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Anotace 

Jirásek I.,  Hasičský záchranný sbor  ČR a postavení jeho příslušníků v systému veřejné 

správy 

 Tato práce vymezuje postavení Hasičského záchranného sboru v systému veřejné 

správy České republiky. Věnuje se postavení Hasičského záchranného sboru jako 

bezpečnostního sboru, přičemţ zvláštní pozornost věnuje vymezení postavení jeho příslušníků 

a to jak ve vztahu k jeho úkolům bezpečnostního sboru, tak jeho úkolů jako správního úřadu 

v rámci výkonu státní správy. Těţiště práce spočívá v úvahách de lege ferenda  jak 

k pozitivům a negativům současné organizace Hasičského záchranného sboru, tak zejména 

k nástinu moţných směrů legislativního a organizačního vývoje.  

 Autor při zpracování práce vycházel především z dobových dokumentů a zákonů, 

včetně důvodových zpráv a obsahů parlamentních rozprav, analýz legislativních textů ale 

především z rozhovorů s osobami, kteří se na danou problematiku specializují. 

Ostrava: VŠB – TU, 2009. 68 stran 

 

Klíčová slova: Hasičský záchranný sbor; sluţební poměr; správní úřad; hasiči;  Sbor poţární 

ochrany; obec s rozšířenou působností; kraj. 

 

Annotation 

Jirásek I.,  Fire Rescue Service of the Czech Republic and a Position of its Members in the 

Public Administration System 

 This diploma thesis specifies a position of Fire Rescue Service (FRS) in the public 

administration system of the Czech Republic. It deals with the position of FRS as a safety 

body. It specially focuses on the position of its members in relation to tasks of the safety body 

and tasks within the service of public administration. The main part of the thesis discusses de 

lege ferenda the advantages and disadvantages of the current organisation of FRS and also 

studies the possible ways of legislative and organisational development.  

 The author gathered information from period documents and laws including 

explanatory reports, parliamentary debates, the analysis of legislative texts and also the 

interviews with people who specialize in these issues. 

Ostrava: VŠB – TU, 2009. 68 pages 

 

Key words: Fire Rescue Service; service relation; administrative authority; firemen; Fire                                                  

            Department; municipalities with extended powers in the region’s territory; region. 
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1.  Úvod 

 

 

 

 Tématem diplomové práce je vymezení postavení Hasičského záchranného sboru ČR 

v systému veřejné správy České republiky, definice postavení příslušníka Hasičského 

záchranného sboru ČR v systému bezpečnostních sborů, a to z pohledu jak historického vývoje 

začlenění poţární ochrany do soustavy výkonu správy bezpečnosti, tak i z pohledu změny 

společensko-politického systému v České republice po roce 1989. 

 

Cílem diplomové práce není přesný popis geneze vývoje organizace poţární ochrany  

na území České republiky. Takový popis by značně přesahoval formát této práce. Úkolem není 

ani hodnocení právní úpravy, coţ by bylo spíše tématem diplomové práce pro absolventa 

právnické fakulty.  

 

Cíl a hlavní těţiště diplomové práce lze spatřovat v úvahách de lege ferenda, jeţ  

se zaměřují na moţné směry vývoje právní úpravy s vyţitím historických zkušeností  

a z pohledu praktické aplikace daného úseku veřejné správy. Tyto či podobné úvahy by pak 

mohly být případným podkladem pro formulaci zásad změny právní úpravy jak co se týká 

Hasičského záchranného sboru  samotného, tak i úpravy sluţebního poměru jeho příslušníků, 

včetně zajištění plnění úkolů na úseku veřejné správy v oblasti bezpečnosti a poţární ochrany. 
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2. Rešerše 

Zde jsou uvedeny hlavní zdroje a literární prameny, které se vztahují k tématu této 

diplomové práce a ze kterých jsem čerpal informace. Ostatní zdroje informací jsou citovány 

v seznamu pouţité literatury. 

 

TOMEK, P. Zákon o služebním poměru s komentářem k 1.1.2007, 1. vydání. Praha: ANAG, 

2007 ISBN 978-80-7263-385-2 [1] 

Předkládaná publikace je odbornou  prací v oblasti právní úpravy sluţebního poměru, která 

obsahuje výklad k ustanovením zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Obsahuje text uvedeného zákona, k němuţ je připojen komentář, který je 

doplněn výkladem jednotlivých ustanovení zákona s poukazem na některé aplikační problémy.  

 

HORÁK, R. a kol. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Praha: Linde a.s., 2004. 

ISBN 80-7201-471-4. [2] 

Publikace obsahuje odborné poznatky, mající vztah k řešení mimořádných a krizových 

situací. Obsahuje vědecké poznatky řízení procesů, zabývá se také hospodářskými opatřeními 

pro krizové stavy. V poslední části je podána analýza legislativního zabezpečení krizových 

situací.  

 

REKTOŘÍK, J. a kol. Krizový management ve veřejné správě  Praha: Ekopress s.r.o.,2004. 

ISBN: 80-86119-83-1 [3] 

 Záměrem knihy je zajistit doplnění znalostí o aktuálních problémech krizového řízení ve 

veřejné správě u zaměstnanců státní správy, úředníků a zastupitelů územních samosprávných 

celků, studentů ekonomicko-správních, ekonomických, právních a sociálních fakult vysokých 

škol a vyšších odborných škol 

 

ŠENOVSKÝ, M. a HANUŠKA, Z. Organizace a řízení, I.díl. Ostrava:  

Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství v Ostravě, 2003. ISBN 80-86634-22-1. [4] 

V této knize autoři seznamují čtenáře nejen s Hasičským záchranným sborem, jeho 

strukturou, organizací, ale také s činností na místě zásahu, oprávněními velitele zásahu apod. 

V další části publikace je čtenář seznámen se strukturou správních úřadů, orgánů kraje a obce a 

také s managementem BOZP. 
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3. Stručná geneze vývoje správy požární ochrany na území ČR 

3.1.  Člověk a oheň v zrcadle věků 

 

Oheň měl v celém průběhu dějin pro člověka, jeho společenský i hospodářský ţivot 

veliký význam. Pomáhal mu přeţívat krutou zimu, s jeho pomocí si mohl připravovat jídlo, 

ulehčoval mu práci při mýcení lesů a jejich přeměně v úrodnou půdu. Chránil ho před divokou 

zvěří, s jeho pomocí dokázal tavit kovy a vyrábět nástroje.  

 Člověk ale také poznal, ţe ruku v ruce s těmito  blahodárnými účinky ohně jde také jeho 

ničivá síla. Ta se projevila vţdy, kdyţ člověk ztratil nad ohněm vládu. Pak se změnil oheň 

v ţivel, vraţdící a ničící plody lidské práce. 

 Oheň v toku času spolykal nesmírné hodnoty a zmařil miliony ţivotů. Mnohé škody jsou 

nevyčíslitelné. Má na svědomí nenávratnou ztrátu jednoho ze sedmi divu světa -  

- Artemidina chrámu v Efesu (356 př. n. l.) nebo Alexandrijské knihovny (48 př. n. l.),  

ve které shořela antická paměť lidstva.  

 V těchto dávných dnech, v dobách pohanských bohu, se lidé snaţili usmířit si oheň 

pomocí darů a obětí. Po zjištění, ţe dary a oběti nepomohou, začali se lidé spoléhat na vlastní 

síly.     

 V císařském Římě vznikala hasičská druţstva z řad otroků (vigiles). Členové těchto 

druţstev hlídkovali na hradbách a byli připraveni zasáhnout v případě potřeby. Prvním známým 

hasičským velitelem z roku 24 př. n. l. je důstojník Rufius, který měl pro boj  

s ohněm k dispozici 600 vycvičených otroků. O tři roky později, roku 21 př.n.l., rozhodl císař 

Augustus o zřízení bezpečnostního oddílu se sedmi tisíci muţi. Byli vybaveni uniformami, 

přilbami, ţebříky, vědry na vodu a bouracím náčiním. Vedle těchto profesionálních jednotek 

fungovalo v Římě dobrovolné sdruţení řemeslníků pro hašení poţárů. Některé dobrovolníky  

za jejich skutky císař Septimus Severus osvobodil od všech veřejných daní.    

Císařský Řím postihla řada poţárů, z nichţ nejničivější řádil 17. července 64 n. l.  

a který zničil dvě třetiny města. Podle tradice nechal zapálit sám císař Nero, který ze ţhářství 

naopak osočil křesťany. Je však zřejmě blíţe pravdě, ţe za vznikem tohoto inferna stojí lidská 

neopatrnost.  

Ta ostatně byla příčinou i zničujícího třídenního poţáru, který zachvátil Londýn. Poţár 

vznikl v sobotu, 2. září 1666, ráno v ulici Pudding Lane, v domě pekaře Tomase Farrynora, 

pekaře krále Karla II.  Farrinor pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci a krátce  

po půlnoci jiskry z doutnajících uhlíků zapálily palivové dříví u pece. Pekař i se svou rodinou 
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stihl uniknout z hořícího domu oknem v poschodí, ale jeho hospodyni se únik nezdařil a byla tak 

první obětí poţáru.  

Pro stavbu většiny domů v Londýně té doby byly pouţity hořlavé materiály (dřevo  

a sláma) a jiskry z hořícího pekařova domu zapálily sousední domy. Podporován východním 

větrem se poţár začal šířit Londýnem a počáteční snahy zabránit jeho šíření zbořením pásu domů 

jako poţární zábrany byly neorganizované. V úterý vítr začal polevovat a ve středu poţár začal 

slábnout. Ve čtvrtek dopoledne uţ byl skoro pod kontrolou, ale navečer plameny znovu vyšlehly 

u Temple. Některé domy byly odstřeleny a tím byl oheň překonán. Poţár  

z roku 1666 byl jednou z největších katastrof v dějinách Londýna. Zničil 13 200 domů, 

 87 chrámů, 6 kaplí a 44 cechovních sídel, Královskou burzu, Custom House, původní katedrálu 

svatého Pavla, Guidhall, Bridewell Palace, městské vězení, Session House, čtyři mosty přes řeky 

Temţi a Fleet, tři městské brány a domovy 100 000 lidí, coţ byla jedna šestina obyvatel města. 

Počet obětí poţáru není přesně znám. Tradičně se předpokládá malý počet – devět aţ šestnáct, 

ale některé novější prameny spekulují o moţnosti aţ tisíců obětí vlivem vdechnutí kouře . [44]     

 Nejvíce obětí při poţárech bylo bezesporu v důsledku bombardování za II. světové války. 

Varšava, Rotterdam, Londýn, Hamburk, Stalingrad, Berlín… Statistika uhořelých  

a popálených obětí pak vrcholí 13. února 1945 poţárem Dráţďan po spojeneckém leteckém 

útoku.  

Velké poţáry napáchaly nesmírné škody také v Čechách. Nejvíce ohně trápily Prahu. 

Neopatrností sluţky pana Gutštejna z Malé Strany vypukl 2. června 1541 největší poţár  

v historii hlavního města. Tragicky postihl také Hradčany a Hrad. Zahynulo při něm 50 lidí, bylo 

zničeno 197 domů, a shořely i takzvané Desky zemské, rukopisný soubor právních dokumentů 

Českého království.   

 

3.2. Technický pokrok ve službách boje proti ohni. 

   

Zmínku o prvních strojích, slouţících lidem k hašení poţárů, nalezneme v poznámkách 

řeckého učence Hesichyose v 5. stol. př. n. l.  Herón, ţák Ctesibiův, zdokonalil v roce 205 př.n.l. 

patrně první hasičské čerpadlo, které jeho mistr vyrobil v egyptské Alexandrii o půl století dříve. 

Jednalo se o přenosné dvouválcové pístové čerpadlo s vodní skříní a tryskou-proudnicí 

opatřenou dvojzvratnou čerpací pákou. Roku 1518 se objevuje zmínka o stříkačce, jejímţ 

vynálezcem byl Antonín Plattner z Augsburku. Po Plattnerovi  

se však téměř celé století ţádné zprávy o stavbě, tím méně o vylepšení stříkaček, neobjevují.  
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Počátkem 17. století nacházíme zmínku o stříkačce, vyrobené v Norimberku. Vyrobil  

ji roku 1602 „Aschlausen a jeho compagnia“ a nabídli ji městu ke koupi. V roce 1655 se lze 

dočíst o Hautschově stříkačce, jeţ „ měla hnáti proud vody aţ třicet metrů dlouhý, jeţ měla boty 

leţaté a celý stroj spočíval na saních“. K obsluze a čerpání vody však bylo potřeba 38 lidí. Roku 

1719 sestrojil v Lipsku stříkačku Jakub Leopold z Planic. Roku 1725 vytvořil Angličan Richard 

Newsman poţární stříkačku, která stříkala za pomoci hadice vynalezené Holanďanem Janem van 

den Heidenem. Tato stříkačka dokázala dopravit aţ 12 litrů vody za vteřinu  

na vzdálenost  40 metrů. Za zmínku stojí, ţe první hadice byly koţené nebo sešité ze silného 

reţného plátna. První parní stříkačka byla vyrobena v Anglii v roce 1829 a první hasicí zařízení 

se spalovacím motorem spatřilo světlo světa v USA v roce 1907. [38]    

 

3.3. Požární ochrana v českých zemích 

 

Obydlí a hospodářská stavení bývaly postaveny nejčastěji ze dřeva s doškovými 

střechami. Při poţáru člověk mohl jediné, opustit stavení a pokud to stihli, tak s sebou vzít také 

domácí zvířata. Pokud to bylo moţné, snaţili se lidé hasit okolní budovy, kdyţ  

se nezdařilo, vyhořela i celá města nebo jejich velké části. Ţhářství bylo proto velice přísně 

trestáno  jiţ za dob Přemysla Otakara II., - ţhář měl být upálen. 

 Počátky poţární ochrany v českých zemích spadají do počátku 14. století. Z této doby 

jsou známy směrnice měst a panství o hašení ohně, které v následujících letech zpřesňují poţární 

řády. . Příkladem toho je praţský statut „O ohni“, ve kterém se ukládaly povinnosti občanům  

i jednotlivým cechům. [38]    

 Z druhé poloviny 16. století pocházejí všeobecné směrnice pro města v Čechách  

a na Moravě (1579). Poţární řád začala vydávat i jednotlivá města, např. v roce 1510 Chrudim, 

v roce 1611 Praha, Jihlava v roce 1613 atd. V roce 1751 schvaluje Marie Terezie „Řád hašení 

ohně pro města, městečka a dědiny markrabství moravského“. O čtyři roky později, roku 1755, 

vychází tento řád pro Prahu a český venkov. [36]    

 Boj obyvatel s ohněm v té době popisuje řada historických pramenů. Dovolím  

si citovat z Hasičské kroniky, kterou vydala Česká ústřední jednota hasičská markrabství 

moravského roku 1898:  

„.....Při hašení v obcích venkovských byl první osobou obecní kovář a v městě kominický 

nebo zámečnický mistr, tolikéž při tom zdatně působil i policajt, který až do roku 1850 vedle 
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poboční zbraně též i lískovku nositi směl, a touto sotva při ohni jen ukazoval, nýbrž úřední moc 

svou hned vykonával.  

Vypukl-li oheň, bylo první věcí zvonění na poplach, hulákání a křik: Hoří! Bylo-li to 

v noci, bylo tlučeno na okna i kamením, vše běželo k požářišti ustrašeně jako ve válce, kdy 

nepřítel pronásleduje voje a jde každému o to, aby aspoň život zachránil. Kdo stál v cestě, byl 

odstrčen anebo povalen třeba i do příkopu, zachráněný předmět sebe drahocennější, odkopnul se 

stranou. Tu stávalo se často, že měl-li kdo sekeru nebo motyku v ruce, udeřil z pouhé svévole do 

předmětu, jejž třeba i zničil.  

V této době vykonávaly v městech záchranné práce řemeslnické cechy, jež mívaly také své 

vlastní a trhací nářadí. Město mívalo řády hasící, jimiž se při ohni každý obyvatel měl říditi  

a práce jemu přikázané konati.“   [39]    

 

3.4. Vznik dobrovolných hasičských sborů 

 

Pro vznik a rozvoj prvních dobrovolných hasičských sborů měl velký význam revoluční 

rok 1848 a pád Bachova absolutismu (1859), který přinesl v Rakousku-Uhersku jisté uvolnění. 

V menších městech, která neměla peníze, aby si vydrţovala placené hasičské sbory, postupně 

docházelo ke sdruţování nadšenců, kteří pod vlivem humanistických ideálů, národního  

i demokratického hnutí, vytvářeli první dobrovolné hasičské sbory. Tito nadšenci věnovali svůj 

volný čas i značné prostředky sluţbě a pomoci spoluobčanům nejen při boji  

s poţáry, ale i při pomoci při mimořádných událostech, jako jsou například povodně. V případě, 

ţe byly tyto sbory dobře organizované, nahrazovaly snahu nahodile shromáţděných lidí  

u poţárů, cílevědomou prací při zásazích.  

 

Vznik prvního českého dobrovolného sboru je datován dnem 7. května 1864  

ve Velvarech. K tomuto datu se váţe schválení stanov velvarského sboru dobrovolných hasičů. 

