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Celkem je v síti Pegas registrováno (užívá ji) více než 29 000 uživatelů (radiostanic). 
Rádiová síť Pegas je integrována do všech operačních středisek Policie ČR a Hasičského 
záchranného sboru ČR a zdravotnické záchranné služby.  

 

Obr. 1. Podíl počtu koncových zařízení podle jednotlivých uživatelů v říjnu 2013  

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra  

 

Tab. 1. Počty terminálů sítě Pegas podle jednotlivých složek v říjnu 2013  

Uživatel Počet Podíl 

Policie ČR  16 921 58,30 % 

Hasičský záchranný sbor ČR včetně sborů dobrovolných hasičů 7 147 24,63 % 

Ministerstvo vnitra 1 922 6,62 % 

Zdravotnické záchranné služby krajů 1 366 4,71 % 

Armáda ČR 890 3,07 % 

Servisní organizace, školy 427 1,47 % 

Obecní (městská) policie 169 0,58 % 

Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory  162 0,55 % 

Odbory krizového řízení krajských úřadů 14 0,05 % 

ČEPS, a. s.  4 0,01 % 



CELKEM 29 022 100,00 % 

Zdroj: Ministerstvo vnitra  



Uživateli sítě Pegas jsou následující subjekty (včetně zdůvodnění dle zákona):  

1. Základní složky IZS podle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS:  
a. Policie ČR;  
b. Hasičský záchranný sbor ČR;  
c. „jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany“:  
• vybrané sbory dobrovolných hasičů (ostatní dobrovolné sbory užívají 

analogové radiostanice a mobilní telefony v sítích veřejných operátorů, 
protože v síti Pegas pro jejich připojení není dosud dostatek kapacity, což 
má vyřešit tento projekt);  

d. zdravotnická záchranná služba.  

2. Ostatní složky IZS podle § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS:  
a. „vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil“:  

• Armáda ČR – vybrané složky, které jsou vyčleněny k účasti při odezvách na 
mimořádné události;  

b. „ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory“, které mohou být povolány k plnění 
úkolů policie, pokud síly a prostředky policie nebudou dostatečné k zajištění 
vnitřního pořádku a bezpečnosti, což platí i při mimořádných stavech.  

c. „ostatní záchranné sbory“ / „neziskové organizace a sdružení občanů“:  
• Vodní záchranná služba Českého červeného kříže – jedno ze čtyř jejích 

deklarovaných poslání je aktivní účastenství v IZS;  

d. „havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby“:  
• ČEPS, a. s. – vybrané útvary, které používají radiostanice Pegas pro účely 

odezvy na mimořádné události v oblasti přenosové sítě elektrické energie;  

3. Ministerstvo vnitra podle § 7 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS:  
• vybrané složky, které plní úkoly v oblasti přípravy na mimořádné události, 

IZS a ochrany obyvatelstva podle odst. 1 písm. a) zákona, přičemž řídí 
výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS podle 
odst. 2 písm. d) zákona;  

• vybrané složky, které zabezpečují ústřední koordinaci záchranných 
a likvidačních prací podle odst. 3 zákona, jestliže (písmena dle odstavce 
zákona):  
a) mimořádná událost přesahuje státní hranice České republiky a je 

nutná koordinace záchranných a likvidačních prací nad rámec 
příhraničních styků, nebo  

b) mimořádná událost přesahuje území kraje a velitel zásahu (§ 19) 
vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, anebo  

c) o tuto koordinaci požádá velitel zásahu (§ 19), starosta obce 
s rozšířenou působností nebo hejtman.  

4. Orgány obce, které podle § 15 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, zajišťují 
připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných 
a likvidačních prací:  

• obecní policie – v současnosti užívá síť Pegas pouze Městská policie 
Ostrava;  

5. Orgány kraje podle § 14a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení:  
• odbory krizového řízení krajů – nyní pouze některé kraje.  



 

Obr. 2. Vymezení rozsahu působnosti složek, orgánů a organizací v rámci IZS při 
odezvě na vzniklou mimořádnou událost  

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra  

 

Míra zainteresovanosti jednotlivých složek, orgánů a organizací v rámci krizového řízení 
a IZS je zakotvena v legislativních normách a je součástí bezpečnostního systému ČR. 
Normativní zabezpečení oblasti krizového řízení a IZS je realizováno v rámci vnitřní 
bezpečnosti, kde je základem řešení v oblasti havarijní a krizové připravenosti sil 
a prostředků odezvy při krizových stavech.  

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému vymezuje IZS, stanoví 
složky IZS a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost 
a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 
a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 
záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 
stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.  

• § 4 odst. 1 zákona stanovuje, že základní složky IZS (tj. Hasičský záchranný sbor ČR, 
jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 
ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR) zajišťují nepřetržitou 

pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení 
a neodkladný zásah v místě mimořádné události a za tím účelem rozmisťují své 
síly a prostředky po celém území ČR. 

• § 4 odst. 2 zákona stanovuje, že ostatní složky IZS (tj. vyčleněné síly a prostředky 
ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, 
orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 
zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít 
k záchranným a likvidačním pracím) poskytují při záchranných a likvidačních 
pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají ostatními 



složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro 
poskytování specializované péče.“  

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), stanovuje působnost 
a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva 
a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 
nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením, a při jejich řešení. 


