
239/2000 Sb. 
ZÁKON 

ze dne 28. června 2000 
o integrovaném záchranném systému  

a o změně některých zákonů 
Změna: 320/2002 Sb. 
Změna: 20/2004 Sb. 
 
     Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

HLAVA I 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
§ 1 

 
Předmět úpravy 

 
Tento  zákon vymezuje  integrovaný záchranný  systém, stanoví složky integrovaného záchranného 
systému a jejich působnost, pokud tak  nestanoví  zvláštní  právní  předpis,  působnost  a  pravomoc 
státních  orgánů  a  orgánů  územních  samosprávných  celků, práva 
a povinnosti  právnických   a  fyzických  osob   při  přípravě  na mimořádné události a při záchranných  
a likvidačních pracích a při ochraně  obyvatelstva před  a po  dobu vyhlášení  stavu nebezpečí, 
nouzového stavu, stavu ohrožení státu  a válečného stavu (dále jen 
"krizové stavy").  
 

§ 2 
 

Vymezení pojmů 
 
     Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) integrovaným  záchranným  systémem   koordinovaný  postup  jeho složek  při  přípravě    
    na  mimořádné  události  a při provádění   záchranných a likvidačních prací, 
b) mimořádnou  událostí škodlivé  působení sil  a jevů  vyvolaných   činností  člověka,    
    přírodními  vlivy,  a  také  havárie, které ohrožují   život,  zdraví,   majetek  nebo   životní    
    prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, 
c) záchrannými   pracemi   činnost   k   odvrácení   nebo  omezení  bezprostředního  působení   
    rizik  vzniklých mimořádnou událostí, zejména  ve  vztahu  k  ohrožení  života,  zdraví,   
    majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin, 
d) likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených  mimořádnou událostí, 
e) ochranou obyvatelstva  plnění úkolů civilní  ochrany,1) zejména   varování,  evakuace,     
   ukrytí  a  nouzové  přežití  obyvatelstva  a další  opatření  k  zabezpečení  ochrany  jeho    
   života, zdraví   a majetku, 
f) zařízením  civilní ochrany  bez právní  subjektivity (dále  jen  "zařízení civilní ochrany")   
    součásti  právnické osoby nebo obce určené k  ochraně obyvatelstva; tvoří je  zaměstnanci   
    nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky, 
g) věcnou  pomocí je  poskytnutí věcných  prostředků při provádění  záchranných  a   
    likvidačních  prací  a  při  cvičení  na  výzvu   velitele  zásahu,  hejtmana  kraje  nebo    
    starosty obce; věcnou pomocí se  rozumí i pomoc poskytnutá  dobrovolně bez výzvy, ale 
   se  souhlasem nebo  s vědomím  velitele zásahu,  hejtmana kraje  nebo starosty obce, 
h) osobní pomocí je činnost  nebo služba při provádění záchranných  a likvidačních prací  a  
    při cvičení  na výzvu velitele  zásahu,   hejtmana  kraje nebo  starosty  obce;  osobní  



    pomocí  se rozumí  i pomoc poskytnutá dobrovolně bez  výzvy, ale se souhlasem nebo 
    s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Čl. 61    Dodatkového    protokolu    k    Ženevským    úmluvám z 12. srpna 1949  o  ochraně  obětí  
mezinárodních  ozbrojených  konfliktů (Protokol  I), přijatého v  Ženevě dne 8. června 1977   a 
publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb.  
 

HLAVA II 
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

 
§ 3 

 
Použití integrovaného záchranného systému 

 
     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.  
 

§ 4 
 

Složky integrovaného záchranného systému 
 

(1) Základními  složkami  integrovaného  záchranného systému jsou  
- Hasičský záchranný sbor České republiky2) (dále jen "hasičský záchranný  sbor"),  
- jednotky  požární ochrany  zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany,3)  
- zdravotnická záchranná služba a 
- Policie České republiky. 

