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Abstrakt

Název: Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory v IZS v ČR

Cíle: Cílem bakalářské práce je podat ucelený přehled o ostatních ozbrojených 

bezpečnostních sborech v IZS z hlediska historického, legislativního a 

současného fungování.

Metody: Metody, které v této práci byly použity, jsou zkoumání, rozbor a analýza 

získaných informací, které se týkají ostatních ozbrojených 

bezpečnostních sborů.

            

Výsledky: Ucelený přehled ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů v IZS z 

hlediska jejich historie, současné legislativy a fungování.

Klíčová slova: složky, sbory, integrace, záchrana, bezpečnost



Abstract

Title:           Other Armed Security Forces of the Integrated Rescue System in the Czech 

         Republic.

Objectives: The aim of this Bachelor thesis is to deliver a comprehensive overview of 

         other armed security forces of the IRS from the point of historical,     

         legislative and current functioning.

Methods:     Methods used in this thesis were research, review and analysis of obtained   

         information that are related to other armed security forces.

Results:       A comprehensive overview of other armed security forces of the IRS from 

the point of historical, current legislative and functioning.

Keywords:   Forces, corps, integration, rescue, security.
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Úvod

Široká veřejnost má v dnešní době nedostatek informací a znalostí nejen o IZS, ale také 

o ostatních ozbrojených bezpečnostních sborech v rámci IZS, které tvoří hlavní téma 

této práce. 

Téma je velice aktuální. Nejenže tyto složky plní úkoly v rámci svého působení, ale 

mohou být povolány k plnění úkolů IZS při mimořádných událostech. Tyto události

mohou nastat za hodinu, za den nebo za měsíc. Nelze je přesně předpovídat, a proto na 

ně musíme být připraveni každý den. Tím spíše v současnosti, kdy vzrůstají počty 

teroristických útoků, sílí mezinárodní napětí a vlivem globálního oteplování vzrůstá 

počet přírodních katastrof.

Úvahy o vzniku IZS byly v už v roce 1993, kdy na základě usnesení vlády České 

republiky ze dne 19. května 1993 č. 246 + příloha vzniklo 13 zásad IZS. Tento 

dokument však nebyl dostačující. To se změnilo až vydáním zákona č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému. Impulsem pro vydání tohoto dokumentu byly

rozsáhlé povodně na Moravě v roce 1997. Zde se jasně ukázalo, že Česká republika 

potřebuje stanovit organizaci a součinnost jednotlivých složek IZS při záchranných a 

likvidačních pracích, při mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom. V 

tomto zákoně je také uvedeno rozčlenění IZS na základní a ostatní složky. Je nutno říci, 

že k plnění úkolů primárně slouží základní složky, jako je Policie ČR, HZS ČR, JPO a 

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. Až v případě potřeby rozsáhlejší pomoci 

se aktivují ostatní složky, a to na vyžádání. 

Jejich pomoc byla využita například při povodních v roce 2002. Svým rozměrem a 

následky to byla jedna z největších přírodních katastrof, které Česká republika zažila. 

Bylo zřejmé, že na takovou situaci nestačí pouze základní složky IZS, a tak byla o 

pomoc požádána mimo jiné Armáda České republiky. Jako ostatní ozbrojená 

bezpečnostní složka plnila zejména úkol střežení objektů před rabováním v součinnosti 

s Policií ČR.

Podobně jako Armáda České republiky i ostatní ozbrojené bezpečnostní složky mohou 

plnit úkoly, které napomáhají k zvládnutí situace složkám základním. Primárním cílem 

této práce je podat ucelený přehled o ostatních ozbrojených bezpečnostních složkách 

IZS, a to v rámci jejich historie, legislativy a současné činnosti.
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1. Integrovaný záchranný systém

Základní složky Integrovaného záchranného systému jsou stanovené v zákoně č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. V 

tomto zákoně je také objasněn pojem IZS. IZS znamená koordinovaný postup jeho 

složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací. Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události 

a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více 

složkami integrovaného záchranného systému. (URL1)

Podle výše zmíněného zákona se IZS dělí na základní a ostatní složky. Základními 

složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany 

zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé 

zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. (URL1)

Mezi ostatní složky IZS patří 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. (URL1)

1.2 Základní složky IZS

Mimořádná událost může vzniknout kdykoliv a kdekoliv. Z tohoto důvody základní 

složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost a rozmísťují své síly a prostředky po celém 

území České republiky. (URL1)

1.2.1 Hasičský záchranný sbor České republiky

Hasičský záchranný sbor České republiky je zřízen na základě zákona č. 320/2015 Sb., 

o Hasičském záchranném sboru České republiky, který nabyl platnost 1. ledna 2016 a 

nahradil tak původní zákon č. 238/2000., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky. HZS ČR spadá pod Ministerstvo vnitra a je jednotným bezpečnostním

sborem, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, 

zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. 

HZS ČR se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním 

úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, 

integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů. (URL2)
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Úkoly sboru plní příslušník hasičského záchranného sboru ve služebním poměru, ve 

státní službě a zaměstnanec České republiky zařazený v hasičském záchranném sboru v 

pracovním poměru. (URL2)

Organizační strukturu HZS ČR tvoří:

a) generální ředitelství,

b) hasičské záchranné sbory krajů, jejíž součástí jsou územní odbory,

c) záchranný útvar,

d) škola,

e) Hasičský útvar ochrany Pražského hradu. (URL2)

Generální ředitelství řídí 14 hasičských záchranných sborů krajů, Hasičský útvar 

ochrany Pražského hradu, záchranný útvar, školu a je také nadřízeným správním 

orgánem ve věcech, ve kterých rozhodují tyto orgány. Dále vykonává úkoly 

ministerstva vnitra, a to ve věcech požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního 

nouzového plánování, integrovaného záchranného systému nebo na úseku krizového 

řízení, s výjimkou oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. (URL2)

Hasičské záchranné sbory krajů tvoří výkonnou složku HZS ČR, a to ve věcech požární 

ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, IZS, krizového řízení, s 

výjimkou oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Součástí hasičských 

záchranných sborů krajů jsou územní odbory, které mají dále ve své struktuře územně 

dislokované stanice. Hasičský záchranný sbor kraje je tvořen příslušníky a zaměstnanci

a obsluhuje pracoviště pro příjem tísňového volání na čísle 150. (URL2)

Záchranný útvar má sídlo v Hlučíně. Zde působí 2 záchranné roty (Záchranná rota a 

Speciální záchranná rota). Záchranné roty jsou dále dislokovány v Jihlavě a Zbirohu, v

obou případech po jedné rotě. Záchranný útvar plní úkoly spojené s řešením 

mimořádných událostí velkého rozsahu, kde je nutností využití speciální techniky, 

kterou záchranný útvar disponuje. Záchranný útvar dále plní úkoly v oblasti školící, 

výcvikové a vzdělávací. (URL2)

Škola poskytuje vzdělání v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, 

integrovaného záchranného systému a krizového řízení za podmínek stanovených 
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školským zákonem a provádí odbornou přípravu podle zákona o požární ochraně. 

(URL2)

Hasičský útvar ochrany Pražského hradu vznikl 1. ledna 2016. Jeho hlavním úkolem je 

zajištění požární ochrany Pražského hradu. Kromě toho vykonává útvar běžnou 

hasičskou činnost ve vlastním zásahovém obvodu, působí v oblastech protichemické 

ochrany, ochrany památek a kulturního dědictví. (URL3) 

1.2.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje 

jednotkami požární ochrany

Základním legislativním ukotvením pro jednotky požární ochrany je zákon ČNR č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon pojednává 

v části čtvrté například o jednotkách sborů dobrovolných hasičů, jednotkách hasičského 

záchranného sboru podniku, definuje JPO, druhy JPO a v neposlední řadě také 

stanovuje základní úkoly JPO. (URL4) 

JPO se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), 

požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava 

automobilů, agregáty, apod.). Základním úkolem JPO je chránit životy, zdraví a majetek 

obyvatel před požáry, živelními pohromami a poskytovat účinnou pomoc při 

mimořádných událostech. (URL5) 

Možnosti JPO jsou však omezené, a to z hlediska vybavení, odbornosti a kompetencí při 

provádění zásahu. Z hlediska plošného pokrytí se JPO dělí na 4 kategorie dle 

zřizovatele a vztahu osob vykonávajících činnost ke zřizovateli na:

a) Jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou zřizovány 

státem. V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského 

záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru,

b) Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec. 

Činnost v těchto jednotkách vykonávají členové na základě dobrovolnosti, 

případně někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci 

nebo k hasičskému záchrannému sboru kraje,

c) Jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku) jsou zřizované 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují 
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činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Činnost v těchto 

jednotkách vykonávají zaměstnanci jako své povolání v pracovním poměru.

d) Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku) jsou zřizované 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují 

činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Činnost v těchto 

jednotkách vykonávají zaměstnanci na základě dobrovolnosti. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek 2014)

Na každý druh JPO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační hodnoty, 

jež je dána dobou výjezdu a územní působností. Nároky jsou rozdílné i z hlediska 

odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti. Tyto rozdílné nároky vypovídají o 

schopnosti JPO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na místě zásahu. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

Územní působností JPO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu 

jednotky k místu zásahu, která vymezuje území jejího standardního působení, tzv. 

"hasební obvod". Vyjadřuje se buď v minutách, nebo v kilometrech. Při stanovení 

územní působnosti jednotek PO se vycházelo ze statistické analýzy zásahů jednotek PO 

a v potaz se braly i zkušenosti z ostatních evropských států. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 

2014)

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami se dle operační hodnoty dělí jednotky 

PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI.

Tabulka 1: Operační hodnota JPO

Kategorie 
jednotky 
PO

JPO 1 JPO 2 JPO 3 JPO 4 JPO 5 JPO 6

Doba 
výjezdu 
(min)

2 5 10 2 10 10

Územní 
působnost
(min)

20 10 10 Není Není Není

Druh 
jednotky 
PO

HZS kraje SDH obce SDH obce HZS 
podniku

SDH obce SDH 
podniku

(HZSCR)
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1.2.3 Policie České republiky

Policie České republiky (dále jen „policie“) je zřízena na základě zákona č. 273/2008

Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 

1. ledna 2009 a nahradil tak zákon č. 283/1991. Policie je jednotný ozbrojený 

bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a 

majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti a plnit úkoly podle trestního 

řádu. Dále plní úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, 

přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou 

součástí právního řádu. (URL6)

Policie je součástí Ministerstva vnitra, které vytváří podmínky pro plnění úkolů policie.

Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi vnitra. Policie zajišťuje 

obsluhu tísňové linky na čísle 158 a její strukturu tvoří policejní prezidium, 14 

krajských ředitelství, územní odbory, které se dále dělí na obvodní oddělení. Do 

organizační struktury patří i speciální útvary s celostátní působností jako například 

ÚRNA či ÚOOZ. (URL6)

Financování činnosti policie zajišťuje Ministerstvo vnitra, a to v rámci rozpočtové 

kapitoly. Příjmy, které policie získává například vybíráním pokut, jsou příjmem státního 

rozpočtu. (URL6)

Policie jako základní složka IZS provádí při mimořádných událostech především tyto 

činnosti:

a) uzavírání zájmových prostorů a regulaci vstupu a opuštění těchto prostor,

b) regulaci dopravy v prostoru mimořádné události,

c) šetření okolnosti vzniku mimořádné situace k objasnění příčin jejího vzniku,

d) plnění úkolů souvisejících s identifikací zemřelých,

e) řešení ochrany a zabezpečení movitého a nemovitého majetku a eventuálně 

eliminaci kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace,

f) plnění dalších úkolů podle pokynu velitele zásahu nebo řídící složky IZS.

(Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

Krajská ředitelství policie sídlí v krajských městech a územní obvody ve správním 

obvodu obcí s rozšířenou působností. (URL6)
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1.2.4 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby

Do nabytí účinnosti zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění 

pozdějších předpisů byla činnost zdravotnické záchranné služby řízena na základě 

vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Tento zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2012.

(URL7)

Nepřetržitá zdravotnická pomoc je v České republice zajišťována poskytovateli

zdravotnické záchranné služby, kteří jsou zřízeni krajem. ZZS je tvořena 14 územními 

středisky, které pokrývají území všech krajů výjezdovými stanovišti. Tato stanoviště 

disponují výjezdovými skupinami, které řídí zdravotnické operační středisko, a jejich 

dojezdová doba je stanovena do dvaceti minut. Zdravotnické operační středisko také 

zajišťuje nepřetržitý provoz tísňového volání na čísle 155. Ministerstvo zdravotnictví 

má vůči ZZS metodickou a koordinační funkci. Hlavní činností ZZS je poskytování

zejména přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo 

v přímém ohrožení života. (URL7)

Další činnosti, které jsou zahrnuty do působnosti ZZS, jsou:

a) vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového volání, rozhodování o 

nejvhodnějším okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu 

pacienta, rozhodování o vyslání výjezdové skupiny, rozhodování o 

přesměrování výjezdové skupiny a operační řízení výjezdových skupin,

b) řízení a organizace přednemocniční neodkladné péče na místě události a 

spolupráce s velitelem zásahu složek integrovaného záchranného systému,

c) spolupráce s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče,

d) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do 

příjezdu výjezdové skupiny na místo události,

e) vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných 

výkonů k záchraně života, provedené na místě události, které směřují k obnovení 

nebo stabilizaci základních životních funkcí pacienta,

f) soustavná zdravotní péče a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních 

funkcí pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové 
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péče, a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému 

pracovníkovi cílového poskytovatele akutní lůžkové péče,

g) přeprava pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek 

soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí z 

prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak,

h) přeprava tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a 

nelze-li přepravu zajistit jinak,

i) třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny 

při hromadném postižení osob v důsledku mimořádných událostí nebo krizových 

situací. (Vilášek,Fiala, Vondrášek 2014)

Mezi výjezdové skupiny patří:

a) Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci - součástí skupiny je lékař. Tato 

skupina vyjíždí pouze k závažným případům, které vyhodnotí zdravotnické 

operační středisko. 

b) Výjezdová skupina v systému Rendez-Vous - setkávání rychlé lékařské pomoci 

a rychlé zdravotnické pomoci

c) Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci - součástí není lékař. (Vilášek, 

Fiala, Vondrášek 2014)

V ČR je také poskytována letecká záchranná služba - součástí je lékař a slouží převážně

k rychlejšímu zásahu v terénu a šetrnějšímu transportu pacienta do vzdálenějších

zdravotnických zařízení. Tuto službu zajišťují soukromé subjekty a státní

organizace. (URL8) 

Dostupnost ZZS je zajištěna plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami. V 

tomto plánu nalezneme počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na 

demografických, topografických a rizikových parametrech území. Dojezdová doba musí 

být dodržena s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo 

povětrnostních podmínek nebo jiných případů hodných zvláštního zřetele. Plán 

vydávává kraj a musí se aktualizovat nejméně jednou za dva roky. (URL7)
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Zdravotnickým zařízením poskytovatele zdravotnické záchranné služby se rozumí 

prostory a mobilní prostředky určené pro poskytování zdravotnické záchranné služby. 

Organizační strukturu zdravotnického zařízení vždy tvoří:

a) ředitelství,

b) zdravotnické operační středisko,

c) výjezdové základny s výjezdovými skupinami,

d) pracoviště krizové připravenosti,

e) vzdělávací a výcvikové středisko. (URL7)

1.3 Ostatní složky IZS

Ostatní složky IZS jsou uvedeny v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému, ve znění pozdějších předpisů. Tyto složky se aktivují na vyžádání velitele 

zásahu cestou operačních a informačních středisek IZS a to v případech, kdy základní 

složky nebudou mít dostatek sil a prostředků při řešení mimořádných událostí. Síly a 

prostředky, které ostatní složky poskytují na vyžádání, jsou uvedeny v Ústředním 

poplachovém plánu IZS. Ostatními složkami jsou:

a) vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,

b) ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,

c) ostatní záchranné sbory,

d) orgány ochrany veřejného zdraví,

e) havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,

f) zařízení civilní ochrany,

g) neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím. (URL1)

1.3.1 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil

Legislativní ukotvení najdeme v zákoně č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 

republiky, kde v části druhé § 3 je stanoveno, že ozbrojené síly se dělí na Armádu, 

Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Na řízení ozbrojených sil se 

podílí prezident, vláda, Ministerstvo obrany a náčelník Vojenské kanceláře prezidenta 

republiky. (URL9) 
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Prezident je podle § 5 vrchní velitel ozbrojených sil. Dále má ve své pravomoci 

schvalování základních vojenských řádů, jmenování a odvolání náčelníka Vojenské 

kanceláře prezidenta republiky. Vláda podle § 6 na návrh ministra obrany schvaluje 

strukturu armády, koncepci výstavby armády a stanoví celkové počty vojáků 

ozbrojených sil Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže - v tomto 

případě předkládá návrh také ministr, po dohodě s náčelníkem Vojenské kanceláře 

prezidenta republiky. Ministerstvo obrany podle § 7 stanoví a realizuje opatření k 

rozvoji armády, provádí kontrolu armády a zřizuje vojenská vyznamenání. (URL9)

Mezi základní úkoly ozbrojených sil patří příprava k obraně České republiky v případě 

vnějšího napadení. Dále plní úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků 

České republiky o společné obraně proti napadení, a spolupracují s cizími ozbrojenými 

silami. (URL9)

Nejvýznamnější složkou ozbrojených sil je Armáda České republiky, která je od roku 

2005 plně profesionální. Významným se stal také rok 1999, kdy ČR byla přijata do 

NATO. To pro ni znamenalo výhody kolektivního zajištění vlastní obrany a bezpečnosti 

a účast na mezinárodních misích. Armáda plní v rámci IZS své úkoly při mimořádných 

událostech velkého rozsahu (povodně, teroristický útok atd.), kde sehrává 

nezastupitelnou a významnou roli. (URL10) 

Vojenská kancelář prezidenta ČR má za úkol výkon pravomocí prezidenta a řízení 

Hradní stráže, která provádí ostrahu sídla prezidenta, zejména Pražského hradu a zámku 

Lány. (URL9)

1.3.2 Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory

Základním legislativním dokumentem je zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, z kterého je zřejmé, že mezi bezpečnostní sbory patří: 

Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České 

republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. (URL11) 

Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR jsou hlavními složkami IZS dle zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a jsou popsané výše. Bezpečnostní 

informační služba a Úřad po zahraniční styky jsou zpravodajskými službami, které 

podléhají svým specifickým zákonům, a to zejména zákonu č. 153/1994 Sb., o 
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zpravodajských službách ČR, z něhož vyplývá, že úkolem zpravodajské služby je 

získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu a obranu 

České republiky. Generální inspekce bezpečnostních sborů vyhledává, odhaluje a 

vyšetřuje trestné činy, jejichž pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, 

příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů. Z 

výše uvedeného lze usuzovat, že při řešení mimořádných událostí aktivně působí 

zejména celní správa a vězeňská služba. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

Celní správa České republiky (dále jen „celní správa“) se řídí zákonem č. 17/2012 Sb., o 

Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Z obecného ustanovení § 1

lze říci, že organizační struktura je dvoustupňová a tvoří ji Generální ředitelství cel ČR 

a jemu podřízených 15 celních úřadů. Celní správa je ozbrojeným bezpečnostním 

sborem a plní dva základní úkoly. Těmi jsou ochrana a regulace domácího trhu formou 

výběru cla a výběru daní. Příslušníci celní správy ČR mohou být z titulu ozbrojeného 

bezpečnostního sboru povoláni k řešení mimořádných událostí v rámci nasazení složek 

IZS. (URL12) 

Vězeňská služba České republiky (dále jen „vězeňská služba“) je stejně jako Celní 

správa ozbrojeným bezpečnostním sborem a to podle zákona č. 555/1992 Sb., o 

Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Vězeňská služba zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu 

odnětí svobody a také ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě 

soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Na těchto 

úkolech se podílí jak Vězeňská služba, tak i Justiční stráž. Příslušníci Vězeňské služby 

České republiky mohou být z titulu ozbrojeného bezpečnostního sboru povoláni k řešení

mimořádných událostí v rámci nasazení složek IZS. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

1.3.3 Ostatní záchranné sbory

Mezi ostatní záchranné sbory patří Báňská záchranná služba, Vodní záchranná služba 

