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Diplomová práce se zabývá aplikací zákona o svobodném p ístupu k informacím na 

oblast informací vznikajících p i operační činnosti jednotek požární ochrany. První teoretická 

část uvozuje pojmy informace a operační činnost. Jsou zde rozebírány charakteristiky a druhy 

informací a druhy operačních činností. Druhá praktická část diplomové práce se zabývá 

popisem obecné právní situace v oblasti svobodného p ístupu k informacím v České 

republice. Dále je zde proveden rozbor judikatury zam ený na ešenou oblast. Záv r 

praktické části obsahuje materiál pro pot ebu odborné p ípravy velitelů jednotek požární 

ochrany, ídících a velících důstojníků Hasičský záchranný sbor České republiky.  

 

Annotation 

Keywords: Right to information, operational activity, extraordinary event 

The thesis deals with application of the law on free access to information in the area of 

information generated from operating activities of fire protection units. The first theoretical 

part introduces the concepts of information and operational activities. There are analyzed the 

characteristics and types of information and types of operational activities. The second part of 

the thesis describes the general legal situation of free access to information in the Czech 

Republic. Furthermore, there is an analysis of the case-law focused on the area in question. 

The conclusion of the practical part contains the material for the training needs of 

commanders of fire protection units, leading and commanding officers of the Fire and Rescue 

Service of the Czech Republic. 
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1 Úvod 
Diplomová práce se zabývá aplikací zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 

k informacím na oblast informací vznikající p i operační činnosti jednotek požární ochrany. 

V obecné rovin  lze konstatovat, že právo na informace je zakotveno v právním ádu každého 

právního státu. V České republice je právo na informace zakotveno mimo jiné v Ústav  

Listinou základních práv a svobod.  

Operační činnosti jednotek požární ochrany jsou činnosti, které vznikají p i operační 

činnosti jednotek požární ochrany. Můžeme íci, že se jedná o činnosti, které jednotka provádí 

od p ijetí zprávy o mimo ádné události, p es provád ní záchranných a likvidačních prací, po 

návrat jednotky na stanici. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá pojmem informace, jeho definicí a jeho 

charakteristickými vlastnostmi. Dále jsou zde uvedeny druhy informací, právo na informace 

obecn  a ešení problematiky práva na informace ve vybraných evropských státech. Je zde 

určen pojem operační činnost jednotek požární ochrany a jsou zde uvedeny činnosti, které do 

této oblasti spadají.  

V praktické části diplomové práce je proveden popis obecné právní situace v oblasti 

svobodného p ístupu k informacím. Dále je zde proveden rozbor rozsudků Nejvyššího 

správního soudu a další judikatury se zam ením na ešenou oblast. Na konci praktické části 

je vytvo en p ehledný materiál pro pot ebu odborné p ípravy velitelů jednotek požární 

ochrany, ídících a velících důstojníků HZS ČR, který pokrývá oblast informací vznikajících 

p i operačním ízení jednotek požární ochrany. 

 

Cíle diplomové práce jsou: 

- Popsat obecnou právní situaci v oblasti svobodného p ístupu k informacím v ČR 

- Provést rozbor stávajících rozsudků Nejvyššího správního soudu a další judikatury 

zam ený na povinnost poskytnout nebo odmítnout poskytnutí informace se 

zam ením na ešenou oblast 

- Vytvo it p ehledný, stručný a jednoznačný materiál pro pot ebu odborné p ípravy 

velitelů jednotek PO, ídících a velících důstojníků Hasičského záchranného sboru 

České republiky 
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2 Obecný náhled do problematiky 
V této kapitole bych rád objasnil a definoval hlavní pojmy, které se týkají 

problematiky práva na informace. 

2.1 Definice informace 
Pojem „informace“ nelze jednoznačn  definovat. Existuje nep eberné množství definic 

tohoto pojmu, které se více mén  vztahují nebo jsou ovlivn ni obory, které s informacemi 

pracují. Lze vid t rozdíly v pohledu na informaci v různých v dních disciplínách. Své 

pohledy nám ukazuje fyzika, matematika, biologie nebo filosofie či estetika.[2]  

Standardizovaná mezinárodn  akceptovaná definice Organizace pro standardizaci ISO 

v anglickém originále zní [15]:  

„Any kind of knowledge about things, facts, concepts, etc. of a universe of dis-course 

that is exchangable among users. Although exchangable information necessarily will have a 

representation form to make it communicable, it is the interpretation of this representa-tion 

(the meaning ) that is relevant in the first place.“  

S takto složit  formulovanou definicí informace, t ebaže je velmi výstižná, by se asi 

t žko v b žné rovin  zacházení s informacemi pracovalo. Proto se podle [15] definice 

informace nejčast ji uvádí ve zjednodušené podob . Informace je ve své podstat  „zpráva či 

sd lení nesené médiem, které může být hmotné nebo energetické povahy“ [15].  

 

Samotný výraz informace je velmi starého původu, vychází z latinského jazyka. 

P ibližn  od poloviny 20. století se pod termínem informace rozumí [2]: 

- Zpráva o libovolné v ci, která se n komu p edává 

- Snižuje či zmenšuje neurčitosti v důsledku získaného sd lení 

- Sd lení, které je spojeno s ízením nebo signály, které se spojují se syntaktickými, 

sémantickými a pragmatickými charakteristikami  

- Též se může jednat o odraz různorodosti mezi libovolnými objekty či procesy 

v živé a neživé p írod  
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2.2 Charakteristické vlastnosti informace 
Dále lze podle [1] íci, že informace jsou nep edm tné, p edstavují takzvan  „n co    o 

n čem“. Nap íklad tiskový zákon č. 81/166 Sb. zahrnuje pod informace zprávy, údaje a fakta. 

Naproti tomu Evropská úmluva o ochran  lidských práv a základních svobod vysv tluje 

pojem „informace“ nejen jako surové zprávy nebo fakta, nýbrž i otázky ve ejného zájmu 

vyvolávající ve ejnou diskusi v tisku. Dále tato úmluva zahrnuje pod výše uvedený pojem 

rovn ž zám rn  vytvo ené informace, mezi které adí nap íklad televizní programy, či 

reklamní spoty nebo díla s um leckou hodnotou. Daleko dále zašel Výbor pro lidská práva, 

který rozebíratelnému pojmu p isuzuje i prostou výuku. St žejní vlastností informace je 

interakční komunikace mezi minimáln  dv ma subjekty. [1]   

V oblasti, kterou se diplomová práce zabývá, jsou t mito subjekty Hasičský záchranný 

sbor České republiky na stran  jedné a fyzická či právnická osoba na stran  druhé. HZS ČR 

vystupuje p evážn  v roli poskytovatele informace a fyzická nebo právnická osoba v pozici 

žadatele o informaci či p íjemce zve ejn né informace.  

Informace se buď získávají, anebo je možné je ší it, a to hned n kolika způsoby [2]: 

- ústní formou   

- písemnou formou 

- pomocí různých nástrojů, mezi které adíme technické nástroje, signály a šifry 

 

Jednou z dalších charakteristik informace se uvádí její schopnost interagovat nezávisle 

na vůli svého původce. Jakmile informace opustí mate ský subjekt, vystupuje nadále do jisté 

míry nezávisle na svém původci. Ovšem je nutno uvést, že relace původce – uživatel – 

informace – cíl má také svou hodnotu. Tento hodnotový význam se projevuje jak v b žném, 

každodenním život  člov ka, tak v mí e z toho vyplývající i v právních vztazích. [2]  

Další charakteristikou informace je její vyjád itelnost pomocí slov nebo symbolů. 

T mto slovům určitého jazyka či symbolům je p i azován určitý význam. Mluvíme                  

o takzvané jazykové povaze informace a její sémantičnosti.[2] 

Jedním z dalších znaků informace je její nevyčerpatelnost. Nelze stanovit uzav enou 

množinu informací, p ed níž nebo za níž by se obrazn  ečeno již žádné informace 
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nevyskytovaly. Podle [1] lze tedy tvrdit, že existuje fakticky neomezené množství 

informací.[1] 

Jednou z p íčin poznání celého lidstva a v nadsázce ečeno i celého vesmíru je další 

vlastnost informace, a to její kumulovatelnost. Informace se na sebe skládají, vzájemn  se 

p etvá ejí a dotvá ejí, postupn  se rozvíjejí a vrství se na sebe.  A takto vznikalo celé lidské 

v d ní.[2] 

2.3 Druhy informací 
Pro právo v pozici významného regulátora společenských vztahů jsou informace 

nepostradatelné. V rámci souboru různých typů a podtypů informací jsou z tohoto úhlu 

pohledu nejdůležit jší informace sociální. Jedná se o nejvyšší a nejsložit jší typ informace. 

Základní vztahy jakéhokoli kolektivu jsou odráženy práv  tímto typem informací. Sociální 

kolektiv tyto informace utvá í a využívá jich pro svou činnost. Do této oblasti zahrnujeme 

poznatky, sd lení a údaje využívané ve společnosti.  Jedná se ve své podstat  o informace 

z mezilidských vztahů.[1] 

Informace lze podle [2] také d lit podle takzvaného informačního náboje, který 

informace stratifikuje na: 

- Ekonomické – touto oblastí se zabývá obor zvaný Informační ekonomika. Tato 

v dní disciplína poskytuje údaje o investicích, zahraničním obchodu a 

kvalifikovaných lidských zdrojích z oblasti komunikačních a informačních 

technologii. [16] 

- Estetické – touto oblastí se zabývá disciplína zvaná Informační design. Tato v dní 

disciplína používá nové i tradiční principy designu které aplikuje do procesu 

interpretace složitých a nestrukturovaných dat do snadno pochopitelných a 

srozumitelných informací. Ke své činnosti využívá obrázky, symboly a barvy, díky 

nimž probíhá transfer informace. Umožňuje tak vytvo it takzvanou vizualizaci 

vztahů.[17] 

- Politické – jedná se o informace z oblasti ízení a správy státu, správních                     

a samosprávních celků. Jejími hlavními nositeli a ši iteli jsou média jako noviny, 

televize, internet, rozhlas a další. [2] 

- Přírodovědné – do této skupiny lze p i adit informace z biologie, chemie, nauky        

o Zemi, fyziky a matematiky. [2] 
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- Technické – zde se jedná o informace technických v dních oborů. K t mto adíme 

architekturu, dopravu a spoje, elektrotechniku, hornictví a hutnictví, informatiku a 

výpočetní techniku, od vnictví a obuvnictví, polygrafii, potraviná ství, 

stavebnictví, potraviná ství, strojírenství, technickou chemie a mnohé další. [2] 

- Právní – jedná se o informace z oblasti právních norem [2] 

-  A dále: nap . informace z oblasti operačního ízení IZS, havarijního plánování a 

krizového ízení, informace z oblasti obrany státu a jiné. 

Dalším d lením, které je pro pot eby diplomové práce daleko důležit jší, je rozd lení 

na informace: 

- Ve ejné 

- Neve ejné 

Ve ejné informace nemají žádnou ochranu. Jsou to informace, se kterými se b žn  

setkáváme v hromadných informačních prost edcích jako je televize, internet, noviny či 

rozhlas. Neve ejné informace jsou dostupné omezenému okruhu uživatelů, kte í p i zacházení 

s t mito informacemi musí splnit zákonem dané podmínky. Lze íci, že tyto informace mají 

zaručen vždy určitý typ právní ochrany. Skutečnost, že daná informace je neve ejná, 

neznamená hned, že se jedná o informaci tajnou. Neve ejné informace se dále d lí na [2]: 

- Utajované 

- Neutajované 

Mezi utajované informace lze za adit informace typu [2]: 

- P ísn  tajné 

- Tajné 

- Dův rné 

- Vyhrazené 

Mezi neutajované informace se adí nap íklad [2]: 

- Léka ské tajemství 

- Bankovní tajemství 

- Osobní údaje 

- Zvláštní skutečnosti – informace z krizového ízení, nap íklad z krizových plánů 
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Je nutno zdůraznit, že i informace neutajované jsou v p edem definovaných p ípadech 

a určitým způsobem chrán ny. Manipulace s nimi podléhá určitým stupňům ochrany. Naproti 

tomu utajované informace jsou p esn  vymezeny v zákon  číslo 412/2005 o ochran  

utajovaných informací ve zn ní pozd jších p edpisů. Utajovaná informace musí splňovat čty i 

následující podmínky [1]: 

- Je zaznamenána na libovolném nosiči 

- Je jako utajovaná informace označena v souladu se zákonem 142/2005 Sb.,            

o ochran  utajovaných informací 

- Její vyzrazení či zneužití může způsobit újmu zájmům České republiky nebo může 

být pro tento zájem nevýhodné 

- Informace je uvedena v seznamu utajovaných informací 

Za zájem České republiky lze p itom považovat [1]: 

- Zachování ústavního po ádku, svrchovanosti a celistvosti území státu 

- Zajišt ní vnit ní bezpečnosti a po ádku 

- Zajišt ní závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a zajišt ní obrany státu 

- Zajišt ní ochrany ekonomiky 

- Ochrana života a zdraví fyzických osob 

2.4 Právo na informace 
Nejúpln jším českým právním p edpisem, zabývajícím se právem na informace, je 

v současné dob  zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím v aktuálním 

zn ní. Zákon byl p ijat z důvodu provedení článku 17 z Listiny základních lidských práv a 

svobod, a to p edevším jejích odstavců 1, 2, 4 a 5. V t chto odstavcích se uvádí, že právo na 

informace je zaručeno. Každá fyzická osoba má právo informace svobodn  vyhledávat a ší it. 

Toto právo lze však fyzické osob  omezit, jedná-li se o opat ení nezbytn  nutná 

v demokratické společnosti. Do této oblasti spadají informace z práv a svobod druhých 

občanů, bezpečnosti státu, ve ejné bezpečnosti, ochrany ve ejného zdraví a ochrany 

mravnosti.  Dále je v článku 17 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listiny) uvedeno, 

že státní orgány a orgány územních samospráv jsou povinny p im eným způsobem 

poskytovat občanům informace o své činnosti. V České republice tvo í práv  tato ústavní 

úprava základ informačního práva v celém svém kontextu a hraje též rozhodující roli ve 

vztahu k určování mezí práva na informace v konkrétních p ípadech.[1] 
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V dob  p ed schválením zákona o svobodném p ístupu k informacím 106/1999 Sb., 

postrádal právní ád naší zem  zákon komplexn  postihující úpravu poskytování informací. 

Podle [1] ale již zde zmín ný článek 17 Listiny vznik tohoto zákona p ímo naznačoval. 

D ív jší mix právních úprav, vztahující se vícemén  nesouvisle na jednotlivé aspekty 

zp ístupňování informací, se jevil jako nedostatečný. V praxi neposkytoval dostatečnou 

právní oporu v podob  jistoty a záruky, že garantované právo na informace bude vždy 

napln no. Nedá se však íci, že by v této oblasti byla v právním ádu n jaká mezera. Toto 

konstatoval i Ústavní soud ve svém usnesení sp. zn. III ÚS 28/96 ze dne 16. kv tna 1996. Zde 

je uvedeno, že ‚‚právo na informace je nepochybn  subjektivním právem každého občana. 

