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11
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 19. února 2018,
kterým se vydává
„Řád sportovních soutěží tělesné přípravy Hasičského záchranného sboru České republiky“
Za účelem jednotného postupu při pořádání sportovních soutěží organizovaných v rámci
tělesné přípravy u Hasičského záchranného sboru České republiky se stanoví:
Čl. 1
Pořádání sportovních soutěží
(1) Při pořádání sportovních soutěží v rámci tělesné přípravy u Hasičského záchranného
systému České republiky se postupuje podle „Řádu sportovních soutěží tělesné přípravy
Hasičského záchranného sboru České republiky“, který je uveden v příloze tohoto pokynu.
(2) Pro posuzování problematiky tělesné přípravy a přípravu sportovních soutěží v rámci
Hasičského záchranného sboru České republiky zřídí generální ředitel HZS ČR poradní orgán
- komisi tělesné přípravy.
Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
a) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra
č. 11/2001 k zajištění mezinárodní spolupráce Hasičského záchranného sboru České
republiky v oblasti požárního sportu,
b) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra
č. 7/2006, kterým se stanoví systém sportovních soutěží organizovaných v rámci
Hasičského záchranného sboru České republiky,
c) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 7/2006, kterým se mění
Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra
č. 7/2006, kterým se stanoví systém sportovních soutěží organizovaných v rámci
Hasičského záchranného sboru České republiky.
Čl. 3
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Čj. MV-21205-1/PO-IZS-2018
Generální ředitel HZS ČR
genmjr. 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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Příloha
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 11/2018

Řád sportovních soutěží tělesné přípravy
Hasičského záchranného sboru České republiky
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Řád soutěží tělesné přípravy Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen
„Řád”) v souladu s právním předpisem 1) stanovuje systém a organizaci sportovních soutěží
(dále jen „soutěž“) ve sportech, disciplínách a cvičeních zařazených do všeobecné a speciální
tělesné přípravy 1).
(2) Do speciální tělesné přípravy v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky
(dále jen „HZS ČR“) se zařazují:
a) požární sport 2),
b) vyprošťování zraněných osob u dopravních nehod ,
c) TFA (z anglického „Toughest Firefighter Alive“, volně přeloženo „Nejtvrdší hasič
přežívá“), popřípadě jeho modifikace, např. FCC (z anglického „Firefighter Combat
Challenge“),
d) další disciplíny nebo cvičení s prvky hasičské, lezecké, potápěčské a záchranářské
činnosti a práce na vodě.
(3) Do všeobecné tělesné přípravy v rámci HZS ČR se zařazují:
a)
b)
c)
d)

disciplíny, které slouží k ověření fyzické způsobilosti – běh, plavání,
posilovací cvičení s tělocvičným nářadím a posilovacími stroji,
sporty, které lze provozovat v podmínkách stanic HZS ČR v rámci výkonu služby,
v organizačním řízení na stanici, např. fotbal, florbal, nohejbal, odbíjená, házená,
košíková, tenis, stolní tenis.
Čl. 2
Druhy soutěží

(1) Pro účely tohoto Řádu se se rozumí:
a) soutěží - místní, krajská, regionální soutěž s účastníky stanovenými pořadatelem a vlastním
nominačním klíčem (např. soutěž na stanici HZS kraje, memoriál, závod, turnaj),
b) velkou cenou, ligou, apod. - krajská, regionální nebo celorepubliková soutěž vymezená
propozicemi včetně hodnotícího klíče a nominace účastníků,
c) přeborem HZS ČR, mistrovstvím České republiky 3) - vrcholná celorepubliková soutěž
pořádaná ve sportech, disciplínách a cvičeních uvedených v čl. 1 odst. 2 a odst. 3,
d) mezinárodní soutěží 3) - soutěž družstev nebo jednotlivců reprezentujících své státy nebo
hasičské sbory svých států za podmínek stanovených pořadatelem v propozicích soutěže.
(2) Mistrovství České republiky lze pořádat jako společné pro jednotlivé druhy jednotek
požární ochrany nebo také pro se spolky působícími na úseku požární ochrany.

