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23 
P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
 ze dne 12. dubna 2010 

k odborné způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky 

     V souladu s § 24 odst. 1 písm. i) a § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, § 32 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. a § 19 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„služební zákon“), 

I.      s t a n o v í m  
další odborné požadavky pro služební místa v Hasičském záchranném sboru České 
republiky, které musí příslušník splnit v případě ustanovení na služební místo a občan 
při přijetí do služebního poměru ve smyslu ustanovení § 19 odst. 7 služebního zákona 
bez zbytečného odkladu: 

Čl. 1 
Obecné zásady 

(1) Každý občan, který je přijat do služebního poměru příslušníka Hasičského 
záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) a je ustanoven na služební 
místo v HZS ČR, je povinen absolvovat vzdělávací program Vstupní příprava 
příslušníků HZS ČR v požadované profilaci a musí splnit požadavek získat odbornou 
způsobilost 1.  

(2) Stanovené moduly vzdělávacího programu Vstupní příprava příslušníků HZS ČR 
a kurzy k získání odborné způsobilosti musí absolvovat i příslušník jiného 
bezpečnostního sboru, pokud byl ustanoven na služební místo v HZS ČR. 

(3) Odborná způsobilost příslušníka je jedním z dalších odborných požadavků příslušníka 
HZS ČR, který musí získat bez zbytečného odkladu 2.  

(4) Příslušník HZS ČR ustanovený na služební místo v HZS ČR získává odborné znalosti 
a praktické dovednosti ve vzdělávacích programech kurzů určených k získání odborné 
způsobilosti nebo k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 
odpovídající jeho zařazení. Služebním předpisem může být stanoven požadavek na 
absolvování specializačního nebo doplňkového kurzu. Katalog specializačních, 
doplňkových a jiných kurzů vydává a pravidelně aktualizuje MV-generálním 
ředitelství HZS ČR 3. 

(5) Příslušník HZS ČR musí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 12 měsíců od dne 
ustanovení na jiné služební místo, prokázat odbornou způsobilost odpovídající tomuto 
služebnímu místu. 

 

                                                 
1     § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
      § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky  
      č. 226/2005 Sb. 
2  § 19 odst. 7 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění  
      pozdějších předpisů. 
3   Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 9/2010, kterým se stanoví podmínky pro výkon speciálních činností  
      u HZS ČR. 
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(6) Absolvováním vzdělávacího programu kurzu k získání odborné způsobilosti nebo 
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti není dotčen jiný zvláštní 
požadavek nebo další odborný požadavek 4, bez jehož splnění nelze na služební místo 
ustanovit (např. řidičské oprávnění), ani požadavek na získání osvědčení pro výkon 
speciálních činností (např. obsluha motorových pil, práce ve výšce a nad volnou 
hloubkou) 3. 

(7) Platnost osvědčení o odborné způsobilosti je 5 let od data úspěšného vykonání 
zkoušky odborné způsobilosti, není-li ve vzdělávacím programu příslušného kurzu 
stanoveno jinak, nebo není-li uplatněno ustanovení odstavce 9. 

(8) Příslušné personální pracoviště podá přihlášku do vzdělávacího programu k získání 
odborné způsobilosti nejpozději do jednoho měsíce od ustanovení příslušníka HZS ČR 
na služební místo. Přihláška do vzdělávacího programu kurzu k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti musí být podána nejpozději 6 měsíců před 
uplynutím platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.  

(9) Do vzdělávacího programu kurzu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti je příslušník HZS ČR zařazen nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu 
končí platnost osvědčení o odborné způsobilosti. V případě, že příslušné personální 
pracoviště podá přihlášku k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 
v době stanovené v odstavci  8, hledí se na příslušníka HZS ČR v době od uplynutí 
doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti do doby složení závěrečné zkoušky 
vzdělávacího programu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, jako 
by měl osvědčení o odborné způsobilosti platné. Pro příslušnice na mateřské dovolené 
a pro příslušnice a příslušníky na rodičovské dovolené platí ustanovení tohoto 
odstavce obdobně. 

(10) Úspěšné absolvování odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti se osvědčuje prodloužením platnosti již vydaného osvědčení o odborné 
způsobilosti o 5 let od data ukončení platnosti již vydaného osvědčení nebo vydáním 
nového osvědčení, jehož platnost navazuje na datum ukončení platnosti původně 
vydaného osvědčení.  

(11) Pokud osvědčení o odborné způsobilosti pozbylo platnosti a přihláška do vzdělávacího 
programu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti nebyla podána 
v souladu s odstavcem 8, musí příslušník HZS ČR absolvovat vzdělávací program 
k získání odborné způsobilosti odpovídající služebnímu místu, na kterém je zařazen.  

(12) Dosažená odborná způsobilost zahrnuje i odbornou způsobilost získanou 
ve vzdělávacích programech kurzů, jejichž absolvování bylo stanoveno jako podmínka 
pro zařazení do vzdělávacího programu kurzu k získání odborné způsobilosti nebo 
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na příslušné služební místo. 

(13) Doklady o splnění podmínek pro zařazení do kurzu musí být předloženy při nástupu 
do kurzu.  

 

 

                                                 
4   § 19 odst 5 a 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění  
      pozdějších předpisů.  
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Čl. 2 
Vzdělávací programy kurzů k získání odborné způsobilosti  

(1) Vzdělávací program kurzu Vstupní příprava příslušníků HZS ČR se organizuje formou 
modulového systému, který se skládá ze vzájemně na sebe navazujících ucelených 
jednotek (modulů) 5. Moduly I až IV absolvuje příslušník HZS ČR v chronologickém 
pořadí. Modul III je po řádném uzavření výuky všech předmětů dle učebních 
dokumentů přerušen za účelem vykonání modulu IV-PRAXE. Závěrečná zkouška se 
vykonává po řádném ukončení modulu IV-PRAXE. 

(2) Vzdělávací program Vstupní příprava příslušníků HZS ČR obsahuje tyto moduly: 

a) modul I - úvodní je koncipován tak, aby nově přijatým příslušníkům HZS ČR 
vštípil především nezbytné znalosti a návyky pořadového vystupování a služební 
zdvořilosti a seznámil je s právním prostředím, ve kterém HZS ČR zabezpečuje 
činnosti ve své působnosti,  

b) modul II – obecný poskytuje všeobecné znalosti a dovednosti tak, aby se nový 
příslušník HZS ČR identifikoval s postavením příslušníka bezpečnostního sboru  
a získali jak přehled o fungování bezpečnostního sboru jako celku ve všech 
oblastech jeho působnosti, tak i základní orientaci v oblastech, které budou později 
rozvíjeny v rámci profilačních modulů stanovených jednotlivým odbornostem, 

c) modul III - profilační profiluje příslušníka HZS ČR dle jeho zařazení na služební 
místo; profilační moduly zároveň plní funkci kurzů k získání odborné způsobilosti  
a jsou též určeny k získání odborné způsobilosti v případech změny služebního 
zařazení (profilace). Při změně zařazení absolvuje příslušník HZS ČR profilační 
modul (příslušný modul III), dle rozhodnutí služebního funkcionáře případně  
i modul IV odpovídající jeho novému služebnímu zařazení, 

d) modul IV - PRAXE je praktickým doplněním profilačního modulu a je koncipován 
tak, aby se příslušník HZS ČR v jeho průběhu seznámil s činnostmi vykonávanými 
u HZS kraje nebo u MV-generálního ředitelství HZS ČR a získal především 
praktické dovednosti a zkušenosti. 