Odmítnout poskytnutí informace je možné pouze v p ípadech zákonem stanovených‘‘.[1] 

Z tohoto by mohlo vyplynout, že čeští zákonodárci v této oblasti v podstat  zaspali. 

Ale není tomu tak. Ani na evropské a mezinárodní úrovni nebyla v dob  vzniku zákona           

o svobodném p ístupu k informacím tato problematika blíže ešena. Ješt  v roce 1998 

neexistoval p íslušný p edpis v rámci Evropské unie. Lze dohledat pouze jakýsi kodex z 16. 

prosince 1993, který upravuje p ístup občanů k dokumentům evropského práva. Tento kodex 

ve své podstat  pouze navázal na Deklaraci o p ístupu k informacím. Tato deklarace je 

p ílohou k takzvanému Záv rečnému aktu ke Smlouv  o Evropské unii. Právo na informace 

bylo z pohledu mezinárodních smluv samoz ejm  ešeno, a to nejen Listinou základních 

lidských práv a svobod, ale i nap íklad v Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech (č. 120/1976 Sb.) nebo článkem 10 Úmluvy o ochran  lidských práv a základních 

svobod. T mito p edpisy byla a je Česká republika samoz ejm  vázána. Z oblasti Evropy je 

nutno uvést Radu Evropy, která vydala soubor rezolucí, doporučení a rozhodnutí Evropské 

komise pro lidská práva. V t chto dokumentech je právo na informace spojováno s právem na 

svobodu projevu. Všechny tyto p edpisy vznikaly na základ  článku 10 Úmluvy o ochran  

lidských práv a základních svobod. Tento článek (Svoboda projevu) stanovuje [1]:  

‚‚I. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat 

názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez 

ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovali udělování povolení 

rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem.  

 II. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat 

takovým formalitám, podmínkám a omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které 

jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti 
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nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo 

morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo 

zachování autority a nestrannosti soudní moci.‘ [1] 

 

Jako další p íklad lze uvést doporučení Výboru rady ministrů Rady Evropy č. R (81) 

19 ze dne 25. 11. 1981 o p ístupu k informacím ve ejných orgánů. Toto doporučení ve své 

p íloze obsahuje následující principy [2]: 

- Právo obdržet informace uchovávané státními orgány má každá osoba 

- P estože žadatel o informaci nemůže prokázat oprávn ný zájem o informaci, nemá 

být odmítnut 

- Žádosti o informace mají být vy izovány na principu rovnosti 

- Na poskytnutí informace je vym ena p im ená lhůta 

- V p ípad , že je poskytnutí informace odmítnuto, musí ú ad toto své rozhodnutí 

pat ičn  odůvodnit 

- Zamítnutá žádost musí být p ezkoumatelná 

- Z p ístupu k informacím jsou vyjmuty zákonodárné a soudní orgány 

Jak v p ípad  kodexu Evropské unie, tak i doporučení Výboru ministrů je nutné 

zmínit, že se jedná o právn  nezávazné dokumenty mající spíše doporučující charakter.[2] 

Jak zde již bylo zmín no, celé toto právní prost edí zcela logicky p edpovídalo vznik 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím v aktuálním zn ní. V principu 

lze konstatovat, že tento zákon, jak ho známe v dnešní podob , splňuje všechny výše uvedené 

požadavky jak kodexu, tak doporučení Rady ministrů.[1] 

 

2.5 ešení problematiky práva na informace ve vybraných evropských 

státech 
Tato část stručn  popisuje úpravu práva na informace v t chto vybraných evropských 

státech: Francie, Spolková republika N mecko, Velká Británie, Švédsko a Slovensko.  
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Francie 

Na rovin  ústavy ve Francouzské republice figuruje v oblasti práva na informace 

relativn  starý právní p edpis. Jedná se o Deklaraci práv člov ka a občana pocházející z roku 

1789. Na tento dokument odkazuje i současná francouzská ústava. V Deklaraci práv člov ka a 

občana je ve článku 10 stanoveno, že nikdo nesmí být pronásledován pro své názory. Avšak 

t mito svými názory nesmí porušovat ve ejný ád a jeho zákony.[2] 

Na rovin  zákonné pat í mezi soudobé základní p edpisy z této oblasti zákon číslo    

78-753 z roku 1978 o zlepšení vztahů mezi státní správou a ve ejností. Tento právní p edpis 

zaručuje právo na informace všem osobám a stanovuje právo na p ístup ke správním 

dokumentům. Tento zákon dává Francouzům právo na informaci zaznamenanou na jakémkoli 

nosiči, který je ve vlastnictví ve ejné správy Francouzské republiky. Toto právo na svobodný 

p ístup k informacím je však logicky omezeno, jedná-li se na p íklad o osobní údaje, či          

o informace, které s sebou nesou určitá bezpečnostní rizika a podobn .[2] 

 

Spolková republika Německo 

Ústava n meckého státu zahrnuje právo nerušen  se informovat z obecn  p ístupných 

pramenů pod svobodu projevu, deklarovanou v článku 5 odstavci 1 ústavy. Toto právo na 

informace je součástí skupiny základních práv. Tato základní práva jsou závazná jak pro 

legislativu, exekutivu, tak pro justici. P estože právní p edpisy t chto základních práv jsou 

p ímo aplikovatelné, není v n mecké ústav  svobodný p ístup k informacím vymezen 

expressis verbis, nýbrž je soustavn  dovozován až relevantní judikaturou či n meckou právní 

doktrínou.[2] 

Zákony, týkající se práva na informace, vycházejí z institutu svobodného tisku. Média 

by ve Spolkové republice N mecko m la p edstavovat prost edníky mezi ve ejnou správou a 

občany, kte í mají právo na informace garantované ústavou. Z tohoto důvodu mají noviná i 

nárok na informace od státní správy a samospráv. Právo na informace je však logicky 

omezeno dalšími právními p edpisy. Na úrovni federace byl dne 2. zá í 2005 p ijat zákon o 

svobod  informací. Tento zákon zaručuje každé osob  neoddiskutovatelné právo na informace 

z oblasti ve ejné správy n mecké federace. Na úrovni spolkových států existují vlastní 

derivace tohoto právního p edpisu. V p ípad  sporů rozhodují stejn  jako v České republice 

soudy.[2] 
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Velká Británie 

Spojené království se v dob  psaní diplomové práce nachází na odchodu z Evropské 

unie. Ale práv  pro jeho zvláštnost bych rád uvedl, jak to v ostrovním království s právem na 

informace vypadá. Tento stát v porovnání s ostatními členy EU nemá systematicky psanou 

ústavu. Ústava jako taková se skládá z více dokumentů, které se v historickém vývoji k sob  

kumulovaly a tvo í dnes konstituční omezení státu fungujícího jako monarchie. V zásad  

platí, že to, co není zakázáno, je povoleno. Omezení práva na informace je v ostrovním 

království celá ada, nap íklad zákon o ú edním tajemství (‚‚Official Secrets Act‘‘).[2] 

Dne 1. ledna 2005 vstoupil v platnost nový zákon o svobodném p ístupu k informacím 

a na ízení o informacích z oblasti životního prost edí. Oba tyto právní p edpisy byly 

sestaveny v souladu s požadavky Evropské unie. Zákonem z 1. ledna 2005 je zaručeno 

občanům požadovat informace od ve ejných orgánů, ministerstev, orgánů místní samosprávy, 

škol, zdravotnických za ízení, poradenských institucí, policie, muzeí a dalších. Občan může 

žádat o jakoukoli zaznamenanou informaci, nebere se ohled na datum jejího vzniku. Dokonce 

utajované dokumenty starší t iceti let musí být uvoln ny. Omezení práva na informace 

v tomto zákon  je zejména v oblasti bezpečnostních a výzv dných služeb ale i nap íklad 

z oblasti justice.  Zvláštností je rovn ž p ístup Skotska, ve kterém tento zákon neplatí, protože 

Skotsko má na právo na informace vlastní zákon.[2] 

 

Švédsko 

Ve vztahu k právu na informace je podle [2] možno Švédsko považovat za vzorovou 

zemi. Ústava Švédského království zahrnuje svobodu informací či práva na informace 

v kapitole 1 a 2. Toto právo je zde definováno jako svoboda získávat a p ijímat informace a 

jinak se seznamovat se stanovisky ostatních. Svoboda projevu je zde definována jako svoboda 

sd lovat a vyjad ovat ideje, názory a emoce jakoukoli formou. Právo na informace lze podle 

švédské ústavy omezit. Toto omezení ale podle článku 12 nesmí být učin no na základ  

politických, náboženských, kulturních nebo jiných postojů. Jinak ečeno, odep ít právo na 

informaci lze pouze na základ  ústavní či zákonné úpravy. [2] 

V porovnání se standardy v oblasti práva na informace v Evropské unii Švédsko 

neupravuje tuto oblast samostatným právním p edpisem. St žejní roli na tomto poli hraje tedy 

ústavní zákon o svobod  tisku. Cílem tohoto zákona není jen svoboda projevu tišt ných médii 
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ale i svobodná vým na názorů a dostupnost srozumitelných informací pro každého občana 

království. Tento právní p edpis garantuje volný p ístup k ú edním dokumentům, který je 

omezen pouze za p edepsaných situací. Tyto situace musí být specifikovány buď zákonem, 

nebo konkrétním na ízením vlády. V této zemi mají všechny ve ejné ú ady a takzvané 

‚‚agentury‘‘ povinnost vytvá et registr dokumentů, jenž pomáhá občanům v orientaci mezi 

dokumenty. Tento registr musí nap íklad zahrnovat i materiál, který spadá pod režim utajení. 

Dochází tedy i k situacím, kdy občané mohou odhalit existenci toho či onoho utajovaného 

dokumentu, ale právo do n j nahlédnout je jim posléze p íslušným právním p edpisem 

omezeno. P ípadné spory pak eší soud.[2] 

 

Slovensko 

Slovenská republika v oblasti práva na informace t ží z dlouholetého společného 

politického a právního vývoje s České republikou. Lze ho označit podle [2] jako zemi, která je 

naší republice svým právním ádem nejbližší. Právo na informace je zde zakotveno jako u nás 

v Listin  základních práv a svobod, nalézá se tak na nejvyšším stupni hierarchie právních 

p edpisů. Do Ústavy je zde zakomponováno ješt  právo na informace z oblasti životního 

prost edí, které u nás eší samostatný právní p edpis.[2] 

Na úrovní zákonné tuto oblast upravuje zákon ‚‚Národnej Rady Slovenskej republiky 

číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov‘‘. Tento právní p edpis upravuje právo na informace podobn  jako v České 

republice.[2] 

3 Operační činnost jednotek požární ochrany 
Pod pojmem „operační ízení“ nebo také „operační činnost“ jednotek požární ochrany 

se podle [17] rozumí činnost od p ijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné mimo ádné události 

až po návrat sil a prost edků na místo stálé dislokace. Do t chto činností se zahrnuje mimo 

jiné výjezd jednotky požární ochrany, jízda na místo zásahu, provád ní záchranných, resp. 

likvidačních, prací apod.[17] 

Jak z definice vyplývá, operační činnost jednotek požární ochrany v sob  zahrnuje 

nep ebernou škálu činností. P estože cílem diplomové práce není analýza operační činnosti 

jednotek požární ochrany, nýbrž informace, z této činnosti vyplývající, považuji za nutné 
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alespoň rámcov  nastínit, které činnosti obecn  pod tento pojem spadají. Jako zdroj byl použit 

bojový ád jednotek požární ochrany.[17] 

 

3.1 P ijetí zprávy o události 
P ijetím zprávy o události lze nazvat činnost, sloužící k p ijetí zprávy o požáru či 

živelné pohrom  anebo jakékoli jiné mimo ádné události. Zpráva se musí zároveň zpracovat 

tak, aby mohla být dále p edána jednotce požární ochrany.  Musí dojít k takzvanému vyt žení 

hovoru, což znamená, že z tísňového volání se musí dostat maximální množství užitečných 

informací.[3] 

Tísňovou informaci lze p ijmout[3]: 

- Telefonicky 

- Dálkovým p enosem informací (nap íklad pomocí elektronické požární 

signalizace) 

- Faxem 

- Radiostanicí jednotek požární ochrany nebo integrovaného záchranného systému 

- Občanskou radiostanicí 

- Datovým p enosem 

- Osobním kontaktem 

U obsluhy ohlašovny požáru nebo obsluhy operačního st ediska se p edpokládá, že 

pracovník tísňovou informaci p ijme s pat ičnou rozvahou a klidem. Obsluha musí z hovoru 

vyt žit maximum informací. Jedná se zejména o adresu události, druh události, údaj, zda jsou 

ohroženy osoby, jejich počet, charakter objektu nebo místa, kde k mimo ádné události došlo. 

Dále je pot eba získat informace o nejvhodn jší p íjezdové trase zejména v p ípad , kdy není 

známá p esná lokace. V neposlední ad  je žádoucí získat informace o jménu osoby 

podávající tísňovou informaci, její telefonní kontakt a adresu a místo, odkud volá. Obsluha 

ohlašovny může v p ípad  pochybností provést zp tný dotaz na podávajícího o události. 

V p ípad , že ohlašovna zjistí, že mimo ádná událost pat í jiné ohlašovn  nebo jinému 

operačnímu st edisku či jiné složce IZS, musí zajistit p ímé spojení s p íslušným 

adresátem.[3] 
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3.2 Vyhlášení poplachu jednotce 
Po p ijetí zprávy ohlašovnou požáru nebo operačním st ediskem nastává v p ípad  

nutnosti činnost, kterou nazýváme vyhlášení poplachu. Cílem této činnosti je vyrozum t 

jednotku požární ochrany o zásahu. Dalším cílem vyhlášení poplachu je p edat jednotce 

informace o události. [4] 

 Vyhlášení poplachu zabezpečují operační st ediska nebo místa k tomu určená. 

Vyhlášení poplachu se ídí poplachovým plánem kraje. U každé jednotky musí být stanoven 

standartní a nouzový způsob vyhlášení poplachu. Poplach se vyhlašuje následujícími šesti 

způsoby[4]: 

- Akustickou sirénou – používá se p i vyhlášení poplachu celé jednotce. Základ tvo í 

signál ‚‚požární poplach‘‘. Signál se skládá z 25 sekund nekolísavého tónu, poté 

následuje 10 sekund pauza a dále op t 25 sekund nep etržitého nekolísavého tónu. 

Kvůli kontrole koncových prvků varování a vyrozum ní se provádí zpravidla 

každou první st edu v m síci zkouška sirén. 

- Radiovým svolávacím zařízením nebo telefonicky – tímto způsobem se může 

vyhlásit poplach pouze jednotlivým hasičům nap íklad zasláním textové zprávy na 

mobil nebo též celé jednotce. 

- Akustickým rozhlasem – lze použít jak pro celou jednotku, tak pro konkrétní 

hasiče. V rámci vyhlášení poplachu bývá rovn ž udávána informace up esňující 

způsob nasazení. Jedná se nap íklad o síly a prost edky jednotky, druh zásahu a 

podobn . 

