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49 

P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
 ze dne 30. prosince 2008, 

kterým se mění a zrušují některé interní akty řízení 

     V souvislosti se zahájením činnosti Záchranného útvaru HZS ČR ke dni 1. ledna 2009 
1)

      

I.    s t a n o v í m 

       služební předpisy vydané generálním ředitelem HZS ČR 
2)

 se mění následovně: 

 

Čl. I 

     Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 33/2002, kterým se 

stanoví pravidla poskytování vybraných služeb na Intranetu Hasičského záchranného sboru 

České republiky (dále jen „pokyn“), se mění následovně: 

1. V čl. 2 odst. 1 tabulce se za řádek s textem  

„       HZS Zlínského kraje          zlk.izscr.cz “ 

     vkládá nový řádek s textem 

„       Záchranný útvar HZS ČR          zu-hlucin.izscr.cz “. 

 

2. V čl. 2 odst. 1 tabulce (dvacátý řádek) se slova „SOŠ PO a VOŠ PO MV“ nahrazují slovy  

     „SOŠ PO a VOŠ PO“. 

3.  V části II. pokynu se za slova „ředitelům HZS krajů,“ vkládají slova „veliteli Záchranného  

     útvaru HZS ČR,“ a slova „SOŠ PO a VOŠ PO MV“ se nahrazují slovy „SOŠ PO a VOŠ PO“. 

 

Čl. II 

     Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 34/2002, kterým se 

stanoví pravidla elektronické pošty v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky 

(dále jen „pokyn“), se mění následovně: 

1. Poznámka pod čarou č. 3 zní: 

    „ ________________________ 

         
3) 

 Nařízení Ministerstva vnitra č. 5/2008, kterým se vydává spisový a skartační řád.“. 

2. V čl. 3 odst. 2 písm. a) tabulce (sloupec „Funkce“, šestý řádek) se slovo „plánování“  

    nahrazuje slovy „civilní nouzovou připravenost“. 

3. V čl. 3 odst. 2 písm. b) nadpisu nad tabulkou se slova „SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku- 

    Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO MV“)“ nahrazují slovy „SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku- 

    Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“)“. 

4. V čl. 3 odst. 2 písm. c) tabulce-sloupci „Funkce“ řádek 5 až 7 znějí: 

„ 
Náměstek Ř pro IZS a operační řízení 

  

 

“.  
Náměstek Ř pro prevenci a civilní nouzovou připravenost 

  

 

“.  
Náměstek Ř pro ekonomiku 

 “. 

                                                 
1)

  Zákon č. 260/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České  

      republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
2)

  Čl. 1 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 20/2006, kterým se provádějí některá ustanovení zákona  

      č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. V čl. 3 odst. 2 se za písmeno d) doplňuje nové písmeno e), které zní: 

     „e)   Záchranný útvar HZS ČR 

Funkce Email 

Velitel Záchranného útvaru HZS ČR velitel@xxxx.izscr.cz 

Spisovna Záchranného útvaru HZS ČR spisovna@xxxx.izscr.cz 

Kde xxxx je přidělená doména.“. 

6. V čl. 3 se za odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který zní: 

    „(4) Subjekty mohou adresy dle odstavce 2 v případě technických potíží (spam apod.) pro  

           Internetovou komunikaci modifikovat nebo blokovat. Důvody modifikace či blokování  

           a provedené změny musí oznámit odboru KIS a OPIS MV-generálního ředitelství HZS  

           ČR. Po odeznění problémů se musí adresa změnit na původní.“. 

7. V čl. 5 druhá věta zní: 

    „Data antivirového programu musí být v průběhu dne automaticky aktualizována.“. 

8. Článek 11 zní: 

„Čl. 11 

Zpracování emailů 

(1)  Zpracování všech emailů mimo emailů na OPIS musí být zabezpečeno v  pracovní době. 

Archivování a evidence doručených emailů závisí na příjemci a subjektu. Emaily mohou 

místo přílohy v podobě souboru (čl. 15) obsahovat též odkaz na soubor nebo soubory 

vystavené na serveru přístupném z Intranetu HZS ČR. Server musí být zadán plně 

kvalifikovaným doménovým jménem definovaném v Intranetových doménových serverech na 

doméně izscr.cz, nikoliv IP adresou. Toto doménové jméno se nesmí vyskytovat v Internetové 

doméně izscr.cz. 

