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8
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 4. února 2016,
kterým se stanoví způsob a podmínky vedení Seznamu vozidel složek integrovaného
záchranného systému s výjimkou z pojištění odpovědnosti
K zajištění jednotného postupu při zpracování a vedení Seznamu vozidel složek
integrovaného záchranného systému s výjimkou z pojištění odpovědnosti v návaznosti na
ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, kterým se složkám
integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) udělují výjimky z povinnosti uzavřít
pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se stanoví:
Čl. 1
Definice pojmů
(1) Vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti jsou všechna vozidla 1) složek IZS 2)
nevyužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu
IZS kraje 3) a vozidla obcí provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů (dále jen
„SDH“) obcí, pro která se na složku IZS a obec vztahuje výjimka z povinnosti uzavřít
pojistnou smlouvu 4). Újmu způsobenou provozem tohoto vozidla hradí Ministerstvo financí 5).
(2) Držitel vozidla je provozovatel vozidla uvedený v osvědčení o registraci vozidla část II.
(technický průkaz), (dále jen „technický průkaz).
(3) Orgán evidence je správní orgán, který vede evidenci vozidel 6).
(4) Zelená karta je mezinárodní karta automobilového pojištění.
(5) Seznam vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti (dále jen „Seznam“)
je aktuální databáze vozidel složek IZS a obcí s výjimkou z pojištění odpovědnosti, která lze
využít k provádění záchranných a likvidačních prací.
Čl. 2
Zařazení vozidla složky IZS a obce do Seznamu
(1) Vozidla složek IZS a obcí, která splňují podmínku zvláštního předpisu 4) pro udělení
výjimky z povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu, se do Seznamu zařazují na základě žádosti
o zařazení vozidla do Seznamu (dále jen „žádost o zařazení“). Žádost o zařazení se předkládá
HZS kraje. HZS kraje žádost nepodává.
1)

2)

3)
4)
5)
6)

§ 2 písm. a) zákona č. 168/ 1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 47/2004 Sb.
§ 4 odst. 1 a 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
§ 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
§ 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Žádost o zařazení (vzor č. 1a nebo 1b) obsahuje poučení, identifikační údaje složky IZS
nebo obce, seznam vozidel, u kterých se žádá o zařazení do Seznamu, s údaji v rozsahu dle
čl. 3 odst. 2 a čestné prohlášení. Žádost o zařazení vozidel složky IZS potvrzuje svým
podpisem statutární zástupce složky IZS a u vozidel obce starosta obce.
Čl. 3
Seznam
(1) Seznam se skládá z pěti částí (viz vzor č. 5):
a)

b)
c)
d)
e)

všechna vozidla jednotek požární ochrany nevyužívaná k podnikání a zařazená do
průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu IZS kraje, s výjimkou vozidel obcí
provozovaných jednotkami SDH obcí,
všechna vozidla Policie České republiky nevyužívaná k podnikání a zařazená do
průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu IZS kraje,
všechna vozidla poskytovatelů zdravotnické záchranné služby nevyužívaná k podnikání
a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu IZS kraje,
všechna vozidla ostatních složek IZS nevyužívaná k podnikání a zařazená do průběžně
aktualizované přílohy poplachového plánu IZS kraje,
vozidla obcí, provozovaná jednotkami SDH obcí.