(3) Absolvent stanovených modulů vzdělávacího programu Vstupní příprava příslušníků 
HZS ČR získává odbornou způsobilost pro funkce vyplývající z přílohy č. 1 pokynu. 

(4) V případě absolvování modulů vzdělávacího programu Vstupní příprava příslušníků 
HZS ČR, kterým absolvent nezíská odbornou způsobilost stanovenou pro jím 
zastávané služební místo, není zproštěn povinnosti absolvovat vzdělávací program 
kurzu k získání stanovené odborné způsobilosti (viz příloha č. 1). 

(5) Vzdělávací programy kurzů k získání odborné způsobilosti stanovené pro výkon 
služby na příslušném služebním místě vyplývají z přílohy č. 2  tohoto pokynu. 

(6) V případě příslušníka MV-generálního ředitelství HZS ČR, kterého nelze vzhledem 
k činnostem na jeho služebním místě jednoznačně zařadit do systému vzdělávacích 
programů k získání odborné způsobilosti podle přílohy č. 2 tohoto pokynu, určí 
služební funkcionář vzdělávací program, ve kterém má získat odbornou způsobilost, 
v souladu s potřebami jeho pracoviště. 

                                                 
5    Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP-MS), čj. MV-70558-1/PO-2009 (účinnost od 1. listopadu 2009). 
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Čl. 3 
Absolventi oboru vzdělání „Požární ochrana“ na Střední odborné škole požární ochrany 
ve Frýdku-Místku, oboru vzdělání „Požární ochrana a bezpečnost práce“ na Vyšší 
odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku a  oboru vzdělání „Strojník požární 
techniky“ mimoresortních středních odborných škol, se kterými má MV- generální 
ředitelství HZS ČR uzavřenu dohodu o spolupráci 

(1) Absolvent střední odborné školy ve studijním oboru „Požární ochrana“ Střední 
odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-
Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“) splňuje další odborný požadavek v rozsahu 
vzdělávacího programu kurzu uvedeného v příloze č. 2 pokynu pod pořadovým číslem 
3 až 7 a 13 až 16 a 18 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky. 

(2) Absolvent vyšší odborné školy v oboru vzdělání „Požární ochrana a bezpečnost práce“ 
SOŠ PO a VOŠ PO splňuje další odborný požadavek v rozsahu vzdělávacího 
programu kurzu uvedeného v příloze č. 2 pokynu pod pořadovým číslem 3 až 7 a 12 až 
16 a 18 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání absolutoria. 

(3) Absolvent oboru vzdělání „Strojník požární techniky“ ukončeného maturitní zkouškou 
v mimoresortní střední odborné škole, se kterou má MV-generální ředitelství HZS ČR 
uzavřenu dohodu o spolupráci, splňuje další odborný požadavek v rozsahu 
vzdělávacího programu kurzu uvedeného v příloze č. 2 pod pořadovým číslem 3 po 
dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky.  

(4) Absolventi škol uvedení v odstavci 1 až 3 (dále jen „absolventi škol“) obdrží 
osvědčení o odborné způsobilosti nejdříve s dokladem o ukončení studia, které na 
základě předložení dokladu o ukončení studia vystaví SOŠ PO a VOŠ PO nebo 
vzdělávací zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR, u kterého absolventi škol 
prováděli praxi stanovenou vzdělávacím programem kurzu, nebo splnili podmínky 
k získání odborné způsobilosti v rozsahu vzdělávacího programu kurzu, který 
odpovídá jejich skutečnému služebnímu zařazení u HZS ČR.  

(5) Absolventi škol uvedení v odstavci 1 až 3 po předložení řidičského oprávnění k řízení 
vozidel skupiny C a po dosažení věku 21 let splňují také odbornou způsobilost 
v rozsahu vzdělávacího programu kurzu uvedeného v příloze č. 2 pokynu pod 
pořadovým číslem 11 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky 
nebo absolutoria. Tím nejsou dotčeny další podmínky určené zvláštním předpisem pro 
zařazení na služební místo. 

(6) Absolventi škol uvedení v odstavci 1 až 3 musí po přijetí do služebního poměru HZS 
ČR absolvovat modul I vzdělávacího programu kurzu Vstupní příprava příslušníků 
HZS ČR.  

(7) Pro prodlužování platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolventům škol platí  
čl. 1 odst. 7 až 12 obdobně.  
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Čl. 4 
Absolventi vysokoškolského studia ukončeného v souladu s požadavky „Ověřovacího 

studijního programu pro získání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany, 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení určeného pro vysokoškolské studium“  

a  „Společného minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti“ 
(1) Obsah „Ověřovacího studijního programu pro získání odborné způsobilosti na úseku 

požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení určeného pro vysokoškolské 
studium“ (dále jen „Ověřovacího studijního programu“) je stanoven s ohledem na 
nároky výkonu služby zvlášť pro úsek  IZS a výkon služby, pro úsek prevence a pro 
úsek ochrana obyvatelstva, krizové řízení a CNP. Pro každý úsek je definován rozsah 
znalostí, který musí absolvent vysokoškolského studia prokázat, aby získal odbornou 
způsobilost pro jím zastávané služební místo na příslušném úseku. 

(2) Absolvent vysokoškolského studia v bakalářském nebo magisterském studijním 
programu, který ukončil studijní obor v souladu s požadavky Ověřovacího studijního 
programu v rozsahu stanoveném pro úsek IZS a výkon služby, splňuje po absolvování 
modulu I, II a IV Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR další odborný požadavek 
v rozsahu vzdělávacího programu uvedeného v příloze č. 2 pod pořadovým číslem 5  
a 7. Pokud splní též požadavek uvedený v odstavci 3, splňuje další odborný požadavek 
v rozsahu vzdělávacích programů uvedených v příloze č. 2 pod pořadovým číslem 3, 
13 až 15 a 18. 

(3) Absolvent vysokoškolského studia uvedený v odstavci 2, který je po přijetí do 
služebního poměru zařazen na služební místo, u kterého je stanoven požadavek 
absolvovat základní odbornou přípravu 6, musí k získání odborné způsobilosti 
absolvovat také vzdělávací program uvedený v příloze č. 2 pod pořadovým číslem 10. 

(4) Absolvent vysokoškolského studia v bakalářském nebo magisterském studijním 
programu, který ukončil studijní obor v souladu s požadavky Ověřovacího studijního 
programu v rozsahu stanoveném pro úsek prevence, splňuje po absolvování modulu 
I, II a IV Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR další odborný požadavek v rozsahu 
vzdělávacího programu uvedeného v příloze č. 2 pod pořadovým číslem 5 a 7 . 

(5) Absolvent vysokoškolského studia v bakalářském nebo magisterském studijním 
programu, který ukončil studijní obor v souladu s požadavky Ověřovacího studijního 
programu v rozsahu stanoveném pro úsek ochrana obyvatelstva, krizové řízení a CNP 
(„Společného minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti“ 7), splňuje 
po absolvování modulu I, II a IV Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR další odborný 
požadavek v rozsahu vzdělávacího programu uvedeného v příloze č. 2 pod pořadovým 
číslem 6 a 7. 

(6) Pro prodlužování platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolventům vysokoškolského 
studia platí čl. 1 odst. 7 až 12 obdobně. 

