
1116 Osobní a věcná pomoc 
 

Věcná pomoc - 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 

též pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, 

hejtmana kraje nebo starosty obce. 

Osobní pomoc - 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. 

Osobní i věcnou pomoc jsou na výzvu oprávněné osoby povinny poskytnout právnické, podnikající 

fyzické a fyzické osoby1. 

Výjimky z povinnosti plnění osobní a věcné pomoci 

Plnění této povinnosti může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní 

nebo jiných osob anebo pokud jí v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější 

následek než ohrožení, kterému se má předcházet. 

K poskytnutí věcné nebo osobní pomoci nelze vyzvat fyzické osoby, které požívají výsad 

mezinárodního práva. 

Od osobní pomoci jsou osvobozeny osoby: (mohou poskytnout pomoc dobrovolnou) 

• ve věku do 18let a od 62let 

• zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností 

• invalidní ve třetím stupni 

• poslanci a senátoři PČR a členové vlády 

• které by tím ohrozily sebe nebo osoby blízké 

• v případech, kdy to vylučuje zákoník práce a související předpisy (práce žen) 

Pokuty a náhrady 

Za nesplnění osobní a věcné pomoci mohou být uloženy pokuty (§28 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS). 

Za poskytnutí osobní nebo věcné pomoci náleží fyzické i právnické osobě peněžní náhrada, kterou 

poskytuje krajský úřad, v jehož územním obvodu byla pomoc poskytována (§29 zákona č. 239/2000 

Sb., o IZS). 
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