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8
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
a náměstka ministra vnitra
ze dne 11. března 2005
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 hlavním 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“),
I. stanovím
Čl. 1
Obecné zásady
(1)
Zaměstnanec zařazený na vybraných funkcích v jednotce hasičského záchranného
sboru (dále jen „HZS“) podniku (dále jen „zaměstnanec podniku“) a člen vykonávající
službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce nebo podniku jako
svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru (dále jen „člen SDH“) získává odborné
znalosti a praktické dovednosti odbornou přípravou k získání nebo k prodloužení odborné
způsobilosti, a to studiem a absolvováním kurzů uvedených v tabulce č.1 podle funkce
vykonávané na základě pracovní smlouvy zaměstnance podniku nebo člena SDH (dále jen
„příslušná funkce“).
(2)
Absolvováním kurzu k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti není dotčen
požadavek právních předpisů na kvalifikační předpoklady nebo požadovaná oprávnění pro
obsluhu zařízení (např. řidičské oprávnění) ani požadavek na získání osvědčení pro výkon
speciálních činností (např. obsluha motorových pil, práce ve výšce a nad volnou hloubkou).
(3)
Absolvent studijního oboru „Strojník požární techniky“ ukončeného maturitní
zkouškou splňují odbornou způsobilost v rozsahu kurzu pod pořadovým číslem 1 tabulky
č. 1 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky. Po předložení řidičského
oprávnění k řízení vozidel skupiny C a skupiny E a osvědčení profesní způsobilosti řidiče
vozidel s právem přednosti v jízdě, splňuje odbornou způsobilost v rozsahu kurzu pod pořadovým číslem 2 tabulky č. 1 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky.
(4)
Absolvent Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární
ochrany MV ve Frýdku-Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“) splňuje odbornou způsobilost v rozsahu kurzu pod pořadovým číslem 1, 3 až 6 a 8 tabulky č. 1 po dobu 5 let od data
úspěšného vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria. Po předložení řidičského oprávnění
k řízení vozidel skupiny C a skupiny E a osvědčení profesní způsobilosti řidiče vozidel
s právem přednosti v jízdě, splňuje odbornou způsobilost v rozsahu kurzu pod pořadovým
číslem 2 a 7 tabulky č. 1 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky nebo
absolutoria
(5)
Absolvent bakalářského studia a magisterského studia, který ukončil studijní obor
v souladu s požadavky „Ověřovacího studijního programu pro odbornou způsobilost na
úseku požární ochrany určeného pro vysokoškolské studium“ (dále jen „ověřovací
program“), splňuje odbornou způsobilost v rozsahu kurzu pod pořadovým číslem 1, 3 až 6, 8
až 10 tabulky č. 1 podle zvolených odborností po dobu 5 let od data úspěšného vykonání
státní závěrečné zkoušky. Po předložení řidičského oprávnění k řízení vozidel skupiny C
a skupiny E a osvědčení profesní způsobilosti řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě,
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splňuje odbornou způsobilost v rozsahu kurzu pod pořadovým číslem 2 a 7 tabulky č. 1 po
dobu 5 let od data úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky.
(6)
Absolventi škol uvedení v odstavci 3 až 5 (dále jen „absolventi škol“) obdrží osvědčení o odborné způsobilosti nejdříve s dokladem o ukončení studia. Dokladem o ukončení
studia se rozumí maturitní vysvědčení (např. SOŠ PO MV), vysvědčení o absolutoriu VOŠ
PO MV nebo diplom vysoké školy, která splnila požadavek ověřovacího programu /např.
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, studijní obor technika požární ochrany
a bezpečnost průmyslu (dále jen „TPO a BP“)/. Osvědčení o odborné způsobilosti na funkci
zaměstnance podniku nebo člena SDH těmto absolventům vydává SOŠ PO a VOŠ PO ve
Frýdku-Místku nebo vzdělávací zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR, u kterého
zaměstnanec podniku nebo člen SDH prováděl ověřovací program nebo splnil odbornou
způsobilost na funkci hasič.
(7)
Zaměstnanci podniku, členové SDH a absolventi škol nejpozději do pěti let od data
získání odborné způsobilosti si prodlužují platnost osvědčení o odborné způsobilosti
absolvováním kurzu k prodloužení odborné způsobilosti na příslušnou funkci, kterou
vykonávají. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti se prodlužuje na dalších pět let, vždy
od data skončení platnosti předchozího osvědčení, pokud úspěšně absolvovali kurz k prodloužení odborné způsobilosti:
a) před skončením platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, nebo
b) po skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, jestliže byla jejich přihláška
do příslušného kurzu ve stanoveném termínu řádně zaevidována vzdělávacím
zařízením MV-generálního ředitelství HZS ČR.
(8)
Pokud uběhlo více jak 5 let ode dne vydání osvědčení o odborné způsobilosti a jeho
platnost nebyla prodloužena, musí zaměstnanci podniku, členové SDH a absolventi škol
absolvovat kurz k získání odborné způsobilosti na příslušnou funkci s výjimkou zaměstnanců podniku a členů SDH zařazených na funkci hasič nebo starší hasič. Stejná podmínka
platí pro absolventy škol uvedené v odstavci 3 až 5, pokud v průběhu 5 let od skončení
studia nevykonávali příslušné funkce u jednotky HZS podniku nebo jednotky SDH obce
nebo podniku.
(9)
Uchazeč o absolvování kurzu k získání nebo prodloužení platnosti odborné způsobilosti musí splnit podmínky pro zařazení do tohoto kurzu. Doklady o splnění těchto podmínek
předkládá při nástupu do kurzu. Současně vykonávanou funkci a praxi potvrzuje zaměstnavatel.
(10) Absolventi škol musí splňovat také podmínky požadované praxe v závislosti na funkci, do které jsou zařazeni.
(11) Dosažená odborná způsobilost zahrnuje i odbornou způsobilost získanou v kurzech,
jejichž absolvování bylo podmínkou pro zařazení do kurzů k získání nebo prodloužení
odborné způsobilosti na příslušnou funkci.
Čl. 2
Druhy kurzů
(1)

