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24 

P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky  

ze dne 25. května 2018, 

kterým se stanoví zásady jednotného postupu při určování doby služby a doby 

odpočinku příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky 

s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby 

 

      K zabezpečení jednotného postupu při určování doby služby a doby odpočinku 

příslušníkům  Hasičského  záchranného  sboru  České  republiky (dále jen „HZS ČR“) 

s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby podle části páté zákona č. 361/2003 Sb.,  

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), se stanoví: 

 

Čl. 1 

Doba služby a doba odpočinku 

(1) Služba začíná 

a)  v 7.00 hodin při délce směny 24 hodin,  

b)  v 7.00 hodin nebo v 19.00 hodin při délce směny 12 hodin,  

c)  v 8.00 hodin na operačním a informačním středisku MV-generálního ředitelství HZS ČR. 

(2) V ostatních případech stanoví začátek doby služby příslušný služební funkcionář. 

(3) Pravidelné směny v délce 24 hodin se označují písmeny „A“, „B“ a „C“, přičemž  tyto 

směny ve stejném pořadí po sobě následují v pravidelném třídenním cyklu tak, že směna 

nastupující k výkonu služby v 7:00 hodin dne 25. května 2018 se označuje písmenem „C“, 

dne 26. května 2018 se označuje písmenem „A“ a dne 27. května 2018 se označuje písmenem 

„B“. 

(4) Dny nepřetržitého odpočinku při pravidelné směně v délce 24 hodin určené na  

a) pátek jsou následující sobota a neděle, 

b) sobotu jsou předcházející čtvrtek a pátek, 

c) neděli jsou předcházející pátek a sobota. 

(5) Dny nepřetržitého odpočinku při pravidelné směně v délce 12 hodin stanoví příslušný 

služební funkcionář podle místních podmínek. 

(6) Příslušník HZS ČR (dále jen „příslušník“) s  nerovnoměrně rozvrženou dobou služby, 

který je vyslán 

a) na jednodenní služební cestu (§ 37 zákona), může být převeden do režimu rovnoměrného 

rozvržení doby služby. Do fondu doby služby je mu evidováno za tento den zpravidla  

7,5 hodiny výkonu služby, 

b) na vícedenní služební cestu (§ 37 zákona), je převeden do režimu rovnoměrného rozvržení 

doby služby. Do fondu doby služby je mu evidováno zpravidla za jeden den 7,5 hodiny 

výkonu služby; v případě, že služební cesta svým charakterem neodpovídá rovnoměrnému 

rozvržení doby služby, může služební funkcionář v odůvodněných případech určit výkon 

služby a další podmínky služební cesty interním aktem řízení tak, aby byla příslušníkovi 

evidována skutečná doba výkonu služby, 

c) na studijní pobyt (§ 38 zákona) nebo na ozdravný pobyt (§ 80 zákona), je převeden do 

režimu rovnoměrného rozvržení doby služby. Do fondu doby služby je mu evidováno za 

jeden den 7,5 hodiny výkonu služby. 
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(7) Před a po skončení služební cesty, studijního pobytu nebo ozdravného pobytu musí být 

příslušníkovi poskytnut nepřetržitý odpočinek mezi jednotlivými směnami (§ 63 zákona) nebo 

nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 64 zákona); poté zpravidla nastupuje na předem plánovanou 

směnu. 

 

Čl. 2 

Zrušovací ustanovení 

      Zrušuje se: 

a) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 28/2007, kterým se stanoví zásady jednotného 

postupu při určování doby služby a doby odpočinku příslušníkům Hasičského 

záchranného sboru České republiky s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby, 

b) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 6/2013, kterým se mění Pokyn generálního ředitele 

HZS ČR č. 28/2007, kterým se stanoví zásady jednotného postupu při určování doby 

služby a doby odpočinku příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky 

s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby. 

 

Čl. 3 

Účinnost 

      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 

Čj. MV-56581-1/PO-OVL-2018 

  

 

Generální ředitel HZS ČR                                                             

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba 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 řízení lidských zdrojů 

 

      MV-generální ředitelství HZS ČR za účelem sjednocení aplikace části páté zákona  

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

předpisů, zpracovalo metodické pokyny „Základní zásady a doporučení k nařizování služební 

pohotovosti, služby přesčas a účasti na služebních a jiných akcích v Hasičském záchranném 

sboru České republiky“, které se uveřejňují v plném znění. 

