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POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 16. ledna 2013
k odborné způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
V souladu s § 24 odst. 1 písm. i) a § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, § 32 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., a § 19 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
I.

stanovím
další odborné požadavky pro služební místa v Hasičském záchranném sboru České
republiky (dále jen „HZS ČR“), které musí příslušník HZS ČR (dále jen „příslušník“)
splnit v případě ustanovení na služební místo a občan po přijetí do služebního poměru 1).
Čl. 1
Obecné zásady

(1) Každý příslušník, který je ustanoven na služební místo v HZS ČR, je povinen prokázat
odbornou způsobilost odpovídající jeho služebnímu místu. Odborná způsobilost se získává
zkouškou, zpravidla po předchozí odborné přípravě v kurzech k získání odborné způsobilosti,
respektive v kurzech k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti a prokazuje se
osvědčením o odborné způsobilosti (dále jen „osvědčení“). Příslušník je povinen prokázat
získání odborné způsobilosti do 12 měsíců ode dne ustanovení na služební místo 2).
(2) Odborná způsobilost příslušníků se člení podle služebních míst pro příslušníky:
a) na úseku IZS a výkonu služby v jednotkách PO,
b) na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování,
krizového řízení nebo operačního řízení,
c) na úsecích neuvedených pod písmeny a) a b).
(3) Kurzy se dělí na kurzy:
a)

základní odborné přípravy (Nástupní odborný výcvik - NOV, Základní odborná příprava
- ZOP) a k získání odborné způsobilosti podle služebního místa,
b) k prodloužení platnosti osvědčení,
c) specializační.
(4) Služební místa a jim odpovídající kurzy jsou uvedeny v příloze č. 1.
(5) Absolvováním kurzu není dotčen jiný zvláštní požadavek nebo další odborný požadavek 3)
bez jehož splnění nelze příslušníka na služební místo ustanovit (např. řidičské oprávnění), ani
požadavek pro výkon speciálních činností (např. obsluha motorových pil, práce ve výšce
a nad volnou hloubkou).
(6) Pokud je stanoveno tímto pokynem nebo jiným služebním předpisem, je pro výkon
služby na vybraných služebních místech požadováno vedle získání odborné způsobilosti
absolvování specializačního kurzu.

1)

2)
3)

§ 19 odst. 7 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona
č. 530/2005 Sb., § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 32 vyhlášky
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
§ 32 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
§ 19 odst. 5 a 6 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 530/2006 Sb.
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(7) Osvědčení o odborné způsobilosti se vydává na dobu pěti kalendářních let s účinností ode
dne vydání 4) (vykonání zkoušky k získání odborné způsobilosti nebo k prodloužení platnosti
osvědčení).
(8) Příslušné personální pracoviště podá přihlášku do kurzu k získání odborné způsobilosti
do jednoho měsíce od ustanovení příslušníka na služební místo. Přihlášku do kurzu
k prodloužení platnosti osvědčení musí personální pracoviště podat nejpozději 6 měsíců před
uplynutím platnosti osvědčení.
(9) Příslušnice a příslušníci, kteří nemohli nastoupit v řádném termínu do kurzu
k prodloužení platnosti osvědčení z důvodu mateřské dovolené, rodičovské dovolené,
dlouhodobé neschopnosti k výkonu služby nebo zařazení do některého druhu zálohy a nebo
z důvodu překážky na straně bezpečnostního sboru apod., a z tohoto důvodu pozbylo jejich
osvědčení platnost, se po pominutí výše uvedených důvodů bez zbytečného odkladu zařadí do
odpovídajícího kurzu k prodloužení platnosti osvědčení.
(10) Úspěšné absolvování zkoušky k prodloužení platnosti osvědčení se osvědčuje
prodloužením platnosti již vydaného osvědčení o 5 let od data ukončení jeho platnosti nebo
vydáním nového osvědčení, jehož platnost navazuje na datum ukončení platnosti původně
vydaného osvědčení.
(11) Pokud osvědčení pozbylo platnosti, musí příslušník vykonat zkoušku po předchozím
absolvování kurzu k získání odborné způsobilosti odpovídající služebnímu místu, na kterém
je zařazen. Příslušník nemusí absolvovat kurz, nýbrž pouze zkoušku na základě výjimky
udělené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení
odstavce 9.
(12) Dosažená odborná způsobilost zahrnuje i odbornou způsobilost získanou příslušníkem
v minulosti zkouškou, jejíž absolvování bylo stanoveno jako podmínka pro zařazení do kurzu 5)
v souladu s přílohou č. 2. Obdobně se postupuje v případě, že odborná způsobilost byla
získána v souladu s ustanoveními článků 6 a 7 pokynu.
(13) V případě, že příslušník je nově ustanoven na služební místo s požadavkem na odbornou
způsobilost, kterou:
a) v minulosti již získal nebo
b) mu mohla být uznána v souladu s článkem 6 nebo 7 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 ve Frýdku-Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“),

4)

5)

