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P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky  

ze dne 21. prosince 2016, 

kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR  

a náměstka ministra vnitra č. 40/2001,  

kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Čl. I 

      Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra 

č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších 

předpisů, se mění takto: 

1. Metodický list č. 4 kapitoly N ze dne 22. prosince 2004 se nahrazuje metodickým listem 

č. 4 kapitoly N ze dne  21. prosince 2016 uvedeným v příloze tohoto pokynu. 

2. Metodický list č. 6 kapitoly N ze dne 29. října 2001 se nahrazuje metodickým listem 

č. 6 kapitoly N ze dne  21. prosince 2016 uvedeným v příloze tohoto pokynu. 

3. Metodický list č. 14 kapitoly N ze dne 29. října 2001 se nahrazuje metodickým listem 

č. 14 kapitoly N ze dne 21. prosince 2016 uvedeným v příloze tohoto pokynu. 

4. Metodický list č. 25 kapitoly P ze dne 22. prosince 2004 se nahrazuje metodickým listem 

č. 25 kapitoly P ze dne 21. prosince 2016 uvedeným v příloze tohoto pokynu. 

5. Metodický list č. 9 kapitoly L ze dne 22. prosince 2004 se nahrazuje metodickým listem  

č. 9 kapitoly L ze dne  21. prosince 2016 uvedeným v příloze tohoto pokynu. 

6. Metodický list č. 15 kapitoly L ze dne 2. prosince 2011 se nahrazuje metodickým listem  

č. 15 kapitoly L ze dne  21. prosince 2016 uvedeným v příloze tohoto pokynu. 

7. Metodický list č. 5 kapitoly T ze dne 30. listopadu 2007 se nahrazuje metodickým listem 

č. 5 kapitoly T ze dne  21. prosince 2016 uvedeným v příloze tohoto pokynu. 

8. Bojový řád jednotek požární ochrany se doplňuje o metodické listy č. 49 kapitoly P, 

č. 14 kapitoly S a č. 6 až č. 8 kapitoly T, uvedené v příloze tohoto pokynu. 

 

Čl. II 

      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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Generální ředitel HZS ČR 
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Obdrží: 

HZS krajů 

Záchranný útvar HZS ČR 
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