Kurzy uvedené v tabulce č. 1 se obsahově dělí na kurzy:

a) k získání osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen „získání odborné způsobilosti“)
označené písmenem A, které obsahují odbornou přípravu a ověření k získání odborné
způsobilosti na dobu pěti let,
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b) k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen „prodloužení odborné způsobilosti“) označené písmenem B, které obsahují přípravu a ověření k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na dalších pět let.
(2)
Každý zaměstnanec podniku nebo člen SDH může (podle § 72 odst. 2 zákona o požární ochraně), vykonávat samostatně službu při zdolávání požáru v jednotce až po absolvování
základní odborné přípravy. Pro zaměstnance podniku nebo členy SDH, kteří tuto službu
vykonávají jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru, je podle § 40 odst. 2
vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a podle tohoto
pokynu touto základní odbornou přípravou nástupní odborný výcvik (NOV) organizovaný
v kurzu uvedeném v tabulce č. 1 pod pořadovým číslem 1.
(3)
Základní odborná příprava označená NOV III, kterou organizují velitelé jednotek PO
v rozsahu nejméně 40 hodin (§ 40 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.), nahrazuje nástupní
odborný výcvik (NOV) pouze u zaměstnanců podniku vykonávajících samostatnou činnost
při zdolávání požárů mimo místo zásahu.
(4)
Charakteristika kurzů označených písmeny A a B je uvedena v čl. 8 a obsahuje
podmínky a doklady potřebné pro zařazení do kurzu. Délka a obsah jednotlivých kurzů se
řídí platnými osnovami těchto kurzů, které vydává MV-generální ředitelství HZS ČR.
Čl. 3
Ověřování a osvědčování odborné způsobilosti
(1)
Kurzy uvedené v tabulce č. 1 jsou ukončeny zkouškou odborné způsobilosti před zkušební komisí jmenovanou ředitelem vzdělávacího zařízení MV-generálního ředitelství HZS
ČR, v němž se kurz koná, nebo ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO. Úspěšní absolventi kurzů
uvedených v tabulce č. 1 pod pořadovým číslem 2 až 10 obdrží osvědčení o odborné
způsobilosti pro příslušnou funkci s platností pěti let ode dne vydání. Dnem vydání se rozumí den splnění závěrečné zkoušky odborné způsobilosti. Za práci zkušební komise odpovídá
předseda zkušební komise. Za vydání osvědčení o odborné způsobilosti a jejich evidenci
odpovídají ředitelé vzdělávacích zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a ředitel SOŠ
PO a VOŠ PO.
(2)
Zaměstnanci podniku, který úspěšně absolvuje kurz NOV, vydá vzdělávací zařízení,
v němž se kurz koná, potvrzení o jeho absolvování a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky. Velitel jednotky HZS podniku vydá následně tomuto zaměstnanci osvědčení o odborné
způsobilosti pro funkci hasič nebo starší hasič s platností pěti let na základě potvrzení o absolvování NOV a případně po ověření specifických znalostí a dovedností stanovených pro
výkon služby u této jednotky.
Členovi SDH, který úspěšně absolvuje kurz NOV, vydá vzdělávací zařízení. v němž se
kurz koná, osvědčení o odborné způsobilosti pro funkci hasič nebo starší hasič s platností
pěti let ode dne jeho vydání.
(3)
Při ověřování odborné způsobilosti se vychází z norem znalostí vydaných pro vybrané
funkce zvláštním předpisem 1). Pro funkce, na které se tento zvláštní předpis nevztahuje, se
vychází z učebních osnov kurzů k získání odborné způsobilosti (označené písmenem A),
které představují základní objem požadovaných znalostí pro příslušnou funkci.

