
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 29. října 2007 č. 1211 

 
o změně usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1029,  

k Současnému stavu plnění úkolů z usnesení vlády z 28. června 1999 č. 672,  
k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností  

v Integrovaném záchranném systému 
 
 
 
             Vláda    
 
             I. mění usnesení vlády z 10. října 2001 č. 1029, k Současnému stavu plnění 
úkolů z usnesení vlády z 28. června 1999 č. 672, k organizačnímu a materiálnímu    
zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému tak, že se 
 
                1. zrušuje příloha č. 1 uvedeného usnesení - Zásady organizace a materiální-
ho zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému,  
 
                2. v příloze č. 2 uvedeného usnesení - Harmonogram zabezpečení leteckých 
středisek Ministerstva vnitra a stanovišť letecké záchranné služby  
 
                    a) v části Rok 2007  
 
                        aa) Ministerstvo vnitra za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní: 
 
„10. Vyhodnotí průběh realizace projektu, dosavadní zkušenosti se zajišťováním letec-
kých činností na leteckých střediscích Ministerstva vnitra k plnění úkolů v IZS.“, 
 
                        ab) Ministerstvo zdravotnictví dosavadní text označí jako bod 1, za kte-
rý se vkládá nový bod 2, který zní:  
 
„2. Vyhodnotí provoz na stanovištích LZS v Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni, Čes-
kých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci a navrhne 
další způsob jejich provozu.“, 
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                    b) v části Rok 2008  
 
                        ba) Ministerstvo vnitra bod 10 zrušuje, 
 
                        bb) Ministerstvo zdravotnictví text bodu 2 nahrazuje textem, který zní: 
 
„2. Vyhlásí zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na provoz vrtulníkové techniky 
na stanovištích v Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ost-
ravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci na období od 1. ledna 2009.“; 
 
            II. schvaluje Zásady organizace a materiálního zajištění leteckých činností 
v Integrovaném záchranném systému, obsažené v příloze tohoto usnesení; 
 
           III. ukládá  
 
                1. ministru zdravotnictví zajistit vypsání veřejné zakázky podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na provozovatele vrtulníkové techniky pro 
stanoviště letecké záchranné služby v Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, 
Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Olomouci a Liberci na období od 1. ledna 2009, 
v termínu do 29. února 2008 a na základě výsledků zadávacího řízení uzavřít 
s vybranými provozovateli obchodní smlouvy na dobu ne kratší šesti let a ne delší než 
deset let, 
 
                2. ministrům zdravotnictví, vnitra a ministryni obrany zajistit uzavření         
či aktualizaci již uzavřených veřejnoprávních meziresortních dohod k zajištění vrtulní-
kové techniky pro účely letecké záchranné služby na stanovištích v Praze a Plzni       
po 1. lednu 2009, 
 
                3. ministru vnitra zpracovat a předložit vládě do 31. prosince 2007 návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších  předpisů, umožňující využití leteckých prostředků Ministerstva vnitra pro 
potřeby letecké záchranné služby v případech nebezpečí z prodlení a nestačí-li síly a 
prostředky letecké záchranné služby,  
 
                4. ministrům zdravotnictví, vnitra, dopravy a ministryni obrany spolupraco-
vat na zabezpečení úkolů tohoto usnesení. 
 
 
Provedou: 

ministři zdravotnictví, 
vnitra, dopravy, 
ministryně obrany 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r.  

 