 

   

 

plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M. 

náměstek generálního ředitele HZS ČR 

pro řízení lidských zdrojů 

pověřen zastupováním   
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Základní zásady a doporučení k nařizování služební pohotovosti,  

služby přesčas a účasti na služebních a jiných akcích  

v Hasičském záchranném sboru České republiky 
 

      Z důvodu sjednocení aplikace části páté zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  

a sjednocení postupu služebních funkcionářů Hasičského záchranného sboru České republiky 

(dále jen „HZS ČR“) při zadávání nepřítomností do časového plánování IS EKIS WEB (dále 

jen „ČP“) byly odsouhlaseny níže uvedené zásady a doporučení k nařizování služební 

pohotovosti, služby přesčas a účasti na služebních a jiných akcích v HZS ČR. 

 

Čl. 1  

Obecné zásady 

1. Služební funkcionáři jsou povinni při plánování výkonu služby včetně nařizování 

služební pohotovosti na služebně a přestávek u příslušníků HZS ČR s nerovnoměrně 

rozvrženou dobou služby dodržovat Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 24/2018, kterým 

se stanoví zásady jednotného postupu při určování doby služby a doby odpočinku 

příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky s nerovnoměrně rozvrženou 

dobou služby, a za předpokladu zabezpečení akceschopnosti jednotky HZS ČR nebo 

nepřetržitého provozu krajského operačního a informačního střediska  (dále jen „KOPIS“) 

níže uvedený vzorový Denní řád pro činnost v jednotce HZS ČR nebo KOPIS. Příslušníkovi 

HZS ČR musí být poskytnut nepřetržitý odpočinek mezi jednotlivými směnami nebo 

nepřetržitý odpočinek v týdnu. 

 

Činnost jednotky HZS ČR  

(směna 24 hodin) 

Jednotné časy 

přestávek, služební 

pohotovosti  

a výkonu služby 

Doba trvání 

výkon služby 07:00 - 12:00 5:00 

přestávka + služební pohotovost 12:00 - 12:30 0:30 

výkon služby 12:30 - 17:30 5:00 

přestávka + služební pohotovost 17:30 - 18:00 0:30 

výkon služby 18:00 - 23:00 5:00 

služební pohotovost 23:00 - 06:00 7:00 

výkon služby 06:00 - 07:00 1:00 

 

 

Činnost KOPIS  

(směna 12 hodin) 

Jednotné časy 

přestávek, služební 

pohotovosti  

a výkonu služby 

(denní) 

Jednotné časy 

přestávek, 

služební 

pohotovosti  

a výkonu služby 

(noční) 

Doba trvání 

výkon služby 07:00 - 12:00 19:00 - 24:00 5:00 

přestávka + sl. pohotovost 12:00 - 12:30 0:00 - 0:30 0:30 

výkon služby 12:30 - 17:30 0:30 - 5:30 5:00 

přestávka + sl. pohotovost 17:30 - 18:00 5:30 - 6:00 0:30 

výkon služby 18:00 - 19:00 6:00 - 7:00 1:00 

 
2. Služební funkcionáři jsou povinni organizovat školení, výcviky, velitelské dny, porady, vyslání 

k absolvování zdravotní, osobnostní a fyzické způsobilosti podle možností v rámci řádné směny 

příslušníka HZS ČR.           

(Kód v ČP: 2) 
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3. Pokud nelze dodržet obecnou zásadu podle čl. 1 odst. 2 a za předpokladu zabezpečení 

akceschopnosti jednotky HZS ČR, ve které je příslušník HZS ČR kmenově zařazen, postupuje 

služební funkcionář následovně: 

a) v dostatečném předstihu příslušníkovi HZS ČR přeplánuje směnu tak, aby činnost byla 

vykonána v rámci naplánované resp. přeplánované směny, nebo 

b) nařízená činnost bude navazovat na řádnou resp. přeplánovanou směnu příslušníka HZS 

ČR. Směnu lze prodloužit až o 8 hodin výkonu služby tak, aby doba nepřetržité služby 

nepřesáhla 24 hodin (§ 53 odst. 1 poslední věta zákona).  

