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ABSTRAKT 

Název mé bakalářské práce zní: „ Úroveň připravenosti profesionální řidičů k poskytování 

první pomoci v terénu“. Práce má část teoretickou, kde se zaměřuji na situaci dopravních 

nehod na území ČR, na školení profesionálních řidičů, na základy první pomoci a integro-

vaný záchranný systém, dále část praktickou, kde vyhodnocuji dotazníkové šetření, anketu 

a pozorování při výuce první pomoci v autoškole.  

Výstupem mé práce je plakát. 

 

Klí čová slova: dopravní nehoda, školení profesionálních řidičů, první pomoc, integrovaný 

záchranný systém   

 

 

 

ABSTRACT 

My topic of graduate work is: „Readiness level of professional drivers to give first aid in 

the field“. The work comprises both the theoretical and the practical part. While the former 

is focused on the state of traffic accidents which took place on the territory of the Czech 

Republic, the training of professional drivers, the basics of first aid and the integrated safe-

ty system, the latter deals with the evaluation of a questionnaire survey, a poll survey and 

an observation made during first aid training at driving school. The output of the work is a 

poster. 

 

Keywords: traffic accident, training of professional drivers, first aid, integrated safety sys-

tem 
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ÚVOD 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala téma: „ Úroveň připravenosti profesionál-

ních řidičů k poskytování první pomoci v terénu“. Důvodem k výběru tématu byl fakt, že 

na našich silnicích je čím dál více dopravních nehod. Lidé stále více cestují a nejen na do-

volenou, ale i za prací. Spolu s rostoucí migrací zboží po celé republice i do zahraničí 

stoupá i kamionová doprava. Na silnicích je čím dál více kamionů, které někdy zapříčiní 

nehody. 

Cílem práce je zjistit zákony a normy, které se vztahují ke školení profesionálních řidičů a 

popisují, jak má dané školení vypadat. Dalším cílem je zmapovat znalosti první pomoci u 

profesionálních řidičů. Zda by dokázali poskytnout první pomoc, kdyby byli svědky do-

pravní nehody.  Zajímalo mě také, co řidičům absolvované školení dává a jaký to má pro 

ně význam do zaměstnání. 

Cílům práce odpovídá i členění na část teoretickou a praktickou, kterou doplňují a rozšiřují 

přílohy. 

V teoretické části popisuji současnou dopravní situaci v ČR. Věnuji se statistice doprav-

ních nehod na našem území. Dále se zabývám zákony vztahujícími se ke školení profesio-

nálních řidičů. Podrobně popisuji školení řidičů, hlavně se zaměřuji na vstupní a pravidelné 

školení. Je zde také zmíněn trestní zákon o neposkytnutí první pomoci.  Nedílnou součástí 

teoretické části jsou i kapitoly věnované první pomoci a integrovanému záchrannému sys-

tému, které s daným tématem úzce souvisí. 

V praktické části práce popisuji v několika kapitolách výsledky mého šetření. Celá první 

kapitola je věnována dotazníkovému průzkumu, sbírání dat a následujícímu vyhotovení 

výsledků. V druhé kapitole popisuji průběh a výsledky anketního průzkumu. V závěru 

praktické části zpracovávám pozorování absolvované při výuce první pomoci v autoškole. 

Výstupem z mé práce je plakát, který je zaměřen na poskytnutí první pomoci při nehodě. 
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1 SITUACE V SILNI ČNÍ DOPRAVĚ V ČR 

1.1 Současná situace v silniční dopravě 

Silniční doprava je nejoblíbenějším a nejvyužívanějším typem dopravy. Patří tedy mezi 

nejflexibilnější a umožňuje spojení měst v rámci celé České republiky, ale také snadné 

spojení s dalšími metropolemi Evropy. Rozvoj silniční dopravy spočívá hlavně ve výstavbě 

dálnic, kterých je stále více a pořád se stavějí nové. [15] 

Dopravní síť v České republice je velmi hustá. Kromě vlaku však lze pro cestování v Čes-

ké republice využít také mnoho dalších typů dopravy - osobní automobil, autobus, tramvaj, 

trolejbus, letadlo, kolo, anebo třeba loď. [15] 

Dopravní nehody jsou na denním pořádku. Každý řidič, který se svým vozem vyjede na 

silnici, se může stát  účastníkem nehody i tehdy, kdy nezavinil nehodu sám. [15] 

1.2 Charakteristika dopravní nehody 

Dopravní nehoda je dle zákonu č. 361/2000 S. událost v provozu na pozemních komunika-

cích, která se stala, nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení, 

nebo zranění osoby či ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohy-

bu. [16] 

1.2.1 Pokyny pro účastníky dopravní nehody 

Jste-li účastníkem dopravní nehody nebo jejím svědkem:  

• zastavte vozidlo a vypněte motor vašeho vozidla, 

• zajistěte místo nehody (trojúhelník, reflexní vesta, výstražná světla a pod.)  

• zjistěte v jaké stavu jsou ostatní účastníci dopravní nehody a v  případě zranění po-

skytněte první pomoc a zavolejte  ZZS, 

• stala-li se dopravní nehoda na dálnici je nezbytné aby její účastníci neprodleně 

opustili vozovku na její pravou stranu až na bezpečné místo za svodidla,  

• zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit vyšetření dopravní nehody  

(požívání alkoholických nápojů, pohyb s vozidly apod.), 

• je-li nutné s auty před příjezdem Policie ČR manipulovat, třeba z důvodu obnovy 

provozu vozidel MHD, vyznačte jejich polohu na silnici, 
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• je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout Policii a po-

jišťovně,  

• společně s dalšími účastníky nehody (včetně svědků) si vzájemně prokažte totož-

nost a předejte důležité informace o vozidlech,  

• pokud vám druhý řidič nechce prokázat svoji totožnost či údaje od svého vozidla 

porušuje tím zákon, zavolejte Policii a před jejím příjezdem na místo si zapište ale-

spoň registrační značku druhého vozidla podle které na internetu zjistíte u které po-

jišťovny je viník pojištěn. [16] 

1.3 Statistika dopravních nehod dle Policie ČR 

1.3.1 Obecná statistika dopravních nehod 

V roce 2008 Policie ČR šetřila celkem 160 376 nehod, při kterých bylo 992 osob usmrce-

no, 3 809 těžce zraněno a 24 776 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je 

ve výši  7 741,464 mld. Kč. [18] 

Nejtragičtějším měsícem v roce 2008 byl listopad, kdy na komunikacích  zahynulo 111 

osob. [18] 

Nejtragičtějšími dny roku 2008 byla středa 13.února  a pátek 28. listopadu s 10 usmrcený-

mi  osobami. Dalšími velmi tragickými dny byla neděle 1. června a středa 26. listopadu, 

kdy zahynulo shodně 9 osob. [18] 

Ve statistice, kterou připravilo Operační oddělení Policejního prezídia ČR od 1.1. do 

1.2.2009 jsou výsledky takové: 

• počet nehod je okolo 230 z toho několik jich bylo smrtelných pro alespoň jed-

noho z řidičů, 

• nejčastější příčinou nehod je nesprávný způsob jízdy, což může být nepřiměřená 

rychlost, 

• nejméně 7 nehod bylo způsobeno pod vlivem alkoholu. [18] 

1.3.2 Statistika nehod nákladních vozidel 

Ze statistiky Policie ČR vyplývá, že: 
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• Řidiči nákladních vozidel bez rozlišení hmotnosti vozidla viníka zavinili celkem 18 

% dopravních nehod z celkového počtu dopravních nehod zaviněných řidiči moto-

rových vozidel. 

• Řidiči nákladních vozidel o hmotnosti nad 3,5 tuny zavinili 9 % dopravních nehod 

z celkového počtu dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. 

• Řidiči nákladních vozidel o hmotnosti nad 10 tun zavinili 6 % dopravních nehod 

z celkového počtu dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel.  

• Při nehodách zaviněných řidiči nákladních vozidel bez rozlišení hmotnosti bylo 

usmrceno 11 % z celkového počtu usmrcených osob v České republice.  

• Při nehodách zaviněných řidiči nákladních vozidel o hmotnosti nad 10 tun bylo 

v roce 2008 usmrceno 4,5 % z celkového počtu usmrcených osob při nehodách za-

viněných řidiči motorových vozidel.  

• Při nehodách zaviněných řidiči nákladních vozidel bez rozlišení hmotnosti bylo 

usmrceno 12,4 % z celkového počtu usmrcených osob při nehodách zaviněných ři-

diči motorových vozidel.  

• Řidiči nákladních vozidel bez rozlišení hmotnosti se podíleli na 7 % dopravních 

nehod zaviněných pod vlivem alkoholu.  

• Oproti roku 2007 vzrostl počet dopravních nehod zaviněných řidiči nákladních au-

tomobilů pod vlivem alkoholu bez rozlišení hmotnosti o 50 dopravních nehod (ze 

467 na 517 nehod). Jedná se o nejvyšší nárůst ze všech účastníků silničního provo-

zu v porovnání let 2007 a 2008 v oblasti alkoholu. [17] 
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2 PROFESIONÁLNÍ ŠKOLENÍ ŘIDI ČŮ 

2.1 Požadavky na odbornou způsobilost řidičů 

Dne 1.4.2008 vstoupil v platnost zákon 374/2008 Sb., kterým se upravují podmínky pro 

získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel určených pro 

nákladní nebo osobní přepravu. Tento zákon ukládá řidičům motorových vozidel, k jejichž 

řízení je potřeba řidičského oprávnění C1, C, D1 a D, povinnost být držiteli průkazu od-

borné způsobilosti. [19] 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který: 

• je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trva-

lý pobyt, 

• je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky pře-

chodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, 

• je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává práci pro za-

městnavatele usazeného na území České republiky, nebo na území České repub-

liky  podniká. [19] 

Řidičům, kteří získali řidičské oprávnění maximálně do šesti měsíců před účinností zákona 

(tj. před 1. dubnem 2008 ), nebo získají řidičské oprávnění pro skupiny D1 a D do 10. září 

2008, pro skupiny C1 a C do 10. září 2009 a nejsou  držiteli průkazu profesní způsobilosti, 

vydá obec s rozšířenou působností na základě žádosti osvědčení o profesní způsobilosti 

řidičů podle dřívější právní úpravy. [19] 

Ostatní řidiči, kteří chtějí řídit vozidlo k jehož řízení je třeba být držitel řidičského opráv-

nění skupiny C1,C,D1 a D se musí zúčastnit vstupního školení, v rozsahu 140 hodin re-

spektive 280 hodin v rozšířeném rozsahu. Vstupní školení se provádí formou výuky a vý-

cviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče. Výcvik a výuku může podle 

zákona provádět pouze akreditovaná organizace, která je zárukou pro naplnění ustanovení 

zákona. [19] 

Pro řidiče, kteří již jsou držiteli průkazu profesní způsobilosti, zákon ukládá povinnost 

účastnit se každý rok pravidelného školení, v rozsahu sedmi hodin. O absolvování pravi-

delného školení získá řidič potvrzení vydané akreditovanou organizací. [19] 
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2.2 Legislativa- zákon č. 374sb 2007 o získávání a zdokonalování od-

borné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

Zákon se ve svých paragrafech zabývá: 

• zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů, 

• vstupním školení, 

• pravidelným školení, 

• provozovatelem školícího střediska, 

• požadavky k udělení akreditace, 

• povinnostmi provozovatele školícího střediska, 

• průkazy profesní způsobilosti řidiče, 

• odnětím akreditace k provozování výuky a výcviku. (přesná citace zákona viz. 

Příloha III) 

2.2.1 Vstupní školení 

Smyslem vstupního školení je získání základní kvalifikace. Školení zahrnuje teoretickou 

(výuku) a praktickou část  (výcvik).  

Rozsah vstupního školení: 

1. Teoretická část: 130 hodin 

2. Praktická část: 10 hodin [19] 

Teoretická část zahrnuje výuku zaměřenou na získání a prohloubení znalostí v oblasti: 

• teorie pokročilého a racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, 

• bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla, 

• zdravotní rizika a jejich předcházení v silniční dopravě, 

• prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunika-

cích, 

• sociálně – právní prostředí v silniční dopravě. [19] 

Teoretická část se dělí na část společnou pro řidiče všech vozidel a na část zvláštní, urče-

nou pro řidiče nákladních vozidel a řidiče vozidel pro přepravu osob. [19] 

Praktická část se provádí řízením výcvikového vozidla. [19] 
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Zájemce o získání vstupního školení může absolvovat vstupní školení v rozšířeném rozsa-

hu a to v délce 280 hodin. Zákonná norma neuvádí, kolik hodit má být věnováno výuce 

první pomoci. Každé školící středisko si to určuje samo. [19] 

2.2.2 Pravidelné školení 

Provádí se formou výuky a slouží k prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. 

Školení je jednodenní v trvání 7 hodin. [19] 

Na závěr každý účastník školení obdrží potvrzení o absolvování. [19] 

Osnova pravidelného školení: 

• pravidla silničního provozu a  jejich použití v praxi, 

• předpisy pro silniční dopravu – Nařízení Evropského parlamentu, 

• zásady používání záznamového zařízení – analogové a digitální tachografy, 

• kontrola technického stavu vozidel, 

• upevnění nákladu, 

• vážení vozidel, 

• zdravotní rizika a zásady první pomoci, 

• prevence a řešení mimořádných událostí v dopravě. [19] 

Účastník pravidelného školení získá potvrzení  osoby proškolené dle ADR ( Mezinárodní 

smlouva 14/2007 ). [19] 

Zkouška z profesní způsobilosti řidičů se provádí písemným testem za pomoci výpočetní 

techniky. Test je sestavován náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek. [19] 

 Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky v 

rámci vstupního školení. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každé otázce jsou přiřazeny 

možné 3 odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 

bodem. [14] 

 Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stup-

něm „prospěl“ je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek. [14] 

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům školení o 

právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. [19] 
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2.2.3 Provozovatel školícího střediska 

Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace 

k provozování této činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání ne-

bo sídla. [13, 14] 

Úřad udělí žadateli akreditaci k provozování výuky a výcviku na základě písemné žádosti.  

Akreditace k provozování výuky a výcviku je nepřevoditelná a nepřechází na právního ná-

stupce. [13, 14] 

2.2.4 Požadavky k udělení akreditace 

Žadatel o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku musí: 

• mít vytvořený písemný plán pro zajištění výuky a výcviku, ve kterém vymezí 

organizaci a rozsah výuky a výcviku, včetně počtu účastníků v jednotlivých eta-

pách probíhajících kurzů, 

• mít plán jednotlivé výuky předmětu a způsob provádění výuky a výcviku, včet-

ně učebních materiálů, 

• mít seznam lektorů, jejichž prostřednictvím zajistí po zahájení provozování ško-

lícího střediska výuku a výcvik,  

• u lektorů mít uvedené jejich jméno, příjmení a odborné předpoklady pro výuku 

a výcvik. [13, 14] 

2.2.5 Povinnosti provozovatele školícího střediska 

Provozovatel školení je povinen: 

• provádět výuku a výcvik dle plánu pro zajištění výuky a výcviku, 

• zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím odborně způsobilých osob, 

• zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictví výcvikových vozidel, 

• vést evidenci o uskutečněné výuce a výcviku, včetně seznamu účastníků, 

• oznámit krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení akreditace a 

předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo, 

• vydat bez prodlení řidiči, který absolvoval a ukončil výcvik a výuku, potvrzení 

o rozsahu a obsahu absolvované výuky a výcviku a datu ukončení výuky a vý-

cviku. [13, 14] 
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2.2.6 Průkaz profesní způsobilosti řidiče 

Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C,C+E, D 

nebo D+E, nebo podskupiny C1, C1+E, D1 nebo D1+E je povinen mít při řízení u sebe 

průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo podskupinu. Držitel prů-

kazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v základním rozsa-

hu, je oprávněn řídit vozidlo skupiny C, C+E od 21 let a motorové vozidlo skupiny D, D+E 

od 23 let.  Držitel průkazu profesní způsobilosti, který se podrobil vstupnímu školení v 

rozšířeném rozsahu, je oprávněn řídit vozidlo skupiny C, C+E od 18 let a vozidlo skupiny 

D, D+E od 21 let. [19] 

2.3 Zákon zabývající se neposkytnutím  první pomoci 

2.3.1 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

V trestním zákoně je uvedeno, že neposkytnutí první pomoci se hodnotí jako trestný čin. 

Jelikož každý občan je povinen poskytnout první pomoc dle svých možností a musí vyčkat 

u zraněného do příjezdu zdravotnické pomoci. Přesná citace zákona je uvedena v příloze 

IV. 
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3 PRVNÍ POMOC 

3.1 Charakteristika první pomoci 

První pomoc je počáteční ošetření, či pomoc poskytnutá někomu, kdo je poraněn, nebo kdo 

náhle onemocní. [4]  

Cíleně a účinně omezuje rozsah a důsledky ohrožení či postižení. [5] 

Poskytnutí první pomoci je občanská povinnost. [5] 

Každý občan je povinen poskytnout první pomoc dle svých možností a musí vyčkat u zra-

něného do příjezdu zdravotnické pomoci. [5] 

Hlavním cílem je poskytnout první pomoc dle svých dovedností, vědomostí a schopností, 

ale vždy tak, abychom: 

• zachránili život, 

• zabránili zhoršení stavu zraněného, 

• zajistili zraněnému co nejlepší prostředí pro zlepšení stavu, 

• zajistili bezpečnost zraněnému, ale také i sobě a ostatním přihlížejícím. [2] 

3.2 Dělení první pomoci 

Technická PP: odstranit příčiny úrazu (vyprostit zraněného), najít místo, kde nehrozí další 

nebezpečí (výbuch, pád apod.) 

Laická zdravotnická PP: pomoc poskytnutá laikem nebo zdravotníkem, který je u zraněné-

ho dříve než záchranná služba. 

Odborná zdravotnická PP: poskytnutá personálem záchranné služby (lékař, záchranář 

apod.). [5] 

3.3 Povinnosti zachránce 

• posoudit rychle a s jistotou situaci nehody, 

• chránit zraněné a další přítomné nehody před nebezpečím, 

• identifikovat v rámci možností zranění či povahu onemocnění, které postižený 

utrpěl, 

• poskytnout zraněným včasnou pomoc a nejdříve ošetřit nejzávažnější stavy 

• zavolat ZZS, popřípadě hasiče a policii. [4] 
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3.4 Život zachraňující úkony 

V prvním případě se musíme postarat o zraněné, kteří jsou bezprostředně ohroženi na živo-

tě. Jsou to zranění: 

1. s masivním krvácením, 

2. v bezvědomí, 

3. se zástavou dechu, 

4. se zástavou srdeční činnosti. [8] 

U těchto stavů musíme poskytnou první pomoc správně a rychle, všechny ostatní stavy jsou 

méně naléhavé a snesou prodlení i nedokonalosti v provedení první pomoci. [8] 

Přivolání ZZS 

Na telefonním čísle 155 oznamujeme: 

• Kde k nehodě došlo (obec, ulice, číslo domu, kilometr silnice). 

• Co se stalo (dopravní nehoda, osobní auto, je zablokovaná silnice, zraněné ne-

lze vyprostit, na silnici vytéká benzín). 

• Kolik je postižených (počet zraněných a jejich věk). 

• Charakter zranění (závažnost postižení – bezvědomí, zástava dechu, silné krvá-

cení, popáleniny apod.). 

• Jaká první pomoc je poskytována. 

