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Jednotné evropské číslo tísňového volání (112) je tísňová 

linka fungující ve všech státech Evropského hospodářského 

prostoru a ve Švýcarsku a byla zavedena na základě 

rozhodnutí Rady Evropských společenství o zavedení 

jednotného evropského čísla tísňového volání. 

Pro přístup k tomuto tísňovému volání bylo stanoveno 

telefonní číslo 112. Rozhodnutí Rady jako přímo 

aplikovatelný závazný předpis stanovilo členským státům 

povinnost toto číslo zavést nejpozději do 31. prosince 1996. 

Bylo ponecháno na rozhodnutí každého státu, zda bude číslo 

112 jediným tísňovým číslem, nebo zda si zároveň ponechá 

svá stávající národní čísla. 

Členským státům je uložena povinnost zajistit bezplatný přístup k tísňovému volání 

prostřednictvím čísla 112 na celém území; zajistit, aby tato volání byla zodpovězena co 

nejkvalitněji; zajistit, aby provozovatelé telekomunikačních sítí poskytli informace o poloze 

volajícího pracovišti pro příjem tísňového volání a zajistit odpovídající informovanost občanů o 

existenci a způsobu použití čísla 112. 

Evropská komise dne 15. prosince 2008 potvrdila, že jednotné evropské číslo 112 je úspěšně 

implementováno v souladu se směrnicí již ve všech členských státech Evropské unie. 

Linka 112 v České republice 

Rozhodnutím vlády byl k příjmu tísňového volání na lince 112 určen Hasičský záchranný sbor. K 

zajištění tohoto příjmu bylo vybudováno 14 telefonních center tísňového volání umístěných v 

sídlech hasičských záchranných sborů krajů, jejichž testovací provoz byl ukončen v červnu 2004. 

Tato telefonní centra jsou v rámci České republiky navzájem hlasově a datově propojena a jsou 

vzájemně plně zastupitelná. V případě přetížení nebo výpadku v jednom kraji jsou hovory 

automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112, aniž by to volající 

poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tak garance, že se občan vždy dovolá. Operátoři 

telefonních center tísňového volání 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, 

ale rovněž v angličtině nebo němčině. 

Linka 112 v evropských státech 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je zavedeno ve všech členských státech 

Evropské unie a dále také v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu. V 

Andoře je číslo 112 tísňovou linkou horské služby. Číslo 112 není v Evropě zavedeno v 

Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Makedonii, Moldavsku, Rusku a 

Srbsku. 
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Ve většině států funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání, 

pouze v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, 

Slovinsku, Švédsku a na Islandu, Kypru a Maltě je číslo 112 jediným tísňovým číslem. 

Hovory jsou přijímány typicky policií nebo hasičským sborem; v některých státech orgány civilní 

ochrany (Lucembursko, Slovensko), speciální státní organizací (Finsko, Rumunsko, Bulharsko) 

nebo speciálními call centry telekomunikačních operátorů (Irsko, Řecko, Švédsko, Spojené 

království). 

Ve standardu mobilních sítí je číslo 112 vyznačeno jako univerzální tísňové číslo. Toto číslo je v 

síti prioritizováno a službu lze aktivovat i bez vložené SIM karty či bez zadání PIN kódu, v 

případě absence signálu domovského operátora vytvoří telefon spojení prostřednictvím dostupné 

konkurenční sítě GSM. Většina telefonů umožňuje volbu 112 i bez odemčení zámku klávesnice. 

Podmínkou aktivace tísňové služby v síti je tedy jen dostupnost alespoň jedné sítě GSM a nabití 

baterie přístroje. 

Výhodou oproti národním číslům je lokalizace volajícího, neboť vzhledem k legislativním 

podmínkám EU musí být ke každému hovoru na linku 112 zpřístupněna informace o poloze 

volajícího. Identifikace místa volání významně zkracuje čas potřebný pro poskytnutí účinné 

pomoci při mimořádné události. 

 

Země Policie Hasiči Záchranka  SOS 

Bosna a Hercegovina 122 123 124   

Bulharsko 166 160 150 112 

Česká republika 158 150 158 112 

Francie 17 18 15 112 

Chorvatsko 92 93 94 112 

Itálie 113 115 118 112 

Maďarsko 107 105 104 112 

Německo 110 112 112 112 

Polsko 997 998 999 112 

Portugalsko       112 

Rakousko 133 122 144 112 

Rumunsko 955 961 981 112 

Rusko 2 1 3   

Slovensko 158 150 158 112 

Slovinsko 113     112 

Španělsko 91   92 112 

Švédsko       112 

Švýcarsko 117 118 144 112 

Turecko 155 110 112 112 

Ukrajina 2 1 3   

USA       911 

Velká Británie 999 999 999 112 

 