§ 38 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
§ 38 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
3)
§ 38 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
1)
2)
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Čl. 3
Systém soutěží
(1) MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“) na daný kalendářní
rok:
a) vyhlašuje v základním zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany
a příslušníků HZS ČR 4) velkou cenu, přebor HZS ČR nebo mistrovství České republiky
(dále jen „mistrovství“),
b) vydává kalendář soutěží v tělesné přípravě jako informativní přehled pořádaných soutěží,
které mají vazbu na HZS ČR; zde mohou být uvedeny také soutěže, kde účast příslušníků
a zaměstnanců HZS ČR na jejich průběhu není považována za výkon služby (práce).
(2) Soutěže organizované jako nominační na mistrovství a mezinárodní soutěže probíhají na
těchto úrovních:
krajské nebo regionální kolo - výsledky tohoto postupového kola jsou podkladem pro
nominaci na přebor HZS ČR nebo mistrovství,
b) přebor HZS ČR nebo mistrovství - výsledky mistrovství jsou podkladem pro nominaci na
mezinárodní soutěž.
a)

(3) Termíny konání soutěžních nebo postupových kol se stanovují zpravidla s rozestupem
alespoň 14 dní.
(4) Pravidla pro účast družstev a jednotlivců na soutěžích uvedených v odstavci 1 stanoví
pořadatel v propozicích soutěže.
(5) Pokud se soutěže (vyjma mezinárodní) zúčastní soutěžící ze zahraničí, jedná se o soutěž
s mezinárodní účastí. Pořadatel v propozicích takové soutěže stanoví, zda zahraniční soutěžící
budou hodnoceni společně s ostatními soutěžícími nebo samostatně.
(6) Všechny soutěže mohou být organizovány také jako otevřené. Takto označených soutěží
se mimo příslušníků a zaměstnanců HZS ČR mohou účastnit i družstva nebo jednotlivci
uvedení pořadatelem v propozicích soutěže. Druh takové soutěže a způsob hodnocení
výsledků uvede pořadatel v propozicích soutěže.
Čl. 4
Pořadatelé
(1) Generální ředitelství je organizačním garantem mistrovství, přeboru HZS ČR nebo velké
ceny, které vyhlásilo na daný kalendářní rok. Uspořádáním těchto soutěží může pověřit
součást HZS ČR 5) nebo jiný subjekt; ten je potom pořadatelem nebo spolupořadatelem.
(2) Pořadatelem krajského kola soutěže je příslušný HZS kraje nebo jiný subjekt pověřený
HZS kraje; ten je potom pořadatelem nebo spolupořadatelem tohoto krajského kola.
Pořadatelé mohou krajské kolo soutěže zabezpečovat ve spolupráci s dalšími subjekty.
(3) Pořadatelem soutěže pořádané subjektem mimo HZS ČR je jejich vyhlašovatel. Pokud je
uspořádání soutěže v zájmu HZS ČR, může být součást HZS ČR 5) spolupořadatelem.

4)
5)

§ 36 odst. 2 vyhlášky č.247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
§ 5 zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o hasičském záchranném sboru).
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Čl. 5
Organizační zabezpečení soutěže
(1) Organizační garant soutěže (čl. 4 odst. 1) zajistí přípravu a provedení soutěže zejména:
a)
b)
c)

výběr pořadatele nebo spolupořadatele soutěže,
stanovení termínu, místa konání příslušné soutěže a zveřejnění potřebných informací,
schválení a vydání propozic soutěže.