1)

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 17/2003, kterým
se stanovují normy znalostí hasičů, ve znění Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR
a náměstka ministra vnitra č.49/2003 a č. 43/2004.
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Tabulka č. 1
Poř. číslo
kurzu
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Zastávaná funkce
Hasič
Starší hasič
Strojník
Hasič-spojař
Velitel družstva
Velitel čety
Velitel směny jednotky HZS podniku
Velitel jednotky SDH obce
Velitel jednotky SDH podniku
Velitel stanice HZS podniku
Hasič technik-chemická služba
Hasič technik-technická služba
Hasič technik – strojní služba
Hasič technik – spojová služba
Vedoucí strojní služby
Vedoucí spojové a informační služby
Vedoucí chemické služby
Vedoucí technické služby
Velitel jednotky HZS podniku nebo jeho
zástupce

Název kurzu
Nástupní odborný výcvik (NOV)
Strojníků (ST)
Spojení (SP)
Taktické řízení (TŘ)

Chemická služba (T-CHS)
Technická služba (T-TS)
Strojní služba (T-STS)
Spojová služba ( T- SP)
Řízení služeb (ŘS)

Takticko-strategické řízení (TSŘ)

Čl. 4
Příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti zaměstnanců
podniku zařazených na funkci hasič nebo starší hasič
(1)
Přípravou k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti zaměstnanců
podniku nebo členů SDH zařazených na funkci hasič nebo starší hasič se rozumí pravidelná
odborná příprava podle vyhlášky č. 24/2001 Sb. organizovaná v jednotce.
(2)
Zkoušce odborné způsobilosti se podrobí zaměstnanci podniku nebo členové SDH ve
funkci hasič nebo starší hasič vždy po pěti letech po absolvování kurzu NOV.
(3) Zkouška odborné způsobilosti se skládá u jednotky HZS podniku na závěr výcvikového období příslušného kalendářního roku před nejméně tříčlennou komisí jmenovanou
velitelem HZS podniku. O výsledku této zkoušky se vyhotoví protokol, který je součástí
dokumentace o odborné přípravě. Velitel jednotky HZS podniku na základě tohoto protokolu prodlouží platnost příslušného osvědčení o odborné způsobilosti.
Pokud zaměstnanec podniku zařazený na funkci hasič nebo starší hasič neuspěje
u zkoušky odborné způsobilosti u zkušební komise jmenované velitelem jednotky HZS podniku, musí mu být podle § 35 vyhlášky č. 247/2001 Sb. umožněno zkoušku opakovat. Při
nevyhovujícím výsledku opakované zkoušky se osvědčení o odborné způsobilosti zaměstnanci podniku odebere.
(4)
Člen SDH se zkoušce 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 MVgenerálního ředitelství HZS ČR, které osvědčení o odborné způsobilosti vydalo a které na tato osvědčení vyznačí prodloužení platnosti odborné způsobilosti.
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Pokud člen SDH zařazený ve funkci hasič nebo starší hasič nevykoná zkoušku odborné způsobilosti u zkušební komise územně příslušného HZS kraje, zašle HZS kraje osvědčení
o odborné způsobilosti vzdělávacímu zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR, které toto
osvědčení vydalo; to zajistí nové přezkoušení u zkušební komise pro zkoušku odborné způsobilosti na závěr nejbližšího kurzu NOV; při nevyhovujícím výsledku tohoto ověření se
osvědčení o odborné způsobilosti odebere.
Čl. 5
Příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti u ostatních funkcí
(1)
Přípravou k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti u zaměstnanců
podniku nebo členů SDH zařazených na ostatních funkcích, na které se nevztahuje čl. 4, se
rozumí:
a) pravidelná odborná příprava podle vyhlášky č. 247/2001 Sb.,
b) individuální studium v souladu s osnovami kurzů k získání odborné způsobilosti pro