• Své jméno a telefonní číslo, z kterého voláme (případně čas, kdy k nehodě do-

šlo). [3, 4, 5] 

3.5 Postupy při dopravní nehodě 

Získáme přehled o situaci nehody i stavu postižených, posoudíme možná nebezpečí, např. 

nebezpečí požáru, další nehody apod. a okamžitě jednáme: 

• označíme místo nehody, 

• zajistíme bezpečnost zraněných, 

• zastavíme krvácení, 

• přivoláme ZZS, 

• provedeme protišoková opatření, 

• jsou-li u zraněných ohroženy základní životní funkce, okamžitě začneme resus-

citovat, 
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• poskytneme PP a počkáme do příjezdu ZZS. [6] 

3.5.1 Ohrožení životně důležitých funkcí 

K životně důležitým funkcím patří vědomí, dýchání a činnost srdce. [6] 

Kontrola životn ě důležitých funkcí: 

• Zjistíme zda je zraněný při vědomí (oslovením, kladením otázek, když nereagu-

je, štípneme jej do ušního lalůčku, lehce sním zatřepeme, pokud nereaguje, je 

v bezvědomí). 

• Zjistíme zda zraněný dýchá (posloucháme dech, zjišťujeme proud vzduchu, sle-

dujeme pohyb hrudníku, jestli zraněný dýchá, uložíme jej do stabilizované po-

lohy, pokud nedýchá, zajistíme průchodnost dýchacích cest mírným záklonem 

hlavy a předsunutím dolní čelisti, když se dýchání neobnoví zahájíme umělé 

dýchání). [6] 

3.6 Bezvědomí 

Bezvědomí je porucha vnímání, cítění, myšlení a chtění. 

Příznaky: 

• zhroucená poloha na podložce, 

• postižený nereaguje na oslovení ani na bolestivé podněty, 

• svalstvo je ochablé, zapadá jazyk. [6] 

PP 

• uvolníme oděv zraněného hlavně u krku. 

• zjistíme, zda zraněný dýchá (pokud zraněný dýchá uložíme jej do stabilizované 

polohy) 

• nedýchá-li zraněný, uvolníme dýchací cesty tzv. trojitým manévrem: 

1. Hluboký záklon hlavy, 

2. Předsunutí dolní čelisti, 

3. Otevření úst. 

• prohlédneme dutinu ústní (je-li třeba odstraníme zvratky, hleny, krev a cizí těle-

sa) [6] 
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3.6.1 Zástava dýchání 

Příznaky: 

• promodralé rty, 

• neslyšíme a necítíme dech na své tváři, 

• bezvědomí. [6] 

3.6.2 Zástava srdce (krevního oběhu) 

Příznaky: 

• bezvědomí, 

• bezdeší, 

• nehmatný tep na velkých tepnách, 

• mrtvolný vzhled (bledá, šedivá barva kůže). [6] 

3.7 Základní kroky kardiopulmonální resuscitace 

1. Uvolnění průchodnosti dýchacích cest. 

2. Zajištění dýchání. 

3. Zajištění krevního oběhu. [8] 

3.7.1 Uvolnění průchodnosti dýchacích cest 

• otevření úst a přehlédnutí dutiny ústní, 

• vyčištění dutiny ústní: pokud je potřeba, provádět dvěma prsty, hlavu postiže-

ného současně otočit na stranu, odstranit umělý chrup, 

• maximální záklon hlavy, současně zvednout bradu a dolní čelist, 

• při podezření na přítomnost cizího tělesa v dýchacích cestách provést manévry 

k uvolnění překážky z dýchacích cest (Heimlichův manévr). [8] 

3.7.2 Zajištění dýchaní 

I. Umělé dýchání z plic do plic 

II. Metoda umělého dýchání dle Silvera-Brosche 

 

I. Umělé dýchání z plic do plic 

- poloha na zádech,  
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- způsoby:  

1. z úst do úst, 

2. z úst do nosu (poranění úst, problém v dutině ústní), 

3. z úst do úst a nosu (malé děti). 

- bariérové pomůcky: resuscitační rouška, rukavice. 

- počet vdechů za minutu je 10-12 

II. Metoda umělého dýchaní dle Silvera-Broshe 

- lze ji provádět jako alternativní mechanickou metodu umělého dýchání při 

nemožnosti dýchání z plic do plic ústy, 

- při srovnání s dýcháním z plic do plic má 50% účinnost. 

použití: 

• těžká krvavá poranění obličeje, 

• prokázané otravy jedy, bojovými otravnými látkami, 

• přítomnost žiraviny v obličeji zraněného,  

• prokázaná nebezpečná infekce, 

provedení: 

• zachránce klečí za hlavou postiženého, pokládá jeho horní končetiny ohnuté na 

hrudník (výdech) a zase je vzpažuje nad hlavu (nádech). [8] 

3.7.3 Provádění srdeční masáže 

• pokud není zachován krevní oběh ani dýchaní a nelze je provádět, je třeba pro-

vádět alespoň nepřímou srdeční masáž, 

• nejčastěji se s ní setkáme v terénu, kdy zachránce odmítne provádět dýchání z 

úst do úst bez pomůcek ( pochybně, neesteticky, infekčně nebezpečný neznámý 

jedinec), 

• pokud se jedná o příhodu vzniklou náhle, z plného zdraví, jsou výsledky a kva-

lita života plně srovnatelná s kompletní KPR, pokud KPR netrvá déle než 6 – 

12 minut. [8] 

Nepřímá srdeční masáž 

• poloha na zádech na pevné podložce, 

• přiložit dominantní ruku doprostřed hrudní kosti, druhou na ni, 

• během masáže zachránce ruce nevzdaluje od hrudníku, 
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• horní končetiny jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla, 

• zachránce stlačuje hrudní koš postiženého hmotností horní poloviny svého těla, 

hrudník promáčkne u dospělého o 4 – 5 cm, 

• stlačovat pravidelně frekvencí 100 stlačení/minutu, 

• poměr komprese a dekomprese je 1:1, 

• účinnost masáže kontrolujeme podle hmatnosti tepu na krkavici. [8] 

3.8 Základní podmínky pro poskytování první pomoci 

1. Rychlost, rozhodnost a účelnost. 

2. Zajistit podmínky pro poskytování první pomoci na místě nehody (zrušení příčin 

poškození, bezpečnost zraněných i poskytovatelům PP). 

3. Vyšetření zraněného musí být rychlé. 

4. Neodkladné poskytnutí PP. [10] 

3.9 Zásady základního vyšetření ve stavech ohrožující zdraví a život 

1. Je nutno vždy poznat ohrožení nebo selhání ZŽF. 

2. Posoudit časový faktor, délku selhávání ZŽF. 

3. Posoudit neodkladnost a rozsah nutného řešení, případně nebezpečí z prodlení. 

4. Zajistit lékařskou pomoc, případně podmínky k převozu zraněného. [10] 

3.10 Ostatní postupy PP 

Mezi další postupy  první pomoci patří: 

• rány a krvácení, 

• šok, 

• poranění hrudníku a břicha, 

• zlomeniny, 

• popáleniny aj. 

Dané témata jsou nedílnou součástí poskytování první pomoci, nebudu je však rozepisovat, 

jelikož by to bylo nad rámec mé práce. V práci jsem se zaměřila hlavně na poskytování 

první pomoci při ohrožení životně důležitých funkcí. Ostatní postupy ( viz příloha VII). 
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4 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

4.1 Charakteristika IZS 

IZS ošetřuje zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, přesná citace uve-

dena v příloze VI. [7, 9, 12] 

IZS je zákonem definován jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na MU a při 

provádění záchranných a likvidačních prací, v nichž spočívá těžiště jeho přípravy a činnos-

ti. Kromě toho činnost IZS zahrnuje i provádění prevence a obnovovacích prací. [7, 9, 12] 

Prevence spočívá v činnosti a opatřeních materiálního, plánovacího, organizačního a vzdě-

lávacího charakteru, jejichž cílem je předejít vzniku MU i v případech, kdy toho nelze do-

sáhnout maximálně snížit její dopady. [7, 9, 12] 

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení, nebo omezení bezprostředního půso-

bení rizik vzniklých při MU, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí. Těžiště provádění záchranných prací spočívá na jednotkách požární 

ochrany a ZZS. [7, 9, 12] 

Likvidační práce spočívá v činnosti k odstranění následků způsobené při MU. Probíhají 

současně se záchrannými pracemi. [7, 9, 12] 

Obnovovací práce spočívají v revitalizaci životního prostředí, únosné obnově společenské-

ho života a materiálních hodnot. Mohou být zahájeny až po ukončení zásahu IZS. [12] 

IZS tvoří jednotlivé složky, které lze rozdělit na dvě skupiny: 

• Základní složky IZS 

• Ostatní složky IZS [9] 

4.2 Základní složky 

- jsou schopny rychle a nepřetržitě zasahovat a mají působnost na celém území státu. 

Patří k nim: 

1. Hasičský záchranný sbor (HZS). 

2. Zdravotnická záchranná služba (ZZS). 

3. Policie ČR (PČR). 

4. Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požárními. [9] 
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4.2.1 Hasičský záchranný sbor 

Jeho posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účin-

nou pomoc při MU. [7] 

Činnost je řízena operačním střediskem. [7] 

Mají vycvičené specialisty (práce ve výškách, v podzemí, ve vodě, v zamořeném prostředí, 

při požárech, při dopravních nehodách). [7] 

4.2.2 Zdravotnická záchranná služba 

Záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. 

Zajišťuje nepřetržitou pohotovost pro příjem tzv. tísňového volání, jeho vyhodnocení a 

neodkladný zdravotnický zásah v místě události. [9] 

Výkonnými prvky ZZS jsou výjezdové skupiny, které dělíme na: 

• rychlou zdravotnickou pomoc, poskytující neodkladnou péči bez přítomnosti 

lékaře, 

• rychlou lékařskou pomoc zabezpečovanou zdravotnickým týmem vedeným lé-

kařem, 

• dopravu raněných a nemocných v podmínkách neodkladné péče zabezpečova-

nou zdravotnickými týmy ovládajícími zásady tzv. zajištěného transportu. [12] 

4.2.3 Policie ČR 

Představuje výkonný orgán státní moci v oblasti bezpečnosti občanů, ochrany majetku a 

veřejného pořádku. [12] 

V rámci IZS plní PČR úkoly spojené především s uzavřením prostoru, s organizací odklo-

nu a regulace dopravy, zajišťuje hladkou průjezdnost záchranných vozidel na příjezdových 

a odsunových trasách. [12] 

Činnost je řízena operačním střediskem. [12] 

4.2.4 Jednotky požární ochrany 

Plošným pokrytím se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území daného kraje. 

HZS po dohodě se zřizovateli jednotek požární ochrany určí, které z nich budou plošné 

pokrytí zabezpečovat. [12] 
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4.3 Ostatní složky 

4.3.1 Armáda České republiky 

Síly a prostředky lze využít k posílení základních složek IZS při likvidaci následků přírod-

ních a antropogenních katastrof v případech, kdy vzniklou situaci nemohou tyto složky 

zvládnout. [7, 12] 

4.3.2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Cílem jeho činnosti je spolupráce při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví 

občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách. [7, 12] 

4.3.3 Český červený kříž 

Jeho posláním je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu lidské bytosti, pod-

porovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy. [7, 12] 

4.3.4 Vodní záchranná služba 

Jejími činnostmi jsou preventivní záchranné služby, příprava a výcvik svých členů, přípra-

va dětí a mládeže a příprava techniky a materiálů. V rámci IZS provádí záchranné práce při 

požárech, živelných katastrofách a jiných MU v rámci záchranářské činnosti ve složitých 

podmínkách na vodní hladině. [7, 12] 

4.3.5 Další složky IZS 

• Horská služba. 

• Orgány ochrany veřejného zdraví (především krajské hygienické stanice). 

• Skupiny letecké záchranné služby. 

• Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k ZLP. 

• Obecní policie,  aj. [7, 12] 

V případě mimořádné události je zřízeno jedno operační středisko, které řídí záchranné 

akce, nasazení sil a prostředků. [7, 9, 12] 

V moderním zachraňování se používá tzv. telefonická asistence při neodkladné resuscitaci. 

Dispečer záchranné služby krok za krokem vede volajícího k poskytnutí první pomoci. [7, 

9, 12] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 DOTAZNÍK 

5.1 Podnadpis 

Cílem je: 

1. Zjistit úroveň znalostí PP u profesionálních řidičů 

2. Zmapovat znalosti respondentů v oblasti první pomoci a ohodnotit je dle známek 

(jako ve škole) 

3. Dozvědět se jaká je náplň školení první pomoci v autoškole 

5.2 Formulace hypotéz 

1. Domnívám se, že méně jak 50%  řidičů neví, že neposkytnutí PP je trestný čin. 

2. Domnívám se, že u více než 50% respondentů budou znalosti první pomoci ohod-

noceny 3 a lépe.  

3. Domnívám se, že více jak  50% respondentů poskytovala PP v terénu. 

4. Domnívám se , že více než 75% respondentů vědí na jaké číslo zavolat záchranou 

službu. 

5. Domnívám se, že více než 50% respondentů budou starší 52 let. 

6. Domnívám se, že více než 50% respondentů budou dělat profesionální řidiče více 

jak 10 let. 

5.3 Výběr respondentů pro dotazník 

Pro svou průzkumnou činnost jsem si vybrala skupinu profesionálních řidičů, kteří přepra-

vují  osoby, zboží nebo zvířata. Oslovení respondenti byli řidiči pěti dopravních firem, 

z nichž se dvě firmy zabývaly kamionovou přepravou zboží, dvě firmy patřily k autobusové 

dopravě a jedna firma měla na starost přepravu zvířat kamiony. Všechny dané firmy byly 

ze Zlínského kraje.  Někteří z respondentů pracují jako profesionální řidiči 10 a více let a 

jsou starší padesáti let. 

5.4 Metodika 

K získání informací pro ověření svých hypotéz, jsem si vybrala metodu sbírání dat- dotaz-

ník. Je to jedna z nejrozšířenějších výzkumných metod, protože se během krátké doby zís-

ká mnoho odpovědí. Dotazník je rozdělen na dvě části. Na část teoretickou a praktickou. 
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V teoretické části je 15 otázek. V praktické části je 8 otázek vztahujících se na znalosti 

poskytování první pomoci.V anonymním  dotazníku byly uváděny jak otázky uzavřené tak 

i polouzavřené, dále byly použity otázky výběrové, identifikační a filtrační. Všechny otázky 

z praktické části měly pouze jednu správnou odpověď. Otázky byly použity ze závěrečného 

testu ze školení první pomoci. Maximální počet získaných bodů byl 8. Podle středoškolské 

stupnice byly testové otázky ohodnoceny známkou. 

5.5 Organizace šetření 

Dotazník jsem osobně rozdala v pěti firmách 100 respondentům (řidiči pracující 

v kamionové dopravě a řidiči autobusů). Dotazníky byly rozdány v době od 1.3. do 

1.4.2009, tudíž měli respondenti měsíc čas na to, aby si mohli dotazníky v klidu vyplnit. Po 

měsíci jsem opět osobně obešla všechny firmy, kde jsem si vyplněné dotazníky vysbírala. 

Z celkového počtu 100 dotazníků se mi vrátilo 80. Všechny byly řádně vyplněny a tudíž 

byly všechny hodnotitelé. 

5.6 Pilotní studie 

Před rozdáním dotazníků jsem provedla pilotní studii. Připravené dotazníky jsem rozdala 

deseti na sobě nezávislým osobám, které si dotazník pročetly a vyjádřily se k tomu, co se 

jim zdálo nesrozumitelné, čemu nerozuměly a co je třeba změnit. Z celkového počtu 24 

otázek mi navrhli změnit pouze jednu. U otázky č. 4: „Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdě-

lání?“, žádali více možností při výběru. Doplnila jsem tam navíc možnost vyšší odborné 

vzdělání, které v předchozích dotaznících nebylo uvedené. Další návrhy pro změnu 

v dotazníku jsem neobdržela. 

5.7 Sběr dat 

Pro své šetření si vybírám dotazník, kde během krátké doby získávám hodně informací. 

Řádně vyplněné dotazníky hodnotím pomocí čárkové metody, kde u každé otázky pomocí 

čárek zaznamenávám výsledky šetření. Vše hodnotím a dávám do tabulek ke kterým vypra-

covávám grafy.Počty respondentů, kteří vyplňovali dotazník vyjádřím i v procentech, pro 

lepší a kvalitnější zpracování. Grafy a tabulky znázorním v další kapitole. Znalostní část 

dotazníku hodnotím podle středoškolské klasifikační stupnice. Správná odpověď je zvý-
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razněná tučně. Taktéž vypracovávám tabulky a k tomu se vztahující grafy. Pro zpracování 

grafů, jsem volila koláčový typ.  