Roku 1868 měl tento sbor k dispozici svoji vlastní károvou stříkačku, zakoupenou nákladem  

400 zlatých, získaných ze sbírky mezi obyvateli. Obec se rozhodla podporovat sbor částkou  

20 zlatých ročně. V letech 1864 aţ 1867 docházely do Velvar četné ţádosti  

o zapůjčení stanov velvarského sboru dobrovolných hasičů. Podle „velvarských“ stanov 

zpracovala vlastní stanovy další města jako Mělník, Votice, Pacov, Hořovice, Klatovy, Německý 

Brod, Tábor, Polná, Kutná Hora a mnoho jiných.  
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První, ryze český sbor na Moravě byl zaloţen 8. června 1871 ve Velkém Meziříčí Titem 

Krškou. V následujících letech byly zřizovány další a další sbory: roku 1872 ve Velké Bíteši, 

Jevíčku, Krásné, roku 1873 v Náměšti u Brna, Opatovicích, Telči, Uherském Hradišti, roku 1874 

v Bílovicích, Brtnici, Hovoranech, Hranicích, Kojetíně, Kunovicích, Malenovicích, Měříně  

a Olešnici. Aby zřizování českých hasičských sborů probíhalo v budoucnosti rychlejším tempem, 

byl roku 1874 svolán do Brna  „I. Sjezd českého hasičstva a obecních představených“. Schůze se 

účastnilo celkem pět sborů a asi 200 představených obcí, majících v úmyslu své hasičské sbory 

zaloţit. [36]    

 

Vznik nových sborů v českých zemích výrazně ovlivnil Zemský zákon č. 135/1867,  

o právu shromaţďovacím a pozdější „Řád policie poţárové“, jehoţ hlavní zásady platily  

aţ do roku 1941. Pro názornost a srovnání se současnou platnou právní úpravou jej uvádím 

v příloze č.1 této práce.  

 

Sbory dobrovolných hasičů se jiţ od svého vzniku potýkaly s nedostatkem financí, 

potřebných k nákupu techniky, výzbroje a výstroje. V této situaci připadla významná role 

svépomocným organizacím. Patřily mezi ně pojišťovny, pohřební pokladna, nově zaloţená 

„Hasičská záloţna“ a „Hasičská nákupna“ jako samostatná druţstva. O zaloţení pojišťovny  

se usilovalo jiţ od roku 1874. Úřady rakouské monarchie však schválily zřízení pojišťovacího 

spolku aţ od roku 1899 pod názvem „Hasičská vzájemná pojišťovna proti škodám z ohně“  

se sídlem v Brně. Ta pak odváděla dvacet procent svých čistých přebytků českému hasičstvu. 

Svoji činnost ukončila pojišťovna v roce 1947, znovu ji obnovila 11.listopadu 1992. 

 

3.5. Vznik profesionálních hasičských sborů 

 

Rozvoj průmyslu a měst si vynutil vznik profesionálních hasičských sborů. 

 Jiţ v březnu roku 1853 se magistrát města Prahy rozhodl, ţe úklid ulic bude financovat 

z vlastních zdrojů, pro začátek na Malé Straně. K tomuto účelu přijal 16. srpna 1853 třicet 

metařů, jejichţ představeným byl jmenován Alois Pasta. Osm lidí měl vycvičit k obsluze 

stříkačky, ostatní jako pomocníky při hašení. V listopadu téhoţ roku byl jmenován hasebním 

mistrem – velitelem Václav Soukup, který měl k dispozici 68 muţů. V roce 1864, tedy v roce 

zaloţení sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech, vykonával jiţ hasičský sbor města Prahy 
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pouze dozor nad ostatními metaři. O dva roky později, v roce 1866, byl však této povinnosti 

zcela zbaven a cele se věnoval jen poţární ochraně v Praze. 

Postupně zřizovala placené poţární sbory další města jako Brno, Plzeň aj. Placené sbory 

zakládaly i velké továrny. Vznik prvního továrního sboru je datován roku 1852 při uhelném dolu 

Heinrichs – Gluck Zechce. Sbor o síle deseti muţů byl  německý 

 a byl předurčen k zásahům jak na povrchu, tak i v podzemí. Prvním německým továrním 

sborem dobrovolných hasičů v Čechách je sbor textilní firmy Liebeg ve Vesci u Liberce, 

zaloţený roku 1865. 

 

3.6. Požární ochrana na území republiky po roce 1918   

 

Jak jsem výše uvedl, za první Československé republiky existovaly profesionální poţární 

jednotky jen v některých větších městech. V ostatních městech a obcích vyuţívali starostové 

předpisy, převzaté prakticky beze změny z doby Rakouska-Uherska. Tyto předpisy umoţňovaly 

starostům obcí, aby zodpovědnost za hašení poţárů přenesli na dobrovolné hasičské sbory. Jejich 

materiální potřeby však kryly jen částečně. V některých obcích pak byly dobrovolné hasičské 

sbory posíleny městským zaměstnancem, který zastával funkci strojníka nebo i velitele. [33]    

Uvedený stav ale samozřejmě neodpovídal potřebám prudce se rozvíjejícího 

průmyslového státu. Také poměry  v období před II. Světovou válkou se měnily. A změnou 

prošly také úkoly, které doba postavila před české hasiče. Myslím, ţe velmi názorně o tom 

vypovídá citát z almanachu  Armáda a národ [36],  který vydalo nakladatelství L.Mazáč roku 

1938 v Praze : 

„Idylická doba, kdy lidé znali hasičstvo jen jako svépomocné sdružení lidí dobré vůle k pomoci 

bližnímu v době nebezpečí požáru, dávno minula. 

 Válka světová a státní převrat postavily hasičstvo před úkoly v mnohém ohledu změněné. 

Již sám rozvoj techniky protipožární, motorisace strojů a pak hlavně osvobození národní byly 

činitelé, jež tuto změnu přinést musely. 

Organisace dosud protipožární přijímá za další úkol ochranu nejen majetku, 

 ale i životů a zdraví spoluobčanů a zakládá svou činnost samaritskou, v níž hasičstvo 

 do dnešního dne mnoho vykonalo. O tom by nejlépe podali zprávu venkovští lékaři a lékařky. Již 

dávno před tím, než si začala veřejnost vážněji všímati potřeby národní brannosti, 

 je hasičstvo, aspoň v některých svých činovnících přesvědčeno o nutnosti pěstovati prakticky 

brannost ve svých řadách. 
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Členové – účastníci velké války – postřehli, že právě organisace hasičská má v sobě 

mnoho prvků, kterých by mohlo býti použito v nějaké příští válce hlavně v oboru ženijním, jak 

jeho význam poznali v zákopové i pohyblivé frontě. 

Kdo je vycvičen užívati více stavebního a bouracího nářadí, jako sekyry, motyky, lana, 

trámů, žebříků, než právě hasič? 

Tu objeveno pole, v němž se počalo s prací pro brannost. Během doby vyskytly se i jiné 

úseky práce, které speciálním výcvikem hasičstva byly vlastně již přímo předurčeny pro ně při 

obraně proti nepřátelskému vpádu a ohrožení ze vzduchu. Strojový park sborů, jejich nářadí, 

vybavení aspoň částečné pokud se týče kouřových a protiplynových masek činí hasičstvo 

schopným býti po ruce a k pomoci armádě jako záloha v zápolí. Podniknuté v tom směru zkoušky 

při cvičení Národních gard to loňského roku skvěle dokázaly a vzbudily uznání 

 i kruhů armádních. 

Tato znalost zajišťuje hasičstvu také jistě trvale jeho dominující postavení v místních 

výborech CPO. Dnes je všemi odborníky zdůrazňováno, že náš venkov po stránce nepřátelské 

letecké činnosti bude nejvíce vystaven nebezpečí požárů. Proto hasičstvo bude vždy nejdůležitější 

ochrannou složkou v týlu armády v případě války. Pro tyto vážné chvíle přináší československé 

hasičstvo na pomoc státu nejen statisíce vycvičeného členstva, mužů, žen 

 i dětí, ale již v dobách míru připravený a pohotový strojní a jiný materiál v stamilionové 

hodnotě. 

Nejpozoruhodnější je tu pak ta okolnost, že bylo v mnohých sborech začato s výcvikem 

pro všechny tyto úkoly i v řadách našich žen, jež jsou plnoprávnými členy. To v případě odchodu 

mužů má největší význam pro obranu týlu naší armády! Nestane se již nikdy, 

 aby hasičské sbory byly nuceny zastaviti svou činnost v případě mobilisace mužů. 

 A za řadami žen tvoří se nová záloha v dorostu na žactvu, jehož družiny se právě skoro 

 ve všech oborech zakládají. V letošních a loňských kursech pro vedoucí dorostu bude mít 

hasičstvo jen v zemi České vycvičeno k tomuto odpovědnému úkolu na 1.000 zkušených vůdců 

dorostu a žactva. 

Význam hasičstva jako dobře připravené složky obrany civilního obyvatelstva v době 

válečného nebezpečí jest podporován také skutečností, že jsou to jedině hasičské sbory, které 

tvoří na území celé republiky nejhustší síť svými sborovými jednotkami, jež pronikly i do míst 

nejmenších, nejzapadlejších a národnostně nejohroženějších v našem pohraničí. Uvědomíme-li 

si, že v případě nebezpečí je téměř v každé vesnici pohotově pevně organisovaná, vycvičená a 

vyzbrojená složka – hasičský sbor – nedovedeme snad ani dnes, v míru, tento význam hasičstva 

dostatečně oceniti. 
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Vůdčí všelidská idea – Na pomoc – jest podložena nesmlouvavou láskou k republice, na 

jejíž půdě hasičstvo jako celek i v každém svém jednotlivci stojí neochvějně připraveno, kdykoli 

bude potřebí, osvědčiti tuto svou lásku k vlasti mužnými činy a jsouc hotovo zpečetiti ji i svou 

krví. 

       Jaroslav Makuš 

Úřad zástupce jednatele České zemské hasičské jednoty“ 

 

Zásadní změna v pojetí poţární ochrany nenastala ani v období II.Světové války 

 po obsazení naší republiky německou armádou. V době protektorátu byl vydán překlad 

německého zákona jako vládní nařízení o hasičstvu - veřejné poţární útvary se podle německého 

vzoru nazývaly poţární policie a byly jednotně řízeny ministerstvem vnitra. V roce 1942 byl 

vytvořen pluk protektorátní poţární policie a jeho jednotky byly vysílány  

do ohroţených míst v říši. Muţstvo pluku tvořili čeští četníci a příslušníci finanční stráţe, kteří 

byli k pluku přeloţeni. Důstojníci pak byli němečtí inţenýři, kteří po vystudování ještě 

absolvovali dvouleté učiliště poţární policie v Berlíně Eberswalde. Pluk podléhal 

administrativně velitelství četnictva v protektorátu a jeho nasazování do akcí a výcvik řídila 

říšská místa.  

Okupanty byla vydaná řada předpisů směřujících k ochraně německého válečného 

hospodářství. Mezi nejdůleţitější patřilo nařízení vlády č. 62 z roku 1940  k odvracení poţárů 

z nedbalosti a nařízení vlády č. 30 z roku 1942 o věcech poţární ochrany [23,24]. Po skončení 

války se muţstvo bývalého pluku poţární policie většinou vrátilo zpět ke svým původním 

jednotkám. [33]    

Po osvobození země od nacistické nadvlády  byla na základě dekretu prezidenta 

republiky č. 121/1945 Sb. o územní organizaci správy, vykonávané národními výbory, zrušena 

všechna protektorátní nařízení. Úkoly veřejné správy převzaly národní výbory jako orgány státní 

správy a samosprávy v místě. Poţární ochrana byla zařazena do oboru působnosti Ministerstva 

vnitra, jemuţ také příslušel nejvyšší dohled a řízení.  

Zákon č. 62/1950 Sb., o ochraně před poţáry a jinými ţivelnými pohromami 

 a prováděcí předpis k tomuto zákonu - nařízení vlády č. 135/1950 Sb., o organizaci ochrany 

před poţáry a jinými ţivelnými pohromami obsahoval další důleţitou právní úpravu poţární 

ochrany. Tento zákon stanovil obcím s více neţ 50 000 obyvateli povinnost zřídit pro zajištění 

poţární bezpečnosti veřejný profesionální poţární sbor. Péče o poţární ochranu byla tedy 

svěřena do působnosti národních výborů. Tyto měly povinnost pečovat nejen o profesionální,  

ale i o dobrovolné hasičské sbory. [21]  Název těchto sborů byl roku 1953 změněn 
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 na Československý svaz poţární ochrany . Dobrovolné hasičské sbory postupně přejímaly úkoly 

státu a stále více se vytrácel jejich původní  spolkový charakter.  

K zásadní reorganizaci poţární ochrany dochází zejména v souvislosti s přijetím zákona 

 o státním poţárním dozoru a poţární ochraně v roce 1953. Na základě tohoto předpisu 

 se výkonnými jednotkami poţární ochrany staly veřejné a závodní poţární jednotky a poţární 

ochrana byla budována na principech vojensky organizované sloţky podle sovětského vzoru. 

Profesionální, dobrovolní a podnikoví hasiči pak ve sluţbě poţívali status veřejného činitele.  

Dozor nad výkonem poţární ochrany a její řízení měl ve své gesci ministr vnitra, který 

tuto pravomoc vykonával prostřednictvím ústřední správy státního poţárního dozoru a jejich 

místních orgánů. Úkoly státní správy vykonávala inspekce poţární ochrany, zřizovaná národními 

výbory.  

 

Přijetím zákona č. 18/1958 Sb., však došlo k postupné decentralizaci poţární ochrany  

a následnému oslabení její úrovně. Celá řada funkcí, které vykonávaly státní orgány, byla 

předána Československému svazu poţární ochrany, tedy dobrovolné organizaci. Zákon také 

stanovil národním výborům konkrétní úkoly při řízení, organizaci a kontrole poţární ochrany 

v jejich územních obvodech. Na základě tohoto zákona měly národní výbory oprávnění vydávat 

obecně závazné předpisy a přijímat opatření zabraňující vzniku poţárů. [33]    

 

Šedesátá  léta jsou charakteristická snahou o zavedení nové právní úpravy poţární 

ochrany. Významnou událostí pro další období byl vznik Školy poţární ochrany ministerstva 

vnitra ve Frýdku-Místku v roce 1967. V roce 1984 se tato škola transformovala na Střední 

odbornou školu poţární ochrany MV ČSR a roku 2002 na Střední odbornou školu poţární 

ochrany a Vyšší odbornou školu poţární ochrany MV ve Frýdku-Místku. V souvislosti 

 se vznikem federativního uspořádání státu v roce 1969 byla poţární ochrana zařazena 

 do výlučné působnosti národních rad, coţ mělo za následek vytvoření Hlavní správy poţární 

ochrany MV ČSR a MV SSR. 

 

V následujícím období došlo k nástupu absolventů Školy poţární ochrany ministerstva 

vnitra ve Frýdku-Místku, katedry techniky poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké 

školy báňské v Ostravě a Vysoké inţenýrské poţárně technické školy Ministerstva vnitra SSSR  

v Moskvě do funkcí v orgánech poţární ochrany. Takto vychovaní  vlastní odborníci spolu  

s absolventy středních a vysokých škol, zejména technického směru, přispěli  

ke zkvalitnění odborného potenciálu profesionální poţární ochrany . 
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Dne 17.12.1985 byl Českou národní radou schválen zákon č. 133/1985 Sb., o poţární 

ochraně. Tento zákon upravil podmínky poţární ochrany v moderní podobě. Zákon mimo jiné 

stanovuje základní povinnosti fyzických osob a firem v oblasti poţární ochrany a vymezuje 

kompetence hasičů při dozoru nad dodrţováním těchto povinností. Zrušil předchozí právní 

úpravu poţární ochrany a sjednotil a zavedl nové instituty. S celou řadou novelizací platí dodnes.  

Mezníky v historii poţární ochrany u nás se stala také data zaloţení hasičských škol  

v Bílých Poličanech, ve Frýdku-Místku a v Jánských Koupelích. Byly také zřízeny 

specializované obory na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysoké škole báňské  

v Ostravě. [33]    

 

3.7. Požární ochrana na území republiky po roce 1989 

 

Po změně politického uspořádání v naší republice v listopadu 1989 dochází k postupným 

přeměnám státního a politického uspořádání a k transformaci celého právního řádu. Pro veřejnou 

správu na úseku poţární ochrany měl značný význam zákon č. 425/1990 Sb., o okresních 

úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, a dále 

zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. Na jejich základě došlo ke zrušení národních výborů jako 

orgánů státní moci a státní správy. 

Zákon č. 203/1994 Sb., kterým došlo k novele zákona o poţární ochraně, přinesl další  

významnou změnu ve výkonu státní správy v oblasti poţární ochrany. Hlavním přínosem tohoto 

předpisu je, ţe přerozdělil kompetence a pravomoci při výkonu státní správy na úseku poţární 

ochrany.  

Hasičský  záchranný sbor České republiky, který svůj současný název získal v roce 1995, 

prošel procesem změn a charakteru činností. Tento proces vyvrcholil na přelomu tisíciletí, kdy 

byla rozšířena působnost Ministerstva vnitra o problematiku krizového řízení, civilního 

nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. V souvislosti 

s touto skutečností byly přijaty další zákony, , které v současnosti tvoří ucelenou jednotnou 

legislativu v oblasti krizového zákonodárství. Je to zákon č. 238/2000 Sb., 

 o Hasičském záchranném sboru České republiky a změně některých zákonů, 

  zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení (krizový zákon) a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářské opatřeních  

pro krizové stavy. Všechny tyto zákony nabyly účinnosti dnem 1.1. 2001. [33]    
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4.    Postavení Hasičského záchranného sboru v systému veřejné správy  

       z hlediska  perspektiv dalšího vývoje,  s přihlédnutím k historickým  

       tradicím. 