(Kód v ČP: 2) 

4. Služba přesčas je v souladu s § 54 zákona považována za službu výjimečnou. Nelze 

připustit, aby služební funkcionář zbytečně a neúměrně zatěžoval příslušníky HZS ČR  

a následně rozpočet HZS ČR. Ve výjimečných případech, kdy nelze dodržet obecnou zásadu 

podle čl. 1 odst. 2 nebo odst. 3, nařídí služební funkcionář příslušníkovi HZS ČR vykonání 

služby přesčas v důležitém zájmu služby. Důležitý zájem služby musí být příslušníkovi HZS 

ČR sdělen při nařízení služby přesčas, důvod musí být prokazatelným způsobem zaznamenán 

(např. ve strážní knize, rozkaze služebního funkcionáře). Nařizováním služby přesčas nesmí 

docházet ze strany služebních funkcionářů k obcházení zákona.  

(Kód v ČP: F) 

5. U vícedenních služebních akcí, po dobu vícedenní služební cesty, studijního pobytu  

a ozdravného pobytu je příslušník HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby 

převeden do režimu rovnoměrného rozvržení doby služby (zpravidla 7,5 hodiny/den) 

v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 24/2018.  

(Kód v ČP: 2 nebo N) 

6. U příslušníků HZS ČR s rovnoměrně rozvrženou dobou služby, kteří využívají pružnou 

dobu služby, se za službu přesčas považují (v den, který má určený jako den služby) pouze 

doby nařízeného výkonu služby mimo rámec stanovené pevné a volitelné doby služby.  

7. Příslušníci HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby budou mít vždy v IS EKIS 

(IT 0007) personalistou zadané pravidlo plánu NEPRAV37, a to i v případě, že budou 

převedeni na rovnoměrně rozvrženou dobu služby bez ohledu na dobu trvání tohoto 

převedení. 

8. Doba vykonaného přesčasu, doba služební pohotovosti i náhradní volno za službu ve 

svátek se sčítá prostým součtem v kalendářním měsíci a náleží v plném rozsahu bez 

zaokrouhlování (§ 132 zákona); náhradní volno se doporučuje čerpat v celých hodinách 

s výjimkou případu, kdy bude příslušník HZS ČR s rovnoměrně rozvrženou dobou služby 

chtít vyčerpat celý den, tj. 7,5 hodiny. Zbývající náhradní volno kratší než 1 hodinu bude 

proplaceno po uplynutí tří následujících kalendářních měsíců. 

9. Výkon služby (přesčas) v době služební pohotovosti (podložený služební pohotovostí) se 

vždy proplácí, negeneruje nárok na náhradní volno (§ 126 odst. 3 zákona). 

10. Preferovanou možností ze strany vedení HZS ČR je umožnit za předpokladu zabezpečení 

akceschopnosti jednotky HZS ČR vyčerpání náhradního volna za službu přesčas ve 3 celých 

kalendářních měsících následujících po vykonání přesčasu. Proplacení náhradního volna za 

službu přesčas po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po vykonání přesčasu by mělo být 

naprostou výjimkou.  

11. Preferovanou možností ze strany vedení HZS ČR je po 3 měsících zaplatit příslušníkovi 

příplatek za službu ve svátek. Poskytnutí náhradního volna za službu ve svátek by mělo být  

u příslušníků HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby naprostou výjimkou, k níž 

bude docházet pouze tehdy, pokud příslušník HZS ČR o čerpání náhradního volna výslovně 
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požádá a provoz daného pracoviště čerpání náhradního volna umožní. Rozhodnutí o případném 

poskytnutí náhradního volna je v pravomoci příslušného služebního funkcionáře. 

12. Preferovanou možností ze strany vedení HZS ČR je nařizování služby přesčas s čerpáním 

náhradního volna ve lhůtě 3 celých kalendářních měsíců po vykonání přesčasu (kódy v ČP: F, 

f, e). Nařizování služby přesčas s čerpáním náhradního volna ve lhůtě delší (kódy v ČP: £, h, 

g) je povoleno pouze ŠVZ HZS ČR, aby bylo umožněno čerpání doby náhradního volna 

v době sníženého zatížení ŠVZ HZS ČR. 