(2) Identifikace vozidel uváděných v Seznamu musí být jednoznačná a nezaměnitelná.
U každého vozidla se uvádí datum zařazení do Seznamu, držitel vozidla s adresou, druh
vozidla (u zásahového požárního automobilu jeho označení podle právního předpisu) 7),
registrační značka (dále jen „RZ“), série a číslo technického průkazu a VIN-kód (není-li, pak
číslo karoserie nebo podvozku). Jedná-li se o vozidlo, které nepodléhá evidenci orgánem
evidence, uvedou se do Seznamu pouze dostupné údaje o vozidle a zbývající kolonky se
proškrtnou.
(3) Seznam vede HZS kraje v elektronické podobě a každou změnu nejdéle do patnácti
pracovních dnů zasílá elektronicky na Ministerstvo financí.
(4) Kompletní seznam se stavem k 1. listopadu HZS kraje každoročně do 15. listopadu zasílá
HZS kraje elektronicky na Ministerstvo financí.
(5) Vozidla obcí podle odstavce 1 písm. e) lze do Seznamu zařadit, v souladu s právní
úpravou pro požární ochranu v České republice, pouze pokud jsou způsobilá k provozu na
pozemních komunikacích v České republice, a to včetně provozu v rámci přednostní jízdy
podle právního předpisu 8) a dále, pokud jsou zásahovými požárními automobily,
a) byly uvedeny na trh v souladu s právním předpisem 9) a jeho prováděcích předpisů, nebo
b) byly zařazeny do vybavení jednotek požární ochrany v České republice před 1. červencem
2000 podle tehdy platných technicko-přejímacích podmínek, nebo
c) byly pořízeny pro potřeby jednotek SDH obcí jako použité automobily, získané nákupem
nebo darem ze zemí Evropské unie (dále jen „EU“), bez použití právního předpisu 9), ale
splňují požadavky dle přílohy č. 1 tohoto pokynu.
7)

8)

9)

Bod 41 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky
č. 53/2010 Sb.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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(6) HZS kraje může před zařazením vozidla podle odstavce 5 písm. c) do Seznamu, v případě
důvodného podezření, ověřit splnění podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto pokynu.
V případě, že vozidlo nesplňuje některou z podmínek, do Seznamu se nezařadí. HZS kraje
může v krajním případě po držiteli vozidla požadovat ověření vozidla od Technického ústavu
požární ochrany (dále jen „TÚPO“), a to na náklady obce. Držitel vozidla také může, ještě
před podáním žádosti o zařazení, požádat TÚPO o provedení tohoto ověření, a to rovněž na
vlastní náklady. V takovém případě doklad o ověření přiloží k žádosti o zařazení.
Čl. 4
Potvrzení výjimky z pojištění odpovědnosti
(1) HZS kraje vystaví držiteli vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti potvrzení, že se na
vozidlo vztahuje výjimka z pojištění odpovědnosti 4) (dále jen „potvrzení výjimky“).
Potvrzení výjimky slouží orgánu evidence k zaevidování výjimky z pojištění odpovědnosti do
registru silničních vozidel 10).
(2) Potvrzení výjimky se vystavuje jednotlivě pro každé vozidlo na dobu neurčitou s platností
ode dne zařazení vozidla do Seznamu. Potvrzení výjimky obsahuje údaje o vozidle dle čl. 3
odst. 2 - viz vzor č. 3.
(3) Potvrzení výjimky předá držitel vozidla bezodkladně orgánu evidence k zaznamenání
výjimky do technického průkazu, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne převzetí.
(4) Potvrzení výjimky se držiteli vozidla k prokazování pro případ silniční kontroly
nevydává. Držiteli vozidla je adresně pro každé vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti
vydávána pověřeným pojistitelem zelená karta 11), která slouží i pro případ silniční kontroly.
(5) V případě, že se jedná o nové vozidlo, které ještě nemá přidělenu RZ, nechá se
v potvrzení výjimky kolonka RZ prázdná. Po přidělení RZ držitel vozidla sdělí HZS kraje
údaj o RZ, který RZ doplní do Seznamu.
Čl. 5
Vyřazení vozidla ze Seznamu
(1) Dojde-li u vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti ke změně údajů rozhodných pro
přiznání této výjimky a vozidlo nadále nesplňuje podmínky zvláštního předpisu 4), držitel
vozidla tuto skutečnost bezodkladně oznámí HZS kraje - viz vzor č. 2.
(2) Na základě oznámení vyřadí HZS kraje dotyčné vozidlo ze Seznamu a vydá potvrzení
o vyřazení vozidla ze Seznamu (dále jen „potvrzení o vyřazení“) – vzor č. 4.
(3) Potvrzení o vyřazení se skládá ze dvou částí. HZS kraje zakládá část A dle čl. 8 odst. 1
a část B předá držiteli vozidla, který zajistí její předání orgánu evidence nejpozději do deseti
pracovních dnů ode dne jeho vydání.
(4) Pokud vozidlo nepodléhá evidenci orgánem evidence, část B se nevydává.