 

(2)  Spisovna MV-generálního ředitelství HZS ČR ukládá veškerou odesílanou poštu na 

spisovny subjektů na server, na který je odkaz na Intranetové adrese www.grh.izscr.cz. 

Spisovny subjektů jsou povinny minimálně jednou v pracovním dnu zkontrolovat tento 

server, zda se zde nenachází dokumenty pro ně určené a nedoručené z důvodu poruchy 

elektronické pošty.“. 

9. Článek 15 zní:  

„Čl. 15 

Přiložené emailové soubory – přílohy 

     V případě doplnění emailu přílohou musí být jméno přílohy uvedeno bez diakritiky, 

povoleny jsou písmena malé abecedy a-z (písmena anglické abecedy), číslice 0 až 9, pomlčka 

(„-„) a podtržítko („_“). Datové přílohy je vhodné před odesláním zkomprimovat do formátu 

ZIP. Odesílání spustitelných souborů EXE, VBS, COM apod. je zakázáno s výjimkou, že by 

komprimací došlo k porušení případné licenční smlouvy zasílaného programu.“. 

7. Článek 18 se zrušuje. 

8. V části II. pokynu se za slova „ředitelům HZS krajů,“ vkládají slova „veliteli Záchranného  

     útvaru HZS ČR,“ a slova „SOŠ PO a VOŠ PO MV“ se nahrazují slovy „SOŠ PO a VOŠ PO“. 

 

mailto:velitel@xxxx.izscr.cz
mailto:Spisovna@tupo.izscr.cz
http://www.grh.izscr.cz/


Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR  - částka 62/2008                                       Strana         

 

 

3 

 

 

Čl. III 

     Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 50/2003, kterým se 

stanoví osnova a obsah bezpečnostní politiky subjektů pro datové sítě Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „pokyn“), se mění následovně: 

1. V čl. 4 odst. 1 písm. c) věta první zní: 

    „sítě propojené s internetem musí být odděleny firewallem.“.  

2. V čl. 4 odst. 1 písm. c) věta poslední zní: 

    „Subjekt musí být schopen nastavit zákaz využívání definovaných serverů či povolit  

      využívání pouze určitých serverů (např. pro protokol http z LAN do Internetu), či přístup  

      do Internetu z definovaných IP adres.“. 

3. V čl. 4 odst. 2 zní: 

    „(2)  Bezpečnostní politiku minimálně do úrovně 2 musí každý subjekt stanovit služebním  

             předpisem. Její aplikování se řídí časovým harmonogramem schváleným ředitelem  

             subjektu.“. 

4. V části II. pokynu se za slova „ředitelům HZS krajů,“ vkládají slova „veliteli Záchranného  

     útvaru HZS ČR,“ a slova „SOŠ PO a VOŠ PO MV“ se nahrazují slovy „SOŠ PO a VOŠ PO“. 

 

Čl. IV 

     Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 41/2004, kterým se 

stanoví opatření pro zvyšování akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky 

(dále jen „pokyn“), se mění následovně:  

1.  V úvodní větě pokynu se za slova „(dále jen „GŘ HZS ČR“)“ vkládají slova „ , Záchran- 

     ného útvaru HZS ČR (dále jen „ZÚ HZS ČR“)“. 

2.  V části III. pokynu se za odstavec 6 doplňuje nový odstavec 7, který zní:  

     „7.   veliteli ZÚ HZS ČR 

             zabezpečit rozpracování opatření pro konkrétní podmínky ZÚ HZS ČR;“. 

3.  V části IV. pokynu se slova „SOŠ PO a VOŠ PO MV“ nahrazují slovy „SOŠ PO a VOŠ PO“. 

4.  V příloze pokynu části B.1 bodu I se vkládá druhá věta, která zní: „Úroveň akceschop- 

      nosti „A“ pro ZÚ HZS ČR může vyhlásit velitel ZÚ HZS ČR nebo generální  

      ředitel.“. 

5.  V příloze pokynu části B.1 bodu II se vkládá druhá věta, která zní: „Úroveň akceschop- 

      nosti „B“ pro ZÚ HZS ČR může vyhlásit velitel ZÚ HZS ČR po oznámení  

      generálnímu řediteli nebo generální ředitel.“. 

