
S B Í R K A
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník: 2013 V Praze dne  19. prosince 2013  Částka: 53     

O B S A H:

Část I. 53. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 
ze dne 19.12.2013, k odborné způsobilosti zaměstnanců 
zařazených na vybraných funkcích v jednotkách hasičských 
záchranných sborů podniků a členů vykonávajících službu 
v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 
jako svoje zaměstnání v pracovním poměru

Část I. Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského 
záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení

Oznámení ředitele odboru IZS a výkonu služby MV-
generálního ředitelství HZS ČR
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53
P O K Y N

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 19. prosince 2013,

k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích 
v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků a členů vykonávajících službu 
v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání 

v pracovním poměru

     V souladu s § 24 odst. 1 písm. i) a § 72 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), se  
s t a n o v í

Čl. 1
Obecné zásady

(1) Každý zaměstnanec zařazený v jednotce hasičského záchranného sboru podniku (dále 
jen „zaměstnanec HZS podniku“) a člen vykonávající službu v jednotce sboru dobrovolných
hasičů obce nebo podniku jako svoje zaměstnání v pracovním poměru, přičemž rozsah jeho 
pracovního úvazku nesmí být menší jak 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní
zaměřenou na požární ochranu (dále jen „člen SDH“), musí splnit požadavek získat 
odbornou způsobilost 1.

(2) Zaměstnanec HZS podniku a člen SDH musí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
12 měsíců od dne zařazení na vykonávanou funkci, prokázat získání odborné způsobilosti 
odpovídající jeho zařazení.

(3) Zaměstnanec HZS podniku a člen SDH zařazený na vybrané funkci 2 získává odborné 
znalosti a praktické dovednosti v kurzech určených k získání odborné způsobilosti nebo 
k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti odpovídající jeho zařazení.

(4) Absolvováním kurzu k získání odborné způsobilosti nebo kurzu k prodloužení 
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti není dotčen požadavek právních předpisů na 
kvalifikační předpoklady nebo požadovaná oprávnění, bez jejichž splnění jej nelze na 
vykonávanou funkci zařadit (např. řidičské oprávnění), ani požadavek na získání osvědčení 
pro výkon speciálních činností (např. obsluha motorových pil, práce ve výšce a nad volnou 
hloubkou).

(5) Platnost osvědčení o odborné způsobilosti je 5 let od data úspěšného vykonání 
zkoušky odborné způsobilosti, není-li ve vzdělávacím programu příslušného kurzu stanoveno
jinak, nebo není-li uplatněno ustanovení odstavce 7. 

(6) Přihláška do kurzu k získání odborné způsobilosti se podává nejpozději do jednoho 
měsíce od zařazení na funkci vykonávanou dle pracovní smlouvy. Přihláška do kurzu 
k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti musí být podána nejpozději 
6 měsíců před uplynutím platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na adresu Školního
a vzdělávacího zařízení HZS ČR (dále jen „ŠVZ HZS ČR“).

                                                       
1 § 72 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2 § 72 odst. 5 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(7) Do kurzu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti je zaměstnanec 
HZS podniku a člen SDH zařazen nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu končí platnost 
osvědčení o odborné způsobilosti. V případě, že je podaná přihláška k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti v době stanovené v odstavci 6, hledí se na zaměstnance 
HZS podniku a člena SDH v době od uplynutí doby platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti do doby složení závěrečné zkoušky kurzu k prodloužení platnosti osvědčení 
o odborné způsobilosti, jako by měl osvědčení o odborné způsobilosti platné. 

(8) Úspěšné absolvování odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti se osvědčuje prodloužením platnosti již vydaného osvědčení o odborné 
způsobilosti o 5 let od data ukončení platnosti již vydaného osvědčení nebo vydáním nového 
osvědčení, jehož platnost navazuje na datum ukončení platnosti původně vydaného 
osvědčení. 

(9) Pokud osvědčení o odborné způsobilosti pozbylo platnosti a přihláška do kurzu 
k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti nebyla podána v souladu 
s odstavcem 7, musí zaměstnanec HZS podniku nebo člen SDH absolvovat kurz k získání 
odborné způsobilosti odpovídající vykonávané funkci. 

(10) Dosažená odborná způsobilost zahrnuje i odbornou způsobilost získanou v kurzech, 
jejichž absolvování bylo stanoveno jako podmínka pro zařazení do kurzu k získání odborné 
způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na příslušnou 
funkci.

(11) Doklady o splnění podmínek pro zařazení do kurzu musí být předloženy při nástupu 
do kurzu. 

(12) Zaměstnanec HZS podniku nebo člen SDH může vykonávat samostatně službu při 
zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy 3.