 

4.1. Hasičský záchranný sbor v systému veřejné správy obecně 

 

 Správa na úseku poţární ochrany je součástí veřejné správy, kterou lze označit 

 za správu obrany a bezpečnosti. Je velmi proměnlivou oblastí veřejné správy, jeţ nemá 

historicky pevné vymezení. V dobách Rakouska-Uherska představovala správa obrany relativně 

samostatnou oblast veřejné správy vedle správy financí, zahraničí, justice a vnitřní správy  

a tvořila tak jednu z pěti základních skupin veřejné správy. Naproti tomu existovala relativně 

samostatná oblast správy policie, která byla součástí správy vnitřní.  

Vývoj společensko-politických vztahů po roce 1989 nutí jak právní teorii, tak i právní 

praxi vytvářet nové náhledy na organizaci veřejné správy, v nichţ některé tradiční oblasti ztrácejí 

svůj význam a jiné oblasti jej zase nabývají. Po roce 1989 docházelo k zásadní redukci Armády 

ČR, která posléze ztratila svůj všeobecný charakter a stala se plně profesionální s výraznou 

změnou jak početního, tak i technického stavu. Změny se armády dotkly do té míry, ţe počet 

příslušníků Armády ČR výrazně poklesl pod úroveň počtu policistů a přiblíţil se počtu stráţníků 

obecní policie.  

Restrukturalizace působnosti se ovšem nevyhnula ani Policii ČR, která přišla o většinu 

svých kompetencí v oblasti veřejné správy jakoţto správní úřad. Její působnost se přesunula 

spíše do oblasti ochrany veřejného pořádku, kde však je v rámci statutárních měst neustále 

vytlačována dynamicky se rozvíjející obecní policií. V tomto systému se zvolna měnil 

 i charakter Sboru poţární ochrany na dnešní Hasičský záchranný sbor, který je dnes jako 

bezpečnostní sbor povaţován za součást správy bezpečnosti a obrany. 

Pohleďme na tuto oblast veřejné správy komplexně z pohledu jejího zaměření. 

Soustřeďuje se převáţně na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti osob  před protiprávním 

jednáním jednotlivců a skupin osob či jiných států, jako například trestnou činností či státním, 

eventuálně zahraničním terorismem, před ţivelnými událostmi a dalšími mimořádnými 

událostmi či stavy, jako jsou například povodně, poţáry, chemické katastrofy 

 a podobně.  
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Správu obrany a bezpečnosti lze rozdělit na základní tématické celky: 

 Správa obrany republiky, zajišťovaná především Armádou ČR, 

 správa veřejného pořádku, zajišťovaná Policií ČR, obecní policií, a bezpečnostními 

sbory jakoţ i orgány s policejními pravomocemi a pravomocemi na úseku ochrany 

veřejného pořádku, 

 správa na úseku zabezpečování informací, zajišťovaná zpravodajskými sluţbami 

 a Národním bezpečnostním úřadem 

 správa na úseku krizového řízení včetně působnosti integrovaného záchranného 

systému 

 správa na úseku požární ochrany, zajišťovaná Hasičským záchranným sborem České 

republiky. 

 

V rámci právního řádu České republiky není pro kaţdou ze shora uvedených oblastí veřejné 

správy vyhrazena výlučná působnost jedné soustavy správních úřadů a působnosti jednotlivých 

správních úřadů se při zajišťování výkonu veřejné správy navzájem prolínají, doplňují a nezřídka 

kdy i překrývají. Pro následující výklad jsem proto zvolil institucionální formu členění 

následujících kapitol podle soustav správních úřadů a státních orgánů, které 

 na uvedených úsecích veřejné správy působí. Správu obrany a bezpečnosti proto následně dělím 

na tyto základní skupiny: 

 obrana České republiky a Armáda ČR 

 Policie ČR 

 obecní policie a ostatní bezpečnostní sbory 

 zpravodajské sluţby 

 krizové řízení a integrovaný záchranný systém 

 Hasičský záchranný sbor ČR 

 ochrana utajovaných skutečností 

 

Hasičský záchranný sbor ČR lze pak jako bezpečnostní sbor povaţovat za součást správy 

bezpečnosti a obrany České republiky, kdy současně vykonává vedle poţárně bezpečnostní 

činnosti i veřejnou správu v přímé působnosti jako správní úřad.  
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4.2. Hasičský záchranný sbor  jako bezpečnostní sbor 

 

 Právní řád České republiky neobsahuje definici bezpečnostního sboru, který v ust. § 1, 

odst. 1 zák.č. 361/2003 Sb. o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů definuje 

výčtem těch státních orgánů, které za bezpečnostní sbor povaţuje. Bezpečnostním sborem  

se podle tohoto ustanovení rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České 

republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská sluţba České republiky, Bezpečnostní 

informační sluţba a Úřad pro zahraniční styky a informace. Z uvedeného je zřejmé, 

 ţe zákonodárce bez dalšího označil Hasičský záchranný sbor jako celek za bezpečnostní. 

Nepřihlíţel ale k jeho zvláštnímu charakteru, kdy vedle působnosti na úseku likvidace poţárů, 

mimořádných událostí a dalších krizových stavů vystupuje jako správní úřad.  

 

 Těţiště činnosti Hasičského záchranného sboru je nutno spatřovat především v rámci 

úkolů stanovených zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému 

 a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.  Některé z úkolů na úseku přímého výkonu 

poţární ochrany pak upravuje i zák.č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně. Tyto úkoly lze 

vyjmenovat následovně: 

 

1) Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR  na úseku přímého výkonu poţární 

ochrany: 

a) po projednání s Ministerstvem obrany organizuje poţární ochranu pro období stavu 

ohroţení státu a válečného stavu a zabezpečuje přípravu na činnost v tomto období,  

b) řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon sluţby v jednotkách 

poţární ochrany, 

c) zabezpečuje výzkum a vývoj, 

d) stanoví postup zjišťování příčin vzniku poţárů a v závaţných případech 

 se zjišťování těchto příčin zúčastňuje; zpracovává rozbory příčin vzniku poţárů, 

e) stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku 

poţární ochrany a podílí se na jejím zabezpečování, 

f) vytváří a provozuje informační systém poţární ochrany, 

g) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek poţární ochrany  

a ústřední řízení záchranných prací, 
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h) zabezpečuje statistické sledování poţárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek 

poţární ochrany, 

i) zabezpečuje provádění poţárně technických expertíz,  

j) zajišťuje mezinárodní spolupráci hasičského záchranného sboru.  

 

2) Hasičský záchranný sbor kraje: 

a) zpracovává koncepci poţární ochrany kraje, 

b) odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru 

kraje, 

c) zabezpečuje výstavbu a údrţbu objektů pro potřeby hasičského záchranného sboru, 

d) řídí po odborné stránce výkon sluţby v jednotkách poţární ochrany, 

e) koordinuje zabezpečování poţární ochrany v kraji s ostatními orgány, 

f) soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek 

sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí, 

g) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek poţární ochrany 

a řízení záchranných prací, 

h) zabezpečuje statistické sledování poţárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek 

poţární ochrany na území kraje, 

i) v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, 

velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných 

hasičů podniků, 

j) zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu poţární ochrany v kraji a předkládá 

 ji krajskému úřadu, 

k) zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku poţární 

ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem. 

  

V rámci plnění uvedených činností vykonává nepochybně Hasičský záchranný sbor 

působnost bezpečnostního sboru při zajišťování obrany a bezpečnosti státu ve stejném rozsahu 

jako sloţky Policie ČR v rámci tzv. přímého výkonu sluţby. Zde je nutno k postavení 

Hasičského záchranného sboru  přistupovat i z pohledu tradice minulého století, kdy prakticky 

jiţ od dob protektorátu Čechy a Morava byl předchůdce dnešního hasičského sboru ( jak bylo jiţ 

výše uvedeno ) budován na vojenském principu jako vojensky organizovaný bezpečnostní sbor. 

Na německý základ z dob druhé světové války navázal po roce 1948 Sbor poţární ochrany jako 
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vojensky organizovaný sbor sovětského typu s vnitřní organizací a strukturou obdobnou 

poţárním sborům v SSSR. Vojenská organizace Hasičského záchranného sboru  zasahuje i do 

jeho sloţek, které působí jako správní úřady v rámci tzv. nepřímého výkonu.  

Domnívám se, ţe pokud hodnotíme postavení Hasičského záchranného sboru jako 

bezpečnostního sboru s vojenskou organizací, má uvedená struktura své logické opodstatnění jen 

v rámci přímého výkonu poţární ochrany. Zde má nedílná velitelská pravomoc a systém řízení 

vojenského typu své opodstatnění. Zcivilnění si je moţné představit u sloţek Hasičského 

záchranného sboru zařazených do tzv. nepřímého výkonu, které zajišťují logistickou podporu, 

resp. vzdělávání, tedy to, co se v terminologii padesátých let minulého století nazývalo „týlem“.  

Sem logicky patří kompletní struktura ekonomického úseku 

 či hasičské vzdělávání.  

Vhodnou analogii optimálnější organizační struktury lze v této souvislosti hledat 

například u prvorepublikové Sluţby vězeňské stráţe, po Únoru 1948 transformované ve Sbor 

nápravné výchovy, která se členila na Vězeňskou sluţbu stráţní, správní a právní, kdy toliko 

Vězeňská sluţba stráţní (tzv. „bachaři“) byla organizována jako vojensky organizovaný 

uniformovaný sbor ve sluţebním postavení jeho příslušníků ve vojenských hodnostech. 

Zbývající sloţky systému byly sloţky neuniformované, organizované na funkčním principu. 

 

V případě, ţe bychom přijali shora uvedený systém organizace Hasičského záchranného 

sboru jako bezpečnostního sboru, lze si jej představit ve dvou základních liniích organizační 

výstavby, a to v rovině  

 přímého uniformovaného výkonu, kam by spadaly jednotky hasičských záchranných 

sborů zajišťující likvidaci poţárů, havárií a mimořádných událostí a  

 nepřímého neuniformovaného výkonu, kam by spadal tzv. týl, tedy zejména ekonomické 

a ostatní logistické zajištění přímého výkonu, hasičské školství, prevence apod. 

 

Diskuse by mohla být vedena směrem k úvahám, zda by měli být pracovníci Hasičského 

záchranného sboru v nepřímém výkonu zařazeni do sluţebního poměru s rovnocenným 

postavením jako příslušníci Hasičského záchranného sboru zařazení 

 do přímého výkonu. Podrobněji se této otázce budou věnovat na jiném místě této práce. Mám za 

to, ţe v obecné rovině je nutno odmítnout princip, kdy pracovníci, vykonávající jednu 

 a tutéţ srovnatelnou práci v rámci rozličných sloţek, poţívají zásadně odlišných výhod. Zatímco 

přímý výkon poţární ochrany je specifický, výjimečný a nezastupitelný a obdobně jako přímý 

výkon policejní sluţby zařazení do sluţebního poměru vojenského typu zcela odůvodňuje, výkon 
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administrativy, školství, prevence, logistiky a podobných činností, které 

 v identické formě, i kdyţ s odlišným obsahem, vykonávají pracovníci jiných resortů, 

neodůvodňuje výsadu sluţebního poměru těchto pracovníků.  

 

4.3. Hasičský záchranný sbor jako správní úřad 

 

Schizofrenní postavení Hasičského záchranného sboru spočívá v tom, ţe vedle typicky 

bezpečnostní činnosti v rámci oprávnění, daných zákonem o IZS a zákonem o krizovém řízení, 

jakoţ i výkonem vlastní poţárně bezpečnostní činnosti, vykonává i úkoly na úseku veřejné 

správy. Tyto úkoly pak vykonává v rámci činností, jejichţ ekvivalent v jiných oblastech veřejné 

správy vykonávají úřady obcí s rozšířenou působností nebo dokonce i úřady pověřených obcí  

či obcí základního typu. Zde plní Hasičský záchranný sbor úkoly standardního správního úřadu, 

tedy vykonává veřejnou správu v rámci správních řízení v konkrétních věcech.  Je tedy  

správním úřadem stejného typu, jako kterýkoliv jiný správní úřad. Tyto úkoly vymezuje 

především zák.č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, a to v ustanovení § 24-26. Působnost 

Hasičského záchranného sboru je zde rozdělena do dvou jeho základních věcných rovin, a to na: 

 působnost, kterou zajišťuje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, jako 

součást ministerstva vnitra vykonávající jeho působnost ústředního správního úřadu 

 na úseku správy poţární ochrany a  

 působnost, kterou zajišťují hasičské záchranné sbory kraje, jako základní sloţky správního 

úřadu v postavení místní správy. 

 

Mezi tyto základní úkoly, které zákon [15]  taxativně vyjmenovává,  patří zejména: 

1)    V rámci působnosti GŘ HZS jako součásti MV na úseku poţární ochrany 

a) schvalování koncepci organizace a rozvoje poţární ochrany, 

b) předkládání návrhů rozpočtu hasičského záchranného sboru a návrhů na poskytnutí 

dotací občanským sdruţením, předkládání návrh účelové dotace pro jednotky sborů 

dobrovolných hasičů obcí, a to ministerstvu financí 

c) zabezpečování ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování finančních 

prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu poţární 

techniky pro obce, jejichţ jednotky poţární ochrany jsou určeny poţárním 

poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod (dále jen "vybrané 

obecní úřady"), 
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d) výkon státního poţárního dozoru a plnění úkolů dotčeného orgánu státní správy  

na úseku poţární ochrany, 

e) poskytování odborné a metodické pomoci při posuzování dokumentace staveb 

 a technologií zvláštního významu, 

2)   V rámci působnosti Hasičský záchranný sbor kraje, jako orgánu místní zprávy pak 

zejména: 

a) vykonává státní poţární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku poţární 

ochrany, 

b) kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku poţární ochrany 

c) projednává přestupky a správní delikty na úseku poţární ochrany, 

 

Kdyţ srovnáme postavení Hasičského záchranného sboru jako správního úřadu, 

neexistuje jediné logické odůvodnění, proč zákonodárce ponechal sboru shora uvedené 

pravomoci správního úřadu stejného typu, které jiným správním úřadu přímo zřízených státem 

odebral a formou přenesené působnosti je přenesl na obce.  

Od roku 1989, zejména pak od roku 1998,  probíhá v České republice reforma veřejné 

správy, jejímţ základním nosným prvkem je postupné přenášení výkonu veřejné správy 

 ze státu na územně samosprávné celky. Prvním logickým krokem bylo zrušení národních 

výborů a vznik obecního zřízení. Následně následovalo zrušení okresních úřadů, jako posledních 

z prvků všeobecné místní správy a opětovného následného přesunu jejich kompetencí na nově 

definovaný typ obce s rozšířenou působností. Od roku byly pravomoci přesunuty  na nově 

definované krajské zřízení, jeţ vytvořilo vyšší stupeň územně samosprávného celku. Mezi 

takový přesun kompetencí patřil i přesun takových činností, jako je správa na úseku ţivotního 

prostředí, správa na úseku památkové ochrany apod. Ušetřen nebyl ani výkon státní správy do té 

doby vykonávaný Policií ČR, kdy z její působnosti přešly na obce zejména kompetence na úseku 

správních deliktů, pravomoci nyní zajišťované dopravními a silničními správními úřady  

a především pravomoci na úseku cestovních dokladů a dokladů totoţnosti.  

Pokud jde o poţární ochranu, došlo ke zrušení přímého výkonu veřejné správy 

zajišťované na úseku okresů tehdejšími okresními útvary poţární ochrany. Stávající úkoly 

poţární ochrany v rámci přímého výkonu veřejné správy ale nepřešly v plném rozsahu 

 na obce a kraje, nýbrţ byly zachovány v rámci působnosti Hasičského záchranného sboru kraje. 

 

Toto řešení musí kaţdý rozumný člověk povaţovat za nehospodárné a zejména 

nesystémové z pohledu celkové organizace veřejné správy jako celku. Pokud celková koncepce 
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veřejné správy směřuje k přesunu kompetencí ze státu na orgány územní samosprávy, bylo by 

logické, ţe tak bude postupováno ve všech oblastech výkonu veřejné správy, včetně oblastí 

specializovaných, a ne pouze jen v některých oblastech. Proto například nebyly důvody pro 

vytvoření speciálních orgánů ochrany ţivotního prostředí či státní památkové péče, popř. 

speciálních stavebních úřadů na úseku správy vodního hospodářství, jeţ by byly státními orgány. 

Neexistuje ani důvod pro ponechání výkonu veřejné správy v oblasti poţární ochrany  

na Hasičském záchranném sboru ČR. Jestliţe zákonodárce přenesl některé úkoly na úseku 

poţární ochrany na obce, zejména pak většinu pravomocí, které zajišťovaly okresní úřady  

a jednotky poţární ochrany na úrovni okresu, mohl na obce s rozšířenou působností a zejména 

pak kraje přenést i zbytek výkonu veřejné správy, který ponechal v působnosti Hasičského 

záchranného sboru kraje. Jde zejména o  působnost na úseku správních deliktů a stavebního 

řádu.  

 

Postupný trend směřuje k přesunům výkonu veřejné správy na úseku správních deliktů 

z pravomoci bezpečnostních sborů na orgány územně samosprávných celků. V dané souvislosti 

zůstává těmto bezpečnostním sborům působnost pouze ve specifické části správních deliktů, 

kterými jsou správní disciplinární (kázeňské) delikty. S výjimkou Hasičského záchranného sboru 

ČR a Celní správy tak v praxi u ostatních bezpečnostních sborů  zůstává v působnosti jiţ jen 

malá část působnosti na úseku správních deliktů, jako například rozhodování Policie ČR  

o některých správních deliktech na úseku zbraní apod. Pokud je mi známo, uvaţuje  o přesunu 

výkonu veřejné správy na úseku i těchto deliktů z působnosti bezpečnostních sborů na orgány 

územně samosprávných celků. 