(7) Pro absolventy ověřovacího studijního programu vydaného Ministerstvem vnitra - 
ředitelstvím HZS ČR dne 30. prosince 1999 pod č.j. PO-4469/II-99, kteří zahájili 
studium před akademickým rokem 2010/2011, platí podmínky pro získání odborné 
způsobilosti vymezené v dokumentech vydaných pod č.j. PO-4469/II-99, 3359/II-2000 
a PO-1097/IZS-2008. 

 

                                                 
6   § 72 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
7   Schváleno usnesením Bezpečnostní rady státu č. 32 ze dne 3. července 2007. 
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Čl. 5 
Příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR 

zařazených na služebním místě hasič nebo záchranář 
(1) Přípravou k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků HZS 

ČR zařazených na služebním místě hasič nebo záchranář, se rozumí pravidelná 
odborná příprava podle právního předpisu 8. 

(2) Zkoušku odborné způsobilosti příslušníci HZS ČR uvedení v odstavci 1 skládají před 
zkušební komisí jmenovanou ředitelem HZS kraje nebo velitelem Záchranného útvaru 
HZS ČR vždy po pěti letech po získání odborné způsobilosti na funkci hasič nebo 
záchranář. 

(3) Ředitel HZS kraje nebo velitel Záchranného útvaru HZS ČR jmenuje nejméně 
tříčlennou zkušební komisi pro zkoušku odborné způsobilosti. 

(4) Zkušební komise vypracuje společný protokol o zkoušce odborné způsobilosti a HZS 
kraje nebo Záchranný útvar HZS ČR jej spolu s osvědčeními o odborné způsobilosti 
absolventů zkoušky zašle vzdělávacímu zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR, 
které osvědčení o odborné způsobilosti vydalo a které na tato osvědčení vyznačí 
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.  

(5) Pokud příslušník HZS ČR (dále jen „příslušník“) zařazený na služebním místě hasič 
nebo záchranář nesloží zkoušku odborné způsobilosti u zkušební komise jmenované 
ředitelem HZS kraje nebo velitelem Záchranného útvaru HZS ČR, zašle předseda 
zkušební komise osvědčení o odborné způsobilosti vzdělávacímu zařízení MV-
generálního ředitelství HZS ČR, které toto osvědčení vydalo; to zajistí nové 
přezkoušení zkušební komisí pro zkoušku odborné způsobilosti. Při nevyhovujícím 
výsledku se osvědčení o odborné způsobilosti příslušníkovi zařazenému na výše 
uvedeném služebním místě odebere. 

(6) Odebrání osvědčení o odborné způsobilosti provádí vzdělávací zařízení MV-
generálního ředitelství HZS ČR na základě neúspěšného výsledku zkoušky ke dni 
tohoto přezkoušení, současně tuto skutečnost vyznačí na stávajícím osvědčení  
o odborné způsobilosti a informuje o této skutečnosti příslušné personální oddělení. 

 

Čl. 6 
Posuzování odborné způsobilosti při kumulaci funkcí 

Při kumulaci funkcí musí příslušník splňovat odbornou způsobilost na všechny funkce  
a činnosti, které na služebním místě vykonává. 

  

Čl. 7 
Přechodná a společná ustanovení 

(1) Držitel osvědčení o odborné způsobilosti s datem vydání do nabytí účinnosti tohoto 
pokynu se považuje za držitele osvědčení o odborné způsobilosti s platností 5 let ode 
dne jeho vydání podle následující tabulky včetně všech kurzů, které jsou podmínkou 
pro zařazení do kurzu odborné způsobilosti: 

 
 
                                                 
8   § 34 odst. 3 a § 36 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 
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Název kurzu ukončeného ke dni  nabytí 
účinnosti tohoto pokynu 

Název kurzu podle tohoto pokynu 

Základní odborná příprava (ZOP)  
Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP III)  

 

 

Modul III-Administrativa Vstupní přípravy 
příslušníků HZS ČR (VPP-M III-ADMIN) 
Modul III-Operační řízení Vstupní přípravy 
příslušníků HZS ČR (VPP-M III-OŘ) - do úrovně 
funkce operační technik 
Modul III-Komunikační a informační systémy 
Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR  
(VPP-M III-KIS) 

Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP) 
Vstupní příprava příslušníků HZS ČR I (VPP I) 

Modul III-IZS  Vstupní přípravy příslušníků HZS 
ČR (VPP-M III-IZS) 

Vstupní příprava příslušníků HZS ČR II (VPP II) Modul III-Požární prevence Vstupní přípravy 
příslušníků HZS ČR (VPP-M III-PRE) 
Modul III-Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 
Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR  
(VPP-M III-OOB a KŘ) 

Vstupní příprava příslušníků HZS ČR IV (VPP IV) Modul III-IZS  Vstupní přípravy příslušníků HZS 
ČR (VPP-M III-IZS) 

Strojníků (ST) Strojníků (ST) 

Strojní služba (T-ST) 
Řízení služeb (ŘS) 

Strojní služba (T-ST) 

Chemická služba (T-CHS) 
Technická služba (T-TS) 
Řízení služeb (ŘS) 

Chemická služba (T-CHS) 
Technická služba (T-TS) 

Spojová služba (T-SP) 
Řízení služeb (ŘS) 

Spojová služba (T-SP) 

Taktické řízení (TŘ) Taktické řízení (TŘ) 

Operační řízení I (OŘ I) Modul III-Operační řízení Vstupní přípravy 
příslušníků HZS ČR (VPP-M III-OŘ) 
Operační řízení I (OŘ I) 

Operační řízení II (OŘ II) Operační řízení II (OŘ II) 

Požární prevence I (PP I),  
Požární prevence II (PP II) 
Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I 
(POP I) 
Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II 
(POP II) 

Modul III Požární prevence Vstupní přípravy 
příslušníků HZS ČR (VPP-M III-PRE) 
 

Požární prevence, ochrana obyvatelstva 
a plánování I (POP I) 
 

Modul III-Ochrana obyvatelstva a krizové 
řízení Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR 
(VPP-M III-OOB a KŘ) 
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Název kurzu ukončeného ke dni  nabytí 
účinnosti tohoto pokynu 

Název kurzu podle tohoto pokynu 

Požární prevence, ochrana obyvatelstva 
a plánování II (POP II) 
 

Modul III-Požární prevence Vstupní přípravy 
příslušníků HZS ČR (VPP-M III-PRE) nebo 
modul III-Ochrana obyvatelstva a krizové 
řízení Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR 
(VPP-M III-OOB a KŘ) nebo  
Takticko-strategické řízení (TSŘ) nebo 
Strategické řízení (SŘ) 

Takticko-strategické řízení (TSŘ) Takticko-strategické řízení (TSŘ) nebo 
Ředitelů (služební funkcionáři v oblasti 
Administrativa) 

Takticko-strategické řízení (TSŘ) 
Strategické řízení (SŘ) 

Strategické řízení (SŘ) 

  
(2) Příslušníkovi, kterému končí platnost osvědčení o odborné způsobilosti ve lhůtě kratší  

6 měsíců po nabytí účinnosti tohoto pokynu, podá příslušné personální pracoviště 
přihlášku do vzdělávacího programu kurzu k prodloužení platnosti osvědčení  
o odborné způsobilosti nejpozději do jednoho měsíce od nabytí jeho účinnosti. 
V případě podání přihlášky ve stanovené lhůtě se použije ustanovení čl. 1 odst. 9 
obdobně. 