(2) Pořadatel soutěže zabezpečí zejména:
a) přípravu a provedení soutěže tak, aby proběhla organizovaně, bezpečně, v souladu
s propozicemi soutěže a pravidly příslušného sportu, disciplíny nebo cvičení,
b) zpracování a vyhlášení propozic soutěže v dostatečném časovém předstihu,
c) odpovídající sportoviště a materiál k provedení jednotlivých disciplín nebo cvičení,
d) velitele soutěže a sbor rozhodčích,
e) pořadatelskou službu,
f) zdravotní zabezpečení,
g) možnost stravování a ubytování pro účastníky soutěže,
h) nezbytnou propagaci,
i) závěrečné vyhodnocení a vyúčtování soutěže,
j) zpracování výsledků a jejich zveřejnění,
k) zpracování výdejních listin věcných cen,
l) u mistrovství zaslání výsledků v elektronické podobě na generální ředitelství.
Čl. 6
Organizaci soutěží ve sportech, disciplínách a cvičeních, které nejsou vyhlášeny podle
čl. 3 odst. 1 písm. a), stanovuje pořadatel. Jsou-li tyto soutěže organizovány v rámci HZS ČR,
zpravidla je-li pořadatelem nebo spolupořadatelem součást HZS ČR 5) a vydá-li organizační
pokyny k provedení soutěže ředitel (velitel) součásti HZS ČR, vztahuje se Řád přiměřeně i na
takové soutěže.
Čl. 7
Účast na soutěži
(1) Soutěžící se soutěže účastní na základě splnění podmínek uvedených v propozicích
soutěže. Přihlášku do soutěže podává příslušný služební funkcionář nebo jiný oprávněný
přihlašovatel. Pokud to propozice připouštějí, soutěžící může přihlášku podat sám.
(2) Přihlašovatel podáním přihlášky zároveň stvrzuje podmínku zdravotní způsobilosti
a splnění ostatních podmínek dle pravidel a propozic soutěže.
(3) Na mezinárodní soutěž přihlašuje soutěžící ten, kdo je nominuje.
(4) Přihláška na soutěž se podává ve lhůtě a na adresu dle propozic soutěže.
(5) Řádně podanou přihlášku, která splňuje propozice soutěže, nemůže pořadatel bez udání
důvodu odmítnout.
Čl. 8
Propozice soutěže
(1) Propozice soutěže vydává pořadatel nejpozději 14 dnů před termínem konání.
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(2) Propozice soutěže obsahují:
a)
b)
c)
d)

úplný název soutěže,
všeobecná ustanovení,
technická ustanovení,
datum vydání a podpis statutárního zástupce pořadatele.

(3) Všeobecná ustanovení obsahují zejména:
název a sídlo pořadatele, který soutěž organizuje a technicky zabezpečuje,
místo konání soutěže,
den a hodinu prezence soutěžících a zahájení soutěže,
jméno a příjmení velitele soutěže, případně dalších organizačních pracovníků pořadatele,
jméno a příjmení hlavního rozhodčího, případně jména a příjmení rozhodčích disciplín
a dalších členů sboru rozhodčích,
f) adresu a lhůtu pro zaslání přihlášky,
g) místo, datum a hodinu losování,
h) údaje o ubytování, stravování a dopravě účastníků,
i) kontaktní osoby, na které je možno se obracet s dotazy,
j) další důležité informace (např. pojištění soutěžících a dalších účastníků soutěže nebo
údaje o tom, které náklady soutěže hradí pořadatel a které soutěžící).
a)
b)
c)
d)
e)

(4) Technická ustanovení obsahují, pokud nejsou dány již vydanými pravidly, zejména:
a) kategorie a disciplíny soutěže,
b) pravidla, podle kterých se soutěž koná,
c) podmínky účasti v soutěži či výběru soutěžících (například stanovení časových limitů,
výkonnostní třídy, maximálního počtu soutěžících apod.) a způsob prokazování splnění
těchto podmínek,
d) způsob kontroly soutěžících před a v průběhu soutěže (předložení služebního,
členského průkazu, soupisky apod.),
e) pořadí jednotlivých disciplín a předpokládaný časový rozvrh soutěže,
f) popis (povrch a omezení) dráhy a způsob měření dosažených výsledků,
g) podmínky pro podání protestu,
h) další technická ustanovení (například způsob kontroly nářadí, které nářadí zajistí
pořadatel a způsob jejich užití, jejich losování apod.).
Čl. 9
Program soutěže
(1) Program soutěže vychází z propozic soutěže. Obsahuje zejména časový rozvrh
a rozvrh jednotlivých disciplín. Pořadatel jej zpravidla zveřejňuje při prezenci v místě konání
soutěže nebo jej poskytuje účastníkům současně s propozicemi. Pořadí a čas zahájení
jednotlivých disciplín nesmí být změněno bez svolení hlavního rozhodčího.
(2) Program soutěže se po dobu soutěže vyvěšuje na přístupném místě. O změně programu
soutěže musí být účastníci soutěže včas vyrozuměni.
Čl. 10
Zrušení a odložení soutěže
(1) Nemůže-li se z jakéhokoliv důvodu uskutečnit již vyhlášená soutěž, je pořadatel povinen
její zrušení nebo odložení neprodleně oznámit vhodným způsobem, zejména přihlášeným
účastníkům soutěže, a to nejpozději dva dny před jejím zahájením.
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(2) Pořadatel může soutěž zrušit pro malý počet obdržených přihlášek.
(3) Při odložení soutěže je nutno vytvořit časový prostor pro možnost podání dalších
přihlášek. Původní přihlášky, pokud nebyly přihlašovatelem odvolány, platí i pro změněný
termín (popř. i místo konání) soutěže.
(4) Zrušit soutěž nebo její část, přeložit začátek, přerušit již zahájenou soutěž, případně
vyhlásit přestávku může pořadatel zejména pokud:
a)
b)
c)
d)