5.8 Výsledky šetření 

5.8.1 Obecná část dotazníku 

Otázka č. 1 

Pohlaví 

Tabulka 1 - Pohlaví respondentů 

Odpověď Počet respondentů Procenta 

Muž 72 90% 

Žena 8 10% 

 

72; 90%

8; 10%

Muž Žena
 

Graf  1 - Pohlaví respondentů 

Z grafu č. 1 vyplývá, že při vyplňování dotazníků bylo 90% mužů a pouze 10% žen. Z toho 

vyplývá, že velká většina profesionálních řidičů jsou muži. 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 34 

 

Otázka č. 2 

Váš věk 

Tabulka 2 - Věk respondentů 

Odpověď Počet respondentů Procenta 

Méně jak 21 let 3 4% 

22 let – 31 let 12 15% 

32 let – 41 let 11 14% 

42 let – 51 let 20 25% 

52 let a více 34 42% 

 

3; 4%
12; 15%

11; 14%

20; 25%

34; 42%

Méně jak 21 let 22 let – 31 let 32 let – 41 let 42 let – 51 let 52 let a více
 

Graf  2 - Věk respondentů 

Z grafu č. 2 vyplývá, že 42% respondentů je starších 52 let, 25% respondentů je ve věku 42 

let až 51 let, 15% respondentů je ve věku 22 let až 31 let, 14% respondentů je ve věku 32 

let až 41 let a pouze 4% respondentů jsou mladší než 21 let.  
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Otázka č. 3  

Jak dlouho jste profesionálním řidičem 

Tabulka 3 - Jak dlouho jste profesionální řidič 

Odpověď Počet respondentů Procenta 

3 a méně let 8 10% 

4 – 6 let 3 4% 

7 – 9 let 13 16% 

10 a více let 56 70% 
 

8; 10%
3; 4%

13; 16%

56; 70%

3 a méně let 4 – 6 let 7 – 9 let 10 a více let
 

Graf  3 - Jak dlouho jste profesionální řidič 

Z  odpovědi na otázku č. 3 vyplývá, že 70% dotazovaných řidičů dělá profesionálního řidi-

če více než 10 let a pouze 4% dotazovaných řidičů dělá profesionálního řidiče v rozmezí 4 

až 6 let. 
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Otázka č. 4 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

Tabulka 4 - Nejvyšší dosažené vzdělání 

Odpověď Počet respondentů Procenta 

Základní 5 6% 

Učební obor ( výuční list) 52 65% 

Maturitní vzdělání 17 21% 

Vyšší odborné vzdělání 4 5% 

Vysokoškolské vzdělání 2 3% 

 

5; 6%

52; 65%

17; 21%

4; 5% 2; 3%

Základní Učební obor ( výuční list) Maturitní vzdělání
Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské vzdělání

 

Graf  4 - Nejvyšší dosažené vzdělání 

Z grafu č. 4 vyplývá, že 65% dotazovaných má vystudován učební obor a pouze 3% dota-

zovaných má vysokoškolské vzdělání. 
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Otázka č. 5 

Jako profesionální řidič působíte v oblasti 

Tabulka 5 - Oblast působení 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Přeprava osob 37 46% 
Přeprava zboží 40 50% 
Přeprava zvířat 3 4% 

 

37; 46%

40; 50%

3; 4%

Přeprava osob Přeprava zboží Přeprava zvířat
 

Graf  5 - Oblast působení 

Z odpovědi na otázku č. 5 vyplývá, že 50% dotazovaných řidičů působí jako profesionální 

řidiči v oblasti přepravy zboží, 46% dotazovaných přepravuje osoby a pouze 4% působí 

v oblasti přepravy zvířat. 
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Otázka č. 6 

Myslíte si, že neposkytnutí první pomoci je trestný čin 

Tabulka 6 - Neposkytnutí první pomoci 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Ano 68 85% 
Ne 5 6% 

Nevím 7 9% 
 

68; 85%

5; 6%
7; 9%

Ano Ne Nevím
 

Graf  6 - Neposkytnutí první pomoci 

Z grafu č. 6 vyplývá, že 85% dotazovaných ví, že neposkytnutí PP je trestný čin, 9% dota-

zovaných si není jistých a 6% dotazovaných odpovědělo, že neposkytnutí PP není trestný 

čin.  
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Otázka č. 7 

Jak probíhala forma školení 

Tabulka 7 - Forma školení 

Odpověď Počet respondentů Procenta 

Výklad teorie lektorem 30 37% 

Praktická ukázka první pomoci lektorem 19 24% 

Shlédnutí videa 23 29% 

Práce ve skupině při modelových situacích 8 10% 

 

30; 37%

19; 24%

23; 29%

8; 10%

Výklad teorie lektorem
Praktická ukázka první pomoci lektorem
Shlédnutí videa
Práce ve skupině při modelových situacích

 

Graf  7 - Forma školení 

Z grafu č. 7 vyplývá, že forma školení probíhala v 37% jako výklad teorie, v 29% shlédli 

školící se řidiči video, ve 24% byly při výuce použity praktické ukázky PP a v 10% praco-

vali školící se řidiči ve skupině, kde probírali modelové situace. 
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Otázka č. 8 

Jaký byl časový rozsah školení 

Tabulka 8 - Časový rozsah školení 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
1 až 3 hodiny 48 59% 
4 až 7 hodin 15 19% 
8 až 11 hodin 11 14% 

11 hodin a více 6 8% 
 

48; 59%15; 19%

11; 14%
6; 8%

1 až 3 hodiny 4 až 7 hodin 8 až 11 hodin 11 hodin a více
 

Graf  8 - Časový rozsah školení 

Z grafu č. 8 vyplývá, že v 59% školení probíhalo maximálně 3 hodiny a pouze v 8% měli 

řidiči výuku delší než 11 hodin. 
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Otázka č. 9 

Měli jste k dispozici materiály 

Tabulka 9 - Materiály k výuce 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Ano 57 71% 

Ne 23 29% 

 

57; 71%

23; 29%

Ano Ne
 

Graf  9 - Materiály k výuce 

Z grafu č. 9 vyplývá, že 71% dotazovaných mělo při výuce nějaké studijní materiály a jen 

29% dotazovaných pracovalo při výuce bez studijních materiálů. V dalším grafu je uvede-

no, jaké druhy studijních materiálů respondenti využívali. 
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Pokud ano jaké materiály jste používali 

Tabulka 10 - Příklady materiálů k výuce 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Knihy 7 12% 

Časopisy 1 2% 

Skripta 2 4% 

Brožury 10 18% 

Materiály vypracované školící firmou 29 50% 

Informační letáky 8 14% 

 

7; 12% 1; 2%

2; 4%

10; 18%

29; 50%

8; 14%

Knihy Časopisy
Skripta Brožury
Materiály vypracované školící firmou Informační letáky

 

Graf  10 - Příklady materiálů k výuce 

Z grafu č. 10 vyplývá, že 50%  respondentů mělo k výuce speciální materiály, které vytvo-

řila školící firma, 18% dotazovaných používalo brožury, 14% respondentů mělo k dispozici 

informační letáky, 12% dotazovaných používalo knihy, 4% respondentů pracovalo se 

skripty a pouze 2% dotazovaných  respondentů uvedlo, že mělo k dispozici nějaký druh 

časopisu. 
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Otázka č. 10 

Jak hodnotíte organizaci školení PP 

Tabulka 11 - Organizace školení PP 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
1 výborný 16 20% 

2 chvalitebný 39 48% 

3 dobrý 18 23% 

4 dostatečný 7 9% 

 

16; 20%

39; 48%

18; 23%

7; 9%

1 2 3 4
 

Graf  11 - Organizace školení PP 

Z grafu č. 11 vyplývá, že pouze 9% respondentů hodnotilo organizaci školení jako nedosta-

tečnou, ale naopak 48% respondentů by organizaci ohodnotila jako chvalitebnou. 
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Otázka č. 11 

Jak hodnotíte obsahovou náplň školení PP 

Tabulka 12 - Obsahová náplň školení PP 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
1 výborný 13 16% 

2 chvalitebný 33 41% 

3 dobrý 28 35% 

4 dostatečný 6 8% 

 

13; 16%

33; 41%

28; 35%

6; 8%

1 2 3 4
 

Graf  12 - Obsahová náplň školení PP 

Z grafu č. 12 je velmi zajímavé, že 41 % respondentů hodnotilo obsahovou náplň školení 

známkou 2, 35% respondentů známkou 3 a pouze 8% respondentů ohodnotilo známkou 4. 
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Otázka č. 12 

Jak hodnotíte časový rozsah školení PP 

Tabulka 13 - Časový rozsah školení PP 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
1 výborný 21 26% 

2 chvalitebný 29 37% 
3 dobrý 20 25% 

4 dostatečný 9 11% 
5 nedostatečný 1 1% 

 

21; 26%

29; 37%

20; 25%

9; 11% 1; 1%

1 2 3 4 5
 

Graf  13 - Časový rozsah školení PP 

Na grafu č. 13 je zajímavé, že pouze 1% respondentů ohodnotilo časový rozsah školení PP 

známkou 5, ale oproti tomu 37% respondentů hodnotilo známkou 2. 
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Otázka č. 13  

Školení, které jste absolvoval (a) 

Tabulka 14 - Školení 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Nezměnil (a) 44 55% 

Změnil (a) z části 32 40% 
Změnil (a) zcela 4 5% 

 

44; 55%
32; 40%

4; 5%

Nezměnil (a) Změnil (a) z části Změnil (a) zcela
 

Graf  14 - Školení 

Z grafu č. 14 vyplývá, že 55% respondentů by absolvované školení nezměnilo, 40% re-

spondentů by školení změnilo z části, a pouze 5% respondentů by absolvované školení 

změnilo úplně. 

Změnil z části proč 

Tabulka 15 - Školení změnil z části 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
zvýšit časový rozsah 6 19% 
Snížit časový rozsah 3 9% 

Více teorie 7 22% 
Méně teorie 2 6% 

Více praktických cvičení 14 44% 
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6; 19%

3; 9%

7; 22%
2; 6%

14; 44%

zvýšit časový rozsah Snížit časový rozsah Více teorie
Méně teorie Více praktických cvičení

 

Graf  15 - Školení změnil z části 

Z grafu č. 15 vyplývá, že 9% respondentů by snížilo časový rozsah školení, oproti tomu 

19% respondentů by zase zvýšilo časový rozsah a nejvíce, což je 44% respondentů by do 

výuky zařadilo více praktických cvičení. 

Změnil z cela proč 

Tabulka 16 - Školení změnil zcela 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Zjednodušit výuku PP 2 50% 

Více studijních materiálů 2 50% 
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2; 50%2; 50%

Zjednodušit výuku PP Více studijních materiálů
 

Graf  16 - Školení změnil zcela 

Z grafu č. 16 vyplývá, pokud by respondenti změnili školení úplně, tak by v 50% chtěli 

zjednodušit výuku PP a taktéž v 50% by chtěli více studijních materiálů. 
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Otázka č. 14 

Jaké formy školení by Vám nejvíce vyhovovaly 

Tabulka 17 - Jaká forma školení by Vám nejvíce vyhovovala 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Modelové situace 12 15% 

Ukázky praktických cvičení 34 43% 
Ústní výklad 9 11% 

Promítání videa 25 31% 

 

12; 15%

34; 43%9; 11%

25; 31%

Modelové situace Ukázky praktických cvičení Ústní výklad Promítání videa
 

Graf  17 - Jaká forma školení by Vám nejvíce vyhovovala 

Z grafu č. 17 vyplývá, že 43% respondentům nejvíce vyhovovaly ukázky praktického cvi-

čení a jen 9% vyhovoval ústní výklad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 50 

 

Otázka č.15  

Myslíte si, že v průběhu, obsahu nebo rozsahu školení PP v autoškole jsou nedostatky 

Tabulka 18 - Nedostatky ve školení 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Ano 16 20% 
Ne 64 80% 

 

16; 20%

64; 80%

Ano Ne 
 

Graf  18 - Nedostatky ve školení 

Z grafu č. 18 je zřejmé, že 80% respondentů si myslí, že školení je nedostačující, jak 

v obsahu tak i v rozsahu školení. 

Pokud ano jaké 

Tabulka 19 - Jaké nedostatky 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Více praktických cvičení 15 94% 
Zvýšit odbornost lektorů 1 6% 
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15; 94%

1; 6%

Více praktických cvičení Zvýšit odbornost lektorů
 

Graf  19 - Jaké nedostatky 

Na grafu č. 19 je vidět, že 94% respondentů by chtělo zařadit do školení PP více praktic-

kých ukázek a 6% by chtělo zvýšit odbornost lektora. 
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5.8.2 Praktická část dotazníku 

Otázky týkající se první pomoci 

1. Rychlou zdravotnickou pomoc přivoláme na čísle: 
a) 155 
b) 158 
c) 150 

 

Tabulka 20 - Záchranná služba 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
a 77 96% 

b 1 1% 

c 2 3% 

 

77; 96%

1; 1%

2; 3%

a b c
 

Graf  20 - Záchranná služba 

Z grafu č. 20 vyplývá, že 96% respondentů odpovědělo správně na danou otázku.  
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2. Při poranění motocyklisty, který je v bezvědomí a nedýchá: 
a) Mu nikdy nesmím sundat přilbu, protože bych mu mohl(a) způsobit vážná zranění 
b) Je nejlepší vyproštění hlavy ve dvou zachráncích, kdy jeden svírá hlavu pora-

něného a druhý opatrně sejme přilbu 
c) Mohu sejmout přilbu jakýmkoliv způsobem, možnost dodatečného poškození tím 

nehrozí 

 

Tabulka 21 -  Poraněný motocyklista 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
a 48 60% 
b 31 39% 
c 1 1% 

 

48; 60%

31; 39%

1; 1%

a b c
 

Graf  21 -  Poraněný motocyklista 

Z grafu č. 21 vyplývá, že pouze 39 % respondentů odpovědělo správně na danou otázku.  
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3. Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy zraněný ztrácí vědomí? 
a) Ihned zahájím resuscitaci zraněného (srdeční masáž, dýchání z úst do úst) 
b) Zvednu nohy zraněnému a zajistím volné dýchací cesty 
c) Posadím zraněného a zavolám záchrannou službu 

 

Tabulka 22 -  Kolapsový stav 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
a 29 36% 
b 48 60% 
c 3 4% 

 

29; 36%

48; 60%

3; 4%

a b c
 

Graf  22 - Kolapsový stav 

Z grafu č. 22 vyplývá, že 60% respondentů označilo správnou odpověď na otázku.  
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4. Poraněný se po dopravní nehodě domáhá tekutin, jak se zachováte? 
a) Poskytnu mu tekutiny v malém množství 
b) Nedám mu napít ani přes jeho naléhání 
c) Mohu mu dát napít i najíst bez omezení 

 

Tabulka 23 - Dopravní nehoda 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
a 33 41% 
b 47 59% 
c 0 0% 

 

33; 41%

47; 59%

a b
 

Graf  23 - Dopravní nehoda 

Na grafu č. 23 je vidět, že 59% označilo v daném dotazníku správnou odpověď.  
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5. Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí: 
a) Vrátím se k vlastnímu vozu a začnu hledat v lékárničce obvazový materiál 
b) Neprodleně krvácející místo stlačím prsty, dlaní nebo kusem oděvu 
c) Krvácející místo nebudu ošetřovat, začnu poraněnému zajišťovat životní funkce, tj. 

dýchání z úst do úst, zevní srdeční masáž 

 

Tabulka 24 -  Krvácení 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
a 1 1% 
b 79 99% 
c 0 0% 

 

1; 1%

79; 99%

a b
 

Graf  24 - Krvácení 

Z grafu č. 24 vyplývá, že pouze 1% respondentů odpovědělo špatně na otázku č. 5.  
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6. Jak zjistíte stav vědomí zraněné osoby? 
a) Oslovím ho, zkusím bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku) 
b) Zkusím jeho reakci na bolestivý podnět ostrým předmětem 
c) Poraněného hlasitě oslovím a zkusím ho posadit 

 

Tabulka 25 - Stav vědomí 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
a 70 87% 
b 7 9% 
c 3 4% 

 

70; 87%

7; 9% 3; 4%

a b c
 

Graf  25 - Stav vědomí 

Z grafu č. 25 vyplývá, že 87% respondentů odpovědělo na otázku č. 6 správně.  
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7. Správná frekvence kompresí hrudní kosti při nepřímé srdeční masáži je u dospělého: 
a) Přibližně 60 stlačení za minutu 
b) Přibližně 100 stlačení za minutu 
c) Přibližně 200 stlačení za minutu 

 

Tabulka 26 - Frekvence kompresí hrudní kosti 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
a 69 86% 
b 11 14% 
c 0 0% 

 

69; 86%

11; 14%

a b
 

Graf  26 - Frekvence kompresí hrudní kosti 

Na grafu č. 26 je zřejmé, že pouze 14% respondentů odpovědělo na otázku č. 7 správně.  
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8. Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého: 
a) Dýchám frekvencí alespoň 20 vdechů za minutu a vždy se snažím o co největší 

vdech 
b) Dýchám úplně normálně frekvencí 6 až 8 vdechů za minutu, bez extrémního 

nádechu a vdechu do poraněného 
c) Vdechuji do plic poraněného jen obsah vzduchu ve svých ústech v počtu 10 až 12 

vdechů za minutu 
 

Tabulka 27 - Umělé dýchání 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
a 39 49% 
b 32 40% 
c 9 11% 

 

39; 49%

32; 40%

9; 11%

a b c
 

Graf  27 - Umělé dýchání 

Z grafu č. 27 vyplývá, že 40% respondentů označilo správnou odpověď na otázku č. 8 a 

60% respondentů odpovědělo špatně na danou otázku.  
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Hodnotící tabulka 

Tabulka 28 - Hodnocení 

Počet procent Známka 

100% - 80% 1 

80% - 60% 2 

60% - 40% 3 

40% - 20% 4 

Méně jak 20% 5 

 

Výsledky šetření 

Tabulka 29 - Výsledky šetření 

Počet získaných bodů Počet respondentů Známka 

7 bodů 7 1 

6 bodů 22 2 

5 bodů 26 2 

4 body 15 3 

Méně jak 3 body 10 4 

 

7

22

26

15

10

1 2 2 3 4
 

Graf 28 - Hodnocení znalostí 

Z grafu č. 28 vyplývá, že pouze 7 respondentů by bylo ohodnoceno známkou 1.  
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Otázka č. 9 

Poskytovali jste někdy PP 

Tabulka 30 - Poskytování PP 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Ano 29 36% 
Ne 51 64% 

 

29; 36%

51; 64%

Ano Ne
 

Graf  29 - Poskytování PP 

Na grafu č. 29 je zajímavé, že pouze 36% respondentů poskytovalo první pomoc a 64% 

první pomoc nikdy neposkytlo. 

Pokud ano, za jakých podmínek 

Tabulka 31 - Příklady PP 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Dopravní nehoda 12 42% 

Popálení 2 7% 
Pořezání 5 17% 

Mdloba, šokový stav 8 28% 
Pád cyklisty 1 3% 

Amputace končetiny 1 3% 
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12; 42%

2; 7%5; 17%

8; 28%

1; 3% 1; 3%

Dopravní nehoda Popálení Pořezání
Mdloba, šokový stav Pád cyklisty Amputace končetiny

 

Graf  30 - Příklady PP 

Z grafu č. 30 nejvíce respondentů, což je celých 42%, poskytovalo PP u dopravní nehody a 

překvapující je i to, že 3% respondentů poskytovalo první pomoc při amputaci končetiny.  

5.9 Shrnutí 

5.9.1 Zhodnocení hypotéz 

Č. 1 Domnívám se, že méně jak 50%  řidičů neví, že neposkytnutí PP je trestný čin. 

 Tato hypotéza se mi potvrdila. Důkazem toho jsou odpovědi na otázku č. 6 v dotazníku, 

kdy 85% respondentů odpovědělo že neposkytnutí PP je trestný čin a pouze 6 % dotazova-

ných respondentů odpovědělo, že neposkytnutí PP není trestný čin, tím se mi má hypotéza 

potvrdila. 

 

 Č .2.Domnívám se, že u více než 50% respondentů budou znalosti první pomoci ohodno-

ceny 3 a lépe.  

Tato hypotéza se mi potvrdila. Důkazem toho je tabulka č. 21, kde je zřejmé že více než 

polovina dotazovaných respondentů, bylo ohodnoceno známkou tři a lépe.  
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Č. 3 Domnívám se, že více jak  50% respondentů poskytovala PP v terénu. 

Tato hypotéza se mi nepotvrdila. Vycházím z otázky č.10 v praktické části dotazníku. Kdy 

36% respondentů odpovědělo že poskytovali PP 64% respondentů nikdy neposkytovalo 

PP. Z toho vyplývá, že se mi hypotéza nepotvrdila. 

 

Č. 4 Domnívám se , že více než 75% respondentů vědí na jaké číslo zavolat záchranou 

službu. 

Tato hypotéza se mi potvrdila. Jelikož pouze 3 respondenti ze 100 dotazovaných nevěděli 

jaké je číslo na RZS, což je určitě méně než 75%.  Tím se mi má hypotéza potvrdila. 

 

Č. 5 Domnívám se, že více než 50% respondentů budou starší 52 let. 

 Tato stanovená hypotéza se mi nepotvrdila. Vyplývá to z otázky č. 2 kdy jen pouze 42% 

dotazovaných řidičů je starších 52 let, tím se mi nepotvrzuje má hypotéza. 

 

Č. 6 Domnívám se, že více než 50% respondentů budou dělat profesionální řidiče více jak 

10 let. 

Tato hypotéza se mi potvrdila. Důkazem toho jsou odpovědi na otázku č.3 kdy 70% všech 

dotazovaných řidičů, působí v oblasti profesionálního řidiče více než 10 let a tím se mi 

hypotéza potvrzuje.  

5.9.2 Celkové zhodnocení 

Při své práci jsem se zaměřila na skupinu profesionálních řidičů, kteří pracují hlavně 

v oblasti přeprav zboží a osob. Každý z daných řidičů nejméně jednou absolvoval povinné 

školení řidičů. Někteří z řidičů berou tohle školení jako povinnost a přiznali se, že pří vý-

kladu neposlouchají. Jsou ale také řidiči, kteří dané školení berou vážně a dělají si i po-

známky.  

