
Návrh zákona

ZÁKON

Horké službě České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje zřízení, postavení, úkoly, činnosti, práva a povinnosti  Horské služby
České republiky (dále  jen  Horská  služba),  financování  Horské  služby,  jakož  i  povinnosti
návštěvníků horských oblastí, provozovatelů služeb a organizátorů sportovních a turistických
akcí v horských oblastech a sankce za porušení povinností ustanovených tímto zákonem.

§ 2

 Úvodní ustanovení

          (1) Ministerstvo pro místní  rozvoj  (dále jen „ministerstvo“) zřizuje  Horskou službu České
republiky,  (dále jen „Horská služba“), jako obecně prospěšnou společnost.

         (2)  Horská  služba  zajišťuje  v  rámci  své  územní  působnosti  samostatně  nebo  jako  složka
Integrovaného záchranného systému veškerou činnost horské služby v ČR a při plnění svých
úkolů  spolupracuje  se  správními  úřady  a  jinými  státními  orgány,  orgány  samosprávy,
právnickými a fyzickými osobami, i s mezinárodními organizacemi a institucemi a s sbory
jiných států. Předmětem spolupráce je zejména stanovení práv a povinností při vzájemném
poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech, pokud tomu nebrání ustanovení
jiných právních předpisů nebo mlčenlivosti.

             (3) Horská služba je oprávněna uzavírat se všemi subjekty uvedenými v odstavci 2 dohody
upravující bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce.
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            (4) Horská služba plní i úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními
předpisy. 1),2),

                (5) Úkoly horské služby uvedené v tomto zákoně plní členové horské služby (dále jen „horští
záchranáři").

§ 2a

Záchranná činnost

(1) Záchrannou činností se podle tohoto zákona rozumí vyhledávání a vyprošťování osob v
tísni,  poskytování  první  pomoci  osobě  v tísni  a  její  přeprava  k nejbližšímu  dopravnímu
prostředku  zdravotnické záchranné služby,  nebo  doprava  k   nejbližšímu  poskytovateli
zdravotních služeb, nebo doprava členů výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby
k postižené osobě v horské oblasti.
(2) Záchrannou  činnost  podle  tohoto  zákona  může  provádět  jen  horský  záchranář
s příslušnou odbornou způsobilostí vymezenou stanovami horské služby.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů.

2)Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon).

HLAVA I

Organizace, řízení a úkoly Horské služby

§ 3

 (1) Statutárním orgánem horské služby je ředitel - náčelník. Ředitele - náčelníka jmenuje a
odvolává Správní rada horské služby.
(2)  V čele každé horské oblasti stojí náčelník oblasti, kterého jmenuje a odvolává ředitel –
náčelník  horské  služby.  Náčelník  oblasti  může  jmenovat  své  poradní  orgány  k zajištění
činnosti oblasti a je odpovědný za činnost oblasti řediteli - náčelníkovi.
(3)Ředitel – náčelník a náčelníci oblasti jsou jmenováni na dobu 4 let a lze je odvolat i před
uplynutím období, na které byli jmenováni.
(4)Ředitelem – náčelníkem, nebo náčelníkem oblasti může být jmenována osoba, která
a) je plně svéprávná,
b) je bezúhonná,

c) má příslušnou odbornou způsobilost vymezenou stanovami horské služby.
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§ 4

(1)  Orgánem  horské  služby  je  správní  rada,  kterou  tvoří  9  členů  jmenovaných
ministerstvem.

            (2)  Funkční období člena správní rady činí čtyři roky.

(3)  Správní  rada  dohlíží  na  dodržování  právních  předpisů  a  vnitřních  předpisů  a
celkové hospodaření horské služby a rozhoduje zejména o

a)schválení rozpočtu horské služby,
b)schválení organizačního řádu a stanov horské služby,
c) jmenování a odvolání ředitele - náčelníka,
d)nákupu nemovitostí, hmotného a nehmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 000 
Kč a
e)dalších důležitých věcech, které souvisí s činností horské služby, které si k rozhodování 
vyhradí.
(4) Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady, kteří svolávají a 
řídí její jednání.