 

4.3.1. Organizační a systémové hledisko 

 

 Jak jsem výše naznačil, rozhodl se zákonodárce pro reformu veřejné správy formou 

přesunu kompetencí na úseku výkonu veřejné správy ze státu a jeho státních orgánů na obce 

 a kraje. Jedním z těchto důvodů mohlo být i posílení výkonu tzv. volené zastupitelské 

demokracie. Dalším moţným důvodem mohly být důvody ekonomické, kdy se po přesunu 

daných kompetencí k výkonu veřejné správy ze státu na obce přesunulo i jejich financování  

ze státního rozpočtu na veřejné rozpočty. Stát tak přestal hradit výkon veřejné správy v celém 

rozsahu ze státního rozpočtu.  V současnosti hradí pouze část těchto nákladů formou příspěvku 

na výkon veřejné správy. 
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 V dané souvislosti se lze domnívat, ţe neexistuje důvod pro to, aby byl Hasičskému 

záchrannému sboru  ponechán výkon veřejné správy na úseku správních deliktů v rozsahu, 

v jakém ji v současnosti vykonává. Za daleko logičtější lze povaţovat přesun veřejné správy 

v oblasti všech přestupků a ostatních správních deliktů fyzických a právnických osob 

 na orgány obcí a krajů, jeţ by mohly do budoucna přestavovat obecný správní úřad, rozhodující 

o přestupcích a ostatních správních deliktech fyzických a právnických osob. Pokud by se 

Hasičský záchranný sbor stal pouze bezpečnostním sborem bez přímého výkonu veřejné  

správy - s výjimkou řízení o disciplinárních (kázeňských) deliktech vlastních příslušníků, -  

- nevedl by do budoucna jiţ ţádná správní řízení v postavení samostatného správního úřadu.

 Obdobně jako v případě správních deliktů lze definovat i záměr přesunu výkonu veřejné 

správy z Hasičského záchranného sboru na obce a kraje i v rámci stavebního řízení. V dané 

souvislosti lze povaţovat za nesystémové, aby Hasičský záchranný vykonával působnost 

správního úřadu při výkonu státní správy stavebního řádu a územního plánování. 

 A to ať jiţ ve formě speciálního správního úřadu nebo dotčeného správního úřadu vydávajícího 

v dané souvislosti závazná stanoviska. Výkon této specializované veřejné správy je svojí náplní 

zcela odlišný od likvidace poţárů a havárií a vyţaduje úředníky, nikoliv hasiče. Pokud by se stát 

rozhodl ponechat si výkon této části veřejné správy ve své působnosti, jeví 

 se jako optimální řešení pověření jeho výkonem např. tzv. „poţární policii“ jíţ se bude věnovat 

v následující kapitole. 

 Pokud lze shrnout organizační a systémové hledisko daného problému, jako nejvhodnější 

se mi zdá oddělení přímého výkonu veřejné správy na úseku poţární ochrany  

od Hasičského záchranného sboru  jako bezpečnostního sboru a její přenos na orgány územně 

samosprávných celků 

 

4.3.2. Ekonomické hledisko 

 

 Vedle systémového a organizačního hlediska je nutno na výkon veřejné správy, 

zajišťované Hasičským záchranným sborem nahlíţet i z pohledu ekonomického.  

Na jedné straně se můţeme domnívat, ţe je daný výkon veřejné správy zajišťován 

v rámci jiţ existujícího organizačního systému státního orgánu. Na straně druhé je nutno 

přihlédnout k tomu, ţe výkon dané části veřejné správy zajišťuje bezpečnostní sbor svými 

příslušníky, kteří v daném případě neplní úkoly pro bezpečnostní sbor charakteristické.  Jsou  

to v podstatě úředníci státní správy bez jakékoliv provázanosti na plnění úkolů Hasičského 
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záchranného sboru při likvidaci poţárů a havárií. Tím, ţe stát zajišťuje výkon veřejné správy 

prostřednictvím příslušníků bezpečnostních sborů, vynakládá nadbytečně finanční prostředky  

na jejich ohodnocení a sociální zabezpečení. Tyto finanční prostředky pak schází při  ohodnocení 

příslušníků Hasičského záchranného sboru, podílejících se na tzv. přímém výkonu. Z pohledu 

státu by pak došlo k další úspoře rozpočtových prostředků, pokud 

 by zákonodárce přenesl výkon veřejné správy v celém, výše naznačeném rozsahu, buď 

 na orgány územně samosprávných celků, nebo, jak jsem jiţ uvedl,  na nově zřízenou Poţární 

policii. Ta by byla budována jako správní úřad na pracovně právním základu, nikoliv jako 

bezpečnostní sbor tvořený příslušníky ve sluţebním poměru. 

 

4.3.3. Požární policie 

 

 Za optimální řešení by asi bylo moţné povaţovat zřízení Poţární policie, která by 

převzala působnosti Hasičského záchranného sboru na všech ostatních úsecích výkonu veřejné 

správy, zejména pak jeho působnost ve správním řízení. Poţární policie by pak jako správní úřad 

zajišťovala úkoly veřejné správy jak v postavení správního úřadu, který  

by takové řízení vedl, tak i jako dotčený správní úřad tam, kde by se jednalo např. o stavební  

či jiné správní řízení, dotýkající se problematiky poţární ochrany.  

 Poţární policii by bylo moţno budovat v rámci organizace ministerstva vnitra, jakoţto 

ústředního správního úřadu, jako zcela samostatný správní úřad, stojící samostatně v soustavě 

státních orgánů. Obdobně je tomu v případě Finančních úřadů, Úřadů práce, Správy sociálního 

zabezpečení apod. Její poměr k Hasičskému záchrannému sboru by pak mohlo být obdobný, jako 

je například postavení Státní energetické inspekce vůči Energetickému regulačnímu úřadu.  

Pokud by se v budoucnu začalo uvaţovat o zřízení Poţární policie jako samostatného 

správního úřadu, vykonávajícího působnost na úseku přímého výkonu veřejné správy, bylo 

 by logické, aby jej obsadil úředníky veřejné správy v pracovním poměru. Tímto by došlo 

k výraznému zcivilnění Hasičského záchranného sboru a přesunu části jeho kompetencí 

 do civilní sféry.  

 Na takto nově koncipovanou Poţární policii by pak bylo moţno přenést prakticky 

veškeré úkoly, které dnes plní Hasičský záchranný sbor v rámci správy poţární ochrany, 

 a které nejsou přímou likvidací poţárů a havárií,  popř. nejsou přímým výkonem působnosti 

v rámci IZS nebo v rámci krizového řízení.  
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Poţární policie nemusí existovat jako samostatný státní orgán úzce specializovaný 

 na výkon správy poţární ochrany. Lze ji vytvořit jako součást jiného státního orgánu, který  

by byl správním úřadem například pro celou oblast bezpečnostní politiky a krizového řízení, pod 

který by pak bylo moţno Poţární policii podřadit jako jeho samostatnou součást. Obdobně  

například v rámci jiného organizačního systému vystupuje jako samostatná součást Policie ČR 

například Národní protidrogová centrála, Úřad pro zahraniční styky a informace apod. Pokud  

by se tedy zákonodárce rozhodl pro zřízení univerzálního státního orgánu 

 na daném úseku veřejné správy bezpečnosti a obrany, který by nebyl bezpečnostním sborem,  

ale pouze správním úřadem, byla by Poţární policie jako jeho samostatná součást jeho logickým 

doplňkem. Pro srovnání lze na tomto místě zmínit dosud nerealizovanou snahu Ministerstva 

práce a sociálních věcí o zřízení jednotného Úřadu práce a sociálních věcí, který by jako státní 

orgán převzal jak působnost stávajících Úřadů práce, tak Správy sociálního zabezpečení,  

tak zejména působnost, kterou na daném úseku dosud zajišťují obce a kraje v rámci výkonu 

veřejné správy v přenesené působnosti. 

 

Domnívám se, ţe zřízení Poţární policie tvoří druhou alternativu k návrhu na oddělení 

výkonu veřejné správy od Hasičského záchranného sboru a jejího přesunu na územně 

samosprávné celky. 

 

4.4. Organizace Hasičského záchranného sboru ČR 

 Posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit ţivoty, zdraví obyvatel a majetek 

před poţáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor 

ČR je základní sloţkou  integrovaného záchranného systému, který zabezpečuje koordinovaný 

postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními sloţkami IZS  

i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými 

osobami, neziskovými organizacemi a sdruţeními občanů. 

Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti hraje stěţejní roli i v přípravách státu 

 na mimořádné události. Od roku 2001, kdy došlo ke sloučení Hasičského záchranného sboru ČR 

s Hlavním úřadem civilní ochrany, má Hasičský záchranný sbor ČR ve své působnosti i ochrany 

obyvatelstva. [35]    
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Hasičský záchranný sbor ČR tvoří 

  Generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra,  

 14 hasičských záchranných sborů krajů,  

 Vyšší odborná škola poţární ochrany ve Frýdku-Místku   

 Střední odborná škola poţární ochrany a  

 Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně.  

Součástí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jsou také vzdělávací, 

technická a účelová zařízení:  

 Odborná učiliště poţární ochrany (ve Frýdku-Místku, Brně, Chomutově a Borovanech), 

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč,  

 Technický ústav poţární ochrany Praha,  

 Opravárenský závod Olomouc a  

 Základna logistiky Olomouc 

 

4.5. Jednotky Hasičského záchranného sboru ČR 

  

 Jak jiţ bylo naznačeno, tíha poţární ochrany v České republice leţí na jednotkách 

Hasičského záchranného sboru ČR. Jednotky Hasičského záchranného sboru ČR jsou začleněny 

pod Hasičský záchranný sbor kraje. Sluţbu v nich vykonávají příslušníci Hasičského 

záchranného sboru ČR.    

4.6. Zřízení Hasičských záchranných sborů krajů  

  

 Hasičský záchranný sbor ČR byl zřízen ke dni 1.1.2001, kdy nabyl tento zákon účinnosti. 

Zákon o Hasičském záchranném sboru č 238/2000Sb., sjednotil organizační strukturu této státní 

organizace a koncentroval řízení poţární ochrany na krajské úrovni. Podle tohoto zákona  

je sídlem Hasičského záchranného sboru ČR krajské město a v čele Hasičského záchranného 

sboru kraje stojí ředitel. 
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4.7. Organizační struktura GŘ Hasičského záchranného  sboru ČR 

 

 GŘ Hasičského záchranného sboru ČR je organizační sloţkou MV ČR, jeţ plní úkoly 

ministerstva v poţární ochraně. Řídí sbory jednotlivých krajů a rovněţ je vrcholným řídícím 

orgánem škol poţární ochrany zřizovaných ministerstvem. V čele GŘ Hasičského záchranného 

sboru ČR stojí generální ředitel, který je zároveň náměstkem ministra vnitra. Generální ředitel 

má tři náměstky, kteří spravují jednotlivá hlavní oblasti, jeţ spadají pod GŘ Hasičského 

záchranného sboru (viz. Příloha č. 6). Pod náměstka zabývajícího se přímo jednotkami poţární 

ochrany a jejich činností patří odbory:  

a) IZS a výkonu sluţby,  

b) operačního řízení,  

c) komunikačních a informačních systému.  

 Do jeho oblasti působnosti patří rovněţ Technický ústav poţární ochrany. Dalším 

náměstkem generálního ředitele je náměstek pro prevenci a civilní ochranu. V této oblasti jsou 

zřízeny odbory:  

a) prevence,  

b) ochrany obyvatelstva a krizového řízení,  

c) CNP (civilní nouzové připravenosti) a strategií.  

 Náměstkovi pro prevenci a civilní ochranu podléhá i institut ochrany obyvatelstva. 

Posledním náměstkem je náměstek pro materiální zabezpečení, který řídí odbory:  

a) správy majetku,  

b) provozní a správy majetku.  

Dále mu podléhá  Opravárenský závod Olomouc a Základny logistiky Olomouc.  

 Agendu GŘ Hasičského záchranného sboru ČR  řídí kancelář v jejímţ čele stojí ředitel 

kanceláře. Kancelář má následující oddělení:  

a) právní,  

b) personální a vzdělání,  

c) organizační,  

d) pracoviště redakce,  

e) pracoviště zahraniční spolupráce.  

Pod kancelář generálního ředitele spadají i učiliště poţární ochrany. [35]    
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4.8. Organizační struktura Hasičského záchranného sboru kraje  

 

 V čele Hasičského záchranného sboru kraje stojí ředitel, kterému jsou podřízeni tři 

náměstci a vedoucí kanceláře ředitele Hasičského záchranného sboru kraje. Náměstek úseku IZS 

a operačního řízení řídí odbor IZS a sluţeb, jeţ má dvě oddělení a to oddělení sluţeb 

 a oddělení IZS a operačního řízení, a odbor operačního řízení. Náměstek úseku ekonomiky řídí 

odbor finanční a odbor správ majetku. Posledním náměstkem ředitele Hasičského záchranného 

sboru kraje  je náměstek pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti, který řídí odbor 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení a odbor prevence. Agendu  krajského ředitelství vede 

kancelář ředitele kraje v čele s vedoucím kanceláře krajského ředitele. Kancelář ředitele kraje má 

oddělení právní, organizační, personální a samostatné pracoviště kontroly.  

 

Česká republika zajišťuje občanům pomoc při zdolávání poţárů a provádění záchranných 

prací při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech vysláním poţárních jednotek. 

Povinnost zřizovat jednotky poţární ochrany mají i další subjekty. Vytváří se tak systém 

vzájemné pomoci, který vytváří předpoklad k poskytnutí pomoci občanům. Tento systém 

poskytnutí pomoci v určeném časovém období a s předem stanoveným počtem jednotek poţární 

ochrany řeší zákon o poţární ochraně. [35,41]    

 

V České republice rozeznáváme tyto druhy jednotek poţární ochrany: 

a) Jednotky hasičského záchranného sboru kraje, která je sloţena z příslušníků, 

b) jednotky hasičského záchranného sboru podniku, která je sloţena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce 

jako své  zaměstnání, 

c) jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která je sloţena z fyzických osob, které 

zpravidla      nevykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, 

d) jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku, která je sloţena ze zaměstnanců právnické 

osoby nebo  podnikající fyzické osoby, kteří zpravidla nevykonávají v této jednotce jako 

své      zaměstnání. 

 

Kaţdý druh jednotky poţární ochrany má svou operační hodnotu. Tato hodnota vypovídá 

o schopnosti jednotky poţární ochrany provádět činnost při zdolávání poţárů 
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 a záchranných pracích při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Operační 

hodnotu jednotky poţární ochrany tvoří: 

 doba výjezdu po vyhlášení poplachu, 

 územní působnost. 

 

Doba výjezdu je časový úsek od vyhlášení poplachu jednotce do jejího výjezdu 

 z místa dislokace. Tento časový úsek je pro různé druhy jednotek PO stanoven právním 

předpisem. Územní působnost je optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu jednotky 

poţární ochrany k místu zásahu, vyjádřená dobou jízdy v minutách, která vymezuje prostor 

jejího působení, tzv. hasební obvod. [4] Podle územní působnosti jsou pro účely plošného 

rozmístění rozděleny jednotky poţární ochrany (JPO) do šesti kategorií (dále jen "JPO I" 

 aţ "JPO VI"): 

 JPO I, JPO II a JPO III mají územní působnost přesahující katastrální území obce, 

 ve které  jsou dislokovány, 

 JPO IV, JPO V, JPO VI mají územní působnost omezenou na obec nebo objekt 

zřizovatele. 

 

Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky poţární ochrany skupiny, druţstva, čety 

 a odřady. Základní organizační jednotkou je druţstvo. Druţstvo se skládá z velitele a dalších 

pěti osob. Druţstvo o sníţeném počtu členů se skládá z velitele a dalších tří osob. Skupinu tvoří 

vedoucí skupiny a nejméně 1 hasič. Četa se skládá z velitele čety a dvou a více druţstev. Odřad 

se skládá z velitele odřadu, dále z čet, druţstev nebo skupin jednoho nebo několika druhů 

jednotek. Jednotky hasičského záchranného sboru kraje jsou na území kraje dislokovány  

na centrálních stanicích a pobočných stanicích (viz. Příloha 2). 

Do vybavení jednotek poţární ochrany můţe být zařazena jen ta poţární technika  

a věcné prostředky poţární ochrany, pokud byly určeny k pouţívání Ministerstvem vnitra. 

Dislokace jednotek poţární ochrany musí být volena tak, aby objekty nebo katastrální území 

obce, byly podle stupně nebezpečí zabezpečeny poţadovaným mnoţstvím sil a prostředků 

 a aby byla splněna poţadovaná doba jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky 

plošného pokrytí území  okresu. Zařazení jednotek poţární ochrany do kategorií určuje HZS 

kraje. Doba dojezdu jednotky do místa zásahu je závislá zejména na vzdálenosti místa dislokace 

jednotky od místa nehody, na dopravních podmínkách (charakter terénu, hustota dopravy,..)  

a povětrnostních podmínkách. 
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Pro názornost a lepší pochopení problematiky uvádím tabulky plánovaného počtu 

jednotek, plošného pokrytí, rozmístění stanic a jejich typů v přílohách 2-5 této práce. 

 

Některé jednotky poţární ochrany jsou svým vybavením předurčeny pro provádění 

speciálních činností nad rámec své územní působnosti. Jednotky hasičského záchranného sboru 

kraje předurčuje ministerstvo vnitra. Výkon sluţby v jednotce hasičského záchranného sboru 

kraje a v jednotce hasičského záchranného sboru podniku je organizován ve směnách. 

