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Abstract 

VOLF, O. Working time models for members of Fire and 

Rescue Service of Czech Republic with evaluation of impact on 

their service. PhD thesis. Technical university of Ostrava, 

Faculty of Safety Engeneering, 2014. 174p. 

Fire and Rescue Brigade in the Czech Republic faces a 

fundamental change that can have a significant impact on the 

work of this basic element of the integrated rescue system. This 

change is based on the entirely new model of the working time 

in the fire brigade units. Searching for the new solution of the 

sixty-year old working time model lies in discrepancy of 

inconsistent service law and the European directive that deals 

with the regulation of labour relations in the EU Member States. 

The compliance between the service law and the European law 

would have a large impact on the amount of the firemen in the 

Fire and Rescue Service (an extreme increase by 2,470 

members). This increase relates to the inability to use the 16-

hours working because the law allows only 12-hours long shifts. 

Another problem consists in the need of the captive time that 

has to be included in the working time fund. These requirements 

will cause a major failure in the time that can be worked off by 

every fireman within a year. An entirely new concept of the 

service is able to use the current number of firemen, while the 

requirements of the European law are maintained, it means with 

the covering of the missing working time interval. However, for 

the Fire and Rescue Service this is an absolutely "revolutionary" 

new concept of the working time system. Methods of analysis, 

synthesis and compilation have contributed to find a general 

mathematical model that enables to cover the working 

performance in the Fire and Rescue units without any need to 

increase the amount of firemen or fire station dissolve (the 

existing model of the fire units covering is maintained). An 

entirely new organisationally and technically functional model 

has been created, which is applicable in practice.   
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Předmluva 

Posláním Hasičského záchranného sboru České republiky (dále 

jen „HZS ČR“), je chránit životy a zdraví lidí, majetek občanů 

a životní prostředí. Toto poslání zajišťují příslušníci, kteří jsou 

k HZS ČR ve služebním poměru. K provádění zásahů při 

mimořádných událostech HZS ČR disponuje silami a 

prostředky dislokovanými na stanicích HZS krajů. Stanice jsou 

rozmístěny podle systému plošného pokrytí území ČR 

jednotkami požární ochrany [22]. Výkon služby na stanicích je 

organizován nepřetržitě a to ve 3 směnách A, B a C. Tento 

systém organizace směn na stanicích je uplatňován od roku 

1954 [58]. To je 60 let neměnného způsobu zajišťování výkonu 

služby. Za tuto dobu se systém detailně propracoval a etabloval 

se jako plně funkční a osvědčený model doby služby. Vstupem 

ČR do EU v roce 2004 se začalo v odborných kruzích s prvními 

diskusemi o tom, zda je tento systém doby služby v souladu 

s Evropským právem. Evropská směrnice, kterou se řídí 

pracovně právní vztahy, totiž zřejmě neumožňuje výkon práce 

po dobu 24 hodin [35]. Hasičské záchranné sbory podniků, jež 

se skládají ze zaměstnanců podniků, byly nuceny s úpravou 

zákoníku práce [29] přejít na nový režim práce, zajišťovaný 12 

hodinovými směnami.  

V rámci HZS ČR se mělo za to, že Evropská směrnice 

2003/88/ES [35] se ve svém ustanovení o délce pracovní doby 

nevztahuje na veřejné požární sbory, a to s odkazem na směrnici 

o bezpečnosti práce [36]. Proto v roce 2003, kdy vznikal nový 

služební zákon [27], bylo pro příslušníky HZS ČR 

vyspecifikováno, že výkon služby je zajišťován ve 24 

hodinových směnách, z čehož připadá 16 hodin na výkon 

služby a 8 hodin na pohotovost na pracovišti. Následné rozbory 

a poznatky ovšem ukázaly, že tyto úvahy nemusí být správné a 

že se směrnice [35] vztahuje také na HZS ČR.  
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HZS ČR se tedy zřejmě nachází v situaci, kdy zajišťuje výkon 

služby na stanicích HZS krajů v rozporu s požadavky 

evropského práva.  