§ 5

Územní působnost

(1)  Horská  služba  plní  své  úkoly  v  těchto  horských  oblastech  –  horstvech
s objektivním nebezpečím:

 a) Šumava se sídlem v Železné Rudě,

 b) Krušné hory se sídlem v Božím Daru,

 c) Jizerské hory se sídlem v Bedřichově,

 d) Krkonoše se sídlem ve Špindlerově Mlýně,

 e) Orlické hory se sídlem v Deštné,

 f) Jeseníky se sídlem v Domašově,

 g) Beskydy se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí,
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(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou hranice horských oblastí podle odstavce 1.

            (3) Lyžařským areálem se rozumí lyžařská lokalita vytvořená obvykle v horstvech za
účelem  provozování  zimních  sportů,  vybavená  dopravními  zařízeními,  sjezdovými  a
běžeckými  tratěmi,  lyžařskými  cestami  a  ostatními  specifickými  tratěmi,  značená  podle
českých technických norem určených pro značení, zabezpečení a pohyb v lyžařském areálu.
3)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) ČSN 01 8027.

§6

Hlavní úkoly

     (1)  Horská  služba  v horských oblastech  zejména  organizuje  a  provádí  hlídkovou
činnost  na  hřebenech,  pohotovostní  službu  na  stanicích  a  domech  horské  služby,
organizuje záchranné a pátrací akce v horském terénu.
     (2)  Zajišťuje  provoz záchranných a ohlašovacích  stanic  horské služby,  poskytuje
kvalifikovanou první pomoc a zajišťuje transport zraněných v horském terénu. Koordinuje
činnost  při  poskytování  pomoci  a  transportu  postižených  osob  se  zdravotnickou
záchrannou službou, a to prostřednictvím operačních středisek.
     (3) Vytváří  podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor,  provádí instalaci a údržbu
výstražných  a  informačních  zařízení  a  spolupracuje  při  vydávání  a  rozšiřování
preventivně-bezpečnostních materiálů.  Spolupracuje s příslušnými orgány při aktualizaci
map oblastí.

        (4)  Informuje  veřejnost  o  povětrnostních  a  sněhových  podmínkách  na  horách  a
opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách.
        (5)  Sleduje  úrazovost  a  provádí  rozbor  příčin  úrazů  na  horách,  navrhuje  opatření
k jejímu snížení.
       (6) Provádí  lavinová pozorování  a  měření,  stanovuje stupeň lavinového nebezpečí.
v této oblasti provádí proškolení horských záchranářů.
       (7) Organizuje a provádí pravidelná školení horských záchranářů.
       (8) Provádí  ve spolupráci  se  zdravotnickou záchrannou službou zdravotní  přípravu
horských záchranářů.  Zároveň obě složky spolupracují  při  výcviku členů horské služby a
pracovníků  letecké  záchranné  služby,  zejména  při  nácviku  záchrany osob  v nepřístupném
terénu s využitím lezeckého vybavení a vrtulníku.
         (9) Zajišťuje na základě žádosti formou asistencí bezpečnost jednorázových sportovních
a turistických akcí v horstvu.

     (10) Zajišťuje  instalaci a  údržbu výstražných a informačních zařízení mimo lyžařské
areály.

        (11) Spolupracuje s mezinárodními organizacemi, které působí v oblasti horské záchrany.

       (12) Může organizovat a provádět pravidelná školení veřejnosti a poskytovat poradenské
služby v oblastech její činnosti. Horská služba spolupracuje s občanskými sdruženími, jinými
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právnickými osobami a fyzickými osobami, které vykonávají záchrannou činnost v horských
oblastech, vykonává školení dobrovolných záchranářů podílejících se na záchranné činnosti
na základě dohody s horskou službou, podporuje činnost občanských sdružení vykonávajících
záchrannou činnost v horských oblastech,
(13) Horská služba je oprávněna prostřednictvím horských záchranářů požadovat prokázání
totožnosti osob, které se dopustili porušení povinností podle tohoto zákona.