 
     (2) Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou 
-  vyčleněné  síly a  prostředky ozbrojených  sil, 
-  ostatní  ozbrojené bezpečnostní  sbory,  
-  ostatní   záchranné  sbory, 
-  orgány  ochrany veřejného  zdraví,4)  
-  havarijní,   pohotovostní,  odborné  a  jiné služby, zařízení civilní ochrany,  neziskové   
    organizace a sdružení občanů,  která  lze  využít  k  záchranným  a  likvidačním pracím. 
 
Ostatní  složky  integrovaného  záchranného  systému poskytují při záchranných  a 
likvidačních  pracích plánovanou  pomoc na vyžádání (§ 21). 
 
     (3)  V době  krizových  stavů  se stávají  ostatními složkami integrovaného   záchranného  systému   
také  odborná  zdravotnická zařízení   na   úrovni   fakultních   nemocnic   pro   poskytování 
specializované péče obyvatelstvu. 
 
     (4)   Základní  složky   integrovaného  záchranného   systému zajišťují  nepřetržitou  
pohotovost  pro  příjem  ohlášení  vzniku mimořádné události,  její vyhodnocení a  neodkladný 
zásah v místě mimořádné   události.  Za   tímto  účelem   rozmísťují  své   síly a prostředky po 
celém území České republiky. 
 
     (5)  Působením základních  a ostatních  složek v integrovaném záchranném systému není dotčeno 
jejich postavení a úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.5) 
 
     (6) Složky integrovaného záchranného  systému jsou při zásahu povinny  se  řídit  příkazy   velitele  
zásahu,  popřípadě  pokyny starosty  obce s  rozšířenou působností,  hejtmana kraje,  v Praze 
primátora   hlavního  města   Prahy  (dále   jen  "hejtman")  nebo Ministerstva   vnitra,  pokud   
provádějí  koordinaci  záchranných a likvidačních prací. 
 
 



     (8)  Při  provádění  záchranných   a  likvidačních  prací  za nouzového  stavu, stavu  ohrožení  státu  
nebo válečného  stavu se složky integrovaného záchranného  systému řídí pokyny Ministerstva vnitra.  
Za stavu  nebezpečí se  složky integrovaného  záchranného 
systému na území příslušného kraje  řídí pokyny toho, kdo vyhlásil stav nebezpečí podle zvláštního 
právního předpisu.6) 
 

§ 5 
 

Stálé orgány pro koordinaci složek 
integrovaného záchranného systému 

 
     (1)  Stálými  orgány   pro  koordinaci  složek  integrovaného záchranného   systému   jsou   
operační   a  informační  střediska integrovaného záchranného systému, kterými jsou  
- operační střediska hasičského  záchranného  sboru  kraje   a  
- operační  a  informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. 
 
     (2) Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou povinna 
a) přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech, 
b) zprostředkovávat  organizaci plnění  úkolů ukládaných velitelem zásahu podle § 19 odst. 3, 
c) plnit  úkoly uložené  orgány oprávněnými  koordinovat záchranné a likvidační práce, 
d) zabezpečovat   v   případě    potřeby   vyrozumění   základních   i ostatních    složek      
    integrovaného    záchranného   systému  a vyrozumění  státních orgánů  a orgánů  územních  
samosprávných  celků podle dokumentace integrovaného záchranného systému. 
 
     (3) Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou oprávněna 

a) povolávat a nasazovat síly  a prostředky hasičského záchranného  sboru a jednotek požární  
ochrany, 

            dalších složek integrovaného  záchranného  systému  podle  poplachového  plánu             
            integrovaného  záchranného systému   
           nebo podle požadavků  velitele zásahu; 
 při tom dbají, aby uvedené požadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím 
   příslušného funkcionáře hasičského  záchranného sboru, hejtmana nebo  Ministerstva  vnitra     
   při  jejich  koordinaci záchranných  a likvidačních prací, 
 
b) vyžadovat  a organizovat  pomoc (§  20), osobní  a věcnou pomoc podle požadavků velitele   
   zásahu (§ 19), 
 
c) provést  při  nebezpečí  z  prodlení  varování  obyvatelstva na  ohroženém  území,  pokud   zvláštní  
právní  předpis  nestanoví   jinak.8) 
 
------------------------------------------------------------------ 
8) Například  zákon č.   353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
   vybranými   nebezpečnými   chemickými   látkami   a  chemickými   přípravky   
   (zákon o prevenci závažných havárií).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HLAVA III 
POSTAVENÍ A ÚKOLY STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ ÚZEMNÍCH 

SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NA MIMOŘÁDNÉ 
UDÁLOSTI 

A PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ 
 
 

DÍL 2 
Orgány kraje 

 
§ 10 

 
 
     (1)  Orgány kraje  zajišťují přípravu  na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních 
prací a ochranu obyvatelstva. 
 