Od počátku uvedených úvah bylo zřejmé, že řešení není 

jednoduché. Aby nedošlo k naprosté destrukci zavedeného 

systému požární ochrany (rušením stanic), musel by stát při 

standardním přístupu zavedení 4. směny pro stanice HZS krajů 

navýšit rozpočet HZS ČR o cca 0,98 mld. Kč/rok1. Zavedení 4. 

směny (2080 příslušníků) ovšem nestačí pokrýt „mezeru“ 

vzniklou ustanovením směrnice o započtení pohotovosti do 

pracovní doby. Ve stávající situaci by tedy bylo nutné doplnit 

celkem 6240 příslušníků, což představuje roční náklady ve výši 

cca 2,99 mld. Kč. To je nepochybně nemyslitelné a nereálné. 

Řešení je tedy nutné hledat zcela v jiném systému.  

MV- GŘ HZS ČR vytvořilo zadání k nalezení nového systému 

doby služby, jenž bude splňovat požadavky evropského práva a 

zároveň, který nenaruší systém plošného pokrytí území 

jednotkami požární ochrany. 

Cílem disertace je návrh modelu nového uspořádání 

pracovní doby směny jednotky HZS ČR s ohledem na 

faktory efektivnosti vynakládaných prostředků na 

zabezpečení režimu služby, akceschopnosti jednotky 

a optimalizaci sil a prostředků a sociální aspekty v kolektivu 

jednotky.  

  

                                                 
1 Hodnota vychází z průměrných ročních nákladů na mzdy včetně odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění příslušníků tj. 480 tis.Kč/rok. Nejsou 

zohledněny náklady na vystrojování apod. 
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1 Cíl disertace 

Základním cílem je návrh modelu nového uspořádání pracovní 

doby směny jednotky HZS ČR s ohledem na faktory 

efektivnosti vynakládaných prostředků na zabezpečení režimu 

služby, akceschopnosti jednotky, optimalizaci sil a prostředků 

a sociální aspekty v kolektivu jednotky. 

Základní rámec pro definování cílů řešení požaduje, aby: 

1. Byly definovány omezující, měřitelné parametry, v jejichž 

rámci musí být hledaný systém funkční (tzv. „STOP 

kritéria“), 

2. hledané řešení bylo teoreticky zobecněno (tzn. prokázání 

obecné platnosti). 
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Na základě takto vytvořeného rámce byla stanovena následující 

kritéria: 

Pro rámcový bod 1: 

a) Hledaný systém musí být funkční při zachování stávajícího 

fyzického početního stavu příslušníků HZS ČR určených 

pro výkon služby v jednotkách HZS krajů (na stanicích HZS 

krajů)2.  

b) Nesmí dojít k poklesu úrovně garantované pomoci občanům 

(resp. nesmí být narušena filozofie plošného pokrytí 

jednotkami PO ve smyslu respektování základní tabulky 

plošného pokrytí dle přílohy zákona o požární ochraně [22] 

a nesmí dojít ke změnám v stávající dislokaci stanic HZS 

krajů – rušení stanic). 

a) Doba služby příslušníků musí odpovídat požadavkům 

evropského práva (délka doby služby, fond pracovní doby, 

délka odpočinku [35]).  

b) Nesmí dojít ke snížení mezd příslušníků zařazených 

v jednotách HZS krajů v důsledku výpadku vyplácení 

odměny za pohotovost na služebně. 

Pro rámcový bod 2: 

a) Stanovit obecný matematický model pro dobu služby, který 

bude v souladu s cíli uvedenými v bodě 1. 

b) Ověřit obecnou platnost výpočtu aplikováním modelu na 

funkční rozpis doby služby. 

 

 

                                                 
2 Vztaženo k početnímu stavu příslušníků v jednotkách HZS krajů ke dni 1. 

7. 2013. 
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2 Princip problému 

Shora uvedené lze interpretovat tak, že stávající model doby 

služby v jednotkách HZS krajů zřejmě3 nesplňuje požadavek 

Směrnice na dobu odpočinku v režimu dne (výkon služby je 16 

hodin) a především nedochází k započtení pohotovosti na 

pracovišti (8 hodin/směna) do týdenního fondu doby služby 

(dále jen „FDS“). Druhý uváděný rozpor v předpisech je 

hrozbou pro HZS ČR, neboť důsledek implementace Směrnice 

by spočíval v potřebě doplnění 100% početních stavů 

příslušníků HZS krajů ve směnách. Na základě rizik, která 

z tohoto nesouladu mohou vyplynout pro Českou republiku od 

Evropské komise, vznikl požadavek na nalezení řešení ze 

vzniklé situace. Od počátku bylo zřejmé, že řešení není 

jednoduché. Aby nedošlo k naprosté destrukci zavedeného 

systému požární ochrany (rušením stanic), musel by stát při 

standardním přístupu zavedení 4. směny pro stanice HZS krajů, 

navýšit rozpočet HZS ČR o cca 0,98 mld. Kč/rok4. Zavedení 4. 