Poskytnutí první pomoci v terénu není vůbec jednoduché. Člověk nesmí propadnout pani-

ce, při které by mohl způsobit více škody než užitku.  

Z průzkumu vyplývá, že většina respondentů jsou muži. Největší zastoupení měli respon-

denti starší 50 let. Nejvíce oslovených řidičů pracují ve své profesi více jak deset let.  

Byla jsem ráda, když více jak 75% všech respondentů vědělo, že neposkytnutí první pomo-

ci je trestný čin. Dále mě ale překvapilo, jak mnoho z dotazovaných řidičů by se rádo vzdě-

lávalo více v oblasti první pomoci. 
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Velkým překvapením pro mě bylo, jak velké množství z dotazovaných nikdy neposkytova-

lo první pomoc. Přišlo mi velice zajímavé, že i po 10 letech praxe řidiči neposkytovali prv-

ní pomoc. A mnoho z dotazovaných nikdy nezažili ani nezpůsobili dopravní nehodu. 
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6 ANKETA 

6.1 Cíl 

Cílem ankety bylo zjistit, jaký mají školící se řidiči náhled na výuku první pomoci. Jak 

hodnotí výuku lektora. 

6.2 Výběr respondentů 

Anketa byla určena pro řidiče, kteří se školí v oblasti první pomoci v autoškolách. Věkové 

rozmezí respondentů, nebylo dříve dáno. Anketu vyplňovali řidiči ve 2 autoškolách Zlín-

ského kraje. Počet respondentů bylo 40. 

6.3 Metodika 

K získání dat ohledně školení první pomoci v autoškole jsem si vybrala nejjednodušší me-

todu - anketu. Kde bylo stanoveno 10 otázek, ze kterých jsem chtěla zjistit, jak jsou re-

spondenti spokojeni s výukou první pomoci přednášenou lektorem. Otázky byly uzavřené. 

Ve všech 10 otázkách mohli respondenti označit pouze jednu odpověď. Anketa byla zcela 

anonymní. 

6.4 Organizace průzkumu 

K získání dat, které jsem potřebovala pro svou práci jsem oslovila 6 autoškol, ale pouze 2 

mě umožnily, abych při jejich výuce mohla anketu rozdat. Je velmi těžké získat povolení 

od majitelů autoškol, protože každá autoškola si provádí školení první pomoci  sama a ne-

chce, aby bylo zveřejňováno, jak u nich výuka probíhá. Jak už jsem se zmínila ve 2 nejme-

novaných autoškolách mi toto šetření povolili. 

Ankety jsem osobně rozdala řidičům v autoškole. Měli 15 minut na vyplnění a poté jsem si 

je posbírala zpátky. 

Celkový počet anket je 40. Ankety byly taktéž řádně vyplněny, tudíž byly všechny hodnoti-

telé. 
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6.5 Pilotní studie 

Před rozdáním anket jsem provedla pilotní studii. Kdy jsem připravené ankety rozdala mezi 

osm na sobě nezávislých osob. Měli za úkol si anketu projít a vyjádřit se k nesrovnalostem, 

nebo k otázkám, které nejsou srozumitelné. Velmi zajímavé bylo, že ani jedna z osob ne-

měla žádné připomínky k anketě, tudíž jsem nemusela nic na anketě měnit. 

6.6 Sběr dat 

Jako další metodu šetření jsem zvolila anketu. Je to nejjednodušší výzkumná technika. Ob-

sahu 10 uzavřených otázek, kterými lze rychle zjistit potřebné data. Anketu jsem osobně 

rozdala v autoškole, kdy jsem si ji taktéž vysbírala zpět. K vyhodnocení jsem použila čár-

kovací metodu, abych se dopátrala výsledků. Z veškerých informací jsem zhotovila tabul-

ky, které jsem doplnila grafy.V další kapitole jsou zaznamenány výsledky mého šetření. 
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6.7 Výsledky šetření 

Otázka č. 1 

Pohlaví 

Tabulka 32 - Vaše pohlaví 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Muž 34 85% 
Žena 6 15% 

 

34; 85%

6; 15%

Muž Žena
 

Graf  31 - Vaše pohlaví 

Z grafu č. 31 vyplývá, že 85% respondentů byli muži a 15% byly ženy. Většina řidičů, kteří 

absolvují školení první pomoci jsou muži. 
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Otázka č. 2 

Váš věk 

Tabulka 33 -  Váš věk 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Méně jak 21 1 3% 
22 let - 41 let 26 64% 
42let a více 13 33% 

 

1; 3%

26; 64%

13; 33%

Méně jak 21 22 let - 41 let 42let a více
 

Graf  32 - Váš věk 

Z grafu č. 32 vyplývá, že nejvíce respondentů a to 64% bylo ve věku 22 let až 41 let. 
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Otázka č. 3 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

Tabulka 34 - Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

Odpověď Počet respondentů Procenta 

Základní 10 25% 

Učební obor ( výuční list) 16 39% 

Maturitní vzdělání 11 28% 

Vysokoškolské vzdělání 3 8% 

 

10; 25%

16; 39%

11; 28%

3; 8%

Základní Učební obor ( výuční list) Maturitní vzdělání Vysokoškolské vzdělání
 

Graf  33 - Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

Na grafu č. 33 je zajímavé, že nejčastějším nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů 

byl učební obor, 25% respondentů mělo základní vzdělání a pouze 8% respondentů mělo 

vysokoškolské vzdělání.  
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Otázka č. 4 

Odborná úroveň lektora školící v oblasti PP 

Tabulka 35 - Odborná úroveň lektora 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
1 výborný 26 64% 

2 chvalitebný 10 25% 
3 dobrý 3 8% 

5 nedostatečný 1 3% 

 

26; 64%

10; 25%

3; 8% 1; 3%

1 2 3 5
 

Graf  34 - Odborná úroveň lektora 

Z grafu č. 34 je velmi překvapující, že 64% respondentů ohodnotilo úroveň lektora znám-

kou 1 což je výborná. 
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Otázka č. 5 

Přehlednost a srozumitelnost výkladu 

Tabulka 36 - Přehlednost a srozumitelnost 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
1 výborný 20 49% 

2 chvalitebný 17 43% 
3 dobrý 2 5% 

5 nedostatečný 1 3% 

 

20; 49%
17; 43%

2; 5% 1; 3%

1 2 3 5
 

Graf  35 -  Přehlednost a srozumitelnost 

Z grafu č. 35 je překvapující, že 3% respondentů ohodnotilo přehlednost a srozumitelnost 

známkou 5, což je nedostatečná. 
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Otázka č. 6 

Připravenost lektora 

Tabulka 37 - Připravenost lektora 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
1 výborný 24 59% 

2 chvalitebný 11 28% 
3 dobrý 4 10% 

5 nedostatečný 1 3% 

 

24; 59%
11; 28%

4; 10% 1; 3%

1 2 3
 

Graf  36 - Připravenost lektora 

Z grafu č. 36 vyplývá, že 59% respondentů ohodnotilo připravenost lektora známkou vý-

bornou a pouze 3% ohodnotilo známkou nedostatečnou. 
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Otázka č. 7 

Organizace výuky lektora 

Tabulka 38 - Organizace výuky lektora 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
1 výborný 25 62% 

2 chvalitebný 13 32% 
3 dobrý 1 3% 

5 nedostateč-
ný 1 3% 

 

25; 62%

13; 32%

1; 3%

1; 3%

1 2 3 5
 

Graf  37 - Organizace výuky lektora 

Z grafu č. 37 vyplývá, že stejný počet respondentů ohodnotilo organizaci výuky lektora 

dobrou a nedostatečnou známkou.  

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 74 

 

Otázka č. 8 

Nejzajímavější téma 

Tabulka 39 - Nejzajímavější téma 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Dopravní nehoda 27 67% 

Ohrožení životně důležitých funkcí 5 12% 
Rány a krvácení 1 3% 

Šok, poranění hrudníku a břicha 3 8% 
Úrazy hlavy a ostatní poranění 4 10% 

 

27; 67%

5; 12%

1; 3%

3; 8%
4; 10%

Dopravní nehoda Ohrožení životně důležitých funkcí
rány a krvácení Šok, poranění hrudníku a břicha
Úrazy hlavy a ostatní poranění

 

Graf  38 - Nejzajímavější téma 

Na grafu č. 38 je vidět, že jako nejzajímavější téma respondenti zvolili dopravní nehodu.  
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Otázka č. 9  

Co se Vám na výuce PP nejvíce líbilo 

Tabulka 40 - Co se Vám na výuce PP líbilo 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Praktické cvičení 4 10% 
Materiály k výuce 3 8% 

Výuka lektora 21 52% 
Přehlednost a srozumitelnost výkladu 12 30% 

 

4; 10%
3; 8%

21; 52%

12; 30%

Praktické cvičení Materiály k výuce
Výuka lektora Přehlednost a srozumitelnost výkladu

 

Graf  39 - Co se Vám na výuce PP líbilo 

Na grafu č. 39 je vyjádřeno, že se nejvíce respondentům líbila výuka lektora,  srozumitel-

nost a přehlednost výkladu byla hned na druhém místě.   
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Otázka č. 10 

Školení, které jste absolvoval (a) byste 

Tabulka 41 - Školení, které jste absolvoval 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Nezměnil (a) 37 92% 

Změnil (a) z části 3 8% 

 

37; 92%

3; 8%

Nezměnil (a) Změnil (a) z části
 

Graf  40 - Školení, které jste absolvoval 

Z grafu č. 40 vyplývá, že 92% respondentů by školení nezměnilo a jen 8% by školení 

z části změnilo. 

Změnili z části proč 

Tabulka 42 - Změna z části proč 

Odpověď Počet respondentů Procenta 
Snížit časový rozsah výuky školení PP 3 100% 
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3; 100%

Snížit časový rozsah výuky školení PP
 

Graf  41 - Změna z části proč 

Z grafu č. 41 vyplývá, že 100% respondentů, kteří by školení změnili z části, by snížili ča-

sový rozsah výuky PP.  

6.8 Shrnutí 

Cílem bylo získat co nejvíce informací od řidičů školících se v autoškole,  jaký mají názor 

na hodnocení lektora, jeho srozumitelnost při výkladu a jeho připravenost na hodinu první 

pomoci. 

Z ankety usuzuji, že většina řidičů je spokojena s výukou i s lektorem.  

Nejvíce respondenty zajímalo téma dopravní nehoda, jak se při ní zachovat a jak správně 

poskytnout první pomoc. 

Lektora řidiči hodnotili ve velké většině pozitivně. Pouze jeden z respondentů jej ohodnotil 

nedostatečně, z čehož vyplývá, že výuka byla nedostačující, lektor nebyl připraven na ho-

dinu.  
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7 POZOROVÁNÍ 

7.1 Cíl 

Cílem pozorování bylo, zjistit jaká je připravenost lektora školící řidiče v oblasti první po-

moci, jaká je jeho srozumitelnost při výkladu. Zajímalo mě, jaká bývá atmosféra při  škole-

ní, zda jsou při výuce používány i pomůcky k praktickým ukázkám. 

7.2 Výběr skupiny 

Ke své práci jsem si vybrala 2 autoškoly, které mi umožnily být ve výuce první pomoci, 

kde jsem pozorovala výuku lektorem první pomoci. Snažila jsem se absolvovat více tako-

vých pozorování, ale pouze 2 autoškoly ze Zlínského kraje mi to umožnily. 

7.3 Metodika a organizace pozorování 

Jako metodu jsem využila zjevné pozorování, kdy lektor věděl, že ho pozoruji výuku, ale 

sám nevěděl že pozoruji i ho.Bylo to přímé pozorování, kdy jsem se zaměřila hlavně na 

lektora na jeho výuku. Dále jsem pozorovala celé dění při výuce např. zda se řidiči zapojo-

vali do výuky, jaká byla atmosféra na školení.Hlavně jsem se zaměřila na lektora vyučující 

první pomoc. Zda má pomůcky potřebné pro výuku, jestli je jeho výklad srozumitelný a 

dosti odborný. Absolventi školení vůbec nevěděli, že je pozoruji, mysleli si že jsem také 

řidič z povolání. Při svém pozorování jsem pozorně sledovala jejich reakce a podrobně 

jsem si vše zapisovala, abych mohla zpracovat tabulku, kde srovnávám dvě autoškoly. 

V další kapitole mám zpracovanou tabulku, kde jsou autoškoly vyhodnoceny a je zde také 

připsané slovní hodnocení každé autoškoly. 
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7.4 Výsledky pozorování 

Tabulka 43 - Hodnocení pozorování 

 Autoškola 1 Autoškola 2 
Připravenost lektora 2 3 
Srozumitelnost výuky 1 3 
Atmosféra na školení 2 5 

Organizace výuky 1 3 
Reakce řidičů na výuku 1 5 

Dochvilnost lektora 0 min 20 min 
Praktické cvičení 1 3 

 
Hodnotící škály   

1 Výborný  
2 Velmi dobrý  
3 Dobrý  
4 Dostatečný  
5 Nedostatečný  

 

Autoškola 1 

Přednášení bylo jednoduché na pochopení, velmi jasné a srozumitelné. Lektor byl na výuku 

připraven včetně pomůcek k výuce praktického cvičení. Školící se řidiči se zapojovali do 

výuky. Lektor přišel přesně na výuku. Atmosféra v místnosti byla výborná.  

Autoškola 2 

Praktické cvičení bylo velmi rychlé, dle mého názoru nedostačující. Školící se řidiči lektora 

neposlouchali, v místnosti byl šum a zmatek. Lektor přišel o 20 minut později na výuku. 

Při výuce teorie jen četl z knížky, neměl žádné doplňující informace vztahující se 

k poskytování první pomoci. 

7.5 Shrnutí 

Jak už bylo řečeno, absolvovala jsem školení první pomoci ve dvou autoškolách. Školení 

bylo velmi různé. Ono každá autoškola školící řidiče, si osnovy připravuje sama, náplň je 

sice stejná, ale  podání lektorem je různé. V první autoškole jsem byla začátkem ledna. 

Lektor přišel na výuku připravený, mluvil srozumitelně a jasně, atmosféra byla velmi dob-

rá. Řidiči se zapojovali do výuky. Druhé školení jsem absolvovala v dubnu v další autoško-

le. Z probíhajícího školení jsem byla zklamaná. Lektor přišel na výuku pozdě. Jeho výklad 

byl nesrozumitelný, plný odborných termínů, kterým řidiči nerozuměli.  

Závěrem bych chtěla říci, že každé školení má svoje klady i zápory. 
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8 PLAKÁT 

8.1 Cíl 

Cílem plakátu bylo seznámit řidiče, jak se zachovat při dopravní nehodě. Je zde dáno něko-

lik základních bodů jak se zachovat v krizové situaci. 

8.2 Metodika 

Pro výběr plakátu jsem si vybrala větší formát papíru, aby se mi lépe malovalo. Na plakátu 

je uvedeno motto, které nabádá řidiče poskytující pomoc, aby se nebáli poskytnout první 

pomoc, protože tím mohou zachránit život. V další části plakátu je uvedeno pár bodů jak se 

zachovat v takovéhle situaci. Je důležité, aby poskytovatel nepodlehl panice, v které by 

mohl spíše uškodit zraněnému, než mu pomoci (plakát je přidán k mé práci jako příloha ve 

formě fotografie). 

8.3 Shrnutí- využití v praxi 

A na závěr. Proč jsem se vůbec rozhodla namalovat plakát? Plakát je vyhotovený k tomu, 

aby mohl řidičům pomoct při překonávání sami sebe. Je na něm uvedeno několik zásad jak 

se zachovat při dopravní nehodě. Věřím tomu, že když uvidí řidiči plakát, zapamatují si 

dané body a budou do budoucna moci pomoct při dopravních nehodách. Plakát bych  chtě-

la věnovat do autoškol, jako výukový materiál. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zmapovat zákony vztahující se ke školení profesionálních řidičů a 

zjistit úroveň znalostí v oblasti poskytování první pomoci u profesionálních řidičů.  

Při své práci jsem se zaměřila na řidiče, kteří pracují hlavně v oblasti přepravy zboží a 

osob. Každý z daných řidičů nejméně jednou absolvoval povinné školení řidičů.  

Ve své práci jsem se zabývala i statistikou dopravních nehod na našich silnicích. Není den, 

kdy by na našich silnicích nedošlo k dopravní nehodě. Výsledky statistiky jsou velmi smut-

né.  

Mnoho z řidičů, kteří pracují v oblasti přepravy osob ale uvedlo, že jezdí opatrně, jelikož 

v autobuse vezou mnoho lidí a nechtěli by jim, nebo jejich rodinám způsobit nepříjemnos-

ti.Vědí, že za dané cestující a za jejich životy nesou zodpovědnost. 

V praktické části své práce jsem hodnotila znalosti řidičů, jejich názor na pravidelné škole-

ní i jejich zájem se dále vzdělávat v této oblasti. 

Cíle práce se mi v rámci možností podařilo splnit. Byla jsem ráda, že jsem vytvořila ucele-

ný text, který lze využít i při výuce.  

Při psaní své práce jsem měla mnoho úskalí, jelikož sehnat literaturu vztahující se ke ško-

lení řidičů je velice náročné. Musela jsem obejít několik knihoven, abych získala danou 

literaturu. Napsala jsem spoustu mailů do firem zabývajících se školením řidičů s prosbou, 

zda by byli ochotni mi poskytnout nějaké informace. Velkou spoustu úsilí jsem vynaložila 

při obvolávání autoškol, jestli bych u nich mohla provést anketní šetření. Ne v každé auto-

škole byli na mě zrovna milí. Spousta autoškol si nepřeje, aby někdo cizí navštívil její výu-

ku. Mají k tomu své důvody, podle mého je to také tím, že nedělají vše lege artis.  

Jsem ráda, že jsem si právě tohle téma vybrala. Bylo pro mě velkým zážitkem a velkou 

životní zkušeností.  Například jsem netušila, že řidiči absolvují pravidelné školení, byla to 

pro mě novinka. 

V závěru také doufám, že i můj informační plakát obsahující návod jak se chovat při do-

pravní nehodě, pomůže mnoha řidičům upevnit si své sebevědomí. Snad dokáží při do-

pravní nehodě správně zasáhnout a neohrozit tím život zraněných ani svůj vlastní život. 
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK  

Dotazník na téma: Úroveň připravenosti profesionálních řidičů k poskytování první 
pomoci v terénu 

 
Dobrý den jmenuji se Lucie Krejčí a jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia v oboru všeobecná 
sestra na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Téma mé bakalářské práce je: Úroveň připravenosti profesionál-
ních řidičů k poskytování první pomoci v terénu. Zabývám se, jak jsou řidiči připravováni na poskytnutí první 
pomoci v terénu.  Tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je anonymní a 
poskytnuté informace budou použity pouze pro mé studijní účely a nebudou nijak zneužity. Dotazník je roz-
dělen na dvě části,u každé otázky zakroužkujte prosím pouze jednu odpověď, pokud nebude uvedeno jinak. 
Předem děkuji za spolupráci a čas, který jste při vyplňování strávili. 
 