 

Čl. 2  

Ostatní doporučení 

1. Zdravotní prohlídky, testy osobnostní a fyzické způsobilosti mimo dobu řádné směny 

V případě, že není absolvován/a zcela v řádné resp. přeplánované směně příslušníka HZS ČR, 

je vhodné v souladu s § 53 odst. 1 poslední věty zákona pro příslušníky HZS ČR s nerovnoměrně 

rozvrženou dobou služby využít jako doplánovaný výkon služby k předcházející řádné směně, 

max. 16 hodin/rok. Takto doplněný fond doby služby může být z podstatné části využit 

k odstranění mínusových hodin k 1. lednu kalendářního roku. 

          (Kód v ČP: 2) 

 Periodická prohlídka vč. zátěžových testů 
Po předložení lékařského posudku, 5 hodin výkonu 

služby navazujícího na končící směnu. 

 Periodická prohlídka bez zátěžových testů 
Po předložení lékařského posudku, 2 hodiny výkonu 

služby navazujícího na končící směnu. 

 Mimořádná prohlídka 
Po předložení lékařského posudku, 1 hodina výkonu 

služby navazujícího na končící směnu. 

 Výstupní prohlídka 
Po předložení lékařského posudku, 1 hodina výkonu 

služby navazujícího na končící směnu. 

 Testy fyzické způsobilosti Dle skutečnosti, max. v rozsahu 2 hodin . 

 Testy osobnostní způsobilosti Dle skutečnosti, max. v rozsahu 7,5 hodin. 

 

Pozn.: Časové dotace zdravotních prohlídek byly stanoveny analogicky s časovými dotacemi 

lékařů provádějících vyšetření. Fikce časové dotace pro absolvování zdravotní prohlídky 

umožní možnost rovného vykázání doby služby pro všechny příslušníky HZS ČR bez nutnosti 

faktického dokazování délky skutečné přítomnosti na jednotlivých vyšetřeních mimo dobu 

služby. 

2. Dokončení zásahu po době střídání směn 

U příslušníka HZS ČR, který bude pokračovat ve službě po splnění své pravidelné směny z 

důvodu zabezpečování činností u pokračujícího zásahu, bude doba přesahující dobu 

pravidelné směny spadat do přesčasu nepodloženého služební pohotovostí. Zadat do ČP dle 

skutečnosti jako přesčas nepodložený služební pohotovostí, který generuje nárok na náhradní 

volno za službu přesčas. 

          (Kód v ČP: F) 

Je vhodné dodržet obecnou zásadu podle čl. 1 odst. 10 a 12 a umožnit vyčerpání náhradního 

volna ve 3 kalendářních měsících následujících po vykonání přesčasu. 

3. Školení, kurzy, výcviky, velitelské dny, porady, preventivně výchovné akce konané 

mimo směnu a trvající méně než 4 hodiny 

Stanovení kratší doby výkonu služby než 4 hodiny u příslušníků HZS ČR s nerovnoměrně 

rozvrženou dobou služby je v rozporu s § 53 odst. 3 písm. a) zákona. V rámci rovného 

zacházení bez ohledu na rozvržení doby služby se doporučuje toto ustanovení aplikovat i na 

příslušníky HZS ČR s rovnoměrně rozvrženou dobou služby. 
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Je třeba dodržet obecnou zásadu podle čl. 1 odst. 2 nebo odst. 3 a v souladu s nimi 

organizovat školení, výcviky, velitelské dny, porady dle možností v rámci řádné směny 

příslušníka HZS ČR, popř. v dostatečném předstihu příslušníkovi HZS ČR přeplánovat směnu 

tak, aby činnost byla vykonána v rámci naplánované resp. přeplánované směny nebo 

doplánovat činnost tak, aby navazovala na již naplánovanou resp. přeplánovanou směnu 

příslušníka HZS ČR (§ 53 odst. 1 poslední věta). 

(Kód v ČP: 2) 

Pouze ve výjimečných případech, pokud se jedná o důležitý zájem služby, a nelze využít 

obecnou zásadu podle čl. 1 odst. 2 nebo odst. 3, lze využít možnost nařízení přesčasu 

generujícího nárok na náhradní volno.  

(Kód v ČP: F) 

Po a před kurzem, výcvikem je třeba dodržovat mezisměnové volno. 

 

4. Doplňování do minimálního početního stavu směny na stanici  

 

a) příslušníkem HZS ČR z této stanice po skončení jeho řádné směny nebo příslušníkem 

HZS ČR povolaným z doby odpočinku. Příslušníkovi HZS ČR bude nařízena 24 hodinová 

služební pohotovost na stanici s případným výkonem služby (přesčas) z doby služební 

pohotovosti. 