příslušnou funkci a stáže,
c) studium na SOŠ PO a VOŠ PO nebo vysokoškolské studium podle ověřovacího
programu,
d) prohlubování odborných znalostí.
(2)
Ukončením přípravy k prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti je absolvování
příslušného kurzu k prodloužení odborné způsobilosti (označeného písmenem B).
Čl. 6
Posuzování odborné způsobilosti při kumulaci funkcí
Při kumulaci funkcí a činností podle tabulky č. 1 musí zaměstnanec podniku nebo člen
SDH splňovat odbornou způsobilost na všechny funkce a činnosti, které vykonává.
Čl. 7
Přeřazení na jinou funkci a odborná způsobilost
(1)
Obsazení každé funkce u jednotky HZS podniku je vázáno na odbornou způsobilost
podle tabulky č. 1 v termínu stanoveném § 34 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb.; u jednotky
SDH obce se odborná způsobilost požaduje u všech funkcí kromě funkce hasič nebo starší
hasič.
(2)
Při přeřazení na jinou funkci musí zaměstnanec podniku, popř. člen SDH u něhož je
odborná způsobilost požadována, prokázat požadovanou odbornou způsobilost v termínu
daném § 34 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb. Pokud dosavadní odborná způsobilost
neobsahuje odbornou způsobilost pro novou funkci svým odborným zaměřením, na kterou
je zaměstnanec podniku nebo člen SDH přeřazen, musí získat požadovanou odbornou
způsobilost nejpozději do 6 měsíců od přeřazení do nové funkce. Pokud požadovanou
odbornou způsobilost zaměstnanec podniku nebo člen SDH má, platí pro prodloužení
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti pětiletý cyklus stávajícího osvědčení. Odborná
příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti však musí odpovídat nové
funkci, na kterou je zaměstnanec podniku nebo člen SDH přeřazen (viz čl. 1 odst. 1).
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Čl. 8
Charakteristika kurzů
(1) Pořadové číslo kurzu
Druh kurzu
Profil absolventa

1 - Nástupní odborný výcvik (NOV)
A
B
Samostatný výkon služby při zásazích jednotek PO
na místě zásahu
- absolvování NOV

Podmínky pro
zařazení do kurzu
Doklady pro přijetí do potvrzení výkonu funkce hasič nebo
starší hasič
kurzu

(2) Pořadové číslo kurzu

- osvědčení NOV

2 - Strojníků (ST)

Druh kurzu
Profil absolventa

A
B
Používání (řízení, obsluha, údržba a oprava) základních prostředků
strojní služby a jejich taktické nasazení
- absolvování NOV,
- absolvování ST nebo absolvent SOŠ
Podmínky pro
- řidič vozidel skupiny C, E
PO a VOŠ PO nebo absolvent TPO
zařazení do kurzu
s právem přednosti v jízdě
a BP
- osvědčení ST
Doklady pro přijetí do - osvědčení NOV,
- příslušné řidičské oprávnění
kurzu
a doklad o profesní způsobilosti

(3) Pořadové číslo kurzu
Druh kurzu
Profil absolventa
Podmínky pro
zařazení do kurzu

3 - Spojení (SP)
A

B
Obsluha zařízení spojové služby
na operačním středisku nebo ohlašovně požáru HZS podniku
- absolvování NOV nebo NOV III
- absolvování SP nebo
absolvent SOŠ PO a VOŠ PO

nebo absolvent TPO a BP
Doklad pro přijetí do
kurzu

- osvědčení NOV nebo NOV III

(4) Pořadové číslo kurzu

- osvědčení SP

4 - Taktické řízení (TŘ)

Druh kurzu
Profil absolventa

A
B
Řízení činnosti jednotky při plnění standardních úkolů stanovených
jednotkám PO v době operačního i organizačního řízení,
řízení zásahu jednotek PO a koordinaci složek IZS při zásahu
- absolvování NOV nebo ST,
- absolvování TŘ nebo
Podmínky pro
- nejméně jeden rok praxe
absolvent SOŠ PO a VOŠ PO
zařazení do kurzu
v jednotce PO, v níž je zařazen
nebo absolvent TPO a BP
- osvědčení TŘ
Doklady pro přijetí do - osvědčení NOV nebo ST
kurzu