- Signalizačním akustickým zařízením – informace o poplachu je provedena pomocí 

za ízení, které se nalézá na stanici nebo je umíst no mezi členy jednotky v jejich 

domovech. 

- Opticky světlem – tento druh poplachu se používá na hasičské stanici. Lze ho 

doplnit i informací o druhu techniky určené k výjezdu. 

- Ústně, voláním ‚‚Hoří‘‘ – zde se jedná v tšinou o nouzový způsob vyhlášení 

poplachu jednotce 

Na hasičské stanici lze vyhlásit i takzvaný p edpoplach. Účelem p edpoplachu je 

zkrátit dobu výjezdu jednotky. Informace, které se p edávají jednotce p i vyhlášení poplachu, 

jsou zejména údaje o druhu zásahu, adrese místa zásahu, silách a prost edcích pot ebných pro 

zásah a další údaje up esňující okolnosti události. [4] 
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3.3 Výjezd jednotky 
Výjezdem jednotky nazýváme činnost, kdy jednotky vyjíždí z místa své dislokace, 

nebo z místa, kde se práv  nachází, na určené místo zásahu. P i této činnosti se ídí pokyny 

svého operačního st ediska nebo velitele jednotky. Čas pro výjezd jednotky je stanoven 

vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve zn ní 

vyhlášky č. 226/2005 Sb. Tento časový úsek se počítá od momentu vyhlášení poplachu po 

odjezd sil a prost edků na místo určení. P íslušník jednotky požární ochrany musí mít v dob  

výjezdu na sob  osobní ochranné prost edky a za ízení. Mezi za ízení se počítá zejména 

ochrannou p ilbu, oblek určený pro zásah, svítilnu, ochranné rukavice, opasek či sekyru.[5] 

V okamžiku obdržení informace o výjezdu p íslušník jednotky požární ochrany 

sloužící na stanici má za úkol p erušit svou dosavadní činnost. Svoji činnost musí p erušit tak, 

aby nevzniklo žádné nebezpečí nebo nevznikly škody z p erušené práce. Poté se odebere, 

pokud možno co nejrychleji, na místo, odkud je zahájena p íprava na výjezd a dopravu na 

místo mimo ádné události. Pod pojmem „p íprava hasiče k výjezdu a doprav “ se rozumí 

vybavení p íslušníka jednotky požární ochrany zejména stanovenými ochrannými prost edky, 

v cnými prost edky požární ochrany a obsazením požárních automobilů. Vychází se 

z organizačního za azení p íslušníka jednotky požární ochrany up esn ného p i nástupu ke 

sboru. Cesta p íslušníka JPO k hasičské stanici nebo zbrojnici z jeho místa bydlišt  se rovn ž 

považuje za p ípravu k výjezdu. idiči požárních automobilů p i p íprav  na výjezd zajistí 

jejich odpojení od vn jších zdrojů a provedou nastartování automobilů.[5] 

Aby jednotka mohla vyjet, musí jí být určena požární technika spolu s v cnými 

prost edky, které budou odpovídat druhu a místu zásahu. Dále je nutno znát místo zásahu a 

další informace, které lze nalézt nap íklad v p íkazu k výjezdu. Konkrétní operační st edisko 

vysílá p íslušné jednotky k výjezdu. Územn  p íslušnému hasičskému záchrannému sboru 

kraje musí být každý výjezd jednotky neprodlen  nahlášen. Zároveň musí být stanoven 

způsob provedení a odpov dnost za zabezpečení výjezdu na komunikaci v p ípad , že je 

nutné provést výjezd požární techniky. Mezi hlavní úkoly velitele zásahu pat í [5]: 

- Disponovat p íkazem o výjezdu 

- Provést kontrolu p ipravenosti jednotky k výjezdu 

- Dává idiči pokyn k výjezdu 

- Disponuje dokumentací pot ebnou pro výjezd nap íklad operativní kartou, 

kartotékou ulic a podobn  



23 
 

3.4 Doprava na místo zásahu  
P i doprav  na zásah se volí vždy ta nejrychlejší trasa. V p ípad , kdy není určena 

p íslušným operačním st ediskem, o ní rozhoduje velitel zásahu. Hlavním cílem a účelem 

dopravy na zásah je, aby se jednotka bezpečn  dostavila na místo zásahu. Dobou jízdy na 

zásah je myšlen časový úsek od výjezdu jednotky do p íjezdu na místo zásahu. P i doprav  na 

místo zásahu se na vozidle používá zvláštní výstražné sv tlo modré barvy dopln né 

specifickým zvukovým výstražným za ízením, pokud velitel zásahu nestanoví jinak. Lze však 

íci, že výstražné za ízení by se m lo používat pouze v nutných p ípadech. Jeho úkolem je 

pomoci jednotce splnit úkol dopravit se na místo zásahu. Podle určení velitele zásahu se 

jednotka dopravuje na místo buď v kolon  či jednotliv . V p ípad  použití sv telného a 

zvukového výstražného za ízení je nutno mít zapnutá obrysová sv tla, žádná jiná doplňková 

za ízení nejsou povolena. P i doprav  na zásah je nutné postupovat se zvláštní opatrností. P i 

jízd  se zvukovou a sv telnou signalizací se nedoporučuje m nit jízdní pruhy a umožnit tak 

idičům jedoucím p ed požárním automobilem uvolnit mu cestu. P i jízd  na dálnici a 

rychlostní silnici používají vozidla jednotek požární ochrany uvoln ný jízdní pruh, který jsou 

idiči povinni utvo it. idič požárního vozidla musí jízdu p izpůsobit okolnostem. Cílem je 

vždy bezpečn  se dostat na místo zásahu. Hasiči i s idičem jsou povinni za jízdy se poutat, 

pokud to jinak nebrání k provedení zásahu. Velitel zásahu p i doprav  na zásah komunikuje 

s idičem a posádkou automobilu, zkoumá trasu a dopravní situaci a analyzuje dostupné 

informace o míst  zásahu. Je v kontaktu s operačním st ediskem a v p ípad  pot eby sd luje 

informace o poloze jednotky na trase. V p ípad , že se na trase vyskytnou komplikace, mezi 

které adíme nap íklad nehodu, nesjízdnost komunikace, nebo jiné vážné okolnosti, které 

znemožní jednotce dopravu na místo zásahu, musí to velitel zásahu neprodlen  sd lit 

operačnímu st edisku. V p ípad , že b hem jízdy na zásah se velitel jednotky dozví o jiné 

mimo ádné události v okolí, informuje o ní operační st edisko. Toto p íslušné operační 

st edisko poté rozhodne o dalším postupu. Nelze-li se s operačním st ediskem spojit, 

rozhodne o dalším postupu velitel zásahu.[6] 

 

3.5 P íjezd na místo zásahu 
Lze íci, že v tomto p ípad  se jedná o činnosti nebo soubor činností, které mají za cíl 

zaujetí optimálního postavení sil a prost edků s ohledem na jejích bezpečnost a další nasazení. 

Nasazení a postupy se konají v souladu s doporučenými taktickými postupy.[7] 



24 
 

Velitel první jednotky, která se dostane na místo zásahu, up esní a potvrdí p íslušnému 

operačnímu st edisku místo zásahu. Pro ostatní jednotky po p íjezdu postačuje pouze 

potvrzení dojezdu na místo zásahu. Velitel jednotky, která p ijela první na zásah, rozhoduje o 

jejím dalším nasazení. V p ípad  jednotek, které na místo dorazí pozd ji, platí, že o jejich 

nasazení rozhoduje velitel zásahu. Velitelé t chto jednotek se musí nejprve po p íjezdu na 

místo ohlásit veliteli zásah, až poté mohou rozvinout svou činnost. Požární technika musí být 

optimáln  ustavena. V p ípad  ustavení techniky v nep ehledném úseku na pozemní 

komunikaci musí být tato technika ádn  označena. P íslušníci jednotek požární ochrany 

sm jí opustit automobil až na povel svých velitelů.[7] 

3.6 Průzkum 
Pod pojmem „průzkum“ se rozumí činnost nebo soubor činností, které se provád jí za 

účelem zjišt ní poznatků o situaci, které jsou pot ebné pro rozhodování a vedení zásahu. 

Jedná se o velice důležitou činnost, p estože je spojena s adou nebezpečí. Podle informací 

získaných p i výzkumu je pak následn  veden zásah. Průzkum je provád n po celou dobu 

zásahu. Po p íjezdu první jednotky na místo zásahu je provád n také prvotní průzkum. Mezi 

hlavní cíle činnosti, kterou nazýváme průzkum, lze za adit získání informací o [8]: 

- Ohrožených osobách, zví atech či v cech 

- Rozsahu požáru a sm ru jeho ší ení 

- Druhu ho lavé látky 

- Rozsahu účinků mimo ádné události 

- P ítomnosti nebezpečných látek a p edm tů, které mohou ovlivnit průb h zásahu 

nep ízniv  

- Podmínkách, které mají vliv na použití požární techniky a v cných prost edků, 

nap íklad terén 

Ve zvláštních p ípadech mohou být součástí průzkumu též práce, které z hlediska 

ochrany života a zdraví nesnesou odkladu. Průzkum může být proveden i takzvaným bojem, 

to znamená za současného hašení.[8] 

Za provedení organizovaného průzkumu na míst  zásahu je odpov dný velitel zásahu. 

Velitel zásahu vyhodnocuje situaci, ídí průzkum a organizuje na základ  průzkumu 

soust eďování a nasazování jednotek. Velitel úseku provádí průzkum, organizuje záchranné a 

likvidační práce na svém úseku. Velitel jednotky shromažďuje a ov uje informace na míst  

zásahu o nebezpečí za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví zasahujících hasičů. 
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Velitel jednotky rovn ž dbá, aby byly v rámci zásahu dodržovány zásady bezpečné práce p i 

zásahu. Hasiči musí být jišt ni navzájem anebo jiným hasičem. Velitel jednotky požární 

ochrany rovn ž podává průb žné informace o průb hu mimo ádné události veliteli zásahu. 

Pokud jsou z ízeny úseky a sektory, informuje o situaci rovn ž velitele úseků, pop ípad  

sektorů. Rád bych zde ale zdůraznil, že nejen každý velitel ale i každý jednotlivý hasič nese 

na průzkumu rovn ž svůj díl odpov dnosti a zjišt né poznatky hlásí svému veliteli.[8]  

Na míst  zásahu lze provád t průzkum ve variantách velitel zásahu a 1 hasič, 

průzkumná skupina, kterou tvo í nejmén  2 hasiči, anebo průzkum provádí celá jednotka. 

V p ípad , že průzkum provádí průzkumná skupina, velitel zásahu určí jejího velitele. Na 

průzkum se průzkumná skupina musí také p ipravit. P ed zahájením se provádí seznámení 

s operační nebo jinou dokumentací týkající se objektu. Je dobré se také p edem informovat o 

ešení objektu, zdrojích možného rizika a podobn . P i průzkumu se postupuje systematicky 

s cílem splnit všechny úkoly průzkumu. Členové průzkumné skupiny udržují mezi sebou 

neustálý kontakt a kontrolují si ústupové cesty. Používají prost edky osobní ochrany a 

využívají taktických postupů. Průzkumná skupina musí být vybavena s ohledem na druh 

mimo ádné události nap íklad žáruvzdornými obleky, obleky protichemické a biologické 

ochrany či dýchacími p ístroji. Skupina musí být v neustálém kontaktu s hasiči nebo velitelem 

zásahu, kte í kontrolují jejich postup. Velitel zásahu vyčlení dostatečné síly a prost edky, 

které mohou být nasazeny v p ípad , že průzkumná skupina bude ohrožena nenadálým 

nebezpečím, nap íklad náhlým vznícením ho lavých par v prostoru průzkumu.[8] 

3.7 Záchrana osob 
V této fázi operačních činností se již dostáváme ke st žejnímu bodu celých 

záchranných aktivit, a to k záchranným, pop ípad  likvidačním pracím. Lze íci, že p i zásahu 

má nejvyšší prioritu záchrana osob, a proto má p ednost p ed záchrannou zví at a majetku. 

Hlavním cílem záchrany osob je odstran ní bezprost edního ohrožení jejich života.[9] 

O zahájení a ukončení činností vedoucí k záchran  osob rozhoduje velitel zásahu. 

Zároveň také určuje, které osoby budou zachrán ny p ednostn , a jejich po adí. Skupina členů 

jednotek požární ochrany, která provádí průzkum nebo záchranné a likvidační práce, může 

také rozhodnout o způsobu záchrany osob a to v p ípad , že existuje nebezpečí z prodlení. P i 

samotném zásahu se volí takový postup, který je bezpečný jak pro zachraňované tak pro 

zasahující. Místo pro shromažďování zachrán ných osob a jejich evidenci určí velitel zásahu. 

P i záchran  osob na míst  mimo ádné události je nutné provést jejich vyhledávání. P estože 
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průzkum na míst  zásahu nezjistil žádné osoby, je nutné p edpokládat, že lidé se mohou 

ukrývat i na neobvyklých místech. K t mto místům adíme nap íklad šachty technologických 

rozvodů, prostory pod vanou a podobn . T mto místům je pot eba v novat zvláštní pozornost, 

protože se v nich mohou ukrývat i malé d ti. K záchran  osob z objektů se využívají únikové 

a zásahové cesty, požární a evakuační výtahy či požární žeb íky. P íslušníci jednotek požární 

ochrany musejí dbát na to, aby p i záchran  osob nedošlo k jejich zran ní. P i zásahu smí být 

použity pouze určené ochranné pomůcky.[9] 

Rozlišujeme n kolik typů záchrany osob [9]: 

- Samovolný odchod zachraňovaných nap íklad s použitím únikových cest a 

východů 

- Vyvedení zachraňovaných osob p íslušníky jednotek požární ochrany z místa 

ohroženého mimo ádnou událostí 

- Vynesení osob s omezenou možností pohybu 

- Záchrana osob pomocí výškové techniky (automobilové žeb íky/plošiny) 

- Záchrana osob s využitím záchranných prost edků (seskokové matrace, plachty, 

žeb íky) 

- Záchrana osob pomocí vrtulníku nebo lezecké techniky 

- Záchrana osob vyprošťováním (z budov/automobilů) 

- Evakuace osob pomocí záchranných plavidel 

Nelze-li zachraňovanou osobu transportovat, zajišťují se u ní alespoň základní životní 

funkce a utvá í se takové podmínky, aby p ežila. [9] 

V p ípad  nebezpečí z prodlení může velitel zásahu rozhodnout o alternativním 

způsobu záchrany a může se p i tom odchýlit od technických podmínek požární techniky a 

v cných prost edků. V p ípad  nutnosti evakuovat v tší množství lidí rozhoduje velitel 

zásahu, které osoby budou evakuovány p ednostn . Za normálních okolností se provádí 

záchrana osob v po adí d ti, ženy, starci, muži. P i záchran  osob se musí ovšem brát v úvahu 

i jejich zdravotní stav. Velitel zásahu má též pravomoc uzav ít místo zásahu a místo možného 

rozvinu mimo ádné události pro nežádoucí osoby. V p ípad , že zachraňovaná osoba 

pot ebuje poskytnout první pomoc a léka ská pomoc ješt  není na míst , provádí ji p íslušník 

jednotky požární ochrany do doby, než se léka ská pomoc dostaví na místo. [9] 
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P i evakuaci osob může docházet k panice. Mezi úkoly hasičů pat í tuto situaci 

zvládnout.  Jako efektivní opat ení se doporučují tyto zásady a doporučení [9]: 

- Informovat a předejít panice. Úkolem velitele zásahu je zajišt ní včasné 

informovanosti ohrožených osob, že se blíží pomoc. Skupina p íslušníků jednotek 

požární ochrany provád jící záchranu osob má za úkol zachraňované informovat   

o způsobu jejich záchrany, o jejich bezpečnosti a eventuáln  o jiných 

skutečnostech, které si mimo ádná událost vyžádá. Dostatečná informovanost 

zachraňovaných je nutná, protože nedostatek informací je jedním z hlavních 

spoušt čů paniky. Panické jednání zachraňovaných osob může p isp t 

k výraznému zhoršení situace. Hrozí nap íklad smrt ušlapáním a tak dále.  

