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Akutní lůžkovou péčí intenzivní se rozumí zdravotní péče, která je poskytována pacientovi
v případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních funkcí nebo
v případech, kdy lze tyto stavy důvodně předpokládat.
Bezpečnostní opatření je opatření prováděné policií a jinými subjekty k zajištění vnitřního
pořádku a bezpečnosti (viz rozdíl oproti policejnímu opatření podle bodu. 11).
Bezpečnostní situací se rozumí aktuální stav veřejného pořádku a bezpečnosti v daném území.
Likvidačními pracemi se rozumí činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou
událostí.
Mimořádnou událostí se rozumí 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.
Místními záležitostmi veřejného pořádku se rozumí ta část souhrnu právních i neprávních
norem a pravidel nebo zásad chování na veřejnosti vytvářejících veřejný pořádek (viz bod 25),
kterou mohou obce regulovat právními předpisy obcí v samostatné i přenesené působnosti;
do oblasti místních záležitostí veřejného pořádku přesahují i části jiných oblastí (např. vnitřní
bezpečnost, bezpečnost a plynulost silničního provozu apod.), které obce samy nebo
v součinnosti s jinými subjekty regulují plněním úkolů a využíváním oprávnění stanovených obci
přímo v zákonech (např. rozpuštění shromáždění, zajišťování ochrany obyvatelstva, ukládání
úkolů Policii České republiky k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, stanovení
průjezdnosti komunikací apod.).
Nástupním prostorem složek integrovaného záchranného systému je místo nebo více míst, ve
kterých jsou připraveny k zásahu k tomu vyčleněné síly a prostředky Policie České republiky,
zdravotnické záchranné služby kraje a Hasičského záchranného sboru kraje. Operační střediska
základních složek tyto vyčleněné síly a prostředky nepovolávají k zásahům na jiné mimořádné
události, pokud to není naprosto nezbytné.
Neodkladnou péčí se rozumí zdravotní péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik
náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému
ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzívní bolest nebo náhlé změny chování
pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.
Ochrana obyvatelstva – podle právních předpisů se jedná o plnění úkolů civilní ochrany,
zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení
ochrany jeho života, zdraví a majetku; v kontextu této typové činnosti se bude jednat zejména
o varování (davu) osob před hrozícím nebezpečím a provádění řízené evakuace z ohroženého
veřejného prostranství a případně i sousedících objektů (předcházení paniky, která je pro dav
osob vážně nebezpečná).

10 Oznamovací povinnost – je povinnost svolavatele shromáždění příslušnému úřadu konání
shromáždění či konání hromadných akcí s větším počtem osob s výjimkou shromáždění konaných
v obydlích občanů, náboženských shromáždění, shromáždění jmenovitě pozvaných osob
v uzavřených prostorách a shromáždění pořádaná právnickými osobami přístupná jen jejich
členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům podle § 4 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb.,
o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o právu
shromažďovacím).
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11 Policejní opatření je opatření prováděné Policií České republiky k zajištění vnitřního pořádku
a bezpečnosti (veřejného pořádku); policejní akce je jednorázová nebo časově omezená akce
vyhlášená k provedení policejních opatření, kterou nelze zajistit běžným výkonem služby na
určeném území, s nasazením zpravidla většího počtu sil a prostředků policie; za policejní akci se
nepovažují postupy prováděné v rámci operativního rozpracování a nepředpokládané akce
a opatření organizované k plnění úkolů policie.
12 Pořadatel je fyzická osoba starší 18 let, viditelným způsobem označená jako pořadatel, určená
k organizaci shromáždění, sportovní nebo kulturní akce – určení pořadatelů provádí svolavatel
shromáždění nebo občanské sdružení či jiná právnická resp. podnikající fyzická osoba, která
disponuje souhlasem obce k provedení sportovní nebo kulturní akce; jde-li o veřejnou produkci
hudby a nelze-li pořadatele zjistit, považuje se za pořadatele osoba, která k tomuto účelu stavbu,
jiné zařízení nebo pozemek poskytla.
13 Prostor zásahu se obvykle člení podle charakteru nebezpečí na tzv. nebezpečnou zónu, ve které
mohou působit jen záchranáři vybavení k tomu patřičnými ochrannými prostředky a tzv. „vnější
zónu“ což je prostor obklopující nebezpečnou zónu a vymezující místo zásahu; místo zásahu
složek integrovaného záchranného systému stanoví velitel zásahu a může jej dále členit podle
okolností na sektory nebo úseky, a to způsobem stanoveným vyhláškou č. 328/2001 Sb.,
o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky
č. 423/2003 Sb.
