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POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru
ze dne 10. prosince 2019,
kterým se mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 53/2013, k odborné způsobilosti
zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách hasičských záchranných
sborů podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru
Čl. I
Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 53/2013, k odborné způsobilosti zaměstnanců
zařazených na vybraných funkcích v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků a
členů vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako
svoje zaměstnání v pracovním poměru, se mění takto:
1. V čl. 1 odst. 6 se na konci odstavce doplňuje věta „Přihlášku do kurzu k získání odborné
způsobilosti nebo do kurzu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti lze
podat i elektronicky prostřednictvím centrální evidence odborné způsobilosti (CEOZ).
2. V čl. 1 odstavec 9 zní:
„(9) V případě, že je zaměstnanec HZS podniku nebo člen SDH nově ustanoven na funkci
s požadavkem na odbornou způsobilost:
a) kterou v minulosti již získal nebo
b) která mu mohla být uznána v souladu s čl. 3 nebo 4 tohoto pokynu např. na základě
absolvování Ověřovacího studijního programu pro získání odborné způsobilosti na
úseku požární ochrany nebo absolvování Střední odborné školy požární ochrany a
Vyšší odborné školy požární ochrany (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“), ale osvědčení
pozbylo platnosti uplynutím doby, nebo osvědčení nebylo vydáno, může tuto
odbornou způsobilost opět získat absolvováním kurzu k prodloužení platnosti
osvědčení
o odborné způsobilosti nebo vykonáním zkoušky.“.
3. V čl. 2 odst. 4 se slova „ve Frýdku-Místku“ zrušují.
4. V čl. 2 odst. 7 poslední větě se za slova “Ředitel ŠVZ HZS ČR“ vkládají slova „ , ředitel
SOŠ PO a VOŠ PO“.
5. V čl. 3 odst. 2 se slova „dobu 5 let od data úspěšného“ zrušují.
6. V čl. 3 odstavec 3 zní:
„(3) Studium na středních školách, které vyučují obor vzdělání požární ochrana nebo obor
vzdělání strojník požární techniky a mají uzavřenou dohodu o spolupráci s MVgenerálním ředitelstvím HZS ČR a příslušným HZS kraje (dále jen „spolupracující
školy“), se považuje za adekvátní přípravu k získání odborné způsobilosti. Absolventi
spolupracujících škol mohou požádat o vykonání zkoušky odborné způsobilosti v rozsahu
kurzu
uvedeného
v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 1 a 2 po vykonání maturitní
zkoušky.“.
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7. V čl. 3 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
8. V čl. 3 odstavec 4 zní:
„(4) Absolventi škol uvedení v odstavci 1 až 3 po předložení řidičského oprávnění k řízení
vozidel skupiny C a po dosažení věku 21 let mohou požádat o vykonání zkoušky odborné
způsobilosti v rozsahu kurzu uvedeného v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 4
po úspěšném ukončení školy.“.
9. V čl. 5 odst. 6 větě první a čl. 6 odst. 4 větě první se za slova „zašle HZS podniku jeho
osvědčení ŠVZ HZS ČR“ vkládají slova „nebo SOŠ PO a VOŠ PO“.
10. V čl. 5 odst. 6 a v čl. 6 odst. 4 se za slova „ředitel ŠVZ HZS ČR“ vkládají slova „nebo
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO“.
Čl. II
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Čj. MV-160536-1/PO-PVP-2019

Generální ředitel HZS ČR
genpor. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO
MV-generální ředitelství HZS ČR

