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Organizační řád 

Speleologické záchranné služby České speleologické společnosti 

Čl. 1 
Statut a poslání Speleologické záchranné služby ČSS 

Speleologická záchranná služba (dále jen SZS ČSS) je dle stanov České speleologické společnosti (dále 
jen ČSS) vedlejší organizační jednotkou ČSS. Jejím posláním je poskytování pomoci při nehodách v jes-
kyních, případně v jiných podzemních prostorách. 

Čl. 2 
Činnost Speleologické záchranné služby ČSS 

1)  Záchranářská činnost 
2)  Preventivní činnost 
3)  Spolupráce s Integrovaným záchranným systémem ČR (dále jen IZS) 
4)  Výcvik 

Ad 1) Záchranářská činnost – poskytnutí kvalifikované pomoci v případě nehody v jeskyních nebo 
v jiných podzemních prostorách a v extrémních podmínkách, na něž je SZS ČSS materiálně i od-
borně připravena. 

Ad 2) Preventivní činnost – osvětové působení a technická pomoc v oblasti předcházení nehodám 
a mimořádným situacím. 

Ad 3) Spolupráce s IZS – spolupráce při záchranných akcích na základě vyzvání složek IZS podle záko-
na o IZS a souvisejících právních norem. 

Ad 4) Výcvik – činnost směřující k zajištění své akceschopnosti a odborné způsobilosti SZS ČSS. 

Čl. 3 
Orgány SZS ČSS 

1)  Náčelník SZS ČSS 
2)  Zástupce náčelníka SZS ČSS 
3)  Sbor velitelů 

Ad 1) Náčelník SZS ČSS – řídí činnost SZS ČSS jako celku, jmenuje a odvolává velitele stanic a jejich 
zástupce, má právo převzít řízení organizačních jednotek, odvolat velitele zásahu a jmenovat no-
vého, případně zásahu velet sám. Svolává sbor velitelů. Je jmenován a odvoláván předsednic-
tvem ČSS. 

Ad 2) Zástupce náčelníka SZS ČSS – zastupuje náčelníka v případě, že náčelník nemůže vykonávat svoji 
funkci Je jmenován a odvoláván předsednictvem ČSS. 

Ad 3) Sbor velitelů SZS ČSS – se skládá z náčelníka a zástupce náčelníka SZS ČSS, velitelů a zástupců 
velitelů stanic SZS ČSS. Sbor projednává činnost SZS ČSS a návrhy orgánů organizačních jedno-
tek SZS ČSS. Sbor velitelů je svoláván náčelníkem SZS ČSS. Nemá rozhodovací pravomoc. 

Čl. 4 
Organizační jednotky SZS ČSS 

Stanice SZS ČSS je akční článek SZS ČSS, který samostatně vykonává činnost dle čl. 2 v dále určeném 
území. 

1)  Stanice Čechy 
2)  Stanice Morava 

Ad 1) – Územní působnost stanice Čechy – kraj Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Par-
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dubický (kromě okresu Svitavy), Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Hlavní město Praha. 

Ad 2) – Územní působnost stanice Morava – kraj Jihomoravský, Zlínský, Vysočina, Olomoucký, Morav-
skoslezský a okres Svitavy. 

Čl. 5 
Orgány organizačních jednotek SZS ČSS 

1)  Velitel stanice SZS ČSS 
2)  Zástupce velitele stanice SZS ČSS 
3)  Technik stanice SZS ČSS 
4)  Zdravotník stanice SZS ČSS 
5)  Výbor stanice SZS ČSS 
6)  Schůze stanice SZS ČSS 

Ad 1) Velitel stanice SZS ČSS – řídí činnost stanice a zodpovídá za její akceschopnost, rozhoduje o přijetí 
a vyloučení členů stanice, jmenuje a odvolává zástupce velitele, technika a zdravotníka stanice, 
svolává výbor a schůzi stanice. Schůzi stanice SZS ČSS je povinen svolat nejméně jednou ročně. Je 
jmenován a odvoláván náčelníkem SZS ČSS. 

Ad 2) Zástupce velitele stanice SZS ČSS – zastupuje velitele stanice v případě, že velitel stanice nemůže 
vykonávat svoji funkci. Je jmenován a odvoláván velitelem stanice SZS ČSS. 

Ad 3) Technik stanice SZS ČSS – zajišťuje údržbu a evidenci materiálu stanice a zodpovídá za jeho 
funkčnost a připravenost. Je jmenován a odvoláván velitelem stanice. 