      Lucie Krejčí 
 
I.část - teoretická 

1. Jste: 
a) Muž 
b) Žena 

 
2. Váš věk: 

a) Méně jak 21 let 
b) 22 let – 31 let 
c) 32 let – 41 let 
d) 42 let – 51 let 
e) 52 let a více 

 
3. Jak dlouho jste profesionálním řidičem? 

a) 3 a méně let 
b) 4 -  6 let 
c) 7 – 9 let 
d) 10 a více let 

 
4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

a) Základní 
b) Učební obor (výuční list) 
c) Maturitní vzdělání 
d) Vyšší odborné vzdělání 
e) Vysokoškolské vzdělání 

 
5. Jako profesionální řidič působíte v oblasti: 

a) Přeprava osob 
b) Přeprava zboží 
c) Jiné, jaké….. 

 
6. Myslíte si, že neposkytnutí první pomoci je trestný čin? 

a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím 

 
7. Jak probíhala forma školení?(možnost  označit více odpovědí) 

a) Výklad teorie lektorem 
b) Praktická ukázka první pomoci lektorem 
c) Shlédnutí videa 
d) Práce ve skupině při modelových situacích 
e) Další, jaké….. 

 
8. Jaký byl časový rozsah školení: 



 

 

a) 1 až 3 hodiny 
b) 4 až 7 hodin 
c) 8 až 11 hodin 
d) 11 hodin a více 

 
9. Měli jste k dispozici studijní materiály? 

a) Ano, Pokud ano, jaké: (možnost označit více odpovědí) 
I. Knihy 

II.  Časopisy 
III.  Skripta 
IV.  Brožury 
V. Materiály vypracované školící firmou 

VI.  Informační letáky 
b) Ne 

 
Otázky 10. až 12.- zakroužkujte prosím jako známky ve škole (1- výborný, 2- chvalitebný,       3-dobrý, 4- 
dostatečný, 5- nedostatečný) 
 

10. Jak hodnotíte organizaci školení první pomoci v autoškole? 
1 – 2 – 3 – 4 – 5    

11. Jak hodnotíte obsahovou náplň školení první pomoci v autoškole? 
1 – 2 – 3 – 4 – 5    

12. Jak hodnotí časový rozsah školení první pomoci v autoškole? 
1 – 2 – 3 – 4 – 5    

13. Školení, které jste absolvoval(a) byste: 
a) Nezměnil(a) 
b) Změnil(a) z části 
c) Změnil(a) zcela 

 
Pokud byste změnili z části nebo zcela v čem: (možnost označit více odpovědí) 

a) Zvýšit časový rozsah 
b) Snížit časový rozsah 
c) Více teorie 
d) Méně teorie 
e) Více praktických cvičení 
f) Více propracovat organizační průběh školení 
g) Zjednodušit rozsah výuky PP 
h) Více studijních materiálů 
i) Jíná odpověď: 

 
14. Jaké formy školení by Vám nejvíce vyhovovaly? (možnost označit více odpovědí) 

a) Modelové situace 
b) Ukázky a praktická cvičení 
c) Ústní výklad 
d) Promítání videa 
e) Jiné, jaké…… 
 

15. Myslíte si, že v průběhu, obsahu nebo rozsahu školení první pomoci v autoškole jsou nedostatky? 
a) Ano 
b) Ne  

Pokud ano v které oblasti a jaké…………………………………………………… 
 
II. část – praktická 

9. Rychlou zdravotnickou pomoc přivoláme na čísle: 
a) 155 
b) 158 
c) 150 

10. Při poranění motocyklisty, který je v bezvědomí a nedýchá: 
d) Mu nikdy nesmím sundat přilbu, protože bych mu mohl(a) způsobit vážná zranění 



 

 

e) Je nejlepší vyproštění hlavy ve dvou zachráncích, kdy jeden svírá hlavu poraněného a druhý opatrně 
sejme přilbu 

f) Mohu sejmout přilbu jakýmkoliv způsobem, možnost dodatečného poškození tím nehrozí 
 

11. Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy zraněný ztrácí vědomí? 
d) Ihned zahájím resuscitaci zraněného (srdeční masáž, dýchání z úst do úst) 
e) Zvednu nohy zraněnému a zajistím volné dýchací cesty 
f) Posadím zraněného a zavolám záchrannou službu 

 
12. Poraněný se po dopravní nehodě domáhá tekutin, jak se zachováte? 

d) Poskytnu mu tekutiny v malém množství 
e) Nedám mu napít ani přes jeho naléhání 
f) Mohu mu dát napít i najíst bez omezení 

 
13. Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí: 

d) Vrátím se k vlastnímu vozu a začnu hledat v lékárničce obvazový materiál 
e) Neprodleně krvácející místo stlačím prsty, dlaní nebo kusem oděvu 
f) Krvácející místo nebudu ošetřovat, začnu poraněnému zajišťovat životní funkce, tj. dýchání z úst do 

úst, zevní srdeční masáž 
 

14. Jak zjistíte stav vědomí zraněné osoby? 
d) Oslovím ho, zkusím bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku) 
e) Zkusím jeho reakci na bolestivý podnět ostrým předmětem 
f) Poraněného hlasitě oslovím a zkusím ho posadit 

 
15. Správná frekvence kompresí hrudní kosti při nepřímé srdeční masáži je u dospělého: 

d) Přibližně 60 stlačení za minutu 
e) Přibližně 100 stlačení za minutu 
f) Přibližně 200 stlačení za minutu 

 
16. Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého: 

d) Dýchám frekvencí alespoň 20 vdechů za minutu a vždy se snažím o co největší vdech 
e) Dýchám úplně normálně frekvencí 6 až 8 vdechů za minutu, bez extrémního nádechu a vdechu do 

poraněného 
f) Vdechuji do plic poraněného jen obsah vzduchu ve svých ústech v počtu 10 až 12 vdechů za minutu 

 
10. Poskytovali jste někdy první pomoc: 

a) Ano, pokud ano v jaké situaci ( možnost více odpovědí) 
I. Dopravní nehoda 

II.  Popálení 
III.  Pořezání 
IV.  Zlomeniny 
V. Srdeční infarkt 

VI.  Mdloba, šokový stav 
VII.  Jiné, jaké…… 

b) Ne 
 

11. Prostor pro další důležitá sdělení:……………………………………………..........................  
 
Ještě jednou děkuji za poskytnuté informace a za strávený čas nad tímto dotazníkem. 
          Lucie Krejčí 



 

 

PŘÍLOHA P II: ANKETA  

Anketa  pro školící se řidiče v oblasti první pomoci 
Dobrý den jmenuji se Lucie Krejčí a jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia v oboru všeobecná 
sestra na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Téma mé bakalářské práce je: Úroveň připravenosti profesionál-
ních řidičů k poskytování první pomoci v terénu. Zabývám se, jak jsou řidiči připravováni na poskytnutí první 
pomoci v terénu.  Tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátké ankety. Anketa je anonymní a poskytnuté 
informace budou použity pouze pro mé studijní účely a nebudou nijak zneužity. U každé otázky prosím za-
kroužkujte pouze jednu odpověď, pokud nebude uvedeno jinak.Předem děkuji za spolupráci a čas, který jste 
při vyplňování strávili. 
      Lucie Krejčí 

1. Jste: 
a) Muž 
b) Žena 

2. Váš věk: 
a) Méně jak 21 let 
b) 22 let – 41 let 
c) 42 let a více 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 
a) Základní 
b) Učební obor (výuční list) 
c) Maturitní vzdělání 
d) Vyšší odborné vzdělání 
e) Vysokoškolské vzdělání 

Otázky 4. až 7. zakroužkujte prosím jako známky ve škole (1- výborný, 2- chvalitebný, 3-dobrý, 4- dostateč-
ný, 5- nedostatečný) 
 

4. Odborná úroveň lektora školící v oblasti první pomoci 
   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
5. Přehlednost a srozumitelnost výkladu 
   1 – 2 – 3 – 4 – 5    

 
6. Připravenost lektora na výuku 
   1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
7. Organizace výuky lektora 
   1 – 2 – 3 – 4 – 5    
8. Nejzajímavější téma:  

a) Co dělat při dopravní nehodě 
b) Ohrožení životně důležitých funkcí 
c) Rány a krvácení 
d) Šok, poranění hrudníku a břicha 
e) Úrazy hlavy a ostatní poranění 

9. Co se Vám na výuce první pomoci nejvíce líbilo : 
a) Praktické cvičení 
b) Materiály k výuce 
c) Výuka lektora 
d) Přehlednost a srozumitelnost výkladu 

10. Školení, které jste absolvoval(a) byste: 
      a) Nezměnil(a) 
      b) Změnil(a) z části 
      c) Změnil(a) zcela 

Pokud byste změnili z části nebo zcela v čem: 
a) Zvýšit časový rozsah výuky školení PP 
b) Snížit časový rozsah výuky školení PP 
c) Nic, plně mi vyhovovalo 



 

 

PŘÍLOHA P III: ZÁKON 374/2007 SB. 

ZÁKON 

ze dne 6. prosince 2007, 

kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motoro-
vých vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

Část první 
Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozi-

del a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Čl. I. 

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 
změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo "zákon" vkládají slova "zapracovává příslušné předpisy Evrop-
ských společenství1) a". 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

 

"1) 
  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a 
pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně 
nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu při-
stoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slo-
venska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 
2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblas-
tech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.". 

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na po-
známku pod čarou. 

2. V § 1 písmeno f) zní: 

"f) 
  

způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,". 

3. V § 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí: 

"g) 
  

požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, která provádí výuku a výcvik v rámci zdokonalování 
odborné způsobilosti řidičů, a její práva a povinnosti, 

h)   vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče,". 

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena i) a j). 

4. V § 13 odst. 1 písmeno e) zní: 

"e)
  

má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt,". 

5. V § 13 odst. 2 se slova "rok a půl" nahrazují slovy "dva roky". 

6. V § 13 odst. 3 písmeno b) zní: 

"b) adresu trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky,". 



 

 

  

7. V § 13 odstavec 5 zní: 

"(5) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. g) dokládá žadatel čestným prohlášením.". 

8. V § 19 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

9. V § 25 se věta druhá zrušuje. 

10. V § 43 odst. 1 se číslo "30" nahrazuje číslem "35". 

11. V § 43 odst. 5 se slova "skupin AM a A nebo podskupiny A1" nahrazují slovy "prováděné s výcvikovým 
vozidlem, které je pouze dvoumístné,". 

12. Část pátá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 6b zní: 

"ČÁST PÁTÁ 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

HLAVA PRVNĺ 
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 

§ 46 

(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. 

(2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který 

a)   je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, 

b) 
  

je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá 
alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo 

c)   
je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele 
usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, 

pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo 
podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. 

(3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče 

a)   vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h-1, 

b) 
  

vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České 
republiky a zpravodajskými službami České republiky, 

c)   
vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické 
záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv, 

d) 
  

vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby, 

e)   vozidel ve zkušebním provozu6), 

f)   
vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a 
čtvrté tohoto zákona, 

g)   
vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, 
pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče, 

h)   vozidel používaných pro vlastní potřeby a 

i)   zemědělských a lesnických traktorů. 

(4) Pravidelné školení je prohlubováním kvalifikace podle zvláštního právního předpisu6a). 

§ 47 



 

 

Vstupní školení 

(1) Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti 
řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí 

a)   teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, 

b) 
  

uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, 

c)   bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla, 

d) 
  

poskytování služeb a logistiky, 

e)   hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu, 

f)   sociálně-právního prostředí v silniční dopravě, 

g)   zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích, 

h)   prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích. 

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2, zvláštní 
část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění 
D1, D1+E, D a D+E. 

(2) Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového 
vozidla podle přílohy č. 2 pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem 
řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena 
výcvikem na řidičském trenažéru. 

(3) Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče 
uvedené v § 46 odst. 2. 

(4) Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a 
výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin. 

(5) Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a 
C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, 
D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských opráv-
nění. 

(6) Učební osnovu vstupního školení, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení, obsah 
výuky a výcviku, rozsah společné části a zvláštních částí výuky, část výcviku v řízení vozidla, která může být 
nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru, a nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního školení stanoví pro-
váděcí právní předpis. 

§ 48 

Pravidelné školení 

(1) Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné ško-
lení se provádí formou výuky. 

(2) Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání 
průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. 

(3) Držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem 
Evropské unie podle předpisu Evropských společenství6b), kterému byl povolen na území České republiky 
trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2, se 
zúčastní pravidelného školení v rozsahu 35 hodin do data uplynutí platnosti tohoto dokladu. Pokud do tohoto 
data uplyne méně než 5 let, neuplatní se rozsah ročního kurzu podle odstavce 2. 

(4) Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, 
C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D 
nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny nebo podskupiny. 



 

 

(5) Učební osnovu pravidelného školení, obsah výuky a nejvyšší počet účastníků kurzu pravidelného školení 
stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 49 

Provozovatel školicího střediska 

(1) Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování této 
činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla (dále jen "provozovatel školicí-
ho střediska"). 

(2) Krajský úřad udělí žadateli akreditaci k provozování výuky a výcviku na základě písemné žádosti, proká-
že-li žadatel, že 

a)   je držitelem živnostenského oprávnění, 

b) 
  

splňuje další požadavky podle tohoto zákona a 

c)   zaplatil správní poplatek. 

(3) Akreditace k provozování výuky a výcviku je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce. 

§ 50 

Další požadavky pro udělení akreditace 

(1) Žadatel o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku musí 

a)   
mít vytvořen písemný plán pro zajištění výuky a výcviku, ve kterém vymezí organizaci a rozsah výuky a 
výcviku, včetně nejvyššího počtu účastníků v jednotlivých kurzech, jednotlivé výukové předměty a způ-
sob provádění výuky a výcviku, včetně odpovídajících učebních materiálů, 

b) 
  

mít seznam lektorů, jejichž prostřednictvím zajistí po zahájení provozování školicího střediska výuku a 
výcvik, s uvedením jejich jmen, příjmení a odborných předpokladů pro výuku a výcvik, kteří 

   
1. jsou uvedeni v § 22 písm. a), b), c) a e), jedná-li se o předměty spadající do zdravotních rizik a jejich 
předcházení, nebo 

   

2. mají střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících se silniční dopravou a 5 let praxe v 
oblasti silniční dopravy, nebo vyšší odborné vzdělání v oborech souvisejících se silniční dopravou a 4 
roky praxe v oblasti silniční dopravy, nebo vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti silniční do-
pravy, jedná- -li se o ostatní předměty, 

   3. splňují podmínky podle § 21 odst. 3, jedná-li se o provádění výcviku, 

   (dále jen "odborně způsobilé osoby"), 

c)   mít právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování výuky, 

d) 
  

mít právo k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku a 

e)   
mít vytvořen kontrolní systém pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem podle písme-
ne a). 

(2) Na použití výcvikového vozidla při výcviku se obdobně použijí § 9 a 10. 

(3) Obory související se silniční dopravou v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odbor-
ného vzdělání stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 51 

Povinnosti provozovatele školicího střediska 

(1) Provozovatel školicího střediska je povinen 



 

 

a)   provádět výuku a výcvik podle plánu pro zajištění výuky a výcviku, 

b) 
  

zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím odborně způsobilých osob, 

c)   zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím výcvikových vozidel podle § 9 a 10, 

d) 
  

po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného 
pro poskytování výuky a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici, 

e)   
po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro posky-
tování výcviku a mít tato vozidla po celou dobu k dispozici, 

f)   
postupovat v souladu s kontrolním systémem pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plá-
nem pro zajištění výuky a výcviku, 

g)   vést evidenci o uskutečněné výuce a výcviku, včetně seznamu účastníků, a 

h)   
zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného 
školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností příslušnému podle jeho místa podnikání nebo sídla. 

(2) Provozovatel školicího střediska je povinen oznámit krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udě-
lení akreditace a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo. 

(3) Provozovatel školicího střediska je povinen vydat bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a 
výcvik v tomto středisku, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvované výuky a výcviku a datu ukončení výuky a 
výcviku. 

(4) Provozovatel školicího střediska je povinen uznat výuku a výcvik v rozsahu uvedeném v potvrzení podle 
předchozího odstavce, kterému se řidič podrobil u jiného provozovatele školicího střediska. U vstupního 
školení provozovatel školicího střediska uzná výuku a výcvik podle věty první, pouze pokud od ukončení 
předcházející výuky a výcviku neuplynuly více než 3 měsíce. 

(5) Vzor potvrzení o absolvované výuce a výcviku a datu ukončení výuky a výcviku ve školicím středisku 
stanoví prováděcí právní předpis.§ 52 

Odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku 

(1) Krajský úřad rozhodne o odejmutí akreditace k provozování výuky a výcviku, jestliže provozovatel školi-
cího střediska 

a)   opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem, 

b) 
  

přestal splňovat podmínku k udělení akreditace podle § 49 odst. 2 písm. a), nebo 

c)   požádal o odnětí akreditace. 

(2) O udělení akreditace k provozování výuky a výcviku může provozovatel, kterému byla akreditace k pro-
vozování výuky a výcviku odňata podle odstavce 1 písm. a), znovu požádat krajský úřad nejdříve po uplynutí 
3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku. 

§ 52a 

Podmínky přijetí k výuce a výcviku 

(1) Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci vstupního školení pouze oso-
bu, která 

a)   podá písemnou přihlášku, 

b) 
  

je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny nebo se účastní výuky a výcviku k 
získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. 



 

 

(2) Pro přijetí osoby k výuce v rámci pravidelného školení platí podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a). 
Žadatel o přijetí k výuce v rámci pravidelného školení dále musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné 
skupiny nebo podskupiny a průkazu profesní způsobilosti řidiče. 

§ 52b 

Zkouška 

(1) Písemnou žádost o vykonání zkoušky podává řidič u obecního úřadu obce s rozšířenou působností pří-
slušného podle místa podnikání nebo sídla provozovatele školicího střediska, u něhož ukončil výuku a výcvik 
v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. 

(2) Žadatel o vykonání zkoušky musí doložit, že 

a)   
absolvoval výuku a výcvik v rámci vstupního školení v plném rozsahu a doplňující výuku, stanoví- -li tak 
tento zákon, 

b) 
  

zaplatil správní poplatek, 

c)   je občanem 

   1. členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo 

   
2. členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 
dnů, nebo 

   
3. jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného 
na území České republiky nebo podniká na území České republiky a 

d) 
  

je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu písemně sdělí žadateli místo, datum a 
čas konání zkoušky. Zkouška se musí konat nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti o vykonání zkoušky a 
doložení všech skutečností podle odstav- ce 2 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nejdříve však 
pátý pracovní den ode dne sdělení místa, data a času konání zkoušky podle věty první. 

(4) Zkouška se provádí písemnou formou a ověřuje znalosti ve všech oblastech výuky uvedených v § 47 
odst. 1. 

(5) Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře podle § 
33 odst. 2. Na zkušebního komisaře se vztahuje ustanovení § 33 odst. 4 a 5 a § 34 až 37 obdobně. 

(6) Jestliže řidič při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejvýše třikrát. Opakovaná zkouška může být 
provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky. Neuspěje-li řidič při druhé opa-
kované zkoušce, musí se podrobit opakované výuce z předmětu, ve kterém neprospěl, a zkoušce. Neuspěje-li 
řidič ani při zkoušce podle věty třetí, je povinen se zúčastnit nového vstupního školení v plném rozsahu. 
Zkoušky podle věty druhé a třetí musí řidič složit nejpozději do 1 roku ode dne konání první zkoušky, jinak 
se musí podrobit novému vstupnímu školení v plném rozsahu. 