(13) Pro zaměstnance HZS podniku nebo člena SDH, který vykonává samostatně službu při 
zdolávání požáru na místě zásahu, je za absolvování základní odborné přípravy považováno 
absolvování nástupního odborného výcviku formou kurzu uvedeného v příloze č. 2 tohoto 
pokynu pod pořadovým číslem 1.

(14) Pro zaměstnance HZS podniku, který vykonává samostatně službu při zdolávání 
požáru mimo místo zásahu, je za absolvování základní odborné přípravy považováno 
absolvování nástupního odborného výcviku formou kurzu uvedeného v příloze č. 2 tohoto 
pokynu pod pořadovým číslem 2.

Čl. 2
Kurzy odborné způsobilosti 

(1) Kurzy odborné způsobilosti se obsahově dělí na:

a) kurzy k získání osvědčení o odborné způsobilosti (označené písmenem Z), 
b) kurzy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti (označené písmenem P),
c) kurzy k přípravě na získání osvědčení o odborné způsobilosti nebo kurzy specializační

(označené písmenem S).

(2) Charakteristika kurzů je uvedena v příloze č. 2 tohoto pokynu a obsahuje podmínky 
potřebné pro zařazení do kurzu. Délka a obsah jednotlivých kurzů se řídí platnými 
pedagogickými dokumenty, které vydává MV-generální ředitelství HZS ČR.

(3) Absolvent stanovených kurzů získává odbornou způsobilost na funkce vyplývající 
z přílohy č. 1 tohoto pokynu.

                                                       
3 § 72 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(4) Kurzy k získání osvědčení o odborné způsobilosti (označené písmenem Z) uvedené
v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 1 a 4 až 10 jsou ukončeny zkouškou 
odborné způsobilosti před zkušební komisí jmenovanou ředitelem ŠVZ HZS ČR nebo 
ředitelem Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve 
Frýdku-Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“). 

(5) Kurz uvedený v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 2 je ukončen 
zkouškou odborné způsobilosti před zkušební komisí jmenovanou velitelem jednotky HZS 
podniku. Za vydání osvědčení o odborné způsobilosti zaměstnancům HZS podniku u tohoto 
kurzu a jejich evidenci odpovídají velitelé jednotek HZS podniku. 

(6) Kurz k přípravě na získání osvědčení o odborné způsobilosti (označený písmenem S)
uvedený v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 3 je ukončen zkouškou před 
zkušební komisí jmenovanou ředitelem ŠVZ HZS ČR nebo ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO. 

(7) Úspěšní absolventi kurzů uvedených v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým 
číslem 1 až 10 obdrží osvědčení o odborné způsobilosti pro příslušnou funkci s platností pěti 
let ode dne vydání. V případě zaměstnanců HZS podniků vydává osvědčení o odborné 
způsobilosti u kurzů uvedených v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 1 až 3 
velitel HZS podniku (příloha č. 3), u kurzů pod pořadovým číslem 4 až 10 ŠVZ HZS ČR. 
Ředitel ŠVZ HZS ČR a velitelé HZS podniků odpovídají za evidenci vydaných osvědčení 
o odborné způsobilosti.

(8) Za vydání osvědčení o odborné způsobilosti členům SDH a jejich evidenci odpovídají 
ředitel ŠVZ HZS ČR a ředitel SOŠ PO a VOŠ PO.

(9) Zaměstnanci HZS podniku, který úspěšně absolvuje kurz uvedený v příloze č. 2 tohoto 
pokynu pod pořadovým číslem 1 a 3, vydá vzdělávací zařízení, v němž se kurz koná, 
potvrzení o jeho absolvování a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky. Velitel jednotky 
HZS podniku vydá na základě tohoto potvrzení, případně po ověření specifických znalostí 
a dovedností stanovených pro výkon služby, zaměstnanci HZS podniku osvědčení 
o odborné způsobilosti pro funkci hasič nebo starší hasič s platností pěti let ode dne vydání 
potvrzení. 

(10) Za den vydání osvědčení o odborné způsobilosti se považuje den úspěšného složení 
závěrečné zkoušky odborné způsobilosti. 

(11) Při ověřování odborné způsobilosti se vychází z norem znalostí vydaných pro vybrané 
funkce zvláštním předpisem 4. Pro funkce, na které se tento zvláštní předpis nevztahuje, se 
vychází z pedagogických dokumentů (učebních osnov) kurzů k získání odborné způsobilosti, 
které představují základní objem požadovaných znalostí pro příslušnou funkci.