(3) Při změně zařazení příslušníka s praxí v samostatném výkonu služby při zdolávání 
požárů na místě zásahu do oblasti operačního řízení musí tento příslušník pro získání 
odborné způsobilosti pro výkon funkce operační technik absolvovat vzdělávací 
program kurzu OŘ I, případně modul III-Operační řízení Vstupní přípravy příslušníků 
HZS ČR. 

(4) Výjimku z tohoto pokynu může udělit na základě písemné žádosti zaměstnavatele 
s popisem odchylného postupu 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. 

(5) Evidence osvědčení o odborné způsobilosti se vede na příslušném personálním 
pracovišti, které zajišťuje odeslání přihlášek. Za včasné podání přihlášky a vyslání 
příslušníka do kurzu odpovídá příslušný vedoucí služební funkcionář. 

(6) K zabezpečení kontroly činnosti zkušebních komisí, průběhu kurzů a zajištění 
metodické pomoci mohou zástupci MV-generálního ředitelství HZS ČR určení 
generálním ředitelem HZS ČR nebo ředitelem kanceláře generálního ředitele HZS ČR: 

a) zúčastňovat se kurzů a zkoušek odborné způsobilosti, 
b) vyžadovat předložení veškerých dokladů týkajících se kurzů a zkoušek odborné 

způsobilosti. 
(7) Kurzy zahájené před nabytím účinnosti tohoto pokynu se dokončí podle dosavadních 

služebních předpisů (včetně vydání příslušných osvědčení); 
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II. u k l á d á m 

1. ředitelům vzdělávacích zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a řediteli  
 SOŠ PO a VOŠ PO a veliteli ZÚ HZS ČR 

 zabezpečovat kurzy k získání odborné způsobilosti a k prodloužení platnosti   
osvědčení o odborné způsobilosti uvedené v tomto pokynu podle osnov vydaných 
MV-generálním ředitelstvím HZS ČR, 

2. ředitelům HZS krajů a veliteli Záchranného útvaru HZS ČR 

a) připravovat a realizovat odbornou přípravu k získání a k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků ve své personální působnosti v 
rozsahu tohoto pokynu, 

b) zajistit seznámení podřízených příslušníků s tímto pokynem, 

3. služebním funkcionářům HZS ČR 

zabezpečit vysílání podřízených příslušníků do příslušných vzdělávacích programů 
dle jejich služebního zařazení,  

4. řediteli kanceláře generálního ředitele HZS ČR, ředitelům odborů a ředitelům 
vzdělávacích, technických a účelových zařízení MV-generálního ředitelství HZS 
ČR, řediteli SOŠ PO a VOŠ PO a veliteli Záchranného útvaru HZS ČR 

a) připravovat a podílet se na realizaci vzdělávacích programů k získání odborné 
způsobilosti a prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu 
tohoto pokynu, 

b) zajistit seznámení podřízených příslušníků s tímto pokynem, 
c) zpracovávat podklady k aktualizaci učebních osnov vzdělávacích programů   

k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti, doplňkových nebo specializačních kurzů ve své působnosti; 

III. z r u š u j i 
            Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 6/2005, č. 18/2005  
            a č. 22/ 2006, včetně opravy tiskové chyby uveřejněné ve Sbírce interních aktů řízení  
            generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra čá. 8/2005. 

      

          Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 
 
 

Čj. MV-80000-1/PO-2010 
Generální ředitel HZS ČR 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán 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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                                                                      P ř í l o h a    č.  1 
k Pokynu GŘ HZS ČR č. xx/2010 

 
 

 
Kurzy k získání odborné způsobilosti příslušníků  

Poř. 
číslo Služební místo  Název vzdělávacího programu   

a jeho označení 
1. • příslušník zařazený na funkci hasič  

• příslušník na úseku IZS, pro jehož výkon 
služby je nezbytné absolvování základní 
odborné přípravy  

• lektor a učitel odborných předmětů  
na úseku IZS 

• záchranář ve služební hodnosti referent, vrchní 
referent, asistent nebo vrchní asistent 

Modul III-IZS vzdělávacího programu 
Vstupní příprava příslušníků HZS ČR 
(VPP-M III-IZS) 

2. • hasič - strojník  
• záchranář - strojní služba (strojník) 
• příslušník na úseku strojní služby zařazený ve 

služební hodnosti asistent 
 

Strojníků (ST) 
 

3. • hasič  technik  - strojní služba  
• záchranář - technik strojní služba 
• záchranář - technik 
• záchranář - elektrocentrála 
• záchranář - obsluha VT-72 
• příslušník zařazený na úseku strojní služby ve 

služební hodnosti vrchní asistent, inspektor, 
vrchní inspektor, komisař nebo vrchní komisař 

• lektor a učitel odborných předmětů  
na úseku strojní služby 

 

Strojní služba (T-STS) 
 

4. • hasič technik - chemická služba  
ve služební hodnosti vrchní asistent 

• záchranář - specialista 
• záchranář - technik průzkumník 
• záchranář - technik chemická služba 
• příslušník zařazený na úseku chemické služby 

ve služební hodnosti vrchní asistent, inspektor, 
vrchní inspektor, komisař nebo vrchní komisař 

• lektor a učitel odborných předmětů  
na úseku chemické služby 

• příslušník výjezdové skupiny chemické 
laboratoře 

Chemická služba (T-CHS) 
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Poř. 
číslo Služební místo Název vzdělávacího programu 

a jeho označení 
5. • hasič technik - technická služba  

ve služební hodnosti vrchní asistent  
• příslušník zařazený na úseku technické služby 

ve služební hodnosti vrchní asistent, inspektor, 
vrchní inspektor, komisař nebo vrchní komisař 

• lektor a učitel odborných předmětů  
na úseku technické služby 

Technická služba (T-TS) 
 
 

6. • hasič technik - spojová služba  
ve služební hodnosti vrchní asistent 

• příslušník zařazený na úseku spojové služby 
ve služební hodnosti vrchní asistent, inspektor, 
vrchní inspektor, komisař nebo vrchní komisař

• vedoucí pracoviště operativního řízení odřadů 
ZÚ HZS ČR  

• záchranář - koordinátor 
• lektor a učitel odborných předmětů  

na úseku spojení 

Spojová služba (T-SP) 

7. • operační technik OPIS ve služební hodnosti 
vrchní asistent nebo inspektor 

 
• operační technik 112 ve služební hodnosti 

inspektor 

Modul III-OPERAČNÍ ŘÍZENÍ vzdělávacího 
programu Vstupní příprava příslušníků HZS 
ČR (VPP-M III-OŘ) 

Operační technik 112 musí absolvovat ještě 
speciální jazykovou přípravu. 
Při změně profilace u příslušníků, kteří 
absolvovali VPP-M III-IZS, do oblasti 
operačního řízení do úrovně operační technik 
je možné absolvovat Operační řízení I (OŘ I). 

