Zprostit mlčenlivosti může ředitel HZS kraje.136
Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na osoby, které poskytly osobní pomoc.137

4.

Závěr teoretické části
Cílem teoretické části mé diplomové práce bylo zhodnotit legislativní úpravu krizové

legislativy se zaměřením na JPO a IZS a případně otevřít problematické otázky, které mohou
být zpracovány v dalších odborných pracích. V rámci teoretické části práce bylo komplexně
rozebráno věcné vymezení jednotlivých složek IZS, které je velice důležité z pohledu
efektivní koordinace záchranných a likvidačních prací, a případného vymezení velitele
zásahu. Rovněž věcné vymezení se blízce pojí i s právy a povinnostmi, které jednotlivé složky
135

Zákon o PO, § 19.
Zákon o PO, § 89.
137
Zákon o HZS, § 48.
136
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IZS mají. Věcná vymezení složek IZS se často výrazně překrývají, a tak je na veliteli zásahu
efektivně dávat pokyny a rozkazy, aby zvolil, co nejlepší rozdělení prací na místě zásahu.
V diplomové práci byly rozebrány jednotlivé druhy JPO, včetně organizační struktury
HZS, která je samostatně základní složkou IZS a zároveň pod ní spadají krajská operační
střediska, která v krizové legislativě hrají nezastupitelnou roli. Jednotlivé kategorie JPO jsou
zřizovány různými subjekty, jsou financovány různými subjekty a rovněž mají značně odlišné
nároky na akceschopnost a často se na ně vztahují i jiné právní předpisy. S ohledem
na dobrovolnou povahu členství v některých kategoriích JPO je velice legislativně obtížné
zachytit vztah mezi členem JPO a zřizovatelem JPO. Vzhledem k tomu, že členové
jednotlivých kategorií JPO vykonávají prakticky stejné činnosti, panují zde velmi nerovné
podmínky z hlediska pracovněprávních norem. V některých případech se na stejné činnosti
JPO vztahují rozdílné právní předpisy. Legislativa vcelku opomíjí také možnosti vymožení
některých povinností JPO.
Součinnost jednotlivých složek IZS a JPO je složitá a náročná činnost. Tuto činnost
v prostředí IZS má na starosti velitel zásahu. Je nutné rozlišovat, kdy se bude aplikovat
na velitele zásahu zákon o IZS a kdy nikoli. Vzhledem k množství povinností, které jsou
na velitele zásahu kladeny, je tato funkce velice náročná, neboť zde musí být rozhodováno
v neznámém a často v nepřehledném prostředí v rámci sekund. Z pohledu využívání zákonem
přiznaných oprávnění, kdy se často zasahuje do práv třetích osob, kterých by ve smyslu
Listiny mělo být šetřeno, je velmi těžké aplikovat zásadu subsidiarity. Určení velitele zásahu
v podmínkách rozsáhlého zásahu může být často nepřehledné. Rovněž se v praxi může stát, že
se velitel zásahu změní v rámci minut mnohonásobně krát v závislosti na dojezdu zasahujících
složek.
Práva a povinnosti hasiče ve vztahu k ústavnímu pořádku jsou poměrně široce
nastaveny z důvodu nepředvídatelnosti možných událostí. I v tomto případě však musí být
aplikována zásada subsidiarity v návaznosti na článek 4 odst. 4 Listiny. Je zde legislativní
rozdíl mezi právy příslušníků HZS (JPO kat. I.) a právy členů ostatních jednotek, ačkoli
veškeré osoby vykonávají stejnou činnost.
Závěrem lze konstatovat, že teoretická část diplomové práce poukázala na řadu
legislativních nedostatků, které krizové zákony směřující na činnost IZS a JPO, obsahují.
Vyjma faktu, že krizová legislativa je často velice nespecifická, a proto v některých případech
obtížně aplikovatelná a nepřehledná, obsahuje řadu dle autorova názoru neopodstatněných
ustanovení. Zejména je nutné zdůraznit neopodstatněné legislativní rozdíly pro jednotlivé
kategorie JPO, legislativní mezery některých povinností JPO, dále nesmyslnost duplicity práv
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a povinností velitele zásahu v zákoně o IZS a v zákoně o PO či velice výraznou faktickou
náročnost výkonu funkce velitele zásahu.

5.

Výzkumná část

5.1.

Metodologie výzkumu

5.1.1. Cíl výzkumu a výzkumná otázka
Hlavním výzkumným cílem je odhalit, jak fungují v teoretické části zmíněné
legislativní atributy v praxi. Autor si myslí, že některá ustanovení budou velice těžko
aplikovatelná v praxi a je nutné si toto tvrzení ověřit i empiricky, zároveň se autor domnívá,
že na některé „neopodstatněné“ legislativní rozdíly např. mezi velitelem zásahu podle zákona
o PO a podle zákona o IZS, nebude v praxi brát zřetel.
Z hlavního cíle byly vytvořeny dílčí cíle, a to:
1) Je problém s věcným vymezením složek IZS?
2) Jak v praxi funguje určování velitele zásahu?
3) Jsou dostatečná oprávnění hasiče při zdolávání mimořádné události?
4) Nastávají v praxi další legislativní problémy při zdolávání mimořádných událostí?
Samostatná výzkumná otázka zní: Jaká legislativní úskalí vznikají při základních
činnostech hasiče, zejména při zdolávání mimořádné události?
5.1.2. Výzkumný design
Vzhledem k potřebě zjistit problémy související s aplikací legislativy, které jsou
především

komplexního

charakteru,

byla

zvolena

kvalitativní

metoda

výzkumu.

Při kvalitativní metodě výzkumu jsou vybrána témata a výchozí výzkumné otázky. Dále jsou
stanoveny dílčí cíle, které mají být pokládáním výzkumných otázek naplněny. Kvalitativní
metoda výzkumu je oproti kvantitativní metodě výzkumu pružnější a je možné měnit
jednotlivé výzkumné otázky i v průběhu výzkumu. Výzkumné otázky musí být jasné
a pochopitelné, aby nedocházelo k chybným interpretacím respondentů. Kromě změny
výzkumných otázek nebo doplnění výzkumných otázek, mohou rovněž vznikat i nové
hypotézy a změny ve výzkumném plánu. Autor by měl pracovat se všemi informacemi, které
mu budou poskytnuty odpověďmi na výzkumné otázky, je však nutné i zohledňovat
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informace o tom, jak je respondent zamýšlel, k čemuž může posloužit i doptávání, aby nebyl
zaměněn například fakt za ironii.138

5.2.

Rizika výzkumu
Jedním ze základních rizik kvalitativního výzkumu je špatná interpretace získaných

informací, která může být způsobena chybně zvolenou skupinou respondentů. Respondenti
mohou být chybně zvoleni a nebudou svou pestrostí zastupovat veškeré obvykle zastoupené
složky v profesní skupině, čímž může vzniknout dojem dotazníkové sondy kvantitativního
dotazování prováděné s nízkým počtem respondentů. Vzhledem k tomuto riziku musí být
respondenti zvoleni takovým způsobem, aby v otázkách délky praxe, kategorie JPO a funkce
zastupovali v co nejširší spektrum.
Dalším rizikem kvalitativního výzkumu je problematika nastavení jednotlivých
výzkumných otázek, tak aby bylo vhodně zvolené pořadí, které může ovlivnit respondentovy
závěry a musí být zajištěno, že respondent otázkám porozuměl.
Aby se zamezilo těmto jevům, budou vybráni respondenti z co nejširšího spektra
a zároveň v případě vyhodnocení toho, že respondent špatně pochopil otázku či z odpovědi
nebude zřejmé, co se snažil říci, bude otázka upřesněna či respondent bude doptán.