Čl. 3 
Absolventi oboru vzdělání „Požární ochrana“ a „Požární ochrana a bezpečnost práce“ 
na SOŠ PO  a VOŠ PO a oboru vzdělání „Strojník požární techniky“ mimorezortních 
středních odborných škol, se kterými má MV- generální ředitelství HZS ČR uzavřenu 

dohodu o spolupráci

(1) Absolvent střední odborné školy ve studijním oboru „Požární ochrana“ na SOŠ PO 
a VOŠ PO splňuje další odborný požadavek v rozsahu kurzu uvedeného v příloze č. 2 tohoto 
pokynu pod pořadovým číslem 1 až 3 a 6 až 9 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání 
maturitní zkoušky.

                                                       
4 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 54/2013, kterým se stanovují normy znalostí hasičů.
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(2) Absolvent vyšší odborné školy v oboru vzdělání „Požární ochrana a bezpečnost práce“
na SOŠ PO a VOŠ PO splňuje další odborný požadavek v rozsahu kurzu uvedeného 
v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 1 až 3 a 5 až 9 po dobu 5 let od data 
úspěšného vykonání absolutoria.

(3) Absolvent oboru vzdělání „Strojník požární techniky“ ukončeného maturitní zkouškou 
v mimorezortní střední odborné škole, se kterou má MV-generální ředitelství HZS ČR 
uzavřenu dohodu o spolupráci, splňuje další odborný požadavek v rozsahu kurzu uvedeného 
v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 1 a 2 po dobu 5 let od data úspěšného 
vykonání maturitní zkoušky. 

(4) Absolventi škol uvedení v odstavci 1 až 3 (dále jen „absolventi škol“) obdrží 
osvědčení o odborné způsobilosti nejdříve s dokladem o ukončení studia, které na základě 
předložení dokladu o ukončení studia vystaví SOŠ PO a VOŠ PO nebo vzdělávací zařízení 
MV-generálního ředitelství HZS ČR, u kterého absolventi škol prováděli praxi stanovenou 
pedagogickými dokumenty, nebo splnili podmínky k získání odborné způsobilosti v rozsahu 
kurzu, který odpovídá jejich skutečné vykonávané funkci u jednotky HZS podniku nebo
SDH obce nebo SDH podniku. 

(5) Absolventi škol po předložení řidičského oprávnění k řízení vozidel skupiny C a po 
dosažení věku 21 let splňují také odbornou způsobilost v rozsahu kurzu uvedeného v příloze 
č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 4 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání 
maturitní zkoušky nebo absolutoria. Tím nejsou dotčeny další podmínky určené zvláštním 
předpisem pro zařazení na vykonávanou funkci.

(6) Pro prodlužování platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolventům škol platí 
čl. 1 odst. 5 až 10 obdobně. 

Čl. 4 
Absolventi vysokoškolského studia ukončeného v souladu s požadavky 

„Ověřovacího studijního programu pro získání odborné způsobilosti na úseku 
požární ochrany, pro vysokoškolské studium“

(1) Absolvent vysokoškolského studia v bakalářském nebo magisterském studijním 
programu, který ukončil studijní obor v souladu s požadavky “Ověřovacího studijního 
programu pro získání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany, pro vysokoškolské 
studium“ v rozsahu stanoveném pro úsek IZS a výkonu služby, pokud splní též požadavek 
uvedený v čl. 1 odst. 12, splňuje další odborný požadavek v rozsahu kurzů uvedených 
v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 1 až 3 a 6 až 9.

(2) Pro prodlužování platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolventům vysokoškolského
studia platí čl. 1 odst. 5 až 10 obdobně.

Čl. 5
Příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 

zaměstnanců HZS podniku zařazených na funkci hasič, starší hasič, 
hasič-spojař nebo hasič-strojník (strojník)

(1) Přípravou k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti zaměstnanců HZS 
podniku zařazených na funkci hasič, starší hasič, hasič-spojař nebo hasič-strojník (strojník)
se rozumí pravidelná odborná příprava prováděná u jednotky HZS podniku podle zvláštního 
právního předpisu 5.

                                                       
5 § 34 odst. 3 a § 36 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 
    pozdějších předpisů.
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(2) Zkoušce k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti se podrobí 
zaměstnanci HZS podniku zařazení na funkcích uvedených v odstavci 1 vždy do pěti let od 
získání odborné způsobilosti.

(3) Zkouška k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti se skládá 
u jednotky HZS podniku na závěr výcvikového období příslušného kalendářního roku před 
nejméně tříčlennou zkušební komisí jmenovanou velitelem jednotky HZS podniku (dále jen 
„komise“). O výsledku této zkoušky komise vyhotoví protokol, který je součástí 
dokumentace o odborné přípravě. Velitel jednotky HZS podniku na základě tohoto 
protokolu prodlouží platnost příslušného osvědčení o odborné způsobilosti zaměstnancům 
HZS podniku zařazeným na funkcích hasič, starší hasič nebo hasič-spojař.