8. • operační důstojník se samostatnou 
rozhodovací činností s územní, krajskou nebo 
republikovou působností ve služební hodnosti 
vrchní inspektor, komisař nebo vrchní komisař 

• lektor a učitel odborných předmětů na úseku 
operačního řízení v rozsahu kurzu OŘ II 

Operační řízení II (OŘ II) 
 

9. • příslušník vykonávající odborné činnosti na 
úseku komunikačních a informačních systémů 

Modul III-KOOOMUNIKAČNÍ  
A INFORMAČNÍ SYSTÉMY  
vzdělávacího programu Vstupní příprava 
příslušníků HZS ČR (VPP-M III-KIS) 

10. • příslušník na úseku požární prevence ve 
služební hodnosti vrchní inspektor, komisař, 
vrchní komisař nebo rada 

• lektor a učitel odborných předmětů  
na úseku prevence 

Modul III-POŽÁRNÍ PREVENCE 
vzdělávacího programu Vstupní příprava 
příslušníků HZS ČR (VPP-M III-PRE) 
 
 

11. • příslušník na úseku ochrany obyvatelstva, 
krizového řízení a CNP ve služební hodnosti 
vrchní inspektor, komisař, vrchní komisař 
nebo rada 

• lektor a učitel odborných předmětů na úseku 
ochrany obyvatelstva, krizového řízení a CNP 

Modul III-OCHRANA OBYVATELSTVA  
A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ   
vzdělávacího programu Vstupní příprava 
příslušníků HZS ČR (VPP-M III-OOB a KŘ) 
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Poř. 
číslo Služební místo Název vzdělávacího programu 

a jeho označení 
12. • velitel družstva  

• velitel čety  
• velitel stanice HZS kraje bez plnění úkolů 

k obci s rozšířenou působností 
• příslušník na úseku IZS a výkonu služby ve 

služební hodnosti vrchní asistent, inspektor, 
vrchní inspektor, komisař, vrchní komisař 
nebo rada kromě odborných služeb 

• vedoucí pracoviště operačního řízení odřadů 
ZÚ HZS ČR 

• záchranář - koordinátor 
• lektor a učitel odborných předmětů  

na úseku IZS  
• lektor - instruktor 
• záchranář - potápěčská služba 
• záchranář - kynologická služba 

Taktické řízení (TŘ) 
 

13. • velitel stanice HZS kraje s plněním úkolů 
státní správy k obci s rozšířenou působností 
v oblasti IZS a požární ochrany 

• velící důstojník směny jednotky HZS kraje 
• vedoucí oddělení na úseku IZS a výkonu 

služby nebo operačního řízení na MV-GŘ 
HZS ČR a HZS kraje 

• ředitel odboru HZS kraje na úseku IZS  
a výkonu služby, operačního řízení  
a komunikačních a informačních systémů  

• velitel roty ZÚ HZS ČR  
• zástupce velitele roty ZÚ HZS ČR 
• ředitel odboru přípravy a výkonu služby ZÚ 

HZS ČR 
• vedoucí pracoviště základního výcviku  

ZÚ HZS ČR 
• vedoucí oddělení přípravy a řízení jednotek 

ZÚ HZS ČR 
• vedoucí oddělení speciálních služeb  

ZÚ HZS ČR 
• vedoucí strojní služby 
• vedoucí chemické služby 
• vedoucí technické služby 
• vedoucí oddělení na úseku komunikačních  

a informačních systémů 
• ředitel územního odboru HZS kraje 
• řídící důstojník 

Takticko-strategické řízení (TSŘ) 
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Poř. 
číslo Služební místo Název vzdělávacího programu 

a jeho označení 
14. • ředitel kanceláře generálního ředitele HZS ČR 

• zástupce ředitele kanceláře generálního 
ředitele HZS ČR 

• ředitel odboru a vedoucí oddělení (pracoviště) 
kanceláře generálního ředitele HZS ČR 

• ředitel kanceláře ředitele HZS kraje  
• ředitel odboru a vedoucí oddělení (pracoviště) 

kanceláře ředitele HZS kraje 
• ředitel kanceláře velitele ZÚ HZS ČR 
• vedoucí oddělení (pracoviště)  

kanceláře velitele ZÚ HZS ČR 
• náměstek generálního ředitele HZS ČR  

pro ekonomiku 
• ředitel odboru a vedoucí oddělení  

na úseku ekonomickém MV-GŘ HZS ČR 
• náměstek ředitele HZS kraje  

pro úsek ekonomický 
• ředitel odboru a vedoucí oddělení (pracoviště) 

na úseku ekonomickém HZS kraje 
• zástupce velitele ZÚ HZS ČR pro ekonomiku 
• ředitel odboru a vedoucí oddělení (pracoviště) 

na úseku ekonomickém ZÚ HZS ČR 
• příslušníci na úseku kontroly a interního auditu 

zařazení na  MV-GŘ HZS ČR, HZS kraje 
nebo ZÚ HZS ČR 

• vedoucí oddělení zařazení  
na SOŠ PO a VOŠ PO 

Ředitelů (ŘED) 
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Poř. 
číslo Služební místo Název vzdělávacího programu 

a jeho označení 
15. • ředitel HZS kraje 

• ředitel SOŠ PO a VOŠ PO 
• zástupce ředitele SOŠ PO a VOŠ PO 
• velitel ZÚ HZS ČR 
• zástupce velitele ZÚ HZS ČR pro záchrannou 

činnost 
• ředitel vzdělávacího a účelového zařízení  

MV-GŘ HZS ČR 
• zástupce ředitele vzdělávacího a účelového 

zařízení MV-GŘ HZS ČR 
• náměstek generálního ředitele HZS ČR  

kromě náměstka pro ekonomiku 
• ředitel odboru MV-GŘ HZS ČR s výjimkou 

ředitelů odborů uvedených pod č. 14 
• náměstek ředitele HZS kraje  

kromě náměstka pro úsek ekonomický 

Strategické řízení (SŘ) 

16. • příslušníci, kteří nejsou uvedeni pod č. 1 až 15 Modul III-ADMINISTRATIVA  
vzdělávacího programu Vstupní příprava 
příslušníků HZS ČR 
(VPP-M III-ADMIN) 
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                                                                       P ř í l o h a    č.  2 
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 23/2010 

 
Charakteristika vzdělávacích programů 

Vysvětlivky: 

„Z“ - vzdělávací program k získání odborné způsobilosti 
„P“ - vzdělávací program k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 

1. Vstupní příprava příslušníků HZS ČR - Modul I - úvodní (VPP-M I) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Modul I je určen všem novým příslušníkům HZS ČR, a to bez ohledu na jejich 
služební zařazení v HZS ČR.  
Absolvování modulu je povinné i pro příslušníky HZS ČR uvedené 
v čl. 3 a 4 pokynu. 
Cílem modulu je první základní seznámení s právním prostředím, ve kterém 
HZS ČR zabezpečuje činnosti ve své působnosti, poskytnout studujícím 
základní vědomosti, které jim umožní adekvátně vystupovat v postavení 
příslušníků HZS ČR včetně služební zdvořilosti, pořadového vystupování 
a ústrojové kázně a připravit je pro další celoživotní studium.  
Závěrečná zkouška modulu je u absolventů oboru vzdělání „Požární ochrana“ na 
Střední odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, absolventů oboru 
vzdělání „Požární ochrana a bezpečnost práce“ na Vyšší odborné škole požární 
ochrany ve Frýdku-Místku a absolventů oboru vzdělání „Strojník požární 
techniky“ mimoresortních středních odborných škol, se kterými má MV-generální 
ředitelství HZS ČR uzavřenu dohodu o spolupráci, zároveň závěrečnou zkouškou 
vzdělávacího programu a podmínkou pro získání osvědčení o odborné 
způsobilosti. 
Modul je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce  