§ 35 odst. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
Příklad 1: Příslušník, který byl dříve zařazen na služebním místě s požadavkem na odbornou způsobilost
danou kurzem Takticko-strategické řízení, byl nově ustanoven na služební místo s požadavkem na odbornou
způsobilost danou kurzem Taktické řízení. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti získané v kurzu
Takticko-strategické řízení platí v tomto případě i pro služební místo, na které je příslušník nově ustanoven.
Příslušník pak dále prodlužuje svoji odbornou způsobilost v kurzu Taktické řízení.
Příklad 2: Příslušník, který byl dříve zařazen na služebním místě s požadavkem na odbornou způsobilost
danou kurzem Takticko-strategické řízení a v minulosti neabsolvoval kurz Požární prevence, byl nově
ustanoven na služební místo s požadavkem na odbornou způsobilost danou kurzem Požární prevence. Tento
příslušník musí získat nejpozději do 12 měsíců od ustanovení na dané služební místo odbornou způsobilost
v kurzu Požární prevence.
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ale osvědčení pozbylo platnosti uplynutím doby, nebo osvědčení nebylo vydáno, může tuto
odbornou způsobilost opět získat absolvováním kurzu k prodloužení platnosti osvědčení nebo
vykonáním zkoušky 6).
(14) Doklady o splnění podmínek pro zařazení do kurzu musí být příslušníkem předloženy
při nástupu do kurzu.
(15) Přehled o odborné způsobilosti příslušníků vede příslušné personální pracoviště, které
zajišťuje odesílání přihlášek. Za včasné podání přihlášky a vyslání příslušníka do kurzu
odpovídá příslušné personální pracoviště.
Čl. 2
Postup k získání odborné způsobilosti
(1) Příslušník vykonávající činnosti na úseku IZS a výkonu služby v jednotkách PO
absolvuje nástupní odborný výcvik (NOV), po jehož absolvování je schopen samostatně
vykonávat službu v jednotce PO na místě zásahu. Na tento kurz navazují další kurzy k získání
odborné způsobilosti dle zařazení na služební místo uvedené v příloze č. 1.
(2) Příslušník vykonávající činnosti na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva,
civilního nouzového plánování, krizového řízení nebo operačního řízení:
a)

absolvuje základní odbornou přípravu (ZOP) a následně absolvuje kurz k získání odborné
způsobilosti na příslušné služební místo (příloha č. 1) a
b) příslušník na úseku požární prevence je dále povinen nejpozději do jednoho roku po
získání odborné způsobilosti v kurzu Požární prevence absolvovat příslušný specializační
kurz podle služebního místa,
c) příslušník zařazený na služebním místě operační technik 112 je povinen nejpozději do
jednoho roku od ustanovení na služební místo absolvovat specializační jazykový kurz pro
operátory TCTV 112; tento specializační kurz se prodlužuje stejně jako odborná způsobilost,
d) příslušník zařazený na služebním místě operační důstojník musí prokázat, že v minulosti
absolvoval kurz Operační řízení (OŘ). V případě, že jej neabsolvoval, musí jej absolvovat
nejpozději do 12 měsíců od ustanovení na služební místo.
(3) Příslušník neuvedený v odstavci 1 a 2 získá odbornou způsobilost absolvováním základní
odborné přípravy (ZOP); po jejím absolvování je rovněž schopen výkonu samostatné činnosti
na místě zásahu vyjma činnosti v jednotce PO.
(4) Příslušník vykonávající činnost na úseku spojové služby mimo jednotku PO,
v chemických laboratořích, technických a účelových zařízeních, který k výkonu své činnosti
musí absolvovat kurz strojní služby, chemické služby, technické služby nebo spojové služby,
může tento kurz absolvovat po absolvování ZOP. Tento příslušník nemá odbornou
způsobilost pro výkon služby v jednotce PO.
Čl. 3
Odborná způsobilost při změně služebního místa
(1) Příslušník, který absolvoval NOV, při změně služebního místa absolvuje kurz odborné
způsobilosti dle svého zařazení na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva, civilního
nouzového plánování, krizového řízení nebo operačního řízení.
6)

Příklad 3: Příslušník v minulosti absolvoval kurz Požární prevence a poté vykonával funkci s požadavkem na
odbornou způsobilost získanou v kurzu Taktické řízení, kterou si obnovoval. Jeho osvědčení získané v kurzu
Požární prevence již pozbylo platnosti. Příslušník byl nově ustanoven na funkci s požadavkem na odbornou
způsobilost získanou kurzem Požární prevence. Příslušník absolvuje pouze kurz Požární prevence
k prodloužení platnosti osvědčení, nebo pouze zkoušku.
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(2) Příslušník, který absolvoval ZOP a má vykonávat činnosti na úseku IZS a výkonu služby
v jednotkách PO, musí absolvovat NOV.
(3) Nově ustanovený příslušník na služebním místě na úseku IZS a výkonu služby
v jednotkách PO, který absolvoval NOV pro HZS podniku, musí absolvovat ZOP.
Absolvováním NOV pro HZS podniku a absolvováním ZOP získá příslušník odbornou
způsobilost, jako by absolvoval NOV. Nově ustanovenému příslušníkovi se uznává odborná
způsobilost získaná v kurzech Strojník (ST), Strojní služba (T-STS), Chemická služba (TCHS), Technická služba (T-TS), Spojová služba (T-SP), Taktické řízení (TŘ) nebo Taktickostrategické řízení (TSŘ).
Čl. 4
Odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení
(1) Odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení může mít tyto formy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prezenční vzdělávání,
samostatné studium,
zpracování práce,
e-learningový kurz,
specializační kurzy, přednášky, semináře nebo instrukčně metodická zaměstnání
kombinace forem dle písmen a) až e).

