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1. Základní východiska 

ešení akutních zdraví i život ohrožujících stav  vyžaduje poskytnutí rychlé a ú elné pomoci. 
Pomoc je podmín na bezchybným fungováním a návazností jednotlivých lánk  et zce 
p ežití – co nejrychlejší aktivací zdravotnické záchranné služby, okamžitým zahájením 
poskytování první pomoci na míst  události a zajišt ním rychlé návaznosti profesionálních 
zdravotních služeb. Správn  poskytovaná první pomoc na míst  p íhody je klí ovým 
momentem, který m že v ad  p ípad  ovlivnit p ežití pacienta anebo pr b h jeho další lé by. 
Plošné ovlivn ní kvality první pomoci poskytované náhodnými sv dky na míst  události je 
obtížné – školení a osv ta široké laické ve ejností je asov  i ekonomicky náro nou cestou. 
Racionální možností, jak zvýšit kvalitu poskytované první pomoci, je proškolování a výcvik 
vybraných menších skupin poskytovatel  první pomoci na vyžádání (tzv. first responder ) a 
jejich systémové využívání v p ípad  pot eby. V ad  evropských zemích je tento zp sob 
zajišt ní poskytnutí kvalitní první pomoci do p íjezdu zdravotnické záchranné služby využíván 
stále ast ji. 

Hlavním cílem využívání first responder  je snaha o zlepšování výsledk  lé by život 
ohrožujících stav , nap . srde ních zástav nebo masivního krvácení, zejména pokud existuje 
reálný p edpoklad, že první pomoc poskytovaná náhodnými sv dky události není možná nebo 
je provád na s nižší efektivitou (nap . nevyškolenými laiky nebo zachránci bez pom cek).  

Dlouholeté zkušenosti s využíváním first responder  existují v oblastech s obtížn  dostupnou 
zdravotnickou záchrannou službou (nap . na horách nebo na venkov ). Na základ  
publikovaných výsledk  prokazujících významné zlepšení výsledk  kvalitního p ežití pacient  
p i poskytnutí první pomoci vyškolenými zachránci, zejména p i asné defibrilaci pomocí 
automatizovaného externího defibrilátoru (AED), se využívání vyškolených poskytovatel  
první pomoci na vyžádání v ad  vysp lých zemí rozší ilo rovn ž do oblastí s dob e dostupnou 
zdravotnickou záchrannou službou, v etn  m stských aglomerací. Odborné spole nosti 
ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) a ERC (European Resuscitation 
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Council) na základ  dostupných v deckých d kaz  doporu ují aktivaci vyškolených osob 
ochotných pomoci prost ednictvím textové zprávy nebo mobilní aplikace, pokud se nacházejí 
v blízkosti p edpokládané srde ní zástavy.  

Ve zp sobu organizace a rozsahu využívání first responder  na regionální úrovni existuje 
velká variabilita, která reflektuje lokální odlišnosti v dostupnosti zdravotnické záchranné služby 
na území daného kraje, demografické a geografické charakteristiky jednotlivých území, rovn ž 
tak historické souvislosti v oblasti vzd lávání a dosavadní spolupráci poskytovatel  
zdravotnické záchranné služby s r znými poskytovateli první pomoci.  

Tento metodický pokyn stanovuje jednotnou koncepci systému poskytování první pomoci na 
vyžádání v eské republice za ú elem dosažení jeho maximální efektivity p i sou asném 
zajišt ní vysoké bezpe nosti pro pacienty. 

 

2. Definice pojm  

První pomoc je souborem základních odborných a technických opat ení vedoucích k záchran  
života i zdraví, která lze provést bez jakéhokoliv vybavení nebo s použitím jednoduchých 
pom cek (nap . AED, protektivní pom cky, obvazový materiál apod.), pokud jsou dostupné. 
První pomoc zahrnuje nap . p erušení p sobení sil bezprost edn  ohrožujících zdraví nebo 
život postiženého, p ivolání zdravotnické záchranné služby a úkony, které slouží k záchran  
života nebo zábran  zhoršení jeho stavu (zástava život ohrožujícího krvácení, resuscitace 
apod.). 

