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Integrovaný záchranný systém (IZS): koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné 
události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Integrovaný záchranný systém se použije  
při přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět záchranné a likvidační práce dvěma 
a více jeho složkami1. 

Stálé orgány pro koordinaci složek IZS: 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. 

Základní složky IZS: 

• Hasičský záchranný sbor České republiky, 
• Jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární 

ochrany, 
• Zdravotnická záchranná služba, 
• Policie České republiky. 

Ostatní složky IZS: 

• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,  
• Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (kromě Policie České republiky), 
• Ostatní záchranné sbory (kromě Hasičského záchranného sboru české republiky), 
• Orgány ochrany veřejného zdraví, 
• 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. 

Plánovaná pomoc na vyžádání: předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními 
složkami integrovaného záchranného systému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 
krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám integrovaného záchranného systému 
při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytnout: 

a) ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své působnosti, 
b) právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní ochrany nebo 

stavby dotčené požadavky civilní ochrany, 
c) poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem, 
d) ostatní složky integrovaného záchranného systému, 
e) vojenské záchranné útvary, 
f) ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly. 
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