Červeného kříže, Horská služba, Svaz záchranných brigád kynologů ČR a neziskové 

organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

a) Báňskou záchrannou službu tvoří fyzické či právnické osoby, které provádějí 

hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. Hlavním 

úkolem je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských životů a 
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majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí a zdolávání 

havárií a odstraňování následků havárií. Báňskou záchrannou službu tvoří hlavní 

báňské záchranné stanice, které máme v České republice čtyři, a závodní báňské 

záchranné stanice. Každá hlavní a závodní báňská záchranná stanice má svoje 

báňské záchranné sbory. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

b) Vodní záchranná služba ČČK je dobrovolnou občanskou organizací, jejímž 

úkolem je záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na 

otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti, zajišťování bezpečnosti v 

aquaparcích, bazénech a koupalištích, komplexní vzdělávací řád a plnění úkolů 

jako aktivní součást IZS. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

c) Horská služba České republiky v současnosti nemá legislativní ukotvení, které 

by souhrnně upravovalo její činnost a organizaci. Mezi hlavní činnost horské 

služby patří organizace a provádění záchranných a pátracích prací v horském 

terénu, poskytování první pomoci a případné zajištění převozu raněných do 

nejbližšího zdravotnického zařízení, vytváření podmínek pro bezpečnost 

návštěvníků hor. Základní činnost horské služby nyní zajišťuje zejména Horská 

služba ČR, o.p.s., jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, která 

spolupracuje s Horskou službou o.s., sdružující dobrovolné členy. Horská služba 

ČR disponuje i profesionálními členy, kteří fungují v rámci Horské služby ČR, 

o.p.s., ale tato skupina není tak početná a bez spolupráce dobrovolníků by 

nebylo možné zajistit její fungování. Číslo horské služby ČR je +420 1210 a 

funguje nepřetržitě. (URL13) 

d) Svaz záchranných brigád kynologů České republiky (dále jen „SZBK“) je 

občanským sdružením zabývajícím se záchrannými pracemi pomocí speciálně 

vycvičených psů. SZBK aktivně spolupracuje s orgány IZS a dalšími jim 

podobnými (například Český červený kříž, horská služba). Záchranní psi se 

využívají k vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou a nejvíce k 

vyhledávání jak živých, tak mrtvých osob zavalených v sutinách. (URL14)

1.3.4 Orgány ochrany veřejného zdraví

Základní legislativní ukotvení nalezneme v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. Hlava pět § 78 nám říká, že mezi správní orgány veřejného zdraví 

patří Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a 

Ministerstvo vnitra. (URL15)
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Ministerstvo zdravotnictví přispívá k ochraně a podpoře veřejného zdraví následující 

činností: řídí a kontroluje krajské hygienické stanice, nařizuje mimořádná opatření při 

epidemii, stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních 

onemocnění, zajišťuje a koordinuje zpracování Pandemického plánu ČR, usměrňuje 

výkon státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví prováděný 

Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra. (URL15)

Krajské hygienické stanice jsou správními úřady a mezi jejich hlavní činnosti patří 

vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v oblasti 

ochrany a podpory veřejného zdraví, vykonávání státního zdravotního dozoru nad 

dodržováním zákazů, zásad správné výrobní praxe a ochrany zdraví při práci, stanovení 

protiepidemických opatření či provádění epidemiologických šetření. (URL15)

Ministerstvo obrany plní úkoly státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného 

zdraví včetně státního zdravotního dozoru v ozbrojených silách. Specializované činnosti 

pro účely státního zdravotního dozoru v působnosti Ministerstva obrany vykonává 

Ústřední vojenský zdravotní ústav. (URL15)

Ministerstvo vnitra plní úkoly státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného 

zdraví včetně státního zdravotního dozoru v bezpečnostních sborech, s výjimkou 

Vězeňské služby České republiky. Specializované činnosti pro účely státního 

zdravotního dozoru v působnosti Ministerstva vnitra vykonává organizační složka státu 

jím zřízená. (URL15)

1.3.5 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby

Havarijními službami se rozumí služby zřizované právnickými osobami. Lze s nimi

uzavřít například dohodu o věcné pomoci nebo je v případě mimořádné události i bez 

předchozí dohody požádat o věcnou pomoc. Při záchranných a likvidačních pracích 

zajišťují odstranění veškerých poruch, které souvisí s jejich odborností. Mezi tyto 

služby patří havarijní a poruchové služby (energetika, vodárenství, plynárenství), dále 

pak technické a komunální služby. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

1.3.6 Zařízení civilní ochrany

Základním legislativním ukotvením je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému, který v části první § 2 vymezuje pojem zařízení civilní ochrany 
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bez právní subjektivity (dále jen "zařízení civilní ochrany"), které je součástí právnické 

osoby nebo obce a je určené k ochraně obyvatelstva. Tvoří je zaměstnanci, věcné 

prostředky nebo jiné osoby na základě dohody. Mezi úkoly zařízení civilní ochrany 

patří zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 

k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. (URL1)

Dalším základním prováděcím předpisem je vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška se 

zaměřuje na postup při zřizování zařízení civilní ochrany a odborné přípravy personálu, 

informování právnických a fyzických osob, na jednotný systém varování a vyrozumění, 

poskytování tísňových informací, provádění a zajištění evakuace, kolektivní a 

individuální ochranu, požadavky ochrany obyvatelstva a civilní ochranu v územním 

plánování a stavebním řízení. Dokument nižší právní úrovně je i dokument Koncepce 

ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)

1.3.7 Neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k 

záchranným a likvidačním pracím 

Činnost neziskových organizací a sdružení občanů je zapojena do IZS formou různých 

smluv. Při mimořádných událostech lze občanskou aktivitu rozdělit na odbornou pomoc 

a humanitární pomoci. Neziskové organizace a sdružení občanů spolupracují s 

Generálním ředitelstvím HZS ČR, a to v oblasti zabezpečení IZS, kam patří Horská 

služba, Český červený kříž, Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, 

Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti, Svaz záchranných

brigád kynologů ČR, a v oblasti požární ochrany, kam patří Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezka, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota, Česká asociace 

hasičských důstojníků. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

Od roku 2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, zanikl název občanské 

sdružení a byl nahrazen názvem zapsaný spolek. (URL16) 



24

2. Cíle, úkoly a metody práce

2.1 Cíle

Cílem bakalářské práce je podat ucelený přehled o ostatních ozbrojených 

bezpečnostních sborech v IZS z hlediska historického, legislativního a současné 

činnosti.

2.2 Úkoly

Hlavním úkolem práce je získání informací z odborné literatury, oficiálních webových 

stránek a platné legislativy. Následné zpracování a vytvoření uceleného obrazu o 

ostatních ozbrojených bezpečnostních sborech.

2.3 Metody

Metody, které v této práci byly použity, jsou zkoumání, rozbor a analýza získaných 

informací, které se týkají ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů.

3. Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory v rámci IZS v ČR

Ozbrojená složka je taková složka, u které jsou příslušníci oprávněni držet a nosit 

služební zbraň. Každá složka se při použití zbraně řídí svými příslušnými zákony. V 

rámci jednotlivých složek příslušníci mají při používání služební zbraně různé 

pravomoci.

Na základě rozdělení, které je popsáno v teoretické části, lze konstatovat, že mezi 

ostatní ozbrojené bezpečnostní složky v IZS patří Armáda České republiky, Vojenská 

kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž, Vězeňská služba a Celní správa České 

republiky. Policie ČR je také v rámci IZS ozbrojenou složkou, ale základní. Do tohoto 

zařazení tedy nepatří a je popsána v teoretické části.

3.1 Armáda České republiky

3.1.1 Historie

Prvním předchůdcem Armády České republiky byla Československá armáda. Základy 

československé armády byly formovány již v průběhu první světové války. K jejímu 

vytvoření aktivně přispěli vojáci československých legií, kteří se stali páteří nově 

budovaných československých ozbrojených sil. První jednotky rodící se nezávislé 

československé armády přísahaly věrnost budoucí republice dne 30. června 1918. 

Francouzská vláda tehdy oficiálně uznala právo Čechoslováků na samostatný stát. Od 
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roku 2002 je proto 30. červen slaven jako Den ozbrojených sil. V období mezi 

světovými válkami patřila československá armáda k nejlépe vyzbrojeným. Po 

modernizaci výzbroje a obranného systému ve druhé polovině 30. let se naše ozbrojené 

síly vyznačovaly na dnešní poměry obrovskými početními stavy. Jak ukázala 

mobilizace v roce 1938, armáda byla připravena. Po podpisu mnichovské dohody v roce 

1938 došlo ke ztrátě pohraničních opevnění a armáda se podílela na zajištění nových 

státních hranic. V roce 1939 byla země anektována nacistickým Německem a vznikl 

protektorát Čechy a Morava. Československá armáda byla rozpuštěna. (URL17) 

Během druhé světové války českoslovenští dobrovolníci získaly bojové zkušenosti 

například v řadách Královského vojenského letectva Velké Británie jako letci a 

příslušníci pozemního personálu. Mnozí vojáci a důstojníci bývalé československé 

armády se zapojili i do domácího protinacistického odboje nebo působili v 

partyzánském hnutí. Domácí odboj byl podporován československou exilovou vládou v 

Londýně. (URL17)

Po roce 1948, kdy moc v Československu převzali komunisté, došlo v armádě k 

výrazným změnám. (URL17)

V padesátých letech bylo zásadní změnou vznik nových druhů vojsk - letectvo, vojsko 

protivzdušné obrany státu. Léta šedesátá byla charakteristická snahou o co největší 

motorizaci armády a zlepšení ochrany před zbraněmi hromadného ničení. V roce 1954 

byl název Československá armáda změněn na Československá lidová armáda (ČSLA). 

V roce 1955 byla podepsána dohoda o vzájemné pomoci a spojenectví mezi armádami 

východního bloku, která nesla název Varšavská smlouva. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 

2014)

V období studené války, které bylo charakteristické vysokým mezinárodním napětím 

mezi západními demokratickými a východními komunistickými státy, jehož důsledkem 

bylo rostoucí zbrojení a zlepšování výbavy armád. Mezinárodní události zaměstnávaly 

armádu natolik, že jen ojediněle byla nasazena na podporu civilního obyvatelstva 

například při povodních. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

V roce 1968, konkrétně 21. srpna, došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy do naší 

republiky. To mělo za následek negativní postoj veřejnosti vůči ozbrojeným silám.