(4) Pokud zaměstnanec HZS podniku zařazený na funkci hasič, starší hasič nebo hasič-
spojař neuspěje u zkoušky k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti
prováděné podle odstavce 3, musí mu být umožněno zkoušku jedenkrát opakovat 6. Při 
nevyhovujícím výsledku opakované zkoušky se osvědčení o odborné způsobilosti 
zaměstnanci HZS podniku odebere.

(5) U zaměstnanců HZS podniku zařazených na funkci hasič-strojník (strojník) komise 
vypracuje společný protokol o zkoušce k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti a HZS podniku jej spolu s osvědčeními úspěšných absolventů zkoušky zašle 
příslušnému vzdělávacímu zařízení 7, které na tato osvědčení vyznačí prodloužení platnosti 
osvědčení.

(6) Pokud zaměstnanec HZS podniku zařazený na funkci hasič-strojník (strojník) neuspěje 
u zkoušky k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, zašle HZS podniku jeho
osvědčení ŠVZ HZS ČR, které zajistí nové přezkoušení v souladu s právním předpisem 5. 
Při neúspěšné zkoušce stanoví ředitel ŠVZ HZS ČR zaměstnanci HZS podniku termín jedné 
opravné zkoušky. Při neúspěšné opravné zkoušce odebere ředitel ŠVZ HZS ČR zaměstnanci 
HZS podniku osvědčení.

Čl. 6
Příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti členů SDH 

zařazených na funkci hasič, starší hasič nebo hasič-strojník (strojník)

(1) Přípravou k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti členů SDH 
zařazených na funkci hasič, starší hasič nebo hasič-strojník (strojník) se rozumí pravidelná 
odborná příprava podle zvláštního právního předpisu 5.

(2) Zkoušce k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti se podrobí členové 
SDH ve funkci hasič, starší hasič nebo hasič-strojník (strojník) do pěti let od získání odborné 
způsobilosti.

(3) Člen SDH zařazený na některou z funkcí uvedenou v odstavci 1 se zkoušce k prodloužení
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti podrobí na závěr výcvikového období
v příslušném kalendářním roce před zkušební komisí územně příslušného HZS kraje. Tato 
zkušební komise vypracuje společný protokol o zkoušce odborné způsobilosti a HZS kraje 
jej spolu s platnými osvědčeními absolventů zkoušky zašle na příslušné vzdělávací zařízení, 
které osvědčení o odborné způsobilosti vydalo 7, a které na tato osvědčení vyznačí 
prodloužení platnosti odborné způsobilosti. 

                                                       
6   § 36 odst. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 200/2012 Sb.
7 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku nebo 
     Školní a výcvikové zařízení HZS ČR v případě, že osvědčení vydalo OUPO Borovany, OUPO Brno, 
     OUPO Frýdek-Místek nebo OUPO Chomutov.   
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(4) Pokud člen SDH podniku zařazený na funkci uvedené v odstavci 1 neuspěje u zkoušky
k prodloužení k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti před zkušební 
komisí územně příslušného HZS kraje, zašle HZS kraje osvědčení ŠVZ HZS ČR, které 
zajistí nové přezkoušení v souladu s právním předpisem 5. Při neúspěšné zkoušce stanoví 
ředitel ŠVZ HZS ČR členu SDH termín jedné opravné zkoušky. Při neúspěšné opravné 
zkoušce odebere ředitel ŠVZ HZS ČR členovi SDH osvědčení.

Čl. 7
Příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti u ostatních funkcí

(1) Přípravou k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti u zaměstnanců 
HZS podniku nebo členů SDH zařazených na ostatních funkcích, na které se nevztahuje čl. 5 
a čl. 6, se rozumí:

a) pravidelná odborná příprava podle zvláštního právního předpisu 6,
b) individuální studium v souladu s osnovami kurzů k získání odborné způsobilosti pro 

příslušnou funkci, 
c) stáže,
d) studium na SOŠ PO a VOŠ PO nebo vysokoškolské studium podle „Ověřovacího 

studijního programu pro získání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany pro 
vysokoškolské studium“,

e) prohlubování odborných znalostí.

(2) Ukončením přípravy k prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti je absolvování 
příslušného kurzu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti (označeného
písmenem „P“).

Čl. 8
Posuzování odborné způsobilosti při kumulaci funkcí 

     Při kumulaci funkcí 8 a činností podle přílohy č. 1 tohoto pokynu musí zaměstnanec HZS 
podniku nebo člen SDH splňovat požadavek odborné způsobilosti na všechny funkce 
a činnosti, které vykonává.