Směna se skládá z nejméně jednoho druţstva a dalšího nezbytného počtu příslušníků odborných 

sluţeb. V rámci výkonu sluţby se jednotka nachází ve stavu organizačního nebo operačního 

řízení. [35]    

 

4.9. Organizační řízení 

 

Výkon sluţby příslušníků, zaměstnanců podniků a osob vykonávajících sluţbu 

 v dobrovolné jednotce jako svoje zaměstnání (dále jen "profesionální hasiči nebo také hasiči z 

povolání") je organizován na stanicích ve směně tak, aby po dobu 24 hodin byla zajištěna 

akceschopnost jednotky v souladu se zákonem o poţární ochraně. Střídání směn profesionálních 

hasičů se provádí při současné přítomnosti hasičů, kteří sluţbu končí a kteří do sluţby nastupují. 

Při střídání směn si hasiči vzájemně předají úkoly, poţární techniku, věcné prostředky poţární 

ochrany a další prostředky potřebné pro výkon sluţby. Velitel jednotky provede kontrolu, zda 

hasiči nastupující směnu jsou na výkon sluţby dostatečně připraveni a upřesní jejich organizační 

zařazení. Hasiči nastupující směny upozorní velitele jednotky na všechny skutečnosti, které by 

mohly nepříznivě ovlivnit výkon sluţby včetně své případné nepřipravenosti na výkon sluţby. O 

nedostatcích a závadách zjištěných při předání sluţby, které nebyly ihned odstraněny, provádí 

velitel jednotky záznam ve stráţní knize, včetně záznamu o přijatých opatřeních. Nemůţe-li 

jednotka po dobu výkonu sluţby ve směně nepřetrţitě udrţet akceschopnost, velitel jednotky to 

bezodkladně oznámí operačnímu středisku. 
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4.10. Operační řízení 

 

Operační řízení jednotky poţární ochrany nastává za situace, kdy je na stanici nahlášena 

událost, která směřuje ke zdolávání poţárů a provádění záchranných prací při ţivelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech. 

 

5. Aktuální legislativní úprava dané problematiky. 

 

5.1. Přehled právní úpravy 

 

  Oblast poţární ochrany v současnosti upravena  zákony, ale zejména tzv. podzákonnými 

normami, zejména nařízeními vlády a vyhláškami ministerstva vnitra. Správa poţární ochrany je 

dále v některých případech upravena nařízeními kraje a obecně závaznými vyhláškami obcí.  

Základními prameny jsou zákony: 

 Zákon č.133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o PO)  

 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o HZS) 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS) 

 Zákon  č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

5.2. Požární ochrana  

 

     Účelem zákona  č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o poţární ochraně“) bylo vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů 

a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci při ţivelných pohromách a jiných 

mimořádných událostech. Vymezuje povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy 

 na úseku poţární ochrany, jakoţ i postavení a povinnosti jednotek poţární ochrany. Hasičský 
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záchranný sbor je zde vymezován především jako správní úřad ve svém institucionálním 

vymezení. 

 

     Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku poţární ochrany jsou 

tímto zákonem stanoveny tak, ţe míra zákonem stanovených povinností odpovídá míře 

poţárního nebezpečí vykonávaných činností. Tyto činnosti musí být přesně specifikovány 

 a definovány, aby se maximálně omezily  pochybnosti a odstranily různé výklady toho 

 či onoho  ustanovení zákona. 

 

     Ministerstvo vnitra a Hasičský záchranný sbor kraje jsou správními úřady na úseku poţární 

ochrany. Úkoly státní správy na úseku poţární ochrany stanovené na základě tohoto zákona byly 

jiţ zmíněny v předcházejících kapitolách této práce.[34]    

 

5.3. Legislativa Evropské unie ve vztahu k oblasti požární ochrany 

 

     V jednotlivých evropských zemích je poţární ochrana řešena na základě národních předpisů. 

Tyto předpisy ale musí obsahovat prvky slučitelnosti. Po vstupu České republiky do Evropské 

unie bylo tedy nutné provést legislativní změny v oblasti poţární prevence 

 a ochrany obyvatelstva tak, aby principům poţární ochrany v unii odpovídaly. 

 

5.4. Ochrana obyvatelstva 

 

Účelem ochrany obyvatelstva z hlediska Evropské unie je zajistit ochranu obyvatelstva, 

ţivotního prostředí a majetku. Tato oblast je v Evropské unii řešena v rámci ředitelství  

pro ţivotní prostředí (DG Environmental), oddělení civilní ochrany a ekologických havárií. 

 

      Pro harmonizaci práva byl přijat V roce 2000 byl v České republice přijat rozsáhlý 

soubor tzv. krizových zákonů, coţ bylo důsledkem harmonizace práva v oblasti ochrany 

obyvatelstva České republiky s právem Evropské unie. Spektrum poţadavků v této oblasti 

naplňují především zákony o integrovaném záchranném systému a o krizovém řízení. Česká 

republika také akceptovala zásady  a principy ochrany obyvatelstva v Evropské unii v nové 

Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, kterou vláda České 

republiky schválila svým usnesením č. 417. 
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      Zásadní význam v této oblasti má rozhodnutí Rady č. 2001/792/EC, Euratom, tzv. 

Mechanismus Společenství zaměřený na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích 

v oblasti civilní ochrany. Hlavním úkolem začlenění tohoto dokumentu v podmínkách České 

republiky je zejména zapojení do mechanismu výměny informací 

 a  vytvoření databáze expertů, schopných vyhodnotit různé druhy mimořádných událostí. 

Důleţité je také zapojení do systému výcviku a školení expertů a zásahových týmů  

pro mezinárodní zásahový tým, který bude sloţen z jednotlivých týmů členských států. 

 

      Hasičský záchranný sbor se rovněţ zapojil do evropských projektů v oblasti statistiky. 

Údaje ze zásahů při ţivelných pohromách, lesních poţárech atd. jsou pravidelně předávány 

v rámci programu NEDIES. V oblasti prevence a krizového řízení jsme zapojeni do programu 

SPIRS. [34]    

 

6.   Zhodnocení současného postavení hasičů jako příslušníků   

      bezpečnostního sboru z pohledu historického vývoje. 

 

 Spolu s nárůstem výskytu poţárně bezpečnostních rizik v souvislosti s dynamicky 

narůstajícím rozvojem průmyslové výroby roste i význam poţární ochrany, které v  zajišťuje 

vedle likvidace poţárů a havárií jejich důslednou prevenci. Organizace poţární ochrany 

zaznamenala v uplynulých padesáti letech natolik významné změny  a bude zřejmě trvat ještě 

dlouho, neţ se s celou řadou některých negativních zásahů vypořádá. 

 

6.1. Vývoj postavení hasičů jako příslušníků bezpečnostního sboru 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno v úvodní kapitole o historii hasičů na našem území, konec 

 19. století a první polovina 20. století proběhla ve znamení profesionalizace hasičských sborů, 

organizovaných převáţně městy. Státní organizace hasičských sborů v celorepublikové úrovni 

vznikla aţ v době německé okupace převzetím německého systému organizace hasičských sborů, 

který byl v druhé polovině 20. století nahrazen sovětských systémem organizace veřejných 

poţárních sborů, jeţ se koncem minulého století přetransformovaly 

 ve Sbor poţární ochrany. Sbor poţární ochrany se pak zákonem 238/2000 Sb. změnil 

 na Hasičský záchranný sbor ČR.  
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 Zde stojí za zmínku připomenout, ţe aţ do vzniku sluţebního poměru příslušníků 

Hasičského záchranného sboru ke státu existoval pracovně právní vztah příslušníků tehdejších 

Sborů poţární ochrany a jim předcházejících veřejných poţárních sborů ke konkrétnímu 

národnímu výboru, který byl dle zákonné úpravy jejich zřizovatelem. Jednalo se tedy o stejný 

systém, který dnes existuje v případě stráţníků obecních policií. Přesto tehdejší zákonodárce 

promítl vojenskou organizaci příslušníků PO do podzákonné úpravy a zdůraznil ji především jak 

vy systému vojenské organizace a řízení PO, tak i v takových detailech, jako je systém 

vojenských hodností, srovnatelný s hodnostním systémem platným v Československé lidové 

armádě. Tento systém umoţnil existenci vojensky organizovaných sborů, řízených tehdejšími 

národními výbory. Pokud by takový systém zůstal zachován ve své původní podobě z dob 

socialismu, znamenal by nepochybně vznik poţadavků dalších profesních skupin, zajišťujících 

úkoly na úseku ochrany veřejného pořádku, srovnatelných s činností Hasičského záchranného 

sboru, jeţ jsou zřizovány či řízeny obcemi. Zákonodárce tak stál před dilematem, zda ponechá 

hasiče i nadále pod obcemi ve srovnatelném postavení jako obecní policie 

 a ustoupí od jejich vojenské organizace, tedy srovná je do analogické organizační soustavy, 

jakou má obecní policie, nebo připustí existenci sluţebního poměru s veškerými sociálními 

garancemi i pro stráţníky obecních policií a pracovníků zdravotní záchranné sluţby. To však 

nebylo s ohledem na zřizovatele obecních policií, kterými byly obce a v případě zdravotní 

záchranné sluţby i kraje, popř. nestátní subjekty, moţné. Proto došlo k vynětí Hasičského 

záchranného sboru jako veřejného poţárního sboru z působnosti obcí a podřazení jejich 

příslušníků ve sluţebním poměru přímo pod stát v působnosti ministerstva vnitra.  Vznik 

sluţebního poměru příslušníků HZS lze tedy datovat k okamţiku vynětí jeho příslušníků 

z pracovněprávního vztahu vůči obci a jejich podřazení ve sluţebním poměru pod ministerstvo 

vnitra. 

 Mimo organizaci Hasičského záchranného sboru ČR dnes zůstávají další kategorie 

hasičů, kterými jsou dobrovolní hasiči a pracovníci hasičských záchranných sluţeb podniků. 

Dobrovolní hasiči jsou v členském poměru ke Sboru dobrovolných hasičů, který je zřízen jako 

občanské sdruţení. Zde neexistuje ţádný pracovně právní vztah, natoţ pak sluţební poměr. 

Členové jednotek dobrovolných hasičů podniku nebo jednotek hasičského záchranného sboru 

podniku jsou v pracovním poměru k podniku, který dané jednotky zřídil na základě zákonné 

povinnosti nebo na základě dobrovolného principu. I kdyţ vykonávají v případě mimořádné 

situace nebo poţárního poplachu obdobné činnosti jako většina příslušníků Hasičského 

záchranného sboru ČR, nejsou ve sluţebním poměru. V praxi tedy vzniká v případě Hasičského 

záchranného sboru ČR stejná situace jako v případě Policie ČR ve srovnání s obecní policií,  
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kdy srovnatelná činnost na úseku ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti je vykonávána 

dvěma subjekty s rozdílným pracovněprávním poměrem. 

 

 

6.2. Zcivilnění Hasičského záchranného sboru 

 

 Jak jiţ bylo výše zmíněno, zákon č.  238/2000 Sb. zrušil  zřídil Hasičský záchranný  sbor 

ČR,  přičemţ jeho příslušníky a občanské pracovníky do něj převed ze Sboru poţární ochrany.  

I nadále však byl Hasičský záchranný sbor ČR koncipován  jako bezpečnostní  

a vojensky organizovaný sbor. Jedním z projevů nezájmu zákonodárce oprostit 

 se od původního sovětského modelu lze spatřovat v ponechání hierarchie vojenských hodností 

příslušníků Hasičského záchranného sboru, stejně tak ponechání původní vojenské organizace 

sboru. Zde bylo typické i pro ostatní bezpečnostní sbory zařazení pod ministerstvo vnitra, kam 

byl Hasičský záchranný sbor a jeho předchůdce, tedy Sbor poţární ochrany, 

 po roce 1950 začleněn.  

 

Argumenty, ţe jiná moţnost nepřipadala v úvahu, zde ale neobstojí. Po 1.1.1993 znal 

platný právní řád ozbrojenou sloţku podřazenou pod jiný ústřední orgán státní správy, jejíţ 

příslušníci byli ve sluţebním poměru. Tato sloţka ovšem nebyla organizovaná vojensky, tedy 

včetně vojenských hodností. Jednalo se o ozbrojenou sloţku celní správy. 

 

 Vojenský charakter Hasičského záchranného sboru má za následek, v návaznosti 

 na pokračující proces „demilitarizace“ veřejné správy, která je dědictvím z období 50. let, 

neustálé tlaky na proces zcivilnění. Tomuto procesu se nevyhnula ani Policie ČR, ani Vězeňská 

sluţba.  Je odůvodněn zejména převedením bývalých příslušníků Sboru poţární ochrany  

do správy Hasičského záchranného sboru, kam přešli jako osoby ve sluţebním poměru 

v původních hodnostech. K tomuto lze dodat domněnku, ţe pokud by měl Hasičský záchranný 

sbor charakter pouze bezpečnostního sboru, kdy vnějším znakovým projevem 

 by nebyly hodnosti, ale pouhé označení funkcí, neváţící na sebe hodnostní příplatky, tlak  

na její zcivilnění by nebyl tolik silný. 
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 Jednou z moţností zcivilnění části sboru je také, jak se domnívám, opuštění jeho 

vojenského charakteru jako bezpečnostního sboru a rozdělení pracovníků sboru např. na: 

 úředníky veřejné správy, zařazené k Hasičskému záchrannému sboru jako správnímu 

úřadu,  

 pracovníky Hasičského záchranného sboru zajišťující jeho logistiku a týl jako zaměstnance 

správní sloţky sboru, 

 příslušníky v přímém výkonu sluţby poţární ochrany, zařazené k jednotlivým sborům,  

a to ve sluţebním poměru s funkčním vyjádřením postavení v něm. 

Podmínkou úspěšného zcivilnění je však i důsledná restrukturalizace a úprava mzdových 

tarifů, včetně katalogů práce tak, aby odchodem konkrétního pracovníka  

ze sluţebního poměru neutrpěla při výkonu stejné práce jeho mzdová sloţka. 

 

 

6.3. Vzdělávací proces a odborná úroveň HZS 

 

 Obdobně jako v celé řadě jiných úseků veřejné správy, je i pro Hasičský záchranný sbor 

ČR významná otázka výchovy a vzdělávání jejích pracovníků.  

Vzdělávací proces je však moţno rozdělit do dvou základních rovin a to do roviny 

základní, kdy je poskytována základní výchova nově nastupujícím pracovníkům a do roviny 

nadstavbové, kdy jsou zdokonalováni ti pracovníci, kteří jiţ mají určitou praxi a pro které  

je tento proces zdrojem prohloubení jejich znalostí. Výchova a vzdělání však má příslušný efekt 

pouze v případě, kdy v tomto procesu aktivně působí lidé jak s teoretickými znalostmi,  

tak i praktickými zkušenostmi a jejími adresáty jsou lidé s odpovídajícími schopnostmi.  

Pokud některé z nich nebo obě schází, je výsledný efekt minimální a celkový výsledek pouze 

znehodnocuje celkový záměr. 
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7.  Příslušník HZS a služební zákon – pozitiva, negativa a zhodnocení  

     v kontextu veřejné  správy ČR. 

7.1. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 

  

Příslušníci Hasičského záchranného sboru přešli do reţimu sluţebního poměru 

 na základě zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru dne 1. ledna 2001. 

 

Myšlenka, ţe by měl být vytvořen nový sluţební zákon, který byl společný pro všechny 

příslušníky bezpečnostních sborů, pochází z počátku devadesátých let. V té době probíhala celá 

řada jednání mezi zástupci jednotlivých bezpečnostní sborů a ministerstev,  

do jejichţ resortu sbory patřily. Zpočátku se těchto rozprav účastnili také zástupci Ministerstva 

obrany a Armády České republiky, neboť podle původního plánu měl být zákon jednotný jak pro 

příslušníky bezpečnostních sborů, tak i pro vojáky z povolání. Jak je známo, rozhodlo se posléze 

Ministerstvo obrany pro vlastní právní úpravu sluţebního poměru vojáků z povolání  

a výsledkem tohoto rozhodnutí bylo přijetí zákona č. 221/1999Sb., o vojácích z povolání. Stojí 

jistě za zmínku, ţe tento zákon vytvořil na dlouhou dobu značný rozdíl v postavení mezi vojáky 

a příslušníky bezpečnostních sborů tím, ţe výrazně posílil právní postavení vojáků.  

 

Legislativní práce na přípravě nového zákona o sluţebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů začaly v polovině roku 1998. Příprava zákona byla ovlivněna celou řadou 

vzájemných souvislostí s vývojem právní úpravy zaměstnaneckých vztahů a jiných okolností. 

Zpracovatel zákona byl vázán zadáním vlády, aby příprava tohoto zákona byla úzce 

koordinována s přípravou zákona o státní sluţbě. Tento zákon je dnes známý pod poměrně 

dlouhým označením jako zákon č. 218/2002Sb., o sluţbě státních zaměstnanců ve správních 

úřadech a o odměňování  těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech 

(sluţební zákon).  Shoda měla panovat v základních principech zákona o sluţebním poměru 

 i sluţebního zákona. Toto zadaní ale nebylo vţdy vnímáno zainteresovanými stranami shodně. 