Zejména pak armáda ČR musela dokazovat, že její hlavní úkol není naplňování 
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politických idejí, ale ochrana civilního obyvatelstva a hranic republiky před vnějším 

napadením. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

Po změně režimu v listopadu 1989 došlo k přejmenování naší armády na 

Československou armádu. Po zániku Československa se armáda v roce 1993 rozdělila 

na Armádu České republiky a Armádu Slovenské republiky. Začalo nové budování 

armády demokratického státu a proces vytvoření a zavedení nové legislativy. Zásadní 

bylo přijetí České republiky do svazku Severoatlantické smlouvy v roce 1999. (Vilášek, 

Fiala, Vondrášek 2014)

Od roku 2000 se ozbrojené síly člení na Hradní stráž, Vojenskou kancelář prezidenta 

republiky a Armádu ČR. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

V roce 2004 zanikla základní vojenská služba, která fungovala od dob první republiky,

a zároveň jsou vytvořeny podmínky pro vznik aktivní zálohy. Armáda České republiky 

se stává plně profesionální armádou. (URL18)

3.1.2 Legislativa Armády České republiky

Jeden z hlavních legislativních dokumentů pro AČR je zákon č. 219/1999 Sb., o 

ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Upravuje postavení, 

úkoly a členění ozbrojených sil České republiky (dále jen ozbrojené síly), jejich řízení, 

přípravu a vybavení vojenským materiálem. Zákon dále upravuje použití vojenské 

zbraně vojáky v činně službě a náhradu škody. Mezi hlavní úkoly armády také patří 

použití jejích sil a prostředků ve prospěch IZS, a to k záchranným a likvidačním pracím. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

S výše uvedeným zákonem souvisí zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, 

který nabyl účinnosti 1. července 2016. Tento zákon upravuje právní postavení vojáka v 

záloze, průběh vojenské činné služby, na kterou byl voják v záloze povolán, jeho 

nároky související s výkonem vojenské činné služby, podmínky pro zařazení a vyřazení 

z aktivní zálohy a podmínky finanční podpory zaměstnavatele vojáka v záloze 

zařazeného do aktivní zálohy. (URL19)

Služební poměr vojáku z povolání, konkrétně tedy jeho vznik, změnu, zánik a obsah,

upravuje zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

(Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)
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Další zákon, který souvisí s AČR, je zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím 

zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. V zákoně jsou otázky týkající 

se branné povinnosti, vojenských správních úřadů, vojenské činné služby mimo stav 

ohrožení státu nebo mimo válečný stav, vojenské činné služby za stavu ohrožení státu a 

za válečného stavu, odvodního řízení, opatření související s vyhlášením stavu ohrožení 

státu nebo za válečného stavu, některá opatření související s vyhlášením stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu, vojáků ve výslužbě, posuzování zdravotní způsobilosti 

vojáků při přezkumném řízení, vojenské evidence, ohlašovací povinnosti a vojenských 

dokladů, vstupu občana nebo vojáka v záloze do ozbrojených sil jiného státu, stanovení 

nebo úpravy vojenské hodnosti, správních deliktů. (URL20)

Další právní dokument související s Armádou ČR je zákon č. 222/1999 Sb., o 

zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a 

fyzických osob k zajišťování obrany České republiky (dále jen "obrana státu") před 

vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností. Tuto soustavu 

branného zákonodárství doplňují politicko-strategické dokumenty. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek 2014)

3.1.3 Současná činnost

Armáda ČR si musela projít dlouhým a složitým vývojem, aby mohla fungovat v 

podobě, jakou jí známe dnes. Armáda ČR je v současnosti především určena k obraně 

státu proti vnějšímu vojenskému napadení. Může se také podílet na plnění úkolů 

vyplývajících z Charty Organizace spojených národů, ze Severoatlantické smlouvy a 

dalších mezinárodních smluv. (URL17)

AČR lze využít k podpoře civilních orgánů na území státu v rámci IZS. V tomto případě 

může být nasazena k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných 

situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí 

či k likvidaci jejich následků. Jedná se zejména o povodně, rozsáhlé lesní požáry, 

sněhové kalamity, zemětřesení a průmyslové nebo ekologické havárie s rozsáhlým 

chemickým, biologickým a radiačním ohrožením. AČR je také připravena k posílení 

Policie České republiky v souvislosti s potřebou zajistit vnitřní pořádek a bezpečnost. 

(URL17)
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Strukturu AČR tvoří náčelník Generálního štábu AČR, velení AČR, pozemní síly, 

vzdušné síly a Velitelství výcviku - Vojenská akademie, která zejména provádí 

základní, odbornou a speciální přípravu vojáků z povolání a příslušníků aktivní zálohy.

(URL17)

Obrázek 1: Organizační struktura AČR

(https://pokos.army.cz/sites/pokos.army.cz/files/dokumenty/zakladni-

stranka/prirucka_pokos_pro_zs_-_text.pdf)

Mezi hlavní úkoly pozemních sil patří vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochrana 

komunikací, objektů a prostorů, udržování klidu a pořádku a ochrana civilního 

obyvatelstva při mírových a zahraničních operacích mimo území státu, posílení ochrany 

státní hranice, střežení důležitých objektů na území státu a plnění úkolů ve prospěch 

integrovaného záchranného systému a Policie České republiky. Hlavní údernou sílu 

pozemních sil představují bojové síly. Do struktury pozemních sil dále patří síly bojové 

podpory a síly bojového zabezpečení. Pozemní síly dnes disponují většinou moderní 

technikou a výzbrojí. (URL17)

Hlavním úkolem vzdušných sil je obrana vzdušného prostoru státu. Při ozbrojeném 

konfliktu vzdušné síly zajišťují vybojování vzdušné nadvlády, podporu pozemních sil, 

průzkum, přepravu a zásobování vojsk. V době míru zajišťují službu pátrání a záchrany 

určenou k pomoci posádkám letounů v nouzi, leteckou záchrannou službu, lety ve 

prospěch Institutu klinické a experimentální medicíny, ale i přepravu ústavních a 

vládních činitelů. V rámci IZS vzdušné síly pomáhají při katastrofách a živelních 

pohromách. Vzdušné síly disponují moderní technikou včetně nadzvukových letounů 

JAS-39 Gripen, které v rámci závazku k Severoatlantické alianci byly nasazeny k 

ochraně vzdušného prostoru pobaltských států. Hlavní údernou sílu tvoří bojové 

jednotky. Do struktury vzdušných sil dále patří jednotky bojové podpory a jednotky 

bojového zabezpečení. (URL17)



29

V současné době AČR spadá do působnosti Ministerstva obrany. Je tvořena vojáky z 

povolání, kteří vykonávají vojenskou činnou službu ve služebním poměru jako své 

zaměstnání, a ze záloh ozbrojených sil. Zálohy ozbrojených sil se dělí na povinnou a 

aktivní zálohu. V případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se činná 

služba, která zahrnuje vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, mění na 

mimořádnou službu, jež je spojena s realizací praktických opatření pro obranu státu. 

(URL17)

Mobilizace ozbrojených sil je hromadné povolávání vojáků v záloze k výkonu 

mimořádné služby za válečného stavu. Mobilizace ozbrojených sil může být částečná 

nebo všeobecná. (URL20)

Jak už je zmíněno na začátku této kapitoly, Armádu ČR lze využít k podpoře civilních 

orgánů na území státu v rámci IZS při řešení mimořádných situací a krizových stavů. 

Na plnění těchto úkolů vyčleňuje síly a prostředky, které jsou uvedeny v Ústředním 

poplachovém plánu IZS ČR. Tyto síly a prostředky se nazývají odřady a o nasazení 

rozhoduje náčelník Generálního štábu AČR. AČR je sice ostatní složkou, ale její funkce 

v rámci IZS je významná a nezastupitelná. (URL21)

Tabulka 2: Síly a prostředky AČR pro IZS

Typ Název Základní schopnost

Počty využitelné 
specializované 
techniky, osob, 

kapacita

Nouzové ubytování

Humanitární

základna a

stavební tým

Převoz materiálu a

vybudování

nouzového tábora

4 odřady,

každý odřad zahrnuje 
materiální základnu

humanitární pomoci s

kapacitou á 450 osob 
(celkem 1800 osob)

Evakuace a 
humanitární pomoc

Odřad k

evakuaci

osob při povodních

Evakuace osob ze 
zatopených oblastí

2 odřady, každý odřad 
zahrnuje: 1 x PTS 10, 1 

x tahač + valník

1x velitelský automobil

Evakuace a 
humanitární pomoc

Odřad k převozu

humanitární pomoci a

nouzovému zásobování

Převoz humanitární 
pomoci a zásobování, 

evakuace osob

2 odřady, každý odřad 
zahrnuje: 1x 

automobil+valník
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Pomoc technikou Vyprošťovací

odřad

Vyproštění vozidel při 
kalamitní situaci

na komunikacích

2 odřady, každý odřad 
zahrnuje:

1x vyprošťovací T72 + 
1x tahač + podvalník, 

nebo

1 x A V 15 T815 + 1x 
velitelský automobil

Zabezpečování 
sjízdnosti

Odřad k zabezpečení

průjezdnosti na

komunikacích

a ve městech

Zemní práce k 
zabezpečení 
průjezdnosti

na komunikacích

a ve městech

2 odřady, každý odřad 
zahrnuje:

1x kolový nakladač KN,

1x tahač s podvalníkem,

2x automobil sklápěcí

Zabezpečování 
sjízdnosti

Odřad pro nouzové

přemostění

Přemostění komunikace 
do 20 m při rozsáhlých 

povodních

2 odřady, každý odřad 
zahrnuje: 2x AM 50,

1x velitelský automobil

Terénní a zemní 
práce

Odřad k provádění

zemních prací
Zemní práce – rýhování, 

hloubení, navážka 
zeminy

2 odřady, každý odřad 
zahrnuje:1 x auto

rypadlo UDS nebo 
nakladač,

1x buldozer; 1x tahač + 
podvalník; 1x automobil 
sklápěcí; 1x velitelský

automobil

Průzkum a detekce 
látek CBRN

Speciální mobilní

biologický tým

Epidemiologická 
šetření, odběr vzorků

biologického materiálu

nebo prostředí.