Čl. 9
Přechodná a společná ustanovení

(1) Držitel osvědčení o odborné způsobilosti s datem vydání do nabytí účinnosti tohoto 
pokynu se považuje za držitele osvědčení o odborné způsobilosti s platností 5 let ode dne 
jeho vydání podle následující tabulky včetně všech kurzů, které jsou podmínkou pro 
zařazení do kurzů odborné způsobilosti:

                                                       
8 Kumulací funkcí se rozumí případ, kdy zaměstnanec HZS podniku nebo člen SDH  vykonává dle pracovní 

smlouvy více funkcí či činností, pro jejichž výkon je vyžadována různá odborná způsobilost. Zastupování 
není kumulace funkcí.
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Název kurzu ukončeného ke dni nabytí 
účinnosti tohoto pokynu

Název kurzu podle tohoto pokynu

Nástupní odborný výcvik (NOV) Nástupní odborný výcvik (NOV)

Nástupní odborný výcvik III (NOV III)

Nástupní odborný výcvik pro 
zaměstnance HZS podniku 

k samostatnému výkonu služby 
mimo místo zásahu (NOV-p)

Spojení (SP) Spojení (SP)

Strojníků (ST) Strojníků (ST)

Strojní služba (T-ST)
Řízení služeb (ŘS)

Strojní služba (T-ST)

Chemická služba (T-CHS)
Řízení služeb (ŘS)

Chemická služba (T-CHS)

Technická služba (T-TS)
Řízení služeb (ŘS)

Technická služba (T-TS)

Spojová služba (T-SP)
Řízení služeb (ŘS)

Spojová služba (T-SP)

Taktické řízení (TŘ) Taktické řízení (TŘ)

Takticko-strategické řízení (TSŘ) Takticko-strategické řízení (TSŘ)

(2) Pokud zaměstnanci HZS podniku nebo členovi SDH, kterému končí platnost 
osvědčení o odborné způsobilosti ve lhůtě kratší 6 měsíců po nabytí účinnosti tohoto 
pokynu, je nutné podat přihlášku do kurzu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti nejpozději do jednoho měsíce od nabytí jeho účinnosti. V případě podání 
přihlášky ve stanovené lhůtě se použije ustanovení čl. 1 odst. 7 obdobně.

(3) Pokud zaměstnavatel stanoví řediteli HZS podniku, jeho zástupci nebo vedoucímu 
odboru požární ochrany také řídit jednotku HZS podniku v době operačního řízení jako 
velitel jednotky a tito zaměstnanci jsou organizačně zařazeni do jednotky HZS podniku, 
musí tento zaměstnanec HZS podniku splňovat požadavek na odbornou způsobilost 
stanovenou kurzem v příloze č. 2 tohoto pokynu pod pořadovým číslem 1 a 10. 

(4) Výjimku z tohoto pokynu může udělit na základě písemné žádosti zaměstnavatele 
s popisem odchylného postupu MV-generální ředitelství HZS ČR. Platnost výjimky musí 
být časově omezena na nezbytně nutnou dobu ode dne jejího vydání a nesmí být v rozporu 
s právními předpisy.

(5) K zabezpečení kontroly činnosti zkušebních komisí, průběhu kurzů a zajištění 
metodické pomoci mohou zástupci MV-generálního ředitelství HZS ČR určení generálním 
ředitelem HZS ČR nebo náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro řízení lidských zdrojů,
s výjimkou ustanovení čl. 5 odst. 2:

a) zúčastňovat se kurzů a zkoušek odborné způsobilosti,
b) vyžadovat předložení veškerých dokladů týkajících se kurzů a zkoušek odborné 

způsobilosti.
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(6) Kurzy zahájené před nabytím účinnosti tohoto pokynu se dokončí podle dosavadních 
služebních předpisů (včetně vydání příslušných osvědčení).

(7) Seznámení velitelů jednotek HZS podniků a příslušných velitelů jednotek SDH obcí 
a SDH podniků s tímto pokynem zajišťují ve své územní působnosti ředitelé HZS krajů.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

     Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 28/2011 k odborné způsobilosti zaměstnanců 
zařazených na vybraných funkcích v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků 
a členů vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 
jako svoje zaměstnání v pracovním poměru se zrušuje.

Čl. 11
Účinnost

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Čj. MV-157657-1/PO-IZS-2013

Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r.