Absolvováním samostatného modulu se odborná způsobilost nezíská. 
V případě absolventů oboru vzdělání „Požární ochrana“ na Střední odborné škole 
požární ochrany ve Frýdku-Místku, oboru vzdělání „Požární ochrana a bezpečnost 
práce“ na  Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku a oboru 
vzdělání „Strojník požární techniky“ mimoresortních středních odborných škol, se 
kterými má MV- generální ředitelství HZS ČR uzavřenu dohodu o spolupráci, se 
osvědčuje odborná způsobilost v rozsahu dle čl. 3 pokynu. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Neprodlužuje se - absolvent vzdělávacího programu  VPP-M I nezískává 
odbornou způsobilost.  
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2. Vstupní příprava příslušníků HZS ČR - Modul II - obecný (VPP-M II) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Cílem modulu II je prohloubit znalosti příslušníků získané absolvováním modulu 
I a rozšířit je o znalosti organizační struktury sboru a požární ochrany v České 
republice tak, aby každý příslušník získal komplexní přehled o činnostech 
v působnosti HZS ČR a mohl se identifikovat se sborem. 
Je určen všem novým příslušníkům, kteří absolvovali modul I, a to bez ohledu na 
jejich služební zařazení v HZS ČR, s výjimkou absolventů oboru vzdělání 
„Požární ochrana“ na Střední odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, 
oboru vzdělání „Požární ochrana a bezpečnost práce“ na Vyšší odborné škole 
požární ochrany ve Frýdku-Místku a oboru vzdělání „Strojník požární techniky“ 
mimoresortních středních odborných škol, se kterými má MV-generální ředitelství 
HZS ČR uzavřenu dohodu o spolupráci. 
V případě absolventů Ověřovacího studijního programu doplňuje modul II jejich 
kvalifikaci tak, aby splnili požadavky na odbornou způsobilost dle právního 
předpisu 9. 
Závěrečná zkouška modulu je u absolventů Ověřovacího studijního programu 
zároveň závěrečnou zkouškou vzdělávacího programu a podmínkou pro získání 
odborné způsobilosti. 
Modul II může být organizován i jinou než prezenční formou studia.  

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Absolvováním samostatného modulu se odborná způsobilost nezíská. 
V případě absolventů Ověřovacího studijního programu se osvědčuje odborná 
způsobilost v rozsahu určeném pro bakalářský nebo magisterský studijní program 
dle čl. 4 pokynu. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu I Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Neprodlužuje se - absolvent vzdělávacího programu VPP-M II nezískává 
odbornou způsobilost. 
 
 

                                                 
9   § 32 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 
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3. Vstupní příprava příslušníků HZS ČR - Modul III - IZS (VPP-M III-IZS) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Cílem je profilovat studující do oblasti samostatného výkonu služby při zdolávání 
požárů a jiných mimořádných událostí a připravit je teoreticky a částečně 
prakticky v rozsahu normy znalostí pro funkci hasič 10. 
Těžištěm modulu je teoretická příprava doplňovaná v nezbytném rozsahu 
základními praktickými cvičeními. 

Modul je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Hasič, záchranář ve služební hodnosti referent, vrchní referent, asistent nebo 
vrchní asistent, příslušník na úseku IZS, pro jehož výkon služby je nezbytné  
absolvování základní odborné přípravy 6, lektor a učitel odborných předmětů na 
úseku IZS. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu II Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR.  

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Příslušník zařazený na funkci hasič a záchranář ve služební hodnosti referent, 
vrchní referent, asistent nebo vrchní asistent - přezkoušení komisí v rámci 
pravidelné odborné přípravy. 
 

4.          Vstupní příprava příslušníků HZS ČR - Modul III-OPERAČNÍ ŘÍZENÍ  
             (VPP-M III-OŘ) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Cílem je profilovat studující do oblasti samostatného výkonu služby na operačním 
středisku a připravit je teoreticky a prakticky v rozsahu nezbytném pro výkon 
služby do úrovně funkce operačního technika. 
Modul zahrnuje také látku vzdělávacího programu „Varování a tísňové 
informování v podmínkách JSVV“. 
Těžištěm výuky jsou kromě teoretické přípravy praktická cvičení k získání 
znalostí a dovedností pro práci s aplikacemi využívanými v operačních 
a informačních střediscích HZS ČR a telefonních centrech tísňového volání. 
Modul je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Operační technik OPIS ve služební hodnosti vrchní asistent a inspektor. 
Operační technik 112 musí absolvovat ještě speciální jazykovou přípravu.  

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu II Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti „P“ 

Vzdělávací program kurzu Operační řízení I P (OŘ I-P). 

 
 

                                                 
10   Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 50/2009, kterým se stanovují normy znalostí hasičů. 
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5.         Vstupní příprava příslušníků HZS ČR - Modul III-POŽÁRNÍ PREVENCE  
        (VPP-M III-PRE) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Cílem je profilovat studující pro výkon služby v oblasti požární prevence. 
Těžištěm je teoretická a částečně praktická příprava pro odborné činnosti na úseku 
prevence. 
Modul je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce  

Pro výkon funkce na úseku technické (stavební) prevence, zjišťování příčin 
vzniku požárů, kontrolní činnosti ve služební hodnosti vrchní inspektor, komisař, 
vrchní komisař nebo rada.  

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu II Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Vzdělávací program kurzu Požární prevence P (PRE-P). 
 

6.     Vstupní příprava příslušníků HZS ČR - Modul III-OCHRANA OBYVATELSTVA   
        A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ ( VPP-M III-OOB a KŘ) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Cílem je profilovat studující pro výkon služby v oblasti ochrany obyvatelstva, 
krizového řízení a civilní nouzové připravenosti. Těžištěm je teoretická příprava 
pro realizaci odborných činností v předmětné oblasti doplňovaná praktickými 
cvičeními a seznámení s orgány státní správy a samosprávy, se kterými HZS ČR 
spolupracuje na úseku ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilní nouzové 
připravenosti. 
Modul je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Pro výkon funkce na úseku ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilní 
nouzové připravenosti ve služební hodnosti vrchní inspektor, komisař, vrchní 
komisař nebo rada. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu II Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Vzdělávací program kurzu Ochrana obyvatelstva a krizového řízení P  
(OOB a KŘ-P). 
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7.        Vstupní příprava příslušníků HZS ČR - Modul III-ADMINISTRATIVA 
            (VPP-M III – ADMIN) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Cílem modulu je doplnit odbornou kvalifikaci nových příslušníků stanovenou na 
jejich služebních místech o znalosti týkající se jejich působení v HZS ČR, 
připravit je pro získání odborné způsobilosti a tím vytvořit předpoklad pro výkon 
služby na jimi zastávaných služebních místech. 
Modul je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Pro výkon služby na úseku personalistiky, práva, organizace, výzkumu a vývoje, 
vzdělávání, v ekonomických a logistických oblastech nebo v oblasti kontroly 
a interního auditu a psychologické služby. 
 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu II Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Vzdělávací program kurzu Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B). 

8. Vstupní příprava příslušníků HZS ČR - Modul III-KOMUNIKAČNÍ  
            A INFORMAČNÍ SYSTÉMY (VPP-M III-KIS) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Cílem modulu je doplnit odbornou kvalifikaci nových příslušníků stanovenou na 
jejich služebních místech o znalosti týkající se jejich působení v HZS ČR, 
připravit je pro získání odborné způsobilosti a tím vytvořit předpoklad pro výkon 
služby na jimi zastávaných služebních místech. 
Modul je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Příslušníci vykonávající odborné činnosti na úseku komunikačních a informačních 
systémů.  