směny (2080 příslušníků) ovšem nestačí pokrýt „mezeru“ 

vzniklou ustanovením směrnice o započtení pohotovosti do 

pracovní doby. Ve stávající situaci by tedy bylo nutné doplnit 

celkem 6240 příslušníků, což představuje roční náklady ve výši 

cca 2,99 mld. Kč. To je nepochybně nemyslitelné a nereálné. 

Řešení je tedy nutné hledat zcela v jiném systému. Následující 

obrázek schematicky ukazuje jakým způsobem je v současné 

době zajišťována nepřetržitá doby služby (Obr. č. 1). Z obrázku 

je patrné, že nepřetržitosti je dosaženo pouze 3 příslušníky na 

jedno funkční místo a to díky modelu 24 hodinové směny. 

 

                                                 
3 Právní názory na tuto záležitost se mohou různit. 
4 Hodnota vychází z průměrných ročních nákladů na mzdy včetně odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění příslušníků tj. 480 tis.Kč/rok. Nejsou 

zohledněny náklady na vystrojování apod. 
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ROK 8760 hodin

1 příslušník 
pokryje  1950 

hodin FDS

2. příslušník sm. B 3. příslušník  sm. C1. Příslušník sm. A

Zbývá dokrýt 5834 hodin
1 příslušník 

pokryje  976 hodin 
pohotovosti

Obrázek č. 1. Schéma personálního zajištění nepřetržité služby 

v jednotkách HZS krajů dle stávajících národních předpisů 

Následující schéma již znázorňuje důsledek případné 

implementace Směrnice (Obr. č. 2). Z obrázku je patrné, že 

započtením pohotovosti na pracovišti do FDS dochází 

k zásadnímu výpadku personálního zabezpečení nepřetržité 

služby. Tento výpadek není možné vyřešit prostým doplněním 

další směny, neboť by se jednalo o nehospodárné a neefektivní 

řešení s obrovskými nároky na finanční zabezpečení.  

ROK 8760 hodin

1 příslušník pokryje 

pouze  1950 hodin

2. příslušník 3. příslušník 5. příslušník4. příslušník1. příslušník

5 příslušníků chybí  

1125 hodin/rok
=   6. příslušník/funkční 

místo

Zbývá dokrýt 6810 hodin

 Obrázek č. 2. Schéma personálního zajištění nepřetržité služby 

v jednotkách HZS krajů v případě implementace Směrnice 
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3 Řešení 

Řešení celé problematiky se opírá o 3 základní oblasti, které lze 

označit za pilíře systému. Analýzou těchto oblastí bylo 

zkoumáno, zda mají potřebný potenciál k nalezení řešení. 

Těmito oblastmi jsou: 

1. Dynamický model doby služby, 

2. fond doby služby, 

3. požadavky na počty příslušníků ve směnách. 

 

4 Dynamický model doby služby 

Stávající systém struktury směn je na jedné straně organizačně 

a technicky velice jednoduše řešen, ale na straně druhé je 

podmíněn zvýšeným požadavkem na personální zajištění doby 

služby. Zvýšený požadavek spočívá v potřebě vytvářet na každé 

ze směn příslušné stanice, nutnou zálohu pro nepřítomnost 

příslušníků. Pro potřeby nového systému se zavádí pojem 

„Dynamický model“. V tomto přístupu se na jednotku 

(dislokovanou na stanici) nahlíží jako na množinu příslušníků 

P, která je složena z podmnožin V (velitelé), S (strojníci) a H 

(hasiči), tedy z příslušníků s požadovanou odborností pro 

zajištění požadované činnosti jednotky. Vzhledem k tomu, že 

se tito příslušníci v popisovaném pojetí nedělí do stálých směn 

(A, B, C), lze stanovit potřebnou zálohu pro zajištění 

nepřítomnosti pro jednotlivé odbornosti v rámci celé množiny 

P, tedy celé stanice, nikoliv pro každou směnu zvlášť. Tím 

docílíme „úspory“ tabulkových míst, které lze v rámci 

hledaného řešení použít pro vykrytí chybějícího časového úseku 

způsobeného nutností dodržet požadavky Směrnice.   