(2) Konkrétní forma odborné přípravy k prodloužení odborné způsobilosti a způsob zkoušky
odborné způsobilosti jsou uvedeny v osnovách kurzu.
(3) Generální ředitel HZS ČR může u příslušníků ve služební hodnosti vrchní státní rada
nebo vrchní rada stanovit na základě svého rozhodnutí nebo na základě žádosti těchto
příslušníků formu odborné přípravy k prodloužení odborné způsobilosti a provedení zkoušky
odborné způsobilosti. Náměstci generálního ředitele HZS ČR mohou obdobně stanovit formu
odborné přípravy k prodloužení odborné způsobilosti a provedení zkoušky odborné
způsobilosti u příslušníků ve služební hodnosti vrchní rada, a to v rámci působnosti jimi
řízené sekce nebo při uplatňování liniového řízení.
Čl. 5
Příprava k prodloužení platnosti osvědčení
prováděná u hasičských záchranných sborů krajů a Záchranného útvaru HZS ČR
(1) Přípravou k prodloužení platnosti osvědčení příslušníků zařazených na služebním místě
vrchní referent, asistent (hasič, hasič-strojník, záchranář, záchranář-strojník) a vrchní asistent
se specializací lezec-instruktor, potápěč III. stupně, potápěč-instruktor, technický vedoucí
odstřelu nebo střelmistr se rozumí pravidelná odborná příprava podle právního předpisu 7).
(2) Zkoušku odborné způsobilosti příslušníci uvedení v odstavci 1 skládají před zkušební
komisí jmenovanou ředitelem hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“)
nebo velitelem Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen „ZÚ HZS ČR“) vždy do pěti let od
získání odborné způsobilosti pro funkci uvedenou v odstavci 1.
(3) Ředitel HZS kraje nebo velitel ZÚ HZS ČR jmenuje pro zkoušku odborné způsobilosti
nejméně tříčlennou zkušební komisi.

7)

§ 34 odst. 3 a § 36 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(4) Zkušební komise vypracuje společný protokol o zkoušce odborné způsobilosti a HZS
kraje nebo ZÚ HZS ČR jej spolu s osvědčeními absolventů zkoušky zašle příslušnému
vzdělávacímu zařízení 8), které na tato osvědčení vyznačí prodloužení platnosti osvědčení.
(5) Pokud příslušník uvedený v odstavci č. 1 nesloží zkoušku odborné způsobilosti před
zkušební komisí jmenovanou ředitelem HZS kraje nebo velitelem ZÚ HZS ČR, zašle HZS
kraje nebo ZÚ HZS ČR osvědčení Školnímu a vzdělávacímu zařízení HZS ČR (dále jen
„ŠVZ HZS ČR“), které zajistí nové přezkoušení v souladu s právním předpisem 9). Při
nevyhovujícím výsledku stanoví ředitel ŠVZ HZS ČR termín opravné zkoušky. Při
nevyhovujícím výsledku opravné zkoušky odebere ředitel ŠVZ HZS ČR příslušníkovi
osvědčení.
(6) Odebrání osvědčení provádí ředitel ŠVZ HZS ČR na základě neúspěšného výsledku
opravné zkoušky ke dni tohoto přezkoušení, současně tuto skutečnost vyznačí na stávajícím
osvědčení a informuje o této skutečnosti příslušné personální pracoviště.
Čl. 6
Absolventi středních a vyšších odborných škol
(1) Absolvent Střední odborné školy požární ochrany splňuje další odborný požadavek
v rozsahu kurzu NOV, ZOP, ST, T-CHS, T-TS, T-STS, T-SP, PP, OOB a KŘ a TŘ
uvedeného v příloze č. 2 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky.
(2) Absolvent Vyšší odborné školy požární ochrany splňuje další odborný požadavek
v rozsahu kurzu ZOP, ST, T-CHS, T-TS, T-STS, T-SP, PP, OOB a KŘ, OŘ, TŘ a TSŘ
uvedeného v příloze č. 2 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání absolutoria.
(3) Studium na středních odborných 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, se považuje za adekvátní přípravu
k získání odborné způsobilosti. Jejich absolventi mohou požádat po absolvování NOV
případně ZOP o vykonání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti dle
přílohy č. 3.
(4) Pro prodlužování platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolventům středních
a vyšších odborných škol platí ustanovení tohoto pokynu obdobně.
Čl. 7
Absolventi vysokých škol
(1) Obsah „Ověřovacího studijního programu pro získání odborné způsobilosti na úseku
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení určeného pro vysokoškolské
studium“ (dále jen „Ověřovací studijní program“) 10) je stanoven s ohledem na nároky výkonu
služby zvlášť pro úsek IZS a výkonu služby v jednotkách PO, pro úsek požární prevence a pro
úsek ochrany obyvatelstva, krizového řízení a CNP. Pro každý úsek je definován rozsah
znalostí, který musí absolvent vysokoškolského studia prokázat, aby získal odbornou
způsobilost pro jím zastávané služební místo na příslušném úseku.
8)

9)
10)