Sv dek události je jakákoliv osoba, která se u události s ohrožením zdraví i života vyskytla 
náhodn  a první pomoc poskytuje na základ  svých znalostí a dovedností, anebo poskytuje 
tzv. telefonicky asistovanou první pomoc na základ  instrukcí operátora zdravotnického 
opera ního st ediska (dále jen ZOS) po zavolání na tís ovou linku 155, nebo po p epojení na 
tuto linku z opera ního st ediska ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS). 
Sv dek události není na její místo vyslán ani na ni není upozorn n opera ním st ediskem 
jakékoliv složky IZS. 

First responder je proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání, který je zapojen do 
systému koordinovaného a aktivovaného ZOS poskytovatele zdravotnické záchranné služby 
p íslušného kraje.  

Podle formy uzav eného smluvního vztahu za ú elem poskytování první pomoci na vyžádání 
je možné first respondery rozd lit do dvou základních skupin: 

a) First responde i IZS jsou p íslušníci základních a ostatních složek IZS, nap . 
Hasi ského záchranného sboru R, Policie R, Horské služby R apod., vyzvaní 
k poskytnutí první pomoci na základ  žádosti ZOS prost ednictvím svého vlastního 
opera ního st ediska. Poskytování první pomoci na vyžádání vykonávají v rámci 
pracovn -právního vztahu uzav eného se svým zam stnavatelem (nebo svou 
organizací) v rámci IZS. P ípadné využívání first responder  IZS v systému 
poskytování první pomoci stanovuje smluvní vztah p íslušné složky IZS 
s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby p íslušného kraje. Smlouva o 
poskytování první pomoci na vyžádání rovn ž stanovuje povinnosti poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby v oblasti odborné p ípravy first responder  a stanovuje 
její rozsah. First responde i IZS jsou obvykle vybaveni AED. 
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b) Dobrovolni tí first responde i (angl. volunteer first responders) jsou vyškolení 
zachránci poskytující první pomoc dobrovoln  na základ  výzvy nebo notifikace ZOS. 
Podmínkou jejich za azení do systému je uzav ení dobrovolnické smlouvy 
s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby p íslušného kraje. Pro zajišt ní 
innosti dobrovolnických first responder  jsou preferováni zdravotni tí pracovníci 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby, kte í nejsou v dob  aktivace ve výkonu 
svého povolání. Dobrovolni tí first responde i jsou odborn  p ipraveni k poskytování 
první pomoci s využitím jednoduchých pom cek, zpravidla však nejsou vybaveni AED. 
Systém dobrovolnických first responder  m že ve vybraných lokalitách dopl ovat 
systém first responder  IZS, výhradn  však na základ  rozhodnutí p íslušného 
poskytovatele zdravotnické záchranné služby. 

Dobrovolník je definován jako osoba, která se v dom  a svobodn  rozhodne v novat ást 
svého asu, energie a schopností ve prosp ch druhých a tuto innost vykonává bezplatn . Za 
dobrovolnickou službu se nepovažuje innost týkající se uspokojování osobních zájm , anebo 
je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výd le né innosti anebo v pracovn právním 
vztahu, služebním pom ru nebo lenském pom ru. 

 

3. Podmínky vzd lávání first responder  

Rozsah pot ebného minimálního vzd lání first responder  stanovuje, garantuje a ov uje 
poskytovatel zdravotnické záchranné služby p íslušného kraje. P ed za azením do systému 
musí každý first responder absolvovat úvodní certifikovaný kurz ERC Kardiopulmonální 
resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (KPR/AED) nebo podobný 
kurz odpovídajícího rozsahu, který je garantován zdravotnickou záchrannou službou 
p íslušného kraje. Platnost certifikátu kurzu KPR/AED je maximáln  5 let, po uplynutí této doby 
je nutné certifikát obnovit. Zdravotnická záchranná služba stanovuje rovn ž rozsah povinného 
kontinuálního vzd lávání first responder  podle úrovn  jejich znalostí a dovedností, minimáln  
však 1x ro n . P i využívání first responder  k jiným zásah m, než u pacient  
s p edpokládanou náhlou zástavou ob hu musí být úvodní kurz rozší en o výuku poskytování 
první pomoci p i ešení dalších neodkladných stav , které definuje zdravotnická záchranná 
služby podle svých specifických požadavk . Podmínkou využívání dobrovolnických first 
responder  z ad laické ve ejnosti je doložení platného certifikátu ERC o úsp šném 
absolvování kurzu KPR/AED, ILS (Intermediate Life Support) nebo ALS (Advanced Life 
Support) nebo podobných kurz  odpovídajícího rozsahu, které jsou garantovány p íslušnou 
zdravotnickou záchrannou službou. Platný certifikát ERC nemusí doložit dobrovolni tí first 
responde i, pokud jsou zárove  zdravotnickými pracovníky zdravotnické záchranné služby 
p íslušného kraje. 