(5) Pořadové číslo kurzu
Druh kurzu
Profil absolventa

5 - Chemická služba (T-CHS)

A
B
Používání (obsluha, údržba a oprava) prostředků chemické služby běžně
používaných v jednotkách PO a jejich taktické nasazení
- absolvování NOV,
- absolvování kurzu T-CHS nebo
Podmínky pro
- nejméně 1 rok praxe v jednotce
absolvent SOŠ PO a VOŠ PO nebo
zařazení do kurzu
PO, v níž je zařazen
absolvent TPO a BP
- osvědčení T-CHS
Doklady pro přijetí do - osvědčení NOV
kurzu
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6 - Technická služba (T-TS)

Druh kurzu
Profil absolventa

A
B
Používání (obsluha, údržba a oprava) prostředků technické služby
běžně používaných v jednotkách PO a jejich taktické nasazení
- absolvování NOV,
- absolvování T-TS nebo absolvent
Podmínky pro
- - nejméně 1 rok praxe v jednotce PO, SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent
zařazení do kurzu
v níž je zařazen
TPO a BP
- osvědčení T-TS
Doklady pro přijetí do - osvědčení NOV
kurzu

7) Pořadové číslo kurzu

7 - Strojní služba (T-STS)

Druh kurzu
Profil absolventa

A
B
Používání (řízení, obsluha, údržba a oprava) prostředků strojní služby
v jednotkách PO a jejich taktické nasazení
- absolvování ST,
- absolvování T-STS nebo absolvent
Podmínky pro
- nejméně 1 rok praxe v jednotce PO,
SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent
zařazení do kurzu
v níž je zařazen
TPO a BP
- osvědčení T-STS
Doklady pro přijetí do - osvědčení ST
kurzu

8) Pořadové číslo kurzu

8 - Spojová služba (T-SP)

Druh kurzu
Profil absolventa

A
B
Používání (obsluha, údržba a oprava) prostředků spojové služby
běžně používaných v jednotkách PO
a zabezpečení spojení štábu velitele zásahu
- absolvování NOV,
- absolvování T-SP nebo absolvent
Podmínky pro
- nejméně 1 rok praxe v jednotce PO
SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent
zařazení do kurzu
po NOV
TPO a BP
- osvědčení T-SP
Doklady pro přijetí do - osvědčení NOV
kurzu

(9) Pořadové číslo kurzu

9 - Řízení služeb (ŘS)

Druh kurzu
Profil absolventa
Podmínky pro
zařazení do kurzu

A
B
Řízení odborné služby v jednotce HZS podniku
- absolvování některého z kurzů pod - absolvování ŘS nebo absolvent
pořadovým číslem 5,6,7 nebo 8,
TPO a BP
- nejméně 1 rok praxe ve funkci
technika odborné služby
Doklady pro přijetí do - osvědčení z některého z kurzů pod - osvědčení ŘS
pořadovým číslem 5,6,7 nebo 8
kurzu

(10) Pořadové číslo kurzu
Druh kurzu
Profil absolventa
Podmínky pro
zařazení do kurzu

10 - Takticko-strategické (TSŘ)

A
B
Řízení jednotky HZS podniku v době
operačního i organizačního řízení
a zpracovávání koncepčních materiálů na úseku jednotek PO
- absolvování TŘ nebo ŘS,
- absolvování TSŘ nebo absolvent
TPO a BP
- nejméně dva roky praxe

v jednotce HZS podniku po TŘ
nebo ŘS
Doklady o přijetí do
kurzu

- osvědčení TŘ nebo ŘS

- osvědčení TSŘ
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Čl. 9
Přechodná a společná ustanovení
(1)
Za absolventa bakalářského a magisterského studia, který ukončil studijní obor v souladu s požadavky ověřovacího programu, se považuje i absolvent bakalářského, magisterského (dříve inženýrského) studia Vysoké školy báňské, studijního oboru TPO a BP, případně další formy vysokoškolského studia oboru PO, kteří ukončili studium do 31. prosince
2002.
(2)
Držitel osvědčení o odborné způsobilosti s datem vydání do 30. června 2005 se považuje za držitele osvědčení o odborné způsobilosti s platností 5 let ode dne jeho vydání podle
následující tabulky č. 2.
Tabulka č. 2
Název kurzu s datem ukončení kurzu do
30. června 2005
Nástupní odborný výcvik (NOV nebo
NOV II)
Nástupní odborný výcvik III (NOV III)
Chemicko-technické služby (CHTS)
Chemicko-technické služby (CHTS)
Strojní služba (STR)
Strojní služba (STR)
Spojení (SP)
Operační řízení I (OPŘ I)
Taktické řízení I a II (TŘ I a TŘ II)
Strategické řízení (SŘ)
Řízení služeb (ŘS)
Taktické řízení III
Kurz ředitelů I
Kurz ředitelů II
Kurz ředitelů (ŘED)