5.3.

Etika výzkumu
U provádění výzkumu je také nezbytné zabývat se problematikou etiky.139 Všichni

respondenti byli informováni a upozorněni na důvody provádění výzkumu a všichni
s provedením výzkumu souhlasili. Zároveň veškeří respondenti byli srozuměni s tím, že jejich
odpovědi budou využity a zveřejněny v rámci této diplomové práce a s tím také souhlasili.
V neposlední řadě musí být dodrženy obecně závazné právní předpisy ohledně ochrany
osobních údajů. Pokud by měly být zveřejňovány osobní údaje respondentů, mohlo by dojít
k ovlivnění odpovědí. Lze důvodně předpokládat, že by jednotliví respondenti mohli
ze strachu z faktického hodnocení práce svých kolegů a nadřízených zkreslovat odpovědi
takovým způsobem, aby „vyhovovaly“ všem, a tedy celý výzkum by se stal nerelevantním.
Vzhledem k právním předpisům vztahujícím se k ochraně osobních údajů by se autor mohl

138

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. 2005. 407 stran. ISBN
80-7367-040-2. s. 50.
139
WALKER, I. Výzkumné metody a statistiky. Praha: Grada. 2012. 224 stran. ISBN 978-80-247-3920-5. s. 3157.

43

dostat do role správce osobních údajů, což by velice výrazně ztížilo jeho pozici.140 Zároveň
jednotliví respondenti neudělili souhlas se zveřejněním svých osobních údajů, vyjma funkce,
kterou zastávají u JPO a odsloužených let. Anonymita slouží tedy jako motivace a také jako
ochrana respondentů.

5.4.

Metoda sběru dat a výzkumné otázky
Jako hlavní metoda sběru dat bylo vybráno sestavení dotazníku s převážně otevřenými

otázkami, na které má respondent odpovědět. Autor nejprve připravil schéma otázek, které
následně jednotlivým respondentům rozeslal. V případě, že byla některá z otázek špatně
respondentem interpretována či nebyla srozumitelná odpověď, pak se autor daného
respondenta doptal. Jednotlivé dotazníky po případné anonymizaci jsou uvedeny v příloze
práce. Veškeré dotazníky byly vyplněny v rozmezí od 16. - 19. 10. 2020.
Výzkumné otázky byly voleny takovým způsobem, aby kopírovaly obsah práce
a potvrdili teoretické hypotézy. Rovněž aby naplnily dílčí cíle výzkumu. Z jednotlivých
otázek je patrné, jaké dílčí výzkumné cíle sledují. Výzkumné otázky:
Výzkumná otázka č. 1: „Jakou funkci zastáváte v rámci jednotky požární ochrany
a jakou dobu v rámci dané jednotky požární ochrany působíte?“
Výzkumná otázka č. 2: „Vnímáte při zdolávání mimořádné události nějaké problémy
týkající se věcného vymezení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému?
Pokud ano, jaké? (tzn. nějaké problémy s rozdělením úkolů mezi jednotlivé složky
IZS).“
Výzkumná otázka č. 3: „Jak v praxi funguje právo přednosti velení při určování
velitele zásahu, potažmo určení velitele zásahu jako takové? Nevznikají při větších
událostech, zejména v počátku zásahu nejasnosti či nesrovnalosti ohledně určení
velitele zásahu?“
Výzkumná otázka č. 4: „Myslíte si, že hasič má dostatek práv pro efektivní zdolávání
mimořádných událostí? Pokud ne, jaké problémy v praxi vznikají? (Např. otázky
vstupu na nemovitosti, pokud není zřejmé, že bezprostředně souvisí se zásahem,
či vykazování osob z místa zásahu, nebo nutnost průjezdu vozidel integrovaného
záchranného systému v sídlištích a odstrkování aut apod.).“
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Výzkumná otázka č. 5: „Vnímáte nějaké rozdíly v oprávnění při mimořádné události
mezi příslušníky Hasičského záchranného sboru a ostatními členy jednotek požární
ochrany (podnikoví a dobrovolní hasiči)? Vnímáte nějaké rozdíly mezi oprávněními
velitele zásahu, když jsou na místě zásahu pouze jednotky požární ochrany a když jsou
na místě zásahu i další složky integrovaného záchranného systému?“
Výzkumná otázka č. 6: „Vznikají v praxi při zdolávání mimořádných událostí ještě
jiné legislativní problémy, které jste výše nezmínil?“

5.5.

Výzkumný vzorek
Výzkumný vzorek byl vybrán formou účelového vzorkování, tedy vzniká na základě

uvážení autora o tom, kdo by měl být do výzkumu zapojen, aby byla relevantní odpověď
na zkoumanou problematiku. U kvalitativního výzkumu se jedná o zaměřený výběr, proto je
nutné zvolit respondenty, kteří mají potřebné zkušenosti a znalosti a zároveň vhodně
reprezentují zastoupení v dané profesi.
Z těchto důvodů bylo zvoleno celkem 10 respondentů, ve složení 3 osoby z JPO HZS,
3 osoby z JPO HZS podniků (JPO kat. IV.), 2 osoby z JPO kat. III. a 2 osoby z JPO kat. V.
Skupiny respondentů byly vybrány dle početnosti a podobnosti jednotek. JPO kat. II jsou
velice podobné kategorii III. a JPO kat. VI. je sice legislativní možnost formy jednotky, je jich
však zanedbatelné množství. Jednotlivé osoby působí v rámci dané JPO alespoň dva a více
let, aby bylo zajištěno, že mají dostatečné zkušenosti a jejich odpovědi budou vycházet
z reálné praxe. Jako výzkumný vzorek byly vybrány různé funkce u daných jednotek,
z důvodu možné rozdílnosti pohledů na danou problematiku. V rámci každé skupiny
respondentů bude alespoň jedna osoba v pozici hasič a jedna osoba v pozici velitele. Níže je
uvedena tabulka, která obsahuje detailnější informace o respondentech, rovněž se také jedná
o analýzu první otázky v rámci dotazníků, která byla do dotazníku zařazena pro získání
dostatečných informací ohledně jednotlivých respondentů.
Tabulka č. 1: Informace o respondentech.

Respondent

kat. JPO

Funkce u JPO

Odsloužená léta

č. 1

HZS (JPO kat. I.)

Velitel stanice

12

č. 2

HZS (JPO kat. I.)

Hasič - strojník

13

č. 3

HZS (JPO kat. I.)

Hasič

5

č. 4

HZSp (JPO kat. IV.)

Hasič - strojník

4

45

č. 5

HZSp (JPO kat. IV.) Velitel družstva

10

č. 6

HZSp (JPO kat. IV.) Velitel družstva

5

č. 7

JPO kat. III.

Velitel družstva

7

č. 8

JPO kat. III.

Hasič

7

č. 9

JPO kat. V.

Hasič

2

č. 10

JPO kat. V.

Velitel družstva

5

5.6.

Získaná data

Výzkumná otázka č. 1: „Jakou funkci zastáváte v rámci jednotky požární ochrany a jakou
dobu v rámci dané jednotky požární ochrany působíte?“
První otázka byla pouze informativní, aby bylo zřejmé, jaký výzkumný vzorek byl
zvolen a je blíže popsána v rámci předchozího bodu.

