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65 
P O K Y N  

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
ze dne 22. prosince 2021, 

kterým se vydává Řád výkonu služby 
v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, sborů dobrovolných hasičů obcí  

a sborů dobrovolných hasičů podniků 
 
      V souladu s § 24 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., za účelem usměrnění výkonu služby v jednotkách 
hasičských záchranných sborů podniků (dále jen „HZS podniků“), sborů dobrovolných hasičů 
obcí (dále jen „SDH obcí“) a sborů dobrovolných hasičů podniků (dále jen „SDH podniků) po 
odborné stránce se stanoví: 

Čl. 1 
Řád výkonu služby  

v jednotkách HZS podniků, SDH obcí  a SDH podniků  
(1) Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
(dále jen „generální ředitelství HZS ČR“) vydává „Řád výkonu služby v jednotkách HZS 
podniků, SDH obcí  a SDH  podniků“ (dále jen „řád výkonu služby“). 
(2) Řád výkonu služby schvaluje generální ředitel HZS ČR. Vydání řádu výkonu služby a jeho 
změny oznamuje generální ředitelství HZS ČR ve Sbírce interních aktů řízení generálního 
ředitele HZS ČR. Schválený řád výkonu služby se uveřejňuje v plném znění na Internetu HZS 
ČR. 
(3) Ředitel hasičského záchranného sborů kraje o vydání řádu výkonu služby a jeho změnách 
informuje velitele jednotek HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků v okruhu své územní 
působnosti.  

Čl. 2 
Zrušovací ustanovení 

      Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 25/2009, kterým se stanoví Řád výkonu služby 
v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků, se zrušuje. 
 

Čl. 3 
Účinnost 

      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
 
Čj. MV-179143-8/PO-IZS-2021 
 

Generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA v. r. 

Obdrží: 
HZS krajů 
Záchranný útvar HZS ČR 
SOŠ PO a VOŠ PO 
MV-generální ředitelství HZS ČR 
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Část II. 

O z n á m e n í 
náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

pro IZS a operační řízení 
 
         MV-generální ředitelství HZS ČR vydalo nový Řád výkonu služby v jednotkách  
hasičských záchranných sborů podniků, sborů dobrovolných hasičů obcí a sborů dobrovolných 
hasičů podniků (dále jen „Řád výkonu služby“), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
Nový Řád výkonu služby je dostupný na internetových stránkách  Hasičského záchranného 
sboru České republiky v sekci Jednotky PO → Výkon služby → Dokumenty ke stažení – Řád 
výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDHpodniků. 
 
Čj. MV-179143-8/PO-IZS-2021 
 
 plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. v. r. 

náměstek generálního ředitele HZS ČR 
pro IZS a operační řízení 
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