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Účtování zásahů ÖBRD - LOrg NÖ/W 
Informace pro oběti nehod 

 
Tyto informace slouží obětem nehod a zúčastněným stranám k zpřehlednění účtovacího systému Rakouské 
horské záchranné služby, zemské organizace Dolní Rakousko/Vídeň (zkráceně ÖBRD LOrg NÖ/W). 
Účtování zásahů je důležitým pilířem pro zachování Rakouské horské záchranné služby. 
 
Paušální účtovací systém (hodina zásahu místní jednotky)  
ÖBRD LOrg NÖ/W účtuje provedené záchranné práce na základě paušálního systému. Jedná se o paušální 
hodinové sazby, v nichž jsou zahrnuty náklady na všechny záchranáře, vozidla účastnící se zásahu a také na 
materiál. Existují tři různé paušály, které se použijí v závislosti na intenzitě zásahu. Paušál se stanoví podle 
nákladů na účtovaný zásah.  
 
Standardní zásah 414,- EUR/hod. a místní jednotku 
V tomto případě se jedná o zásah, který může provést středně velký tým horské záchranné služby. 
 
Malý zásah 170,- EUR/hod. a místní jednotku 
V tomto případě se jedná o zásah s nízkými náklady, který provede malý počet horských záchranářů.  
Např.: maximálně jedna zachraňovaná osoba; zásah na lesní cestě s příjezdovou komunikací; zásah na 
sjezdovce atd. 
 
Velký zásah 828,- EUR/hod. a místní jednotku 
V tomto případě se jedná o velmi intenzivní zásah, při němž je mimo jiné nasazena více než jedna místní 
jednotka. 
Takový zásah vyžaduje kromě vysokých nákladů na tým i vyšší náklady na materiál. K tomu může dojít 
především při velkých akcích (např. pátrací akce) a zvláště obtížných a nákladných záchranných pracích. 
 
Paušální příplatek při lavinovém zásahu 414,- EUR/jednorázově  
Vzhledem k tomu, že je při lavinovém zásahu automaticky zalarmováno 6 - 13 místních jednotek, při tomto 
typu zásahu se z důvodu vysokých nákladů vždy účtuje jednorázový příplatek. Základní účtování je vždy 
jeden z výše uvedených paušálů. 
 
Zvláštní účtování 
Při zásazích zvláštního druhu existuje možnost „zvláštních účtování“. Jedná se o speciální případy nad rámec 
normy, které individuálně stanoví zemské vedení. 
  
 
Doba zásahu 
Doba zásahu je období od zalarmování až do ukončení zásahu našich zásahových sil. 
V každém případě je účtována minimálně jedna hodina. Každá započatá 
hodina, pokud trvá déle než 30 minut, se navíc zaokrouhlí a zaúčtuje. 
 
Doba zásahu 15 min. > účtuje se 1 hodina 
Doba zásahu 3 hod. a 15 min. > účtují se 3 hodiny 
Doba zásahu 5 hod. a 45 min. > účtuje se 6 hodin 
 
Záchrana zvířat 
ÖBRD LOrg NÖ/W účtuje záchranu zvířat stejně jako záchranu člověka. Proto se uplatní stejné účtovací 
paušály, jaké jsou uvedeny výše. 
V tomto případě bude faktura vystavena majiteli. 
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Platnost 
Tento režim účtování platí pro všechny zásahy od 1. 1. 2020. ÖBRD LOrg NÖ/W si vyhrazuje úpravu paušálů 
podle indexace. 
 
Platební podmínky 
Přiložená faktura za náklady musí být zaplacena nezávisle na případném uhrazení nákladů ze stávajících 
pojištění nákladů na záchranu předem přímo Rakouské horské záchranné službě Dolní Rakousko/Vídeň. 
Zachráněná osoba (v případě nezletilých osob zákonný zástupce) obdrží fakturu za náklady. Ta musí být 
zaplacena přímo ÖBRD NÖ/W a může být předložena stávající pojišťovně (v případě platného pojistného 
krytí). Fakturu za náklady obdrží i sponzorující členové horské záchranné služby a mohou ji předložit 
příslušné zemské organizaci (viz následující bod). 
  