Identifikace 
biologických agens na

místě, eventuálně 
přeprava vzorků do

stacionárních laboratoří

1 x speciální zásahové 
vozidlo BIOMASTER 

nebo BIOSCAM,

identifikační technika, 
odběrové soupravy, 

ochranné obleky OPCH 
-

90 PO nebo OPCH - 05 
s VDP -60 PLUTO, 

OCHOM -99 INT nebo 
EXT, dekontaminační 

technika pro vlastní tým

Průzkum a detekce 
látek CBRN

Stacionární

mikrobiologická

laboratoř

Identifikace 
biologických agens mikrobiologická 

laboratoř
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Průzkum a detekce 
látek CBRN

Průzkumný a

mobilní biologický

tým

Rychlá identifikace 
BBL, odběr a přeprava 
vzorků do laboratoře, 

zabezpečení

hygienicko-
epidemiologického 

průzkumu v prostoru

činnosti

1 x speciální zásahové 
vozidlo LANDROVER 

110 s přívěsem,

identifikační technika 
ALEXETER, odběrové 

soupravy, ochranné 
obleky OPCH - 90 PO 
nebo OPCH05 s VDP -
60 PLUTO, OCHOM -

99 INT nebo EXT,

dekontaminační 
technika pro vlastní tým

Průzkum a detekce 
látek CBRN

Letecká skupina

radiačního

průzkumu

Podíl na provádění 
leteckého radiačního

průzkumu (součinnost 
SÚJB)

Letecký 
gamaspektrometr IRIS 

(pozn. podmíněno 
zajištěním vrtulníku)

Průzkum a detekce 
látek CBRN

Letecká skupina

radiačního

průzkumu

Letecký radiační 
průzkum (součinnost

SÚJB) Podřízenost: 
SOC MO

1x vrtulník Mi - 17

Průzkum a detekce 
látek CBRN

Družstvo

radiačního a

chemického

průzkumu

Monitorování radiační a 
chemické situace z

hlediska výskytu 
současných bojových 

otravných látek

2 odřady, každý odřad 
zahrnuje:

1 x průzkumné 
chemické vozidlo 

(BRDM 2 rch, nebo 
LANDROVER RCH)

Dekontaminace 
techniky

T -Dekontaminační

odřad - technika

Dekontaminace 
techniky a terénu od 

biologických, 
chemických a

radiologických látek

6 odřadů, každý odřad 
zahrnuje:

2 x automobil chemický 
rozstřikovací

1 x Linka L -82, 2 x 
nákladní automobil T-
815

Dekontaminaci osob

Dekontaminační

odřad - osoby

Dekontaminace osob od 
biologických,

chemických a 
radiologických látek

6 odřadů, každý odřad 
zahrnuje:1 x automobil 
chemický rozstřikovací,

1 x velitelský 
automobil,

1 x souprava

dekontaminace osob 
SDO 3 x T 815, 1 x 

UAZ 469 CH

Zdravotnické

Specializované

zařízení

Karanténa osob s

podezřením na výskyt

vysoce nebezpečné 
nákazy

Stacionární zařízení s 8 
lůžky bez

lékařského zabezpečení
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Zdravotnické

Mobilní

zdravotnický tým

Posílení odborných 
kapacit

ve stálých nemocnicích 
podle místa

zásahu

2 odřady, každý odřad 
zahrnuje:

1 x aut. sanitní LR 130

Zdravotnické

Vojenská

zdravotnická

vozidla

Zdravotnické 
dopravní služby

Do 30 sanitních 
vozidel

Veterinární

Vojenská

veterinární

zásahová skupina

Zásah při vzniku nákaz 
zvířat a zoonóz,

epizootologické šetření, 
zásah při likvidaci 
následků živelních 
katastrof a havárií, 

odběr, odvoz a vyšetření

vzorků, imobilizace 
zvířat, odborná činnost 

spojená s dekontaminací 
zvířat a asanačními 

pracemi.

2 odřady, každý odřad 
zahrnuje: Speciální 

zásahové vozidlo podle 
situace, speciální

odběrová technika, 
soupravy na

imobilizaci zvířat, 
dekontaminační

technika, izolační 
ochranné oděvy

Letecké záchranné 
práce

Posádka vrtulníku

v pohotovosti SAR

Záchrana a evakuace 
osob, průzkum

místa události, přeprava 
záchranářských týmů 

IZS

Podřízenost: RCC

Úkol: činnost AČR ve 
prospěch IZS, záchrana 

osob v ohrožení

1 x vrtulník SAR Mi-17

1x vrtulník SAR Mi 
171Š

vyčleněny k 
zabezpečení letecké 

služby pátrání a 
záchrany

Letecké záchranné 
práce

Letecká přeprava

humanitární

pomoci

Přeprava 
záchranářských týmů, 

přeprava osob a 
materiálu a zabezpečení 
letecké evakuace osob 

ze zahraničí.

2 x A-319CJ Přepravní 
kapacita 100/44 VIP/ 

verze

MEDEV AC 2xPTU 
(Patient Transport Unit)

+4 lehátka pro lehce 
zraněné. Dolet 3700 km 

nebo 8890 km dle 
verze.

4 x C-295M přepravní 
kapacita 70

osob/45 výsadkářů/ 24 
ležících pacientů

+4 osoby zdravotnický 
doprovod nebo

9,5t nákladu. Dolet 
1555km s max.

užitečným zatížením / 
4620 km prázdný.



33

Provádění trhacích 
prací

Provádění trhacích

a demoličních

prací

Podpora provádění 
trhacích a demoličních 

prací při ledových 
povodních a jiné potřebě

1 x velitelský automobil

1 x hydraulický 
nakladač, rypadlo

(http://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/ustredni-poplachovy-plan-2014_1.pdf)

3.2 Vojenská kancelář prezidenta republiky

3.2.1 Historie

Vznik vojenské kanceláře prezidenta republiky sahá až do roku 1919. Její vznik má na 

svědomí tehdejší prezident T. G. Masaryk, který nejdříve založil vojenské oddělení 

Kanceláře prezidenta republiky a poté vydáním zákona č. 654/1919 Sb. definoval její 

trvalé označení jako Vojenská kancelář prezidenta republiky (dále jen "vojenská 

kancelář"). Nakonec vojenská kancelář získala i přesně vymezenou působnost, jejíž 

základní pojetí zůstává obdobné i dnes. (URL22)

V čele vojenské kanceláře stál takzvaný přednosta. Přednosta byl vždy vyšší důstojník, 

organizačně podřízený kancléři, ale zároveň ve vojenských otázkách nadřízený veliteli 

Hradní stráže. Příslušníci vojenské kanceláře z řad důstojnického sboru byli na návrh 

ministra národní obrany a přímým rozhodnutím prezidenta povoláni na přechodnou 

dobu od svých vojenských útvarů. (URL22)

Vojenská kancelář zastávala postavení pomocného orgánu prezidenta jako vrchního 

velitele československé branné moci. Měla na starost zajišťování jeho rozhodnutí a 

jednala podle jeho přímých rozkazů. Povaha práce měla tedy především informační 

charakter. K dalším úkolům patřilo zprostředkovávání styku mezi prezidentem

a ministrem národní obrany, komunikace s civilními institucemi a veřejností a v 

neposlední řadě všestranné zabezpečení vojensko-ceremoniálních akcí za účasti hlavy 

státu. (URL22)

Z logiky plnění úkolů bylo jasné, že přednosta vojenské kanceláře je v úzkém kontaktu 

s prezidentem republiky, a tomu odpovídaly i vysoké nároky na jeho výběr. Během 

téměř třiceti let se na této pozici bezesporu vystřídaly nejvýznamnější vojenské 

osobnosti. V období 1918 až 1939 byli přednostové vždy přední představitelé 

zahraničního odboje, muži, kteří stáli u vzniku československých legií a usilovali o 

vytvoření samostatného československého státu. (URL22)
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Prvním přednostou se stal plk. Otakar Husák, následoval ho divizní generál Stanislav 

Čeček a k nejvýznamnějším patřil také divizní generál Silvestr Bláha. Silvestr Bláha se 

kromě své legionářské minulosti a působení na pozici přednosty vojenské kanceláře 

také zapsal do dějin jako čelný představitel československého vojensko-teoretického 

myšlení a autor četných prací zaměřených na problematiku vztahu armády a veřejnosti, 

brannosti národa a vojenské tradice. (URL22)

V průběhu druhé světové války a po ní v této pozici působily další významné osobnosti 

jako armádní generál Antonín Hasal, brigádní generál Oldřich Španiel či divizní generál 

Bruno Sklenovský. Bohužel období po roce 1948, kdy se k moci dostal komunistický 

režim, už nepřineslo srovnatelné osobnosti a výkon funkce se stal pouze úřednickou 

záležitostí bez hlubší váhy. Muselo uplynout dalších čtyřicet let, aby tato funkce nabyla 

zpět svou vážnost a postavení. (URL22)

3.2.2 Legislativa vojenské kanceláře

Z legislativního hlediska se vojenská kancelář řídí zákonem č. 219/1999 Sb., o 

ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V § 5 tohoto zákona 

nalezneme, že náčelníka vojenské kanceláře jmenuje a odvolává prezident republiky. 

Náčelník je podle § 25 přímo podřízen prezidentovi republiky a podle § 26 vojenská 

kancelář plní úkoly. Dále podle § 6 vláda stanoví počty vojáku vojenské kanceláře. Vůči 

vojákům vojenské kanceláře a vojákům hradní stráže má náčelník podle § 8 oprávnění 

jako ministr obrany stanovená zvláštními právními předpisy. (URL23)

Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České 

republiky ve smyslu § 5 zákona č. 114/1993 Sb. o Kanceláři prezidenta republiky, ve 

znění pozdějších předpisů. (URL24)

3.2.3 Současná činnost

Vojenská kancelář prezidenta republiky (dále jen „vojenská kancelář“) je vojenským 

útvarem ozbrojených sil České republiky. V čele vojenské kanceláře stojí náčelník, 

kterého jmenuje a odvolává prezident republiky. Náčelník jmenuje do funkce 

příslušníky vojenské kanceláře a jmenuje a odvolává velitele hradní stráže. Vojenská 

kancelář se skládá z úseku vojensko-politického a organizačně-administrativního.

(URL25)
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Obrázek 2: Organizační struktura Vojenské kanceláře

(https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/vojenska-kancelar-prezidenta-republiky-a-hradni-

straz/vojenska-kancelar-prezidenta-republiky/organizacni-struktura)

Úsek organizačně-administrativní má na starost zabezpečení a provádění realizace 

výkonu ústavních pravomocí prezidenta republiky a řízení Hradní stráže a 

administrativní agendu Vojenské kanceláře prezidenta republiky. (URL24) 

Úsek vojensko-politický má na starost zabezpečení a provádění analytické a informační 

podpory prezidenta republiky v oblasti zabezpečování obrany České republiky. Dále 

odpovídá za analýzu, posuzování a přípravu podkladů pro rozhodování a pracovní 

jednání prezidenta republiky, v součinnosti s příslušnými složkami Ministerstva obrany.