- Připravenost hasičů a jejich profesionální vystupování. Zde je důležitá neverbální 

komunikace mezi zachraňovaným a zachráncem. Klid, rozvaha a sebev domé 

počínání u zasahujících hasičů se p enáší i na zachraňované. Ke zvládnutí takovéto 

situace je bezpodmínečn  nutné, aby zasahující hasiči m li velice dobré znalosti      

o používání užívání technických prost edků určených k záchran  osob a taktických 

postupech p i zásahu. Lze tedy íci, že p i záchran  osob je nutné postupovat 

energicky, ale zároveň s rozvahou.  

- Razantní postup. P i záchran  osob se p íslušníci jednotek požární ochrany mohou 

setkat s osobami, které se z n jakého důvodu budou chovat iracionáln  a evakuaci 

odmítat. Nelogické chování u osob může vzniknout ze stresu z reakce na 

mimo ádnou událost, daná osoba ale může nap íklad trp t n jakým psychickým 

onemocn ním či může být pod vlivem alkoholu nebo drog. U t chto osob je nutno 

p i záchran  postupovat s pat ičnou razancí.  

P í provád ní záchranných prací platí v zásad  pravidlo, že záchrana osob má p ednost 

p ed ostatními činnostmi. Nap íklad v p ípad  požáru, kdy jsou požárem ohroženy osoby a 

tyto je pot eba evakuovat a zároveň není na míst  dostatek sil a prost edků na paralelní 

zdolávání požáru, nasazují se všechny dostupné síly a prost edky k ochran  a záchran  

lidských životů. [9] 

3.8 Záchrana zví at 
Jak již bylo ečeno v p edešlé podkapitole, záchrana osob má p i mimo ádné události 

p ednost p ed záchranou zví at. P esto je ochrana zví at jednou z hlavních priorit záchranných 

prací vykonávaných p íslušníky jednotek požární ochrany. V tomto p ípad  se ešená 
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problematika dá rozd lit do dvou základních skupin. V prvé skupin  se nachází zásahy, které 

mají za úkol záchranu hospodá ských zví at. Pro tuto skupinu je typické, že je zde ohroženo 

velké množství živých bytostí najednou (desítky až tisíce kusů). Jedná se nap íklad o 

prasečáky, kravíny, drůbežárny a podobn . V druhé skupin  jsou azeny zásahy spojené se 

záchranou zví at chovaných v domácnostech. Zde lze uvést jako p íklad psy, kočky, papoušky 

a podobn .[10] 

O zahájení, způsobu provedení a ukončení činností spojených se záchranou zví at 

rozhoduje velitel zásahu. P íslušníci jednotky požární ochrany nebo členové průzkumné 

skupiny mohou rozhodnout o záchran  zví at v p ípad , že hrozí nebezpečí z prodlení. Zde 

platí pravidlo, že se stanovuje takový postup záchrany zví at, který je nejbezpečn jší pro 

zasahující, tedy pro hasiče. [10] 

Rád bych zde uvedl též doporučené postupy a zásady p i evakuaci. Nejprve je důležité 

zjistit množství a druh zví at. Dále pak je nutné důkladn  analyzovat jejich ohrožení 

mimo ádnou událostí. Pokud to možnosti dovolí, je žádoucí zajistit p ítomnost ošet ovatelů 

nebo zam stnanců zem d lského podniku a zajistit dostatečné množství sil a prost edků. P i 

evakuaci zví at je nemén  důležité zvolit vhodný způsob ochrany zasahujících a určit 

bezpečné místo, kam budou zví ata soust ed na.[10] 

Mezi způsoby záchrany zví at lze za adit [10]: 

- Umožn ní zví atům jejich samovolnou evakuaci otev ením kotců, chlévů nebo 

stájí 

- Vyvád ní dobytka po jednom 

- Vyvedení nejprve vůdce stáda, p ičemž se očekává, že ostatní ho budou následovat 

- Použití pytlů nebo košů na vynášení drobného zví ectva jako je drůbež či králíci 

- Rychlá obnova základních podmínek pro život zví ectva v míst  ustájení nap íklad 

rychlou likvidací požáru, odv tráním tepla a kou e pomocí technických prost edků 

a podobn  

Evakuace zví at je provád na vždy bezpečnými trasami. Zví ata v p ípad  požáru jsou 

vyvád na ven na bezpečné místo, na záv trnou stranu ho ícího objektu. Stádo pak musí být 

pod neustálým dozorem a m lo by být zabrán no samovolnému návratu zví at do postiženého 

objektu.[10] 
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Pokud je to možné, začínají se evakuovat z objetu postiženého mimo ádnou událostí 

nejprve nejcenn jší jedinci a poté ostatní. Obecn  je up ednostňována varianta, že k vyvád ní 

zví at je použit ošet ující personál. Má to v sob  skryto adu výhod. Ošet ovatelé jsou totiž 

zvyklí na práci se zví aty a zví ata je znají a cítí k nim v tší dův ru, než k cizím lidem. 

V p ípad  nutnosti může být obsluhující personál dovybaven ochrannými prost edky od 

hasičů. Chovatelé a pracovníci zem d lských podniků však p i provád ní záchranných prací 

nesmí být vystaveni nep im enému riziku. [10] 

V p ípad  bezprost edního ohrožení zví at mimo ádnou událostí, nebo když hrozí, že 

mimo ádná událost poškodí únikové cesty, provádí se nap íklad hašení požáru současn  se 

záchrannými pracemi. [10] 

 

3.9 Záchrana majetku 
Zde je nutné op t uvést, že záchrana osob má vždy p ednost p ed záchranou majetku. 

Pod pojmem „záchrana majetku“ se rozumí činnost nebo soubor činností provád ných s cílem 

evakuovat majetek z dosahu bezprost edního škodlivého působení požáru, živelní katastrofy 

nebo jiné mimo ádné události. Jedná se zejména o situace kdy [11]: 

- Majetku hrozí poškození ohn m, zplodinami nebo kou em ale i nap íklad hasební 

látkou 

- Majetek tvo í p i likvidaci požáru nebo jiné mimo ádné události p ekážku 

- Jedná se o materiál, který by mohl eventuáln  negativn  ohrozit průb h 

mimo ádné události nap íklad výbuchem 

- Materiál svou vahou neúm rn  zat žuje stavební konstrukci, která je vystavená 

škodlivým účinkům mimo ádné události, a hrozí z ícení konstrukce 

- Za ztížených podmínek (nap íklad p i silném v tru p i požáru) se může p istoupit 

k ešení mimo ádné události odstran ním ho lavé látky 

- Je nutné zmenšit množství ho lavé látky (odčerpání paliva z havarovaných 

vozidel) 

- Situace vyžaduje provést evakuaci nákladu havarovaného dopravního prost edku  

Je možné íci, že v p ípad  záchrany majetku platí analogie se záchranou zví at a sice, 

že se vždy volí takový způsob záchrany, který je nejbezpečn jší pro hasiče. P i samotném 

postupu je důležité zjistit druh a množství materiálu nutného k záchran  nebo evakuaci. 



30 
 

Zároveň je nutné analyzovat rizika, která materiálu hrozí v p ípad , že bude ponechán na 

míst . Zde bych uvedl nap íklad teoretický požár muzea, jehož budova obsahuje p edm ty 

velké kulturní hodnoty. P i evakuaci se doporučuje využití personálu budovy postižené 

mimo ádnou událostí, dále je t eba také využít pot ebné dokumentace, nap íklad operačního 

plánu a podobn . Nasazený personál nesmí být vystaven neúm rn  vysokému riziku a 

v p ípad  pot eby musí být dovybaven prost edky osobní ochrany. Velice důležité je také 

vhodn  stanovený způsob záchrany. Tento způsob stanovuje velitel zásahu. Ten také určí 

místo, kde bude materiál shromažďován. Je žádoucí na shromažďovacím míst  zajistit dozor 

nad majetkem nap íklad m stskou policii, aby se zabránilo krádežím občany. [11] 

 

3.10 Likvidační práce 
Likvidační práce jsou vymezené zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému ve zn ní aktuálních p edpisů jako činnosti k odstran ní následků 

způsobených mimo ádnou událostí. Pod pojmem následky se rozumí účinky působící na 

osoby, zví ata, v ci a životní prost edí. Tyto činnosti je nutné vykonat a to bez zbytečného 

odkladu, aby složky integrovaného záchranného systému byly schopny [14]: 

- Opustit místo zásahu a ukončit zásah  

- P edat místo zásahu uživateli k dalšímu užívání a ukončit zásah 

- P edat místo zásahu uživateli k provedení obnovovacích prací a ukončit zásah 

Za likvidační práce lze považovat i n které obnovovací práce, pokud jsou na p íkaz 

velitele zásahu provedeny v duchu racionality v rámci zásahu integrovaného záchranného 

systému. Za počátek likvidačních prací lze označit stav, kdy jsou bezezbytku odvrácena 

bezprost ední rizika spojená s mimo ádnou událostí. Poran ným osobám je již poskytnuta 

odborná léka ská pomoc. Zví atům postiženým mimo ádnou událostí je již poskytnuta 

veterinární pomoc a jsou odstran ny p íčiny vzniku mimo ádné události. [14] 

O technice provedení likvidačních prací rozhoduje velitel zásahu. Likvidační práce 

jsou obvykle provád ny složkami integrovaného záchranného systému. Dále pak fyzickými 

osobami, podnikajícími fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které k tomu byly 

oprávn n  vyzvány nebo jsou správcem, vlastníkem či uživatelem poškozeného objektu, 

za ízení, provozu nebo pozemku. Likvidační práce provád né na základ  smluvního vztahu 

poškozené osoby s právnickou nebo podnikající fyzickou osobou je možné využít na základ  
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povolání ze strany velitele zásahu. V p ípad , že mimo ádná událost není havárií, provád jí 

složky integrovaného záchranného systému tyto práce bezúplatn . [14] 

 

3.11 P edání místa zásahu 
Za p edání místa zásahu považujeme činnost, kdy velitel zásahu p edá místo zásahu 

vlastníkovi nebo jiné osob . Účelem p edání místa zásahu je zabezpečit dohled nad místem 

mimo ádné události. Mezi další účely p edání místa zásahu pat í konstatování majiteli, že 

zásah byl ukončen anebo je majiteli pot eba sd lit skutečnosti, jejichž opomenutí by po 

odjezdu jednotek mohlo vést k újm  na životech a zdraví. [12] 

Je však nutné zde uvést, že i po p edání místa zásahu se velitel zásahu nezbavuje 

odpov dnosti provedené záchranné a likvidační práce. [12] 

V p ípad , že se určují opat ení nutná k zamezení op tovného vzniku požáru, provádí 

se p edání místa zásahu písemn . Písemné p edání místa zásahu se provádí až po záv rečném 

průzkumu místa zásahu. Osob , které se místo zásahu p edává, je nutné vysv tlit p ípadná 

na ízená opat ení k zamezení op tovného vzniku mimo ádné události. Tato opat ení mohou 

mít technický nebo organizační charakter. adí se sem [12]: 

- Pravidelná kontrola míst se zdroji požáru 

- Zabezpečení trvalé asistenční služby po stanovenou dobu 

- Revize či oprava poškozeného za ízení 

- Vyloučení iniciačních zdrojů a odstran ní ho lavých látek 

V p ípad  nutnosti může p i p edání místa zásahu z důvodu zabrán ní op tovného 

vzniku mimo ádné události být zakázáno používání n jaké v ci nebo provád ní n jaké 

činnosti. Uložená opat ení potvrdí velitel zásahu svým podpisem ve zpráv  o p edání místa 

zásahu. O t chto opat eních informuje velitel zásahu též orgán vykonávající státní požární 

dozor. Může vzniknout situace, kdy dotčená osoba odmítne místo zásahu p evzít. V tomto 

p ípad  si toto nechá velitel zásahu potvrdit ve zpráv  o p edání místa zásahu podpisem t etí 

osoby nap íklad policisty. [12] 
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3.12 Odjezd z místa zásahu 
Odjezdem z místa zásahu je myšlena činnost nebo soubor činností, které vedou k buď 

k opušt ní místa zásahu a návratu jednotky na základnu nebo k p esunu do místa dalšího 

zásahu. O odjezdu z místa zásahu rozhoduje velitel. P ed odjezdem provede každý hasič 

kontrolu své osobní výstroje a v cných prost edků, které byly p i zásahu použity. V cné 

prost edky, které hasič používal p i zásahu, se ukládají zp t do vozidla. Ztráta nebo krádež 

v cných prost edků se hlásí veliteli zásahu. Za úplnost a uležení v cných prost edků ve 

vozidle jako i za stav automobilu je zodpov dný strojník. Ten také hlásí veliteli zásahu 

p ipravenost vozidla k odjezdu. Voda eventuáln  p nidlo se do cisternové automobilové 

st íkačky doplňuje p ed odjezdem z místa zásahu. Pokud to není možné, doplní se na 

nejbližším možném míst . Na p íslušné místo nebo na operační st edisko hlásí velitel zásahu 

odjezd z místa zásahu. V p ípad , že se vracející jednotka dozví o jiné mimo ádné události 

v okolí, oznamuje tuto skutečnost na p íslušné operační st edisko. Toto st edisko pak 

rozhoduje, zda daná jednotka má zasáhnout či nikoliv. Pokud p íslušné operační st edisko 

nerozhodne jinak o trase vracející se jednotky, rozhoduje velitel jednotky. V odůvodn ných 

p ípadech může jednotka p i návratu na stanici použít sv telné a zvukové výstražné za ízení. 

[13] 

Uvedení jednotky do akceschopnosti po p íjezdu z místa zásahu je výkonem služby 

spadající ne do operačního ízení, nýbrž už do ízení organizačního. 

