
  VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM  

 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být 

vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 17. června 2020, 

s termínem dodání stanovisek do 24. června 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s doplněním Vodní 

záchranné služby ČČK, z. s. (dále jen „VZS ČČK“) 

do zmíněného ustanovení. 

VZS ČČK, z. s., je určena k provádění záchranných 

a likvidačních prací na vodních plochách a v jejich blízkosti, 

za použití záchranných plavidel. Tato organizace rozhodně 

není určena k zásahům mimo vodní plochu a k transportu 

pacientů do zdravotnických zařízení. Při zásahu VZS ČČK 

se jedná o poskytování kvalifikované první pomoci, nikoli 

o poskytování zdravotní péče. VZS ČČK je využívána 

zdravotnickými záchrannými službami právě pro zásahy na 

vodní ploše, a vzhledem k tomu, že není poskytovatelem 

přednemocniční neodkladné péče, nemůže suplovat posádky 

zdravotnické záchranné služby. 

Pokud VZS ČČK disponuje jinými dopravními prostředky 

než plavidly využívanými pro jejich činnost, není žádoucí je 

vybavovat zvláštním zvukovým výstražným zařízením 

doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy. 

Toto vybavení považujeme za nadbytečné, domníváme se, 

že by působilo matoucím dojmem a nepřineslo by žádnou 

kvalitativní změnu.  

Vysvětleno 

 

Vodní záchranná služba ČČK, z. s., je složkou integrovaného 

záchranného systému, která vyjíždí k zásahům na pokyn operačních 

středisek Zdravotnických záchranných služeb, Hasičského 

záchranného sboru České republiky a Policie České republiky. 

Vodní záchranná služba ČČK, z. s., jako složka integrovaného 

záchranného systému provede cca 90 % zásahů mimo vodní plochu 

(kempy, chatové osady, dopravní nehody atd.). Konkrétní výjezd 

Vodní záchranné služby ČČK, z. s., pak záleží na rozhodnutí 

příslušného operačního střediska, které Vodní záchrannou službu 

ČČK, z. s., vysílá k zásahu bud' prostřednictvím záchranného člunu 

anebo vozidla. V celé České republice je Vodní záchranná služba 

ČČK, z. s., napojena na elektronický systém příkazů k výjezdu 

krajských operačních a informačních středisek Hasičského 

záchranného sboru, jakož i na panely operačních středisek Policie 

České republiky. 

 

V minulosti Vodní záchranná služba ČČK, z. s., zásahovými 

vozidly nedisponovala, a tedy je ani nemohla použít. Na základě 

dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra došlo k vybavení Vodní 
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Nadto uvádíme, že VZS ČČK není jedinou organizací v ČR, 

která by poskytovala pomoc na vodních hladinách, i když 

tato je největší. VZS ČČK je spolkem a má uzavřenu dohodu 

s MV-GŘ HZS ČR o plánované pomoci na vyžádání, 

přičemž pro tyto případy získává oprávnění používat 

i výstražné světlo. 

Tato připomínka je zásadní. 

záchranné služby ČČK, z. s., rychlými záchrannými automobily 

(RZA) k jejich využití pro účely zásahů v rámci integrovaného 

záchranného systému. Tato vozidla jsou zároveň jasně označená 

a identifikovatelná. 

 

Vodní záchranná služba ČČK, z. s., nikdy nenahrazovala posádky 

Zdravotnické záchranné služby, ale vždy je pouze účelně a vhodně 

doplňovala v rámci integrovaného záchranného systému tam, kde 

by složky Zdravotnické záchranné služby měly dlouhé dojezdové 

časy nebo se jednalo o zcela nepřístupný terén pro vozy 

Zdravotnické záchranné služby.  

 

Vodní záchranná služba ČČK, z. s., je rovněž složkou 

integrovaného záchranného systému zapsanou v Ústředním 

poplachovém plánu České republiky a musí tak být schopna zajistit 

transport záchranářů a techniky do určeného místa mimořádné 

události. V jednotlivých krajích je Vodní záchranná služba ČČK, z. 

s., zapsána v poplachových plánech integrovaného záchranného 

systému pro případ nasazení v mimořádných událostech na krajské 

úrovni. Vodní záchranná služba ČČK, z. s., je též jedinou 

organizací svého druhu v České republice, která vykonává výkon 

služby na základě směrnice o výkonu služby uzavřené s Hasičským 

záchranným sborem České republiky. 

 

Ministerstvo zdravotnictví v rámci videokonferenčního projednání 

mimo jiné uvedlo, že považuje umožnění vybavení vozidel Vodní 

záchranné služby ČČK, z. s., zvláštním zvukovým výstražným 

zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 

za nesystémové řešení, nicméně posouzení toho, zda je či není 

zařazení Vodní záchranné služby ČČK, z. s., do nařízení vlády 

č. 101/2001 Sb. systémovým řešením však Ministerstvo 

zdravotnictví ponechává na Ministerstvu vnitra, do jehož 
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kompetence tato otázka spadá. Ministerstvo vnitra v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení výhradu nesystémovosti 

nevzneslo a současně i vydalo souhlasné stanovisko k vybavení 

vozidel Vodní záchranné služby ČČK, z. s., zvláštním zvukovým 

výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem 

modré barvy.  

 

Ministerstvo zdravotnictví proto na své připomínce již dále netrvá. 
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