(URL24)

Vojenská kancelář plní úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta jako 

vrchního velitele ozbrojených sil a úkoly související s řízením Hradní stráže. Ve své 

činnosti řeší dále tyto hlavní úkoly:

a) zabezpečování úkolů souvisejících s ústavní pravomocí prezidenta republiky 

jmenovat generály, rektory a profesory vysokých vojenských škol,

b) zabezpečování úkolů souvisejících s ústavní pravomocí prezidenta republiky 

propůjčovat a udělovat státní vyznamenání,

c) zabezpečování úkolů souvisejících s ústavní pravomocí prezidenta republiky při 

udělování amnestie, promíjení či zmírnění trestů ve vztahu k příslušníkům 

ozbrojených sil České republiky,

d) vyřizování podání příslušníků ozbrojených sil, ostatních občanů ČR 

a organizací, případně cizích státních příslušníků, pokud se obracejí se svými 

žádostmi, oznámeními, stížnostmi a podněty na prezidenta republiky jako 

vrchního velitele ozbrojených sil nebo na Vojenskou kancelář,

e) zpracování návrhů rozkazů prezidenta republiky,
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f) zpracování (v součinnosti s Ministerstvem obrany) návrhů dopisů, které odesílá 

prezident republiky z titulu funkce vrchního velitele ozbrojených sil,

g) organizační zabezpečení přijetí návštěv vojenských představitelů prezidentem 

republiky a přípravu návštěv prezidenta republiky u útvarů a zařízení Armády 

České republiky. (URL24)

3.3 Hradní stráž

3.3.1 Historie

Historie Hradní stráže se začala psát 7. prosince 1918, kdy byla zřízena pro ochranu 

Pražského hradu pěší setnina, která spadala do působnosti 28. pěšího pluku v Praze. 

Byla to první vojenská jednotka určená ke střežení Pražského hradu. V roce 1919 

vznikla kancelář prezidenta republiky, jejíž součástí bylo i vojenské oddělení. 

Příslušníkem vojenského oddělení byl velitel Hradu, který měl na starost řízení a velení 

Hradní stráži. (URL26)

V letech 1918 - 1938 vznikly tři důležité dokumenty, které definovaly funkce a 

organizaci Hradní stráže, slavnostní ceremoniály a doplňování Hradní stráže příslušníky 

československé armády. (URL26)

Mezi lety 1938 až 1948 došlo ke zrušení Hradní stráže, která byla nahrazena 1. 

praporem Vládního vojska. Tento prapor však nestřežil celý areál Pražského hradu, ale 

jen malou část, neboť převážnou část střežila německá vojska, která vnikla na naše 

území při okupaci. 1. prapor nebyl nikdy použit k jiným úkolům než ke střežení sídla 

protektorátního prezidenta. V roce 1945 došlo ke zrušení Vládního vojska rozkazem 

ministra národní obrany a začala se budovat Hradní stráž podle prvorepublikového 

modelu. V roce 1948 byl prezidentem republiky zvolen Klement Gottwald a Hradní 

stráž postupně ztrácela své výsadní postavení při ostraze prezidenta republiky. Projevilo 

se to například tím, že Hradní stráž byla podřízena Zvláštnímu útvaru Sboru národní 

bezpečnosti "HRAD" k ochraně prezidenta, který od Hradní stráže postupně přebíral

veškerou vnitřní ostrahu Pražského hradu a Hradní stráž prováděla ostrahu jen vnější.

Během padesátých a šedesátých let došlo u Hradní stráže ke změnám, mnoha 

reorganizacím a personálním výměnám. Hradní stráž přestala být součástí armády a 

stala se součástí Ministerstva vnitra. (URL26)
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Dalším vývojovým obdobím bylo období normalizace. Dne 1. března roku 1970 byla 

zřízena na rozkaz ministra vnitra Hradní stráž ČSSR. V příloze tohoto rozkazu byly 

přesně určeny úkoly Hradní stráže ČSSR včetně její podřízenosti V. správě Sboru 

národní bezpečnosti a dalším odborným složkám Federálního ministerstva vnitra. V 

roce 1976 vznikla Vojska ministerstva vnitra. Součástí těchto vojsk byla i Hradní stráž. 

O dva roky později byla Hradní stráž podřízena organizačně a velitelsky Správě vojsk 

ministerstva vnitra a při plnění bezpečnostních úkolů i nadále V. správě Sboru národní 

bezpečnosti. Hradní stráž ČSSR se podílela na mnoha reprezentačních a bezpečnostních 

akcích. Po sametové revoluci byl 31. ledna 1990  přijat zákon č. 20/1990 o zřízení 

Správy ochrany prezidenta ČSSR a o Hradní stráži ČSSR. To pro Hradní stráž 

znamenalo změnu podřízenosti pod ministerstvo národní obrany a plnění úkolů, které 

byly poprvé zakotveny v zákoně. Přijetím zákona se začala postupně budovat nová 

organizace Hradní stráže. Poprvé v historii vznikl u Hradní stráže fanfárový orchestr a 

také motocyklová jednotka. (URL26)

V období vzniku České republiky, tedy 1. ledna 1993 do současnosti, došlo k 

organizačním změnám, zpracování nových Programů přípravy pro příslušníky Hradní 

stráže, vydání zákona týkajícího se Hradní stráže a dalším změnám. Hradní stráž se 

podílela i na odstraňování škod při povodních. V tomto období také navazuje na 

prvorepublikové demokratické tradice, s kterými souvisí i profesionalizace Hradní 

stráže. V roce 2003 se Hradní stráž stává znovu plně profesionálním útvarem. (URL26)

3.3.2 Legislativa Hradní stráže

Hlavní legislativní dokument, který se týká Hradní stráže, je zákon č. 219/1999 Sb., o 

ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V § 8 tohoto zákona 

je stanoveno, že velitele Hradní stráže jmenuje a odvolává náčelník Vojenské kanceláře 

prezidenta republiky. Vojenská kancelář také plní úkoly podle § 26 související s řízením 

Hradní stráže. V § 27 a 28 zákon upravuje podřízenost, úkoly a použití. (URL23)

K hodnostnímu označení příslušníků Hradní stráže se vztahuje vyhláška č. 387/2010 

Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu 

označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným 

rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich 

nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním 
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symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění 

pozdějších předpisů. (URL27)

Uchazeč, který má zájem nastoupit k Hradní stráži, musí souhlasit s podáním žádosti o 

vydání osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení důvěrné nebo tajné podle zákona č. 

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů. (URL28)

3.3.3 Současná činnost

Hradní stráž v současnosti funguje jako součást ozbrojených sil České republiky. Je 

přímo podřízena Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Příslušníci jsou vybíráni a 

doplňováni z řad AČR nebo přímým náborem podle specifických kritérií (URL28).

K úkolům Hradní stráže patří:

a) Vnější ostraha areálu Pražského hradu - zabezpečuje jeho obranu a provádí 

vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta 

republiky a jeho hostů. Zabezpečením vnější ostrahy a obrany objektů v době 

míru se rozumí především výkon strážní služby a připravenosti na jejich obranu. 

V době krizových stavů plní Hradní stráž úkoly podle Krizového plánu 

Kanceláře prezidenta republiky a podle Plánu bojové a mobilizační pohotovosti 

Hradní stráže.

b) Organizuje a zajišťuje vojenské pocty, zejména při oficiálních návštěvách 

představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u 

prezidenta republiky. Organizování a zajišťování vojenských poct spočívá 

především v zabezpečení protokolárních a reprezentačních aktivit prezidenta 

republiky, dále v zabezpečení oficiálních akcí pořádaných prezidentem 

republiky na Pražském hradě nebo v dočasných sídlech prezidenta republiky a se 

zabezpečením čestných doprovodů a pietních aktů na celém území České 

republiky.(URL29)

Organizační struktura Hradní stráž se skládá z:

a) Velení a štáb

b) 1. prapor

c) 2. prapor
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d) Hudba Hradní stráže

e) Rota zabezpečení

Velení a štáb 

Velení Hradní stráže koordinuje a řídí součinnost jednotek, odborů a oddělení. Má na 

starost styk s veřejností, personální, finanční a právní problematiku všech složek a 

jednotek HS. Štáb komplexně zabezpečuje chod jednotlivých struktur útvaru. (URL30) 

Strážní jednotky

Mezi strážní jednotky patří 1. a 2. prapor. Provádí vnější ostrahu areálu Pražského 

hradu, areálu zámku Lány a dalších objektů, které jsou dočasnými sídly prezidenta 

republiky a jeho hostů. Dále prapory zabezpečují reprezentační a protokolární akce.

(URL30)

Hudba Hradní stráže

Hudba Hradní stráže hudebně zabezpečuje veškeré protokolární akty v přímé souvislosti 

s výkony pravomocí prezidenta republiky. Podílí se na přípravě a hudebně zabezpečuje 

pietní akty na území České republiky. Provádí sezónní hudební produkci při otevírání 

Jižních a Královských zahrad Pražského hradu. Zabezpečuje hudební produkci při 

bohoslužbách a jiných aktech pořádaných duchovní službou AČR. (URL30)

Rota zabezpečení

Má za úkol podporovat jednotky Hradní stráže při plnění jejich hlavních úkolů. 

K tomuto účelu je členěna na Dopravní četu, Motocyklovou četu, Četu zabezpečení a 

Četu psovodů. (URL30)

Dopravní četa

Dopravní četa má na starost především přepravu osob a materiálu dle potřeb Hradní 

stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. (URL30)

Skupina ochranné a doprovodné služby

Jejím hlavním úkolem je provádění motocyklových doprovodů prezidenta ČR a 

nejvyšších představitelů cizích států při oficiálních přijetích prezidentem nebo 

předsedou vlády ČR. Příslušníci této jednotky dále plní speciální úkoly dle potřeb 

Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. K tomuto účelu používají 

různé typy speciálně upravených motocyklů značky BMW. (URL30)
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Četa zabezpečení

Úkolem Čety zabezpečení je materiální podpora jednotek Hradní stráže. (URL30)

Četa psovodů

Četa psovodů slouží zejména k podpoře strážní jednotky při aktivní ochraně sídel 

prezidenta republiky. K tomuto účelu jsou využíváni jak psi hlídkoví, tak psi speciální, 

určení například k vyhledávání výbušných systémů. (URL30)

Hradní stráž může být stejně jako AČR nasazena ve prospěch IZS. Jednotky pomáhaly 

například při sněhové kalamitě v Praze či při povodních v roce 2013. Využití jednotek 

je však ojedinělé a z titulu vrchního velitele ozbrojených sil rozhoduje o nasazení do 

IZS prezident České republiky. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)

3.4 Celní správa České republiky

3.4.1 Historie

První písemné zmínky o cle pochází už ze starověké Mezopotámie a celní řemeslo patří 

k jednomu z nejstarších povolání na světě.