Hodnota každého prvku množiny P je tedy dána funkčním 

zařazením vyjádřené objemem: 

- zastávanou funkcí ve směně, 

- požadovaných znalostí,  

- dovedností a 
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- návyků předepsaných formou norem znalostí [12].  

Každý prvek množiny má dále svou užitnou hodnotu danou 

fondem doby služby, který může tento prvek v systému využít. 

Další hodnotu prvku množiny tvoří mzda. Celkovou hodnotu 

prvku množiny P tedy můžeme zapsat jako součin kvalifikace, 

fondu doby služby a mzdy vzorcem (1): 

 

mzdaFDSodbornostP  ;   (1) 

 

Kde odbornost, FDS, mzda ≠ 0 

Pokud by se některá z uvedených hodnot prvku rovnala 0, byla 

by celková výsledná hodnota prvku množiny rovna nule. Pro 

příklad je uvedeno na obrázku č. 3, srovnání počtu příslušníků, 

stanovených pro výkon služby na stanicích typu C1 s variantou 

zrušení směn A, B, C.  

Směna A Směna B Směna C Množ.  V Množ.  S Množ.  H

V1 V1 V1 V1 S1 H1

V2 V2 V2 V2 S2 H2

V3 V3 V3 V3 S3 H3

S1 S1 S1 V4 S4 H4

S2 S2 S2 V5 S5 H5

S3 S3 S3 V6 S6 H6

S4 S4 S4 V7 S7 H7

H1 H1 H1 V8 S8 H8

H2 H2 H2 H9

H3 H3 H3 H10

H4 H4 H4 H11

H5 H5 H5 H12

H6 H6 H6 H13

H14

H15

Stanice C1 Stanice C1

ΣV = 9

ΣS = 12

ΣH = 18

Obrázek č. 3 Srovnání potřebného počtu příslušníků k zajištění 

výkonu služby na stanici typu C1 v systému směn A, B, C s 

dynamickým modelem doby služby 

Snížení počtu příslušníků je mimo shora uvedeného, umožněno 

větší flexibilitou systému. Příslušník je stavěn zařazen do 

výkonu služby vždy, kdy je to potřeba s přihlédnutím 
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k zákonným omezením (např. dodržení mezisměnového volna 

nebo čerpání fondu doby služby). V současném systému je 

příslušník využit k výkonu služby jedenkrát za 3 dny, bez 

ohledu na efektivitu. Dynamická směna tedy nemá 

v organizačním řízení ustálenou podobu (roztřídění v rámci 

stanice), nýbrž je sestavována na každý den podle předem 

definovaných parametrů. Do služby tak mohou být začleňovány 

ty prvky množiny, které nemají pro příslušný den definovaná 

omezení. Dynamický model tvorby směn skýtá určitý potenciál 

k zvýšení hledané efektivity využití příslušníků pro chybějící 

dobu služby (s aplikací Směrnice). Na jedné stanici typu C1 činí 

úspora 8 tabulkových míst, což je při počtu stanic tohoto typu u 

HZS ČR (48 v roce 2013) celkem 384 tabulkových míst. Tato 

úspora má ovšem svá omezení. Nelze ji aplikovat na stanice 

typu P0 až P2 kde je celkový počet příslušníků tak nízký, že se 

výhoda dynamického modelu nedá aplikovat. Přepočtem 

početních stavů na zbývajících typech stanic lze počítat 

s úsporou 670 tabulkových míst. Výpočtem dle vzorce (2), byla 

vždy použita ještě rezerva a k vypočtené hodnotě byl pro 

každou funkci v podmnožinách V, S a H přiřazen ještě 1 

příslušník.  

pPsm

celkr

P kN
tNFDS

KR
N 


  ;   (2) 

Kde: 

 

KR … kalendářní rok (v hodinách), 

FDSr …. roční fond doby služby (v hodinách), 

tNcelk …. celkový čas nepřítomnosti jednoho příslušníka 

v kalendářním roce (v hodinách), 

NPsm  ... požadovaný počet příslušníků k zajištění minimálního 

početního stavu směny na stanici, 

kp…personální konstanta (hodnota je číslo 1). 
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5 Fond doby služby 

FDS je rovněž jednou z 3 oblastí, které poskytují určitý stupeň 

volnosti pro hledání řešení a to v tom smyslu, že jej lze oproti 

stávajícímu stavu navýšit. Služební zákon taxativně uvádí 

hodnotu týdenního FDS pro příslušníky na 37,5 hodin [27]. 