Obdrží: 
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR 
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku 
MV-generální ředitelství HZS ČR
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                                                                   P ř í l o h a    č. 1 
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 53/2013

Kurzy k získání odborné způsobilosti 
zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích

v jednotkách HZS podniků a členů SDH

Poř. číslo
kurzu

Zastávaná funkce Název kurzu

1.
hasič
starší hasič

Nástupní odborný výcvik (NOV)

2.

hasič, starší hasič určený pouze 
k samostatnému výkonu služby při 
zdolávání požáru mimo místo zásahu, 
např. pracující výhradně na ohlašovně 
požáru HZS podniku

Nástupní odborný výcvik 
k samostatnému výkonu služby 
mimo místo zásahu (NOV-p)

3. hasič-spojař Spojení (SP)

4.
strojník
hasič-strojník

Strojníků (ST)

5.
hasič technik - strojní služba 
vedoucí strojní služby

Strojní služba (T-STS)

6.
hasič technik - chemická služba
vedoucí chemické služby

Chemická služba (T-CHS)

7.
hasič technik - technická služba
vedoucí technické služby

Technická služba (T-TS)

8.
hasič technik - spojová služba
vedoucí spojové a informační služby

Spojová služba (T-SP)

9.

velitel družstva 
velitel čety 
velitel směny jednotky HZS podniku
velitel jednotky SDH obce 
velitel jednotky SDH podniku
velitel stanice HZS podniku

Taktické řízení (TŘ)

10.
velitel jednotky HZS podniku 
nebo jeho zástupce

Takticko-strategické řízení (TSŘ)
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                                                                   P ř í l o h a    č. 2 
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 53/2013

Charakteristika kurzů k získání odborné způsobilosti

Vysvětlivky:

„Z“   - kurz k získání odborné způsobilosti,
„P“   - kurz k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
„S“   - kurz k přípravě na získání osvědčení o odborné způsobilosti nebo kurz specializační.

1. Nástupní odborný výcvik (NOV)

Stručná charakteristika kurzu 
(„Z“)

Kurz je určen k získání znalostí a dovedností v rozsahu 
normy znalostí stanovené pro funkci hasič, starší hasič 
k samostatnému výkonu služby při zdolávání požárů na 
místě zásahu. Těžištěm je teoretická příprava doplňovaná
v nezbytném rozsahu základními praktickými cvičeními.

Získání odborné způsobilosti 
pro funkce

hasič
starší hasič

Podmínky pro zařazení do kurzu
Potvrzení zaměstnavatele k výkonu funkce hasič, starší 
hasič.

Příprava k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti 

(„P“)

Zaměstnanec HZS podniku a člen SDH zařazený k výkonu 
funkce hasič, starší hasič – přezkoušení před komisí v rámci 
pravidelné odborné přípravy.

2. Nástupní odborný výcvik pro zaměstnance HZS podniku určeného pouze 
k samostatnému výkonu služby při zdolávání požáru mimo místo zásahu (NOV-p)

Stručná charakteristika kurzu 
(„Z“)

Kurz je určen k získání znalostí a dovedností stanovené pro 
funkci hasič, starší hasič k samostatnému výkonu služby při 
zdolávání požáru mimo místo zásahu dle pracovní smlouvy. 

Získání odborné způsobilosti 
pro funkce

Hasič, starší hasič k samostatnému výkonu služby při 
zdolávání požáru mimo místo zásahu.

Podmínky pro zařazení do kurzu
Potvrzení zaměstnavatele k výkonu funkce hasič, starší hasič 
k samostatnému výkonu služby při zdolávání požáru mimo 
místo zásahu.

Příprava k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti 

(„P“)

Zaměstnanec HZS podniku zařazený k výkonu funkce hasič, 
starší hasič k samostatnému výkonu služby při zdolávání 
požáru mimo místo zásahu – přezkoušení před komisí 
v rámci pravidelné odborné přípravy.

3. Spojení (SP)

Stručná charakteristika kurzu 
(„S“)

Kurz je určen k získání znalostí a dovedností pro obsluhu 
zařízení spojové služby na operačním středisku nebo 
ohlašovně požárů HZS podniku.

Získání odborné způsobilosti 
pro funkce

hasič-spojař

Podmínky pro zařazení do kurzu Absolvování NOV nebo NOV-p

Příprava k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti 

(„P“)

Přezkoušení před komisí v rámci pravidelné odborné 
přípravy.
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4. Strojníků (ST)

Stručná charakteristika kurzu 
(„Z“)

Kurz je určen k získání znalostí a dovedností v rozsahu 
normy znalostí stanovené pro funkci hasič-strojník. Těžištěm 
je příprava zaměřená na používání základních prostředků 
strojní služby a na jejich taktické nasazení.

Získání odborné způsobilosti 
pro funkce

strojník
hasič-strojník

Podmínky pro zařazení do kurzu
Absolvování NOV, věk nejméně 21 let, řidičské oprávnění 
vozidel minimálně skupiny „C“.