není určené místo pro konání soutěže způsobilé,
chybí vybavení či nářadí nezbytné pro zajištění soutěže,
průběh soutěže narušují nepříznivé povětrnostní podmínky, nebo
není zaručena bezpečnost soutěžících nebo pořadatelů.
Čl. 11
Úhrada výdajů

(1) Ekonomické zabezpečení soutěží se řídí příslušnými právními předpisy a interními akty
řízení. Výdaje spojené s organizováním sportovních soutěží nese ten, kdo soutěž organizuje 6).
(2) Pořadatel soutěže zpravidla hradí:
a)
b)
c)
d)

náklady spojené s přípravou a provedením,
ubytování a stravování v rozsahu uvedeném v propozicích,
pojištění účastníků soutěže, pokud to uvede v propozicích,
výdaje spojené s oceněním.

(3) Součásti HZS ČR 5) si při plnění svého předmětu činnosti navzájem neposkytují peněžitá
plnění a navzájem si neúčtují část výdajů spojených s organizováním soutěže.
(4) U subjektů mimo organizační strukturu HZS ČR lze požadovat úhradu části nákladů
(např. formou startovného), pokud je tak uvedeno v propozicích soutěže.
(5) Výdaje spojené s nácvikem sportů, disciplín a cvičení tělesné přípravy uvedených v čl. 1
odst. 2 a 3 se hradí shodně s výdaji na odbornou přípravu 7).
Čl. 12
Reklama a propagace
(1) Reklamu a propagaci pořadatel zaměřuje zejména na pořádání vlastní soutěže, propagaci
požární ochrany případně integrovaného záchranného systému.
(2) Reklamu a propagaci sponzorů v souvislosti s pořádáním soutěže povoluje pořadatel.
(3) Reklama, její provedení a umístění musí odpovídat příslušným právním předpisům
a nesmí narušovat regulérnost a bezpečnost soutěže.
(4) Reklama nesmí být umístěna na služebním stejnokroji. Tento zákaz se netýká
sportovního oděvu soutěžících.

6)
7)

§ 38 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
§ 36 odst. 1 písm. b) a § 38 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 11/2018

Strana

8

Čl. 13
Sportovní soustředění
(1) V rámci odborné přípravy jednotek PO lze organizovat soustředění vybraných
soutěžících nebo instrukčně metodická zaměstnání lektorů (trenérů) nebo rozhodčích.
(2) Před mistrovstvím a významnou mezinárodní soutěží může ten, kdo soutěžící nebo
rozhodčí do takové soutěže vysílá, pořádat sportovní soustředění nominovaných účastníků.
Náklady na uspořádání sportovního soustředění nese ten, kdo soustředění organizuje.
Cestovní náležitosti nominovaných účastníků hradí jejich zaměstnavatel.
(3) Příprava soutěžících, případně rozhodčích, nominovaných k reprezentaci HZS ČR
na mezinárodní soutěži se provádí zpravidla ve spolupráci se zařízeními HZS ČR.
Čl. 14
Pracovníci soutěže
(1) Přípravu, průběh a hodnocení soutěže zabezpečují organizační pracovníci a sbor
rozhodčích, které určí pořadatel soutěže.
(2) Organizačními pracovníky jsou zpravidla velitel soutěže a technická, organizační
a ekonomická skupina.
(3) Sbor rozhodčích tvoří dle rozsahu soutěže zpravidla hlavní rozhodčí a jeho zástupce,
rozhodčí disciplín (úseků) a jejich zástupci, rozhodčí, startér, pomocníci startéra, hlavní
časoměřič, časoměřiči, zapisovatel a vyhodnocovací skupina.
(4) Velitel soutěže, techničtí a organizační pracovníci musí znát pravidla dané soutěže
v rozsahu odpovídajícím jejich zařazení na soutěži. Rozhodčí musí mít odpovídající
kvalifikaci.
Čl. 15
Velitel soutěže
(1) Za přípravu a průběh soutěže odpovídá velitel soutěže, kterého jmenuje pořadatel
soutěže.
(2) Velitel soutěže zpravidla:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