Směrnice však připouští maximální délku týdenního fondu 

pracovní doby až 48 hodin. Je tedy zřejmé, že v oblasti FDS 

existuje potenciál umožňující navýšení FDS. Hledaný stupeň 

volnosti se nalézá v intervalu <37,5 ; 48>. Pro hledané řešení 

lze tedy uvažovat s určitým navýšením FDS, což by umožnilo 

efektivnější využití příslušníků (každý příslušník může pokrýt 

v roce více času doby služby, viz obr. č. 1 a 2). Dalšími výpočty 

bylo zkoumáno, jaká bude optimální hodnotu týdenního FDS, 

která bude postačující k pokrytí požadované doby služby v roce. 

V případě maximálního FDS dle Směrnice by došlo k pokrytí 

dalších 552 hodin ročně u každého příslušníka, oproti 

stávajícímu stavu. FDS by se navýšil ze současných 1950 hodin 

ročně na 2496 hodin/rok.  

 

6 Požadavky na počty příslušníků ve směnách 

Třetí a poslední oblastí poskytující určitý stupeň volnosti je 

oblast koncepce plošného rozmístění jednotek PO na území ČR, 

respektive požadavky stanovené pro základní a minimální 

početní stavy příslušníků na směnách stanic HZS krajů. 

Zároveň je nutno konstatovat, že je to oblast značně citlivá na 

zachování systémové rovnováhy (nenarušit akceschopnost 

jednotek PO ani systém jako celek). Při hledání požadovaného 

počtu příslušníků pro pokrytí nepřetržitého výkonu služby je 

možné aplikovat systém využívaný v řadě zemí EU. Tím je 

například odlišný početní stav směn v režimech dne a noci, ale 

i dalších forem diference (roční období, změna rizika apod.). 

Tento institut je již zakotven i v našem národním předpise [21]. 

Principem tohoto opatření je odpovědět na otázky typu: Je 
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nezbytné udržovat identické početní stavy směn v režimu den a 

noc? Jsou v těchto časových úsecích identická rizika? Existuje 

jiná možnost k zachování rovnováhy v současném systému? Je 

taková úvaha platná pro všechny typy stanic?  

Při hledání potřebného potenciálu k doplnění předchozích 

uvedených pilířů byl analyzován časový interval 24 hodin a 

jeho zatížení mimořádnými událostmi, které vyžadují nasazení 

sil a prostředků jednotek HZS krajů. Jde de facto o posouzení 

míry rizika v časové ose. Výsledky ukázaly, že počty zásahů se 

v denní době zásadně mění (byl posuzován denní i týdenní 

snímek dne), což je patrné z grafu č. 1. Důležitým ukazatelem 

není ani tak počet událostí, ale tvar křivek, který je ve všech 

regionech ve stejném čase téměř identický. To ukazuje na 

obecnou platnost jevu v celé ČR. To je ovšem věc zcela logická, 

neboť většina mimořádných událostí kopíruje denní aktivitu 

člověka. Na základě těchto faktů je možné tvrdit, že není účelné, 

aby v době od 19 do 7 hodin, byl zajišťován výkon služby ve 

stejném početním obsazení příslušníků. Snížení minimálního 

počtu příslušníků v režimu den a noc není principiálně možné 

pouze u stanic typu P0 a P1, kde je minimální početní stav i 

v denní době a další snižování by vedlo k neakceschopnosti 

jednotky. Snižování počtů příslušníků je tedy možné aplikovat 

výhradně na stanice typu P2 až P4 a stanice typu C. Cílem 

disertace není rozhodnout kolik příslušníků má v režimu 

„noc“ sloužit. To bude jistě předmětem dalších odborných 

diskusí a modelací s ohledem na konkrétní podmínky té které 

stanice. 
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Graf č. 1 Porovnání počtů mimořádných událostí v denní době 

s nasazením sil a prostředků jednotek HZS krajů (období 2006 až 

2012)5 

 

                                                 
5 Zdroj dat: MV-GŘ HZS ČR. Oddělení statistiky a analýz Ing. Pavel Lukeš. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Hlavní město
Praha
Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Vysočina

Zlínský



14 
 

Cílem disertace je rozhodnout, zda je tento model funkční 

z hlediska organizačního a technického a zda má jako soustava 

odpovídající potenciál ke splnění zadání. S tímto náhledem bylo 

pracováno při určování počtů příslušníků. Uváděné počty 

nejsou konečné a značná míra flexibility celého řešení 

poskytuje dostatečný stupeň volnosti pro potřebné korekce. 