Názory na míru podobnosti obou zákonů se lišily. Zpracovatelé odmítali snahy, 

 aby byly v zákoně o sluţebním poměru obsaţeny shodné instituty s těmi, které obsahoval 

sluţební zákon s tím, ţe charakter obou sluţebních zákonů je odlišný. Je jistě značný rozdíl mezi 

sluţbou tzv. „civilní“ a sluţbou vykonávanou v podmínkách prosazování státní vůle 

mocenskými prostředky, ačkoli obojí je sluţba státu. Problémem se ukázalo také sjednocení 

stanovisek všech dotčených sloţek na základních pilířích sluţebního zákona, kdy některé sbory 



  42 

poţadovaly větší rozsah omezení práv příslušníků, zakotvení tzv. „kariérního řádu“ zase zcela 

nevyhovovalo sborům s menším počtem příslušníků atd. Příprava nového zákona 

 o sluţebním poměru byla také ovlivněna jistou averzí a nedůvěrou k bezpečnostním sloţkám, 

která do jisté míry přetrvávala ještě z dob před rokem 1989.  

 

Při přípravě zákona  bylo také poukazováno na přílišnou finanční náročnost celého 

projektu, neboť zákon obsahuje některá kompenzační opatření za náročnost sluţby příslušníků, 

kterých bylo v té tobě asi 72 tisíc. V době, kdy vrcholily přípravy zákona, navíc podnikla 

tehdejší vláda  některé kroky v rámci reformy veřejných financí. Došlo tak 

 ke sníţení poţadavku ze státního rozpočtu z původně schválených 11 miliard korun 

 na pouhou čtvrtinu, tedy 3 miliardy.[1]   

 

7.2. Služební poměr a jeho charakteristické rysy 

 

 Sluţební poměr příslušníků bezpečnostních sborů s účinností od 1.1.2007 upravuje zákon 

č. 361/2003 Sb. o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Přijetím zákona 

jednoznačně dochází ke zpřísnění reţimu sluţebního poměru. Je například moţné převést 

příslušníka do jiného sluţebního působiště bez jeho souhlasu, větší rozsah povinností 

se vztahuje i na dobu mimo výkon sluţby, je zavedena tuţší sluţební kázeň atd. Tato skutečnost 

by měla být na druhé straně kompenzována posílením právních jistot příslušníka. Celá řada změn 

a novelizací, které byly prosazovány různými skupinami v průběhu prosazování nového zákona, 

však původně zamýšlenou rovnováhu mezi zpřísněním reţimu výkonu sluţby a  zvláště 

zvýšením peněţitých nároků příslušníků zásadně narušila.  

 

 Nový zákon odděluje zaměstnanecký vztah příslušníků od ostatních zaměstnaneckých 

vztahů. Dochází k úplnému a definitivnímu legislativnímu oddělení soukromoprávních 

zaměstnaneckých poměrů, které upravuje zákoník práce, od sluţebního poměru.  

V duchu  zákona o sluţebním poměru se projevuje veřejnoprávní povaha sluţebního poměru 

jako právního poměru, v němţ vykonávají příslušníci sluţbu státu.  

 Nedostatkem zákona je však nedůsledné oddělení tzv. přímého výkonu úkolů 

bezpečnostního sboru od výkonu logistiky, týlového zabezpečení a obsluţných funkcí  

(tzv. nepřímého výkonu) se souvisejícím zákazem obsazovat na taková funkční místa příslušníky 

bezpečnostního sboru ve sluţebním poměru. Stejně tak v zákoně absentuje zákaz výkonu veřejné 
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správy v přímé působnosti státního orgánu s postavením správního úřadu příslušníky 

bezpečnostního sboru, tedy neslučitelnost postavení příslušníka bezpečnostního sboru 

s postavením oprávněné úřední osoby ve správním řízení nebo při výkonu veřejné správy podle 

správního řádu s odkazem na úpravu pracovně-právních poměrů osob zajištujících veřejnou 

správu v tomto rozsahu výlučně zákonem o státní sluţbě státních zaměstnanců. 

 

 Sluţební poměr příslušníka bezpečnostního sboru není zakládán dvoustranným projevem 

vůle účastníků sluţebního poměru, ale rozhodnutím sluţebního funkcionáře. Neznamená to však, 

ţe občana lze povolat do sluţebního poměru proti jeho vůli, protoţe  

i tento zaměstnanecký vztah předpokládá, ţe budoucí příslušník souhlasí s jeho vznikem. 

Uvedený způsob vzniku sluţebního poměru je  ale jedním z klasických prvků, který určuje 

veřejnoprávní charakter sluţebního poměru. Sluţební poměr je zaloţen jako poměr ke státu, kde 

jménem státu rozhoduje a jedná ve věcech sluţebního poměru bezpečnostní sbor,  

ve kterém je příslušník zařazen. Veřejnoprávní institut sluţebního vztahu umoţňuje státu pevněji 

spojit příslušníka se zaměstnavatelem, coţ není v soukromoprávním institutu smluvního 

zaměstnaneckého poměru moţné. Stát v pozici zaměstnavatele je vhodný zejména v případech, 

kdy je nutné prosazovat centralismus v řízení, jak se to projevuje právě  

u bezpečnostních sborů Podstata koncepce s uplatněním sluţebního poměru spočívá v převaze 

státu jako zaměstnavatele při regulaci právního postavení příslušníků, vykonávajících státní 

sluţbu. V tomto lze spatřovat rozdíl od jednotné koncepce z šedesátých let minulého století. 

Zaměstnavatelská subjektivita byla tehdy přenesena ze státu na státní orgány a organizace  

a sluţební poměr byl vytvořen jako vztah mezi příslušníkem  a přímo bezpečnostním sborem. 

 

 Nová právní úprava zákonem č. 361/2003 Sb. označuje za zaměstnanecký subjekt stát, 

čímţ je umoţněna např. průchodnost mezi jednotlivými sbory. To je také východisko pro 

vytvoření institutu tzv. „definitivy“, coţ umoţňuje přeřadit nadbytečného příslušníka  

do dočasné zálohy a následně jej ustanovit na volné sluţební místo. V případě organizačních 

změn je také moţné příslušníka ustanovit na sluţební místo v jiném bezpečnostním sboru, neţ 

v jakém byl dosud. Nový zákon vytváří zákonné předpoklady, aby bylo moţné tuto průchodnost 

v praxi realizovat. [1,14]   

 

 Sluţební poměr je zaloţen na filozofii celoţivotního zaměstnání a definitiva je rozhodně 

jedním ze základních předpokladů pro zajištění jeho stability. To jej odlišuje  

od pracovního poměru a také od sluţebního poměru vojáků z povolání. Trvalost  
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a nezrušitelnost – i kdyţ ne absolutní – sluţebního poměru vychází z kariérního systému 

obsazování sluţebních míst a právě definitiva je jeho důleţitým prvkem  

 

Sluţební poměr je koncipován jako celoţivotní povolání, to je také důvod, proč  

je rozdělen do dvou fází – sluţební poměr na dobu určitou v délce 3 let a sluţební poměr  

na dobu neurčitou. Do sluţebního poměru na dobu určitou se zařazují všichni nově přijatí 

příslušníci. V době trvání první fáze, sluţebního poměru na dobu určitou, si bezpečnostní sbor 

ověřuje způsobilost příslušníka k výkonu sluţby, zároveň si příslušník zjišťuje, zda mu bude 

sluţba ve sboru vyhovovat. Zařazení do sluţebního poměru na dobu určitou má ovšem některé 

negativní dopady. V době trvání poměru na dobu určitou musí být příslušník propuštěn 

z organizačních důvodů, z důvodů zániku platnosti osvědčení k seznamování  

se s utajovanými informacemi, a pokud se neosvědčí, také na základě závěru sluţebního 

hodnocení. Nenáleţí mu také náhrada stravného při studiu.  

Do sluţebního poměru na dobu neurčitou se příslušník dostává na základě úspěšného 

sloţení sluţební zkoušky. Účelem zkoušky je ověřit teoretickou, popřípadě praktickou 

způsobilost pro zařazení do sluţebního poměru na dobu neurčitou. Do sluţebního poměru  

na dobu neurčitou se při opětovném přijetí do sluţebního poměru zařadí také příslušník, který jiţ 

byl ve sluţebním poměru na dobu neurčitou, nebo byl ve sluţebním poměru vojáka z povolání. 

Předpokladem toho ale je, ţe předchozí sluţební poměr příslušníka nebo vojáka skončil před 

méně neţ 5 lety. Zákon totiţ předpokládá, ţe po této době dochází ke ztrátě kvalifikace  

pro sluţbu v bezpečnostním sboru. [1,14]   

 

Pro právní úpravu sluţebního poměru je typická zásada „co není povoleno,  

je zakázáno“, na rozdíl od zásad „co není zakázáno, je dovoleno“, kterými se vyznačuje zákoník 

práce. Zákon také stanovuje, které činnosti má příslušník zakázáno vykonávat, neboť jsou 

neslučitelné s výkonem státní sluţby. Jde zejména o zákaz členství v politických stranách, zákaz 

výdělečné činnosti a aktivit, které by mohly ohrozit nestrannost výkonu sluţby. Do povinností 

příslušníka se také promítá tzv. „etický kodex příslušníka“, vedoucí k vyloučení střetu zájmů 

sluţby a osobních zájmů. Nová právní norma také stanoví niţší rozsah práv odborové 

organizace, neţ je běţné v pracovním poměru, a vylučuje kolektivní vyjednávání. 
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7.3. Co je cílem nové právní úpravy? 

 

Z uvedeného je zřejmé, ţe jedním z hlavních cílů nové právní úpravy sluţebního poměru  

je sjednocení dosavadní roztříštěné právní úpravy sluţebních poměrů příslušníků bezpečnostních  

sborů a upravit sluţební vztah příslušníků plnících úkoly státu v bezpečnostních sborech tak,  

aby došlo v nejširší míře k jeho oddělení od zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů, 

které platí pro zaměstnance v pracovním poměru. 

 

Dalším cílem, který sleduje nová právní úprava sluţebního poměru, je naplnění ústavního 

poţadavku na ukládání povinností příslušníkům ve sluţebním poměru výlučně zákonem. Dosavadní 

zákon o sluţebním poměru zmocňoval ministerstva nejen k bliţší úpravě některých podrobností,  

ale i ke stanovení podmínek pro vznik nároků, jejich výši, a tím i ke stanovení povinností, které 

z toho pro příslušníka vyplývají 

 

Nově upravený sluţební poměru příslušníků bezpečnostního sboru sleduje také cíl umoţnit státu, 

jako zaměstnavatelskému subjektu, operativní vyuţití příslušníků, které nelze např. v důsledku 

organizačních změn ustanovit na sluţební místo v daném bezpečnostním sboru, a jsou proto zařazeni 

v záloze pro přechodně nezařazené, pro plnění úkolů v jiném bezpečnostním sboru. [1]   

 

Cílem nové právní úpravy bylo zavedení tzv. kariérního způsobu obsazování sluţebních míst, 

který spočívá na těchto zásadách: 

 

1. Příslušník je při přijetí do sluţebního poměru ustanoven na sluţební místo, pro  které 

 je stanovena sluţební hodnost referent nebo vrchní referent. Z této zásady je z praktických důvodů 

umoţněna určitá výjimka. Do vyšší sluţební hodnosti můţe být při přijetí  

do sluţebního poměru jmenován výjimečně občan, jestliţe se nepodaří obsadit volné sluţební 

místo se zvláštním poţadavkem oboru nebo zaměření vzdělání, pro které je tato vyšší sluţební 

hodnost stanovena, příslušníkem s niţší hodností. Jedná se o tzv. „boční vstup“ do daného 

systému, 

 

 

2. Do vyšší sluţební hodnosti bude příslušník jmenován pouze za předpokladu, 

ţe se ve výběrovém řízení umístí první v pořadí vhodnosti na obsazení sluţebního místa, pro něţ 
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je stanovena sluţební hodnost o jeden stupeň vyšší. Také zde zákon počítá s výjimkou. Jestliţe 

je obsazováno sluţební místo, pro které je stanovena sluţební hodnost nejvýše vrchní komisař, 

můţe se výběrového řízení zúčastnit také příslušník, který dosáhl vysokoškolského vzdělání  

a splňuje poţadavky stanovené pro volné sluţební místo, s výjimkou poţadavku doby trvání 

sluţebního poměru pro sluţební hodnost, a podle závěru sluţebního hodnocení dosahuje alespoň 

velmi dobrých výsledků ve výkonu sluţby. Lze hovořit 

o tzv. „akcelerovaném postupu“. Výběrové řízení se však vyhlásí pouze tehdy, 

jestliţe volné sluţební místo nelze obsadit příslušníky, kteří nejsou ustanoveni 

na sluţební místo. 

 

  V první fázi obsazování sluţebního místa je sluţební funkcionář povinen obsadit 

sluţební místo příslušníkem vlastního bezpečnostního sboru ve stejné sluţební hodnosti, který 

splňuje obor nebo zaměření vzdělání poţadované pro sluţební místo a byl odvolán z dosavadního 

sluţebního místa z některého z vymezených důvodů, nebo příslušníkem, který je zařazen  

do zálohy pro přechodně nezařazené nebo má být vyňat z některého dalšího druhu záloh, nebo 

příslušníkem, který ţádá převést na sluţební místo v niţší sluţební hodnosti. 

 

3. Sluţební funkcionář je povinen, v případě, ţe se mu nepodaří obsadit volné sluţební místo 

příslušníkem vlastního bezpečnostního sboru, ustanovit ve druhé fázi na volné sluţební místo 

příslušníka jiného bezpečnostního sboru, který splňuje obor nebo zaměření vzdělání poţadované 

pro sluţební místo a byl od volán z dosavadního sluţebního místa z některého z vymezených 

důvodů, nebo příslušníka, který ţádá převést na sluţební místo v niţší sluţební hodnosti nebo 

který je zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené. 

 

4. Volné sluţební místo můţe sluţební funkcionář ve třetí fázi obsadit také příslušníkem svého nebo 

jiného bezpečnostního sboru ve stejné nebo vyšší sluţební hodnosti, který o ustanovení  

na sluţební místo poţádal, nebo příslušníkem zpravodajské sluţby ve stejné sluţební hodnosti. 

 

5. Teprve čtvrtou fází je vyhlášení výběrového řízení. Sluţební funkcionář je povinen obsadit sluţební 

místo příslušníkem, který se ve výběrovém řízení umístil 

jako první v pořadí. Komise provádějící výběrové řízení však můţe toto řízení ukončit se 

závěrem, ţe ţádný z uchazečů není vhodný pro obsazované sluţební místo. Zákon stanovuje 

způsob vyhlášení výběrového řízení a rámcově téţ průběh tohoto řízení. [14]   
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Cílem předkladatele zákona bylo v souladu s doporučením Evropské unie vytvořit jednoduchý, 

srozumitelný a průhledný systém odměňování příslušníků. V původní verzi návrhu zákona  

se předpokládalo posílení role základního (platového) tarifu na úkor počtu a výše příplatků. Spolu 

s toliko 7 navrţenými sluţebními hodnostmi, a tím i tarifními třídami, měl být poloţen základ pro 

zásadní rozdíly ve výši základních tarifů, a tím celého sluţebního příjmu, mezi příslušníky v niţší  

a vyšší sluţební hodnosti. Současně se navrhovalo striktní sníţení počtu a výše příplatků. Počítalo se 

v zásadě pouze s příplatky, které je nezbytné poskytovat s ohledem na mezinárodní úmluvy tak, aby 

pohyblivé sloţky sluţebního příjmu nedeformovaly celou jeho výši. Vzhledem k negativním 

zkušenostem z praxe byly zcela pominuty  fakultativní sloţky sluţebního příjmu –  

- osobní příplatek a odměny.  Osobní příplatek byl vyuţíván více k umělému zvyšování nízkého 

platového tarifu, neţ k účelu, k němuţ je právními předpisy určen. 

 

Na základě zásadního poţadavku Ministerstva práce a sociálních věcí, jako věcného gestora  

za odměňování za práci (sluţbu), však předkladatel musel přizpůsobit odměňování příslušníků 

předpisům platným pro ostatní rozpočtovou sféru. Z toho vyplynul poţadavek na zakotvení 

jedenácti sluţebních hodností a sníţení základních tarifů a opětovné zavedení příplatků  

a fakultativních sloţek sluţebního příjmu. Jen stěţí lze proto uvaţovat o motivačním charakteru 

sluţebního příjmu, kdyţ postup do vyšší sluţební hodnosti nebude spojen se znatelným zvýšením 

sluţebního příjmu. Uvedenou obavu o funkčnost kariérního způsobu obsazování sluţebních míst 

prohlubuje také skutečnost, ţe oproti schválenému věcnému záměru zákona, který počítal s nárůstem 

sluţebních příjmů o 66 %, došlo ke značné redukci tohoto zvýšení  

aţ na 8,5 %. 

 

Dalším z cílů nového zákona bylo také vytvoření podmínek pro dokončení probíhající generační 

obměny personálního obsazení bezpečnostních sborů. Také proto jsou v návrhu zákona nově 

koncipovány výsluhové nároky příslušníků. Ty by měly současné napomáhat k řešení problému 

věkové struktury příslušníků i v budoucnosti. Jinak řečeno, systém výsluhových nároků má plnit 

kromě funkce kompenzační a sociální i funkci regulační. Pouhé zpřísnění kritérií pro zdravotní  

a fyzickou způsobilost příslušníků tento problém řešit nemůţe. Proto bude výsluhový příspěvek 

významným motivem pro odchod příslušníka ze sluţebního poměru po dosaţení 50 let, neboť 

jeho výměra dosáhne okolo 50 % průměrného hrubého měsíčního sluţebního příjmu, coţ 

představuje přibliţně 70% čistého výdělku příslušníka. Cílem bylo také dosáhnout vyrovnání 
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neodůvodněných rozdílů ve výši a konstrukci výsluhových nároků příslušníků a vojáků z povolání. 