schvaluje propozice soutěže a zabezpečuje jejich vydání,
stanoví organizační pracovníky a sbor rozhodčích,
zabezpečuje losování soutěže,
zabezpečuje program a startovní listinu pro účastníky soutěže,
dbá na dodržení programu soutěže a jejího časového rozvrhu,
kontroluje práci organizačních pracovníků soutěže a v případě potřeby stanoví náhradníky
těchto pracovníků a sboru rozhodčích,
odpovídá za vyrozumění účastníků soutěže v případě změny programu soutěže,
svolává a organizuje porady vedoucích družstev a jednotlivců,
zabezpečuje veškerá opatření týkající se provedení, průběhu a vyhodnocení soutěže,
zúčastňuje se porad rozhodčích,
zabezpečuje zahájení a ukončení soutěže,
zabezpečuje vyhlášení výsledků soutěže a předání cen,
nedostaví-li se na soutěž hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem, jmenuje nového
hlavního rozhodčího.
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(3) Velitel soutěže má právo:
v souladu s pravidly soutěže přeřadit, odvolat nebo vyloučit ze soutěže pracovníky
soutěže zejména pro nepřístojné chování, jsou-li pod vlivem alkoholu, jiných návykových
látek a pro vážné nedostatky v jejich činnosti,
b) vyloučit ze soutěže soutěžícího nebo celé družstvo; jde-li o soutěžící nebo rozhodčí,
uplatní toto právo zpravidla na návrh hlavního rozhodčího,
c) přerušit, odložit nebo zrušit soutěž či její část,
d) změnit počet organizačních a technických pracovníků nebo rozhodčích.
a)