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku Místku, nebo Školní
a výcvikové zařízení HZS ČR v případě, že osvědčení vydalo OUPO Borovany, Brno, Frýdek-Místek nebo
Chomutov.
§ 35 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 200/2012 Sb.
§11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a Podmínky pro uznávání
odborné způsobilosti na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a CNP určené pro
absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku
požární ochrany vydané pod č.j. MV-24957-4/PO-VZ-2011.
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(2) Absolvent vysokoškolského studia v bakalářském nebo magisterském studijním
programu, který ukončil studijní obor v souladu s požadavky Ověřovacího studijního
programu v rozsahu stanoveném pro úsek IZS a výkon služby, splňuje po absolvování NOV
další odborný požadavek v rozsahu kurzu T-CHS, T-TS, T-SP a TŘ uvedeného v příloze č. 2.
(3) Absolvent vysokoškolského studia v bakalářském nebo magisterském studijním
programu, který ukončil studijní obor v souladu s požadavky Ověřovacího studijního
programu v rozsahu stanoveném pro úsek prevence, splňuje po absolvování ZOP další
odborný požadavek v rozsahu kurzu PP uvedeného v příloze č. 2.
(4) Absolvent vysokoškolského studia v bakalářském nebo magisterském studijním
programu, který ukončil studijní obor v souladu s požadavky Ověřovacího studijního
programu v rozsahu stanoveném pro úsek ochrana obyvatelstva, krizové řízení a CNP 11), po
absolvování ZOP splňuje další odborný požadavek v rozsahu kurzu OOB a KŘ uvedeného
v příloze č. 2.
(5) Pro prodlužování platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolventům vysokých škol
platí ustanovení tohoto pokynu obdobně.
Čl. 8
Posuzování odborné způsobilosti při kumulaci funkcí
Při kumulaci funkcí 12) musí příslušník splňovat odbornou způsobilost pro všechny funkce
a činnosti, které na služebním místě vykonává.
Čl. 9
Společná ustanovení
(1) Každý příslušník je po přijetí povinen absolvovat vstupní vzdělávání následné v rozsahu
Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech 13). Vstupní vzdělávání následné
probíhá v místě služebního působiště formou e-learningového kurzu organizovaného SOŠ PO
a VOŠ PO. Přezkoušení znalostí získaných v e-learningovém kurzu probíhá v úvodu ZOP
nebo NOV.
(2) V případě, že příslušník používá při výkonu funkce dýchací přístroj mimo činnosti
v jednotce (příslušník pro zjišťování příčin vzniku požárů, chemik apod.) a neabsolvoval
NOV, absolvuje pouze specializační kurz Nositel dýchací techniky.
(3) V případě, že příslušníka nelze vzhledem k činnostem na jeho služebním místě
jednoznačně zařadit do systému kurzů k získání odborné způsobilosti, určí služební
funkcionář kurz, ve kterém má získat odbornou způsobilost, a to v souladu s potřebami jeho
pracoviště.
(4) Výjimku z tohoto pokynu může udělit na základě písemné žádosti služebního
funkcionáře MV-generální ředitelství HZS ČR. Platnost výjimky musí být časově omezena na
nezbytně nutnou dobu ode dne jejího vydání a nesmí být v rozporu s právními předpisy.
(5) Pro účely tohoto pokynu se ochrannou obyvatelstva a krizovým řízení rozumí rovněž
civilní nouzová připravenost.

11)
12)
13)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti schváleno usnesením Bezpečnostní
rady státu č. 32 ze dne 3. července 2007.
Kumulací funkcí se rozumí případ, kdy příslušník podle popisu služební činnosti vykonává více funkcí či
činností, pro jejichž výkon je vyžadována různá odborná způsobilost. Zastupování není kumulace funkcí.
Usnesení vlády č.1542/2005.
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Čl. 10
Přechodná ustanovení
(1) Držitel osvědčení o odborné způsobilosti s datem vydání do nabytí účinnosti tohoto
pokynu se považuje za držitele osvědčení o odborné způsobilosti s platností 5 let ode dne jeho
vydání nebo prodloužení jeho platnosti podle následující tabulky včetně všech kurzů
z příslušné oblasti, které jsou podmínkou pro zařazení do kurzu odborné způsobilosti.
Název kurzu
ukončeného ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu
Základní odborná příprava (ZOP)

Název kurzu
podle tohoto pokynu
Základní odborná příprava (ZOP)

Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP II)
Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP III)
Modul III-Administrativa Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR
(VPP-M III-ADMIN)
Modul III-Komunikační a informační systémy Vstupní
přípravy příslušníků HZS ČR (VPP-M III-KIS)
Ředitelů (ŘED) – absolvováno v období let 2010 - 2012
NOV III
NOV

Nástupní odborný výcvik (NOV)

NOV II
Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP)
Vstupní příprava příslušníků HZS ČR I (VPP I)
Modul III-IZS Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR
(VPP-M III-IZS)
Vstupní příprava příslušníků HZS ČR IV (VPP IV)
– pouze pro výkon služby u ZÚ HZS ČR
Požární prevence I (PP I),

Požární prevence (PP)

Požární prevence II (PP II)
Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I (POP I)
Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II (POP II)
Modul III-Požární prevence Vstupní příprava příslušníků HZS
ČR (VPP-M III-PRE)
Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP II)

/pokračování/
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/pokračování/
Název kurzu
ukončeného ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu

Název kurzu
podle tohoto pokynu

Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I (POP I)

Ochrana obyvatelstva a krizové
Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II (POP II) řízení (OOB a KŘ)
Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP II)
Modul III-Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Vstupní
přípravy příslušníků HZS ČR
(VPP-M III-OOB a KŘ)
Strojníků (ST)

Strojníků (ST)

Strojní služba (T-STS)

Strojní služba (T-STS)

Chemická služba (T-CHS)

Chemická služba (T-CHS)

Technická služba (T-TS)

Technická služba (T-TS)

Spojová služba (T-SP)

Spojová služba (T-SP)

Taktické řízení I (TŘI)

Taktické řízení (TŘ)

Taktické řízení II (TŘII)
Taktické řízení III (TŘIII)
Taktické řízení (TŘ)
Řízení služeb (ŘS)
Operační řízení I (OŘ I),

Operační řízení (OŘ)

Operační řízení II (OŘ II),
Modul III-Operační řízení Vstupní přípravy příslušníků HZS
ČR (VPP-M III-OŘ)
Operační řízení II (OŘ II),

Takticko-strategické řízení (TSŘ)

Takticko-strategické řízení (TSŘ)
Strategické řízení (SŘ)
Kurz ředitelů (ŘED I, ŘED II) absolvované do roku 2005
(2) Příslušníkovi, kterému končí platnost osvědčení ve lhůtě kratší 6 měsíců po nabytí
účinnosti tohoto pokynu, podá příslušné personální pracoviště přihlášku do kurzu
k prodloužení platnosti osvědčení nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto
pokynu.
(3) Kurzy zahájené před nabytím účinnosti tohoto pokynu se dokončí podle dosavadních
předpisů (včetně vydání příslušných osvědčení);
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II. u k l á d á m
1.

řediteli Školního a výcvikového zařízení HZS ČR a řediteli SOŠ PO a VOŠ PO
zabezpečovat kurzy k získání odborné způsobilosti a k prodloužení platnosti osvědčení
uvedené v tomto pokynu podle osnov vydaných MV-generálním ředitelstvím HZS
ČR,

2.

náměstkům generálního ředitele HZS ČR, ředitelům HZS krajů, řediteli SOŠ PO
a VOŠ PO, veliteli Záchranného útvaru HZS ČR a ředitelům vzdělávacích,
technických a účelových zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR
a)

připravovat a realizovat odbornou přípravu k získání a k prodloužení platnosti
osvědčení příslušníků ve své personální působnosti v rozsahu tohoto pokynu,
b) zajistit seznámení podřízených příslušníků s tímto pokynem,
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. Pokyn generálního ředitele HZS ČR
č. 23/2010 se zrušuje.

Čj. MV-134500-7/PO-PVP-2012
Generální ředitel HZS ČR
plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR
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P ř í l o h a č. 1
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2013
Kurzy k získání odborné způsobilosti příslušníků
Poř.
číslo
1.

Název kurzu
a jeho označení

Služební místo






hasič ve služební hodnosti vrchní referent nebo Nástupní odborný výcvik (NOV)
asistent, vrchní asistent se specializací lezecinstruktor, potápěč III. stupně, potápěčinstruktor, technický vedoucí odstřelu,
střelmistr
příslušník na úseku IZS, pro jehož výkon
služby je nezbytné absolvování základní
odborné přípravy
příslušník na úseku pro záchrannou činnost,
pro jehož výkon služby je nezbytné
absolvování základní odborné přípravy
záchranář ve služební hodnosti referent, vrchní
referent, asistent nebo vrchní asistent se
specializací lezec-instruktor, potápěč
III. stupně, potápěč-instruktor, technický
vedoucí odstřelu, střelmistr

2.



asistent (hasič-strojník, záchranář-strojník)

Strojníků (ST)

3.





vrchní asistent (technik-strojní služba)
příslušník zařazený na úseku strojní služby
lektor a učitel odborných předmětů
na úseku strojní služby

Strojní služba (T-STS)

4.





vrchní asistent (technik-chemická služba)
příslušník zařazený na úseku chemické služby
lektor a učitel odborných předmětů
na úseku chemické služby
příslušník výjezdové skupiny chemické
laboratoře

Chemická služba (T-CHS)


5.





vrchní asistent (technik-technická služba)
příslušník zařazený na úseku technické služby
lektor a učitel odborných předmětů
na úseku technické služby

Technická služba (T-TS)

6.




Spojová služba (T-SP)



vrchní asistent (technik-spojová služba)
lektor a učitel odborných předmětů
na úseku spojení
příslušník zařazený na úseku spojové služby





operační technik OPIS
operační technik 112
komisař – analytická činnost

Operační řízení (OŘ)

7.

/pokračování/
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/pokračování/
Poř.
číslo
8.