Výzkumná otázka č. 2: „Vnímáte při zdolávání mimořádné události nějaké problémy
týkající se věcného vymezení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému?
Pokud ano, jaké? (tzn. nějaké problémy s rozdělením úkolů mezi jednotlivé složky IZS).“
Čtyři respondenti uvedli, že je věcné vymezení složek IZS problematické a že v praxi
nastávají situace, kdy není jasné, kdo by daný úkol měl provést. Jeden z respondentů nazývá
takové situace jako „počáteční chaos“. Další z respondentů uvedl, že se setkal s dohady
velitelů jednotlivých složek IZS, o to, která složka IZS má daný úkol vykonat. Dva
respondenti ve svých odpovědích zmínili problematiku odpovědnosti za vykonání činnosti,
která naprosto jasně nespadá pod jejich věcné vymezení. Dále bylo v jednom případě
poukazováno na to, že ostatní složky IZS často příliš spoléhají na velení ze strany hasičů
a ve dvou případech, že ostatní složky IZS jsou velmi málo školené ve velení zásahu a často
je jejich vedení zásahu neodborné. V jednom případě v rámci této otázky bylo upozorněno
na špatné rozdělení kompetencí, které pak vyúsťuje v prodlevy při zdolávání mimořádné
události. Celkem tři respondenti uvedli, že věcné vymezení složek IZS v praxi nepůsobí žádné
problémy.
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Výzkumná otázka č. 3: „Jak v praxi funguje právo přednosti velení při určování velitele
zásahu, potažmo určení velitele zásahu jako takové? Nevznikají při větších událostech,
zejména v počátku zásahu nejasnosti či nesrovnalosti ohledně určení velitele zásahu?“
Celkově

se

v šesti

odpovědích

objevilo,

že

v předávání

velení,

zejména

při rozsáhlejších událostech, vzniká zmatek a v počáteční fázi zahájení záchranných
a likvidačních prací je prakticky nemožné určit, kdo je zrovna velitel zásahu. Dle 3
respondentů uklidnění této situace a jasné určení velitele zásahu nastává až časem. Dva
respondenti uvedli, že zažili situaci, kdy se velitelé jednotlivých JPO mezi sebou hádali, kdo
má být velitelem zásahu. V jednom případě bylo uvedeno, že se v praxi stává, že se některý
z velitelů nechce vzdát velení zásahu, ačkoli jiný velitel JPO využil práva přednosti velení.
Dále bylo v jednom případě uvedeno, že vznikají nové konstrukce v otázkách
předávání velení – kdo přijede první, tak velí a další velitelé JPO nevyužívají svého práva
přednosti velení. Toto bylo vysvětleno jako vhodnější z důvodu lepší orientace na místě
zásahu původním velitelem, než-li velitelem, který je na místě kratší čas.
V jednom případě bylo namítáno, že předávání velení nefunguje dle předmětné
legislativy, kdy bylo vyzdviženo, že nový velitel zásahu, který využil svého práva,
neinformuje původního velitele zásahu, ostatní velitele JPO na místě ani krajské operační
středisko. Jeden z hasičů uvedl, že mu občas přijde, že na místě zásahu je „velitelem každý.“
Celkově ve třech odpovědích bylo uvedeno, že předávání velení zásahu funguje
bezproblémově a že velitelé se mezi sebou bez větších potíží dohodnou.

Výzkumná otázka č. 4: „Myslíte si, že hasič má dostatek práv pro efektivní zdolávání
mimořádných událostí? Pokud ne, jaké problémy v praxi vznikají? (Např. otázky vstupu
na nemovitosti, pokud není zřejmé, že bezprostředně souvisí se zásahem, či vykazování osob
z místa zásahu, nebo nutnost průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému
v sídlištích a odstrkování aut apod.).“
Pouze jeden respondent uvedl, že oprávnění hasiče jsou dostatečná a že se setkal
pouze s jedním případem, kdy bylo nutné vstoupit na nemovitost za asistence PČR, protože
majitel nemovitosti byl agresivní a poštvával na hasiče svého psa.
Zbylých 9 respondentů uvedlo, že vnímají oprávnění hasiče jako nedostatečná
v různých oblastech. Respondenti uváděli různé příklady z praxe, kde jsou dle jejich názoru
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oprávnění nedostatečná – viz níže. V celkově 6 dotaznících se objevil názor, že je velice
problematická odpovědnost v případě, že není stoprocentně jisté, že daný úkon nesnese
odkladu, a nelze postupovat jinak. Zde je tedy naráženo na problematiku principu
proporcionality, kdy vzhledem k nutnosti rychlého zásahu a rozhodování bez všech informací
v rámci sekund je prakticky nemožné řídit se principem proporcionality. Jediné, co lze
bezpečně vyhodnotit je větší exces proti tomuto principu. Zároveň byla zmiňována malá
(právní) ochrana hasiče v případě nedodržení principu proporcionality či překročení jeho
pravomocí.
Celkově v 7 případech byla zmíněna špatná průjezdnost v sídlištích a nemožnost
poškodit zaparkovaná auta bez následné sankce v podobě hrazení škody majiteli auta či
v podobě správního deliktu. Dále byla čtyřmi respondenty zmíněna problematika vykazování
osob z místa zásahu, kdy na výzvy hasičů lidé reagují spíše méně či vůbec a hasiči
nedisponují žádnými prostředky, jak toto své právo vynutit. Často dle respondentů tedy musí
být vyčkáno příjezdu PČR. Na výzvy PČR lidé reagují více, pravděpodobně z důvodu, že
PČR může využít donucovací prostředky. Ve třech případech bylo zmíněno, že je nutné čekat
na PČR, pokud se otevírá byt a snese to odkladu, což poměrně zdržuje celý zásah. V jednom
případě bylo namítáno, že se musí čekat na příjezd PČR kvůli dokumentaci v případě
dopravních nehod, kdy hasiči čekají na odklizení trosek vozidla do příjezdu PČR a pořízení
dokumentace a nejsou oprávněni do té doby zprůjezdnit komunikaci, což opět velice výrazně
prodlužuje dobu zásahu (a uzavření komunikace). Dva respondenti uvedli, že se vstupy
na pozemky nevznikají žádné problémy.
V rámci jednoho dotazníku bylo naznačeno, že hasiči v některých případech jednají
v rozporu se zákonem, aby mohli efektivně zdolávat mimořádnou událost. Ačkoli na tuto
problematiku dotazník nesměřoval, byla v jedné odpovědi zmíněna problematika různorodosti
pracovněprávního ujednání příslušníků JPO, kdy bylo namítáno, že příslušníci HZS mají
výsadnější postavení a lidé více respektují jejich pokyny.
Výzkumná otázka č. 5: „Vnímáte nějaké rozdíly v oprávnění při mimořádné události mezi
příslušníky Hasičského záchranného sboru a ostatními členy jednotek požární ochrany
(podnikoví a dobrovolní hasiči)? Vnímáte nějaké rozdíly mezi oprávněními velitele zásahu,
když jsou na místě zásahu pouze jednotky požární ochrany a když jsou na místě zásahu
i další složky integrovaného záchranného systému?“
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Žádný z respondentů neuvedl, že by vnímal formální rozdíly mezi oprávněními
příslušníků HZS a ostatních členů JPO, vyjma práva přednosti velení. Celkově ve čtyřech
dotaznících bylo uvedeno, že příslušníci HZS mají více zkušeností, jak s velením, tak
s činnostmi na místě zásahu. Nicméně v jednom případě bylo uvedeno, že ačkoli mají více
zkušeností, tak i tak je velení a jejich práce dosti zmatečná. Ve dvou případech bylo zmíněno,
že příslušníci HZS mají lepší faktické postavení. Jeden respondent do dotazníku napsal, že
HZS podniků (JPO kat. IV.) má ve specifických případech lepší faktickou znalost činností
než-li HZS. Dále jeden respondent uvedl, že HZS nechce spolupracovat s ostatními JPO. A
v jednom případě bylo zmíněno, že některé dobrovolné jednotky (JPO kat. II., III., V.)
nerespektují pokyny velitele zásahu.
Výzkumná otázka č. 6: „Vznikají v praxi při zdolávání mimořádných událostí ještě jiné
legislativní problémy, které jste výše nezmínil?“
Celkově v šesti dotaznících bylo uvedeno, že předpisy vztahující se na činnost
u mimořádné události, tedy kromě obecně závazných právních předpisů i vnitřní nařízení
(myšleno nařízení HZS), nelze v praxi aplikovat a jsou mimo realitu. Zároveň tito respondenti
uvedli, že jsou tyto předpisy často porušovány, a to i za cenu následného trestu, nicméně
většina porušení předpisů není nijak řešena. V jednom případě bylo uvedeno, že si respondent
nic konkrétně nevybavuje, ale obecně je nemožné dodržet veškeré předpisy.
Pouze ve třech případech bylo uvedeno, že se za dobu své praxe nesetkali s žádnými
konkrétními případy, kdy by vznikaly další legislativní problémy nebo si nic v momentu
vyplňování dotazníku nevybavují.