Čl. 16
Technická skupina
(1) Činnost technické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže.
(2) Technická skupina zabezpečuje a odpovídá zpravidla za:
a) povrch a správné rozměření a označení drah, prostoru pro soutěžící a diváky, za umístění,
technický stav a parametry překážek po celou dobu soutěže,
b) technický stav, parametry a označení nářadí dodávaného pořadatelem,
c) technické prostředky pro soutěž, případně jištění soutěžících apod.,
d) kontrolu, označení a případně úschovu nářadí soutěžících,
e) zajištění dostatečného počtu signalizačních, měřících a dalších pomůcek pro sbor rozhodčích
(praporky, stopky, pásma, startovní pistole, náboje, stolky apod.),
f) doplňování vody při požárním útoku a obsluhu nádrží na hořlavou kapalina
na 4. úseku štafety 4 x 100 m s překážkami u požárního sportu,
g) rozhlas, stanoviště hlasatele, spojení a spojovací prostředky; v případě potřeby v místě
soutěže zřizuje radiovou síť,
h) instalaci časomíry a její zálohu,
i) úklid prostoru v průběhu a po ukončení soutěže.
(3) Počet členů technické skupiny musí umožnit jejich střídání a odpočinek během soutěže.
Čl. 17
Organizační skupina
(1) Činnost organizační skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže.
(2) Organizační skupina zabezpečuje a odpovídá zpravidla za:
a) příjem a vyhodnocení přihlášek,
b) propagaci soutěže, tisk a distribuci pozvánek, plakátů a zpravodajů,
c) prezenci účastníků soutěže, předání startovní listiny, startovních čísel, programu soutěže
a případně dalších organizačních pokynů účastníkům soutěže,
d) informační službu a hlasatele na stadionu,
e) organizaci ubytování, stravy a pitného režimu účastníků,
f) organizaci parkování a dopravy,
g) zdravotní službu a evidenci případných zranění,
h) rozmístění vedení soutěže, soutěžících, vyhodnocovacího a tiskového střediska, zdravotní
služby, hostů a sociálních zařízení na stadionu, včetně označení těchto míst,
i) pořádkovou činnost v prostoru soutěže, dodržování zákazu vstupu a ostrahu vyhrazených
prostor,
j) převzetí a předání pronajatých prostor a jiných prostředků pronajímateli po ukončení
soutěže.
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Čl. 18
Zdravotní služba
Při každé soutěži musí být zajištěna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním
podmínkám soutěže.
Čl. 19
Ekonomická skupina
(1) Činnost ekonomické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže.
(2) Ekonomická skupina zabezpečuje a odpovídá zpravidla za:
a) uzavírání smluv, dohod a objednávek včetně jejich následné kontroly a plnění,
b) nákup diplomů, medailí, popř. pohárů a jiných věcných cen,
c) pojištění soutěžících případně dalších účastníků soutěže, uvede-li to pořadatel
v propozicích,
d) vedení dokladů za příjem a výdej finančních prostředků i v místě konání soutěže (např.
startovné, kauce, peněžité ceny).
Čl. 20
Doping
(1) Používání zakázaných látek považovaných za doping a postupů a alkoholu se zakazuje.
(2) Porušení pravidel o dopinku nastane, jestliže:
a) ve tkáni nebo tělní tekutině soutěžícího byla zjištěna přítomnost zakázané látky, soutěžící
užil nebo těžil ze zakázaného postupu 8),
b) soutěžící přiznal, že použil nebo těžil z užití zakázané látky nebo zakázaného postupu.
(3) Je povinností každého soutěžícího dbát, aby se do jeho tělesných tkání a tekutin nedostaly
zakázané látky.
(4) Hlavní rozhodčí nebo rozhodčí disciplíny mají právo vybrat některé soutěžící
k antidopingové zkoušce a testu na alkohol. Soutěžící, kterému rozhodčí stanoví dopingovou
kontrolu nebo test na alkohol, se musí k antidopingové kontrole / testu na alkohol dostavit do
stanovené doby.
(5) Všichni vybraní soutěžící, kteří se k dopingové kontrole / testu na alkohol nedostaví ve
stanovené lhůtě, odmítnou se jí podrobit nebo jejichž dopingová zkouška, popř. test na
alkohol, bude pozitivní, budou ze soutěže vyloučeni a jejich výsledky anulovány.
Čl. 21
Vyloučení
Soutěžící (družstvo) může být vyloučen ze soutěže:
a) pro nepřístojné chování vůči všem účastníkům soutěže, je-li pod vlivem alkoholu nebo
zakázaných látek, při pozitivním výsledku antidopingové zkoušky, nebo nedostaví-li se ve
stanovené lhůtě k antidopingové zkoušce či testu na alkohol,
b) použije-li jiného nářadí, než které předal ke kontrole, anebo dodatečně upraveného,
8)

Seznam zakázaných látek a zakázaných postupů vydává Antidopingový výbor ČR. Pod pojem „zakázaná
látka” spadá i metabolit nebo marker takovéto látky. Pojem „zakázaný postup” zahrnuje zejména krevní
doping a použití metod, které mění složení a věrohodnost vzorků při dopingové zkoušce.
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c) startuje-li některý člen družstva v rozporu s příslušnými pravidly nebo pod jiným
startovním číslem, než mu bylo přiděleno,
d) prokáže-li se, že nesplňuje podmínky pro účast na soutěži.
Čl. 22
Přihlašovatel
(1) Přihlašovatel, který soutěžící na soutěž vysílá, je povinen seznámit je se zněním pravidel
a propozic soutěže.
(2) Přihlašovatel odpovídá za vystupování a kázeň soutěžících v průběhu soutěže i za plnění
pokynů pořadatele. Tuto povinnost deleguje přihlašovatel buď na určeného vedoucího
soutěžního družstva, nebo přímo na vyslaného jednotlivce.
Čl. 23
Oceňování výsledků
(1) Pořadatel soutěže zpravidla nejlepším soutěžícím a družstvům uděluje diplomy, medaile,
poháry nebo jiné věcné ceny. Odměnit lze i další účastníky soutěže uvedené v propozicích.
(2) Soutěžící, kteří v postupových kolech získají 1. až 3. místo, obdrží nejméně diplom.
(3) Soutěžící, kteří na mistrovství nebo přeborech HZS ČR získají 1. až 3. místo, obdrží
nejméně diplom.
Čl. 24
Titul Mistr HZS ČR
(1) Nejlépe umístěnému příslušníkovi nebo zaměstnanci HZS ČR a družstvu HZS ČR na
mistrovství přísluší titul Mistr HZS ČR v příslušném sportu. Titul Mistr HZS ČR uděluje
generální ředitel HZS ČR, pokud se soutěže ve vypsané kategorii (disciplíně) zúčastnili
nejméně 4 soutěžící z HZS ČR v soutěži jednotlivců nebo nejméně 3 družstva (štafety) z HZS
ČR v soutěži družstev (štafet). Jde-li o družstvo (štafetu), uděluje tento titul všem jeho
členům.
(2) Diplom o získání titulu Mistr HZS ČR a stužka Mistr HZS ČR se předávají při vybraných
slavnostních akcích.
(3) Stužka Mistr HZS ČR se nosí na saku služebního stejnokroje podle pravidel stanovených
zvláštním předpisem 9).
(4) Mistr HZS ČR může na saku služebního stejnokroje nosit nejvýše jednu stužku Mistr
HZS ČR, označenou zpravidla nejaktuálnějším rokem jejího udělení.
(5) Stužka Mistr HZS ČR je tmavě červené barvy a má standardní rozměr 32 x 11 mm. Ve
středu stužky je upevněn oválný emblém bronzové barvy, na kterém je nápis „MISTR HZS
ČR“ a případně rok, za který byl titul Mistr HZS ČR udělen (viz obrázek).
MISTR
HZS ČR