Služební místo









Název kurzu
a jeho označení

Základní odborná příprava (ZOP)
příslušník vykonávající odborné činnosti na
úseku personalistiky, práva, komunikačních
a informačních systémů, organizace, výzkumu
a vývoje, vzdělávání, v ekonomických
a v logistických oblastech a v oblasti kontroly
a interního auditu a psychologické služby
ředitelé odborů, vedoucí oddělení, vedoucí
pracovišť na úseku personalistiky, práva,
komunikačních a informačních systémů,
organizace, výzkumu a vývoje, vzdělávání,
v ekonomických a logistických oblastech
a v oblasti kontroly a interního auditu
a psychologické služby
náměstek ředitele HZS kraje pro ekonomiku
a ředitel kanceláře ředitele HZS kraje
ředitel technického nebo účelového zařízení
MV-generálního ředitelství HZS ČR
náměstek generálního ředitele HZS ČR pro
ekonomiku a náměstek generálního ředitele
HZS ČR pro řízení lidských zdrojů
příslušníci, kteří nejsou uvedeni pod
poř. čísly 1 až 7 a 9 až 12

9.




příslušník na úseku požární prevence
lektor - instruktor nebo učitel odborných
předmětů na úseku požární prevence

Požární prevence (PP)

10.



příslušník na úseku ochrany obyvatelstva,
krizového řízení a CNP
lekto- instruktor nebo učitel odborných
předmětů na úseku ochrany obyvatelstva,
krizového řízení a CNP

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení (OOB a
KŘ)



11.










Taktické řízení (TŘ)
velitel družstva
velitel čety
velitel stanice HZS kraje bez plnění úkolů
k obci s rozšířenou působností
příslušník vykonávající činnosti na úseku IZS
a řízení jednotek PO s rovnoměrně rozvrženou
dobou výkonu služby
velitel roty ZÚ HZS ČR
zástupce velitele roty ZÚ HZS ČR
vedoucí oddělení přípravy a řízení jednotek
ZÚ HZS ČR
lektor-instruktor nebo učitel odborných
předmětů na úseku IZS

/pokračování/
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/pokračování/
Poř.
číslo
12.

Služební místo


















Název kurzu
a jeho označení

Takticko-strategické řízení (TSŘ)
operační důstojník se samostatnou
rozhodovací činností s územní, krajskou
nebo republikovou působností
lektor a učitel odborných předmětů na
úseku operačního řízení v rozsahu kurzu
OŘ, TŘ a TSŘ
velitel stanice HZS kraje s plněním úkolů
k obci s rozšířenou působností
velící důstojník směny jednotky HZS kraje
vedoucí oddělení na úseku IZS a výkonu
služby nebo operačního řízení
ředitel odboru na úseku IZS a výkonu
služby a operačního řízení
ředitel územního odboru HZS kraje
příslušník vykonávající službu řídícího
důstojníka
příslušník předurčený pro strategické
rozhodování za HZS ČR v krizovém štábu
kraje nebo krizovém štábu obce
s rozšířenou působností
náměstek ředitele HZS kraje
kromě náměstka pro ekonomiku
ředitel HZS kraje
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO a jeho zástupce
velitel ZÚ HZS ČR a jeho zástupce pro
záchrannou činnost
ředitel ŠVZ HZS ČR a jeho zástupce, vedoucí
střediska ŠVZ HZS ČR
náměstek generálního ředitele HZS ČR
kromě náměstka pro ekonomiku a náměstka
pro řízení lidských zdrojů
generální ředitel HZS ČR
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P ř í l o h a č. 2
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2013

Charakteristika kurzů
Vysvětlivky:
„Z“
„P“

- kurz k získání odborné způsobilosti
- kurz k prodloužení platnosti osvědčení

1.

Nástupní odborný výcvik (NOV)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz je určen pro příslušníky HZS ČR, kteří jsou zařazení v jednotkách
PO, a mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů a jiných
mimořádných událostí, popřípadě příslušníci HZS ČR, kteří mohou být
zařazení k výkonu služby v jednotkách HZS ČR.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Zdravotní, fyzická a osobnostní způsobilost příslušníka HZS ČR, který je
zařazený v jednotce PO, a absolvování vstupního vzdělávání dle usnesení
vlády č. 1542/2005 ze dne 30. listopadu 2005.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Pravidelná odborná příprava dle § 34 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Základní odborná příprava (ZOP)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz je určen pro příslušníky HZS ČR, kteří nejsou zařazení
v jednotkách PO, ale mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání
požárů a jiných mimořádných událostí mimo místo zásahu.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Fyzická a osobnostní způsobilost příslušníka HZS ČR, který není zařazen
v jednotce požární ochrany, a absolvování vstupního vzdělávání dle usnesení
vlády č. 1542/2005 ze dne 30. listopadu 2005.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Základní odborná příprava P (ZOP P).

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 3/2013

3.

Strana

14

Požární prevence (PP)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz je určen pro příslušníky HZS ČR, kteří budou vykonávat odborné
činnosti na úseku požární prevence. Kurz zahrnuje teoretickou přípravu
a praktická cvičení.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Absolvování ZOP, případně NOV.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Požární prevence P (PP P).

4.

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení (OOB a KŘ)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz je určen pro příslušníky HZS ČR, kteří budou vykonávat odborné
činnosti na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Kurz
zahrnuje teoretickou přípravu a praktická cvičení.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Absolvování ZOP, případně NOV.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Ochrana obyvatelstva a krizového řízení P (OOB a KŘ P).

5.