5.7.

Analýza zjištěných dat
Výzkum probíhal dotazníkovou formou, tudíž, zde nenastával problém se zachycením

dat a možností se kdykoli k jakémukoli dotazníku vrátit. Pro tento výzkum byly stanoveny
dílčí cíle, přičemž pro jejich naplnění bylo potřebné získat informace prostřednictvím
dotazníků. Pro lepší interpretaci odpovědí byla pro každý výzkumný cíl sestavena otázka,
která výzkumný cíl lépe specifikovala a vysvětlovala. První otázka směřovala na získání
informací ohledně respondenta. Druhá otázka sledovala problematiku věcného vymezení
složek IZS. Třetí otázka ověřovala funkčnost práva přednosti velení v praxi. Čtvrtá a pátá
otázka byla zaměřena na oprávnění hasiče při zdolávání událostí. Poslední, šestá, otázka byla
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velice obecná, kdy měla za cíl nastínit další problematické úskalí v rámci legislativy
při zdolávání mimořádné události.

5.8.

Závěr výzkumné části a shrnutí výzkumných cílů
Kvalitativního výzkumu se celkem zúčastnilo 10 respondentů. Mezi respondenty se

nacházely různé kategorie JPO, různé funkce u JPO a různé délky výkonu činností v dané
JPO. Z každé kategorie JPO byl alespoň jeden respondent na funkci hasič a jeden respondent
na funkci velitele.
Zhruba polovina respondentů k prvnímu výzkumnému cíli uváděla, že věcné
vymezení jednotlivých složek IZS občas může být problematické, a to zejména v následných
otázkách odpovědnosti a rozsahu pravomocí. Dále bylo uváděno, že malý rozsah věcného
vymezení působí problémy v rychlosti zdolání mimořádné události. Třetina respondentů pak
uvedla, že s věcným vymezením složek IZS nespatřují žádný významnější problém.
Druhý výzkumný cíl, otázka problematiky předávání velení, odhalil, že více jak
polovina respondentů si myslí, že právo přednosti velení a předávání velení zásahu v praxi
u větších případů takřka nefunguje, je ohledně toho velký zmatek a prakticky není možné
určit, kdo je velitelem zásahu v dané chvíli. Rovněž někteří respondenti uvedli, že jsou kolem
toho na místě zásahu dohady či že se to řídi jinými nepsanými pravidly.
Třetí výzkumný cíl sledoval oprávnění hasiče. Zde se opět více jak polovina
respondentů shodla na tom, že oprávnění nejsou dostatečná a že se často chodí za hranu
právních předpisů. Zároveň byla opakovaně zmiňována malá právní ochrana hasiče, potažmo
velitele zásahu, když je prakticky nemožné postupovat dle zásady proporcionality. Dále byly
zmiňovány různé praktické situace, kde jsou práva hasiče nedostatečná. Nikdo z respondentů
nevnímá žádné formální legislativní rozdíly mezi příslušníky HZS a členy jiných JPO
z hlediska oprávnění u zásahu a žádný z respondentů nevnímá žádné rozdíly mezi velitelem
podle zákona o PO a podle zákona o IZS. Rozdíly byly uváděny pouze, co se týče praktických
zkušeností a znalostí.
Poslední výzkumná otázka měla za cíl zjistit další potenciální legislativní problémy při
zdolávání mimořádných událostí. Zde více jak polovina respondentů uvedla, že prakticky
nelze efektivně zdolávat mimořádnou událost bez porušení předpisů (myšleno i předpisy
vnitřní). Pouze 30 % respondentů uvedlo, že se s konkrétními případy nesetkali nebo si je
v momentu vyplňování dotazníku nevybavují.
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Jak je patrné, tak i výzkumná číst práce odhalila nové legislativní problémy či
potvrdila teoretické domněnky ohledně legislativy spojené s IZS a PO. Některé legislativní
mechanismy jsou v praxi naprosto nefunkční. Zároveň se v rámci IZS ukazuje jako veliký
problém odpovědnost za činnost na místě události, kdy velitel zásahu, potažmo hasič, nemá
možnost důkladně zvážit, zda daný pokyn skutečně splňuje princip proporcionality a může
tím tedy legálně zasáhnout do Listinou garantovaných práv. Dále byla potvrzena teoretická
hypotéza, že v praxi není vnímán žádný legislativní rozdíl mezi velitelem zásahu podle
zákona o IZS a podle zákona o PO, rovněž není vnímán žádný legislativní rozdíl mezi
příslušníkem HZS a členem JPO. V neposlední řadě bylo zjištěno, že většina respondentů se
běžně setkává s porušováním různých předpisů při zdolávání mimořádných událostí a je
prakticky nemožné efektivně zdolat mimořádnou událost bez porušení nějakého předpisu.
Tento výrok je poměrně vážný a dle autora by měl být kladen větší důraz na reálnost aplikace
jednotlivých norem v praxi.
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Závěr
Cílem této práce bylo zejména komplexně zhodnotit krizovou legislativu, která se
věnuje JPO a IZS. Zároveň si kladla za cíl otevřít problematické otázky této legislativy, které
mohou být zpracovány v dalších odborných pracích. Legislativa ohledně JPO a IZS obecně je
velice podceňovanou oblastí legislativy a je jí věnováno poměrně málo prostoru v odborné
literatuře.
V rámci této diplomové práce bylo označeno velké množství legislativních problémů
souvisejících s JPO a IZS. V první řadě je to mnohdy nejasné, nevhodně se překrývající
či nedostatečné věcné vymezení jednotlivých složek IZS, kdy v některých případech ani není
zřejmé, co všechno do dané kategorie IZS podřadit. V praxi pak může nastávat velký
problém, a to zejména v otázkách odpovědnosti, tedy v případě překročení věcného vymezení
dané složky, kdy může následně dojít ke vzniku nežádoucích sankcí. Práce jednotlivých
složek IZS se může v rámci věcného vymezení své činnosti velice jednoduše dostat za hranu
legislativy, popřípadě můžou vznikat nejasné situace, což v případě krizové legislativy, kdy
jde často o záchranu života, zdraví či majetku a je nezbytné rozhodovat a jednat v rámci
sekund, je značně nežádoucí stav.
Dále byly v rámci práce zpracovány legislativní atributy jednotlivých kategorií JPO,
zejména jejich věcné vymezení, zřizování, organizační struktura a personální substrát.
V rámci této části práce se ukázalo, že v legislativním zakotvení jednotlivých kategorií JPO
jsou rozdíly, nicméně odlišnosti jsou velice nelogické a není pro ně faktické opodstatnění.
Rovněž byla nastíněna některá úskalí pracovněprávních norem vztahujících se na osoby
vykonávající činnost v některých kategoriích JPO, které opět obsahovaly nelogické rozdíly či
jen těžko anebo zmatečně aplikovatelné normy.
V neposlední řadě byla v této diplomové práci rozebrána spolupráce a fungování
jednotlivých JPO. Na místě zásahu vzájemná spolupráce probíhá skrze velitele zásahu. Velitel
zásahu odpovídá za koordinaci záchranných a likvidačních prací, potažmo za stanovení úkolů
pro jednotlivé složky IZS v rámci místa zásahu. V příslušné kapitole byl nastíněn
mechanismus jeho určení, kde hraje velkou roli věcné vymezení složek IZS. Rovněž byla
zvýrazněna některá úskalí ustavení do této funkce. Velitel zásahu má širokou škálu oprávnění
a povinností. Škála jeho oprávnění a povinností je tak široká, že je prakticky nemožné,
