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Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších

předpisů.

schválen 28.6.2000 s účinností od 1.1.2001,schválen 28.6.2000 s účinností od 1.1.2001,

k dnešnímu dni 6x novelizovánk dnešnímu dni 6x novelizován

Legislativní rámec

Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších

předpisů.
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 Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných
a likvidačních prací

 Univerzální, vznikl z potřeby společného postupu
při mimořádných událostech různého typu

 Denně prověřovánDenně prověřován

Integrovaný záchranný systém
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 Použití IZS, složky IZS, stálé orgány pro koordinaci složek

IZS

 Postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních

samosprávných celků

 OrganizaciOrganizaci záchranných a likvidačních prací v místězáchranných a likvidačních prací v místě

zásahuzásahu

 Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při MUPráva a povinnosti právnických a fyzických osob při MU

 Finanční zabezpečení IZSFinanční zabezpečení IZS

 Náhrady škodNáhrady škod
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 Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky PO
zařazené do plošného pokrytí kraje JPO

 Zdravotnická záchranná služba

 Policie ČR

Nepřetržitá pohotovost pro příjem tísňových hlášení a neodkladný zásah vNepřetržitá pohotovost pro příjem tísňových hlášení a neodkladný zásah v

místě MU, rozmístění sil a prostředků na celém území České republikymístě MU, rozmístění sil a prostředků na celém území České republiky
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Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní

sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní,

pohotovostní, odborné a jiné služby,… která lze využít k záchranným a

likvidačním pracím.

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích

plánovanou pomoc na vyžádání

VV době krizových stavů se stávají ostatními složkamidobě krizových stavů se stávají ostatními složkami IZSIZS také odbornátaké odborná
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Studénka, 8.8.2008Studénka, 8.8.2008 –– Železniční nehoda mezinárodníhoŽelezniční nehoda mezinárodního

rychlíku EC 108rychlíku EC 108 ComeniusComenius

 151 hasičů, 22 jednotek, 45 vozidel

 80 zdravotnických záchranářů vč. 18 lékařů, 46 vozidel

 85 policistů, 23 vozidel

 8 usmrcených,

 35 zraněných převezeno do 9 nemocnic (FNO – 15)

Nejvýznamnější události řešené v
rámci IZS v MSK
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Povodně na území Novojičínska
červen - červenec 2009

Povodně na území MSK,
květen - červen 2010

Ale také např.:Ale také např.:

Bezpečnostní opatření v rámci Mistrovství světa v hokeji, duben 2004Bezpečnostní opatření v rámci Mistrovství světa v hokeji, duben 2004
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Koordinace složek IZS na operační úrovniKoordinace složek IZS na operační úrovni
Integrované bezpečnostní centrum MSK, 2011 - …
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Integrovaná výjezdová centra složek IZSIntegrovaná výjezdová centra složek IZS

IVC Ostrava-Poruba, rekonstrukce 2009,
HZS MSK + ÚSZS MSK + MěPO

IVC Ostrava-Slovenská, otevřeno 2009
HZS MSK + PČR + MěPO

IVC Ostrava-Poruba, rekonstrukce 2009,
HZS MSK + ÚSZS MSK + MěPO

IVC Ostrava-Slovenská, otevřeno 2009
HZS MSK + PČR + MěPO

IVC Ostrava-Slezská, rekonstrukce 2011
HZS MSK + ÚSZS MSK + MěPO

IVC Nošovice, otevřeno 2008
HZS MSK + ÚSZS MSK + PČR + Celní správa



Mezinárodní vyhledávací a záchranný
odřad

USAR CZ

 56 příslušníků HZS ČR56 příslušníků HZS ČR

( HZS MSK a HZS( HZS MSK a HZS hl.městahl.města Prahy )Prahy )

 1010 –– kynologůkynologů

 22 -- lékaři / Úrazová nemocnice v Brnělékaři / Úrazová nemocnice v Brně

 11 -- statikstatik
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Praktické výsledky spolupráce Traumatologického
centra FNO a HZS MSK

 Jednotný postup HZS MSK při odstranění šperků z

chirurgické oceli ve zdravotnických zařízeních na území

MSK, vznik r. 2010

 Komplexní technická a personální podpora ošetřujícímu

lékaři přímo ve zdravotnickém zařízení na základě jeho

požadavku uplatněného cestou IBC MSK

 Jednotný postup je schválený a dále šířený odborem

zdravotnictví KÚ MSK
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Sada pro odstranění šperku z těla



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