Jestliže je tedy diferenciace početních stavů principiálně možná 

stanovuje se potřebný počet příslušníků dle vzorce (3). 
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 (3) kde: 

Nx …… celkový počet příslušníků jednotlivých funkcí ve 

směně, 

PNi
den(noc)… požadovaný počet příslušníků dané funkce pro 

režim služby den a noc, 

KR……. kalendářní rok v hodinách (24 hodin x 365 dní = 8760 

hodin), 

FDSr …. roční fond doby služby (v hodinách), 

tNcelk …. celkový čas nepřítomnosti jednoho příslušníka 

v kalendářním roce (v hodinách). 

 

Aplikací vzorce do výpočetní techniky lze jednoduchým 

způsobem modelovat nejrůznější varianty pro každou stanici 

zvlášť, podle místních podmínek, což ukazuje na značnou 

flexibilitu systému. Touto metodou (třetím pilířem) již bylo 

dosaženo hledaného cíle (viz závěry). 

 

7 Sociologický výzkum 

Uvnitř HZS ČR existují obavy z případného hromadného 

odchodu směnových příslušníků z výkonu služby, protože je 

pro ně nový systém doby služby neakceptovatelný. Tyto obavy 
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existují jak mezi příslušníky v jednotkách HZS krajů, tak mezi 

příslušníky v managementu HZS ČR na všech úrovních řízení. 

Protože řešitel považuje zadání disertace jako obecně funkční 

model doby služby, je nezbytné věnovat potřebnou pozornost 

také případné implementaci tohoto řešení, a to zejména 

z pohledu jeho akceptace cílovou skupinou. Výzkum je tedy 

koncipován tak, aby dal odpověď na následující otázky: 

1. Jaký je postoj cílové skupiny k novému systému doby 

služby? 

2. Do jaké míry je možné stávající postoj cílové skupiny 

ovlivnit? 

3. Jaký je postoj managementu k novému modelu doby služby? 

4. Je možné pozitivně ovlivnit případný negativní postoj 

managementu? 

5. Do jaké míry může nový systém doby služby 

implementovaný do podmínek praxe motivovat některé 

příslušníky HZS krajů k odchodu od sboru? 

Cílem výzkumu je tedy podložit nebo vyvrátit shora uvedené 

obavy, fakty, z nichž bude možné učinit výrok, zda existuje 

nebo neexistuje riziko „hromadného“ odchodu příslušníků HZS 

krajů z jednotek z důvodu přechodu na nový model doby 

služby. Otázkou je rovněž jak se k případné změně bude stavět 

střední a vyšší management, který by měl tento model případně 

implementovat v praxi.  

 

Základní informace o provedeném sociologickém 

výzkumu: 
 

Typ výzkumu: kvantitativní výzkum – korelační šetření. 

Cílová skupina:  

- příslušníci HZS krajů zařazených k výkonu služby 

v jednotkách, 

- vyšší management HZS krajů, 

- střední management HZS krajů. 
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Metoda výběru vzorků [38]: kvótový výběr podle kritérií; 

- velikosti HZS kraje, 

- typu stanic, 

- míře zaměstnanosti v kraji. 

Technika dotazování: dotazník  

Výzkumná metoda [42]: sémantický diferenciál 

Termín konání výzkumu: 1. 5. – 30. 6. 2014 

Výsledný soubor: 172 respondentů  

Metoda hodnocení dat: párový t-test pomocí software SPSS  

Získané poznatky lze následně shrnout do následujících výroků: 

- Vyšší management - považuje případnou změnu výkonu 

služby za nepotřebnou, spíše náhlou a nesrozumitelnou 

z časového hlediska za dohlednou. 

- Střední management – považuje případnou změnu výkonu 

služby za nepotřebnou, spíše náhlou, ale za pochopitelnou a 

z časového hlediska za dohlednou.  

- Hasiči - považují případnou změnu výkonu služby za 

nepotřebnou, náhlou, spíše nepochopitelnou a z časového 

hlediska za poměrně vzdálenou.  