Název kurzu podle tohoto pokynu
Nástupní odborný výcvik (NOV)
Nástupní odborný výcvik III (NOV III)
Chemická služba (T-CHS)
Technická služba (T-TS)
Strojníků (ST)
Strojní služba (T-STS)
Spojení (SP)
Spojení (SP)
Spojová služba (T-SP)
Taktické řízení (TŘ)
Takticko-strategické řízení (TSŘ)
Řízení služeb (ŘS)
Řízení služeb (ŘS)
Takticko-strategické řízení (TSŘ)
Takticko-strategické řízení (TSŘ)
Takticko-strategické řízení (TSŘ)

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1)
Pokud zaměstnavatel stanoví řediteli HZS podniku, jeho zástupci, případně 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 podniku splňovat požadavek na odbornou způsobilost stanovenou
kurzem pod pořadovým číslem 10 tabulky č. 1.
(2)
Výjimky ze zásad odborné způsobilosti zaměstnanců podniku a členů SDH na žádost
zaměstnavatele může ve výjimečných případech udělit 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.
(3)
K zabezpečení kontroly činnosti zkušebních komisí, průběhu kurzů a k zajištění metodické pomoci mohou zástupci MV-generálního ředitelství HZS ČR určení generálním
ředitelem HZS ČR nebo ředitelem kanceláře generálního ředitele HZS ČR:
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zúčastňovat se kurzů a zkoušek odborné způsobilosti,
vyžadovat předložení veškerých dokladů týkajících se kurzů a zkoušek odborné
způsobilosti;

II.

ukládám

1.

ředitelům vzdělávacích zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR
zabezpečovat kurzy k získání a k prodloužení odborné způsobilosti uvedené v tomto
pokynu, podle osnov vydaných MV-generál-ním ředitelstvím HZS ČR, s přihlédnutím
k požadavkům zaměstnavatelů zaměstnanců podniku a členů SDH,
ředitelům HZS krajů

2.

seznámit s tímto pokynem velitele jednotek HZS podniků a příslušné velitele jednotek
SDH obcí a SDH podniků ve své územní působnosti;

III.

z rušuji

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 18/2002, č. 4/2004
a č. 47/2004.
Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. července 2005.
Č.j.: PO-4020/IZS-2004

Generální ředitel HZS ČR
a náměstek ministra vnitra
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.

Obdrží:
HZS krajů
SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR
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Část II.
Oznámení
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
a náměstka ministra vnitra
MV-generální ředitelství HZS ČR schválilo a vydalo Koncepci chemické služby Hasičského záchranného sboru ČR (čj. PO-1043/IZS-2005 z 8.3.2005). Koncepce byla rozeslána
elektronickou poštou dne 8.3.2005.
Úplné znění Koncepce chemické služby HZS ČR je zveřejněno na webových stránkách
Ministerstva vnitra /www.mvcr.cz/ v adresáři Hasičský záchranný sbor ČR pod Odkazy …..,
v záložce „koncepce“.
Koncepce chemické služby Hasičského záchranného sboru ČR bude také v 1. pololetí 2005
vydána tiskem a distribuována v rámci HZS ČR až do úrovně požárních stanic.

Generální ředitel HZS ČR
a náměstek ministra vnitra
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.

Oprava

tiskové chyby

V Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 6/2005 k odborné
způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky:
1. v čl. 1 odst. 5 za slovy „(dále jen „ověřovací program“)“ mají místo „způsobilost“ správně
být slova „splňuje odbornou způsobilost“,
2. v čl. 8 odst. 11 (tabulka, sloupec A, druhý a třetí řádek) má místo „4,5,6 a 7,“ správně být
„4, 5, 6 nebo 7“.

K čj. PO-4019/IZS-2004

Ředitel kanceláře
generálního ředitele HZS ČR
plk. JUDr. Zoltán Szaszo v. r.