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu II Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti „P“ 

Vzdělávací program kurzu Komunikační a informační systémy P (KIS-P). 
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9.         Vstupní příprava příslušníků HZS ČR - Modul IV-PRAXE 

Stručná 
charakteristika 

vzdělávacího 
programu  

Cílem modulu je zejména získání přehledu o činnostech v působnosti HZS ČR 
v praxi na HZS kraje nebo na MV- generálním ředitelství HZS ČR. 
Pro jednotlivé profilace jsou určeny odlišné varianty modulu IV. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce  

Absolvováním samostatného modulu IV se odborná způsobilost nezíská. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Řádné uzavření výuky všech předmětů dle učebních dokumentů modulu III 
v příslušné profilaci. 
U absolventů vysoké školy řádné ukončení modulu I. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Neprodlužuje se - absolvent vzdělávacího programu VPP-M IV-PRAXE 
nezískává odbornou způsobilost. 

10.       Technický výcvik pro absolventy Ověřovacího programu - IZS - samostatná  
             činnost na místě zásahu 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Vzdělávací program kurzu je základní odbornou přípravou nových 
příslušníků, kteří v rámci vysokoškolského studia absolvovali Ověřovací 
studijní program a budou zařazeni maximálně do úrovně služební hodnosti 
rada na služebních místech v oblasti IZS, na kterých je předepsaný 
požadavek absolvování základní odborné přípravy. 
Vzdělávací program je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Odborná způsobilost v rozsahu dle čl. 4 pokynu. 
 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování Ověřovacího studijního programu. 
Absolvování modulu I, modulu IV-IZS-PRAXE a modulu II Vstupní 
přípravy příslušníků HZS ČR. 
 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti „P“ 

Odborná způsobilost se prodlužuje vzdělávacím programem odpovídajícím 
odbornosti a služebnímu zařazení příslušníka. 
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11.       Strojníků (ST) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Vzdělávací program kurzu je určen k získání znalostí a dovedností v rozsahu 
normy znalostí stanovené pro funkci hasič-strojník. Těžištěm je příprava 
zaměřená na používání základních prostředků strojní služby a na jejich taktické 
nasazení. 
Vzdělávací program je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Hasič-strojník, příslušník na úseku strojní služby zařazený ve služební hodnosti 
asistent nebo vrchní asistent, záchranář-strojní služba (strojník). 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu III-IZS Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR, věk nejméně 
21 let, řidičské oprávnění k řízení vozidel minimálně skupiny „C“.  

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Vzdělávací program kurzu Strojníků B (ST-B).  
 
 

12.       Strojní služba (T-STS) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Vzdělávací program kurzu je určen k získání znalostí a dovedností nezbytných 
pro používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 
vyčleněných do strojní služby používaných v jednotkách PO, jejich taktické 
nasazení a též pro provádění odborné přípravy v oblasti strojní služby. 
Vzdělávací program je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Hasič technik-strojní služba, příslušník zařazený na úseku strojní služby ve 
služební hodnosti vrchní asistent, inspektor, vrchní inspektor nebo vrchní komisař,
záchranář-technik strojní služba, záchranář - technik, záchranář - elektrocentrála, 
záchranář-obsluha VT-72, lektor a učitel odborných předmětů na úseku strojní 
služby. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu III-IZS Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR a kurzu ST, 
řidičské oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Vzdělávací program kurzu Strojní služba P (T-STS P). 
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13. Chemická služba (T-CHS) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Vzdělávací program je určen k získání znalostí a dovedností v rozsahu normy 
znalostí stanovené pro funkci technik chemické služby. Těžištěm je teoretická 
a praktická příprava zaměřená na používání prostředků chemické služby 
v jednotkách PO a na jejich taktické nasazení. 
Do obsahu vzdělávacího programu je začleněna problematika manipulace 
s tlakovými lahvemi. 
Vzdělávací program je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Hasič technik-chemická služba ve služební hodnosti vrchní asistent, příslušník 
zařazený na úseku chemické služby ve služební hodnosti vrchní asistent, 
inspektor, vrchní inspektor, komisař nebo vrchní komisař, záchranář-specialista, 
záchranář-technik průzkumník a záchranář-technik chemická služba, lektor 
a učitel odborných předmětů na úseku chemické služby, příslušník výjezdové 
skupiny chemické laboratoře. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu III-IZS Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. 
 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti „P“ 

Vzdělávací program kurzu Chemická služba P (T-CHS P). 

14.       Technická služba (T-TS) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Vzdělávací program kurzu je určen k získání znalostí a dovedností pro používání 
věcných prostředků technické služby (požární hadice, požární armatury, 
záchranné pneumatické a vyprošťovací prostředky bez motorového pohonu, 
prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou a pro činnost na vodní 
hladině) v jednotkách PO a pro jejich taktické nasazení. Těžištěm je dále 
teoretická a praktická příprava zaměřená na provádění odborné přípravy v oblasti 
technické služby a zpracování materiálů v jednotkách PO. 
Vzdělávací program je organizován výhradně prezenční formou. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Hasič-technik technická služba ve služební hodnosti vrchní asistent, příslušník 
zařazený na úseku technické služby ve služební hodnosti vrchní asistent, 
inspektor, vrchní inspektor, komisař nebo vrchní komisař, lektor a učitel 
odborných předmětů na úseku technické služby. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu III-IZS Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. 
 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Vzdělávací program kurzu Technická služba P (T-TS P). 
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15. Spojová služba (T-SP) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Vzdělávací program kurzu je určen k získání znalostí a dovedností pro používání 
prostředků spojové služby v jednotkách PO. Těžištěm je teoretická a praktická 
příprava zaměřená na organizační a technické zabezpečení spojení štábu velitele 
zásahu a na zabezpečení součinnostního spojení v rámci IZS. Vzdělávací program 
obsahuje dále stručné informace o  činnosti operačního technika na OPIS. 
Vzdělávací program je organizován výhradně prezenční formou. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Hasič technik-spojová služba ve služební hodnosti vrchní asistent, 
příslušník zařazený na úseku spojové služby ve služební hodnosti vrchní 
asistent, inspektor, vrchní inspektor, komisař nebo vrchní komisař, vedoucí 
pracoviště operativního řízení odřadů ZÚ HZS ČR a záchranář-
koordinátor, lektor a učitel odborných předmětů na úseku spojové služby. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu III-IZS nebo modulu III-OŘ nebo modulu III-KIS Vstupní 
přípravy příslušníků HZS ČR nebo kurzu OŘ I. 
 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Vzdělávací program kurzu Spojová služba P (T-SP P). 

16. Operační řízení I (OŘ-I) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Cílem je profilovat studující do oblasti samostatného výkonu služby na operačním 
a informačním středisku a připravit je teoreticky a prakticky v rozsahu nezbytném 
pro výkon služby do úrovně funkce operačního technika. 
Těžištěm výuky jsou kromě teoretické přípravy praktická cvičení k získání 
znalostí a dovedností pro práci s aplikacemi využívanými v operačních 
a informačních střediscích HZS ČR a telefonních centrech tísňového volání. 
Kurz je určen pro příslušníky, kteří vykonávali samostatnou službu při zdolávání 
požárů, v případě změny jejich profilace, organizován je výhradně prezenční 
formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Operační technik OPIS ve služební hodnosti vrchní asistent nebo  inspektor.  
Operační technik 112 ve služební hodnosti inspektor. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu III-IZS Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR nebo kurzu 
NOV. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti „P“ 

Vzdělávací program kurzu Operační řízení I P (OŘ I P). 
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17. Operační řízení II (OŘ II) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Vzdělávací program kurzu je určen k získání znalostí a dovedností pro operační 
a organizační řízení operačního a informačního střediska HZS ČR a zpracovávání 
koncepčních materiálů na úseku operačního řízení. 
Vzdělávací program je organizován výhradně prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Operační důstojník se samostatnou rozhodovací činností s územní, krajskou nebo 
celostátní působností ve služební hodnosti vrchní inspektor, komisař nebo vrchní 
komisař, lektor a učitel odborných předmětů na úseku operačního řízení 
v rozsahu kurzu OŘ II.  