4 Právní situace v oblasti svobodného p ístupu k informacím 

v ČR 
Česká republika se adí mezi demokratické a právní státy. Po dlouhou dobu 

nedisponovala právním p edpisem, který by realizoval článek 17 odstavce 1, 2, 4 a 5 Listiny 

základních práv a svobod. Právnická i neprávnická ve ejnost si musela počkat až do 1. ledna 

2000, kdy vstoupil do platnosti takzvaný Informační zákon.  Primárním účelem zákona 

106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím ve zn ní pozd jších p edpisů je zajišt ní 

práva občanů České republiky k p ístupu k informacím s výjimkou výslovn  uvedených 

v zákon . Dalším úkolem zákona je co nejširší realizace práva na informace. Cílem je zajistit 

soulad se standardy b žnými v západních zemích Evropské unie a snaha zlepšit odůvodn ní 

rozhodnutí povinných subjektů. Zároveň musí být zajišt na ochrana ve ejného zájmu a práva 

jednotlivců. Musí být zajišt na schopnost povinných subjektů plnit své úkoly. [2] 
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4.1 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím 
Obecn  lze íci, že tento zákon si klade za cíl zlepšit vztahy mezi ve ejností na stran  

jedné a státními orgány a orgány územních samospráv na stran  druhé. [2] 

Smyslem zákona o svobodném p ístupu k informacím je ve ejná kontrola výkonu 

státní moci. Tato státní moc, jakkoli je již realizována, podléhá svým způsobem legitimní 

kontrole. Jedná se nap íklad nejen o otázky v rozhodování o ve ejnoprávních v cech, ale i ve 

soukromoprávních sporech. [1] 

Do n kolika bodů je možno shrnout zásady, na kterých je takzvaný Informační zákon 

postaven [2]: 

- Kladení důrazu na publicit ve ejné správy (d íve se razil spíše princip diskrétnosti - 

dův rnosti, uzav enosti) 

- Právo na informace z ve ejné správy České republiky není vyhrazeno pouze 

osobám s českým státním občanstvím, žádat mohou i cizinci 

- Na rozdíl od právní úpravy v n kterých členských státech Evropské unie není 

nutné žádost o informaci odůvodňovat 

- Důležitá je i generální použitelnost – informace musejí poskytovat ve ejnoprávní 

subjekty a soukromé subjekty, které plní funkci správního ú adu nebo pracují 

s ve ejnými prost edky.  

- Za zmínku stojí i zásada p im enosti. Požadovaný poplatek za informaci nesmí 

být nep im ený práci a času, který povinný subjekt vynaložil na vyhledání 

informace. V praxi lze odpozorovat, že pokud se nejedná o mimo ádn  obsáhlé 

vydání, poplatek se vůbec nevyžaduje.  

- Platí zde zásada primární publicity. Informace se nejprve považuje za 

poskytnutelnou. Teprve po analýze zákona je možné informaci odep ít s tím, že by 

poskytnutí odporovalo zákonu.  

- Vysv tlovací zásada p edpokládá, že odep ení poskytnutí informace bude jasn  a 

důvodn  vysv tleno 

- Částečné odep ení nám íká, že odep ení části informace nesmí být použito jako 

záminka k odep ení celé informace 

- Zásada p ezkoumatelnosti dává možnost tazatelům se proti rozhodnutí o nepodání 

informace ze strany povinného subjektu bránit p ed nezávislým soudem 
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4.2 Povinné subjekty dle zákona 106/1999 Sb., 
Jednou ze základních charakteristik Informačního zákona je stanovení, jaké subjekty 

mají ze zákona povinnost poskytovat informace o jejich působnosti. V § 2 zákon uvádí t i 

kategorie povinných subjektů: státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a 

ve ejné instituce. Pro p ípad diplomové práce, která si klade za jeden z cílů provést analýzu 

dopadu zákona 106/1999 Sb., na informace vznikající z operačního ízení jednotek požární 

ochrany, je vhodné vznést otázku, zda jednotky požární ochrany respektive Hasičský 

záchranný sbor spadají pod povinné subjekty. Ve smyslu zákona 106/199 Sb., jsou 

nepochybn  i bezpečnostní sbory, kam adíme Policii, Armádu ale i Hasičský záchranný sbor, 

jako státní orgány svého druhu povinny poskytovat informace na vyžádání. [1] 

 Zde bych rád uvedl pro úplnost judikát Nevyššího správního soudu ze dne 16. 12. 

2010 spisová značka 1 Ans 5/2010-172 [23]. Tento rozsudek stanovil, že v p ípad  Policie 

České republiky je povinným subjektem nejen Policie jako taková, nýbrž i každá její 

organizační složka.  

Na základ  této skutečnosti se lze domnívat, že tento výklad se může použít 

analogicky na všechny bezpečnostní sbory, tedy i na Hasičský záchranný sbor, na jednotky 

požární ochrany a jejich organizační složky. Lze tedy tvrdit, že subjektem povinným ve 

smyslu zákona 106/1999 Sb., jsou u Hasičského záchranného sboru všechny jeho organizační 

složky Generálním editelstvím počínaje až po nap íklad Hasičský útvar ochrany Pražského 

hradu.  

Jak již bylo výše uvedeno, mezi subjekty povinné sd lovat informace adí zákon 

106/1999 Sb., státní orgány, územní samosprávné celky a ve ejné instituce. Tyto subjekty 

mají takzvanou „úplnou informační povinnost“. Pod pojmem úplná informační povinnost je 

chápána povinnost povinných subjektů poskytovat na vyžádání všechny údaje, se kterými 

disponují anebo by disponovat m li. [2]  

Takzvanou „částečnou (nebo také parciální) informační povinnost“ mají ty subjekty, 

kterým zákon sv il rozhodování o právech, právem chrán ných zájmech nebo povinnostech 

fyzických nebo právnických osob v oblasti ve ejné správy. [2]  

(1) Obecn  platí, že mezi státní orgány (krom  již zmín ných bezpečnostních sborů) 

adíme takové orgány, které vykonávají svou činnost v rámci moci zákonodárné, výkonné a 

soudní. [2] 
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Oblast zákonodárnou zastupuje nap íklad Poslanecká sn movna Parlamentu České 

republiky a Senát Parlamentu České republiky. Dále sem edíme i všechny parlamentní 

výbory a komise. Moc výkonnou tvo í prezident republiky, vláda a ministerstva. Ti všichni 

jsou povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 

k informacím. [1]  

Dále je zde pot eba uvést takzvané ostatní úst ední správní orgány státní správy. Tyto 

orgány určuje zákon č. 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních správních 

orgánů státní správy České republiky. adíme sem [2]: 

- Český statistický ú ad 

- Český ú ad zem m ičský a katastrální 

- Český báňský ú ad 

- Ú ad průmyslového vlastnictví 

- Ú ad pro ochranu hospodá ské sout že 

- Správa státních hmotných rezerv 

- Státní ú ad pro jadernou bezpečnost 

- Národní bezpečnostní ú ad 

- Energetický regulační ú ad 

- Ú ad vlády České republiky 

- Český telekomunikační ú ad 

 

Naproti tomu jako p íklady povinných subjektů ‚‚neúst edních‘‘ orgánů státní správy 

lze uvést Celní správu České republiky, Státní zem d lskou a potraviná skou inspekci, ú ady 

práce, Český inspektorát lázní z ídel, Českou inspekci životního prost edí, Moravský zemský 

archív a jiné další. Mezi povinné subjekty se adí i státní orgány nebo ú ady vykonávající 

státní správu mimo její organizační strukturu. Jedná se nap íklad o Radu pro rozhlasové a 

televizní vysílání nebo Ú ad pro ochranu osobních údajů. [2] 

Za zástupce moci soudní s informační povinností považujeme v zásad  všechny typy 

soudů včetn  Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu České republiky. [2] 

(2) Další povinné subjekty jsou územní samosprávné celky a jejich orgány. Do této 

kategorie spadají ve ejnoprávní korporace obce a kraje. Subjekty s povinností sd lovat 

informace jsou zde [2]: 
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- Kraj nebo obec p ímo tato kategorie je reprezentována zastupitelstvem, radou, 

starostou nebo hejtmanem 

- Krajský ú ad nebo obecní ú ad 

- Obecní policie je podle § 1 zákona č. 553/1991 Sb., orgánem obce. Je zrušována a 

z izována v samostatné působnosti obecn  závaznou vyhláškou obce 

Za informování ve ejnosti o činnosti obce zodpovídá podle § 103 odstavce 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích starosta obce. [2] 

(3) Subjekt, jehož založení a režim ízení se odvozuje z práva ve ejného, zvlášt  pak 

norem práva správního a finančního nazýváme ve ejnou institucí. Tyto subjekty spadají 

podle zákona 106/1999 Sb., pod subjekty povinné poskytovat informace. Lze íci, že ve ejné 

instituce jsou instituce, které zajišťují výkon ve ejné správy. Ve ejná správa p itom 

neznamená pouze autoritativní rozhodování o povinnostech či právech, ale má v sob  

obsaženo též obhospoda ování ve ejných statků. V p ípad , že daná instituce hospoda í 

s ve ejnými prost edky, znamená to, že je napojena na ve ejné rozpočty nebo na rozpočty 

jinak na ve ejné prost edky navázané.  Pod pojmem ve ejné prost edky si nelze p edstavit 

pouze peníze, ale pat í sem i v ci movité, nemovité, práva a jiné majetkové hodnoty, které 

mají ve ejný charakter. Pod povinné subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb., spadají Česká 

televize a Český rozhlas, Česká tisková kancelá , Fond národního majetku, všechny ve ejné 

nemocnice, všechny ve ejné školy (vyjma soukromých). Dále pak nap íklad Všeobecná 

zdravotní pojišťovna. Zvláštní skupinu tvo í státní nebo polostátní podniky. V p íklad  

Českých energetických závodů (ČEZ), kde stát vlastní v tšinový podíl akcií, až Nejvyšší 

správní soud ve svém judikátu ze dne 06. 10. 2009 čj. 2 Ans 4/2009-93 [24] za adil skupinu 

ČEZ pod ve ejné instituce s plnou informační povinností. Do té doby se tomuto za azení 

podnik snažil vyhnout. Jako další p íklad slouží judikatura Nejvyššího správního soudu čj. 8 

As 57/2006-67 [25]. Soud zde rozhodoval v p ípad  fotbalového klubu Hradec Králové, který 

funguje na principu akciové společnosti a akcie tohoto klubu vlastní m sto. Výsledkem bylo, 

že soud ve svém judikátu p i kl fotbalovému klubu statut povinného subjektu ve smyslu 

zákona 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím s plnou informační povinností. [2] 

Aplikační praxe Informačního zákona však odhalila i n které sporné skupiny institucí, 

které sice z části mohou hospoda it s ve ejnými prost edky, ale ne ve všech p ípadech. 

Typickým zástupcem této skupiny jsou politické strany. Z pohledu práva jsou sice tyto strany 

vnímány jako ve ejnoprávní korporace hospoda ící s ve ejnými prost edky, jelikož část jejich 
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p íjmů tvo í na základ  zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách takzvaný 

p ísp vek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů a na činnost 

t chto stran. Povinnost podávat informace však nedopadá na všechny politické strany, ale 

pouze na ty, které tento p ísp vek ze státního rozpočtu pobírají. Lze tvrdit, že tento p ísp vek 

pobírají pouze velké politické strany, které p ekonali pot ebnou hranici zisku hlasů. Vývoj 

judikatury Ústavního soudu České republiky však naznačuje, že právo na informace je 

vnímáno čím dál více demokraticky extenzivn . Autor publikace Petr Kolman si dokonce 

dovoluje p edjímat, že v p ípad  stížnosti té či oné politické strany na za azení pod § 2 

odstavec 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím by byl úsp ch této 

stížnosti již p edem odsouzen k nezdaru. [2] 

Jako další ne úpln  jasnou skupinu diplomová práce uvádí takzvané neziskové 

organizace. Odborná právní ve ejnost se v dnešní dob  kloní k názoru, že nezisková 

organizace je povinný subjekt až v p ípad , že míra financování její činnosti z ve ejných 

prost edků p esáhne 50 %. [1]  

Pro up esn ní lze uvést, že všechny výše uvedené subjekty mají takzvanou „úplnou 

informační povinnost“. Úplná informační povinnost znamená, že subjekty musejí poskytnout 

žadateli o informaci všechny údaje, se kterými disponují nebo by disponovat m li. [2]  

Dále zde existuje druhá skupina a to subjekty, které mají pouze „parciální informační 

povinnost“. To znamená, že subjekty spadající pod tento bod mají povinnost poskytovat 

informace pouze v rozsahu jejich rozhodovací činnosti. Jinak ečeno na rozdíl od subjektů 

s úplnou informační povinností podléhají tyto orgány kontrole ve ejnosti pouze ze své 

rozhodovací činnosti a jen v té části jejich působnosti, který jim byl propůjčen ze strany 

ve ejné moci. Do této skupiny pat í nap íklad Česká advokátní komora, Komora auditorů 

České republiky, soudní léka i nebo rektor univerzity. [2] 

4.3 Žadatel o informaci a způsob realizace práva 
Žádat o informaci povinný subjekt může podle zákona 106/1999 Sb., takzvaný 

žadatel. Žadatelem může být jak fyzická osoba tak právnická. Žadatelem může být i cizí 

státní p íslušník, nebo osoba zbavená trvale nebo dočasn  svobody na základ  trestního práva. 

Žadatelem může být rovn ž osoba nezletilá a způsobilá k právním úkonům. V p ípad  

nezletilé osoby musí být p ihlédnuto k její rozumové a vysp losti. Rozumovou vysp lost 

žadatele o informaci musí posoudit povinný subjekt s ohledem na konkrétní situaci. V krajní 

situaci, kdy by žadatel nebyl ze správn -právního hlediska shledán způsobilým, musí být 
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v této v ci zastoupen svým zákonným zástupcem. Obdobn  se postupuje v p ípad  zletilých 

osob, jimž je způsobilost k právním úkonům omezena. Diplomová práce toto uvádí ne proto, 

že by bylo vhodné rozvád t n jaké teoretické úvahy, nýbrž proto, že se jedná o problematiku, 

kterou odborná ve ejnost opravdu eší. Do právní poradny nejčten jšího odborného týdeníku 

Ve ejná správa chodí b žn  dotazy typu, jestli vietnamský obchodník, nemající občanství 

České republiky má právo obdržet informaci v právním režimu zákona 106/1999 Sb.,               

o svobodném p ístupu k informacím. Odpov ď na tuto otázku je však zcela jasná, neboť toto 

právo mu nezaručuje pouze takzvaný Informační zákon, nýbrž p ímo vyplývá ze článku 17 

Listiny základních práv a svobod. Zde se ve článku 42 odstavci 2 mimo jiné píše, že Česká 

republika zaručuje cizincům na svém území lidská práva a svobody uvedené v Listin  

základních práv a svobod. [2]  

Vlastní realizace práva na informace probíhá následovn  [19]: 

- Na základ  žádosti žadatele 

- Zve ejn ním 

Na všeobecn  p ístupném míst  má za úkol povinný subjekt pro informování 

ve ejnosti ve svém sídle a na svých ú adovnách zve ejnit následující informace [19]: 

- Způsob a důvod založení povinného subjektu. Zde musí také uvést podmínky a 

principy, za jakých provozuje svou činnost 

- Popis své organizační struktury, způsob a místo, jak získat p íslušné informace, 

kde podat stížnost nebo žádost, kde je možno p edložit návrh či podn t a kde je 

možné obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob 

- Způsob, lhůtu a místo, kde lze podat opravný prost edek proti rozhodnutí 

povinného subjektu. Je zde nutné také uvést výslovn  požadavky, které jsou 

kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je nutno dodržovat 

- Lhůty, které musí povinný subjekt dodržovat 

- Seznam nejdůležit jších právních p edpisů, podle nichž povinný subjekt postupuje, 

jedná a rozhoduje. Právní p edpisy, které stanovují právo informace žádat a 

povinnost informace poskytovat a které upravují další práva a povinnosti ve vztahu 

k občanů k povinnému subjektu 

- Ceník úhrad za poskytování informací 

- Za p edcházející kalendá ní rok výroční zprávu o své činnosti v oblasti 

poskytování informací 
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- Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odstavce 4 Informačního zákona 

- Usnesení nad ízeného orgánu o výši náhrad vydané podle § 16a odstavce 7 

Informačního zákona 

- Adresu elektronické podatelny 

 

Dle ustanovení § 5 odstavce 2 jsou povinné subjekty ve svém sídle povinny v ú edních 

hodinách zp ístupnit [19]: 

- Právní p edpisy dané v rámci jejich působnosti 

- P ehled hlavních dokumentů, které mohou být poskytnuty podle zákona 106/1999 

Sb., o svobodném p ístupu k informacím včetn  p ípadných návrhů licenčních 

smluv podle § 14a tohoto zákona a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout 

nebo po ídit kopii či opis. 