Příprava k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti 

(„P“)

Příprava v rámci pravidelné odborné přípravy. Přezkoušení 
před komisí stanovenou velitelem HZS podniku v rámci 
pravidelné odborné přípravy. V případě člena SDH
přezkoušení před komisí HZS kraje k prodloužení odborné 
způsobilosti strojníků jednotek SDH obcí.

5. Strojní služba (T-STS)

Stručná charakteristika kurzu 
(„Z“)

Kurz je určen k získání znalostí a dovedností nezbytných pro 
používání požární techniky a věcných prostředků požární 
ochrany vyčleněných do strojní služby používaných 
v jednotkách PO, jejich taktické nasazení a též pro provádění 
odborné přípravy v oblasti strojní služby.

Získání odborné způsobilosti 
pro funkce

hasič technik - strojní služba
vedoucí strojní služby

Podmínky pro zařazení do kurzu Absolvování NOV a ST. 

Příprava k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti 

(„P“)
Strojní služba P (T-STS P).

6. Chemická služba (T-CHS)

Stručná charakteristika kurzu 
(„Z“)

Kurz je určen k získání a dovedností v rozsahu normy 
znalostí stanovené pro funkci technik chemické služby. 
Těžištěm je teoretická a praktická příprava zaměřená na 
používání prostředků chemické služby v jednotkách PO 
a jejich taktické nasazení. Do obsahu vzdělávacího programu
je začleněna problematika manipulace s tlakovými lahvemi.

Získání odborné způsobilosti 
pro funkce

hasič technik - chemická služba
vedoucí chemické služby

Podmínky pro zařazení do kurzu Absolvování NOV.

Příprava k prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti 

(„P“)

Chemická služba P (T-CHS P).
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7. Technická služba (T-TS)

Stručná charakteristika kurzu 
(„Z“)

Kurz je určen k získání znalostí a dovedností pro používání 
věcných prostředků technické služby (požární hadice, 
požární armatury, záchranné pneumatické a vyprošťovací 
prostředky bez motorového pohonu, prostředky pro práce ve 
výšce a nad volnou hloubkou a pro činnost na vodní hladině) 
v jednotkách PO a pro jejich taktické nasazení. Těžištěm je 
dále teoretická a praktická příprava zaměřená na provádění 
odborné přípravy v oblasti technické služby a zpracování 
materiálů v jednotkách PO.
Kurz je organizován výhradně prezenční formou.

Získání odborné způsobilosti 
pro funkce

hasič technik - technická služba
vedoucí technické služby

Podmínky pro zařazení do kurzu Absolvování NOV.

Příprava k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti 

(„P“)
Technická služba P (T-TS P).

8. Spojová služba (T-SP)

Stručná charakteristika kurzu 
(„Z“)

Kurz je určen k získání znalostí a dovedností pro používání 
prostředků spojové služby v jednotkách PO. Těžištěm je 
teoretická a praktická příprava zaměřená na organizační 
a technické zabezpečení spojení štábu velitele zásahu a na 
zabezpečení součinnostního spojení v rámci IZS. Kurz 
obsahuje dále stručné informace o činnosti OPIS a činnosti 
na operačním středisku nebo ohlašovně požáru HZS podniku.
Kurz je organizován výhradně prezenční formou.

Získání odborné způsobilosti 
pro funkce

hasič technik - spojová služba
vedoucí spojové a informační služby

Podmínky pro zařazení do kurzu Absolvování NOV.

Příprava k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti 

(„P“)
Spojová služba P (T-SP P).
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9. Taktické řízení (TŘ)

Stručná charakteristika kurzu 
(„Z“)

Kurz je určen k získání znalostí a dovedností stanovených 
normou znalostí pro funkci velitel družstva, velitel čety, 
velitel směny jednotky HZS podniku, velitel stanice HZS 
podniku, velitel jednotky SDH obce nebo podniku. Těžištěm 
je příprava zaměřená na řízení činnosti jednotky při plnění 
standardních úkolů stanovených jednotkám PO v době 
operačního i organizačního řízení, na řízení zásahu jednotek 
PO a koordinaci složek IZS při zásahu.
Kurz je organizován výhradně prezenční formou.

Získání odborné způsobilosti 
pro funkce

velitel družstva
velitel čety
velitel směny jednotky HZS podniku
velitel jednotky SDH obce
velitel jednotky SDH podniku
velitel stanice HZS podniku

Podmínky pro zařazení do kurzu
Absolvování NOV nebo ST nebo T-STS nebo T-CHS nebo 
T-TS nebo T-SP.

Příprava k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti 

(„P“)
Taktické řízení P (TŘ P).