 

4. Indikace pro aktivaci first responder  

First responde i jsou aktivováni výhradn  operátory ZOS zdravotnické záchranné služby 
p íslušného kraje na základ  p íjmu a vyhodnocení tís ového volání a stanovení stupn  
naléhavosti tís ové výzvy. Zpravidla se jedná o události prvního stupn  naléhavosti, kdy 
dochází k selhávání základních životních funkcí postiženého, situace na míst  není z ejmá 
nebo hrozí nebezpe í z prodlení. Nej ast jším d vodem pro aktivaci first responder  jsou 
srde ní zástavy vyžadující zahájení resuscitace. First responde i IZS mohou být aktivováni 
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rovn ž p i událostech nižšího stupn  naléhavosti, zejména v oblastech s delšími dojezdovými 
asy zdravotnické záchranné služby. Rozsah indikací pro aktivaci first responder  je 

doporu eno definovat ve smlouv  o poskytování první pomoci na vyžádání uzav ené mezi 
poskytovatelem zdravotnické záchranné služby a spolupracujícími složkami IZS, p ípadn  
v dobrovolnické smlouv  uzavírané s dobrovolnickými first respondery. 

 

5. Zp sob aktivace a opera ního ízení first responder  

First respondery aktivuje výhradn  ZOS zdravotnické záchranné služby p íslušného kraje na 
základ  rozhodnutí operátora, p ípadn  automaticky generovanou výzvou k aktivaci na 
základ  p edem definovaného algoritmu. P edání výzvy k zásahu m že být first responder m 
zajišt no pomocí telefonického spojení, mobilní aplikace, textové zprávy anebo 
prost ednictvím opera ního st ediska složek IZS. Metodiku aktivace first responder  stanovuje 
provozní ád konkrétního ZOS podle využívaných složek a zp sob  aktivace, které jsou 
v daném kraji pro tuto službu využívány. Operátor ZOS musí být rovn ž schopen výzvu 
k zásahu first respondera kdykoliv zrušit, zejména pokud není jeho pomoc nadále pot ebná. 
First responder m že být ze zásahu odvolán na základ  rozhodnutí operátora ZOS nebo 
automaticky po dojezdu první výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby na místo 
události. 

Konkrétní zp soby aktivace a opera ního ízení first responder  se doporu uje definovat ve 
smlouv  o poskytování první pomoci na vyžádání uzav ené mezi poskytovatelem zdravotnické 
záchranné služby a spolupracujícími složkami IZS, p ípadn  v dobrovolnické smlouv  
uzavírané s dobrovolnickými first respondery. 

 

6. Požadavky na dostupnost first responder  

Tvorba sít  first responder  IZS, p ípadn  dobrovolnických first responder , její rozsah a 
konkrétní indikace pro její využívání jsou pln  v kompetenci zdravotnické záchranné služby 
p íslušného kraje v závislosti na demografických, geografických a dalších parametrech (viz 
bod 1, odst. 4).  

Existencí sít  first responder  není dot ena možnost nákupu a využívání AED pro ur itou 
skupinu osob s vlastním systémem aktivace. Registr osob a subjekt  poskytujících první 
pomoc na vyžádání eviduje p íslušná zdravotnická záchranná služba. 

 

7. Vyhodnocování spolupráce 

Evidenci zásah  a ú innost využívání first responder  provádí zdravotnická záchranná služba 
p íslušného kraje.  

 

8. Právní aspekty 

First responder není zdravotnickým pracovníkem s odbornou zp sobilostí, pop . 
specializovanou zp sobilostí, zvláštní odbornou zp sobilostí, zvláštní specializovanou 
zp sobilostí dle zákona . 96 /2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp sobilosti 
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k výkonu neléka ských zdravotnických povolání a k výkonu inností souvisejících 
s poskytováním zdravotní pé e a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o 
neléka ských zdravotnických povoláních), ve zn ní pozd jších p edpis , nebo zákona . 
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp sobilosti a specializované 
zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního léka e a farmaceuta, ve zn ní 
pozd jších p edpis .  