Rozsah ani charakter práce neumožňuje podchytit celou historii celní praxe, všímá si 

proto období od vzniku Československé republiky. Dne 20 února roku 1919 byl vydán 

zákon o celním území a vybírání cla. Zákon stanovil, že území československého státu 

tvoří samostatné celní území a jako takové má výhradní právo vybírat celní dávky a 

podrobovat zboží, ať dovážené, vyvážené nebo provážené přes toto území celnímu 

řízení. (Brodesser a kol., 1982)

Ministerstvo financí se stalo nejvyšším orgánem celní správy již v roce 1918. Celní 

službu zajišťovaly celní úřady. Ostrahu státní hranice a vedlejší celní činnosti 

zajišťovala finanční stráž. Významným datem se stal rok 1927, kdy Emil Martinec, 

tehdejší oborový přednosta ministerstva financí, vydal Celní kodex, který byl jedním z 

nejmodernějších celních zákonů v tehdejší Evropě. (URL31)

Na základě rozvoje letecké dopravy byly zavedeny celní úřady na letišti v Praze, Brně a 

Mariánských Lázních. Toto období bylo ukončeno okupací v roce 1938 a roku 1940 byl 

začleněn protektorát Čechy a Morava do celní unie s Německem. (URL31)
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V období po druhé světové válce se celní správa obnovovala po vzoru 

prvorepublikového fungování. Zanedlouho došlo ke změně státního zřízení a výkon 

celní správy byl svěřen do působnosti národních výborů. Tento systém se ale ukázal 

jako nevyhovující, a tak se v roce 1952 celní správa stala součástí resortu Ministerstva 

zahraničního obchodu. Mezitím v roce 1949 došlo ke zrušení finanční stráže a ostrahu 

československých hranic převzal Sbor národní bezpečnosti. (URL31; Brodesser a kol., 

1982)

V padesátých a šedesátých letech dochází k budování socialistické celní správy, která se 

hospodářky a obchodně orientuje na Sovětský svaz. Bylo zavedeno dvoustupňové 

organizační uspořádání jež se skládalo z Ústřední celní správy a 86 celnic. Se vznikem 

krajů se počet celnic snížil na 40. Po změně státního zřízení došlo i ke změnám v celní 

správě. Ústřední celní správa řídila dvě celní ředitelství v Praze a Bratislavě. Tato 

ředitelství dále řídila jim příslušné celnice. Celkem jich bylo 38. Součástí celnic byly 

celní odbočky. V této organizaci fungovala celní správa až do roku 1989. (URL31)

Po roce 1989 byla celní správa převedena do působnosti ministerstva financí. Po vzniku 

České republiky vzniká i samostatná celní správa České republiky. Soustavu celních 

orgánu tvořilo ministerstvo financí jako vrcholná instituce, dále generální ředitelství cel, 

celní ředitelství a celní úřady. (URL31)

V roce 2004 ČR vstoupila do EU. S tím souvisela nutnost modernizace Celní správy, a 

to jak v oblasti celního řízení, tak i v oblasti technického vybavení, zejména celního 

informačního systému. Po vstupu jsme se stali součástí celní unie. To znamenalo volný 

pohyb osob a zboží na území států v rámci EU. (URL31)

Zanikly hraniční celní úřady krom celního úřadu na letišti Praha. Celní správu zasáhly 

systémové změny, které se týkaly výkonu jejích kompetencí a vykonávaných činností, 

organizační a vnitřní struktury. V roce 2013 byla zrušena celní ředitelství a celní správa 

tak přešla do dvoustupňového řízení. (URL31)

3.4.2 Legislativa celní správy České republiky

Legislativa celní správy je velice rozsáhlá. Řídí se nařízením vlády, zákony a 

vyhláškami České republiky, ale i právními předpisy EU. (URL32)
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K základním legislativním dokumentům, které upravují organizaci, postavení a věcnou 

a územní působnost celních orgánů, patří zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je stanovena například 

mezinárodní spolupráce, kontrola, ochrana názvu a označení celní správy a další 

ustanovení týkající se celní správy. (URL33)

Dalším důležitým dokumentem je zákon číslo 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění 

pozdějších přepisů. Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy 

EU právní vztahy vznikající při výkonu veřejné správy v oblasti dohledu nad 

mezinárodním obchodem EU a některé další právní vztahy v oblasti celnictví. (URL34)

Vyhláška ministerstva financí č. 285/2012, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013,

stanovila územní pracoviště celních úřadů, které se nenacházejí v jejich sídlech. Seznam 

těchto pracovišť je uveden v příloze k této vyhlášce. (URL35)

Dalším legislativním dokumentem, kterým se řídí celní správa, je vyhláška č. 286/2012 

Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném 

provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů.

(URL36)

Jelikož účelem této práce není podrobné představení celní legislativy, je zde uvedeno 

několik základních právních dokumentů. Celá legislativa je popsána na oficiálních 

internetových stránkách Celní správy.

3.4.3 Současná činnost

Celní správa České republiky spadá do působnosti Ministerstva financí. Je ozbrojeným 

bezpečnostním sborem a správním orgánem. V současnosti je součástí sytému celního 

dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie a příslušníci 

vykonávají své povolání ve služebním poměru. Dvoustupňové řízení celní správy, které 

je zavedeno od roku 2013, trvá dodnes. Tvoří jej Generální ředitelství cel ČR a jemu je 

podřízeno 14 celních úřadů v každém kraji a celní úřad Praha - Ruzyně. Každý celní 

úřad krom Libereckého kraje má svá územní pracoviště. (URL31; URL33)

Do organizační struktury také patří celně technická laboratoř, jejíž analýzy jsou

využívány v mnoha oblastech činnosti celní správy. (URL31)
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Celní správa plní dva základní úkoly. Prvním z nich je ochrana a regulace domácího 

trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží 

neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. Druhým hlavním úkolem je 

správa daní, a to spotřební, ekologické a daně z přidané hodnoty. Do spotřební daně 

zahrnujeme daň z minerálních olejů, z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, daň z 

tabákových výrobků a surového tabáku. Do ekologické daně patří daň ze zemního plynu 

a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. V případě daně z 

přidané hodnoty jsou celní orgány správcem pouze v případech dovozu zboží ze třetích 

zemí, kdy deklarant není v Česku registrován jako plátce DPH. (URL31)

Mezi další úkoly celní správy patří:

Celní řízení - proces kontroly jak dováženého, tak vyváženého zboží v režimu se třetími 

zeměmi (země, které nejsou součástí EU). Používá se elektronická forma podávání

celních prohlášení a můžeme říci, že celní řízení má vysokou úroveň modernizace.

(URL37)

Boj proti porušování celních předpisů - celní správa zabezpečuje odhalování případů 

kdy byly porušeny celní a daňové předpisy při dovozu, vývozu či tranzitu. (URL38)

Mobilní skupiny - jsou operativním článkem kontrolní činnosti. Jejich hlavním úkolem 

je vykonávat přímo v terénu kontrolu zboží, které podléhá celnímu dohledu. K dispozici 

mají i mobilní velkokapacitní rentgen. (URL31)

Ochrana společnosti a životního prostředí - kontrola mezinárodního pohybu zbraní, 

rizikových biologických látek a dalšího materiálu, který by ohrožoval občany či životní 

prostředí nejenom České republiky. Dlouhodobou kompetencí Celní správy je plnění 

úkolů v rámci ochrany duševního vlastnictví. (URL39)

Mezinárodní vztahy - zajištění ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního obchodu.

Jelikož se mezinárodní obchod vždy dotýká minimálně dvou zemí, je velmi důležitá 

spolupráce s ostatními zeměmi. V rámci spolupráce si celní správy vyměňují informace, 

dokumenty a pomáhají si při šetření. (URL40)

Celní správa se dále zabývá například kontrolou předmětů historické a kulturní povahy, 

silniční dopravy, zaměstnávání cizinců, dodržování obchodně politických opatření a 

vybírání a vymáhaní peněžních plnění. (URL41)
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Určené orgány celní správy mají postavení policejního orgánu, a proto jsou orgánem 

činným v trestním řízení pro vybrané trestné činy související s celní povahou. (URL41)

Celní správa je zařazena do IZS jako složka, která na vyžádání spolupůsobí při řešení 

mimořádných událostí velkého rozsahu či při záchranných a likvidačních pracích. 

Jednou z nejvíce pravděpodobných situací, kdy dochází k využití pracovníků celní 

správy a jejího technického vybavení při řešení mimořádných událostí, je likvidace 

následků rozsáhlých povodní. Celní správa rovněž pomáhá Policii ČR chránit důležité 

objekty a prostory jako například prvky kritické infrastruktury. Celní správa vyčleňuje 

své síly a prostředky, které jsou popsány v Ústředním poplachovém plánu IZS.

3.5 Vězeňská služba České republiky

3.5.1 Historie

Vznik vězeňské služby se datuje od roku 1850, kdy v Habsburské monarchii dochází k 

zestátnění soudnictví a vězeňství. Chování a činnost trestanců upravoval tzv. Domácí 

řád. V druhé polovině 19. století se rozvíjí vzdělávání vězňů a také sociální pomoc při 

propouštění. Všichni trestanci byli povinni vykonávat přidělenou práci, navštěvovat 

bohoslužby a negramotní nebo nedostatečně vzdělaní trestanci byli povinni se 

zúčastňovat školního vyučování. Zajišťování klidu a pořádku ve věznicích mělo na 

starost vojsko. To se změnilo až vydáním zákona č. 16/1914 ř. z., o sboru stráže 

vězeňské. Dohled nad výkonem trestu prováděl domácí komisař, příslušný vrchní státní 

zástupce a v nejvyšší instanci generální inspektor pro vězeňství. (URL42)

Po vzniku Československé republiky roku 1918 přešlo vězeňství do rukou nově 

vzniklého státu. Během první světové války vzrostla zločinnost, zhoršila se vězeňská 

kázeň a trestnice přestaly vyhovovat tehdejším požadavkům. K zlepšení situace došlo v 

roce 1921, kdy věznice přešly do působnosti Ministerstva spravedlnosti a začala se 

měnit úprava tehdejších předpisů. (Vilímová 2010)

Československá republika měla šest mužských trestnic a jednu ženskou trestnici s 

oddělením pro mladistvé. Vězeňství v této době bylo centrálně řízeno příslušným 

odborem na Ministerstvu spravedlnosti. Dohled nad výkonem trestu prováděli domácí 

komisaři, občanští kontroloři a od roku 1921 také úředníci Ministerstva spravedlnosti.