 

(2) Krajský úřad při výkonu  státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1 
 

a) organizuje  součinnost mezi  obecními úřady  obcí s  rozšířenou působností a dalšími   
    správními úřady  a obcemi v kraji, zejména  při  zpracování  poplachového  plánu    
    integrovaného záchranného  systému,   zajišťuje  havarijní   připravenost  a   ověřuje  ji 
    cvičeními (§ 17), 
b) usměrňuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje, 
c) sjednocuje postupy obecních úřadů  obcí s rozšířenou působností a územních  správních    
    úřadů  s  krajskou  působností v oblasti ochrany obyvatelstva, 
d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen "havarijní 
plán kraje"), 
e) zpracovává  poplachový plán  integrovaného záchranného  systému kraje, 
f) spolupracuje  při  zpracování  a  aktualizaci povodňového plánu kraje podle zvláštního   
    právního předpisu,13) 
g) uzavírá  dohody s  příslušným územním  celkem sousedního státu, pokud mezinárodní  
    smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve    
    Sbírce mezinárodních smluv  nestanoví jinak. 
 
     (3) Pokud  zóna havarijního  plánování8) zasahuje  území více než  jednoho   správního  obvodu  
obce   s  rozšířenou  působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje, 
zpracovává krajský  úřad ve spolupráci s  dotčenými obecními úřady 
obcí  s   rozšířenou  působností  plán   k  provádění  záchranných a likvidačních prací  v okolí zdroje  
nebezpečí (dále jen  "vnější havarijní  plán").  
 V  případě,   že  zóna  havarijního  plánování zasahuje  území  více  krajů,  zabezpečuje  koordinaci  
zpracování vnějšího  havarijního plánu  a společné  řešení mimořádné události 
krajský úřad, na jehož území se zdroj nebezpečí nachází. 
 
     (4) Pro  zpracování   havarijního  plánu  kraje   a  vnějších havarijních  plánů je  krajský úřad  
oprávněn za  podmínek ochrany údajů využívat,  shromažďovat a evidovat  údaje z krizového  plánu 
kraje podle zvláštního právního předpisu.6) 
 
     (5)  Úkoly orgánů  kraje uvedené   v odstavcích  1 až  4 plní hasičský záchranný  sbor kraje zřízený  
podle zvláštního zákona.2) 
 
Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále 
a) řídí  výstavbu  a  provoz  informačních  a  komunikačních  sítí  integrovaného záchranného 
systému, 
b) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek  integrovaného 
záchranného systému zaměřené  na  jejich   vzájemnou  součinnost;  k   tomuto  účelu  zřizuje  
vzdělávací zařízení, 
c) zabezpečuje varování a vyrozumění, 



d) koordinuje  záchranné  a  likvidační  práce  a  plní  úkoly při provádění   záchranných   a    
likvidačních   prací   stanovené Ministerstvem vnitra, 
e) organizuje   zjišťování  a   označování  nebezpečných  oblastí,  provádění dekontaminace a dalších 
ochranných opatření, 
f) organizuje  a koordinuje  evakuaci, nouzové  ubytování, nouzové  zásobování  pitnou  vodou,  
potravinami  a  dalšími  nezbytnými  prostředky k přežití obyvatelstva, 
g) organizuje a koordinuje humanitární pomoc, 
h) organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany, 
i) vede  evidenci  a  provádí   kontrolu  staveb  civilní  ochrany  a staveb dotčených požadavky  
   civilní ochrany v kraji. 
 