6. V příloze pokynu části Zásady pro úroveň akceschopnosti „A“ tabulce třetím řádku  

     sloupec „KDO VYHLAŠUJE:“ zní: 

„  ředitel HZS kraje, 

velitel ZÚ HZS ČR 

 

 

“. 
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7.  V příloze pokynu části Universální opatření „A“ tabulce třetí řádek zní: 

„ 3. Provádět každodenní průběžné i namátkové kontroly operačního řízení HZS ČR 

v pracovní i mimopracovní době (pohotovost vedení, řídící důstojník, operační 

výjezd, operační důstojníci, velitel pohotovostního odřadu). 

 

 

“. 

 

8.  V příloze pokynu části Universální opatření „A“ tabulce sedmý řádek zní: 

„ 7. Provést výběr a upřesnění jednotlivých situačních opatření pro úroveň akceschop-

nosti A pro organizační části GŘ HZS ČR nebo HZS kraje nebo ZÚ HZS ČR. 

 

“. 

 

“. 
 

9.  V příloze pokynu části Některá možná situační opatření pro úroveň akceschopnosti  

      „A“ bodu 12 se slova „prostředků CHTS“ nahrazují slovy „prostředků CHS a TS“. 

10. V příloze pokynu části Zásady pro úroveň akceschopnosti „B“ tabulce třetím řádku  

       sloupec „KDO VYHLAŠUJE:“  zní: 

„  

 

ředitel HZS kraje, velitel 

ZÚ HZS ČR po oznámení 

generálnímu řediteli 

 

 

“. 

“.  

11. V příloze pokynu části Zásady pro úroveň akceschopnosti „B“ první alinea pod  

        tabulkou  zní:  

          „     síly a prostředky HZS krajů/ZÚ HZS ČR se při úrovni akceschopnosti „B“ neposilují,“. 

12.  V příloze pokynu části Některá možná situační opatření pro úroveň akceschopnosti  

        „B“ poznámce pod čarou č. 6 se za slova „členové operačního výjezdu“ vkládají slova  

        „ /velitel ZÚ HZS ČR, zástupci velitele ZÚ HZS ČR, velitel pohotovostního odřadu“.  

13.  V příloze pokynu části Některá možná situační opatření pro úroveň akceschopnosti  

        „C1“ bodu 1 se slova „HZS kraje“ nahrazují slovy „HZS ČR“. 

14.  V příloze pokynu části Některá možná situační opatření pro úroveň akceschopnosti  

        „C2“ bodu 1 se slova „HZS kraje“ nahrazují slovy „HZS ČR“. 

 

 

Čl. V 

     Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2005, kterým se 

stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání 

pravidelních denních informací o požárech a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen 

„pokyn“), se mění následovně. 

1.  V článku 1 se za odstavec 7 doplňuje nový odstavec 8, který zní: 

           „(8) Mimořádné hlášení podává Záchranný útvar HZS ČR (dále jen „záchranný útvar“) 

přímo na OPIS GŘ obdobně jak je uvedeno v odstavci 6. V případě nasazení jednotky 

záchranného útvaru do místa mimořádné události je povinen velitel nasazené jednotky 

bezprostředně oznámit územně příslušnému krajskému operačnímu a informačnímu středisku 

informace potřebné ke zpracování mimořádného hlášení obdobně jak je uvedeno v odstavci 7. 

2.  Čl. 4 odstavec 6 zní: 

           „(6) Do údajů denního hlášení se započítávají i požáry a ostatní události se zásahem 

jednotek PO a záchranného útvaru, o kterých bylo podáno mimořádné hlášení.“. 
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3.  Čl. 4 odstavce 7, 8 a 9 se zrušují. 

4.  V části II. pokynu se za bod 2 doplňuje nový bod 3, který zní: 

     „3.  veliteli záchranného útvaru 

            při mimořádném hlášení postupovat podle tohoto pokynu;“. 