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který provedl zkoušku, vydá žadateli bez zbytečného odkladu 
po vyhodnocení výsledků zkoušky písemné potvrzení o vykonání zkoušky a vyznačí v něm její výsledek. 

(8) Obsah, rozsah a způsob provádění zkoušky a hodnocení jejích výsledků a vzor potvrzení o vykonání 
zkoušky stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 52c 

Průkaz profesní způsobilosti řidiče 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na 
území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, podle 
sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele vydá řidiči na písemnou žádost průkaz profesní 
způsobilosti řidiče. 



 

 

(2) Žadatel o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí doložit, že je držitelem řidičského oprávnění 
příslušné skupiny nebo podskupiny a zaplatil správní poplatek. Žadatel musí dále doložit, že 

a)   úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo 

b) 
  

se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a je občanem 

   1. členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo 

   
2. členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 
dnů v kalendářním roce, nebo 

   
3. jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného 
na území České republiky nebo podniká na území České republiky. 

(3) Úspěšné vykonání zkoušky podle odstavce 2 žadatel nedokládá, pokud zkoušku provedl obec- ní úřad 
obce s rozšířenou působností uvedený v odstavci 1. 

(4) Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let. 

(5) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče je jeho držitel povinen bez 
zbytečného odkladu ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Bez zbytečného odkladu po ohlá-
šení vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 
průkazu profesní způsobilosti řidiče. Potvrzení nahrazuje ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz 
profesní způsobilosti řidiče a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání. 

(6) Za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče vyhotoví řidiči na 
základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecní úřad obce s rozšířenou působností do 20 
dnů ode dne podání žádosti duplikát průkazu. 

(7) Dojde-li ke změně údajů v průkazu profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností řidiči na písemnou žádost nový průkaz profesní způsobilosti řidiče. Žadatel musí doložit změnu 
údajů a zaplacení správního poplatku. Datum ukončení platnosti nového průkazu se musí shodovat s datem 
ukončení platnosti průkazu, který je novým průkazem nahrazován. Pro držitele platného dokladu, osvědčují-
cího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropských 
společenství6a), kterému byl na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který 
začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2, se použije toto ustanovení obdobně. 

(8) Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče je povinen při převzetí nového průkazu profesní způsobilosti 
řidiče odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní průkaz nebo potvrzení o ztrátě, 
odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče, pokud mu byly vydány. 

(9) Vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče a vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 
průkazu profesní způsobilosti řidiče stanoví prováděcí právní předpis. 

HLAVA DRUHÁ 
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařaze-

né do bodového hodnocení 

§ 52d 

Základní ustanovení 

Zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařa-
zené do bodového hodnocení porušení povinností podle zvláštního právního předpisu2a), se rozumí dobro-
volná účast řidiče, který nemá v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů 
ohodnocená podle zvláštního právního předpisu2a) méně než 6 body, na školení bezpečné jízdy. 

Středisko bezpečné jízdy 

§ 52e 

Oprávnění ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají v registru řidičů zaznamenány body 



 

 

(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají v registru řidičů zaznamenány body, provádí pro-
vozovatel školicího střediska, kterému udělil krajský úřad vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné 
jízdy (dále jen "provozovatel střediska bezpečné jízdy"). 

(2) Krajský úřad udělí vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné jízdy žadateli na základě písemné 
žádosti, prokáže-li žadatel, že 

a)   má udělenu akreditaci k provozování výuky a výcviku podle tohoto zákona, 

b) 
  

splňuje další požadavky podle tohoto zákona a 

c)   zaplatil správní poplatek. 

(3) Vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy je nepřevoditelná a nepřechází na právního ná-
stupce. 

§ 52f 

Další požadavky pro udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy 

(1) Žadatel o udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy musí 

a)   
mít vytvořen písemný plán pro zajištění školení bezpečné jízdy, ve kterém vymezí organizaci a rozsah 
školení, včetně nejvyššího počtu účastníků školení, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění 
školení, 

b) 
  

mít seznam lektorů bezpečné jízdy, jejichž prostřednictvím zajistí po zahájení školení bezpečné jízdy 
výuku a výcvik, s uvedením jejich jmen, příjmení a odborných předpokladů pro výuku a výcvik, kteří 

   1. jsou držiteli profesního osvědčení alespoň na skupiny řidičského oprávnění A, B, B+E, C, C+E a D, 

   2. mají praxi v poskytování výuky a výcviku podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let a 

   3. mají vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, 

c)   
prokázat, že má právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytné pro poskytování školení bez-
pečné jízdy, 

d) 
  

prokázat, že má vytvořen kontrolní systém pro sledování souladu poskytování školení bezpečné jízdy s 
plánem podle písmene a), a 

e)   
prokázat, že má zajištěnu výcvikovou plochu, která není veřejně přístupnou pozemní komunikací, na 
které lze při výcviku technicky navodit různé dopravní situace a klimatické a povětrnostní podmínky. 

(2) Základní technické požadavky na nebytové prostory a vybavení podle odstavce 1 písm. c) a na výcviko-
vou plochu podle odstavce 1 písm. e), její vybavení a technické zajištění výcviku na ní stanoví prováděcí 
právní předpis. 

§ 52g 

Povinnosti provozovatele střediska bezpečné jízdy 

(1) Provozovatel střediska bezpečné jízdy je povinen 

a)   provádět školení bezpečné jízdy podle plánu pro zajištění školení bezpečné jízdy, 

b) 
  

zajistit provádění školení bezpečné jízdy prostřednictvím lektorů bezpečné jízdy, 

c)   
po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného 
pro poskytování kurzu bezpečné jízdy a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici, 

d) 
  

vést evidenci o uskutečněném školení bezpečné jízdy, včetně seznamu účastníků, a 



 

 

e)   
zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením školení bezpečné jízdy seznam přihlášených účastní-
ků, místo, datum a čas zahájení školení bezpečné jízdy obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
příslušnému podle jeho místa podnikání nebo sídla. 

(2) Provozovatel střediska bezpečné jízdy může přijmout na školení bezpečné jízdy řidiče, který se hodlá 
zúčastnit školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registrů řidičů, prokáže-li řidič, že má ke dni 
podání písemné žádosti o přijetí na školení nejvýše 10 bodů v registru řidičů za porušení právních předpisů 
ohodnocená podle zvláštního právního předpisu2a) méně než 6 body. 

(3) Provozovatel střediska bezpečné jízdy je povinen oznámit příslušnému krajskému úřadu změny údajů 
rozhodných pro vydání vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy a předložit o nich doklady do 
15 dnů od jejich vzniku. 

(4) Provozovatel střediska bezpečné jízdy vydá řidiči, který ukončil školení bezpečné jízdy, ke dni ukončení 
školení bezpečné jízdy potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy. 

(5) Vzor potvrzení podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 52h 

Odnětí vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy 

(1) Krajský úřad rozhodne o odnětí vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy, jestliže provozo-
vatel střediska bezpečné jízdy 

a)   opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem, 

b) 
  

přestal splňovat podmínku k udělení vyšší akreditace podle § 52e odst. 2 písm. a), nebo 

c)   požádal o odnětí vyšší akreditace. 

(2) O udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy může provozovatel, kterému byla vyšší 
akreditace odejmuta podle odstavce 1 písm. a), znovu požádat krajský úřad nejdříve po uplynutí 3 let od 
nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy. 

§ 52i 

Školení bezpečné jízdy 

(1) Předmětem výuky v rámci školení bezpečné jízdy je získání a prohloubení znalostí 

a)   teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, 

b) 
  

nejčastějších příčin dopravních nehod a jejich předcházení, 

c)   důsledků protiprávního jednání řidičů motorových vozidel, 

d) 
  

prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích. 

(2) Předmětem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy je praktická jízda s motorovým vozidlem pod dohle-
dem lektora bezpečné jízdy na výcvikové ploše podle § 52f odst. 1 písm. e), zaměřená na předcházení a řeše-
ní situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy. V prů-
běhu a po ukončení výcviku provádí lektor bezpečné jízdy vyhodnocení chování řidiče při výcviku. K výcvi-
ku může dojít až po ukončení výuky. 

(3) Učební osnovu školení bezpečné jízdy, obsah a rozsah výuky a výcviku a nejvyšší počet účastníků školení 
bezpečné jízdy stanoví prováděcí právní předpis. 

 

5)   § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

6)   § 36 zákona č. 56/2001 Sb. 



 

 

6a)   § 230 zákona č. 262/2006 Sb. 

6b) 
  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a 
pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně 
nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.". 

13. V § 53 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 

"e) 
  

projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto odstavce.". 

14. V § 53 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí: 

"c) 
  

rozhoduje o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobi-
losti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů a o udělení vyšší akreditace k provozování školení 
bezpečné jízdy a o odnětí akreditace nebo vyšší akreditace, 

d)   projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto odstavce.". 

15. V § 53 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 

"d) 
  

projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto odstavce.". 

16. V § 54 odst. 2 se na konci doplňuje věta "Při výkonu vrchního státního dozoru může ministerstvo vyko-
návat činnosti náležející státnímu dozoru.". 

17. § 56 a 57 včetně nadpisu znějí: 

"§ 56 
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel autoškoly dopustí správního deliktu tím, 
že 

a)   v rozporu s § 2 provozuje autoškolu bez registrace k provozování, 

b) 
  

v rozporu s § 3 provádí výuku a výcvik osobami, které nejsou držiteli platného profesního osvědčení, 

c)   
v rozporu s § 5 nenahlásí změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti žádosti o vydání registrace 
k provozování autoškoly, 

d) 
  

v rozporu s § 9 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem, 

e)   přijme jako žadatele o řidičské oprávnění osobu, která nesplňuje podmínky podle § 13, 

f)   opakovaně nebo závažným způsobem nedodrží obsah a rozsah výuky a výcviku stanovený v § 20, 

g)   
v rozporu s § 25 nepředá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností seznamy žadatelů k 
získání řidičského oprávnění, 

h)   v rozporu s § 32 nepřihlásí písemně žadatele k získání řidičského oprávnění ke zkoušce. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel školicího střediska dopustí správního 
deliktu tím, že 

a)   v rozporu s § 49 provozuje školicí středisko bez udělené akreditace k provozování výuky a výcviku, 

b) 
  

v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik prostřednictvím odborně způsobilých osob, 

c)   v rozporu s § 51 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem, 



 

 

d) 
  

v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik podle plánu pro zajištění výuky a výcviku, 

e)   v rozporu s § 51 nevede evidenci o uskutečněné výuce a výcviku včetně seznamu účastníků, 

f)   
v rozporu s § 51 nezašle do 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a 
pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

g)   
v rozporu s § 51 neoznámí krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení akreditace k provozo-
vání výuky a výcviku a nepředloží o nich doklady, 

h)   
v rozporu s § 51 nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik, potvrzení o rozsa-
hu a obsahu výuky a výcviku a datu jejich ukončení, 

i)   přijme k výuce a výcviku osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52a. 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel střediska bezpečné jízdy dopustí správní-
ho deliktu tím, že 

a)   
v rozporu s § 52e provozuje středisko bezpečné jízdy bez udělení vyšší akreditace k provozování výuky 
bezpečné jízdy, 

b) 
  

v rozporu s § 52g neprovádí výuku a výcvik bezpečné jízdy prostřednictvím lektorů bezpečné jízdy, 

c)   v rozporu s § 52g neprovádí školení bezpečné jízdy podle plánu pro zajištění školení bezpečné jízdy, 

d) 
  

v rozporu s § 52g nevede evidenci o uskutečněném školení bezpečné jízdy, včetně seznamu účastníků, 

e)   
v rozporu s § 52g nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením školení bezpečné jízdy seznam 
přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení školení bezpečné jízdy příslušnému obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností, 

f)   
v rozporu s § 52g neoznámí příslušnému krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení vyšší 
akreditace k provozování školení bezpečné jízdy a nepředloží o nich doklady, 

g)   
v rozporu s § 52g nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil školení bezpečné jízdy, potvrzení 
o rozsahu a obsahu absolvovaného školení bezpečné jízdy a datu ukončení školení bezpečné jízdy, 

h)   přijme na školení bezpečné jízdy osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52g. 

(4) Za správní delikt se uloží pokuta 

a)   
do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) a f), odstavce 2 písm. a), b), 
c), d) a i) a odstavce 3 písm. a), b) a c), 

b) 
  

do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), g) a h), odstavce 2 písm. e), f) a g) a 
odstavce 3 písm. d), e) a f), 

c)   do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h) a odstavce 3 písm. g). 

§ 57 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo 
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způ-
sobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán. 

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 
2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. 



 

 

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s tím, se 
vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. 

(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který rozhodl o správním deliktu v prvním stupni. Příjem z pokut je pří-
jmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. 

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.". 

18. § 58 se zrušuje. 

19. V § 62 se slova "§ 48 odst. 4, § 50 odst. 3 a § 51 odst. 4" nahrazují slovy "§ 47 odst. 6, § 48 odst. 5, § 50 
odst. 3, § 51 odst. 5, § 52b odst. 8, § 52c odst. 9, § 52f odst. 2, § 52g odst. 5, § 52i odst. 3". 

20. Příloha č. 2 včetně poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní: 

"Příloha č. 2 k zákonu č. 247/2000 Sb. 

(Příloha je dostupná na adrese: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb114-07.pdf.) 

21. Příloha č. 6 se zrušuje. 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

1. Řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona, jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení 
platnosti osvědčení profesní způsobilosti řidiče, podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností písem-
nou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na 
základě této žádosti řidiči průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti řidiče končí uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení jejich platnosti. 

3. Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní úpravy v době před nabytím účinnosti 
tohoto zákona a ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad obce s rozšířenou působností nevydal osvědčení 
profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností průkaz profesní způsobilosti 
řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

4. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění pro podskupinu C1 do 10. září 2009, vydá obecní úřad obce s 
rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 
247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

5. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 10. září 2008 
pro skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E a do 10. září 2009 pro skupiny a podskupiny C1+E, C 
nebo C+E, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způso-
bilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto 
ustanovení se vztahuje i na řidiče, kteří získali řidičská oprávnění pro skupiny a podskupiny uvedené ve větě 
první do 6 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nejsou držiteli platného osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

6. Osoby, které prováděly zdokonalování odborné způsobilosti podle dosavadní úpravy, jsou povinny, chtějí-
li provozovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode 
dne účinnosti tohoto zákona, do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o udělení 
akreditace k provozování výuky a výcviku podle § 49 a 50. Do doby udělení akreditace nebo rozhodnutí o 
neudělení akreditace se osoby podle věty prvé považují za provozovatele školicího střediska, kterým byla 
udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem. 

7. Řidiči, kterým bude vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče podle bodů 1, 3, 4 a 5, se podrobí pravidel-
nému školení podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po-
vinnost podrobit se vstupnímu školení podle tohoto zákona se na ně nevztahuje. 

8. Výcviková vozidla schválená pro výuku a výcvik k získání jednotlivých skupin řidičských oprávnění podle 
dosavadních právních předpisů, která nesplňují technické podmínky podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze k výuce a výcviku používat do 11. října 2010, s výjim-



 

 

kou výcvikových vozidel pro skupiny a podskupiny AM, A1, A, B1, B a B+E, které lze k výuce a výcviku 
používat do 1. ledna 2009. 

Čl. III 
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona 

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících. 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zá-

kon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 

Čl. IV 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 
311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 
Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona 
č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 215/2007 Sb., se mění takto: 

1. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

"(3) Povinnost podle odstavce 1 písm. a) neplatí pro řidiče soupravy, tvořené záchranným vozidlem Horské 
služby, které splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a je určeno především pro pohyb v 
jinak nepřístupném terénu (sněžný skůtr, čtyřkolka), s přípojným podvozkem (vozidlem), určeným k odsunu 
zraněné osoby, nebo k přepravě záchranářského vybavení, pokud je užití takové soupravy k řešení mimořád-
ných událostí nebo jejich prevenci i na pozemní komunikaci nezbytné.". 

2. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova "řidiče vozidla jednotky požární ochrany" vkládají slova "a záchranného 
vozidla Horské služby". 

3. V § 6 odst. 3 písm. b) se za slova "ve vozidle zdravotnické záchranné služby" vkládají slova "a Horské 
služby". 

4. V § 6 odst. 8 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 2a zrušuje.Dosavadní písmeno e) se označuje 
jako písmeno d). 

5. V § 6 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 až 11, které včetně poznámek pod čarou č. 9a až 9c znějí: 

"(9) Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E 
nebo podskupiny C1, C1+E, D1 nebo D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, je dále po-
vinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo podskupinu nebo 
obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie, s výjimkou vozidel stanovených zvláštním 
právním předpisem9a). Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v 
základním rozsahu podle zvláštního právního předpisu9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a 
C+E až od 21 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E až od 23 let, s výjimkou motorového vozidla linkové 
osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se 
podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle zvláštního právního předpisu9b), je oprávněn řídit 
motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let. 

(10) Průkaz profesní způsobilosti řidiče pro některou ze skupin nebo podskupin C1, C1+E, C nebo C+E platí 
pro všechny tyto skupiny a podskupiny. Průkaz profesní způsobilosti řidiče pro některou ze skupin nebo pod-
skupin D1, D1+E, D nebo D+E platí pro všechny tyto skupiny a podskupiny. Věkové hranice podle odstavce 
9 tím nejsou dotčeny. 

(11) Povinnost podle odstavce 9 se nevztahuje na řidiče, který je občanem jiného než členského státu Evrop-
ské unie a nevykonává závislou práci9c) pro zaměstnavatele usazeného na území členského státu Evropské 
unie ani nepodniká na území členského státu Evropské unie. 

 

9a)   § 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. 

9b) § 47 odst. 3 a 4 zákona č. 247/2000 Sb. 



 

 

  

9c)   
§ 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.".Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 12 až 
14. 

Dosavadní poznámka pod čarou č. 9b se označuje jako poznámka pod čarou č. 9d, a to včetně odkazů na 
poznámku pod čarou. 

6. V § 7 odst. 5 se za slova "při řešení mimořádných událostí" vkládají slova "a Horské služby při řešení 
mimořádných událostí". 

7. V § 9 odstavec 3 zní: 

"(3) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) dále neplatí pro bezpečnostní sbory, ozbrojené síly a vojenské 
zpravodajství při plnění jejich služebních povinností, hasiče ve vozidle požární ochrany a záchranáře v zá-
chranném vozidle Horské služby při řešení mimořádných událostí8a), kdy použití bezpečnostního pásu brání 
v rychlém opuštění vozidla, učitele jízdy při výcviku, jakož i pro zdravotnického pracovníka zdravotnické 
záchranné služby, záchranáře nebo zdravotnického pracovníka Horské služby, který v době přepravy poskytu-
je pacientovi zdravotní péči.". 

8. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova "zvláštním právním předpisem,2)" doplňují slova "pokud nejde o pří-
pojný podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu Horské služby podle § 5 odst. 3,". 

9. V § 83 odst. 2 se první slovo "nebo" za slovy "25 kW" zrušuje. 

10. V § 87a se na konci odstavce 7 doplňují slova "a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.". 

11. V § 91 odst. 3 písmeno b) zní: 

"b) 
  

absolvovat výcvik k získání řidičského oprávnění a zkoušku z odborné způsobilosti podle zvláštního 
právního předpisu4) na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejméně 35 kW.". 

12. V § 119 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí: 

"n) 
  

evidenci vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního předpisu4), 

o)   evidenci vydaných osvědčení pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právního předpisu4).". 

