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Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) 

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou Operační a informační střediska IZS (dále jen „OPIS 
IZS“), kterými jsou Operační a informační střediska HZS krajů, které je zřizováno Hasičským 
záchranným sborem kraje a Operační a informační středisko generálního ředitelství HZS, které 
zřizuje Ministerstvo vnitra1. 

OPIS IZS jsou povinna: 

o přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech, 
o zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu podle § 19 odst. 32, 
o plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační práce, 
o zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních složek integrovaného 

záchranného systému a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků 
podle dokumentace integrovaného záchranného systému. 

OPIS IZS jsou oprávněna: 

o povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského záchranného sboru a jednotek požární 
ochrany, dalších složek integrovaného záchranného systému podle poplachového plánu 
integrovaného záchranného systému nebo podle požadavků velitele zásahu; při tom dbají, aby 
uvedené požadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím příslušného funkcionáře hasičského 
záchranného sboru, hejtmana nebo Ministerstva vnitra při jejich koordinaci záchranných a 
likvidačních prací, 

o vyžadovat a organizovat pomoc, osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele zásahu, 
o provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak. 

Zásady koordinace, spolupráce, podrobnosti o úkolech OPIS IZS a obsah dokumentace IZS stanoví 
prováděcí předpis (vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS3). 
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