v případě rozsáhlejší mimořádné události efektivně využívat veškerá oprávnění a plnit
stanovené povinnosti. Existují zde dva typy velitele zásahu, a to podle zákona o IZS, který se
aplikuje pouze v případech, kdy je na místě události více jak jedna složka IZS, a podle zákona
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o PO. Je nutné si uvědomit, že jsou zde nastavena lehce odlišná práva a povinnosti, což
v praxi může působit potíže, a velitel zásahu musí sledovat, zda již dojela na místo události
další složka IZS a zda se již může pohybovat v mezích zákona o IZS či nikoli.
Co se týče práv a povinností v rámci zdolávání mimořádné události, pak zde
legislativa obsahuje neopodstatněné rozdíly mezi příslušníkem HZS a členy jiných kategorií
JPO. Práva hasičů jsou poměrně široce legislativně vymezena, jelikož prakticky nelze
předvídat veškeré situace, které mohou při zdolávání mimořádných událostí nastat. Nicméně
legislativa již neobsahuje žádná ustanovení o tom, jak hasič může tato práva vymáhat.
Výzkumná část práce potvrdila problematičnost některých ustanovení, která byla
zmíněna v teoretické části textu. Výzkumná část byla provedena kvalitativní metodou pomocí
dotazníků, které se zúčastnilo celkem 10 respondentů z řad různých kategorií JPO. Výzkumná
část stvrdila, že v některých případech je problém s věcným vymezením složek IZS, kde jako
problematické může být přidělení úkolu dané složce, kdy nemusí být zřejmé, jaká složka má
daný úkol ve své gesci, a dále byla zmiňována otázka následné odpovědnosti. Bylo také
potvrzeno, že v praxi při větších událostech prakticky nefunguje právo přednosti velení a je
ohledně určení velitele zásahu velký zmatek. V otázkách dostatečnosti oprávnění hasiče
při zdolávání mimořádné události bylo namítáno, že oprávnění jsou spíše nedostatečná a jako
velký problém se ukázal princip proporcionality, kdy je prakticky nemožné tento princip
správně aplikovat v rámci sekund se zlomkem potřebných informací. Jediné, co lze efektivně
zhodnotit je exces většího rozsahu. Problém nastává s odpovědností v případě špatného
vyhodnocení nutnosti zásahu do práv zaručených Listinou a jeho rozsahu. Zároveň je
problematické některá práva fakticky vymáhat, protože hasičům zákon nepřiznává žádné
formy donucovacích úkonů. Často byla respondenty zmiňována bezohlednost lidí v případě
parkování (průjezdnost vozidel) či vykázání z místa zásahu. Výzkumem bylo také potvrzeno,
že v praxi není vnímán žádný rozdíl v oprávněních mezi příslušníky HZS a členy jiných JPO
a také není vnímán žádný rozdíl mezi velitelem zásahu dle zákona o IZS a dle zákona o PO.
Byla však namítána větší praktická zkušenost příslušníků HZS. Dotazník byl ukončen
otázkou, zda vznikají další legislativní problémy při zdolávání mimořádné události. Na tuto
otázku většina respondentů odpověděla, že prakticky žádný zásah nelze provádět bez
porušování právních předpisů i třeba jen vnitřních, což je velice závažné tvrzení a vyvolává to
otázku, zda není třeba komplexně novelizovat tuto legislativu.
Závěrem lze tedy konstatovat, že krizová legislativa vztahující se na IZS a JPO
obsahuje řadu problematických ustanovení. Problematičnost ustanovení mohla vzniknout
například zastaralostí či relativně malou pružností této legislativy. Vzhledem k tomu, že tato
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oblast je velice málo projudikována a většina problémů zůstane veřejnosti utajena, nevzniká
zde obecná společenská potřeba ke změně této legislativy. To však neznamená, že je
legislativa vhodně nastavená. Jelikož se jedná o krizovou legislativu, která je často aplikována
v situacích, kdy jde o vteřiny při záchraně života a zdraví, tak by měla být srozumitelněji
a jasněji nastavena. Zároveň by bylo vhodné zvážit, zda by JPO a celá IZS neměla požívat
větší právní ochrany, neboť ta je v současnosti jen velmi slabá. Legislativa to je velice
komplexní, proto zde nutně musí vzniknout úplně odlišná koncepce této právní úpravy,
nastolené problémy nelze řešit jednotlivě. Poměrně zarážející je vyjádření většiny
respondentů výzkumu, že prakticky nelze efektivně zdolávat mimořádnou událost bez
porušení právních předpisů, a nová legislativa by to měla náležitě reflektovat.
Je nesporné, že se jedná o právní úpravu se značným společenským významem.
V obecné rovině se zde jedná o vnitřní bezpečnost státu, konkrétně pak jde o ochranu životů,
zdraví, majetku a dalších důležitých hodnot. Nejen proto by se právní úpravě požární ochrany
mělo věnovat více prostoru, a to jak v laické, tak i v odborné rovině. Stojí za to zkonstatovat
i fakt, že zákonodárce má v těchto otázkách nelehkou pozici, protože je prakticky nemožné
předvídat situace, které mohou v této oblasti vzniknout.
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Seznam zkratek
AČR

Armáda České republiky

ČCK

Český červený kříž

GŘ

generální ředitelství

HZS

Hasičský záchranný sbor

IZS

Integrovaný záchranný systém

JPO

jednotky požární ochrany

kat.

kategorie

Listina

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod,
v aktuálním znění

PČR

Policie České republiky

Vyhláška o

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení

podrobnostech IZS integrovaného záchranného systému, v aktuálním znění
Zákon o IZS

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
v aktuálním znění

Zákon o OP

Zákon č. 533/1991 Sb., o obecní policii, v aktuálním znění

Zákon o OS

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
v aktuálním znění

Zákon o PČR

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v aktuálním znění

Zákon o PO

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v aktuálním znění

ZZS

Zdravotnická záchranná služba
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fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Seznam použité judikatury
Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Ads 21/2008-125.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Ads 89/2008-61.

Seznam ostatních zdrojů
Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska účinné od 1. 9. 2017. Dostupné z:
https://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=18.
Stanovy České hasičské jednoty.
Usnesení vlády č. 391/2000 k zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání – 112
v České republice.
Bojový řád jednotek požární ochrany ze dne 31. 10. 2002 – taktické postupy zásahu.
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.
Osnovy NOV – Ministerstvo vnitra GŘ HZS č. j. MV-2854-1/PO-PVP-2013.
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Příloha č. 1 – Tabulka č. 1: Informace o respondentech
Respondent

kat. JPO

Funkce u JPO

Odsloužená léta

č. 1

HZS (JPO kat. I.)

Velitel stanice

12

č. 2

HZS (JPO kat. I.)

Hasič - strojník

13

č. 3

HZS (JPO kat. I.)