(Kód v ČP: A popř. F) 

b) příslušníkem HZS ČR, který nastoupil k výkonu služby na jiné stanici. Příslušník HZS ČR 

vykonává službu v rozsahu své řádné směny, nejedná se o službu přesčas. 

(Kód v ČP: 2) 

 

5. Doplňování početního stavu na stanici příslušníky HZS ČR s rovnoměrně rozvrženou 

dobou služby 

Příslušník HZS ČR s rovnoměrně rozvrženou dobou služby, který mimořádně posiluje směnu, 

jedná-li se o výkon služby v pro něho v obvyklý den služby pondělí - pátek, má stanovený 

výkon služby 7,5 hodiny (zpravidla  7:00-15:00) spadající do fondu doby služby. Od 15:00 do 

07:00 (druhý den ráno) bude příslušníkovi HZS ČR podle § 62 odst. 1 a 2 zákona nařízena 

služební pohotovost na služebně s případným výkonem služby (přesčas) z doby služební 

pohotovosti.  

V případě, že se o jeho obvyklý den služby nejedná, bude nařízena 24 hodinová služební 

pohotovost na služebně s případným výkonem služby (přesčas) z doby služební pohotovosti. 

(Kód v ČP: 2, A, 9 popř. F) 

6.  Stáž příslušníka HZS ČR  

Příslušníkovi HZS ČR bude po dobu vykonávání stáže zpravidla naplánována doba výkonu 

služby obvyklá pro pracoviště, kde stáž vykonává.  

(Kód v ČP: 2, A, 9 popř. F) 

7. Služba zajištění nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR 

a služba řídících důstojníků 

Řídí se Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 43/2012, kterým se stanoví způsob zajištění 

nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR, pravidla výkonu služby 

řídících důstojníků a působnost velitelů při mimořádných událostech, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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 Zajišťování dosažitelnosti vedení generálního ředitelství HZS ČR není služební pohotovostí 

ani službou přesčas. 

 Výkon služby řídících důstojníků je v ČP zadán po dobu pevné doby služby (např. 07:00 – 

15:00) jako výkon služby „2“ a s přestávkou „9“ 0:30, přestávka není podložena služební 

pohotovostí na služebně. 

 Nenařízená přítomnost na služebně delší než je stanovená pevná doba služby, není 

považována za službu přesčas. 

8. Služební cesty 

Příslušník HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby, který je vyslán na vícedenní 

služební cestu, je v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 24/2018 převeden do 

režimu rovnoměrného rozvržení doby služby. Do fondu doby služby je mu evidováno za  

1 den zpravidla 7,5 hodiny výkonu služby. Další podmínky služební cesty může určit služební 

funkcionář rozkazem, kterým na služební cestu příslušníka HZS ČR vysílá. Převedení 

příslušníka do režimu rovnoměrného rozvržení doby služby lze provést i v případě jednodenní 

služební cesty, pakliže to podmínky služební cesty vyžadují. 

Řízení služebního vozidla při vyslání na služební cestu příslušníkem s rovnoměrně  

i nerovnoměrně rozvrženou dobou služby je výkonem služby. Pokud příslušník HZS ČR řídí 

mimo čas stanovené pevné doby služby nebo čas stanovený služebním funkcionářem  

v interním aktu řízení, jedná se o službu přesčas. 

Při zachování obecné zásady podle čl. 1 odst. 2 nebo odst. 3 čas, který stráví spolujezdec na 

služební cestě mimo čas pevné doby služby, se nepovažuje za výkon služby ani za službu 

přesčas. 

(Kód v ČP: 2 nebo F) 

9. Služba ve svátek 

a) Pokud připadne výkon služby na den státního svátku u příslušníka HZS ČR s rovnoměrně 

rozvrženou dobou služby, který vykonává např. službu řídícího důstojníka nebo 

příslušníka ZPP, a jedná-li se o výkon služby pro něho v obvyklý den služby pondělí - 

pátek v době pevné doby služby (např. 07:00 – 15:00), tedy v době, kdy již pobírá 

služební příjem, bude mu v této době vygenerován nárok na náhradní volno za službu ve 

svátek pouze za fakticky provedený výkon služby (např. výjezd). 