5.  Příloha č. 5 se zrušuje. 

 

Čl. VI 

     Pokyn generálního ředitele HZSČR č. 20/2006, kterým se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů, se mění takto:  

1. V čl. 1 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

     „c)   pokyny velitele Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen „záchranný útvar“) upravující  

             služební vztahy, zejména 

1. časově neomezená nebo dlouhodobá opatření a úkoly vztahující se na blíže 

neurčený okruh příslušníků záchranného útvaru, 

2. vztahy a činnosti související se služebním poměrem příslušníků záchranného 

útvaru, 

3. organizace záchranného útvaru, 

4. postup při plnění služebních úkolů v jednotlivých oblastech výkonu služby;“. 

    Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).  

2. Čl. 1 odstavec 2 zní: 

„(2)  Služební předpisy podle čl. 1 odst. 1 a další interní akty řízení  služebních funkcionářů 

uvedených v čl. 1 odst. 1 se uveřejňují v publikačních prostředcích HZS ČR, kterými jsou 

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR (čl. 1 odst. 1 písm. a), Sbírka 

interních aktů řízení ředitele  HZS kraje (čl. 1 odst. 1 písm. b), Sbírka interních aktů řízení 

velitele záchranného útvaru (čl. 1 odst. 1 písm. c) a Sbírka interních aktů řízení ředitele SOŠ 

PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku (čl. 1 odst. 1 písm. d).“. 

3. V čl. 1 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:  

     „(5) Přehled služebních předpisů podle čl. 1 odst. 1 písm. c) a jeho průběžnou aktualizaci   

             zabezpečuje ředitel kanceláře velitele záchranného útvaru.“.  

     Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8. 

4.  V čl. 1 odst. 6 se slova „čl. 1 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „čl. 1 odst. 1 písm. d)“. 

5.  V čl. 4 odstavec 1 se za slova „ředitel HZS kraje“ vkládají slova „nebo velitel záchranného  

     útvaru“. 

 

Čl. VII 

     Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 24/2006, kterým se stanoví pravidla jednání 

poradní komise generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro 

přezkoumávání rozhodnutí, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 3/2007 (dále jen 

„pokyn“), se mění takto:  

1. V čl. 1 odst. 1 písm. a) se za slova „(dále jen „krajský ředitel“),“ vkládají slova „velitele  

     Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen „velitel záchranného útvaru“),“. 
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2.  V čl. 2 odstavec 3 zní: 

      „(3)  Zástupce příslušné odborové organizace se na její žádost stává členem senátu, ve  

               kterém je projednáváno odvolání z organizační části HZS ČR, kterou zastupuje.“. 

3.  V čl. 2 odst. 5 větě druhé se slova „věta první“ zrušují. 

4.  V části II. pokynu bodu 2 se za slovo „ředitelům“ vkládají slova „ , veliteli záchranného  

      útvaru“. 

 

Čl. VIII 

     Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 26/2007, kterým se vydávají pravidla požárního 

sportu (dále jen „pokyn“), se mění takto:  

     V příloze pokynu pravidlu 47 poznámce pod čarou č. 7 věta třetí zní: 

      „Bezpečnost práce na cvičné věži se řídí právními předpisy.“; 

 

II.      z r u š u j i 

1. Rozkaz náčelníka HS Sboru PO MV ČR č. 14/1990 
3)

, 

2. Sbírku pokynů náčelníka HS Sboru PO MV č. 1/1994 

3. Sbírku pokynů vrchního požárního rady ČR č. 7/1998, 

4. Pokyn vrchního požárního rady ČR č. 11/1999 
4)

, 

5. Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 10/2001, 3/2004  

a č. 31/2005, 

6. Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 12/2007. 

 

 

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009. 

 

 

Čj. MV-84082-7/PO-2008 

 
Generální ředitel HZS ČR 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.  
 
Obdrží: 
HZS krajů 
Záchranný útvar HZS ČR 

SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku 
MV-generální ředitelství HZS ČR 
 

                                                 
3)

   Cvičná věž je stavbou, která podléhá stavebnímu řízení podle zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování  

      a stavebním řádu (stavební zákon). Preventivní a podrobné kontrolní prohlídky konstrukce cvičné věže se  

      provádějí v souladu s ČSN 73 2601. Bezpečnost práce na cvičné věži se řídí právními předpisy, např.  

      zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

      v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb  

      mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  

      znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

      a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  

      při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  

      kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
4)

   Barevné provedení přilby pro hasiče stanoví právní předpis (viz bod 4 přílohy č. 2 vyhlášky č. 255/1999 Sb.,  

      o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany). 