14 Přednemocniční neodkladnou péčí se rozumí neodkladná péče poskytovaná pacientovi
výjezdovou skupinou poskytovatele zdravotnické záchranné služby na místě vzniku závažného
postižení zdraví nebo přímého ohrožení života a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli
akutní lůžkové péče.
15 Přímým ohrožením života se rozumí náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení
zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby
by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu.
16 Příslušný úřad - působnost na úseku zákona o právu shromažďovacím vykonává v přenesené
působnosti obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat. Pokud místo konání
shromáždění přesahuje územní obvod obecního úřadu, vykonává tuto působnost pověřený obecní
úřad, pokud přesahuje územní obvod pověřeného obecního úřadu, vykonává tuto působnost
krajský úřad, a pokud přesahuje hranice kraje, vykonává tuto působnost Ministerstvo vnitra (§ 2a
zákona o právu shromažďovacím ).
17 Rizikovým faktorem je shromáždění většího počtu osob (řádově stovky účastníků),
• které jsou pod silným vlivem emocí (jak v kladném tak záporném smyslu) nebo
k uvedení do tohoto stavu je důvodný předpoklad,
• mají u sebe předměty, jimiž lze ublížit na zdraví nebo způsobit škodu,
• lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo
pohrůžce násilím nebo ke způsobení škody,
• jejich jednání vykazuje znaky extremismu, případně se dopouštějí násilí, či jinak
porušují právní předpisy,
• den, místo konání a doba zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství,
koliduje s připravovanými nebo přijímanými opatřeními v souvislosti s provedením
záchranných a likvidačních prací nebo ochranou obyvatelstva,
• výchozí místo, cesta a místo ukončení pouličního průvodu je plánováno na komunikaci,
kterou využívají složky integrovaného záchranného systému jako příjezdovou (např. místa
dislokace sil a prostředků, evakuační trasy v zónách havarijního plánování) k místu
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mimořádné události nebo do zdravotnického zařízení a pro splnění stanovených
dojezdových časů nelze využít náhradní trasu,
shromáždění konané pod širým nebem v případě, že nelze dodržet stanovené dojezdové
časy pro techniku složek integrovaného záchranného systému nezbytnou k provedení
záchranných a likvidačních prací v závislosti na hrozících mimořádných událostech.

18 Shromážděním se rozumí skupina osob, která využívá práva občanů pokojně se shromažďovat
k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů
a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek ve
smyslu § 1 zákona o právu shromažďovacím. Za shromáždění se považují též pouliční průvody
a manifestace.
19 Stupeň poplachu integrovaného záchranného systému předurčuje potřebu sil a prostředků pro
záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu mimořádné události a také na úrovni
koordinace složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu.
20 Svolavatel občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, anebo
skupina osob (§ 3 zákona o právu shromažďovacím); svolavatel může být současně i jedním
z pořadatelů shromáždění.
21 Technopárty je chápána jako shromáždění s předpokládanou účastí většího počtu osob
(zpravidla 250 a více), které od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení,
přesáhne dobu jednoho dne, a při kterém může docházet k obtěžování jiných osob nad míru
přiměřenou poměrům, zejména hlukem, prachem, světlem nebo vibracemi, pokud takové
shromáždění není upraveno zvláštními právními předpisy (např. zákon o právu shromažďovacím).
22 Tísňovým voláním se rozumí žádost osoby o zásah některé ze složek integrovaného
záchranného systému na číslo jednotného evropského tísňového volání 112 nebo na národní
čísla tísňového volání 150 (hasiči), 155 (zdravotnická záchranná služba) a 158 (Policie České
republiky).
23 Tísňovou výzvou se rozumí vyhodnocené volání na národní číslo tísňového volání 112, 150, 155
a 158 nebo výzva předaná operačním střediskem jiné složky integrovaného záchranného
systému.
24 Velitel policejního opatření – vedoucí policista řídící policejní opatření.
25 Velitel zásahu integrovaného záchranného systému koordinuje záchranné a likvidační práce
v místě nasazení složek integrovaného záchranného systému a na místě zásahu řídí součinnost
těchto složek.
26 Veřejný pořádek představuje právním předpisem neurčený pojem. V obecném smyslu
představuje souhrn právních i neprávních norem a pravidel nebo zásad chování na veřejnosti,
akceptovatelný orgány veřejné správy i veřejností (většinový obecný názor a přesvědčení,
pravidla morálky) v určitém čase a v určitém místě.
