
1100 Vyžádání sil a prostředků 

 

Vyžádání sil a prostředků základních složek IZS provádí starosta nebo povodňový orgán 
-  cestou OPIS HZS kraje, případně cestou operačního střediska Policie ČR nebo ZZS kraje. 

 
Vyžádání sil a prostředků Armády ČR provádí starosta: 

- k provedení záchranných prací  
 nehrozí-li nebezpečí z prodlení cestou OPIS HZS  
 hrozí-li nebezpečí z prodlení, přímo u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka 

vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy 
- k provedení likvidačních prací cestou OPIS HZS kraje, pokud byla vyhlášena ústřední 

koordinace záchranných a likvidačních prací nebo o použití Armády ČR k likvidaci následků 
pohromy nad rámec vyčleněných sil a prostředků Armády ČR rozhodla vláda. 

 

Vyžádání jednotek SDH obcí provádí starosta nebo povodňový orgán obce: 

- pokud je zřizovatelem jednotky SDH postižená obec, cestou velitele jednotky  
(na postiženém území obce, která je zřizovatelem jednotky SDH obce, cestou velitele 
jednotky) 

- pokud není zřizovatelem jednotky SDH postižená obec, cestou OPIS HZS kraje 
(na postiženém území obce, která není zřizovatelem jednotky SDH obce, cestou OPIS HZS 
kraje) 

! Nasazení jednotky SDH obce vždy hlásit (i dodatečně) na OPIS HZS kraje ! 
 
Vyžádání sil a prostředků PO a FO  

- žádost povodňových orgánů obce (objednávka nebo smlouva) o poskytnutí věcné nebo 
osobní pomoci (§78, vodní zákon1) 

- příkaz povodňových orgánů obce k poskytnutí věcné nebo osobní pomoci (§63, vodní zákon)  
- žádost starosty o poskytnutí dobrovolné pomoci (zákon o IZS2) 

- výzva starosty k osobní nebo věcné pomoci při mimořádné události (§16, zákon o IZS)  
- výzva starosty k poskytnutí věcného prostředku, hrozí-li nebezpečí z prodlení (§6, § 14, 

krizový zákon3)  
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