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu III-OŘ Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR nebo kurzu 
OŘ I. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti „P“ 

Vzdělávací program kurzu Operační řízení II P (OŘ II P). 

18.       Taktické řízení (TŘ) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Vzdělávací program kurzu je určen k získání znalostí a dovedností stanovených 
normou znalostí pro funkci velitel družstva, velitel čety, velitel stanice HZS kraje 
bez plnění úkolů k obci s rozšířenou působností. Těžištěm je příprava zaměřená 
na řízení činnosti jednotky při plnění standardních úkolů stanovených jednotkám 
PO v době operačního i organizačního řízení, na řízení zásahu jednotek PO 
a koordinaci složek IZS při zásahu. 
Vzdělávací program je organizován výhradně prezenční formou. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Velitel družstva, velitel čety, velitel stanice HZS kraje bez plnění úkolů k obci 
s rozšířenou působností, příslušník na úseku IZS a výkonu služby ve služební 
hodnosti vrchní asistent, inspektor, vrchní inspektor, komisař, vrchní komisař 
nebo rada kromě odborných služeb, velitel družstva a velitel čety ZÚ HZS ČR, 
vedoucí pracoviště operačního řízení odřadů ZÚ HZS ČR, záchranář-koordinátor, 
lektor a učitel odborných předmětů na úseku IZS, lektor-instruktor, záchranář-
potápěčská služba, záchranář-kynologická služba. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu III-IZS Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR nebo kurzu 
ST nebo T-STS nebo T-CHS nebo T-TS nebo T-SP. 
 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti („P“) 

Vzdělávací program kurzu Taktické řízení P (TŘ P). 
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19. Takticko-strategické řízení (TSŘ ) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Vzdělávací program kurzu je určen k získání znalostí nezbytných k řízení HZS 
kraje na úseku IZS a výkonu služby, řízení územního odboru HZS kraje nebo 
řízení jednotky HZS kraje v době operačního i organizačního řízení, na 
zpracovávání koncepčních materiálů na úseku jednotek PO a IZS a na provádění 
školící činnosti v oblasti požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení. 
Vzdělávací program může být organizován i jinou než prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Velitel stanice HZS kraje s plněním úkolů státní správy k obci s rozšířenou 
působností v oblasti IZS a požární ochrany, velící důstojník směny jednotky HZS 
kraje, vedoucí oddělení na úseku IZS a výkonu služby nebo operačního řízení na 
MV-GŘ HZS ČR a HZS krajů, ředitel odboru HZS kraje na úseku IZS a výkonu 
služby, operačního řízení a komunikačních a informačních systémů, velitel roty 
ZÚ HZS ČR, zástupce velitele roty ZÚ HZS ČR, ředitel odboru přípravy 
a výkonu služby ZÚ HZS ČR, vedoucí pracoviště základního výcviku ZÚ HZS 
ČR, vedoucí oddělení přípravy a řízení jednotek ZÚ HZS ČR, vedoucí oddělení 
speciálních služeb ZÚ HZS ČR, vedoucí strojní služby, vedoucí chemické služby, 
vedoucí technické služby, vedoucí oddělení na úseku komunikačních 
a informačních systémů, ředitel územního odboru HZS kraje, řídící důstojník. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování kurzu TŘ nebo OŘ II nebo modulu III-PRE Vstupní přípravy 
příslušníků HZS ČR. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti „P“ 

Vzdělávací program kurzu Takticko-strategické řízení P (TSŘ P). 
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20. Ředitelů  

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Vzdělávací program k získání odborné způsobilosti vedoucích služebních 
funkcionářů v administrativních úsecích tvoří teoretické východisko pro jejich 
odbornou přípravu a pro další vzdělávací akce, na kterých se příslušná témata 
detailně rozpracovávají a trénují. 
Vzdělávací program může být organizován i jinou než prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Ředitel kanceláře generálního ředitele HZS ČR, zástupce ředitele kanceláře 
generálního ředitele HZS ČR, vedoucí oddělení (pracoviště) kanceláře 
generálního ředitele HZS ČR, ředitel kanceláře ředitele HZS kraje, ředitel odboru 
a vedoucí oddělení (pracoviště) kanceláře ředitele HZS kraje, ředitel kanceláře 
velitele ZÚ HZS ČR, vedoucí oddělení (pracoviště) kanceláře velitele ZÚ HZS 
ČR, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku, ředitel odboru 
a vedoucí oddělení na úseku ekonomickém MV-generálního ředitelství HZS ČR, 
náměstek ředitele HZS kraje pro úsek ekonomický, ředitel odboru a vedoucí 
oddělení (pracoviště) na úseku ekonomickém HZS kraje, zástupce velitele ZÚ 
HZS ČR pro ekonomiku, ředitel odboru a vedoucí oddělení (pracoviště) na úseku 
ekonomickém ZÚ HZS ČR, příslušníci na úseku kontroly a interního auditu 
zařazení na MV-generálním ředitelství HZS ČR, HZS kraje nebo ZÚ HZS ČR 
a vedoucí oddělení zařazení na SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování modulu III-ADMIN Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. 
 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti „P“ 

Vzdělávací program kurzu Ředitelů P. 
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21. Strategické řízení (SŘ) 

Stručná 
charakteristika 
vzdělávacího 
programu („Z“) 

Těžiště je zaměřeno na strategické řízení v  HZS ČR. 
Kurz může být organizován jinou než prezenční formou studia. 

Získání odborné 
způsobilosti pro 
funkce 

Ředitel HZS kraje, ředitel SOŠ PO a VOŠ PO, zástupce ředitele SOŠ PO 
a VOŠ PO, velitel ZÚ HZS ČR, zástupce velitele ZÚ HZS ČR pro záchrannou 
činnost, ředitel a zástupce ředitele vzdělávacího a účelového zařízení MV-GŘ 
HZS ČR, vzdělávacího a účelového zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR, 
náměstek generálního ředitele HZS ČR kromě náměstka pro ekonomiku, ředitel 
odboru MV-generálního ředitelství HZS ČR s výjimkou ředitelů odborů uvedených 
u kurzu č. 14 v příloze č. 1 pokynu, náměstek ředitele HZS kraje kromě náměstka 
pro úsek ekonomický. 

Podmínky pro 
zařazení do 
vzdělávacího 
programu 

Absolvování kurzu OŘ II nebo TŘ nebo TSŘ nebo Ředitelů nebo modulu III-PRE 
nebo modul III-OOB a KŘ nebo modulu III-KIS Vstupní přípravy příslušníků 
HZS ČR. 
U ředitele HZS kraje, který byl na služební místo ustanoven v souladu se zákonem 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a v souladu s platnou 
systemizací jako občan, který splňuje stanovené zaměření vzdělání, ještě 
absolvování modulu III-ADMIN Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. 

Příprava 
k prodloužení 
osvědčení 
o odborné 
způsobilosti „P“ 

Vzdělávací program kurzu Strategické řízení P (SŘ P). 

 
 

 