Hasič

5

č. 4

HZSp (JPO kat. IV.)

Hasič - strojník

4

č. 5

HZSp (JPO kat. IV.) Velitel družstva

10

č. 6

HZSp (JPO kat. IV.) Velitel družstva

5

č. 7

JPO kat. III.

Velitel družstva

7

č. 8

JPO kat. III.

Hasič

7

č. 9

JPO kat. V.

Hasič

2

č. 10

JPO kat. V.

Velitel družstva

5

Příloha č. 2 – Zodpovězené dotazníky
Otázky


Jakou funkci zastáváte v rámci jednotky požární ochrany a jakou dobu v rámci dané
jednotky požární ochrany působíte?



Vnímáte při zdolávání mimořádné události nějaké problémy týkající se věcného
vymezení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému? Pokud ano, jaké?
(tzn. nějaké problémy s rozdělením úkolů mezi jednotlivé složky IZS)



Jak v praxi funguje právo přednosti velení při určování velitele zásahu, potažmo
určení velitele zásahu jako takové? Nevznikají při větších událostech, zejména
v počátku zásahu nejasnosti či nesrovnalosti ohledně určení velitele zásahu?
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Myslíte si, že hasič má dostatek práv pro efektivní zdolávání mimořádných událostí?
Pokud ne, jaké problémy v praxi vznikají? (Např. otázky vstupu na nemovitosti, pokud
není zřejmé, že bezprostředně souvisí se zásahem, či vykazování osob z místa zásahu,
nebo nutnost průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému v sídlištích
a odstrkování aut apod.)



Vnímáte nějaké rozdíly v oprávnění při mimořádné události mezi příslušníky
Hasičského záchranného sboru a ostatními členy jednotek požární ochrany (podnikoví
a dobrovolní hasiči)? Vnímáte nějaké rozdíly mezi oprávněními velitele zásahu, když
jsou na místě zásahu pouze jednotky požární ochrany a když jsou na místě zásahu
i další složky integrovaného záchranného systému?



Vznikají v praxi při zdolávání mimořádných událostí ještě jiné legislativní problémy,
které jste výše nezmínil?

Odpovědi
Respondent č. 1


Působím na postu velitele stanice v rámci HZS, celkově sloužím v rámci jednotek
HZS již 12 let.



V některých případech je velice nejasné, komu daný úkol svěřit, což může působit
trable v rozhodování velitele zásahu. Zároveň se s plněním úkolů úzce pojí
odpovědnost za danou činnost, která mlže v některých případech působit rozporuplně.



V případě rozsáhlých událostí, kde zasahuje mnoho jednotek hasičů, vzniká na začátku
zahájení zásahu velký zmatek ohledně velitele zásahu a prakticky není možné určit,
kdo velitel zásahu je. Faktické určení velitele zásahu pak nastává až v průběhu zásahu.
V některých případech se také lze setkat se situacemi, kdy se velitelé jednotek přou,
o to kdo je velitel zásahu. U menších událostí však tento problém nenastává.



Myslím, že nemá. Často se rozhoduje v rámci sekund a velice těžké dodržet veškeré
předpisy. Kvůli špatnému rozhodnutí, které však není v dané chvíli zřejmé, může být
každý hasič popotahován před soudy. Větší míra ochrany postavení hasiče by mohlo
pomoci s efektivnějším zdoláváním zásahů. Průjezd a poškození aut při cestě k místě
zásahu je skvělým příkladem, často se stává, že průjezdnost je velice špatná a hasiči se
nedostanou k místě události a tak tahají hadice zbytečně stovky metrů, což velice
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výrazně komplikuje zásah, vstupy na nemovitosti jsou většinou bezproblémové, pokud
nemusí dojít k poškození zámků, dveří atd., pak může nastávat problém s nutností
tohoto opatření. Vykazování osob je pro hasiče bez možnosti použít donucovací
prostředky velice obtížné, proto je často oslovena s tímto úkolem policie.


Žádné formální rozdíly nevnímám. Samozřejmě, že příslušník HZS má většinou více
zkušeností a pak tedy může volit lepší taktiku činnosti něž příslušníci jiných jednotek,
toto lze aplikovat i na velitele zásahu jakožto příslušníka či nepříslušníka HZS.



Legislativních problémů je celá řada, je prakticky nemožné efektivně zdolávat
mimořádnou událost a neporušit žádný předpis pro nás závazný, většinou tyto
porušení však nejsou nikým řešena a sankcionována a tak se to moc „neřeší“.

Respondent č. 2


Zastávám funkci hasič – strojník a u HZS jsem 13 let



Vnímám u některých složek malou proškolenost ve spolupracování se složkami IZS
a nepřebírání zásahů. Většinou zůstává velení u složky HZS. (př.: Policie si nepřebírá
řízení dopravy, musí se k tomu většinou vyzvat.)



V této otázce neshledávám při zásahu žádné problémy, velení se přebírá dle předpisů.
Při příjezdu ,,nadřazeného“ velitele je to vždy na domluvě mezi veliteli, jestli zásah
převezme.



Z mého pohledu práva a povinnosti hasičů jsou dostatečné, za dobu mé služby jsem se
potkal pouze s jedním případem, kdy jsme nebyli vpuštěni na pozemek a museli
situaci řešit ze sousedního, jelikož majitel byl vulgární, agresivní, vyhrožoval
puštěním psa a policie se snažila tuto situaci řešit až moc v klidu.



Rozdíly jsou pouze v rozhodnutí a vědomí práva velitele.



Momentálně mě žádné nenapadají.

Respondent č. 3


Hasič u HZS –přibližně 5 let.



Častý problém s rozdělením úkolů a předáním úkolů směrem k hasičům, pokud
velitelem zásahu není velitel JPO. Problém s urgováním složek IZS na místo, i pokud
je oznamovatelem ZZS například.



Reálně moc nefunguje, u větších událostí se často mění VZ, zmatek nastává, zejména
pokud se velení zásahu předává veliteli směny případně, pokud na místo dojíždí řídící
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důstojník. V prvních fázích zásahu má potřebu velet každý z velitelů, který přijíždí
na místo, uklidnění nastává až po rozdělení MU na úseky s pevně nastaveným
velením.


Průjezdnost ulicemi k místu události je problém, zvlášť když hasič-strojník nemá
žádnou oporu od HZS, pokud dojde k nehodě, případně je nutné tahat hadice na velké
vzdálenosti. Se vstupy do nemovitostí jsem se jako s problémem nesetkal, vykazování
osob z místa události, případně uzavření místa je problém, osoby často na výzvu
k opuštění místa nereagují, ale to se dá řešit materiálně případně asistencí policie.



Zdolávání MU je jednodušší, pokud je velitelem velitel od JPO, než třeba velitel
policie (nástražné výbušné systémy) v takových případech se dlouho čeká
na organizaci jednotek policie. V takových případech ale nejsou JPO na místě
nejdůležitější. Pokud se jedná o zásahy v součinnosti s HZSp (dopravní nehody
tramvají) je lepší, pokud je velitelem velitel jednotky HZS, často větší praxe a přehled
o situaci. Rozdíly oprávnění tedy nevnímám, jde pouze o zkušenosti a praxi.



Téměř žádná událost nejde zdolat bez porušení zákona/vyhlášky případně nějakého
z vnitřních nařízení HZS (SIAŘ).

Respondent č. 4


V rámci JPO HZSp zastávám funkci Hasič – strojník, téměř 4 roky.



Často chybí kompetence některým složkám IZS a musí se čekat na jiné složky, např.
nejhorší spolupráce je s PČR konkrétně s OŘD jejich dojezdové časy při DN jsou
šílené.