(URL42)
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V období během druhé světové války zůstal zachován dosavadní justiční a vězeňský 

systém včetně základní legislativní úpravy, organizace a správy vězeňství. Každá změna

nebo rozhodnutí vydávané protektorátní vládou muselo projít schválením u říšského 

protektora. Vězeňská zařízení byla využívána zcela nebo zčásti pro potřeby německé 

justice a tajné státní policie, to znamená Gestapa. Lze říci, že v této době české vedení 

věznic vykonávalo pouze provozní činnost. Dohled nad výkonem trestu nadále 

vykonávali domácí komisaři, zejména však úředníci nově zřízené Generální inspekce 

vězeňství pro výkon nejvyššího dozoru nad soudními věznicemi a trestními ústavy.

(URL42)

Dobu mezi lety 1948 až 1989 lze charakterizovat tím, že vězeňská zařízení a pracovní 

tábory sloužily především jako nástroj politické moci. Po vzoru Sovětského svazu trest 

plnil především funkci eliminační, odstrašující či odplatnou. To dokazuje i přijetí 

zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Došlo k 

reorganizaci vězeňského personálu podle vzoru Sboru národní bezpečnosti. Tato situace 

se stala po pár letech neúnosnou. To přineslo reformu vězeňství a uvolnění poměrů, 

avšak nástupem normalizace se vše vrátilo do starých pořádků. Dohled ve věznicích 

zajišťoval Sbor nápravné výchovy. (URL42)

Po roce 1989 se začalo se změnami i ve vězeňství. Prezident Václav Havel vyhlásil 

rozsáhlou amnestii, po níž ve věznicích zůstalo z původních 22 000 pouze okolo 6 000 

vězňů. Byl zrušen trest smrti a zároveň zaveden trest na doživotí. Ve Sboru nápravné 

výchovy došlo k ověřování morální a odborné způsobilosti. Zcela zásadní bylo vydání 

zákona č.555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, který reformoval organizaci, 

řízení a výkon českého vězeňství. Vznikly 3 skupiny zaměstnanců: vězeňská stráž, 

justiční stráž a správní služba. V roce 1993 zanikl Sbor nápravné výchovy, který byl 

nahrazen Vězeňskou službou České republiky. Dále byli vydány další právní 

dokumenty k humanizaci, odbornému zacházení s odsouzenými a byly aplikovány 

požadavky Evropských vězeňských pravidel. (URL42) 

3.5.2 Legislativa vězeňské služby

Mezi nejdůležitější legislativní dokumenty, které se týkají Vězeňské služby, patří zákon 

555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon stanovuje úkoly, organizaci, řízení a hospodářskou činnost 

vězeňské služby, povinnosti a oprávnění příslušníka, povinnosti a oprávnění příslušníka 
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při plnění úkolů justiční stráže, náhrady škody a vedení evidence osob ve výkonu 

zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody. (URL43)

Postavení příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby při zajišťování výkonu vazby 

stanovuje zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.

(URL44)

Na tento zákon navazuje vyhláška č. 109/1994 Sb., o řádu výkonu vazby, ve znění 

pozdějších předpisů, která upravuje působnost a úkoly zaměstnance a příslušníka 

Vězeňské služby. (URL45) 

Dalšími legislativními dokumenty, týkajícími se Vězeňské služby jsou zákon č. 

169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 

č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění 

pozdějších předpisů. (URL46)

Postupy justičních orgánů v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních 

upravuje zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,

ve znění pozdějších předpisů. (URL47)

3.5.3 Současná činnost

Vězeňská služba České republiky je stejně jako například Celní správa bezpečnostním 

ozbrojeným sborem. Příslušníci jsou oprávněni držet a nosit služební zbraň. Vězeňská 

služba zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence, výkon trestu odnětí 

svobody, střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. Dohlíží na pořádek a bezpečnost v 

budovách soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Mezi základní 

složky Vězeňské služby patří Vězeňská stráž, justiční stráž a správní služba. (URL48)

Vězeňská stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu 

trestu odnětí svobody, střeží vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací 

detence a zajišťuje stanovený pořádek a kázeň. (URL48)

Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a 

ministerstva a v jiných místech jejich činnosti. Příslušníci justiční stráže mohou být 

povoláni k plnění úkolů vězeňské stráže a naopak. (URL48)
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Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou generální ředitelství, vazební věznice, 

věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, Střední odborné učiliště a Akademie 

Vězeňské služby. Celá Vězeňská služba spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. 

Generální ředitelství plní kontrolní a řídící funkci vůči ostatním složkám. V čele 

vazebních věznic, věznic, ústavů pro výkon zabezpečovací detence, Středního 

odborného učiliště a Akademie Vězeňské služby stojí ředitelé, které jmenuje a odvolává 

generální ředitel. (URL48)

V ČR jsou ustaveny čtyři typy věznic a to s dohledem, s dozorem, s ostrahou, se 

zvýšenou ostrahou a pro mladistvé. Nejvíce vězňů se nachází ve věznicích s ostrahou. 

(URL49)

Důležitou součástí je i vzdělávání a zaměstnávání odsouzených. Práce je důležitým 

prvkem reintegrace. Z odměny za odvedenou práci mohou vězni hradit náklady spojené 

s výkonem trestu nebo pohledávky, které vznikly například v souvislosti s jejich 

trestnou činností. (URL50)

Ze zákona o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ale také ze zákona o IZS lze 
konstatovat, že mezi hlavní úkoly Vězeňské služby v IZS patří:

a) ostraha důležitých institucí Ministerstva spravedlnosti v době vyhlášení 

krizových stavů, plnění úkolů ve prospěch Policie ČR,

b) zabezpečení veřejného pořádku ve spolupráci s Policií ČR v místech, odkud byla 

provedena evakuace,

c) posílení střežení věznic v době vzniku živelních katastrof, výpadku energií a 

havarijních služeb,

d) posílení střežení objektů resortu spravedlnosti v případě hrozby teroristického či 

jiného útoku,

e) ostraha a dohled dobrovolných pracovních skupin odsouzených, při 

odstraňování následků živelních pohrom,

f) ostraha a ochrana prvků kritické infrastruktury. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 

2014)
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Závěr

Cílem této práce bylo podat ucelený přehled o ostatních ozbrojených bezpečnostních 

složkách, které mohou působit v IZS, z hlediska jejich současné činnosti, historie a 

legislativy, kterou se řídí. Podstatné je i popsání IZS v teoretické části, která předkládá

základní informace potřebné pro orientaci v této oblasti.

Složky, které se týkají vybraného tématu, musí být ozbrojeným bezpečnostním sborem 

a zároveň ostatní složkou IZS. Mezi tyto složky patří Armáda ČR, Vojenská kancelář 

prezidenta republiky, Hradní stráž, Celní správa a Vězeňská služba České republiky.

Služby IZS fungují ve většině vyspělých zemí světa a není tomu jinak ani v České 

republice. IZS je garantem řešení mimořádných událostí ve prospěch obyvatelstva. 

Zajišťuje tak pohodlí, ochranu, bezpečí a pomoc při ohrožení života či majetku po 

celém území České republiky. V případech kdy základní složky, jimiž jsou Policie ČR, 

HZS ČR, JPO a poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, nejsou schopni 

dostatečně zabezpečit mimořádnou událost, příslušné orgány IZS si mohou vyžádat 

pomoc ostatních ozbrojených bezpečnostních složek. 

IZS je primárně určen pro ochranu člověka při mimořádných událostech nevojenského 

charakteru způsobených škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a haváriemi. Existuje řada mimořádných událostí nevojenského 

charakteru, při nichž je nutné zapojení ostatních ozbrojených bezpečnostních složek k

jejich řešení. Události nemusí být pouze živelní pohromy, ale také například teroristický 

útok. Ostatní ozbrojené bezpečnostní složky posilují činnost Policie ČR a jsou 

oprávněny použít služební zbraň i v době míru za účelem plnění úkolů IZS a ochrany 

obyvatelstva jako například při střežení objektů či zabezpečení veřejného pořádku.

Nejvýznamnější ostatní ozbrojenou složkou v rámci IZS je Armáda ČR. AČR primárně 

zabezpečuje obranu státu vůči vnějšímu vojenskému napadení, ale její začlenění do IZS 

ukazuje na důležitou roli jako podpůrné složky. To lze vyvodit podle počtu sil a 

prostředků, které Armáda ČR na zajištění podpory pro IZS vyčleňuje. Tyto síly a 

prostředky se nazývají odřady. Odřady působí celkem v 12 různých oblastech. Do 

ozbrojených sil dále kromě Armády ČR řadíme Vojenskou kancelář prezidenta 

republiky a Hradní stráž. 
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Tyto dvě složky jsou v úzkém spojení už od začátku svého vzniku. Ve své historii 

prošly mnoha změnami, až se postupně přetransformovaly do podoby, v jaké je známe 

dnes. Obě složky plní především úkoly spojené s jejich hlavní činností. U Hradní stráže 

je to střežení areálu Pražského hradu a zámku Lány, u Vojenské kanceláře prezidenta 

republiky je to zajištění úkolů souvisejících s výkonem pravomocí prezidenta jako 

vrchního velitele ozbrojených sil a s úkoly souvisejícími s řízením Hradní stráže. Jen 

výjimečně tyto složky plní úkoly na podporu IZS. 

Odlišná situace je u Celní správy ČR. Vyčleňuje své síly a prostředky na podporu IZS, 

které jsou uvedeny v Ústředním poplachovém plánu IZS, a lze konstatovat, že po 

Armádě ČR tvoří druhou nejvýznamnější složku. Celní správa se za dobu své existence 

neustále vyvíjela. Tento vývoj a změny, které s ním byly spojené, ukázaly, že Celní 

správa je schopna se přizpůsobit novým požadavkům a v současnosti tvoří moderní a 

flexibilní orgán.

Poslední složkou je Vězeňská služba ČR. V současnosti se usiluje o decentralizaci a 

zlepšení financování. V IZS plní složka úkoly spojené se zabezpečením veřejného 

pořádku či ostrahy a ochrany důležitých instituci a prvků kritické infrastruktury.
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