Důležitá jsou zjištění o potenciálu posouvat postoje cílové 

skupiny vhodnou informační kampaní tak, aby byl dán prostor 

příslušníkům pochopit a vstřebat důvody vedoucí k razantní 

změně ustáleného režimu doby služby. Pro potřeby 

implementační metodiky je možné čerpat další potřebné 

podpůrné údaje ze získaných dat (příloha C), což nepochybně 

bude úkolem psychologické služby HZS ČR. Poslední 

nezodpovězenou otázkou zůstává pouze obava, do jaké míry by 

změna výkonu služby mohla motivovat příslušníky k odchodu 

ze služebního poměru. V rámci výzkumu taková otázka 

v dotazníku položena nebyla z obavy o působení „paniky“ mezi 

příslušníky. Z celé řady diskusí s příslušníky (prováděné vždy 

po provedeném šetření na stanicích) je možné vyslovit 

hypotézu, že by případná změna na zvýšenou odchodovost 

neměla zásadní vliv. Na ústní dotazy zda by pro hasiče byla 
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taková změna onou „poslední kapkou“, na základě které by 

odcházeli od HZS, byly zaznamenány jen 4 odpovědi ANO. 

Většinou se jednalo o příslušníky s dobou služby nad 20 let, 

kteří ovšem svůj odchod zvažují i nyní. Je zřejmé, že se o takové 

tvrzení nelze plně opírat, ale může být alespoň jakýmsi 

vodítkem k ucelené představě o postojích hasičů. 

 

8 Závěry 

S využitím všech shora uvedených principů, zavedením 

dynamické směny, navýšením FDS příslušníka a snížením 

požadavků na početní stavy v noční době u vybraných stanic 

HZS krajů bylo dosaženo hledaného cíle. Pomocí výpočtů bylo 

zpracováno celkem 6 variant (A až F). Varianty modelovaly 

různé délky FDS. Poslední varianta „F“ počítá s týdenním FDS 

45 hodin a poměrem počtu příslušníků v režimu směny den/noc 

dle tabulky č. 1. Výsledkem této varianty  

Tabulka č. 1 Poměr požadavků na minimální početní stavy směny 

Den/Noc nastavené pro potřeby výpočtu u jednotlivých typů stanic 

HZS krajů6 

nV nS nH nV nS nH

P0 2:2 1 1 0 1 1 0

P1 4:4 1 1 2 1 1 2

P2 6:4 1 3 2 1 1 2

P3 8:5 2 2 4 1 2 2

P4 8:5 2 2 4 1 2 2

C1 8:5 2 2 4 1 2 2

C2 9:5 2 3 4 1 2 2

C3 13:9 3 4 6 2 3 4

typ pom.
Den Noc

 

je, že by k zajištění funkčnosti systému postačovalo doplnit 28 

tabulkových míst oproti stávajícím fyzickým početním stavům 

                                                 
6 Pro potřeby skutečné aplikace by muselo dojít k takové úpravě počtů, aby 

byly zachovány obecně užívané moduly družstev (1+5, 1+3). Systém je 

natolik variabilní, že by takové řešení bylo možné. 
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(6280). Při maximální variantě využití FDS na 48 hodin by při 

zachování poměru příslušníků v tabulce č. 1, bylo dokonce 540 

tabulkových míst „k dispozici“. To ovšem za cenu značné 

vytíženosti příslušníků, neboť 48 týdně znamená velkou četnost 

směn, což je nežádoucí. Dokazuje to ovšem velkou míru 

flexibility celého systému. V letošním roce již došlo k navýšení 

početních stavů HZS ČR o 200 tabulkových míst a tak je jasné, 

že z varianty F je možné i slevovat. To znamená buď snižovat 

požadavek na FDS, nebo lze modelovat jiný poměr obsazení 

směn den/noc, než jak je uvedeno v tabulce č. 1. Vygenerovaný 

systém je tedy obecně platný a navíc v případě aplikace 

do praxe velice variabilní.  