§ 6a

Oprávnění a povinnosti horských záchranářů

  (1) Horští záchranáři jsou oprávněni především
a) vstupovat a vjíždět dopravními prostředky horské služby bez zvláštního povolení jinak 
vyžadovaného pro vstup a vjezd v horských oblastech,
b) používat při záchranné činnosti bezplatně a přednostně technických lyžařských zařízení
c) vydávat pokyny týkající se bezpečnosti osob v horské oblasti,

 (2)  Horští  záchranáři,  se  při  plnění  úkolů  horské  služby  prokazují  na  vyžádání
průkazem  nebo  odznakem.  Vzory  průkazu  a  odznaku  jsou  vyobrazeny  v  příloze  tohoto
zákona.

§ 7

Příjmy Horské služby

(1)Příjmy Horské služby tvoří

a) platby za činnosti uvedené v §6 odst. 12

b) Příjmy z další vedlejší hospodářské činnosti

c) výnosy z veřejných sbírek organizovaných Horskou službou,

d) úvěry,  výpůjčky,  úroky z  vkladů,  pojistná  plnění  a  jiné  platby od fyzických a
právnických osob,

e) příspěvky z Evropské unie poskytované prostřednictvím příslušných Evropských
fondů,

f) dary a dědictví,

g) dotace z veřejných rozpočtů,

(2)  Zůstatky  příjmů  Horské  služby se  na  konci  každého  kalendářního  roku  převádějí  do
kalendářního roku následujícího.

§ 7a

Rozpočet a účetnictví Horské služby

(1) Horská služba sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu Horské služby, který
předkládá  prostřednictvím  ministra  pro  místní  rozvoj  vládě  vždy  do  31.  srpna.  Vláda
předkládá návrh rozpočtu Horské služby po případných změnách, které v něm provede, ke
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schválení  Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně s  návrhem státního
rozpočtu České republiky.
(2) Po skončení rozpočtového roku sestavuje Horská služba roční účetní závěrku a výroční
zprávu o činnosti Horské služby a předkládá ji prostřednictvím ministra pro místní rozvoj k
projednání  vládě  a  ke  schválení  Poslanecké  sněmovně  do  tří  měsíců  po  skončení
rozpočtového roku. Roční účetní  závěrka Horské služby musí  být před jejím předložením
Poslanecké sněmovně ověřena auditorem.

(3)Není-li  Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen rozpočet  Horské
služby na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření  Horské služby v době od prvního dne rozpočtového roku do doby schválení
rozpočtu na tento rozpočtový rok objemem příjmů a výdajů Horské služby schváleným pro
předchozí rozpočtový rok.

HLAVA II

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ, PROVOZOVATELŮ SLUŽEB A AKCÍ V OBLASTECH
HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY

§8

Povinnosti návštěvníků oblasti

                (1) Návštěvníci oblastí jsou povinni kromě obecných předpisů dodržovat návštěvní
řád oblastí a písemné i ústní pokyny, které vydá horská služba a její členové podle tohoto
zákona, a uposlechnout jejich výzvy směřující k odvrácení hrozící újmy na životě nebo zdraví
lidí nebo narušení přírody nebo škody na majetku.

    (2) Návštěvníci musí dbát pokynů provozovatele technických a lyžařských zařízení,
dodržovat  bezpečnostní  pravidla  na  lyžařské  trati,  řídit  se  výstražnými  a  informačními
tabulemi,  které  usměrňují  pohyb  osob  v horské  oblasti.  Musí  dbát  pokynů  horských
záchranářů.

   (3) Při provozování sjezdového lyžování a snowboardingu a při lezeckých výstupech
s použitím lezeckého vybavení je povinností každého účastníka používat ochrannou přilbu.

    
  (4) Návštěvníci se musí chovat způsobem, který neohrožuje jejich vlastní život, 

zdraví, majetek a život jiných osob.

  (5) Návštěvníci mají povinnost ohlásit bezodkladně horské službě poškození 
vlastního zdraví nebo zdraví a nezvěstnosti jiné osoby v horské oblasti.