      Doba tohoto fakticky provedeného výkonu služby v časovém úseku pevné doby služby 

(např. výjezd v době 09:30 – 13:00) se změní v ČP na kód "1".  

(Kód v ČP: 2 popř. 1) 

b) Obdobně se bude řešit situace u příslušníka HZS ČR v době faktického výkonu služební 

cesty ve svátek. Doba tohoto fakticky provedeného výkonu služby v časovém úseku pevné 

doby služby (např. služební cesta v době 07:30 – 13:00) se změní v ČP na kód "1".  

(Kód v ČP: 2 popř. 1) 

c) V případě konání ozdravného pobytu v den státního svátku nárok na náhradní volno za 

službu ve svátek nevznikne. Jedná se o fikci výkonu služby, nikoliv o jeho faktický výkon 

(§ 80 odst. 5 zákona). 

d) V případě konání kurzu v době svátku u příslušníků HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou 

dobou služby je situace obdobná. Příslušník HZS ČR je v době konání kurzu převeden do 

režimu rovnoměrně rozvržené doby služby 7,5 hodiny a má zadaný kód „2“. K němu bude 

doplněn kód „X“, tzn., nevygeneruje se mu nárok na náhradní volno.  Služební příjem se 

příslušníkovi HZS ČR nekrátí. 

(Kód v ČP: 2 a X) 
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e) Příslušníkovi HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby může být při zachování   

 podmínek uvedených v § 66 zákona nařízena dovolená i v době svátku, připadne-li na 

den jeho řádné směny. Doba vyčerpané dovolené se odečte z nároku na dovolenou. 

Náhradní volno za službu ve svátek se nevygeneruje.  

(Kód v ČP: =) 

Je vhodné dodržet obecnou zásadu podle čl. 1 odst. 11 a příplatek za službu ve svátek po 

uplynutí následujících 3 celých kalendářních měsících proplatit. 

 

10. Vyslání odřadů nebo specialistů na záchrannou operaci nebo na cvičení  

Řídí se Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 13/2016, kterým se stanoví zásady pro 

vytváření jednotek HZS ČR při poskytování pomoci v rámci České republiky a při zapojení 

České republiky do mezinárodních záchranných operací, ve znění Pokynu generálního 

ředitele HZS ČR č. 21/2016. 

11. Požární sport, sportovní soutěže, sportovní dny a jiné sportovní akce  

Řídí se Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 11/2018, kterým se vydává „Řád 

sportovních soutěží tělesné přípravy Hasičského záchranného sboru České republiky“. 

12. Preventivně výchovná činnost popř. akce, kde HZS ČR prezentuje svou činnost  

 a techniku 4 hodiny a déle, mimo dobu jeho řádné směny 

Služební funkcionář rozhodne, zda se jedná o výkon služby při zachování obecné zásady 

podle čl. 1 odst. 2 nebo odst. 3, nebo se jedná o výkon služby přesčas v důležitém zájmu 

služby. 

(Kód v ČP: 2 nebo F) 

13. Akce služebních funkcionářů, při kterých reprezentují HZS ČR, mimo dobu řádné  

 služby, ale jsou kratší než 4 hodiny  

Vyslání příslušníka HZS ČR na akce subjektů působících na úseku požární ochrany, IZS  

a krizového řízení v mezisměnovém volnu, nebo u příslušníků HZS ČR s rovnoměrně 

rozvrženou dobou služby před a po skončení řádné doby služby nebo ve dnech pracovního 

klidu (např. účast na formální akci složky IZS, účast na jednáních odborných komisí obcí 

s rozšířenou působností, statutárních měst a orgánů krajů, preventivně výchovná činnost, 

otevírání zbrojnic) – tyto akce jsou plněním úkolu organizační části bezpečnostního sboru, 

tedy měly by se plánovat jako řádný výkon služby. 

(Kód v ČP: 2) 

Pokud nelze naplánovat jako řádný výkon služby, bude se jednat o službu přesčas generující 

nárok na náhradní volno. 

          (Kód v ČP: F) 

V případě nařízení služby přesčas je vhodné dodržet obecnou zásadu podle čl. 1 odst. 10  

a 12 a umožnit vyčerpání náhradního volna v následujících 3 celých kalendářních měsících po 

vykonání přesčasu, zejména u příslušníků HZS ČR s rovnoměrně rozvrženou dobou služby. 

 

 

 




