
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému 
a jejich působnost, 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. 
 
Integrovaným záchranným systémem se rozumí 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.  
 
Složky integrovaného záchranného systému 
 
Základními  složkami  integrovaného  záchranného systému jsou: 

a)  Hasičský záchranný sbor České republiky 
b)  jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany 
c) zdravotnická záchranná služba 
d) Policie České republiky. 

 Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné síly a prostředky: 
a) 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 
 
Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou pohotovost pro 
příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě 
mimořádné události. 
 
Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému jsou: 
a) operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, kterými jsou operační 
střediska hasičského záchranného sboru kraje 
b) operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. 
 
 Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a 
likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. K zajištění tohoto úkolu hasičský záchranný sbor 
kraje zpracovává: 

a) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje 
(havarijní plán kraje) 

b) poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje 



c) pokud zóna havarijního plánování zasahuje území více než jednoho správního obvodu 
obce s rozšířenou působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území 
jiného kraje, zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací v 
okolí zdroje nebezpečí. 

 
 