13. V § 123e se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: 

"(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rovněž provede záznam v registru řidičů o odečtení 3 
bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost o odečtení bodů a 

a)   
doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy podle zvlášt-
ního právního předpisu4), které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a 

b) 
  

neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno 
více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body. 

(5) Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů ke dni ukončení školení ve 
středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Příslušný úřad obce s rozší-
řenou působností může provést záznam o odečtení bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení 
bezpečné jízdy pouze jednou za kalendářní rok.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6. 

14. V § 129 se odstavec 1 zrušuje a dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 

ČÁST TŘETĺ 
Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Čl. V 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., 
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 
553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., 
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 
138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 



 

 

Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., záko-
na č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb., se mění takto: 

Položka č. 28 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto: 

1. Písmena g) a h) včetně poznámek pod čarou č. 30a a 30b znějí: 

"g)  Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče30a)   Kč 200 

h)  Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení30b)   Kč 700 

 

30a)   § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb. 

30b) 
  

§ 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.". 

2. Za písmeno h) se doplňují písmena i) a j), která včetně poznámek pod čarou č. 30c a 30d znějí: 

"i)
  

Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné 
způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů30c)   

Kč 3 000 

j)  Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy30d)   Kč 3 000 

 

30c)   § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. 

30d) 
  

§ 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.". 

ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

Čl. VI 

V § 9 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 
150/2000 Sb., písmeno d) zní: 

"d) 
  

práce řidiče v mezinárodní nákladní dopravě, pokud se provozuje nákladním vozidlem o celkové hmot-
nosti vyšší než 7,5 tuny, vykonávala pouze osoba bezúhonná5), která před prvním nastoupením výkonu 
činnosti řidiče pracovala nejméně dva roky jako řidič nákladního vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 
3,5 tuny nebo jako řidič autobusu,". 

ČÁST PÁTÁ 

Účinnost 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008, s výjimkou ustanovení § 52d až 52i, § 56 odst. 3 zákona 
č. 247/2000 Sb. a § 123e odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. září 2008. 



 

 

PŘÍLOHA P IV: ZÁKON Č. 140/1961 SB., TRESTNÍ ZÁKON 

Neposkytnutí pomoci 

§ 207 

 (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

 (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou po-

moc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

§ 208 

 Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, nepo-

skytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může uči-

nit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 

zákazem činnosti. 



 

 

PŘÍLOHA P V: PROFESNÍ PRŮKAZ 

 



 

 

PŘÍLOHA P VI: ZÁKON 239/2000 SB. 

239/2000 Sb. 

ZÁKON 

ze dne 28. června 2000 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

Změna: 320/2002 Sb. 

Změna: 20/2004 Sb. 

Změna: 186/2006 Sb. 

Změna: 267/2006 Sb. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

HLAVA I 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a 
jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 
územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 
události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 
nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen "krizové stavy"). 

§ 2 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události 
a při provádění záchranných a likvidačních prací, 

b) mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací, 

c) záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimo-
řádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k 
přerušení jejich příčin, 

d) likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, 

e) ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany, 1) zejména varování, evakuace, ukrytí a 

nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a 

majetku, 

f) zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen "zařízení civilní ochrany") 

součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na 
základě dohody a věcné prostředky, 

g) věcnou pomocí je 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 i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtma-
na kraje nebo starosty obce, 



 

 

h) osobní pomocí je 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. 

HLAVA II 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

§ 3 

Použití integrovaného záchranného systému 

Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při 

potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchran-
ného systému. 

§ 4 

Složky integrovaného záchranného systému 

(1) Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor 

České republiky 2) (dále jen "hasičský záchranný sbor"), jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 3) zdravotnická záchranná služba a Policie 

České republiky. 

(2) Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné síly a prostředky 

ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany 

veřejného zdraví, 4) 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 plánova-
nou pomoc na vyžádání (§ 21). 

(3) V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému 

také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče oby-
vatelstvu. 

(4) Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou pohotovost 

pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě 

mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České 

republiky. 

(5) Působením základních a ostatních složek v integrovaném záchranném systému není dotčeno 

jejich postavení a úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. 5) 

(6) Složky integrovaného záchranného systému jsou při zásahu povinny se řídit příkazy 

velitele zásahu, popřípadě pokyny starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje, v Praze 

primátora hlavního města Prahy (dále jen "hejtman") nebo Ministerstva vnitra, pokud provádějí 

koordinaci záchranných a likvidačních prací. 

(7) Složka integrovaného záchranného systému zařazená v příslušném poplachovém plánu 

integrovaného záchranného systému kraje je povinna při poskytnutí pomoci jinému kraji nebo kraje o tom 
informovat své místně příslušné operační a informační středisko integrovaného záchranného systému; popla-
chovým plánem integrovaného záchranného systému okresu se rozumí požární poplachový plán okresu vyda-
ný podle zvláštního právního předpisu. 3) 



 

 

(8) Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu se složky integrovaného záchranného systému řídí pokyny Ministerstva vnitra. Za 
stavu nebezpečí se složky integrovaného záchranného systému na území příslušného kraje řídí pokyny toho, 
kdo vyhlásil stav nebezpečí podle zvláštního právního předpisu. 6) 

(9) Personál a prostředky základních a ostatních složek jsou za válečného stavu označeny 

mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky pro zdravotnickou službu, duchovní personál a civilní 

ochranu. 7) 

§ 5 

Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému 

(1) Stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému 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. 

(2) Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou povinna 

a) přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech, 

b) zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu podle § 19 odst. 3, 

c) plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační práce, 

d) zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních složek integrovaného 

záchranného systému a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumen-
tace integrovaného záchranného systému. 

(3) Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou oprávněna 

a) povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského záchranného sboru a jednotek požární 

ochrany, dalších složek integrovaného záchranného systému podle poplachového plánu integrovaného zá-
chranného 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, 

b) vyžadovat a organizovat pomoc (§ 20), osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele zásahu (§ 19), 

c) provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak. 8) 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) zásady koordinace složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu, spolupráce operač-
ních středisek základních složek integrovaného záchranného systému a podrobnosti o úkolech operačních a 
informačních středisek integrovaného záchranného systému, 

b) obsah dokumentace integrovaného záchranného systému, způsob jejího zpracování a podrobnosti o stup-
ních poplachů poplachového plánu integrovaného záchranného systému. 

HLAVA III 

POSTAVENÍ A ÚKOLY STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
PŘI PŘÍPRAVĚ NA 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDA ČNÍCH PRACÍ 

DÍL 1 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

§ 6 



 

 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen "ministerstvo") při přípravě na 

mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva v 

oboru své působnosti 

a) vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení a v rámci prevence podle 

zvláštních právních předpisů 9) sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by mohly způsobit 

vznik mimořádné situace, 

b) rozhodují o činnostech k provádění záchranných a likvidačních prací a ke zmírnění jejich 

následků, pokud zvláštní právní předpis 10) nestanoví jinak, 

c) organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro ochranu obyvatelstva. 

§ 7 

Ministerstvo vnitra 

(1) Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti 11) 

a) přípravy na mimořádné události, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, 

b) zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí 
a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem 

zahraničních věcí; humanitární pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí opatření prováděná za 

účelem pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí, v jejichž rámci se využívají lidské a materi-
ální zdroje. 

(2) Ministerstvo vnitra při plnění úkolů uvedených v odstavci 1 

a) sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a fyzických osob 
vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů 12) (dále jen "podnikající fyzické 
osoby"), 

b) usměrňuje integrovaný záchranný systém, 

c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů integrovaného záchranného systému krajů a 

zpracovává ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému, který schvaluje ministr vnitra, 

d) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného záchranného 

systému, 

e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva, 

f) zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, stanoví způsob informování 

právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních, způsobu a době 
jejich provedení, 

g) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek 

integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdě-
lávací zařízení, 

h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního 

nouzového plánování při přípravě na mimořádné události, 

i) stanoví, po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, stavebně technické požadavky na 

stavby určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, k zabezpečení záchranných prací, ke 
skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů (dále jen "stavby civilní 
ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany"), 

j) rozhoduje v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci poskytované státem do za-
hraničí a zapojování do mezinárodních záchranných operací,  



 

 

k) usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany. 

(3) Ministerstvo vnitra zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, jestliže 

a) mimořádná událost přesahuje státní hranice České republiky a je nutná koordinace záchranných a 

likvidačních prací nad rámec příhraničních styků, nebo 

b) mimořádná událost přesahuje území kraje a velitel zásahu (§ 19) vyhlásil nejvyšší stupeň 

poplachu, anebo 

c) o tuto koordinaci požádá velitel zásahu (§ 19), starosta obce s rozšířenou působností nebo hejtman. 

(4) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavcích 2 a 3 plní generální ředitelství 

hasičského záchranného sboru zřízené podle zvláštního zákona. 2) 

(5) Ministerstvo vnitra je oprávněno vyžádat si účast zástupců ostatních ministerstev a 

zástupců složek uvedených v § 4 odst. 2 a popřípadě jiných odborníků při přípravě na mimořádné 

události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

(6) Ministerstvo vnitra určí způsob zajištění nepřetržité obsluhy telefonní linky 

jednotného evropského čísla tísňového volání. 

(7) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) pravidla pro zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

b) pravidla poskytování a přijímání humanitární pomoci, 

c) postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu, 

d) způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opat-
řeních a způsobu jejich provedení, 

e) technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a 

způsob poskytování tísňových informací, 

f) způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení, 

g) zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany 

obyvatel, 

h) požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby 

civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany. 

§ 8 

Ministerstvo zdravotnictví 

(1) Přesahuje-li mimořádná událost územní obvod kraje, pro který bylo zařízení 

zdravotnické záchranné služby zřízeno, nebo je-li to nutné z odborných nebo z kapacitních důvodů, a nedo-
hodnou-li se kraje na řešení situace, koordinuje činnost zařízení zdravotnické záchranné služby a zařízení 
zdravotnické dopravní služby na vyžádání kraje Ministerstvo zdravotnictví. Bližší podmínky o organizaci, 
činnosti a úkolech zařízení zdravotnické záchranné služby může stanovit Ministerstvo zdravotnictví vyhláš-
kou. 

(2) Při koordinaci podle odstavce 1 jsou střediska zdravotnické záchranné služby povinna 

uposlechnout pokynů Ministerstva zdravotnictví a územních středisek zdravotnické záchranné služby ve 
správních obvodech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

§ 9 

Ministerstvo dopravy a spojů 

(1) Ministerstvo dopravy a spojů zabezpečuje pro potřeby správních úřadů a základních 



 

 

složek integrovaného záchranného systému celostátní informační systém pro záchranné a likvidační práce v 
oblasti mobilních zdrojů nebezpečí v dopravě (dále jen "dopravní informační systém"). 

(2) Správní úřady a dopravci jsou povinni Ministerstvu dopravy a spojů poskytnout potřebné 

podklady a údaje pro účely dopravního informačního systému před každým provedením přepravy 

nebezpečných věcí v silniční, železniční, letecké a vnitrozemské vodní dopravě. Údaje z 

dopravního informačního systému se použijí jen pro účely stanovené tímto zákonem. 

(3) Provozovatel dopravního informačního systému zabezpečí ochranu poskytnutých informací 

a údajů, jejichž případné zneužití by mohlo vést k ohrožení zdraví, života, majetku, životního 

prostředí nebo podnikatelských zájmů právnických osob nebo podnikajících fyzických osob. 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zřízení a vedení dopravního informačního 

systému a obsah a rozsah podkladů a údajů poskytovaných pro účely dopravního informačního 

systému. 

DÍL 2 

Orgány kraje 

§ 10 

(1) Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a 

likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. 

(2) Krajský úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1 

a) organizuje součinnost mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími správními 

úřady a obcemi v kraji, zejména při zpracování poplachového plánu integrovaného záchranného 

systému, zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje ji cvičeními (§ 17), 

b) usměrňuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje, 

c) sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních správních úřadů s 

krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva, 

d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen 

"havarijní plán kraje"), 

e) zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje, 

f) spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu kraje podle zvláštního právního 

předpisu, 13) 

g) uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní smlouva 

schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 
nestanoví jinak. 

(3) Pokud zóna havarijního plánování 8) zasahuje území více než jednoho správního obvodu 

obce s rozšířenou působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje, 

zpracovává krajský úřad ve spolupráci s dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje nebezpečí (dále jen "vnější 

havarijní plán"). V případě, že zóna havarijního plánování zasahuje území více krajů, zabezpečuje koordinaci 
zpracování vnějšího havarijního plánu a společné řešení mimořádné události krajský úřad, na jehož území se 
zdroj nebezpečí nachází. 

(4) Pro zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů je krajský úřad 



 

 

oprávněn za podmínek ochrany údajů využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizového plánu kraje podle 
zvláštního právního předpisu. 6) 

(5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní hasičský záchranný sbor kraje 

zřízený podle zvláštního zákona. 2) Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále 

a) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí integrovaného záchranného systému, 

b) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek 

integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdě-
lávací zařízení, 

c) zabezpečuje varování a vyrozumění, 

d) koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních 

prací stanovené Ministerstvem vnitra, 

e) organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších 

ochranných opatření, 

f) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, 

potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, 

g) organizuje a koordinuje humanitární pomoc, 

h) organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany, 

i) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní 

ochrany v kraji, 

j) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního 

nouzového plánování při přípravě na mimořádné události. 

(6) Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení 14) z 

hlediska ochrany obyvatelstva. 

(7) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 tak, aby byly přiměřené a 

svým obsahem a rozsahem odpovídaly účelu a podmínkám konkrétní mimořádné události. 

§ 11 

Hejtman 

a) organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje, 

b) koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou orgány kraje, územními 

správními úřady s krajskou působností, právnickými a fyzickými osobami, 

c) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje, 

pokud přesahuje území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností a velitel zásahu 

vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu nebo jej o to požádal anebo jej o koordinaci požádal starosta 

obce s rozšířenou působností. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může hejtman použít krizový 
štáb kraje zřízený podle zvláštního právního předpisu, 6) 

d) schvaluje havarijní plán kraje, vnější havarijní plán a poplachový plán integrovaného 

záchranného systému kraje. 

DÍL 3 

Orgány obce s rozšířenou působností 

§ 12 



 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy kromě úkolů 

uvedených v § 15 zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu 

obyvatelstva. 

(2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené v odstavci 1 plní hasičský 

záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále 

a) plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra, 

b) organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními správními úřady s 
působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi, 

c) pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobně činnosti uvedené v § 10 

odst. 5 za podmínek stanovených v § 10 odst. 7, 

d) za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá pro zpracování vnějších 

havarijních plánů a havarijního plánu kraje potřebné údaje, 

e) seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem 

možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi, 

f) zpracovává vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze zvláštního právního předpisu 8) a zóna 

havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

g) spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení mimořádné 

události s krajským úřadem, pokud zóna havarijního plánování přesahuje území správního obvodu obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, 

h) zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními 

plány a ověřuje ji cvičeními (§ 17), 

i) uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v požární ochraně, 
integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události. 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví zásady a způsob zpracování, schvalování a používání 

havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu. 

§ 13 

Starosta obce s rozšířenou působností 

Starosta obce s rozšířenou působností 

a) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním 

obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud jej velitel zásahu o koordinaci 

požádal. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta obce s rozšířenou 

působností použít krizový štáb své obce, 

b) schvaluje vnější havarijní plány. 

§ 14 

Hejtman a starosta obce s rozšířenou působností jsou při své koordinaci záchranných a 

likvidačních prací povinni předávat Ministerstvu vnitra zprávy o jejich průběhu prostřednictvím 

operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému (§ 5). 



 

 

DÍL 4 

Orgány obce 

§ 15 

(1) Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na 

provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 

(2) Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1 

a) organizuje přípravu obce na mimořádné události, 

b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem, 

c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní právní 

předpis nestanoví jinak, 8) 

d) hospodaří s materiálem civilní ochrany, 

e) poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke zpracování 

havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, 

f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce, 

g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky 

civilní ochrany v obci. 

(3) K plnění úkolů uvedených v odstavci 2 je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany. Při zřizování 
těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny 

postupovat podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu. 3) 

(4) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem 

organizuje jejich školení. 

(5) Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o 

umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při roz-
hodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení. 

§ 16 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací 

a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, 

b) organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností evakuaci 

osob z ohroženého území obce, 

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, 

d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 

DÍL 5 

Cvičení a komunikace složek integrovaného záchranného systému 

§ 17 

Prověřovací cvičení a taktické cvičení 

(1) Prověřovací cvičení se provádí za účelem ověření přípravy složek integrovaného 

záchranného systému k provádění záchranných a likvidačních prací. Součástí cvičení může být i 

vyhlášení cvičného poplachu pro složky integrovaného záchranného systému. 

(2) Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy složek integrovaného záchranného 



 

 

systému a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při 

mimořádné události. Konání taktického cvičení se předem projedná se zúčastněnými složkami a 

orgány. 

(3) Prověřovací cvičení nebo taktické cvičení je oprávněn nařídit ministr vnitra, 

generální ředitel hasičského záchranného sboru, hejtman kraje nebo ředitel hasičského záchranného sboru 
kraje. 

§ 18 

Komunikace složek integrovaného záchranného systému 

(1) Při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací se 

použije krizová komunikace; krizovou komunikací se pro účely tohoto zákona rozumí přenos 

informací mezi státními orgány, územními samosprávnými orgány a mezi složkami integrovaného záchranné-
ho systému za využití prostředků hlasového a datového přenosu informací veřejné telekomunikační sítě i 
vybrané části neveřejných telekomunikačních sítí. 

(2) Ministerstvo vnitra je povinno umožnit orgánům a složkám uvedeným v odstavci 1 

krizovou komunikaci v účelové telekomunikační síti Ministerstva vnitra. 

(3) Poskytovatelé služeb v oblasti komunikací jsou povinni spolupracovat s Ministerstvem 

vnitra při přípravě a řešení způsobu krizové komunikace a jednotného evropského čísla tísňového 

volání (§ 7 odst. 6). 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) zásady způsobu krizové komunikace a spojení v integrovaném záchranném systému a strukturu sdílených 
dat, 

b) způsob využívání telekomunikačních sítí složkami integrovaného záchranného systému. 

HLAVA IV 

ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ ZÁSAHU 

DÍL 1 

Velitel zásahu 

§ 19 

(1) Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek integrovaného 

záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události (dále jen "místo 

zásahu") a řízení součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, který vyhlásí podle 

závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového plánu integro-
vaného záchranného systému. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 5) je velitelem zásahu velitel 
jednotky požární ochrany 3) nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního 
velení. 15) 

(2) Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu podle odstavce 1, řídí součinnost 

těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky integrovaného záchranného systému, 
která v místě zásahu provádí převažující činnost. 

(3) Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn 

a) zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, 

jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení 

k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, která se nepodřídí 

stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět, 



 

 

b) nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem zmírnění 

nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí, 

c) vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, 

d) zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Členy 

štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného systému. Členy tohoto 

štábu mohou být dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky integrovaného záchran-
ného systému spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věcnou pomoc, 

e) rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je 

oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů 

sektorů a úseků. 