27 Veřejné prostranství jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru - legální definice veřejného prostranství viz § 34 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů; z takto vymezeného pojmu
veřejného prostranství vyplývá, že jeho charakteristickými znaky jsou obecnost využívání
a neomezená přístupnost veřejnosti, přičemž otázka vlastnictví není rozhodná.
28 Vnější uzávěra je fyzické (osoby, pásky apod.) uzavření prostoru a přístupových(é) cest(y)
příslušníky Policie České republiky spolu se zavedením režimu vstupu a výstupu do
a z uzavřeného prostoru; v kontextu této typové činnosti se bude obvykle vnější uzávěra
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provádět na hranicích vnější zóny prostoru (místa) zásahu, stanovené velitelem zásahu, a pro
silniční komunikaci potřebnou pro příjezd a odjezd techniky složek IZS (sanitky, cisternové
stříkačky apod.).
29 Výzva k evakuaci z místa zásahu, nebo z míst kde se předpokládají účinky mimořádné události
(zejména ohrožení životů a zdraví osob) s následným organizovaným přesunem osob na
shromaždiště evakuovaných - učiní velitel zásahu složek integrovaného záchranného systému
(IZS) nebo jím určení příslušníci složek vhodným způsobem (obvykle megafon).
Možná sankce při neuposlechnutí
Nesplnění povinností fyzickou osobou dle § 28 zákona o integrovaném záchranném systému
(20.000 Kč).
30 Výzva k opuštění místa zásahu určená osobám, jejichž přítomnost není na místě potřebná
(z důvodu nerušeného a bezpečného provedení záchranných a likvidačních prací), s následným
samostatným odchodem těchto osob mimo vytyčený prostor (za hranice vnější zóny; viz pojem
vnější uzávěra) - učiní velitel zásahu složek integrovaného záchranného systému nebo jím určení
příslušníci složek vhodným způsobem (obvykle megafon). Vyzvat osobu k opuštění místa zásahu
mohou samostatně bez příkazu velitele zásahu i příslušníci Hasičského záchranného sboru České
republiky a Policie České republiky.
Možná sankce při neuposlechnutí
Nesplnění povinností fyzickou osobou dle § 28 zákona o integrovaném systému (20.000 Kč).
Přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 přestupkového zákona – neuposlechnutí výzvy úřední
osoby při výkonu její pravomoci (5.000 Kč).
31 Výzva k rozpuštění shromáždění a následnému pokojnému (neregulovanému) rozchodu jeho
účastníků podle § 12 zákona o právu shromažďovacím - učiní zástupce obce, nebo v případě jeho
nepřítomnosti příslušník Policie České republiky ve službě (obvykle velitel opatření) takovým
způsobem, aby bylo účastníkům srozumitelné a aby se s ním všichni účastníci shromáždění mohli
seznámit. Rozpustit lze shromáždění, které bylo zakázáno, nebo pokud v průběhu jeho konání
dojde k naplnění podmínek pro rozpuštění shromáždění (§§ 7, 10 a 12 zákona o právu
shromažďovacím).
Možná sankce při neuposlechnutí
Přestupek svolavatele ve smyslu § 14 proti právu shromažďovacímu (5.000 Kč) resp. přestupek
účastníka shromáždění proti veřejnému pořádku § 47 přestupkového zákona – neuposlechnutí
výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci (5.000 Kč).
32 Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení
rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo
životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.
V kontextu této typové se bude jednat převážně o poskytování laické první pomoci zdravotně
indisponovaným účastníkům konkrétní akce nebo následnou přednemocniční neodkladnou péči
posádek poskytovatele zdravotnické záchranné služby, dále je typické uhašení drobných požárů,
které vznikají v tábořištích účastníků technopárty apod.
33 Zásahem integrovaného záchranného systému se rozumí koordinovaný postup jeho složek při
přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací v místě
nasazení složek integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků
mimořádné události.
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34 Závažným postižením zdraví se rozumí náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení
zdravotního stavu, které působí prohlubování chorobných změn, jež mohou vést bez
neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých
následků, případně až k náhlé smrti, nebo náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé
změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob.
35 Zdravotnickou záchrannou službou se rozumí zdravotní služba, v jejímž rámci je na základě
tísňové výzvy, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným
postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Součástí zdravotnické záchranné služby jsou
další činnosti stanovené tímto zákonem.

Schvaluji: plk. Mgr. Petr Lessy
policejní prezident
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