Povinný subjekt má za povinnost podle Informačního zákona do 15 kalendá ních dnů 

od poskytnutí informací v režimu Informačního zákona tyto informace publikovat způsobem 

umožňující dálkový p ístup, dnes p edevším prost ednictvím internetu. O informacích 

poskytnutých jinak než elektronicky nebo v p ípad  mimo ádn  rozsáhlých informací postačí 

zve ejnit doprovodnou informaci vyjad ující jejich obsah [19]. 

Zde si můžeme klást otázku, jak dlouho musejí být tyto vyžádané informace na 

internetu zve ejn ny? Autor publikace došel výkladem Informačního zákona k záv ru, že 

napo ád. Pro zajímavost lze uvést, že od počátku aplikace zákona 106/1999 Sb., o svobodném 

p ístupu k informacím u povinných subjektů ješt  nenastal technický problém, že by se 

informace na web povinného subjektu nevešly. Zvlášt  pak jedná-li se o informace 

z operačního ízení jednotek požární ochrany, neboť lze konstatovat, že jednotlivé organizační 

složky Hasičského záchranného sboru, kam adíme nap íklad Hasičský záchranný sbor kraje, 

dostávají písemné žádosti o informace spadající do režimu zákona 106/1999 Sb.,                    

o svobodném p ístupu k informacím maximáln  v počtu jednotek, nanejvýš desítek dotazů za 

jeden kalendá ní rok. Drtivá v tšina dotazů na informace z oblasti operačního ízení jednotek 

požární ochrany je podávána ústn , obvykle telefonicky a tyto informace se nikde neevidují. 

Toto zve ejňování poskytnutých informací slouží n kolika účelům. Prvním smyslem je, aby 

ve ejnost mohla nezávisle kontrolovat, jak povinné subjekty odpovídají na žádost                    

o informace. Dalším smyslem je, aby se p edcházelo opakovaným identickým žádostem, tak, 
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aby se fyzické a právnické osoby mohli podívat v p edstihu, na co se už n kdo ptal. Struktura 

dotazů může navíc vypovídat o tom, co spadá do kompetence daného povinného subjektu. 

[12] 

Od roku novelizace Informačního zákona v roce 2006 se vžila mezi povinné subjekty 

obecn  platná zásada, že pokud je to možné s p ihlédnutím k povaze podané žádosti a 

způsobu záznamu požadované informace, poskytují povinné subjekty informaci 

v elektronické podob . Lze íci, že tato praxe posiluje koncepční trend takzvaného                 

e-governmentu v naší ve ejné správ . [2]  

V duchu zásady hospodárnosti a efektivnosti ve ve ejné správ  stanovil rovn ž zákon 

106/1999 Sb., o právu na informace p ímo povinnost pro povinné subjekty odkázat žadatele 

na již zve ejn nou informaci. Za zve ejn nou informaci v duchu Informačního zákona je 

považována informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána. To znamená, že již 

byla vydána tiskem nebo zaznamenána na jiném nosiči, který umožňuje zápis a uchovávání 

informace. Dále se za zve ejn nou informaci považuje ta, která je již vystavena na ú ední 

desce nebo na internetu, pop ípad  se vyskytuje ve ve ejné knihovn . V p ípad , že povinný 

subjekt zjistí, že žadatel žádá o již poskytnutou informaci, co nejd íve, nejpozd ji však do 

sedmi dnů, sd lí žadateli návod, jak si může danou informaci vyhledat. V p ípad , že 

s takovýmto postupem žadatel o informaci nesouhlasí, může podat stížnost na postup 

povinného subjektu p i vy izování žádosti o informace dle ustanovení v § 16 informačního 

zákona. [19] 

4.4 Neposkytované informace  
Informace, které povinný subjekt neposkytuje, jsou v zákon  106/1999 Sb., o 

svobodném p ístupu k informacím taxativn  vyjmenovány. Jedná se o [19]: 

- Utajované informace 

- Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické nebo 

právnické osoby 

- P íjemce ve ejných prost edků 

- Ochrana obchodního tajemství 

- Informace narušující ochranu dův rnosti majetkových pom rů 

- Vnit ní pokyny a personální p edpisy 

- Nehotové nebo také p ipravované informace 

- Informace poskytnuté NATO a EU 



41 
 

- ‚‚Podmín né‘‘ informace 

- Pravideln  publikované informace 

- Ochrana duševního vlastnictví 

- Parciální omezení dle § 11 odstavce 3 Informačního zákona – informace, které 

získal povinný subjekt od t etí osoby p i pln ní úkolů v rámci kontrolní, dozorové, 

dohledové nebo odborné činnosti 

- Informace spadající pod jiná omezení, jedná-li se nap íklad o probíhající trestní 

ízení 

Dále se diplomová práce zam í na charakteristiku výše uvedených omezení. Pro 

získání orientace v dané problematice je nezbytné pochopit, které informace povinné subjekty 

nezve ejňují. V českém právním ádu totiž platí zásada, že to co není zakázáno, je povoleno. 

V p ípad  diplomové práce, která se zam uje na oblast operačního ízení jednotek požární 

ochrany, lze íci, že Hasičský záchranný sbor je povinen sd lovat v režimu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím všechny informace, které vznikají p i 

operačním ízení jednotek požární ochrany s výjimkou informací, které bych rád uvedl 

v následujících odstavcích.  

Utajované informace 

Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím lze tvrdit, že pokud 

je informace v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochran  utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti označena za utajovanou, tak ji povinný subjekt neposkytne. Jedním 

ze znaků, kterým je utajovaná informace definována je, že její vyzrazení nebo zneužití může 

způsobit újmu zájmu České republice nebo může být pro tento zájem nevýhodné. Tato 

informace je pak uvedena i v katalogu utajovaných informací dle § 139 zákona č. 412/2005 

Sb. [2] 

V rámci újmy na zájmech České republiky se rozlišují t i stupn  [2]: 

- Mimo ádn  vážná újma 

- Vážná újma 

- Prostá újma 

 

     (1) Mimo ádně vážnou újmou na zájmech České republiky je myšleno ohrožení 

svrchovanosti a celistvosti státu, rozsáhlé ztráty na životech občanů, vážné a dlouhodobé 
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poškození ekonomiky České republiky, značné narušení vnit ního po ádku, mimo ádn  vážné 

ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky a jiné. [2] 

     (2) Vážnou újmou na zájmech České republiky je myšleno ohrožení svrchovanosti a 

celistvosti státu, značná škoda ve finanční, m nové nebo hospodá ské oblast, vážné ohrožení 

bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, vážné ohrožení významných bezpečnostních 

operací nebo činnosti zpravodajských služeb, vážné zvýšení nap tí v oblasti mezinárodních 

vztahů a jiné. [2] 

     (3) Prostou újmou na zájmech České republiky je zhoršení vztahu Česka s cizí mocností, 

ohrožení bezpečnosti jednotlivce, ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky, 

ohrožení bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb, ohrožení činnosti 

Evropské unie nebo jejího členského státu, zma ení, ztížení nebo ohrožení vyšet ování zvlášť 

závažné trestné činnosti, vznik nezanedbatelné škody státu či závažné narušení ekonomických 

zájmů České republiky. [2]  

V praxi může vzniknout situace, že utajení podléhá p íprava dokumentu, ale ne již pak 

dokument samotný. V takovém p ípad  je povinný subjekt povinen informace z tohoto 

dokumentu poskytnout, pokud zvláštní okolnosti nestanoví jinak. [2]  

Informace, které se týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické 

osoby a osobních údajů.  

Podle § 8a informačního zákona pro povinné subjekty platí, že informace, které se 

týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů poskytnou 

pouze v souladu se zvláštními právními p edpisy. T mito p edpisy je myšleno §§ 11-16 

občanského zákoníku a § 5 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochran  osobních údajů. Zákon o 

ochran  osobních údajů v t chto ustanoveních na izuje, že p i zpracování osobních údajů 

zpracovatel a správce dbá, aby subjekt údajů neutrp l újmu na svých právech. Mezi tato práva 

pat í zejména právo na zachování lidské důstojnosti a právo na ochranu p ed zasahování do 

soukromého a osobního života subjektu údajů. Povinný subjekt musí zvážit, zda zve ejn ním 

požadované informace není narušena ochrana osobnosti a to zejména života a zdraví, 

občanské cti a lidské důstojnosti. Dále pak nesmí být narušeno právo na ochranu soukromí, 

ochranu jména a ochranu projevů osobní povahy. V p ípad , že fyzická osoba shledá, že 

poskytnutím informace povinný subjekt vážn  snížil její důstojnost nebo její vážnost ve 
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společnosti má tato fyzická osoba právo na náhradu nemajetkové škody tímto jednáním 

vzniklé v pen zích. Výši této náhrady pak určují soudy. [2] 

 

P íjemce ve ejných prost edků 

U p íjemců ve ejných prost edků se jedná o pom rn  specifický p ípad. Povinný 

subjekt je povinen poskytnout údaje o osob , které poskytl v cné prost edky. Osobní údaje              

o takovéto osob  ale poskytuje pouze v rozsahu, který stanový Informační zákon. Jedná se       

o jméno, p íjmení, rok narození, obec, kde má ta osoba nahlášen trvalý pobyt dále pak výše, 

účel a podmínky poskytnutých ve ejných prost edků. Neposkytují se informace jako rodné 

číslo p íjemce, či jakýkoliv jiný osobní údaj. Je vhodné na tomto míst  zdůraznit, že v tomto 

p ípad  se nejedná o kolizi se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Jako 

p íklad lze zde uvést, že žadatel může získat pouze zákonem č. 106/1999 Sb., dané osobní 

údaje nap íklad o osob , která dostala nap íklad finanční podporu od Hasičského záchranného 

sboru kraje na účast v krajské sout ži požárního sportu. [19] 

Ochrana obchodního tajemství 

Povinný subjekt nesmí poskytnout informaci, pokud se jedná o obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení §§ 17-20 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Obchodní 

zákoník pod pojem „obchodní tajemství“ adí informace obchodního, výrobního a 

technického charakteru, které nejsou v obchodních kruzích b žn  dostupné a mají být podle 

vůle podnikatele utajeny. Není od v ci zmínit, že v prvních letech působnosti zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím docházelo často k nadm rnému užívání 

tohoto opat ení ze strany povinných subjektů. Nep ehlednou situaci pomohla objasnit až 

judikatura Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud nap íklad ešil, zda je možné 

poskytnout informaci o cen  v cného prost edku zakoupeného z ve ejných prost edků či zda 

tato informace spadá pod obchodní tajemství, neboť žalovaný povinný subjekt odmítl tuto 

informaci poskytnout práv  na základ  tohoto argumentu. Nejvyšší správní soud ve svém 

judikátu 5 AS 28/2007-89 ze 17. 01. 2008 na toto téma uvedl, že nelze neposkytnout 

informaci o cen , která bude či byla hrazena z ve ejných zdrojů. P ičemž pod pojmem úhrada 

z ve ejných prost edků je myšlen nejen p ímý výdaj ale i nap íklad údaj o prominutí dluhu. 

Jako další p íklad lze uvést judikát Krajského soudu v Praze 44 Ca 82/2005. V tomto procesu 

žadatel požadoval od povinného subjektu informaci, kterou byla smlouva o dílo. Povinný 
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subjekt se rozhodl tak, že požadovanou informaci neposkytl, protože se údajn  jednalo o 

obchodní tajemství. P edtím se ješt  dotázal obchodních společností uvedených v požadované 

smlouv  o dílo a tyto společnosti trvaly na ochran  obchodního tajemství. Soud dal však 

žadateli za pravdu, neboť informace může být pokládána za obchodní tajemství pouze za 

p edpokladu, jsou-li spln ny všechny znaky obchodního tajemství vyplývají z ustanovení § 17 

obchodního zákoníku. Soud ve svém judikátu též upozornil na to, že je nemožné odep ít 

informace o celém obsahu smlouvy s odkazem na obchodní tajemství, p ičemž odkázal na 

ustanovení § 9 odstavce 2 Informačního zákona, kde se výslovn  stanovuje, jaké informace 

z důvodu ochrany obchodního tajemství není možno poskytnout. [2] 

Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů 

Jedná se o informace o majetkových pom rech osob, které nejsou povinným 

subjektem, získané na základ  zákonů o daních, poplatcích, sociálním nebo zdravotním 

pojišt ním. Tyto informace povinný subjekt neposkytuje. Zde je možno pro ilustraci zmínit 

judikaturu Krajského soudu v Českých Bud jovicích spisová značka 10 Ca 215/2001 [26]. 