10)
11)

§ 4 odst. 2 písm. k) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 6
Aktualizace údajů o vozidle s výjimkou z pojištění z odpovědnosti
(1) V případě, že u vozidla s výjimkou z pojištění z odpovědnosti dochází ke změně údajů
držitele, typu a druhu vozidla nebo RZ, ale vozidlo nadále zůstává zařazeno v Seznamu
a nadále splňuje podmínky zvláštního předpisu 4) (např. převod vozidla jiné složce IZS
v rámci kraje, změna RZ), není jej nutné vyřazovat ze Seznamu dle čl. 5. (Při převodu
vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti mezi kraji se postupuje dle čl. 5.)
(2) Ke dni vzniku změny údajů podle čl. 6 odst. 1 se pro uvedené vozidlo vyplní nová žádost
o zařazení podle čl. 2 (neplatí pro HZS kraje) s vyznačením aktualizovaných údajů a zašle na
HZS kraje. Nové potvrzení výjimky se nevydává.
(3) Ke dni vzniku změny v údajích podle čl. 6 odst. 1 provede HZS kraje aktualizaci údajů
o vozidle v seznamu podle čl. 3 a odešle tuto změnu na Ministerstvo financí podle čl. 3 odst. 3.
Čl. 7
Úprava poplachového plánu IZS kraje
Při zpracování poplachového plánu IZS kraje nebo při jeho novelizaci se do textové části
uvede věta: „Hasičský záchranný sbor kraje zpracovává a vede aktuální seznam vozidel
s výjimkou z pojištění odpovědnosti.“.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Pro případ šetření pojistné události související s provozem vozidla s výjimkou z pojištění
odpovědnosti archivuje HZS kraje žádost dle čl. 2 a výpis dle čl. 3 spolu s částí A potvrzení
o vyřazení podle čl. 5 odst. 3.
(2) Schéma vzájemné komunikace mezi dotčenými subjekty je uvedeno v příloze č. 2 tohoto
pokynu.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 29/2004, kterým se
stanoví způsob a podmínky vedení Seznamu vozidel složek integrovaného záchranného
systému s výjimkou z pojištění odpovědnosti, se zrušuje.
Čl. 10
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Čj. MV-95967-2/PO-IZS-2015
Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO
MV-generální ředitelství HZS ČR
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VZOR č. 1a

Žádost o zařazení
vozidla složky IZS
do Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti
Poučení: Do žádosti se uvádějí všechna vozidla, jejichž držitelem je složka IZS, která splňují podmínky zvláštního
předpisu 1) pro udělení výjimky z povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu dle tohoto zvláštního předpisu 1),
s výjimkou vozidel obcí provozovaných jednotkami SDH obcí.

Název složky IZS / (držitele vozidla)……………………………………………………………………………...
Sídlo….……………………………………………………………………………………………………………….
IČ………………………………………………………………………………………………………………….......
Statutární zástupce složky IZS ………………………………….............................. , telefon:………………..
jméno a příjmení

1. Žádám o zařazení zde uvedených vozidel do Seznamu:
Druh vozidla / název
zásahového požárního
automobilu 

RZ

Série a číslo
technického průkazu

VIN (u starších vozidel číslo
karoserie / podvozku)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2. Zavazuji se pro případ, že u výše uvedených vozidel dojde ke změně údajů rozhodných pro
přiznání výjimky z povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu dle zvláštního předpisu 1), bezodkladně
sdělit tuto skutečnost HZS kraje.
3. Přílohou žádosti o zařazení vozidla je kopie osvědčení o registraci vozidla část II. – (velký
technický průkaz).
4. Čestně prohlašuji, že výše uvedená vozidla nejsou využívána k podnikání.