Všechny varianty výpočtů jsou rozpracovány až do vzorových 

ročních rozpisů směn, které prokazují praktickou funkčnost a to 

jak s ohledem na prokázání funkčnosti výpočtu tak dodržení 

všech legislativních požadavků na směnnost (dodržování 

mezisměnového volna, FDS atd.). Při užití var. F by příslušník 

absolvoval od 14 do 16 směn měsíčně (z toho max. 4 noční 

směny) s tím, že by na pracovišti trávil od 180 do 199 hodin 

měsíčně, což je ve srovnání se současnými 240 měsíčně na 

pracovišti nezanedbatelný rozdíl. Dále bylo prokázáno, že lze 

zachovat stávající výši mzdy příslušníků. Bude-li objem 

mzdových prostředků v systému zachován, pak není důvod, aby 

pro stejný počet příslušníků došlo ke snížení mezd. Jde ovšem 

do značné míry o politické nikoliv odborné hledisko. 

Matematicky je tato hypotéza opřena o analýzu mezd 

příslušníků HZS Karlovarského kraje (průřezově všechny 

platové třídy a tarifní stupně). Z analýzy vyplývá, že přepočtená 

„hasičohodina“ výkonu služby je honorována výrazně lépe než 

„hasičohodina“ pohotovosti na služebně. Odejmutím 80 hodin 

pohotovosti v měsíci dojde sice k výpadku této složky současné 

mzdy, která je ovšem plně kompenzována navýšením FDS 

z 37,5 hodiny na 45 hodin (o 30 hodin/měs.).  
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Závěrem je nutné zdůraznit, že výsledky disertace jsou 

obecnými závěry, které napomohly ukázat případnou cestu. 

V žádném případě se nejedná o metodiku, která by v takovéto 

podobě měla být aplikována. Aplikace nalezeného řešení by 

vyžadovala celou řadu legislativních změn národních právních 

předpisů, což samo o sobě je dlouhodobý standardizovaný 

proces.  

Cílů disertační práce bylo dosaženo. Byl navržen nový model 

doby služby, jež je funkční při dodržení požadavků evropského 

práva a je schopen zajistit nepřetržitý výkon služby se 

stávajícími početními stavy příslušníků. Princip plošného 

pokrytí jednotkami PO byl dodržen a není potřeba rušit stávající 

dislokaci jednotek HZS krajů. Mzdové prostředky pro 

příslušníky jsou zachovány po výpadku odměn za pohotovosti 

na pracovišti. Nalezený systém je obecně platný a je možné jej 

aplikovat i v jiných odvětvích, která řeší obdobný problém a to 

i v jiných zemích EU. Systém je technicky a organizačně 

funkční. Jeho aplikace by vyžadovala změny v právních 

předpisech7. To je také důvod, proč není možné platnost 

prokázat například pilotním režimem na vybraném vzorku 

stanic. Velice zajímavé je, že nejčastější argumentace oponentů 

nesměřuje na systém samotný, ale na systémy sekundární 

(podřazené systému doby služby). Nejčastější dotazy jsou typu 

„Jak bude prováděna odborná příprava? Jak bude prováděno 

hodnocení podřízených? Jak bude obsazována lezecká 

skupina?“ apod. Zde je nutné uvést, že jistě nelze aplikovat 

současné systémy výkonu služby (odborná příprava, činnosti 

speciálních služeb apod.) na nový model doby služby. Ten by 

vyžadoval přizpůsobení i dalších ustálených systémů 

vytvářených po 60 let na systém směn 24h práce 48h volno. Na 

druhou stranu není nijak složité tyto systémy uzpůsobit jinému 

režimu služby (jako je tomu v jiných zemích). Tyto argumenty 

                                                 
7 Např. zákon 361/2003 Sb., vyhláška 247/2001 Sb. 
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jsou ovšem pochopitelné a lze je charakterizovat jako naprosto 

přirozenou atribuční chybou.  

V každém případě zůstává faktem, že stávající model doby 

služby je evidentně preferován všemi skupinami respondentů a 

to bez ohledu na požadavek EU. Většina argumentů stavěných 

proti novému modelu služby je de facto subjektivní. Jediným 

objektivním negativním dopadem pro cílovou skupinu, tedy 

směnové hasiče, by bylo zvýšení nákladů na cestování do 

zaměstnání, neboť na místo současných 10 cest, by bylo nutné 

absolvovat až 16 jízd, což znamená zvýšené finanční náklady. 

Nutno dodat, že i tento argument je dočasný a týká se stávajících 

příslušníků. Noví příslušníci by již nastupovali k HZS krajů bez 

zátěže spojené s adaptací na změnu ustáleného systému doby 

služby.  
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