 
Sponzoři/podporující členové 
Jste-li Vy nebo Váš manžel/manželka, resp. druh/družka „sponzorem“, resp. „podporujícím členem“ - s 
preventivním pojištěním nákladů na záchranu - je pro Vás a děti žijící ve společné domácnosti do dovršení 
věku 18 let k dispozici preventivní pojištění nákladů na záchranu, z něhož budou pokryty náklady na 
záchranu. 
 
K vyřízení škodní události od Vás potřebujeme následující dokumenty: 

 Faktury za náklady vzniklé při záchranné akci (například záchrana v horách, záchrana na sjezdovce, 
vrtulník atd.) - v originále 

 Kopii dokladu o zaplacení sponzorského příspěvku jako potvrzení o převodu (potvrzení platby/výpis 
z bankovního účtu) 

 Číslo sociálního pojištění a název sociální pojišťovny 
 Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), kde Vás můžeme zastihnout 
 Sdělte nám prosím také, zda jste uzavřeli další pojištění, z něhož jsou pokryty také náklady na 

záchranu. 
 
Pokud jste sponzorem zemské organizace NÖ/W nebo jedné z 30 místních jednotek v NÖ/W, zašlete nám 
potřebné dokumenty k vyřízení škodní události poštou na adresu: 
Österreichischer Bergrettungsdienst, LOrg NÖ/W, Schelleingasse 26/2/2, 1040 Wien. 
 
Chcete-li se stát sponzorem horské záchranné služby a využít v budoucnu ochrany prostřednictvím 
preventivního pojištění nákladů na záchranu, můžete tak učinit uhrazením sponzorského příspěvku ve výši 
nejméně 24,- EUR. Z preventivního pojištění nákladů na záchranu za Vás budou v případě nouze uhrazeny 
vynaložené náklady na pátrání a záchranu do částky 15 000,- EUR.  
Nejen za Vás, ale i za Vaši rodinu (manžel/manželka nebo druh/družka a děti žijící ve společné domácnosti 
do dovršení věku 18 let)! 
Formulář žádosti a přesné informace lze nalézt na internetových stránkách ÖBRD https://bergrettung-
nw.at/jetzt-unterstuetzen/foerderer-werden . 
 
Další informace 
Jelikož v mnoha případech existuje možnost úplného nebo částečného proplacení nákladů na záchranu z 
případně uzavřených pojištění nákladů na záchranu, chceme Vás na základě svých zkušeností na tuto 
skutečnost zvláště upozornit: Pro členy alpských spolků (např.: ÖAV, ÖTK, Naturfreunde atd.) existuje 
možnost proplacení nákladů na záchranu prostřednictvím této organizace. Držitelé kreditních karet (např.: 
Visa atd.) a členové autoklubů jsou případně také pojištěni pro případ vzniku nákladů na záchranu, přičemž 
konkrétní podmínky pojištění je nutno vyjasnit přímo se společností vydávající kreditní kartu, alpskými 
spolky nebo autokluby. 
 
ÖBRD LOrg NÖ/W čítá více než 1350 horských záchranářů, kteří jsou v pohotovosti 24 hodin denně, 365 dní 
v roce. Cílem našeho spolku je pomáhat všem obětem nehody, pohřešovaným, nemocným nebo jinak v 
nouzi se nacházejícím osobám, bez ohledu na druh nebo zavinění nouzové situace a mimo veřejnou silniční 
síť v drsném, zvláště alpském území, hledat je, pečovat o ně, vyprošťovat a evakuovat je. 
Příjmy z účtování zásahů se použijí k uhrazení nákladů za zásah, např. vozidla, výcvik záchranářů, nákup a 
uchovávání materiálu i další administrativní činnosti. 