Z mojí zkušenosti jsem se s tím setkal dvakrát, že se nemohli velitelé domluvit jestli to
spadá pod HZS ScK nebo HZS Pha a kdo tomu bude velet.



Nemá dostatek práv na zdolávání mimořádné události konkrétně třeba u otevření bytu.
Musíme čekat na příjezd PČR až potom můžeme vstoupit do bytu. Další případ je
u dopravních nehod, nemůžeme odstranit trosky vozidel, střepy a plasty, abychom
mohli zprůjezdnit komunikaci. Musíme čekat na zadokumentování OŘD a potom až
můžeme odstranit vozidla a trosky. Osobně si myslím, kdyby hasiči měli pravomoc to
nafotit a označit, tak by usnadnilo dost lidem práci a zkrátil by se čas uzavření
komunikace. Průjezdnost ulic na sídlištích je katastrofická. Nedokážeme ustavit
automobilový žebřík ani dojet až přímo na místo události. Musíme táhnout například
o 20metru víc hadic a tím pádem se hned nemůže pracovat na lokalizaci požáru.
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Nevnímám žádný formální rozdíl. Společný zásah mezi HZSp a HZS Pha nebo ScK
nesetkal jsem se s tím, že byl se stal problém při velení. Velitelé mají stejné kurzy
a můžou se při zásahu doplňovat. Vidím spíš problém když zasahují jednotky JSDH
a HZS tam se někteří příslušníci myslí, že jsou něco víc a nenechají třeba dobrovolné
hasiče zasahovat. Myslí si, že jim tu práci chceme vzít ale ono to tak není, chceme jim
pomoc a společně tu událost vyřešit.



Problémů je spousta a koncepční řešení je v nedohlednu.

Respondent č. 5


Velitel družstva HZS podniku, 10 let.



Občas se taková situace vyskytne ale je to spíše v rámci jednotek případů, většinou
jsou složky IZS na sebe zvyklé z mnoha již zažitých událostí.



Záleží na jednotlivcích, někdy se najde velitel jisté jednotky ať už HZS, HZSP či
JSDH, který se velí, nechce vzdát a vzdoruje.



Myslím si, že nemá a to konkrétně v případě průjezdnosti k místu zásahu, bohužel
parkovacích míst v hustě obydlených oblastech je málo a například hasiči v USA mají
v tomto ohledu daleko větší pravomoci.



Konkrétně ne, mezi profesionály tomu tak nejspíše není, ale u dobrovolných jednotek
občas může dojít k tomu, že občané nechtějí uposlechnout příkazy velitele.



Neuvědomuji si nic, co bych neuvedl. Je však smutnou praxí, že spousta předpisů se
v praxi nedá dodržovat.

Respondent č. 6


Velitel družstva HZSp (3 roky), celkem 5 let u HZSp.



Nesetkal jsem se dosud s žádným problémem.



Ano, občas je takový chaos, že se velitelé nestihnou ihned dohodnout. Ale zpravidla se
vždy dodržuje, kdo první přijede, velí. I když událost spadá pod HZSp. Je to lepší,
protože už to dotyčný velitel má pod kontrolou a má přehled. Velení se předá poté po
uklidnění situace.



U HZSp může vzniknout problém z důvodu, že HZSp není ve služebním poměru
a v určitých situacích to pro ně může být nevýhodou ohledně práv. V sídlištích je
obecně problém s průjezdností. Hasiči by při nedodržení průjezdného profilu měli mít
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právo v nejakutnějších případech poškodit vozidlo např. odstrčením pomocí mobilní
požární techniky bez jakéhokoliv postihu.


Z mého pohledu si na příslušníky HZS ČR lidé tak nedovolí, jako na ostatní jednotky
PO. Služebním poměrem se jim toho dost zjednoduší.



S konkrétními případy jsem se moc nesetkal.

Respondent č. 7


VD, JSDH JPO 3, cca 7 let



Ne, i kdyz casto vnimam, ze ostatni slozky IZS, pri vetsich udalostech, az prilis
“spolehaji” na veleni ze strany JPO/HZS. Mozna az na ukor efetivniho zvladnuti
situace.



Vznika.

Casto

hasici

nevedi,

kdo

zrovna

veli.

Nastava

zmatek.

Kazdy

z profesionalnich hasicu (vcetne radovych prislusniku bez zusenosti s velenim)
predava informace, ktere jsou casto protichudne. Standardne neprobiha radiova
komunikace o zmene veleni, ktera by probehnout mela. Dale napriklad pri dojezdu
HZS na misto, kde veli JSDH si velitel HZS casto prebere veleni “automaticky”, aniz
by o tom informoval KOPIS, zasahujici hasice nebo velitele JSDH.


Problematiku spatruji zejmena ve vnikani do uzavrenych prostor bez pritomnosti PCR.
Protoze pojem “nebezpeci z prodleni” je tak obecne definovan, ze si jako velitel
nedovolim bez PCR vstup do objektu (s vyjimkou napr. pokud je evidentni, ze je
uvnitr pozar). Pokud si predstavime, ze velitel JSDH prijizdi na misto a ziskava casto
kuse a nepresne informace a nema uplne “cas” vytezovat osoby na miste, tak je
samozrejme pro neho slozite rozhodovat o vstupu do uzavrenych prostor. Zvlaste
pokud by nasledne mohl byt za toto vniknuti byt i pravne odpovedny.



Nevnimam. Resp. nikdy jsem se nesetkal se situaci, kdy by velala HZSp anebo JSDH.
Chapu na jednu strnu vetsi zkusenosti ze strany HZS, na druhou stranu jejich
oraganizace veleni je take casto zmatecna. Me zkusenosti jsou takove, ze si vzdy HZS
prebere veleni bez ohledu na situaci a zkusenosti, takze se mi situace sptane hodnoti.



Obecne, pokud uz vezmeme jen bojovy a cvicebni rad pro zdolavani pozaru,
dostavame se zcela mimo realitu zdolavani pozaru, jak funguje v praxi.

Respondent č. 8


V rámci jednotky požární ochrany kt. III. zastávám funkci hasiče, po dobu 7 let.
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Ano, zejména záležitosti týkající se vysokého rizika odpovědnosti za případné
porušení předpisů týkajících se věcného vymezení. Je spornou otázkou do jaké míry
může například hasič provádět první pomoc a kam až toto oprávnění sahá, to samé
například zadržení řidiče dopravní nehody hasičem atd.



Vzniká často komunikační šum, díky kterému jsou tyto nesrovnalosti patrné. Zejména
v počátku, kdy se na místo větší události sjíždí více jednotek, každá přijíždí se svým
velitelem... Problém je také v průběhu většího zásahu, kdy si velení zásahu mezi sebou
velitelé často mění.



Nemá. Opět se týká nízké ochrany hasiče v případě rozhodnutí, často je velice těžké
posoudit oprávněnost dané činnost a je velice jednoduché a v praxi se stává, že se
jedná protizákonně. Týká se to například otázky průjezdnosti ulic, kdy je v případě
poškození špatně zaparkovaného auta trestán hasič – strojník (řidič). Další situací je
komunikace s čumily, tedy vykazování veřejnosti mimo daný prostor apod.



Ačkoli by formálně žádné takové rozdíly neměly být, v neformálním pojetí má vždy
velitel, který je příslušníkem HZS, určité výsadnější postavení.



Tyto legislativní problémy vznikají velmi často, hasiči se totiž musí řídit nejen zákony
ČR, nařízeními vlády, vyhláškami města/obce, ale i vnitřními předpisy. V praxi jsou
však mnohá tato pravidla neuchopitelná a hasiči překáží – v případě ochrany osob,
zvířat či majetku tak hasič zpravidla volí obejití těchto pravidel i za cenu porušení
a případného trestu.