9)

Čl. 5 odst. 4 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 12/2016, o služebních medailích Hasičského záchranného
sboru České republiky, medailích a plaketách Hasičského záchranného sboru České republiky a účastnických,
čestných a pamětních medailích, plaketách a odznacích Hasičského záchranného sboru České republiky.
Čl. 17 odst. 10 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 39/2016, o používání a nošení služebního stejnokroje
příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (stejnokrojový předpis).
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Článek 25
Etický kodex soutěžícího
(1) Soutěžící:
a) respektuje práva, důstojnost a hodnotu každého člověka bez ohledu na jeho věk, pohlaví,
etnický původ, kulturní zázemí, sexuální orientaci, náboženské vyznání nebo politické
přesvědčení,
b) za všech okolností jedná s členy svého družstva, soupeři, rozhodčími, pořadateli, realizačním
týmem a diváky s ohleduplností a respektem,
c) nesnižuje se k sexistickým nebo rasistickým urážkám a gestům, vyhýbá se chování, které
by mohlo být vykládáno jako urážlivé nebo diskriminační,
d) zná a dodržuje platná pravidla soutěže,
e) zdržuje se nebezpečného nesportovního jednání a všech vulgárních projevů,
f) bez pochybností a námitek přijímá rozhodnutí rozhodčích (nezbytné dotazy nechá na
svém trenérovi nebo vedoucím družstva),
g) vyhýbá se projevům, které by mohly rozhodčí uvést v omyl,
h) dodržuje pokyny vedoucího delegace, vedoucího družstva nebo trenéra za předpokladu, že
nejsou v rozporu s tímto etickým kodexem,
i) nezvyšuje svůj individuální výkon užitím zakázaných látek, postupů nebo vybavení,
odsuzuje užívání dopingu a dodržuje všechna antidopingová doporučení,
j) přijímá vítězství i porážky s pokorou a respektem,
k) vstřícně komunikuje s médii a prezentaci na sociálních sítích vnímá jako součást soutěže,
l) uvědomuje si, že i v soukromém životě je stále sportovcem, a že svým chováním
a vystupováním působí na své okolí,
m) po celou dobu soutěže vyjadřuje respekt svým soupeřům důstojným projevem,
n) zdržuje se požívání alkoholických nápojů či jiných omamných látek, zejména v průběhu
soutěže a při slavnostním nástupu,
o) nepoškozuje ani jinak neznehodnocuje majetek druhých osob a dbá o to, aby svým jednáním
a chováním neohrozil dobré jméno vysílajícího subjektu,
p) všichni členové družstva jsou během cesty na soutěž, v průběhu soutěže a návratu z ní
podřízeni vedoucímu delegace, s ohledem na to vystupují a jednají.
(2) Opakované porušení některé zásady uvedené v odstavci 1 ze strany soutěžícího resp.
člena soutěžního družstva může mít za následek vyloučení ze soutěže nebo ze soutěžního
družstva. V závažných případech, zejména u družstev reprezentačních výběrů, může dojít
k vyloučení z reprezentačního výběru. O délce vyloučení pak rozhoduje ten, kdo družstvo
jmenuje.
Čl. 26
Uvolňování k účasti na soutěžích
(1) Součástí pravidelné odborné přípravy 7) a výkonu služby jsou soutěže ve sportech,
disciplínách nebo cvičeních podle v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) nebo c) a dále soutěže vyhlášené
podle čl. 3 odst. 1 písm. a) ve sportech, disciplínách nebo cvičeních podle čl. 1 odst. 2
písm. d) nebo podle odst. 3. Účast na takové soutěži nebo na její přípravě mimo dobu
pravidelného výkonu služby může být řešena zejména:
a) u příslušníků HZS ČR s nerovnoměrným rozvržením doby služby
1. jejich přeřazením na rovnoměrnou dobu službu,
2. přeplánováním směny,
b) služební cestou anebo
c) službou přesčas.
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(2) Účast na soutěžích neuvedených v odstavci 1 se za součást odborné přípravy
a výkonu služby nepovažuje.
(3) V případě reprezentace HZS ČR 6), kterou jmenuje generální ředitel HZS ČR, ve
sportech, disciplínách a cvičeních uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo 3 se jedná o výkon služby,
tj. o vyslání příslušníka HZS ČR na služební cestu k plnění služebních úkolů.
(4) Při účasti zaměstnance HZS ČR na soutěži nebo na její přípravě se postupuje obdobně
podle odstavce 1 až 3.
Čl. 27
Poskytování služebního dopravního prostředku
Pro zabezpečení přepravy příslušníků a zaměstnanců HZS ČR - účastníků soutěží ve
sportech, disciplínách a cvičeních uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo 3 může příslušný služební
funkcionář z důvodů hodných zřetele poskytnout služební dopravní prostředek HZS ČR
s řidičem ve výkonu služby.
Čl. 29
Přechodné ustanovení
Pro rok 2018 se ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) Řádu za součást odborné přípravy
považují soutěže uvedené v následující tabulce:
7. 6.
Brtnice

