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54
P O K Y N

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

kterým se stanovují normy znalostí hasičů 

     K zabezpečení odborné přípravy příslušníků jednotek hasičských záchranných sborů krajů
(dále jen „HZS krajů“), příslušníků jednotek Záchranného útvaru HZS ČR, zaměstnanců 
jednotek hasičských záchranných sborů podniků (dále jen „HZS podniků“), členů jednotek 
sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a členů jednotek SDH podniků (dále jen 
„hasič“), v souladu s § 24 odst. 1 písm. i) a § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci 
a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví

Normy znalostí hasičů
Čl. 1

(1) Normy znalostí hasičů (dále jen „normy znalostí“) stanovují minimální požadavky na 
odborné znalosti a dovednosti hasičů, uzpůsobené zastávané funkci, které jsou nezbytné pro 
jejich výkon práce a pro splnění úkolů stanovených jednotkám požární ochrany (dále jen 
„jednotky PO“) zákonem o požární ochraně 1).

(2) Normy znalostí stanovují jednotný základ pro přípravu a posuzování osnov kurzů 
k získání odborné způsobilosti, kurzů k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti a specializačních kurzů pro hasiče, pro přípravu ročních plánů jejich odborné 
přípravy a pro přípravu konspektů – podpůrných materiálů odborné přípravy. Normy znalostí 
nestanovují zdravotní, fyzické a další kvalifikační požadavky pro výkon práce hasičů, ani 
způsob ověřování stanovených znalostí a dovedností a vydávání příslušných osvědčení.  To 
stanovují jiné normy a předpisy 2).

(3) Normy znalostí přizpůsobují obecné požadavky 3) na odborné znalosti a dovednosti 
k výkonu práce hasičů v zastávané funkci tak, aby odpovídaly potřebám plnění standardních
úkolů v jednotkách PO.

                                               
1)  § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2)  § 65 odst. 4 a § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
    § 15 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona 

  č. 375/2011 Sb.
    § 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších  

  předpisů.
   Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských 
    záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.

Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 58/2008, kterým se stanovují požadavky na tělesnou zdatnost občana 
při přijímání do služebního poměru příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky a na tělesnou
zdatnost příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky pro výkon služby na služebním místě, na 
které má být ustanoven a organizace zkoušek tělesné zdatnosti a tělesné přípravy.

    Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 53/2013, k odborné způsobilosti příslušníků a 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.
     Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2013 k odborné způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného 
     sboru České republiky.
3)  § 32 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
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(4) Normy znalostí se člení do těchto skupin:

A) organizace požární ochrany,
B) bezpečnost práce,
C) požární prevence,
D) požární taktika,
E) technický výcvik,
F) věcné prostředky,
G) předlékařská pomoc a psychologická příprava,
H) služby v jednotce,
I) odborná příprava členů jednotek,
J) práce ve výšce a nad volnou hloubkou,
K) ochrana obyvatelstva, civilní ochrana,
L) činnost jednotek při ochraně obyvatelstva,
M) strojní služba,
N) strojní služba - řízení požární techniky,
O) činnost jednotek při vybraných mimořádných událostech,
P) zdravotní příprava.

(5) Skupiny H až P jsou určeny pouze pro funkce v jednotce SDH obce nebo jednotce 
SDH podniku.

(6) Pro potřebu norem znalostí se zavádějí následující pojmy:

a) dovednost - činnost jednotlivce nebo družstva podle schválených postupů,
b) znalost - teoretické znalosti v míře odpovídající kategorii a předurčenosti jednotky PO,
c) je seznámen - znalost základních pojmů z dané problematiky; problematika zpravidla 

není zařazována k opakovanému proškolování a opakovanému ověřování znalostí či 
schopností,

d) umí, ovládá - předvedení skutečné činnosti jednotlivce nebo družstva podle schválených 
postupů (výraz je užíván u činností, které je možné při prokazování dovednosti předvést); 
u činností, které nelze pro potřeby prokázání dovednosti objektivně simulovat (např. 
rozebírání konstrukcí), je schopen prokázat znalosti s uvedením zásad a postupu při 
praktické činnosti (činnost může být doplněna vysvětlením, ilustrací nebo jejich 
kombinací),

e) zná - prokázání teoretických znalostí ústní nebo písemnou formou v míře odpovídající 
kategorii a předurčenosti jednotky PO.

Čl. 2

(1) Normy znalostí vydává MV-generální ředitelství HZS ČR. Normy znalostí jsou 
dostupné na internetové adrese http://www.hzscr.cz/clanek/normy-znalosti.aspx.

(2) Ředitelé HZS krajů o vydání norem znalostí informují velitele jednotek PO ve své 
územní působnosti.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

      Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 50/2009, kterým se stanovují normy znalostí 
hasičů, se zrušuje.



Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR  -  částka 54/2013                              Strana         3

Čl. 4
Účinnost

      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Čj. MV-85888-1/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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Část II.

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

MV-generální ředitelství HZS ČR vydalo teze (témata) odborné přípravy pro funkci
hasič, strojník a velitel družstva. Tyto teze jsou dostupné na internetové adrese 
http://www.hzscr.cz/clanek/normy-znalosti.aspx.

Uvedenou změnu si vyznačte:

a) v části II. Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra 
vnitra čá. 17/2003 ze dne 15. dubna 2003 a čá. 48/2003 ze dne 18. listopadu 2003,

b) v části II. Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR čá. 12/2008 ze dne 
11. března 2008 a čá. 50/2009 ze dne 1. prosince 2009.

            

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