Respondent č. 9


V jednotce kat. V. působím dva roky ve funkci “hasič”.



Asi bych to nenazýval problémem. Ono většinou při nějaké větší mimořádné události
dojde k takovému specifickému chaosu. Hasiči jsou sice trénováni na mnoho modelů
situací, ale každá ta událost se vždy vyvíjí podle spousty neznámých. Mně se třeba
stalo, že při jedné události mi velitel úseku nařídil jít s dýchací technikou do skladu
dohašovat a rozebírat podlahu. Přesto, že tam byl sud s neznámou látkou. Za krátko
přišel jiný velitel s termokamerou a začal na mne řvát, ať odtamtud vypadnu kvůli
přehřátému barelu s neznámou látkou. To je ten “specifický chaos”.



Ono tohle co se týká teorie je pevně a striktně daný proces, který závisí hodně
na mnoha faktorech jako je například tip události nebo prostředí. Třeba velitel místní
jednotky podniku má právo před všemi veliteli (ne v případě velitele JSDHp).
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Legislativně je to spousta řádků a textů. Nebo může pak velitele určovat ředitel
územního odboru, stanice atp... Co se týká praxe, tak já jsem jenom pěšák a se zmatky
při přebírání velení jsem se moc nesetkal. Neříkám, že nejsou. Ono Vám stejně přijde
pak, že je velitel každý.


Ono tohle je dost nešťastné. Veškerá zodpovědnost padá na hlavu velitele zásahu,
potažmo strojníka. Např. U otevírání uzavřených prostor je dobrý vyčkat na příjezd
PČR. Samozřejmě pokud nejde vyloženě o život. Co se týká průjezdnosti, tam je to asi
taky na uvážení velitele, nebo strojníka. Pak přichází ta legislativnějsí a nepříjemná
situace, kdy se to vyšetřuje a výše zmínění si to obhajují atp...



Rozdíly vnímám zrovna třeba v právu velení, ale mnohdy se stane, že velitel HZS
přenechá velení veliteli JSDH, který byl se svým družstvem na místě jako první. Co se
týká ostatních složek IZS, tak si myslím, že by se všechny velící složky měly
doplňovat a každá řídit svůj úsek.



Nevím, teď si žádné moc nevybavuju. Může toho být spousta.

Respondent č. 10


V rámci jednotky kat. V. funguji jako velitel družstva téměř 5 let.



V praxi jako největší problém vnímám nepřehledný systém rozdělování úkolů v rámci
IZS. Pokud je nutné jednat rychle, není čas na zdlouhavé dohady koho povolat a jaké
úkoly mu svěřit, je nutné jednat rychle.



Nejasnosti či nesrovnalosti se bohužel objevují velice často, zejména při větších
událostech. Každý z velitelů má tendence se hned na začátku chopit velení, což
v případě setkání více jednotek v praxi prostě nefunguje. Než se jednotliví velitelé
dohodnou, tak to vždy nějakou dobu trvá.



Největší problém shledávám právě v souvislosti s vykazováním osob z místa zásahu.
Předmětné osoby bohužel reagují spíše až na následnou spolupráci s policií a do jejího
příjezdu mají tendence dostávat se co nejblíže a ideálně celou událost dokumentovat
pomocí telefonu. Se vstupy do nemovitostí jsem prozatím problém neměl.



Mezi jednotlivými členy jednotek požární ochrany žádné rozdíly nevnímám. Co se
velitele týče, tak zde je vždy vhodnější, pokud velí příslušník HZS, nicméně hlavně
kvůli tomu, že má více zkušeností a vědomostí než příslušníci jiných kategorií JPO.



Bohužel velice často dochází k porušení právních předpisů, jelikož legislativně nejde
obsáhnout všechny možné situace, které mohou nastat. Pro dosažení efektivní ochrany
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je toto bohužel častokrát jediné východisko a i za cenu vzniku odpovědnosti nelze
postupovat jinak.
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Abstrakt a klíčová slova
Právní aspekty jednotek požární ochrany v rámci integrovaného záchranného systému
Tato diplomová práce rozebírá legislativu zaměřenou na vnitřní bezpečnost státu,
zejména je zaměřena na jednotky požární ochrany a integrovaný záchranný systém. Cílem
diplomové práce bylo otevřít problematické otázky příslušné legislativy. První část se věnuje
teoretickému rozebrání příslušné legislativy a druhá část obsahuje výzkum, který je zaměřen
na ověření aplikace této legislativy v praxi. První kapitola se věnuje věcnému vymezení
složek integrovaného záchranného systému, a to jak složkám základním, tak složkám
ostatním. Rovněž je v ní rozebrána základní koordinace složek integrovaného záchranného
systému. Druhá kapitola popisuje věcné vymezení jednotek požární ochrany vůči ostatním
složkám integrovaného záchranného systému a dále pak představuje jednotlivé druhy
jednotek požární ochrany. Jednotlivé druhy jednotek požární ochrany jsou vymezeny
z hlediska jejich členění, věcného vymezení, zřizování, organizační struktury a personálního
substrátu. Třetí kapitola se již věnuje některým úzce vymezeným aspektům. V této kapitole je
popsána vzájemná spolupráce a fungování jednotek požární ochrany, včetně představení
institutu velitele zásahu, který je naprosto klíčový při zdolávání mimořádné události. Dále se
tato kapitola věnuje právům a povinnostem, které zákonodárce hasičům a veliteli zásahu
přiřkl. Jsou zde nastíněny i rozdíly práv a povinností dle různých kategorií jednotek požární
ochrany. Druhá část práce obsahuje kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo ověřit funkčnost
teoreticky rozebrané legislativy v praxi. Výzkumu se zúčastnilo 10 respondentů, kteří
zastupovali různé funkce a pocházeli z různých kategorií jednotek požární ochrany. Závěrem
práce je konstatováno, že krizová legislativa vztahující se na oblast jednotek požární ochrany
a integrovaný záchranný systém má mnoho problémů, které by měly být do budoucna řešeny.
Klíčová slova: jednotky požární ochrany, integrovaný záchranný systém, práva a povinnosti
hasičů.
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Abstract and keywords
Legal aspects of fire protection units within the Integrated Rescue System
This diploma thesis analyzes the legislation focused on the internal security of the
state, especially it is focused on fire protection units and integrated rescue system. The aim of
the diploma thesis was to open the problematic issues of the relevant legislation. The first part
deals with the theoretical analysis of the relevant legislation and the second part contains
research that is aimed at verifying the application of this legislation in practice. The first
chapter deals with the factual definition of the components of the integrated rescue system,
both the basic components and other components. It also discusses the basic coordination of
the components of the integrated rescue system. The second chapter describes the factual
definition of fire protection units in relation to other components of the integrated rescue
system and then presents the various types of fire protection units. Individual types of fire
protection units are defined in terms of their division, material definition, establishment,
organizational structure and personnel substrate. The third chapter already deals with some
narrowly defined aspects. The chapter describes the mutual cooperation and operation of fire
protection units, including the introduction of the institute of the intervention commander,
which is absolutely key in overcoming an emergency. Furthermore, this chapter deals with the
rights and obligations that the legislature has assigned to firefighters and the intervention
commander. There are also outlined differences in rights and obligations according to
different categories of fire protection units. The second part of the thesis contains qualitative
research, the aim of which was to verify the functionality of the theoretically analyzed
legislation in practice. The research involved 10 respondents who represented different
functions and came from different categories of fire protection units. In conclusion, it is stated
that the crisis legislation relating to the field of fire protection units and integrated rescue
system has many problems that should be addressed in the future.
Keywords: fire protection units, integrated rescue system, rights and obligations of
firefighters.
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