K tomuto cíli se ovšem právní úprava platná  pro příslušníky pouze přiblíţila. [1,14]   

 

7.4. Služební poměr příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR –  

       - pozitiva a negativa stávající úpravy 

 

 Jak jsem jiţ dříve jsem uvedl, je trvalým problémem většiny bezpečnostních sborů 

nedořešení otázky tzv. přímého a nepřímého výkonu, kdy se ve sluţebním poměru příslušníka 

bezpečnostního sboru nacházejí osoby, které vykonávají činnost, jeţ je svým obsahem  činností 

společnou pro většinu státních orgánů a správních úřadů. Existují bezpečnostní sbory, kde tyto 

funkce začínají pomalu vyrovnávat počet funkčních míst tzv. přímého výkonu, coţ  sebou přináší 

neúměrné finanční nároky na státní rozpočet. Myslím, ţe pokud  

by ve sluţebním poměru s náleţitostmi dle zák.č. 361/2003 Sb. byli zařazeni pouze příslušníci 

tzv. přímého výkonu a nikoliv osoby vykonávající působnost správních úřadů nebo úkoly 

logistiky či týlu, jako například nejrůznější tiskoví mluvčí, pracovníci prevence, úředníci státní 

správy, pracovníci ekonomických úseků apod., došlo by k výrazné úspoře mzdových prostředků. 

Tyto prostředky by bylo moţno přesměrovat na dostatečné finanční ohodnocení  

a sanaci rizik těch příslušníků Hasičského záchranného sboru,  kteří bezprostředně a přímo 

zajišťují poţární ochranu likvidací poţárů a havárií.  

 

 V dané souvislosti lze ilustrativně uvést podobné srovnání v rámci jiného bezpečnostního 

sboru, kterým je Policie ČR. Podle údajů sdělených Policií ČR v rámci odpovědí na interpelace 

poslanců, je v současné době u Policie ČR téměř 50 tisíc policistů ve  sluţebního poměru. 

K těmto je nutno přiřadit ještě další tisíce občanských pracovníků Policie ČR. Tito nahrazují při 

výkonu své působnosti zrušený Sbor národní bezpečnosti (dále jen SNB), kdy v roce 1990 tento 

měl na území České republiky asi 24 tisíc příslušníků.  

Počet občanských pracovníků se počítal v řádech tisíce. Je však nutno v dané souvislosti 

zdůraznit, ţe působnost bývalého SNB nyní vedle policistů vykonává více neţ 10 tisíc stráţníků 

obecních policií a další tisíce jejich občanských pracovníků. K tomu je ještě nutno připočítat 

další tisíce příslušníků zpravodajských  sluţeb, jako je BIS. Další tisíce osob pak v rámci obcí 

s rozšířenou působností vydávají občanské průkazy, cestovní pasy, vykonávají působnost 

dopravních úřadů či rozhodují o přestupcích, tedy vykonávají činnost, kterou dříve vykonával 

SNB. Co z toho lze dovodit?  To, co dříve vykonávalo cca 25 tisíc osob, dnes zajišťuje téměř 
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100 tisíc pracovníků a to máme k dispozici výpočetní techniku a asi milión nás ubylo. Podobné 

trendy lze spatřovat i v rámci Hasičského záchranného sboru ČR,   

coţ přímo souvisí s nárůstem administrativní náročnosti výkonu veřejné správy. 

 

 V čem je moţno spatřovat příčinu dnešního stavu? Bude to zřejmě souviset s tím,  

ţe navýšení počtu pracovníků přímo souvisí s nárůstem administrativní náročnosti výkonu 

veřejné správy v rámci správních úřadů, coţ přináší s sebou zvýšené personální nároky. Nelze 

vyloučit, ţe se nejedná o neţádoucí důsledek přirozených procesů ve společnosti, ale přímý 

úmysl státu navýšit počty pracovníků státního sektoru a tím tlumit sociální dopady transformace 

ekonomiky stavbou jakýchsi úřednických „hladových zdí“. Po roce 1990 můţeme v rámci 

podnikatelské sféry zaznamenat snahu o zvýšení produktivity práce  

a efektivity fungování. Tento trend má za následek zpravidla propouštění pracovníků obsluţných 

úseků výrobních podniků, kteří se nepodílejí na tvorbě hodnot. Není od věci v dané souvislosti 

zmínit japonskou teorii „Kaicen“, podle níţ jen cca 35% standardního podniku v našich 

podmínkách vytváří zisk. Asi 15% tvoří úseky, které sice zisk nevytvářejí, avšak pro činnost 

podniku jsou nezbytné. Zbývající část představuje tzv. „mudu“ a lze  

ji odstranit bez rizika poklesu produktivity podniku. Celá podnikatelská odvětví  

se v průmyslově rozvinutých státech zabývají činností směřující k odstranění takové „mudy“ 

Bylo logické očekávat, ţe tento trend dorazí i do České republiky a projeví se nejdříve 

v soukromém sektoru. Ovšem výsledkem dané činnosti jsou zástupy propuštěných zaměstnanců, 

kteří ve svých původních profesích vykonávali funkce nejrůznějších referentů bývalých státních 

podniků. Aby bylo sníţeno riziko sociálních otřesů, způsobených jejich propouštění, stát během 

devadesátých let vytvářel masivně úřednická místa ve státní správě, kam přijímal tyto 

pracovníky. A aby bylo moţno takový nárůst pracovních míst ve státní správě odůvodnit, 

docházelo k vytváření dalších zákonných povinností, které se sebou přinášely větší 

administrativní náročnost jejich zajištění a s tím i potřebu pracovníků, kteří budou tyto úkoly 

administrativně zpracovávat. Asi nejvíce se to projevilo právě v rámci správních řízení, které  

se novým správním řádem a souvisejícími předpisy formalizovalo  

do té míry, ţe v současnosti připomíná spíše řízení soudní.  

  

Shora nastíněné trendy odhalily základní nedostatky stávající organizace Hasičského 

záchranného sboru. Sluţební poměr příslušníků hasičského záchranného sboru totiţ nerozlišuje, 

zda tito vykonávají svoji působnost v postavení příslušníka při hašení poţárů nebo při vydávání 

správních rozhodnutí. Tímto zdánlivým paradoxem vzniká situace, kdy jednu a tutéţ činnost 
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v rámci různých odvětví vykonávají osoby v různém systému pracovně právních vztahů. Jedni 

jsou úředníky správního úřadu v pracovně právním vztahu bez výraznějšího sociálního 

zabezpečení pro případ odchodu,  ti druzí jako příslušníci bezpečnostního sboru vykonávající 

tutéţ činnost ve sluţebním poměru, mají sociální  

a funkční poţitky v podobě hodnostního příplatku, nároku na odchodné, výsluhu za odslouţené 

roky, odlišně konstruovaný systém nemocenského pojištění apod. Zjevné je to například v rámci 

vzdělávacího systému, kdy pedagogové působící ve vzdělávací soustavě bezpečnostních sborů, 

jeţ jsou ve sluţebních poměrech příslušníků bezpečnostních sborů, mohou dosahovat aţ násobku 

platového ohodnocení pedagogických pracovníků vysokých škol, a to i tehdy, pokud v rámci 

přímého výkonu působnosti daného bezpečnostního sboru nikdy nepůsobili a své znalosti, které 

přednášejí, získali výlučně v rámci teoretické průpravy.  

 

Tímto pomyslným rozevíráním nůţek mezi platovým ohodnocením a sociálním 

zabezpečením příslušníků bezpečnostních sborů a platem a sociálními náleţitostmi ostatních 

úředníků a pracovníků státních orgánů vzniká jistá sociální nerovnost. Ta potom v případě 

nástupu jakékoliv populistické vlády můţe vést k opakování se situace z počátku devadesátých 

let Tehdy byly zákonem ukončeny výplaty poţitků a nároků ze sociálního zabezpečení těch 

skupin pracovníků či příslušníků bezpečnostních sloţek, kde stát dospěl k názoru, ţe se jedná  

o nárok nespravedlivý či nemorální. Ovšem a hlavně bohuţel byli tímto zákonem vedle 

příslušníků StB  postiţeny  i letušky, horníci apod. V praxi se pokračování tohoto trendu můţe 

projevit například v zákonném ukončení nároků na výplatu výsluhového příspěvku všem, kteří 

nemají odslouţeno 20 let a podobně.  
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8. Vztah Hasičského záchranného sboru a  systému veřejné správy  

 

8.1. Hasičský záchranný sbor České republiky a jeho postavení v systému 

veřejné správy 

 

 HZS je jako bezpečnostní sbor a současně správní úřad nedílnou součástí veřejné správy 

v postavení státního orgánu. Jeho vynětím z působnosti obcí se stal součástí soustavy státních 

orgánů, které vykonávají působnost jak bezpečnostního sboru působícího na úseku ochrany 

veřejného pořádku, krizového řízení v rámci správy bezpečnosti, tak jako správní úřad  

ve správním řízení popř. při výkonu veřejné správy v procesních postupech podle správního řádu 

popř. jiných procesně právních norem. Jeho působnost je institucionálně zcela oddělena  

od územní samosprávy s výjimkou přesahů tam, kde HZS vystupuje v rámci krizových stavů 

řízených krizovými štáby obcí a měst, které mohou úkolovat velitele zásahů popř. s nimi 

spolupracují.  

 

Hasičský záchranný sbor tedy vykonává působnost ve dvou základních oblastech, a to: 

 v tradiční oblasti ochrany ţivota, zdraví a majetku osob před poţáry a následky dalších 

mimořádných situací (tzv. mokrá působnost) a  

 na úseku veřejné správy jakoţto správní úřad v rámci státní správy poţární ochrany (tzv. 

suchá působnost). 

 

V současnosti není jasné, jakým způsobem bude dále směřována reforma veřejné správy 

v kontextu moţného přesunu pravomocí při výkonu veřejné správy na úseku poţární ochrany 

z Hasičského záchranného sboru na obce a kraje. Určitým vodítkem pro úvahy v tomto směru 

můţe být rozhodnutí minulé vlády, upustit od záměru zřídit Ministerstvo  

pro krizové řízení, pod které měl být vedle Hasičského záchranného sboru podřazen i Úřad 

státních hmotných rezerv, jakoţ i další plánované přesuny pravomocí na úseku veřejné správy 

z Policie ČR na obce a kraje. Jelikoţ však v současnosti nejsou známy legislativní záměry 

Ministerstva vnitra, které by se týkaly  změn v působnosti Hasičského záchranného sboru 

v návaznosti na úkoly krizového řízení, je nutno vycházet ze stávající právní úpravy. 
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8.2. Úkoly Hasičského záchranného sboru v zastoupení orgánů kraje při    

mimořádných situacích  

 

Při vymezení úkolů Hasičského záchranného sboru dochází v rámci plnění úkolů 

krizového řízení k velmi neobvyklé situaci. I kdyţ se v § 10 odst. 1 aţ 4 zákona č. 239/2000 Sb. 

výslovně stanoví příslušnost orgánů kraje, jmenovitě pak krajského úřadu, k plnění úkolů 

krizového řízení v oblasti integrovaného záchranného systému, v odstavci 5 téhoţ zákona  

se výslovně uvádí, ţe tyto úkoly kraje plní Hasičský záchranný sbor. Zákonodárce zvolil v tomto 

případě velmi nezvyklý způsob řešení, i kdyţ mu nic nebránilo v tom, aby svěřil plnění 

uvedených úkolů Hasičskému záchrannému sboru přímo. To vede k tomu, ţe v praxi vznikla 

situace, kdy Hasičský záchranný sbor, jako orgán státu, zpětně přebírá a plní jako originární 

státní orgán úkoly státu za orgán územního samosprávného celku, na kterého zákonodárce 

v rámci přenesené působnosti tyto úkoly přenesl. Nastalo tedy to, ţe uvedené úkoly, které má  

ze zákona plnit krajský úřad, fakticky plní Hasičský záchranný sbor.  

 

Při hledání důvodů postupu zákonodárce při volbě daného systému organizačního 

zajištění výkonu působnosti na úseku krizového řízení, jsem, jak jiţ bylo zdůrazněno výše, 

vycházel především z důvodové zprávy k zákonu o krizovém řízení a integrovaném záchranném 

sboru [40] , kde se uvádí: 

„V době konečných úprav návrhu zákona vystal problém, jak se vypořádat s moţným 

oddálením faktického vzniku orgánů krajů na pozdější termín, neţ nabývá účinnosti 

ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti návrhu zákona je přitom shodný s účinností 

zmíněného ústavního zákona. Protoţe bez krajského článku řízení by struktura orgánů 

krizového řízení byla citelně narušena, byla připravena informace do Bezpečnostní rady 

státu se ţádostí o přijetí rozhodnutí v jaké podobě připravit konečnou verzi návrhu 

zákona. Bezpečnostní rada státu svým usnesením č. 17 z 26. 1. 1999 uloţila ministru 

vnitra pokračovat v práci ve variantě spočívající v dočasném přenesení působnosti orgánů 

krajů v oblasti krizového řízení na Ministerstvo vnitra a na krajská ředitelství 

Záchranného sboru České republiky. Krajská ředitelství Záchranného sboru České 

republiky by přitom vznikla ze stávajících regionálních úřadů civilní ochrany a orgánů 

Hasičského záchranného sboru. K tomu bylo nutné připravit návrh na novelizaci zákona 
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č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  Tato úprava byla 

v návrhu zákona realizována s tím, ţe dočasné přenesení působnosti krajských orgánů 

krizového řízení na Ministerstvo vnitra bude ukončeno okamţikem zřízení krajských 

úřadů.“ 

 

Předkladatel uvádí, ţe v době, kdy byl návrh zákona předkládán Parlamentu, tzn. v roce 

1999, byl legislativně oddálen vznik krajů. Působnost orgánů krajů v oblasti krizového řízení by 

byla tedy dočasně přenesena na Ministerstvo vnitra a „krajská ředitelství Záchranného sboru 

České republiky“. Tato ředitelství by vznikla ze stávajících regionálních úřadů civilní ochrany  

a orgánů Hasičského záchranného sboru. Okamţikem zřízení krajských úřadů by bylo toto 

dočasné přenesení působnosti ukončeno. Následný vývoj však ukázal, ţe zde není politická vůle 

k tomu, aby došlo k avizované změně. „Dočasné“ přenesení kompetencí z krajských úřadů   

na Hasičský záchranný sbor přetrvává i nadále. Skutečné důvody, proč není stávající situace tzv. 

„trvalé dočasnosti“ řešena, lze pouze odhadovat.  

Nabízí se následující moţné důvody, a to především: 

 stávající stav, kdy dané úkoly na úseku krizového řízení vykonává Hasičský záchranný 

sbor, je z pohledu státu efektivnější a původní záměr tyto úkoly přenést na kraje se ukázal 

jako nevhodný. Legislativní změnu spočívající v tom, ţe předmětné úkoly budou opět 

zákonem přímo svěřeny Hasičskému záchrannému sboru, jakoţto státnímu orgánu, však 

zákonodárce neprovedl v obavě před negativní reakcí představitelů krajů. Tito by  

se bránili oslabení pravomocí krajů, byť tyto pravomoci jsou pouze formální.  

 stávající stav vyhovuje krajům, které nejsou schopny zajistit plnění úkolů krizového 

řízení vlastními prostředky a vyuţívají daného přechodného období při současné pasivitě 

státu danou situaci řešit,  

 legislativní odstranění dané přechodné úpravy a přímý převod plnění předmětných úkolů 

na kraj nebylo provedeno z důvodu neschopnosti předkladatele zákona zpracovat 

příslušnou zákonnou normu, kdy ani kraje nepociťují potřebu tento stav změnit 

prostředky vlastní legislativní iniciativy, 

 stávající právní úprava je výsledkem nepublikované shody  představitelů krajů a státu, 

kterým stávající stav v praxi vyhovuje a v současnosti nepociťují potřebu legislativních 

změn. 
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Kromě úkolů, které Hasičský záchranný sbor plní v zastoupení krajského úřadu, jsou mu 

svěřeny ještě další úkoly k zabezpečení záchranných a likvidačních prací: 

 řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí integrovaného záchranného 

systému, 

 zabezpečuje varování a vyrozumění 

 organizuje instruktáţe a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě sloţek 

integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto 

účelu zřizuje vzdělávací zařízení 

 koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných 

a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra, 

 organizuje zajišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace 

a dalších ochranných opatření, 

 organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, 

potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přeţití obyvatelstva, 

 organizuje a koordinuje humanitární pomoc, 

 organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany, 

 vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených poţadavky 

civilní ochrany v kraji. 

Tyto úkoly však Hasičský záchranný sbor v rámci krizového řízení plní jako vlastní úkoly, 

které plní jako orgán státu. Výše uvedené úvahy se pak s těmto úkolům nevztahují. 

 

8.3. Úkoly Hasičského záchranného sboru v zastoupení orgánů obce při 

mimořádných situacích. 

 

Také v případě úkolů obce s rozšířenou působností na úseku prevence a likvidace 

mimořádných událostí zvolil zákonodárce zcela stejný model, jako v případě krajského úřadu. 

