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1 
P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
ze dne 3. ledna 2022, 

kterým se mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 49/2020,  
k odborné způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky 

 
Čl. I 

      Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 49/2020, k odborné způsobilosti příslušníků 
Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „pokyn“), se mění takto: 
1. V čl. 2 odstavec 10 zní: 
„(10) Úspěšné vykonání zkoušky k prodloužení platnosti osvědčení se osvědčuje prodloužením 
platnosti již vydaného osvědčení o 5 let: 
a) od data ukončení jeho platnosti nebo vydáním nového osvědčení, jehož platnost navazuje 

na datum ukončení platnosti původně vydaného osvědčení nebo 
b) ode dne úspěšného vykonání zkoušky k prodloužení platnosti osvědčení pro případy ve 

smyslu čl. 2 odst. 13.“. 
2.  V čl. 2 odstavec 11 zní: 
„(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 může být zařazen do kurzu k prodloužení platnosti osvědčení na základě 
výjimky udělené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. Tímto ustanovením není dotčeno 
ustanovení odstavce 9.“.  

3.   V příloze č. 1 pokynu (tabulce), poř. číslo 4, sloupci „Služební místo“ se slova „•   příslušník 
výjezdové skupiny chemické laboratoře“ zrušují. 
 

Čl. II 
      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 
 
 
Čj. MV-211382-1/PO-PVP-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 
 
      Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 4/2021, kterým se stanoví základní 
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského 
záchranného sboru ČR, byla vyhlášena základní témata, která mají být v roce 2022 proškolena 
v rámci pravidelné odborné přípravy příslušníků jednotek HZS krajů, Hasičského útvaru 
ochrany Pražského hradu, příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR, zaměstnanců jednotek 
HZS podniků, členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků. 
      Vyhlášená základní témata jsou dostupná na internetových stránkách Hasičského 
záchranného sboru České republiky v sekci Jednotky PO → Odborná příprava →Základní 
zaměření odborné přípravy. 
 
Čj. MV-173351-1/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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