10. Takticko-strategické řízení (TSŘ )

Stručná charakteristika kurzu 
(„Z“)

Kurz je určen k získání znalostí nezbytných k řízení 
jednotky HZS podniku v době operačního i organizačního 
řízení, na zpracovávání koncepčních materiálů na úseku 
jednotek PO a IZS a na provádění školící činnosti v oblasti 
požární ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva.
Kurz může být organizován i jinou než prezenční formou 
studia.

Získání odborné způsobilosti 
pro funkce

velitel jednotky HZS podniku nebo jeho zástupce

Podmínky pro zařazení do kurzu Absolvování TŘ.

Příprava k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti 

(„P“)
Takticko-strategické řízení P (TSŘ P).
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                                                                                   P ř í l o h a    č. 3
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 53/2013

Vzor Osvědčení o odborné způsobilosti vydávané velitelem HZS podniku

A. Vzor první strany osvědčení o odborné způsobilosti pro funkci hasič, starší hasič nebo hasič-spojař  
zaměstnance HZS podniku vydávané velitelem HZS podniku dle § 72 odst. 5 písm. c) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Hasičský záchranný sbor podniku …………………………………….

Číslo osvědčení: ............/.......

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti

…………………………………………………….

zaměstnance jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Jméno, příjmení: ...............................................................................................

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku: .......................................

Osvědčení opravňuje k výkonu funkce …………………………………. jednotky 

Hasičského záchranného sboru podniku ……………………. Držitel osvědčení splňuje 

podmínku odborné způsobilosti stanovenou § 72 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost osvědčení je pět let ode dne vystavení nebo jeho prodloužení.

V..........................................dne .....................................

Razítko HZS podniku

                  ...................................                                       ................................................
       velitel HZS podniku Předseda zkušební komise
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B. Vzor druhé strany osvědčení o odborné způsobilosti pro funkci hasič, starší hasič nebo hasič-spojař  
zaměstnance HZS podniku vydávané velitelem HZS podniku dle § 72 odst. 5 písm. c) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

P L A T N O S T

PRODLOUŽENA

NEPRODLOUŽENA+/..................................................................................

datum předseda zk. komise velitel HZS podniku + razítko

PRODLOUŽENA

NEPRODLOUŽENA+/..................................................................................…….

datum předseda zk. komise velitel HZS podniku + razítko

PRODLOUŽENA

NEPRODLOUŽENA+/................................................................................……..

datum předseda zk. komise velitel HZS podniku + razítko

PRODLOUŽENA

NEPRODLOUŽENA+/................................................................................……..

datum předseda zk. komise velitel HZS podniku + razítko

+/ nehodící škrtněte
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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. 31/2010, kterým se stanoví základní 
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského 
záchranného sboru ČR, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 50/2010 
a č. 3/2012, byla vyhlášena základní témata, která mají být v roce 2014 proškolena v rámci 
pravidelné odborné přípravy příslušníků jednotek HZS krajů a zaměstnanců jednotek HZS 
podniků na úseku operačního řízení, příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR, 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-129172-3/PO-IZS-2013

O z n á m e n í
ředitele odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR

Na základě čl. 2 odst. 3 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 4/2013, kterým se 
stanoví požadavky na vedení odborné přípravy v zařízeních simulujících reálné podmínky 
požáru používaných u Hasičského záchranného sboru České republiky, MV-generální 
ředitelství HZS ČR vydalo „Rámcový plán výcviku výcvikového zařízení Zbiroh a ŠVZ 
HZS ČR-středisko Brno na rok 2014“ (dále jen „rámcový plán výcviku“).

Vzhledem k záměru o co nejefektivnější využití výcvikového zařízení Zbiroh a ŠVZ 
HZS ČR-středisko Brno je nutné zaslat jmenný seznam příslušníků, kteří se výcviku 
zúčastní, minimálně 10 pracovních dnů před samotným výcvikem. Tak bude zajištěna 
možnost případného doplnění příslušníky z jiných krajů a tím plné využití kapacity zařízení. 
Při nesplnění této nebo jakékoli další podmínky nutné pro zařazení do výcviku, má 
koordinátor výcviku ve výcvikovém zařízení Zbiroh nebo ŠVZ HZS ČR-středisko Brno
právo zrušit plánovaný termín výcviku a plánovanou časovou dotaci převést na jiný HZS 
kraje. Provozovatel je též oprávněn ukončit výcvik z důvodu překročení předepsané 
spotřeby plynu na výcvikový program.

Rámcový plán výcviku je dostupný na internetových stránkách Hasičského záchranného 
sboru České republiky v sekci Jednotky PO  Odborná příprava  Rámcový plán výcviku.

Čj. MV-34745-3/PO-IZS-2013

plk. Ing. František Zadina v. r.
náměstek generálního ředitele HZS ČR

plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška v. r.
ředitel odboru IZS a výkonu služby