Z právního hlediska se v p ípad  poskytování první pomoci na vyžádání jedná o laickou první 
pomoc, kterou poskytuje dobrovolník. V rámci navrhovaného systému je zapojení laických 
dobrovolník  podmín no absolvováním školení, kurz  první pomoci, a to v pravidelných 
intervalech k udržení znalostí a dovedností. 

První pomoc poskytovaná first responderem vychází z obecné preven ní povinnosti každého 
lov ka, je obecn  definována v ustanovení § 2900 a násl. zákona . 89/2012, ob anský 

zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , podle kterého má každý povinnost po ínat si p i svém 
konání tak, aby nedošlo k ned vodné újm  na svobod , život , zdraví nebo na vlastnictví 
jiného. Povinnost zakro it na ochranu jiného má ten, kdo m že podle svých možností a 
schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí v d t, že hrozící závažností zjevn  
p evyšuje, co je t eba k zákroku vynaložit, v tomto p ípad  odvrátit hrozící škodu na zdraví 
postižené osoby. Co se týká odpov dnosti za škodu, podle § 2906 zákona . 89/2012, 
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , není first responder – laik aplikující první 
pomoc povinen k náhrad  újmy tím zp sobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit 
nebezpe í jinak nebo nezp sobí-li následek zjevn  stejn  závažný nebo ješt  závažn jší než 
újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze (tzv. jednání v krajní 
nouzi). 

Co se týká trestn právní odpov dnosti, zákon . 40/2009, trestní zákoník, ve zn ní pozd jších 
p edpis , stanoví v ustanovení § 150 trestní odpov dnost za trestný in „Neposkytnutí první 
pomoci“. Pro p ípadnou trestní odpov dnost za postup p i poskytnutí první pomoci je nutné, 
aby first responder svým jednáním jednak naplnil skutkovou podstatu konkrétního trestného 
inu a musí tak u init zavin n , tj. úmysln  nebo nedbalostn . Neúmyslný trestný in vyžaduje, 

aby viník bu  v d l, že m že následek zp sobit, ale nedbal toho, anebo sice nev d l, ale 
v d t m l a mohl. P i posouzení trestní odpov dnosti za následky poskytnutí první pomoci se 
aplikuje ustanovení § 28 odst. 1 zákona . 40/2009, trestní zákoník, ve zn ní pozd jších 
p edpis  stanoví, které stanoví, že se nejedná o trestný in, pokud n kdo odvrací nebezpe í 
p ímo hrozící zájmu chrán nému trestním zákonem (tj. nebezpe í na zdraví a život ). Nejde 
o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpe í za daných okolností odvrátit jinak anebo 
zp sobený následek je z ejm  stejn  závažný nebo ješt  závažn jší než ten, který hrozil, 
anebo byl ten, komu nebezpe í hrozilo, povinen je snášet. 

Poskytovatel zdravotnické záchranné služby odpovídá za poskytnutí p ednemocni ní 
neodkladné pé e na náležité odborné úrovni dle ustanovení § 4 odst. 5 zákona . 372/2011 
Sb., o zdravotních službách, v platném zn ní, od okamžiku p evzetí pacienta zdravotnickým 
pracovníkem, zam stnancem zdravotnické záchranné služby p íslušného kraje. Ponese také 
odpov dnost za poskytování instrukcí k zajišt ní první pomoci prost ednictvím sít  
elektronických komunikací v rozsahu § 11 odst. 2 písm. d) zákona . 374/2011 Sb., o 
zdravotnické záchranné služb , v platném zn ní. ZOS i v p ípad  využití first respondera 
nadále metodicky vede telefonicky asistovanou první pomoc nezbytnou do p íjezdu výjezdové 
skupiny na místo události. 
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Na základ  tohoto metodického pokynu a související metodiky pro poskytování laické první 
pomoci na vyžádání odpovídá poskytovatel zdravotnické záchranné služby p íslušného kraje 
za p ípravu kurz  první pomoci pro své spolupracující first respondery, za pravidelnost 
provád ných kurz  a za teoretickou i praktickou nápl  t chto kurz  v rozsahu stanoveném 
tímto metodickým pokynem. 
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