Strojníků (ST)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz určený k získání znalostí a dovedností v rozsahu normy znalostí stanovené
pro funkci hasič-strojník. Těžištěm je příprava zaměřená na používání
základních prostředků strojní služby a na jejich taktické nasazení.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Absolvování NOV, věk nejméně 21 let, řidičské oprávnění k řízení vozidel
minimálně skupiny „C“.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Pravidelná odborná příprava dle § 34 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
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Strojní služba (T-STS)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz určený k získání znalostí a dovedností nezbytných pro používání požární
techniky a věcných prostředků požární ochrany vyčleněných do strojní služby
používaných v jednotkách PO, jejich taktické nasazení a též pro provádění
odborné přípravy v oblasti strojní služby.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Absolvování NOV a kurzu ST, řidičské oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“,
s výjimkou případů uvedených v čl. 2 odst. 4 tohoto pokynu.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Strojní služba P (T-STS P).

7.

Chemická služba (T-CHS)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz určený k získání znalostí a dovedností v rozsahu normy znalostí stanovené
pro funkci technik chemické služby. Součástí je teoretická a praktická příprava
zaměřená na používání prostředků chemické služby v jednotkách PO a podíl na
odborné přípravě v jednotkách PO. Do obsahu kurzu je začleněna problematika
obsluhy kompresorů a plnění tlakových lahví.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Absolvování NOV, s výjimkou případů uvedených v čl. 2 odst. 4 tohoto
pokynu.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Chemická služba P (T-CHS P).

8.

Technická služba (T-TS)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz určený k získání znalostí a dovedností pro používání věcných prostředků
technické služby v jednotkách PO a pro jejich taktické nasazení. Součástí je
dále teoretická a praktická příprava zaměřená na používání prostředků technické
služby a podíl na zajištění odborné přípravy v jednotkách PO.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Absolvování NOV, s výjimkou případů uvedených v čl. 2 odst. 4 tohoto
pokynu.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Technická služba P (T-TS P).
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Spojová služba (T-SP)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz určený k získání znalostí a dovedností pro používání prostředků spojové
služby v jednotkách PO. Součástí je teoretická a praktická příprava zaměřená na
organizační a technické zabezpečení spojení v jednotkách PO, štábu velitele
zásahu a na zabezpečení součinnostního spojení v rámci IZS a podíl na zajištění
odborné přípravy v jednotkách PO.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Absolvování NOV, s výjimkou případů uvedených v čl. 2 odst. 4 tohoto
pokynu.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Spojová služba P (T-SP P).

10.

Operační řízení (OŘ)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz určený k získání znalostí a dovedností nezbytných pro samostatný výkon
služby na operačním a informačním středisku ve funkci operační technik.
Součástí jsou kromě teoretické přípravy praktická cvičení k získání znalostí a
dovedností pro práci s aplikacemi využívanými v operačním řízení a při příjmu
tísňového volání.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Absolvování ZOP, případně NOV.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Operační řízení P (OŘ P).

11.

Taktické řízení (TŘ)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz určený k získání znalostí a dovedností stanovených normou znalostí pro
funkci velitel družstva, velitel čety, velitel stanice HZS kraje bez plnění úkolů
k obci s rozšířenou působností. Součástí je příprava zaměřená na řízení činnosti
jednotky při plnění základních úkolů jednotek PO v operačním a organizačním
řízení a koordinaci složek IZS v místě zásahu.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Absolvování kurzu NOV.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Taktické řízení P (TŘ P).
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Takticko-strategické řízení (TSŘ)

Stručná
charakteristika
kurzu („Z“)

Kurz určený k získání znalostí nezbytných k operačnímu a strategickému řízení
v IZS a při strategickém rozhodování v krizových štábech kraje a krizových
štábech obcí s rozšířenou působností.

Podmínky pro
zařazení do kurzu

Absolvování kurzu TŘ nebo OŘ, nebo PP, nebo OOB a KŘ.

Příprava
k prodloužení
platnosti
osvědčení („P“)

Takticko-strategické řízení P (TSŘ P).
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P ř í l o h a č. 3
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2013

Odborná způsobilost absolventů středních odborných škol, které uzavřely
dohody o spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a HZS krajů
(čl. 6 odst. 3 tohoto pokynu)
Škola
Střední škola energetická a stavební
Chomutov, Na Průhoně 4800
příspěvková organizace,
430 11 Chomutov
Střední průmyslová škola chemická
Pardubice, Na Třísle 135,
530 88 Pardubice
Integrovaná střední škola stavební,
České Budějovice, Nerudova 59,
370 21 České Budějovice
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště
Dubno 100
261 01 Příbram I
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Kladno, Dubská 967,
272 03 Kladno-Dubí
Střední škola techniky a služeb
Karviná, tř. Osvobození 60/1111,
735 06 Karviná - Nové Město

Odborná způsobilost
strojník
požární prevence
technik chemické služby
požární prevence

strojník

strojník
strojník
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Část II.
Oznámení
náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
pro řízení lidských zdrojů
Generální ředitel HZS ČR schválil s účinností od 1. února 2013 Metodické pokyny
k nařizování služební pohotovosti, službě přesčas a účasti na služebních a jiných akcích
u organizačních součástí HZS ČR (čj. MV-8348-1/PO-PVP-2013 ze dne 16. ledna 2013).
Uvedené metodické pokyny se uveřejňují v plném znění.