V …………………… dne ………………

……………..…………………………………
Podpis statutárního zástupce složky IZS

1)



§ 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/ 1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění pozdějších předpisů.
Uvede se druh vozidla podle technického průkazu, např. OSOBNÍ AUTOMOBIL a u zásahových požárních
automobilů také jejich označení podle bodu 41 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách
požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
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VZOR č. 1b

Žádost o zařazení
vozidla obce provozovaného jednotkou SDH obce
do Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti
Poučení: Do žádosti se uvádějí všechna vozidla obce provozovaná jednotkou SDH obce, která splňují podmínky
zvláštního předpisu 1) pro udělení výjimky z povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu dle tohoto zvláštního předpisu 1)..

Název obce (držitele vozidla)……………………………………………………………………………..............
Sídlo….……………………………………………………………………………………………………………….
IČ………………………………………………………………………………………………………………….......
Starosta obce …………………………………........................................................ , telefon:………………..
jméno a příjmení

1. Žádám o zařazení zde uvedených vozidel do Seznamu:
Druh vozidla / název
zásahového požárního
automobilu 

RZ

Série a číslo
technického průkazu

VIN (u starších vozidel číslo
karoserie / podvozku)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2. Zavazuji se pro případ, že u výše uvedených vozidel dojde ke změně údajů rozhodných pro
přiznání výjimky z povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu dle zvláštního předpisu 1), bezodkladně
sdělit tuto skutečnost HZS kraje.
3. Přílohou žádosti o zařazení vozidla je kopie osvědčení o registraci vozidla část II. – (velký
technický průkaz).

4. Čestně prohlašuji, že výše uvedená vozidla jsou provozovaná jednotkou SDH obce a splňují
stanovené technické podmínky 2) pro zařazení do vybavení jednotky SDH obce.

V …………………… dne ………………

……………..…………………………………
Podpis starosty obce

1)

2)


§ 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/ 1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění pozdějších předpisů.
§ 8 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Uvede se druh vozidla podle technického průkazu, např. OSOBNÍ AUTOMOBIL a u zásahových požárních
automobilů také jejich označení podle bodu 41 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách
požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., např. CAS 20/4000/240 – S 2 T.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016

Strana

7

VZOR č. 2

Žádost o vyřazení
vozidla ze Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti

Název složky IZS / obce  (držitele vozidla)……………………………………………………………………..
Sídlo….……………………………………………………………………………………………………………….
IČ …………………………………………………………………………………………………………………......
Statutární zástupce složky IZS / starosta obce * ……………………………………., telefon:……………….
jméno a příjmení

Žádám o vyřazení zde uvedených vozidel ze Seznamu:
Druh vozidla / název
zásahového požárního
automobilu

RZ

Série a číslo
technického průkazu

VIN (u starších vozidel číslo
karoserie / podvozku)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V ……………………dne………………

……………..…………………………………
Podpis statutárního zástupce složky IZS / starosty obce *



Nehodící se škrtněte.
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VZOR č. 3

Potvrzení o výjimce
z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
odevzdává se orgánu evidence nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne převzetí
Držitel vozidla ……………………………………………………………………………………………………
RZ ……………………………………………... Série a číslo technického průkazu ……………………………
VIN (u starších vozidel číslo karoserie nebo podvozku) ..….…………………………………………………….
Vozidlo splňuje podmínky § 5 odst. 1 písm. b) nebo písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na něj výjimka z povinnosti uzavřít pojistnou
smlouvu dle § 5 tohoto zákona.
Vydal ……………………………
Platí od ..…………….. ………….

……. ……….………….……………………..
Podpis oprávněné osoby a razítko HZS kraje
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VZOR č. 4

Potvrzení o vyřazení vozidla
ze „Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti“
Část A – zakládá se u HZS kraje
Držitel vozidla ……………………………………………………………………………………………………
RZ ………….…………...………………………… Série a číslo technického průkazu …………………………
VIN (u starších vozidel číslo karoserie nebo podvozku) ..….…………………………………………………….
Vozidlo bylo vyřazeno ze „Seznamu vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti“ ke dni ……….…………….

Vydal …………………………………
Dne …...……………………………….