(6) Návštěvníci mají povinnost na vyzvání horského záchranáře prokázat svou 
totožnost.
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§9

Povinnosti provozovatelů stravovacích, ubytovacích a rekreačních zařízení

  (1)  Provozovatelé  stravovacích,  ubytovacích  a  rekreačních  zařízení  a  jejich
odpovědní  zástupci  jsou  povinni  poskytnout  návštěvníkovi  oblasti  přístřeší,  jestliže  by  v
důsledku náhlého zhoršení počasí u něho došlo k ohrožení zdraví nebo života.

    (2) Provozovatelé ubytovacích zařízení jakéhokoli typu jsou povinni:

a) neprodleně ohlásit horské službě pohřešování osoby, která byla ubytovaná v jeho zařízení

b)  neprodleně  ohlásit  horské  službě  a  ubytovateli  návštěvníka,  že  návštěvníkovi  bylo
poskytnuto přístřeší podle předchozího odstavce.

  (3) Provozovatelé stravovacích, ubytovacích a rekreačních zařízení jsou povinni na
viditelném místě  umístit  pokyny horské  služby a  jiné  údaje  týkající  se  bezpečnosti  osob
v horské oblasti.

§10

Povinnosti provozovatelů technických lyžařských zařízení

    (1) Provozovatelé technických lyžařských zařízení jsou povinni:

a) na viditelném místě umístit pravidla chování na provozovaném zařízení a na přilehlých
sjezdových a běžeckých tratích, jakož i oznámení, pokyny a zákazy horské služby,

b) zajistit  přivolání zdravotnické záchranné služby a horské služby k osobě,  u které došlo
k náhlému zhoršení zdravotního stavu nebo k úrazu,

c) zajišťovat úpravu sjezdových tratí a lyžařských svahů a informovanost o jejich užívání,
včetně označení sjezdových tratí a označení jejich náročnosti,

c) v areálu, kde je prováděn zásah horské služby a složek integrovaného záchranného systému
vytvořit optimální podmínky pro realizaci jejich zásahu,

d) řídit se během zásahu pokyny členů horské služby a zasahujících složek integrovaného
záchranného systému,

e) záchranná činnost je prováděna osobou provozovatele lyžařského areálu, která je pro tuto
činnost  vyškolena,  nebo  na  základě  smluvního  vztahu  organizací  provádějící  záchrannou
činnost.
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§11

Povinnosti organizátorů a vedoucích sportovních a turistických akcí

   (1) Sportovními a turistickými akcemi podle tohoto zákona jsou akce organizované
pro veřejnost a ostatní akce, v nichž počet účastníků přesáhne 10 osob (dále jen "akce").

    (2) Organizátoři akce jsou povinni:

a) nejméně 10 dnů předem oznámit horské službě konání akce (např. vytrvalostní běh nebo
pochod, lyžařský závod, orientační závod, závod horských kol, závěsné bezmotorové létání),

 b) nejméně 10 dnů před zahájením akce projednat s horskou službou podmínky smlouvy o
vzájemné spolupráci za úplatu, pokud organizátoři vyžadují její přímou asistenci, nebo je-li
akce v horské oblasti, která je v gesci příslušné horské služby,

§ 12

Povinnosti právnických osob a fyzických osob, které provozují rozhlasové nebo televizní
vysílání v horských oblastech

Právnické osoby a fyzické osoby, které provozují rozhlasové nebo televizní vysílání 
v horských oblastech jsou povinny na požádání horské služby bezplatně poskytnout vysílací 
čas nezbytně nutný na odvysílání oznámení souvisejících s bezpečností osob v horské oblasti.

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 13

(1) Na Horskou službu zřízenou tímto zákonem přechází dnem účinnosti tohoto zákona
práva a povinnosti Horské služby o. p. s., vyplývající především z usnesení Vlády ČR
č. 827 ze dne 1. září 2004 a statutu obecně prospěšné společnosti Horská služba ČR,
o.p.s.

(2) Pro  rok  2017 se  použije  rozpočet  Horské  služby o.p.s.,  schválený  podle  pravidel
platných před nabytím účinnosti tohoto zákona

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017
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Příloha k zákonu
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