     (6)  Hasičský  záchranný  sbor   kraje  je  dotčeným  orgánem v územním a stavebním řízení14) z 
hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
     (7)     Krajský     úřad     vykonává     činnosti    uvedené v odstavcích 1 až 5  tak,  aby  byly   
přiměřené  a  svým  obsahem a rozsahem  odpovídaly  účelu   a  podmínkám  konkrétní  mimořádné 
události. 
------------------------------------------------------------------ 
 2) Zákon  č. 238/2000  Sb.,  o  Hasičském záchranném  sboru České  republiky a o změně některých 
zákonů. 
 6) Zákon č. 240/2000  Sb., o krizovém řízení a  o změně některých 
    zákonů (krizový zákon). 
 8) Například zákon  č. 18/1997 Sb.,  o mírovém využívání  jaderné  energie  a  ionizujícího  záření  
(atomový  zákon)  a  o změně a doplnění  některých  zákonů,  ve  znění pozdějších předpisů,  nařízení 
vlády  č. 11/1999 Sb., o  zóně havarijního plánování,  zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  
závažných   havárií  způsobených   vybranými    nebezpečnými   chemickými   látkami a chemickými  
přípravky  a  o  změně  zákona  č. 425/1990 Sb., 
    o okresních  úřadech, úpravě  jejich působnosti  a o některých dalších  opatřeních s  tím 
souvisejících,  ve znění pozdějších  předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 
13) Například zákon  č. 138/1973 Sb.,  o vodách (vodní  zákon), ve 
    znění pozdějších předpisů. 
14) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu 
    (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 

DÍL 3 
Orgány obce s rozšířenou působností 

 
§ 12 

 
 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
 
     (1) Obecní  úřad  obce  s  rozšířenou  působností  při výkonu státní správy kromě úkolů uvedených  
v § 15 zajišťuje připravenost správního obvodu  obecního úřadu obce  s rozšířenou působností  na 
mimořádné  události,  provádění  záchranných  a likvidačních prací 
a ochranu obyvatelstva. 
 
     (2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené v odstavci 1 plní hasičský 
záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních  obvodů  obecních  úřadů  obcí s rozšířenou 
působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále 

a) plní  úkoly  při  provádění  záchranných  a  likvidačních prací stanovené Ministerstvem  vnitra, 
b) organizuje  součinnost mezi  obecním úřadem  obce s  rozšířenou působností  a  územními  

správními  úřady  s  působností v jeho   správním obvodu a ostatními obcemi, 
c) pro  zabezpečení  záchranných  a  likvidačních  prací  vykonává obdobně činnosti   
      uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek stanovených  v § 10 odst. 7, 
d) za podmínek  stanovených v §  10 odst. 4  shromažďuje a používá pro zpracování      
      vnějších havarijních plánů  a havarijního plánu  kraje potřebné údaje, 



      e)   seznamuje  ostatní  obce,  právnické  a  fyzické  osoby ve svém   správním  obvodu   s       
            charakterem  možného   ohrožení  obyvatel s připravenými záchrannými a   
            likvidačními pracemi, 
       f)  zpracovává   vnější  havarijní   plán,  pokud   to  vyplývá  ze zvláštního  právního    
           předpisu8)  a  zóna havarijního plánování nepřesahuje  správní  obvod  obecního  úřadu      
           obce s rozšířenou působností, 

g) spolupracuje  při zpracování  vnějšího havarijního  plánu a při  koordinovaném  řešení    
     mimořádné  události  s  krajským úřadem, pokud  zóna  havarijního  plánování    
     přesahuje  území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
h) zajišťuje  havarijní připravenost  stanovenou havarijním plánem kraje  a  vnějšími     
     havarijními  plány  a  ověřuje ji cvičeními (§ 17). 

 
     (3)  Prováděcí   právní  předpis  stanoví   zásady  a  způsob zpracování,  schvalování  a   používání  
havarijního  plánu  kraje a vnějšího havarijního plánu. 
 