………………..….………….……………………..
Podpis oprávněné osoby a razítko HZS kraje

--------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte --------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o vyřazení vozidla
ze „Seznamu vozidel složek IZS s v ýjimkou z pojištění odpovědnosti“
Část B – HZS kraje zasílá orgánu evidence nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne vydání
Držitel vozidla ………………………………………………………………………………………………...……
RZ …….……………….………………………… Série a číslo technického průkazu ……………………………
VIN (u starších vozidel číslo karoserie nebo podvozku) …….…………………………………………………….
Vozidlo nesplňuje podmínky § 5 odst. 1 písm. b) nebo písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a bylo vyřazeno ze „Seznamu vozidel
s výjimkou z pojištění odpovědnosti“.

Vydal …………………………………
Dne …...……………………………….

………………..….………….……………………..
Podpis oprávněné osoby a razítko HZS kraje
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VZOR č. 5

Seznam vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti
Poslední aktualizace dne:

a) vozidla jednotek požární ochrany s výjimkou vozidel SDH obcí dle písm. e)
pořadí
1.
2.
…

datum zařazení

držitel vozidla s adresou

typ a druh vozidla

RZ

c)

datum zařazení

držitel vozidla s adresou

typ a druh vozidla

RZ

datum zařazení

držitel vozidla s adresou

typ a druh vozidla

RZ

datum zařazení

držitel vozidla s adresou

typ a druh vozidla

RZ

datum zařazení

série a číslo TP

VIN-kód

série a číslo TP

VIN-kód

Poslední aktualizace dne:

e) vozidla SDH obcí
pořadí
1.
2.
…

VIN-kód

Poslední aktualizace dne:

d) vozidla ostatních složek IZS
pořadí
1.
2.
…

série a číslo TP

Poslední aktualizace dne:

vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby

pořadí
1.
2.
…

VIN-kód

Poslední aktualizace dne:

b) vozidla Policie České republiky
pořadí
1.
2.
…

série a číslo TP

držitel vozidla s adresou

typ a druh vozidla

RZ

série a číslo TP

VIN-kód
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P ř í l o h a č. 1
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 8/2016

Požadavky na zásahové požární automobily
Zařazené do Seznamu v souladu s čl. 3 odst. 5 písm. c)
Použitý požární automobil pořízený výhradně pro potřeby jednotek SDH obcí, získaný
nákupem nebo darem ze zemí EU, bez použití zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, splňují následující požadavky:
a) automobil byl výrobcem konstruován a vyroben pro účely požární ochrany, pro použití
v hasičské jednotce v zemi EU a nebyl podroben podstatným změnám nebo úpravám za
účelem pozměnění jeho původního výkonu, účelu nebo typu,
b) pokud je automobil vybaven požárním čerpadlem, pak je celá čerpací jednotka (požární
čerpadlo, zavodňovací zařízení a pokud je, tak také pěnotvorné zařízení) plně funkční.
Pokud držitel vozidla nemá protokol o zkoušce požárního čerpadla s uvedenou hodnotou
jmenovitého průtoku, pak jej vyžádá na vlastní náklady na pracovištích s potřebnou měřicí
technologií. Hodnota jmenovitého průtoku požárního čerpadla je výkonový parametr
podstatný pro tvorbu národního označení,
c) pro elektrická zařízení a rozvody 230 a 400 V, pokud jsou součástí automobilu, jsou
vystaveny příslušné doklady včetně platné revizní zprávy,
d) barevné provedení automobilu odpovídá bodům 36, 37, 41, 42 a 43 přílohy č. 1 vyhlášky
č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010
Sb. Současně je na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem umístěn
nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm,
e) kompatibilita vozidla s další požární technikou a věcnými prostředky PO
- spojky na hrdlech a požárním příslušenství jsou v provedení „Storz“ v hodnotách 75,
52, případně 25 mm,
- spojky použité na prostředcích sacího řádu jsou závitové 110 nebo 125 mm. Sací hrdlo
požárního čerpadla může být vybaveno přechodem,
f) veškeré instruktážní a příkazové nápisy na vozidle jsou provedeny v českém jazyce.
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P ř í l o h a č. 2
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 8/2016