Soud rozhodl, že zákon o ochran  osobních údajů nesmí bránit v poskytnutí informace o 

celkové výši vyplacených odm n zam stnancům, ale nikdo nemá právo se dozv d t, kolik ten 

či onen zam stnanec obdržel na mimo ádných odm nách. Konkrétn  vztaženo na ešenou 

oblast lze tvrdit, že povinný subjekt nemá právo sd lit výši mimo ádných odm n vyplacených 

konkrétnímu p íslušníku jednotky požární ochrany. [2]  

Vnit ní pokyny a personální p edpisy 

V tomto p ípad  se jedná o takzvané fakultativní omezení dle ustanovení § 11 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím. Je na úvaze povinného subjektu, zda 

tyto informace sd lí či nikoliv. O vnit ní pokyny a personální p edpisy se jedná v p ípad , že 

se tyto informace opravdu vztahují výlučn  k tomuto tématu.  Za vnit ní pokyn nelze tedy 

pokládat každý dokument, který takto povinný subjekt označí, neboť vždy záleží na obsahu 

konkrétního správního aktu. [2] 

P ipravované informace 

Povinný subjekt nesd luje informace, nap íklad informace z průb hu vyšet ování 

p íčin vzniku požáru, když toto vyšet ování ješt  nebylo ukončeno. [19]  
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Informace poskytnuté Evropské unii a Severoatlantické alianci 

Povinný subjekt neposkytuje informace, které již poskytl Evropské unii a 

Severoatlantické alianci. V zájmu bezpečnosti jsou tyto informace chrán né a Česká republika 

je na základ  mezinárodních smluv vázána je neposkytovat. [19] 

Podmíněné informace 

Obecn  ečeno se jedná o informace, které t etí osoba poskytla povinnému subjektu. 

Zde platí pravidlo, že povinný subjekt smí informaci zve ejnit až po souhlasu osoby, od které 

informaci nabyl. Jedná se nap íklad o informace p edané povinnému subjektu v rámci 

stížností, peticí nebo oznámení. [19] 

Pravidelně publikované informace 

Jedná se o informace, které povinný subjekt již zve ejňuje na základ  zvláštního 

zákona a v p edem stanovených termínech. Za typického zástupce úst edního orgánu stání 

správy lze považovat nap íklad Český statistický ú ad. Tento ú ad zve ejňuje pravideln  

informace, a to na základ  zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické služb . [1] 

Ochrana duševního vlastnictví 

Informace se neposkytuje v p ípad , že by tím byla narušena práva t etích osob 

k p edm tu autorského práva podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorských a o zm n  n kterých zákonů ve zn ní zákona 81/2005 Sb. 

[1] 

Parciální omezení dle § 11 odstavce 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 

k informacím 

Pod toto omezení spadají informace, které povinný subjekt získal od t etí osoby p i 

pln ní úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo odborné činnosti, kterou provádí na 

základ  zvláštního právního p edpisu. V tomto zvláštním právním p edpise se stanovuje, že 

na tuto činnost se vztahuje povinnost mlčenlivosti nebo jiný postup, který chrání informace 

p ed zve ejn ním či zneužitím. Tyto informace povinný subjekt neposkytuje. Poskytují se 

informace pouze takového rázu, které vznikly p i pln ní t chto úkolů jeho činností. [1]  
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Jiná omezení 

Dále se neposkytují informace p i [19]: 

- Probíhajícím trestním ízení 

- Rozhodovací činnosti soudů s výjimkou pravomocných rozsudků 

- P íprav , průb hu a projednávání výsledků kontrol Nejvyššího kontrolního ú adu 

- Činnosti Ministerstva financí dle zákona o n kterých opat eních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti 

4.5 Hrazení nákladů, výroční zpráva 
Hrazení nákladů 

Novela zákona č. 106/1999 Sb., zákon č. 61/2006 Sb., stanovuje, že povinné subjekty 

jsou oprávn ny požadovat po žadateli kompenzaci nákladů. Tato kompenzace však nesmí 

p esáhnout skutečnou výši nákladů, která mu vznikla v souvislosti s po ízením kopií, 

opat ením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt má právo 

naúčtovat žadateli informace i úhradu za mimo ádn  složité a zdlouhavé vyhledávání. Pen žní 

kompenzace nákladů po žadateli vychází z ceníku, který povinný subjekt povinn  zve ejňuje. 

V p ípad , že za poskytnutou informaci povinný subjekt skutečn  požaduje finanční úhradu, 

má za povinnost písemn  toto sd lit žadateli a to ješt  p edtím, než mu danou informaci vůbec 

poskytne. Neoznámí-li povinný subjekt žadateli požadavek na úhradu nákladů za poskytnutí 

informace p ed tím, než mu informaci poskytne, ztrácí na tuto úhradu právní nárok. Povinný 

subjekt má rovn ž za povinnost požadovanou částku ádn  odůvodnit. V p ípad , že žadatel 

požadovanou částku nezaplatí ve lhůt  60 kalendá ních dnů, povinný subjekt žádost odloží. 

Mohu ješt  doplnit, že zmín ná finanční úhrada se považuje za p íjem povinného subjektu. 

[19] 

Výroční zpráva 

Zákon č. 160/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím na izuje povinnému 

subjektu vytvá et a zve ejňovat takzvanou výroční zprávu. Tuto zprávu vždy za p edchozí 

kalendá ní rok zpracovává nejpozd ji do 1. b ezna následujícího roku a umožňuje k ní 

takzvaný dálkový p ístup tím, že ji zve ejní na internetu. Výroční zpráva v souladu 

s Informačním zákonem musí obsahovat následující údaje [19]: 
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- Počet písemn  podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí             

o odmítnutí žádosti 

- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

- Pokud ve v ci p ezkoumání o rozhodnutí povinného subjektu rozhodoval soud, 

zve ejní se i opis podstatných částí každého rozsudku, dále se zde uvádí p ehled 

všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním ízením, a 

to včetn  nákladů na vlastní zam stnance 

- Seznam poskytnutých výhradních licencí 

- Počet stížností podaných podle § 16a spolu s důvody jejich podání a včetn  popisu 

jejich vy ízení 

- Další informace vztahující se k aplikaci Informačního zákona 

 

4.6 Opravné prost edky 
Jako opravného prost edku proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze 

podat odvolání. U povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, se podává také odvolání. 

Žadatel tak nemusí pátrat, kdo je v jeho p ípad  odvolací instancí. Povinný subjekt má podle 

zákona č. 106/1999 Sb., povinnost ve lhůt  15 kalendá ních dnů ode dne doručení odvolání 

p edložit odvolání spolu se spisovým materiálem nad ízenému orgánu. Pro nad ízený orgán je 

rovn ž stanovena lhůta 15 kalendá ních dnů pro vyhotovení rozkladu. Lhůta pro rozhodnutí o 

rozkladu pro povinný subjekt, které toto obdrží od svého nad ízeného orgánu je op t 15 

pracovních dnů. Tyto lhůty nelze prodloužit. [2] 

V p ípad , že rozhodnutí o odvolání p ezkoumává soud na základ  žaloby, soud 

p ezkoumává, zda byly napln ny zákonné důvody pro odmítnutí žádosti. Neshledá-li soud 

žádné důvody pro neposkytnutí informace, zruší následn  jak rozhodnutí o odvolání tak 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci. Následn  je pak povinnému subjektu na ízeno 

danou informaci poskytnout. Žaloba je vedena v režimu správního soudnictví. V této v ci 

rozhodují krajské soudy. Proti jejich rozsudku je možné dále podat kasační stížnost. O kasační 

stížnosti je pak oprávn n rozhodnout Nejvyšší správní soud. Je však nutno uvést, že žaloba se 

smí podat až poté, kdy žalobce vyčerpá všechny opravné prost edky. [2] 
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4.7 Vztah Informačního zákona k ostatním právním p edpisům 
V právním ádu České republiky má zákon č. 106/1999 pozici obecného p edpisu. To 

znamená, že se tohoto zákona použije vždy, pokud speciální zákon nestanoví jinak. Mezi tyto 

speciální zákony adí novela Informačního zákona – zákon č. 61/2006 Sb., nap íklad zákon č. 

527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve zn ní pozd jších p edpisů nebo zákon 

č. 529/1991 Sb., o ochran  topografií polovodičových výrobků, ve zn ní pozd jších p edpisů. 

Dále pak je možno zde uvést zákon č. 452/2001 Sb., o ochran  označení původu a 

zem pisných označení a o zm n  zákona o ochran  spot ebitele či zákon č. 6/2002 Sb.,     o 

soudech, soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů, ve 

zn ní pozd jších p edpisů, ve zn ní zákona č. 501/2004 Sb. [20] 

Problematiku práva na informace upravují i jiné právní p edpisy takzvan  komplexn , 

ale vždy jen pro svou oblast. Jako jeden z takovýchto zákonů figuruje v právním ádu České 

republiky zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace z životního prost edí. Tento zákon 

upravuje postup p i poskytování informací z oblasti životního prost edí a jejich žádání. Určuje 

náležitosti, které má žádost obsahovat a stanovuje opravné prost edky, které je možno použít 

v p ípad  zamítnutí poskytnutí informace. V zákon  jsou taxativn  vyjmenovány informace, 

které zákon považuje za informace o životním prost edí. adí se sem informace o stavu a 

vývoji životního prost edí, stavu ovzduší, půdy a vody, o p ipravovaných činnostech, které 

mohou mít vliv na životní prost edí a podobn . V p ípad , že se žadatel táže povinného 

subjektu na tyto informace, jsou mu sd leny na základ  tohoto zákona. Lze tedy konstatovat, 

že na oblast práva na informace ze životního prost edí není možné zákon 106/1999 Sb.,           

o svobodném p ístupu k informacím použít. Subjekty povinné tyto informace sd lovat d lí 

zákon č. 123/1998 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisů do t í skupin. První skupinu tvo í správní 

ú ady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků. Druhou 

skupinu zastupují právnické nebo fyzické osoby, které jsou na základ  zvláštních právních 

p edpisů činné v oblasti ve ejné správy a jejich působnost se vztahuje ať p ímo či nep ímo 

k životnímu prost edí. T etí skupinu p edstavují fyzické nebo právnické osoby, které na 

základ  smluvního vztahu poskytují služby státu a orgánům územních samosprávných celků, 

a jejich činnosti mají vliv na stav životního prost edí. [20] 

Podobnou právní úpravu jakou je výše zmín ný zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prost edí p edstavuje v právním ádu České republiky nap íklad zákon 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve zn ní pozd jších p edpisů. 

V p ípad  požadování informace po katastrálním ú adu se tedy nepostupuje v právním režimu 
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zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím. To však neznamená, že pokud 

se občan dotáže na informaci neprávn  podle zákona č. 106/1999 Sb., bude mu požadovaná 

informace odmítnuta. Naopak správní orgán je v takovém p ípad  povinen požadovanou 

informaci poskytnout, protože zákon č. 106/1999 Sb., je normou obecnou a to nevylučuje, aby 

určité otázky nemohly být ešeny též v jiných právních p edpisech. [20] 

V souvislosti s právem na informace je nutné zmínit také zákon č. 101/2000 Sb.,           

o ochran  osobních údajů a zm n  n kterých zákonů. Tento právní p edpis je základním 

nástrojem ochrany osobních údajů fyzických osob. Upravuje práva a povinnosti zpracovatele 

osobních údajů. Následkem tohoto zákona poskytuje povinný subjekt jen takové informace, 

aby nositel osobních údajů p i jejich zpracování neutrp l újmy na svých právech. T mito 

právy je ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochran  osobních údajů a zm n  n kterých 

zákonů myšleno zejména právo na zachování lidské důstojnosti a právo na ochranu p ed 

neoprávn ným zasahováním do soukromého a života nositele osobních údajů. Tato ochrana 

osobních údajů není ešena pouze tímto zákonem, ale je nedílnou součástí Listiny základních 

práv a svobod. Ochranou osobních údajů je Česká republika vázána i článkem 8 Úmluvy 

Rady Evropy o ochran  lidských práv a svobod. Důvodem, proč zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochran  osobních údajů a zm n  n kterých zákonů vznikl, je zajišt ní ochrany osobních údajů 

i do zahraničí. V p edem definovaných p ípadech stanovuje zákon zvláštní režim nap íklad 

pro Policii České republiky, Armádu České republiky, zpravodajské služby, Ministerstvo 

financí a podobn . Z p íslušnosti k tomuto zákonu nelze tyto oblasti ne ešit, protože by to 

znamenalo narušení mezinárodní spolupráce kup íkladu v rámci prostoru Schengenské 

dohody. Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají automatické informační 

systémy i zpracovávané jinými prost edky. ešeny jsou zde všechny subjekty, jak fyzické tak 

i právnické osoby a nebere se z etel na to, zda jsou činné v oblasti ve ejnoprávní nebo 

soukromoprávní. V zákon  je jasn  definováno, které p ípady jsou z působnosti tohoto 

právního p edpisu vyloučeny. Jedná se nap íklad o zpracování a shromažďování osobních 

údajů, které pro svou soukromou pot ebu shromažďuje soukromá osoba. Tyto informace však 

nesmí bez souhlasu subjektu osobních údajů dále ší it, nap íklad zve ejnit či prodat. 

Z působnosti zákona jsou také vyčlen ny osobní údaje, které jsou shromažďovány nahodile, 

nesystematicky, manuáln  a dále nejsou nikterak zpracovávány. Ve vztahu k zákonu               

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve zn ní pozd jších p edpisů 

existuje výjimka, kdy katastrální ú ad poskytuje p i nahlédnutí do jeho databáze informace      

o jménu a adrese vlastníka nemovitosti. [20] 
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4.8 Rozbor judikatury se zamě ením na oblast operačního ízení jednotek 

požární ochrany 
Tato kapitola je zam ena na judikaturu z oblasti § 6 - § 11 zákona č. 106/1999 Sb.,     

o svobodném p ístupu k informacím, tedy z oblasti, kde zákon stanovuje druhy informací, 

které povinný subjekt neposkytuje.  

Zde je možno uvést rozsudek M stského soudu v Praze ze dne 10. 03. 2011, č. j. 10 A 

42/2010-36 [27]. Rozsudek se týká pojmu utajovaná informace. Soud se zabýval otázkou, zda 

je dán dostatečný důvod pro použití ustanovení § 7 zákona o svobodném p ístupu 

k informacím. Z odůvodn ní žalobce vyplývá, že právním podkladem pro zamítnutí odvolání 

žalobce povinným subjektem byl práv  § 7 zákona o svobodném p ístupu k informacím. 

Žalobce se ve svém dotazu domáhal, aby mu byly sd leny údaje o konkrétních vozidlech. 

Tyto údaje byly: jejich počet, po izovací cena a náklady na provoz. Žalovaný sd lil, že 

vozidly, jichž se dotaz týká, disponuje v rámci Policie České republiky pouze Útvar pro 

ochranu prezidenta a Útvar pro ochranu ústavních činitelů. Povinný subjekt proto rozhodl, že 

požadované informace jsou utajované podle zvláštního zákona, protože jejich vyzrazení by 

způsobilo újmu zájmům České republiky. Toto stanovisko zaujal i soud a konstatoval, že 

povinný subjekt nesmí v tomto p ípad  informace o počtu, po izovací cen  a nákladech na 

provoz sd lit.  

Odlišn  je posuzován p ípad, kdy se žadatel dotazuje na celkové náklady spojené se 

zásahem na mimo ádné události, druh techniky, která byla použita a počet nasazených sil. 

