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P O K Y N 
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 19. srpna 2014, 
kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 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 
 

Čl. I 

       Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 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, se mění takto: 

1.  V čl. 2 odstavec 8 zní: 

„(8) Příslušník s trvalým zdravotním omezením stanoveným lékařskou posudkovou 

komisí, které mu znemožňuje absolvovat stanovené disciplíny testů, může požádat 

služebním postupem o výjimku ve způsobu provedení zkoušky v jednotlivých disciplínách 

a stanovení disciplín náhradních. Výjimku v rámci své působnosti uděluje generální ředitel 

HZS ČR, ředitelé vzdělávacích, technických a účelových zařízení MV-generálního 

ředitelství HZS ČR, ředitel SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku, ředitelé HZS krajů  
a velitel Záchranného útvaru HZS ČR. V rámci udělené výjimky stanoví, podle 

zdravotního stavu a služebního místa žadatele, vhodné náhradní disciplíny, popř. typ 

zátěžového testu. Příslušník pak vykoná zkoušku před zkušební komisí absolvováním 

náhradní/ích/ disciplíny/-ín/ nebo ve stanoveném zařízení absolvováním příslušného 

zátěžového testu (např. spiro-ergometrický test), jehož výsledek je povinen doložit zkušební 

komisi. Náklady zátěžového testu hradí zaměstnavatel.“. 

2. V čl. 4 odst. 10 se slova „Nepodaří-li se příslušníkovi ve lhůtě do jednoho roku od zařazení 

do zálohy pro přechodně nezařazené splnit zkoušku“ nahrazují slovy „Nesplní-li 
příslušník požadavky na tělesnou zdatnost úspěšným vykonáním zkoušky ve lhůtě tří 

měsíců ode dne zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené“. 

 
Čl. II 

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 2014. 

 

Čj. MV-112561-1/PO-OVL-2014 
 

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 