DÍL 2 

Vyžadování pomoci pro provádění záchranných a likvidačních prací 

§ 20 

Oprávnění vyžadovat pomoc 

(1) Ministerstvo vnitra vyžaduje pomoc podle ústředního poplachového plánu integrovaného 

záchranného systému prostřednictvím operačního a informačního střediska generálního ředitelství hasičského 
záchranného sboru; pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí poskytnutí sil, věcných prostředků nebo čin-
ností složek integrovaného záchranného systému pro účely záchranných a likvidačních prací, v případě ostat-
ních složek integrovaného záchranného systému se takto realizuje plánovaná pomoc na vyžádání (§ 21). 

(2) Hejtman a starosta obce s rozšířenou působností vyžadují pomoc podle příslušného 

poplachového plánu integrovaného záchranného systému. Tuto i další pomoc vyžadují prostřednictvím ope-
račního a informačního střediska integrovaného záchranného systému kraje. 

(3) Velitel zásahu vyžaduje pomoc přímo u velitelů a vedoucích složek integrovaného 

záchranného systému na místě zásahu, v ostatních případech vyžaduje pomoc prostřednictvím místně přísluš-
ného operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému. 

(4) Pro provádění záchranných a likvidačních prací na území České republiky vyžaduje 

Ministerstvo vnitra zahraniční pomoc po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí a připravuje 

její využití, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve 

Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak. 

(5) Hejtman oprávněn vyžadovat pomoc z příslušného územního celku sousedního státu a 

připravovat její využití pro provádění záchranných a likvidačních prací, pokud mezinárodní 

smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 

mezinárodních smluv nestanoví jinak. 

(6) Starosta obce při výzvě k poskytnutí věcné pomoci postupuje při evidenci poskytnutého 

věcného prostředku podle zvláštního právního předpisu. 6) Jde-li o poskytnutí věcné pomoci na 

základě výzvy velitele zásahu, zaznamenává velitel zásahu tuto skutečnost do dokumentace o vedení 

zásahu. Obsah záznamu tvoří údaje o osobě, která věcný prostředek poskytla, identifikační údaje 

tohoto prostředku a údaje o době a účelu využití vyžádaného prostředku. 

§ 21 

Plánovaná pomoc na vyžádání 

(1) Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu 



 

 

integrovaného záchranného systému; plánovanou pomocí na vyžádání se pro účely tohoto zákona 

rozumí 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. 

(2) 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) zdravotnická zařízení, 

d) ostatní složky integrovaného záchranného systému uvedené v § 4 odst. 2, 

e) vojenské záchranné útvary, 16) 

f) ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly. 

(3) Plánovanou pomoc na vyžádání není povinen poskytnout ten, kdo by poskytnutím této 

pomoci vážně ohrozil plnění vlastních závažnějších úkolů stanovených podle zvláštních právních 

předpisů. 5) 

(4) Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou povinny při stanovení rozsahu 

plánované pomoci na vyžádání na základě žádosti operačního a informačního střediska integrovaného zá-
chranného systému sdělit 

a) osoby pověřené pro zabezpečování pomoci a způsob jejich vyrozumění, 

b) síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci, 

c) dobu potřebnou pro poskytnutí sil a prostředků v případě vyžádání pomoci. 

§ 22 

Ostatní pomoc 

Na žádost hasičského záchranného sboru kraje, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra 

mohou být pro potřebu složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a 

likvidačních prací využita hospodářská opatření, vojenské útvary a vojenská zařízení ozbrojených 

sil České republiky podle zvláštních právních předpisů. 17) 

ČÁST DRUHÁ 

PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB PŘI MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTECH 

HLAVA I 

PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY 

§ 23 

(1) Pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu 

konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna 

a) bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady, 

b) zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí opatření uvedená v § 24 
odst. 1 písm. b) tohoto zákona. 

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v souvislosti se záchrannými a 

likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny 



 

 

a) poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu (§ 19) nebo starosty obce 

(§ 16) nebo prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného 

systému, 

b) strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky a do staveb a 

použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení 

pozemku a odstranění staveb, jejich částí a porostů, pokud jsou vlastníky nebo uživateli 

nemovitostí a pokud zvláštní právní předpis 9) nestanoví jinak, 

c) strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají ve 

vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za 
účelem používání, kontroly, údržby a oprav, 

d) pokud jsou vlastníky stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, 

dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru 
této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby civilní 

ochrany a přístup orgánům hasičského záchranného sboru nebo jimi zmocněným osobám do těchto objektů za 
účelem používání, kontroly, údržby a oprav, 

e) pokud provozují školská, zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení, vytvořit v nich 

podmínky pro výdej ochranných masek, dětských ochranných vaků, dětských ochranných kazajek, ochran-
ných oděvů, filtrů pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla a dalších ochranných 

prostředků. 

(3) K plnění úkolů podle odstavce 1 mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

zřizovat zařízení civilní ochrany podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu. 3) 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví náhrady výdajů vynakládaných právnickými osobami a 

podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. 

§ 24 

(1) Pokud dojde k mimořádné události v souvislosti s provozem technických zařízení a 

budov, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 18) a při jejich přepravě nebo při 

nakládání s nebezpečnými odpady (dále jen "havárie"), je právnická nebo podnikající fyzická 

osoba, která je vlastníkem, správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo 

odpadů, povinna 

a) podílet se na přípravě záchranných a likvidačních prací a na zpracování havarijního plánu 

kraje nebo vnějšího havarijního plánu tím, že poskytne na vyžádání hasičskému záchrannému sboru kraje, 
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 8) informace o 

1. zdrojích rizik, 

2. pravděpodobných následcích havárií a možných způsobech jejich likvidace, 

3. možných účincích na obyvatele a životní prostředí, 

4. opatřeních připravených ve své působnosti pro zajištění nezbytných sil a prostředků k 

provedení záchranných a likvidačních prací ve svém objektu nebo zařízení, 

b) vůči svým zaměstnancům zajistit, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 8) 

1. informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, 

2. varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, 

3. organizování záchranných prací, 



 

 

4. organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci. 

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u které došlo k havárii, je povinna 

a) provádět neprodleně záchranné a likvidační práce, 

b) ohlásit neprodleně havárii místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku 

integrovaného záchranného systému a bezprostředně ohroženým obcím; tím není dotčena oznamovací povin-
nost stanovená podle zvláštních právních předpisů, 

c) podílet se na varování osob ohrožených havárií v rozsahu stanoveném zvláštním právním 

předpisem, 8) 

d) poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo 

zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o výbušninách, 

nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či nebezpečných zvířatech, 

e) spolupracovat při odstraňování havárie se složkami integrovaného záchranného systému, 

správními úřady a orgány krajů a obcí, 

f) uhradit krajskému úřadu nebo složkám integrovaného záchranného systému náklady spojené s 

poskytnutím věcné a osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se škodami prokazatelně vzniklými 

havárií, 

g) zabezpečit asanační práce podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí, 

h) zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její likvidace, 

i) spolupracovat při zpracování dokumentace o záchranných a likvidačních pracích. 

§ 25 

Fyzické osoby 

(1) Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace o opatřeních k 

zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při 

mimořádných událostech. 

(2) Fyzická osoba je povinna 

a) strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená 

velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací, 

b) poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc, 

c) strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je vlastníkem, 

uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozem-
ky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vy-
klizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů, 

d) poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo 

zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o výbušninách, 

nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či nebezpečných zvířatech, 

e) strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má ve 

vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za 
účelem používání, kontroly, údržby a oprav, 

f) pokud je vlastníkem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, dbát při užívá-
ní těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve 
vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby civilní 



 

 

ochrany a přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám do těchto staveb za 
účelem používání, kontroly, údržby a oprav. 

(3) Plnění povinností uvedených v odstavci 2 může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím 

ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání důležité 

okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet. 

HLAVA II 

VÝJIMKY 

§ 26 

(1) K poskytnutí věcné nebo osobní pomoci nelze vyzvat fyzické osoby, které požívají 

výsady a imunity podle mezinárodního práva. 

(2) Od osobní pomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a od 62 let a osoby zdravotně 

nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností, plně invalidní osoby, poslanci a senátoři Parlamentu České 
republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. 

(3) Ženám lze nařídit pouze takovou osobní pomoc, která není v rozporu se zvláštním 

právním předpisem. 19) 

(4) Osoby osvobozené od osobní pomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc. 

HLAVA III 

KONTROLA, POKUTY, NÁHRADA A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ 

§ 27 

Kontrola 

(1) Ministerstvo, hasičský záchranný sbor kraje a orgány obcí, které zajišťují přípravu na 

mimořádné události, záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatelstva, jsou oprávněny v mezích své pů-
sobnosti kontrolovat dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Při vykonávání kont-
rolní činnosti se řídí základními pravidly stanovenými zvláštním právním předpisem. 20) 

(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad, u krajského úřadu a 

hasičského záchranného sboru kraje Ministerstvo vnitra. 

§ 28 

Pokuty 

(1) Za nesplnění povinnosti podle tohoto zákona může orgán, který porušení povinnosti 

zjistil, uložit 

a) fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč, 

b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 3 000 000 Kč. 

(2) Nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě stanovené při uložení pokuty, lze uložit 

pokutu opětovně. 

(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti 

dozvěděl orgán, který pokutu ukládá, a musí být pravomocně skončeno do 3 let od porušení 

povinnosti. Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla pokuta 

uložena. 

(4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil. 

(5) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 



 

 

jinak. 

§ 29 

Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní pomoci 

(1) Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní pomoci 

náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Náhradu poskytuje krajský úřad, v jehož 

územním obvodu byla pomoc poskytována. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení 

záchranných nebo likvidačních prací. 

(2) Pokud dojde k omezení výkonu vlastnického práva k nemovitosti, poskytne se jejímu 

vlastníku náhrada odpovídající míře omezení jeho majetkových práv podle zvláštního právního 

předpisu. 21) 

(3) Jde-li o vykonání osobní pomoci, u níž nelze určit výši náhrady dohodou nebo postupem 

podle zvláštních právních předpisů, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za 

stejné či podobné práce nebo služby. Při stanovení náhrady za věcnou pomoc se vychází z výše 

výdajů vzniklých povinnému nebo z výše náhrady obvykle účtované za použití stejného nebo 

obdobného věcného prostředku v době jeho poskytnutí, zjištěné podle zvláštního právního předpisu. 

(4) Poskytne-li podnikající fyzická osoba, která má příjmy pouze z podnikání nebo z jiné 

samostatné výdělečné činnosti 22) osobní pomoc na výzvu velitele zásahu nebo v rámci plánované pomoci na 
vyžádání, náleží jí náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou pomoc poskytne. Náhradu poskytuje krajský 
úřad, v jehož správním obvodu byla pomoc poskytována. Při výpočtu náhrady ušlého výdělku se postupuje 
přiměřeně podle zvláštního právního předpisu. 23) 

(5) Obce, kraje, popřípadě základní složky integrovaného záchranného systému jsou 

oprávněny požadovat uhrazení nákladů, které vynaložily jako náhradu za poskytnutí věcné nebo 

osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií (§ 24), po 

původci havárie. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje. 24) 

§ 30 

Náhrada škody 

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám vzniklou v příčinné 

souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona. 

Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil 

škodu sám nebo způsobil havárii. 

(2) Peněžní náhrada se poskytne právnickým a fyzickým osobám, které utrpěly škodu na 

zdraví nebo věcnou škodu při 

a) činnosti složek integrovaného záchranného systému nebo orgánů koordinujících záchranné a 

likvidační práce, 

b) poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 

(3) Škoda na zdraví se uhrazuje podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za 

škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění 
podle zvláštního právního předpisu 25) . V případě úmrtí poškozeného se peněžní náhrada poskytne dědicům. 

(4) Peněžní náhradu poskytne stát prostřednictvím krajského úřadu, v jehož správním obvodu 

při záchranných a likvidačních pracích nebo cvičení škoda či újma vznikla. Při poskytování této 



 

 

náhrady za věcnou škodu se postupuje podle zvláštních právních předpisů platných v době vzniku 

škody. 

(5) Právo na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba uplatnit písemně u příslušného 

krajského úřadu do 6 měsíců od doby, kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě dozvěděla, 

nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Krajský úřad může v případech hodných 

zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti, nebo i bez 

podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. 

(6) Vznikne-li škoda složkám integrovaného záchranného systému nebo osobám v nich 

zařazeným při poskytování pomoci v zahraničí, hradí tuto škodu Ministerstvo vnitra, pokud ke 

škodě došlo při mezistátní pomoci schválené Ministerstvem vnitra. V případě poskytování pomoci v příhrani-
čí hradí škodu kraj, z jehož území byla pomoc poskytnuta. Odškodnění se provádí tak, jako kdyby škoda 
vznikla na území České republiky. 

(7) Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik havárie. 

§ 31 

Finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému 

(1) Finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace 

integrovaného záchranného systému, ochranu obyvatelstva, společných výdajů při ověřování 

připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných zařízení 
pro potřeby integrovaného záchranného systému, zejména v oblasti telekomunikací a informačních systémů, 
uplatňuje Ministerstvo vnitra a kraj v návrhu svého rozpočtu. 

(2) K úhradě mimořádných výdajů vzniklých v důsledku prováděných záchranných a 

likvidačních prací může být použita rezerva finančních prostředků vyčleněná v rozpočtové kapitole Všeobec-
ná pokladní správa. 

(3) Vláda nebo orgány kraje hradí náklady vynaložené složkami integrovaného záchranného 

systému ke krytí výdajů vzniklých při nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému v 
případě, že neuhrazení těchto nákladů by mohlo ohrozit funkčnost složek integrovaného záchranného systému 
k provádění záchranných a likvidačních prací. 

(4) Způsob finančního zabezpečení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému 

při výkonu činností stanovených těmto složkám zvláštními právními předpisy není tímto zákonem dotčen. 

HLAVA IV 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

§ 32 

Hromadné informační prostředky 

Každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového 

vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska 

integrovaného záchranného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit tísňové 

informace potřebné pro záchranné a likvidační práce. 

§ 33 

Vztah k zvláštním právním předpisům 

(1) Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto zákona, s výjimkou pokut podle § 28, 

se nevztahuje správní řád. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací 



 

 

dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro roz-
hodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným sta-
noviskem podle správního řádu 25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

(2) Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České 

republiky před vnějším napadením a za válečného stavu plní složky integrovaného záchranného 

systému i právnické a fyzické osoby úkoly stanovené tímto zákonem, pokud zvláštní právní předpis 26) ne-
stanoví jinak. 

§ 34 

Zvláštní případy 

Tento zákon se vztahuje i na případy, kdy jde o mimořádnou událost, kterou je ohroženo 

veřejné zdraví a orgán ochrany veřejného zdraví požádá hasičský záchranný sbor kraje, orgán kraje nebo 
Ministerstvo vnitra o společné řešení mimořádné události. 

§ 35 

Zmocňovací ustanovení 

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 7 odst. 7 písm. a) a b) a § 23 odst. 4. 

(2) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k provedení § 5 odst. 4, § 7 odst. 7 písm. c) až g), 

§ 12 odst. 3 a § 18 odst. 4 písm. a). 

(3) Ministerstvo vnitra vydá po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášku k 

provedení § 7 odst. 7 písm. h). 

(4) Ministerstvo dopravy a spojů vydá po projednání s Ministerstvem vnitra vyhlášku k 

provedení § 9 odst. 4 a § 18 odst. 4 písm. b). 

§ 35a 

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

podle tohoto zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. 

ČÁST TŘETÍ 

HLAVA I 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky 

§ 36 

Zákon č. 2/1969 Sb. , o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb. , zákona č. 125/1970 Sb. , zákona č. 147/1970 Sb. , zákona 
č. 60/1988 Sb. , zákona č. 173/1989 Sb. , zákonného opatření č. 9/1990 Sb. , zákona č. 126/1990 Sb. , zákona 
č. 203/1990 Sb. , zákona č. 288/1990 Sb. , zákonného opatření č. 305/1990 Sb. , zákona č. 575/1990 Sb. , 
zákona č. 173/1991 Sb. , zákona č. 283/1991 Sb. , zákona č. 19/1992 Sb. , zákona č. 23/1992 Sb. , zákona č. 
103/1992 Sb. , zákona č. 167/1992 Sb. , zákona č. 239/1992 Sb. , zákonného opatření č. 350/1992 Sb. , záko-
na č. 358/1992 Sb. , zákona č. 359/1992 Sb. , zákona č. 474/1992 Sb. , zákona č. 548/1992 Sb. , zákona č. 
21/1993 Sb. , zákona č. 166/1993 Sb. , zákona č. 285/1993 Sb. , zákona č. 47/1994 Sb. , zákona č. 89/1995 
Sb. , zákona č. 289/1995 Sb. , zákona č. 135/1996 Sb. , zákona č. 272/1996 Sb. , zákona č. 152/1997 Sb. , 
zákona č. 15/1998 Sb. , zákona č. 148/1998 Sb. , zákona č. 63/2000 Sb. , zákona č. 130/2000 Sb. a zákona č. 
154/2000 Sb. , se mění takto: 

1. V § 12 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), 

které zní: 

"m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný 



 

 

systém.". 

2. V § 12 odstavec 2 zní: 

"(2) Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky 

integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy.". 

3. V § 16 odst. 1 písmeno c) zní: 

"c) správu vojenských újezdů.". 

Dosavadní písmeno e) se zrušuje. 

4. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

"(4) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve věcech státní správy na úseku civilní 

ochrany přecházejí z Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra dnem nabytí účinnosti zákona o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.". 

HLAVA II 

zrušena 

§ 37 

zrušen 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

§ 38 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. 

____________________ 

1) Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 
ozbrojených 

konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb. 

2) Zákon č. 238/2000 Sb. , o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. 

3) Zákon č. 133/1985 Sb , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

5) Například zákon č. 133/1985 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb. , o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb. 

7) Například sdělení č. 168/1991 Sb. , zákon č. 126/1992 Sb. , o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o 

Československém červeném kříži. 

8) Například zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 11/1999 Sb. , 
o zóně 

havarijního plánování, zákon č. 353/1999 Sb. , o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebez-
pečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb. , o okresních úřa-
dech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších před-
pisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

9) Například zákon č. 133/1985 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb. , ve znění pozděj-
ších 

předpisů, zákon č. 353/1999 Sb. 

10) Například zákon č. 18/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

11) § 12 odst. 2 písm. m) zákona č. 2/1969 Sb. , o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

12) Například zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13) Například zákon č. 138/1973 Sb. , o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

14) Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

15) § 13 vyhlášky č. 22/1996 Sb. , kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stano-
ví 

se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu. 

16) § 19 zákona č. 219/1999 Sb. , o ozbrojených silách České republiky. 

17) Například § 15 až 18 zákona č. 219/1999 Sb. , zákon č. 241/2000 Sb. , o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů. 

18) § 3 až 5 zákona č. 157/1998 Sb. , o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
dalších 

zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb. 

19) Zákon č. 65/1965 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 261/1997 Sb. , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným 

ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství 
výjimečně 

tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb. 

20) Zákon č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

21) Například občanský zákoník , obchodní zákoník . 

22) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

23) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 298/1993 Sb. , o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní. 

24) § 49 odst. 9. zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zá-
konů 

(rozpočtová pravidla) 

25) Zákon č. 266/2006 Sb. , o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

25a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád. 

26) Zákon č. 222/1999 Sb. , o zajišťování obrany České republiky. 



 

 

PŘÍLOHA P VII: U ČEBNÍ MATERIÁLY 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P VIII: PLAKÁT 

 