Takový dotaz byl vznesen v lednu 2016 na Krajské editelství hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. Tazatel se obecn  dotazoval, kolik stály záchranné práce, které 

byly vykonány za účelem záchrany dvou psů p i konkrétní mimo ádné události. V tomto 

p ípad  povinný subjekt – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje zcela správn  a 

v souladu s zákonem 106/1999 Sb., poskytl žadateli požadovanou informaci. V první části 

odpov di HZS odůvodnil zákonnost takového zásahu, neboť žadatel se podivoval nad tím, že 

p edm tem záchrany byla ‚‚pouze‘‘ zví ata. V druhé části odpov di uvedl požadované 

náklady, síly a prost edky, které byly p i mimo ádné události nasazeny [21]. Konkrétn  uvedl 

[21]: 
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- Náklady na mobilní techniku [21]: 

Tabulka 1: Náklady na mobilní techniku 

technika  ujeto celkové náklady 

1 vozidlo CAS 19 km 194 Kč 

Vozidlo Škoda Yeti 84 km 180 Kč 

 

- Náklady na síly, p ičemž náklad na hodinovou práci p íslušníka je 280 Kč [21]: 

Tabulka 2: Mzdové náklady 

Počet p íslušníků Doba, kterou strávili operačním ízení v hodinách 

6 34 

 

Provede-li se komparace dvou p ípadů, kdy v prvním soud rozhodl o nevydání 

požadované informace, a ve druhém p ípad  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje požadovanou informaci poskytl, zaznamenáme různá ešení. Ačkoli bychom mohli zde 

nalézt paralely, neboť se v obou žádostech o informaci jednalo o poskytnutí informace o 

počtu techniky a o nákladech spojených s jejím provozem, z uvedených p ípadů vyplývá, že 

není možno uvést jednoznačn , zda podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 

k informacím musí vždy povinný subjekt sd lovat informace o technických prost edcích 

zakoupených z ve ejných zdrojů. Vždy je nutno posoudit konkrétní p ípad a zvážit, zda není 

nutno postupovat podle dalších zvláštních zákonů.  

Rovn ž není od v ci uvést v souvislosti s § 11 odstavcem 1 písmenem b) poskytování 

takzvaných ‚‚nehotových‘‘ informací rozsudek NSS ze dne 21. 05. 2009, č. j. 5 As 68/2008-

60 [28]. St žovatel ve své stížnosti napadal právní názor žalovaného, že koncept protokolu o 

kontrole nelze považovat za informaci, kterou je možno podle zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném p ístupu k informacím poskytnout. Tento názor žalovaný opíral o fakt, že se 

nejedná o konečný výstup činnosti státního orgánu. Jelikož tento dokument není v konečné 

podob , není možné ho poskytnout. Nejvyšší správní soud tuto skutečnost jen potvrdil. 

Koncept jakéhokoli správního aktu je vždy jen pracovní verzí, nezávazným nástinem, který se 

od konečného správního aktu může značn  odlišovat. Byly-li by takové informace 

poskytnuty, zcela jist  by nenaplňovaly účel a smysl Informačního zákona. Nedojde-li 

k ádnému po ízení a projednání listiny a uzav ení zprávy o kontrole, nelze takovou listinu 

poskytnout.  
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Zde bych si dovolil tvrdit, že analogicky může postupovat HZS v p ípad , že po n m 

bude žádána nap íklad rozpracovaná verze zprávy o zásahu, nebo pracovní verze protokolu a 

p edání místa zásahu. V takové p ípad  je HZS povinno informaci neposkytnout. 

5 Materiál pro pot ebu odborné p ípravy velitelů jednotek PO, 

ídících a velících důstojníků HZS ČR 
Podle zpracovatele [22] poskytuje Hasičský záchranný sbor kraje a jeho p íslušné 

územní odbory informace žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 

k informacím. Informace poskytuje buď zve ejn ním nebo na základ  žádosti. Zve ejn ním se 

poskytují informace podle § 5 Informačního zákona. Tyto informace se zve ejňují [19]: 

- Vyv šením na ú ední desce, která se nachází ve vstupních prostorách sídla 

povinného subjektu 

- Vyv šením na ú ední desce, která se nachází ve vstupních prostorách sídla 

jednotlivých územních odborů 

- Zve ejn ním na internetových stránkách povinného subjektu 

5.1 Ústní versus písemná žádost 
Ústní žádost o informaci mohou p ijímat p íslušníci Hasičského záchranného sboru 

nebo občanští zam stnanci. Zam stnanec, který p ijal ústní žádost, poskytuje v jednoduchých 

záležitostech informaci p ímo. V takovém p ípad  není poskytnutí informace nijak evidováno. 

Ve složit jších p ípadech [22]: 

- Žadatel je vyzván k podání písemné žádosti 

- Informace je mu poskytnuta písemnou formou a to i bez písemn  podané žádosti 

v p ípad , že žadatel uvede jméno a adresu, kam lze informaci doručit 

P estože je žádost o informaci podána ústn , musí zam stnanec ji posoudit ze 

stejných hledisek, jako by informace byla žádána písemnou formou. Zjistí-li 

zam stnanec n které nedostatky, postupuje následovn  [22]: 

- Je-li žádost p íliš obecná, nesrozumitelná či neúplná, vyzve žadatele ihned 

k jejímu dopln ní 

- Nespadá-li informace do pole působnosti povinného subjektu, je žadateli sd leno, 

do jaké působnosti spadá 
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- V p ípad , že se na informaci vztahují omezení § 7–11 Informačního zákona, musí 

tato skutečnost být žadateli ústn  sd lena. Jestliže žadatel p esto trvá na poskytnutí 

informace, musí žádost podat písemnou formou. 

 

Písemnou žádost o informaci v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 

k informacím p ijímají podatelny krajského editelství a územních odborů Hasičského 

záchranného sboru každý pracovní den v pracovní dob . Za písemnou žádost podle 

informačního zákona je považována i žádost poslaná faxem nebo elektronickou poštou [22].   

Písemnou žádost o poskytnutí informace vy izuje zam stnanec p íslušné organizační 

složky Hasičského záchranného sboru, kam byla žádost o informaci doručena. Tohoto 

zam stnance určuje buď editel p íslušné organizační složky nebo jeho zástupce/nám stek 

[22].   

P íslušný zam stnanec p i vy izování žádosti posuzuje [19]: 

- Zda má žádost o informaci všechny náležitosti, které má mít. Zejména, zda nemá 

nedostatky ve smyslu § 14 odstavce 2,3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném 

p ístupu k informacím. V kladném p ípad  vyzve žadatele, aby ve lhůt  do 7 

kalendá ních dnů ode dne podání žádost up esnil. Musí také být poučen o tom, že 

v p ípad , že toto neučiní, bude žádost odložena. 

- Skutečnost, zda požadované informace spadají do působnosti dané organizační 

složky.  Pokud tomu tak není, je žádost o informaci odložena. Toto se také sd luje 

žadateli o informaci, a to obvykle ve lhůt  do 3 kalendá ních dnů od doručení 

žádosti. 

- Zda se na poskytnutí informace vztahují §§ 7–11 Informačního zákona 

V p ípad , že žádost o informace vyhovuje všem náležitostem Informačního zákona, 

musí být informace poskytnuta nejpozd ji do 15 dnů od p ijetí žádost nebo do 15 dnů od 

p ijetí up esn ní žádosti, a to t emi následujícími způsoby [22]: 

- Písemn  

- Nahlédnutím do spisu 

- Na pam ťovém médiu 
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Za podmínek stanovených v § 14 odstavci 5 zákona 106/1999 Sb., o svobodném 

p ístupu k informacím může být lhůta pro vy ízení žádosti prodloužena o nejvýše 10 dnů.        

O této skutečnosti musí být žadatel písemn  informován. Toto informování musí být 

provedeno v té první lhůt  15 dnů. [19] 

 

O poskytnutí informace se poskytuje záznam, který má tyto náležitosti [22]: 

- Datum podání žádosti 

- Jméno a p íjmení a adresa žadatele 

- Obsah požadované informace a způsob vy ízení 

- Jméno, p íjmení, hodnost a titul zam stnance, který žádost vy izoval 

- Datum odeslání informace žadateli  

- Jméno a p íjmení zam stnance, který záznam vyhotovil 

 

Kopie tohoto záznamu se následn  p edává ve lhůt  do 15 dnů právnímu a 

kontrolnímu odd lení krajského editelství. [22]  

 

5.2 Rozhodnutí o žádosti 
Pokud organizační složka Hasičského záchranného sboru, byť jen z části, nevyhoví, 

vydá o tom rozhodnutí. Rozhodnutí musí obsahovat náležitosti uvedené v § 15 odstavci 2 

Informačního zákona a musí být doručeno žadateli. Rozhodnutí podepisuje též editel té 

konkrétní organizační složky Hasičského záchranného sboru, kde byla žádost podána. Kopie 

rozhodnutí poté putuje ve lhůt  do 15 dnů k právnímu a kontrolnímu odd lení krajského 

editelství. Proti rozhodnutí povinného subjektu je možno podat odvolání ve lhůt  do 15 dnů 

od doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nad ízený orgán tedy nap íklad v p ípad  

Hasičského záchranného sboru kraje rozhoduje Generální editelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky. [22]  
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5.3 P ínosy a jiné aspekty spojené se zákonem č. 106/1999 Sb.,                      

o svobodném p ístupu k informacím se zamě ením na oblast informací 

vznikajících p i operační činnosti jednotek požární ochrany 
Informační zákon byl p ijat za účelem zákonného provedení článku 17 Listiny 

základních práv a svobod, konkrétn  odstavců 1, 2, 4, a 5. Právo na informace je tedy ústavn  

zaručeno. Každý má právo informace vyhledávat a ší it. P i zkoumání této problematiky lze 

dojít ale ke zjišt ní, že v p ípad  informací z oblasti operačního ízení jednotek požární 

ochrany pouze ústavní úprava tohoto práva nepostačuje. Bylo zde tedy pot eba vytvo it 

zákon, který by byl použitelný v praktickém život .  

 Nebudeme-li primárn  ešit krajní scéná e, kdy není zcela jasné, zda daná informace 

může být poskytnuta či nikoliv, a kde svou nezastupitelnou úlohu hraje soudnictví, zejména 

Nejvyšší správní soud, lze konstatovat, že Informační zákon p inesl celou adu p ínosů. 

Jedním z nich je zlepšení komunikace ve ejné správy v našem p ípad  Hasičského 

záchranného sboru s občanem. Občan České republiky již nemusí mít ‚‚obavu se zeptat‘‘, 

když ho n jaká informace z oblasti operačního ízení jednotek požární ochrany zajímá. 

Zjednodušen  ečeno mu k tomu stačí napsat e-mail. Toto p edstavuje podle mého názoru 

p ínos Informačního zákona v posílení dův ry mezi adovým občanem a Hasičským 

záchranným sborem České republiky, neboť mimo ádné události se udávají tém  každodenn  

a občané jsou jejími b žnými účastníky. Další pozitivní dopad Informačního zákona bych 

vid l ve výchov  a vzd lávání. Lze tvrdit, že základem bezpečného státu je občan, který je 

v této oblasti schopný získávat pro sebe důležité informace. Zde Informační zákon dává 

občanům možnost vyvinout vlastní iniciativu a získávat pot ebné informace z operačního 

ízení jednotek požární ochrany a nečekat, až jim je n kdo jiný p ednese. Další pozitivní 

dopad Informačního zákona ve vztahu občan – ve ejná správa je možno vid t v kontrole 

činnosti ve ejné správy. Zákon č. 106/1999 S., o svobodném p ístupu k informacím umožňuje 

kontrolu občanů v oblasti operačního ízení jednotek požární ochrany a tím p irozen  zvyšuje 

tlak na zefektivňování a inovace v dané oblasti. Nejv tším p ínosem Informačního zákona pro 

jednotky požární ochrany je z mého pohledu jasné vymezení, jaké informace se z operačního 

ízení poskytovat nesmí. V duchu zásady co není zakázáno, je povoleno, vyplývá, že všechny 

ostatní informace z operačního ízení jednotek požární ochrany má za povinnost poskytnout 

hasičský záchranný sbor.  
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Za možný, ale zcela zanedbatelný negativní dopad Informačního zákona by se mohla 

uvést finanční náročnost spojená s provád ním tohoto zákona. Informační zákon sice eší 

problematiku finanční úhrady nákladů spojených s poskytnutím informace a povinný subjekt 

zcela oprávn n  může po žadateli požadovat úhradu nákladů. V p ípad  informací týkajících 

se operačního ízení jednotek požární ochrany, kdy v tšina žádostí o informaci je podávána 

ústn  nebo elektronickou formou, jsou p ímé náklady spojené s poskytnutím takové 

informace velmi malé.   
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6 Závěr 
Úvodní část diplomové práce je v nována pojmu informace, její definici a jejím 

charakteristikám. Začátek t etího tisíciletí je dobou informační exploze a informace 

významným způsobem zasahují do našeho života. Informace mají své typické charakteristiky 

a diplomová práce je d lí do n kolika druhů.  

Pro pot eby diplomové práce bylo také nutné nastínit, co je to operační činnost 

jednotek požární ochrany. P íslušníci JPO, kte í zasahují na mimo ádné události a provád jí 

záchranné a likvidační práce podle zákona 239/2000 Sb., o IZS ve zn ní pozd jších p edpisů, 

se nacházejí v takzvaném operačním ízení. P ed tím, než bylo možné stanovit dopad 

Infozákona na informace z této oblasti, byl proveden ucelený p ehled toho, co uvedené 

činnosti zahrnují.  

V praktické části byla obecn  popsána právní situace v oblasti svobodného p ístupu 

k informacím. Jsou zde podrobn  rozebrány všechny charakteristické aspekty aplikace zákona 

o svobodném p ístupu k informacím, podpo ené též rozborem judikatury, která byla 

v souvislosti s Infozákonem vynesena s ohledem na ešenou oblast.  

V poslední části diplomové práce byl pak vytvo en p ehledný a stručný materiál, který 

zanalyzoval dopad Informačního zákona na oblast informací z operační činnosti JPO. Tento 

materiál by m l sloužit k odborné p íprav  velitelů jednotek PO, ídících a velících důstojníků 

HZS ČR. 

Prvním cílem diplomové práce bylo popsat obecnou právní situaci v oblasti 

svobodného p ístupu k informacím v ČR. Tento cíl byl spln n. 

 Druhým cílem bylo provést rozbor stávajících rozsudků Nejvyššího správního soudu 

a další judikatury zam ený na povinnost poskytnout nebo odmítnout poskytnutí informace se 

zam ením na ešenou oblast. Tento cíl byl spln n v podkapitole 4.8.  

Jako t etí cíl si diplomová práce kladla vytvo ení p ehledného, stručného a 

jednoznačného materiálu pro pot ebu odborné p ípravy velitelů jednotek PO, ídících a 

velících důstojníků Hasičského záchranného sboru České republiky. I tento cíl byl v záv ru 

práce spln n. 

V záv ru lze konstatovat, že vytyčené cíle diplomová práce splnila.  
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7 Seznam zkratek 
JPO                         Jednotka požární ochrany 

HZS ČR                   Hasičský záchranný sbor České republiky 

PO                            Požární ochrana 

ČR                           Česká republika 

IZS                           Integrovaný záchranný systém 

Infozákon                   zákon číslo 106/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisů 

NATO                        Severoatlantická aliance 

EU                             Evropská unie 
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