------------------------------------------------------------------ 
8) Například  zákon č.  18/1997 Sb.,  o mírovém  využívání jaderné   energie  a  ionizujícího  záření  
(atomový  zákon)  a  o  změně   a doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších předpisů,   
nařízení vlády  č. 11/1999 Sb.,  o zóně havarijního  plánování,   zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených   vybranými   nebezpečnými   chemickými   látkami   a  chemickými   
přípravky  a  o  změně  zákona  č.  425/1990  Sb.,  o okresních 
   úřadech,  úpravě  jejich  působnosti   a  o  některých  dalších   opatřeních s  tím souvisejících, ve  
znění pozdějších předpisů,   (zákon o prevenci závažných havárií).  
 

§ 13 
 
 

Starosta obce s rozšířenou působností 
 
     Starosta obce s rozšířenou působností 
a) koordinuje  záchranné a  likvidační práce  při řešení mimořádné   události  vzniklé  ve    
    správním   obvodu  obecního  úřadu  obce   s rozšířenou působností, pokud jej  velitel   
    zásahu o koordinaci   požádal. Pro  koordinaci záchranných a  likvidačních prací může     
    starosta obce  s rozšířenou působností použít  krizový štáb své   obce, 
b) schvaluje vnější havarijní plány. 
 

§ 14 
 
     Hejtman  a starosta  obce  s  rozšířenou působností  jsou při své koordinaci  záchranných a 
likvidačních  prací povinni předávat Ministerstvu  vnitra  zprávy   o  jejich  průběhu  prostřednictvím 
operačních  a  informačních  středisek  integrovaného  záchranného 
systému (§ 5). 
 
 
 

 
DÍL 4 

Orgány obce 
 

§ 15 
 
     (1)  Orgány  obce  zajišťují  připravenost  obce na mimořádné události  a podílejí  se na  
provádění záchranných  a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 
 
     (2) Obecní  úřad při výkonu státní  správy za účelem uvedeným v odstavci 1 
a) organizuje přípravu obce na mimořádné události, 
b) podílí  se  na  provádění   záchranných  a  likvidačních  prací s integrovaným záchranným    
    systémem, 
c) zajišťuje  varování,  evakuaci  a  ukrytí  osob  před  hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní   
    právní předpis nestanoví jinak,8) 



d) hospodaří s materiálem civilní ochrany, 
e) poskytuje   hasičskému   záchrannému   sboru   kraje   podklady a informace potřebné ke   
    zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, 
f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce, 
g) vede evidenci  a provádí kontrolu  staveb civilní ochrany  nebo   staveb dotčených    
 požadavky civilní ochrany v obci. 
 
     (3) K plnění  úkolů uvedených v odstavci 2  je obec oprávněna zřizovat zařízení  civilní ochrany. Při  
zřizování těchto zařízení a plnění   úkolů  ochrany   obyvatel  jsou   orgány  obce  povinny postupovat 
podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu.3) 
 
     (4) Obecní  úřad seznamuje právnické  a fyzické osoby  v obci s charakterem   možného  ohrožení,   
s  připravenými   záchrannými a likvidačními  pracemi a  ochranou obyvatelstva.  Za tímto účelem 
organizuje jejich školení. 
 
     (5) Z hlediska ochrany obyvatel je obec považována za dotčený orgán ve stavebním a územním 
řízení.14) 
------------------------------------------------------------------ 
 3) Zákon č.  133/1985 Sb, o požární  ochraně, ve znění pozdějších    předpisů. 
 8) Například zákon  č. 18/1997 Sb.,  o mírovém využívání  jaderné energie  a  ionizujícího  záření  
(atomový  zákon)  a  o změně a doplnění  některých  zákonů,  ve  znění pozdějších předpisů, nařízení 
vlády  č. 11/1999 Sb., o  zóně havarijního plánování,  zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  
závažných   havárií  způsobených   vybranými    nebezpečnými   chemickými   látkami a chemickými  
přípravky  a  o  změně  zákona  č. 425/1990 Sb., 
    o okresních  úřadech, úpravě  jejich působnosti  a o některých  dalších  opatřeních s  tím 
souvisejících,  ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 
14) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 