plk. Mgr. Josef Slavík v. r.
náměstek generálního ředitele HZS ČR
pro řízení lidských zdrojů
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Metodické pokyny
k nařizování služební pohotovosti, službě přesčas
a účasti na služebních a jiných akcích u organizačních součástí HZS ČR
Metodické pokyny se vydávají jako sjednocující pokyn generálního ředitele HZS ČR
k aplikaci zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „služební zákon“) pro služební funkcionáře HZS ČR.
Jejich cílem je sjednotit postupy služebních funkcionářů HZS ČR v jednotlivých
organizačních součástech HZS ČR při nařizování služební pohotovosti, přesčasové práce
a zabezpečení účasti příslušníků na služebních a jiných akcích a zamezit možnému zneužívání
§ 112 odst. 2 služebního zákona.
Při nařizování služby přesčas musí služební funkcionáři HZS ČR respektovat tyto základní
principy:
a) služba přesčas je právními předpisy považována za službu výjimečnou,
b) důležitý zájem služby musí být příslušníkovi sdělen při nařízení služby přesčas, důvod
nařízení služby přesčas musí být prokazatelným způsobem zaznamenán (např. ve strážní
knize, rozkaze služebního funkcionáře),
c) nařizováním služby přesčas nesmí docházet ze strany služebních funkcionářů k obcházení
služebního zákona.
A/ Pro příslušníky s rozvržením doby služby podle § 53 odst. 5 služebního zákona
pro jednotlivé případy stanovuji:
1.

Dokončení zásahu v době střídání směn
U příslušníka, který bude pokračovat ve službě po splnění doby služby ve své pravidelné
směně z důvodu zabezpečování činností u pokračujícího zásahu, bude doba přesahující
dobu pravidelné směny spadat do limitu 150 hodin nařízeného výkonu služby přesčas
z důvodu důležitého zájmu služby. Bude se jednat o službu přesčas, za kterou nenáleží
služební příjem.

2.

Doplňování na minimální početní stav směny na stanici
a) příslušníkem z této stanice po skončení své řádné směny nebo příslušníkem povolaným
z mezisměnového volna;
Příslušníkovi bude nařízena 24 hodinová služební pohotovost na stanici s případným
výkonem služby přesčas.
b) příslušníkem, který nastoupil k výkonu služby na jiné stanici.
Příslušník vykonává službu v rozsahu své řádné směny, nejedná se o službu přesčas.

3.

Doplňování početního stavu na stanici v důsledku mimořádné události
Příslušníkovi bude nařízena služební pohotovost podle § 62 odst. 1 a 2 služebního zákona
v nezbytně nutném rozsahu s případným výkonem služby přesčas.

4.

Krátkodobá školení, instrukčně-metodická zaměstnání, cvičení, součinnostní výcvik,
mimořádné porady, velitelské dny, technické a logistické zabezpečení služebních akcí
Účast na těchto akcích je nutno plánovat jako řádný výkon služby v rámci pravidelné
směny. Pokud je termín akce stanoven na jiný den, než je pravidelná směna příslušníka,
potom účast na této akci bude vždy v rámci základní doby služby. Služební funkcionáři
jsou povinni zajistit rozvržení doby služby dle § 53 odst. 3 písm. b) služebního zákona.
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Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost – prohlídky, vyšetření a prověrky
Prokázání způsobilosti je předpokladem pro řádný a kvalitní výkon služby. Pro vysílání
na tyto akce platí stejná pravidla jako v bodě 4.

6.

Požární sport, sportovní soutěže, sportovní dny a jiné sportovní akce
a) požární sport, TFA a soutěže ve vyprošťování
Tyto akce jsou v HZS ČR považovány za součást odborné přípravy a jsou vždy
v důležitém zájmu služby. Účast na nich mimo dobu pravidelného výkonu služby je
službou přesčas spadající do limitu 150 hodin, za kterou nenáleží služební příjem.
b) sportovní soutěže v ostatních sportech
Nelze je považovat za důležitý zájem služby. Lze se jich účastnit v mezisměnovém volnu
nebo při čerpání řádné dovolené. Nejedná se o výkon služby přesčas.
c) sportovní dny a jiné sportovní akce v rámci organizační součásti HZS ČR
Jsou považovány za akce služební, pokud jsou organizační součástí HZS ČR pořádány
a organizovány. Účast na nich mimo dobu pravidelného výkonu služby je službou přesčas
spadající do limitu 150 hodin, za kterou nenáleží služební příjem.
d) účast ve státní sportovní reprezentaci ve všech sportech (od úrovně mistrovství
republiky výše)
Je překážkou ve službě z důvodu obecného zájmu s nárokem na udělení služebního volna
s poskytnutím služebního příjmu. Nejedná se o výkon služby přesčas.

7.

Preventivně výchovná činnost a jiné podobné akce
Tyto činnosti a akce patří do oblasti základní působnosti HZS ČR. K zabezpečení účasti
příslušníků se postupuje obdobně jako v bodě 4.

B/ Pro ostatní příslušníky s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby a pro příslušníky
s rovnoměrně rozvrženou dobou služby se tato metodika použije obdobně.
Pokyn ke sjednocení nařizování služby přesčas a služební pohotovosti ze dne 22. prosince
č.j. MV-96168/1/PO-2008 pozbývá platnosti dnem 31. ledna 2013.
Podle této metodiky se postupuje počínaje dnem 1. února 2013.

Čj. MV-8348-1/PO-PVP-2013
plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
generální ředitel HZS ČR