Přebor HZS ČR
v nohejbalu dvojic

25 - 27. 6.
Pardubice

Přebor HZS ČR
v tenisu

12. - 13. 9.
Nové Město nad
Metují

Přebor HZS ČR,
Policie ČR
a Ministerstva vnitra
v orientačním běhu

HZS Kraje Vysočina
kpt. Ing. Jiří Zelenka, 724 153 137
jiri.zelenka@hasici-vysocina.cz
MV-generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany
obyvatelstva, ČHSF,
Tomáš Čapoun, 950 580 330, 724 179 520,
tomas.capoun@ioolb.izscr.cz
Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, ČHSF,
HZS Královéhradeckého kraje,
Ing. Lukáš Drozdík, 736 678 108

MV-generální ředitelství HZS ČR, HZS Pardubického
kraje, HSK Ústí nad Orlicí,
Pavel Zámečník, 606 5792 973, zamecnik.p@seznam.cz
*říjen
Přebor HZS ČR
HZS Moravskoslezského kraje, SK HZS MSK,
Ostrava
ve stolním tenisu
Miroslav Fabián, 736 155 050, miroslav.fabian@hzsmsk.cz
MV-generální ředitelství HZS ČR, HZS Středočeského kraje,
* listopad
16. přebor HZS ČR
Územní odbor Kladno,
Kladno
v lezení na umělé stěně
Václav Richter, 724 181 342, Tomáš Saifrt 773 770 602
HZS Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk
* listopad
Přebor HZS ČR
plk. Ing. Petr Chalupník, 950 870 188,
Nymburk
ve volejbalu
ludek.turek@sck.izscr.cz
Mistrovství, krajské a místní soutěže, velké ceny dle čl. 1 odst. 2 Řádu, jejímiž pořadateli jsou HZS krajů nebo
generální ředitelství.
Místní soutěže dle čl. 1 odst. 3 Řádu, jejímž pořadatelem je HZS kraje, a to bez účasti příslušníků z jiných
organizačních částí HZS ČR.
26.- 27. 10.
Vysoké Mýto

Mistrovství HZS ČR
ve futsalu