Ad 4) Zdravotník stanice – zajišťuje vybavení stanice zdravotnickým materiálem a léčivy, zodpovídá za 
připravenost lékáren. Je jmenován a odvoláván velitelem stanice. 

Ad 5) Výbor stanice SZS ČSS – je tvořen velitelem stanice, zástupcem velitele, další členy výboru jmenu-
je velitel stanice. Výbor projednává činnost stanice a výboru, návrhy stanice a výboru stanice, po-
suzuje a navrhuje přijetí či vyloučení členů stanice. Výbor svolává velitel stanice. Nemá rozhodo-
vací pravomoc. 

Ad 6) Schůze stanice SZS ČSS – je shromáždění všech členů stanice, projednává činnost stanice a návrhy 
členů stanice. Schůzi svolává velitel stanice, nejméně jednou ročně. Nemá rozhodovací pravomoc. 

Čl. 6 
Členství v SZS ČSS 

1)  Forma a podmínka vzniku členství, vznik a zánik členství v SZS ČSS 
2)  Práva členů SZS ČSS 
3)  Povinnosti členů SZS ČSS 

Ad 1) Forma členství - člen stanice SZS ČSS – speleozáchranář. Členem se může stát každý člen ČSS 
starší 21 let, s alespoň třemi lety praxe ve speleologii a speleoalpinismu, fyzicky a morálně způ-
sobilý. Členství vzniká a zaniká rozhodnutím velitele stanice o přijetí či vyloučení člena stanice. 
Každému členu přiděluje velitel stanice pořadové číslo, vyjadřující jeho aktuální postavení v se-
znamu stanice. 

Ad 2) Práva členů stanice SZS ČSS – každý člen stanice má právo užívat titulu speleozáchranář, účastnit 
se schůze stanice SZS ČSS, podávat na ní návrhy a užívat označení SZS ČSS na svém oděvu, vý-
stroji a vozidle. 

Ad 3) Povinnosti členů stanice SZS ČSS – každý člen stanice je povinen řídit se Organizačním řádem 
SZS ČSS a pokyny svých nadřízených, být morálně a fyzicky způsobilý pro činnost v SZS ČSS, 
zdokonalovat se v činnosti dle čl. 2. a svědomitě pečovat o svěřené prostředky. Člen stanice SZS 
ČSS není bez pověření velitele zásahu oprávněn v průběhu zásahu dle čl. 7 poskytovat informace 
nezúčastněným osobám. 

Čl. 7 
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Zásah SZS ČSS 

1)  Zásah SZS ČSS 
2)  Svolání k zásahu SZS ČSS 
3)  Velení zásahu SZS ČSS 

Ad 1) Zásah SZS ČSS - zásahem SZS ČSS se rozumí její nasazení dle čl. 2., bodu 1. a 3. na území České 
republiky, případně na výzvu HZS v zahraničí. 

Ad 2) Svolání k zásahu SZS ČSS – svolání členů stanice SZS ČSS k zásahu SZS ČSS se děje prostřednic-
tvím příslušného pracoviště IZS. 

Ad 3) Velení zásahu SZS ČSS – velení se automaticky ujímá první člen SZS ČSS, který dorazí na místo 
zásahu. Velení je oprávněn kdykoliv převzít člen místně příslušné stanice SZS ČSS s nejnižším 
pořadovým číslem ze všech, pokud velitel stanice nebo náčelník SZS ČSS nerozhodne jinak. Veli-
tel zásahu je oprávněn sestavovat záchranná družstva a jmenovat jejich velitele, koordinovat spo-
lupráci s dalšími subjekty a s osobami účastnícími se zásahu a poskytovat informace o zásahu ne-
zúčastněným osobám. Dále je oprávněn dohodnout s velitelem zasahující jednotky IZS účast 
nečlena SZS ČSS na zásahu. Velitel zásahu je povinen o akci neprodleně informovat velitele stani-
ce, náčelníka SZS ČSS, předsedu ČSS a případně dotčené orgány veřejné správy. Zajišťuje doku-
mentaci zásahu a vypracovává zprávu o zásahu. 

Čl. 8 
Ostatní ustanovení 

Tento organizační řád pod č. j. CSS/145/SZS ČSS/SZS ČSS/2018 nabývá platnosti dnem schválení před-
sednictvem ČSS a vstupuje v účinnost 28. 6. 2018. Zároveň k témuž dni zaniká platnost předchozího 
organizačního řádu SZS ČSS ze dne 1. 1. 2007, č. j. 113/2006. 
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