Stanovil, ţe úkoly obce s rozšířenou působností v daném úseku plní Hasičský záchranný sbor 

kraje, který v jejich zastoupení: 

 plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem 

vnitra, 

 organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními 

správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi, 
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 pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobné činnosti jako 

v případě zástupu krajského úřadu při plnění jeho povinností, přičemţ je povinen 

zachovat přiměřenost rozsahu a obsahu těchto činností účelu a podmínkám konkrétní 

mimořádné události,  

 obdobně a za stejných podmínek jako v případě zástupu krajského úřadu shromaţďuje  

a pouţívá pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijních plánů kraje potřebné 

údaje,  

 seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s moţným 

ohroţením obyvatel, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi, 

 pokud to vyplývá ze zvláštního právního předpisu a zóna havarijního plánování 

nepřesahuje území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

zpracovává vnější havarijní plán, 

 spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení 

mimořádné události s krajským úřadem, pokud  zóna havarijního plánování přesahuje 

území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

 zajišťuje havarijní připravenost, která je stanovena havarijním plánem kraje a vnějšími 

havarijními plány, a ověřuje ji cvičeními. 

     Není jistě bez zajímavosti, ţe i kdyţ byl na Hasičský záchranný sbor přenesen formou 

zákona výkon celé řady  kompetencí obcí s rozšířenou působností, nebyl jiţ vybaven 

kontrolní pravomocí vůči těm, k nimţ uvedenou pravomoc vykonává. Tuto kontrolní 

pravomoc ponechal zákonodárce krajskému úřadu.  

 

    V návaznosti na výše uvedené kompetence je nutno připustit zcela shodnou úvahu, 

jako v případě, kdy Hasičský záchranný sbor vykonával působnosti na úseku výkonu veřejné 

správy v zastoupení kraje. Jediné, v čem se tato situace liší od předešlé, je to, ţe obce nemají 

narozdíl od kraje legislativní iniciační pravomoc a nemohou tedy vlastními prostředky 

stávající právní situaci změnit. I zde však analogicky platí stejné úvahy, proč ani zde, po více 

neţ  šesti letech, nedošlo k legislativnímu odstranění uvedené dočasnosti. Důvody jsou 

obdobné a v případě obcí se lze přiklonit k názoru, ţe stávající stav obcím vyhovuje, neboť 

nejsou schopny vlastními prostředky dané úkoly řešit. 
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8.4. Úkoly Hasičského záchranného sboru kraje při krizových stavech 

 

§ 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, stanoví, ţe úkoly kraje při přípravě 

na krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem, plní Hasičský 

záchranný sbor kraje. Zde se ale nejedná o stejný způsob řešení přenosu kompetencí, jako 

v případě mimořádných událostí. V těchto případech zákonodárce  

jasně definoval úkoly krajského úřadu, ale konstatuje, ţe je plní Hasičský záchranný sbor. 

V případě krizových stavů  zákon jasně definuje úkoly přímo svěřené  

Hasičskému záchrannému sboru kraje, ale říká, ţe se jedná o úkoly kraje při přípravě  

na krizové situace.[11]    

 

Hasičský záchranný sbor kraje v daném rozsahu: 

 organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji, 

 zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje, které schvaluje hejtman, 

 při řešení krizových situací plní úkoly stanovené vládou, ministerstvy a jinými správními 

úřady. 

Za stavu nebezpečí pak Hasičský záchranný sbor kraje zejména: 

 zabezpečuje varování a vyrozumění 

 organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace 

a dalších ochranných patření. 

 

Hasičský záchranný sbor kraje plní všechny úkoly kraje při řešení krizových situací, 

s výjimkou těch, které zákon svěřil výlučně do rukou hejtmana. Hasičský záchranný sbor kraje 

pak: 

 ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje, 

 poskytuje těmto obcím na vyţádání podklady nezbytné pro rozpracování úkolů krizového 

plánu kraje, 

 seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s moţným ohroţením, s připravenými 

krizovými patřeními a se způsobem jejich provedení, 

 pro účely krizového řízení koordinuje řízení sběru dat od územních správních celků, 

 vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje. 
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Aby mohl Hasičský záchranný sbor kraje řešit konkrétní krizovou situaci, musí být 

v rámci své působnosti oprávněn vyţadovat, shromaţďovat, zpracovávat a evidovat údaje, a to 

v rozsahu nezbytném pro zpracování krizových plánů a pro přípravu na řešení krizových situací.  

Jsou to údaje o:  

 kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízeních, 

 předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti 

výroby a sluţeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, 

polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci, 

 počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech 

předpokládané evakuace, 

 mnoţství, sloţení a umístění vyráběných, pouţívaných nebo skladovaných nebezpečných 

látek, 

 mnoţství vody zadrţované ve vodních nádrţích, 

 počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví 

právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené  energie, 

 uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, nebo jiných objektů důleţitých pro 

řešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických 

sítích, 

 stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení 

záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh 

důleţitých provozů, 

 výměrách pěstovaných zemědělských plodin, druhu a počtu zemědělských zvířat, 

chovaných právnickými a fyzickými osobami. [11]    

   

8.5. Hasičský záchranný sbor jako orgán kontroly 

 

V mezích své působnosti je Hasičský záchranný sbor kraje oprávněn provádět kontrolu 

dodrţování příslušných zákonů. Jedná se zejména o zákon o integrovaném záchranném systému 

a podzákonné normy, vydané k jeho provádění. V rámci této působnosti vystupuje Hasičský 

záchranný sbor v postavení správního úřadu obdobně jako například orgány státního stavebního 

dozoru a plní zde úkoly veřejné správy na úseku poţární ochrany. Při výkonu této kontrolní 

činnosti se Hasičský záchranný sbor kraje řídí základními pravidly, která určuje zákon  

č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, obdobně jako jiné správní úřady. Kontrolní činnost  
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je vykonávána ze strany Hasičského záchranného sboru vůči  koncovým stupňům systému 

orgánů krizového řízení. Organizační struktura zajištění této působnosti je vertikálně 

hierarchická  

a vyplývá ze zákona č. 238/2000 Sb., kdy ústředním správním úřadem je Ministerstvo vnitra, 

které jako nadřízený kontrolní orgán Hasičského záchranného sboru kraje vykonává kontrolní 

činnost vůči němu prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. 

 

Jako správní úřad kontroluje Hasičský záchranný sbor v mezích svých kompetencí také 

dodrţování předpisů o krizovém řízení. Při této kontrole se rovněţ řídí zákonem č. 552/1991 

SB., o státní kontrole. Hasičský záchranný sbor je součástí Ministerstva vnitra a generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru vykonává přímo působnost Ministerstva vnitra. Proto 

se na kontrolu prováděnou ze strany generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

vztahuje ustanovení o kontrolách prováděných přímo Ministerstvem vnitra, jehoţ působnost zde 

zastupuje. Právo kontroly náleţí Hasičskému záchrannému sboru především vůči ostatním 

orgánům s územní působností, kdy tuto kontrolu provádí ve   spolupráci s příslušným správním 

úřadem.   

 

Předmětnou působnost Hasičského záchranného sboru, jakoţto správního úřadu státní 

kontroly, lze podřadit pod tzv. suchou působnost, v jejímţ rámci tento vystupuje jako správní 

úřad. V dílčí působnosti však zde dochází k překrývání se působnosti Hasičského záchranného 

sboru při výkonu kontrolní funkce s výkonem kontrolní funkce kraje, a to v rámci vlastní 

kontrolní činnosti na úseku výkonu veřejné správy při krizovém řízení. Tyto třecí plochy 

zákonodárce neřešil, neboť zákon k krizovém řízení nepočítal pro tyto případy s dlouhodobější 

existencí výše uvedeného „přechodného stavu“ pověření Hasičského záchranného sboru plněním 

úkolů krajů. Je na zákonodárci, aby v rámci legislativní úpravy daného problému vyřešil  

i problém duplicitního výkonu státní kontroly na daném úseku a jednoznačně určil, zda výkon 

této kontroly bude vykonávat kraj nebo Hasičský záchranný sbor. 
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9.  Další možné směry vývoje správy požární ochrany a postavení  

      příslušníků Hasičského záchranného sboru  – de lege ferenda. 

 

9.1. Možné směry vývoje Hasičského záchranného sboru  v rámci    

       organizace veřejné správy. 

 

 Probíhající reforma veřejné správy, spočívající v postupném převádění výkonu veřejné 

správy ze státu na obce v rámci výkonu přenesené působnosti, mění charakter celé řady státních 

orgánů, které jsou správními úřady na orgány obcí. Typickým příkladem je zrušení okresních 

úřadů, které byly posledním státním orgánem na úrovni místní správy a přenesení většiny jejich 

kompetencí na nově vzniklé typy obcí s rozšířenou působností. V dané souvislosti a ze shora 

uvedených důvodů pak v případě Hasičského záchranného sboru  jako jedna z mála výjimek 

přešla působnost na úseku poţární ochrany z obcí na stát. Nabízí se tedy moţnost, ţe pravomoci, 

které nyní vykonává Hasičský záchranný sbor jako státní orgán v rámci působnosti ministerstva 

vnitra, přejdou zpět na obce a kraje, po čemţ volají především kraje.  

 

9.1.1. Budoucnost Hasičského záchranného sboru  jako bezpečnostního  

          sboru 

 

 Pokud by zákonodárce zvaţoval moţnost opětovného převodu Hasičského záchranného 

sboru do působnosti územní samosprávy zcela nebo zčásti, obdobně, jak tomu učinil například 

v rámci správy sociálního zabezpečení, znamenalo by to, ţe obce popř. kraje se stanou  

zřizovateli jednotek Hasičského záchranného sboru  s organizací na teritoriálním principu. 

Ministerstvu vnitra pak zůstane pouze působnost ústředního správního úřadu při celkovém řízení 

a usměrňování v případě akcí celorepublikového významu. Takový systém  

si asi nelze v dnešní době představit. Neexistují dostatečné záruky jednotné vybavenosti, výcviku 

a organizace Hasičského záchranného sboru  v oblasti zajišťování úkolů na úseku likvidace 

poţárů a havárií, jakoţ i při řešení mimořádných událostí a stavů. Takový úplný přechod 

Hasičského záchranného sboru pod působnost obcí by velmi pravděpodobně znamenal zánik 

sluţebního poměru jeho příslušníků a jejich opětovný převod do pracovně právního poměru 

k obcím popř. krajům způsobem, který zde existoval v minulém století. Souběţně s tím by došlo 

k narušení stávajícího systému organizace, výcviku a činnosti Hasičského záchranného 
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sboru,protoţe jednotlivé kraje či obce mají nastaveny odlišné priority v rámci výkonu 

jednotlivých úseků veřejné správy.  

Mohu zde uvést srovnatelný příklad, jakým zajišťování dopravních potřeb obyvatelstva. 

Dokud smlouvy o závazcích zajišťování osobní veřejné linkové dopravy s jednotlivými dopravci 

uzavíral stát a jeho jménem okresní úřad resp. ministerstvo dopravy, nebyl v praxi problém, 

neboť stát dopravcům hradil prokazatelnou ztrátu ze zajišťování této dopravy v plném rozsahu. 

Jakmile však tato pravomoc přešla zákonem v roce 2005 ze státu  

na kraje a navíc do jejich samostatné působnosti, objevili se ekonomické problémy.  

Stát přestal hradit adresně náklady celé prokazatelné ztráty ze zajišťování této sluţby a krajům 

pouze přispíval na danou oblast v rámci přerozdělování daní. Z tohoto důvodu se kraje snaţily  

a stále  snaţí v dané oblasti ušetřit a nutí dopravce k zajišťování daného úkonu za niţší cenu, neţ 

je jejich prokazatelná ztráta. Vzpoura dopravců v Ústeckém kraji v roce 2006 vedla 

k několikadenní výluce v dopravě na území téměř 80% kraje.  

Pokud by zákonodárce svěřil působnost Hasičského záchranného sboru obcím  

a krajům plošně, aniţ by jejich provoz v plném rozsahu hradil, mohlo by dojít k obdobné situaci. 

V rámci jednoho kraje by došlo ke stanovení priorit ve financování výkonu veřejné správy 

v jiném pořadí a rozsahu neţ v kraji sousedním, coţ by mohlo mít negativní vliv  

na kvalitu výcviku a vybavenosti jednotek Hasičského záchranného sboru v  kraji. Typickým 

příkladem je zde opět jiţ zmiňovaná obecní policie, v jejíţ kvalitě výcviku a vybavenosti  

se odráţí ekonomické moţnosti a priority jednotlivých měst. 

 

 Myslím, ţe nad nepatrnými pozitivy návratu Hasičského záchranného sboru  zpět  

do působnosti obcí a krajů, spočívající v přiblíţení se daného systému specifickým potřebám 

jednotlivých krajů a měst, převládají jednoznačná negativa, která lze spatřovat v riziku moţné 

rozdílnosti ve vybavenosti, výcviku a organizaci jednotlivých krajských a regionálních jednotek 

Hasičského záchranného sboru. 

 V dané souvislost se pak jako  účelné a efektivní řešení jeví ponechat přímý výkon 

působnosti Hasičského záchranného sboru v přímé působnosti státu v dnešní podobě nezávislého 

státního orgánu s centralizovaným systémem organizace a řízení. Umím  

si  představit, ţe Hasičský záchranný sbor pozbude poslední zbytky vojenské organizace 

sovětského typu v podobě vojenských hodností a jejich nahrazení funkčním systémem vnitřní 

hierarchie. Ostatní prvky charakteristické pro bezpečnostní sbor by bylo moţno jednotkám 

Hasičského záchranného sboru, zajišťující jeho úkoly na úseku poţární bezpečnosti  

a krizového řízení, zachovat.  
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V návaznosti na dále uvedené pak lze spatřovat moţný vývoj transformace HZS v rámci 

systému veřejné správy podle následujících zásad: 

 Hasičský záchranný sbor bude vykonávat pouze přímý výkon při likvidaci poţárů  

a havárií popř. úkolů IZS při zachování nevýkonné sloţky jeho činnosti, zahrnující resortní 

vzdělávání, prevenci a logistiku. 

 Působnost Hasičského záchranného sboru při zajišťování výkonu veřejné správy 

v postavení správních úřadů bude zajišťovaná oprávněnými úředními osobami, zejména 

pak výkon státního poţárního dozoru bude přenesen na obce s rozšířenou působností  

a kraje. 

 Hasičský záchranný sbor jako bezpečnostní sbor zůstane i nadále v působnosti ministerstva 

vnitra jako základní sloţka IZS, bez jakékoliv řídící provázanosti  

na územní samosprávu, s výjimkou případů krizového řízení . 

 

9.1.2. Budoucnost Hasičského záchranného sboru  jako správního úřadu. 

 

 Narozdíl od působnosti Hasičského záchranného sboru v rámci přímého výkonu své 

působnosti při likvidaci poţárů a havárií, lze si představit přenesení působnosti Hasičského 

záchranného sboru jako správního úřadu na obce a kraje v rámci výkonu veřejné správy v jejich 

přenesené působnosti. V rámci další fáze reformy veřejné správy by tak na obce  

a kraje mohly přejít působnosti Hasičského záchranného sboru  jako správního úřadu, 

s odvolacím stupněm na úrovni krajů. Ministerstvo vnitra by pak v dané souvislosti zůstalo 

ústředním správním úřadem a stupněm pro eventuální přezkumné řízení. Byl by to podobný 

postup, jako v případě obdobného přenesení výkonu veřejné správy na obce v rámci 

decentralizace správy sociálního zabezpečení, státní památkové péče, správy ţivotního prostředí 

apod., kdy dané pravomoci přešly na obce s rozšířenou působností.  

Zde by se nejednalo o ţádnou revoluci, neboť tyto pravomoci obce i kraje jiţ v historii 

vykonávaly aţ do začátku tohoto století.  
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9.2. Možný vývoj úpravy služebního poměru příslušníků Hasičského  

       záchranného sboru ČR 

  

Na tomto místě je potřeba zdůraznit, a bylo to jiţ uvedeno v předchozích kapitolách,  

ţe sluţební poměr v sobě zahrnuje vedle zcela specifického systému kariérního postupu, výběru, 

správního trestání i systém sociálního zabezpečení, které je z pohledu velké části příslušníků 

hlavním motivačním faktorem. Tento sociální systém spočívá především v nároku na odchodné  

a příspěvku za sluţbu, vypláceném při a po skončení sluţebního poměru.  

Dnešní podoba Hasičského záchranného sboru, stejně jako v případě Policie ČR, však 

deformuje význam tohoto sociálního institutu. V době, kdy tento institut vznikal, tedy jiţ v době 

starého Rakouska, tzv. státní definitiva a důchod představovaly pro státní zaměstnance sociální 

kompenzaci za ztíţení společenského uplatnění po odchodu ze sluţebního poměru  

po odpracování určitého počtu let. V důsledku prostého fyzického a psychického opotřebení  

ve státní sluţbě se bývalí  státní zaměstnanci jen obtíţně uplatňovali v soukromém sektoru.  

Stát se systémem odchodného a výsluh bránil rovněţ tomu, aby přestárli státní zaměstnanci  

s  „vyhořelým“ potenciálem odborných a řídících schopností blokovali vedoucí místa novým 

pracovníkům jen z toho prostého důvodu, ţe státní důchod nezajišťoval důstojnou obţivu. Není 

neobvyklé, ţe v řadě států pak sluţební poměr ve výkonu zaniká například odslouţením 20 let 

bez ohledu na to, zda státní zaměstnanec je ještě fyzicky schopen svoji práci vykonávat.  

Sociální výsluhové dávky a odchodné měly za cíl zabezpečit, aby státní zaměstnanci měli 

při odchodu do výsluhy zajištěny základní ţivotní potřeby. A to hlavně v případě, pokud  

by nebyly schopni si zajistit zaměstnání a stát by jim nenabídl jiné pracovní místo ve státní 

správě nebo státní sluţbě. Z uvedeného je zřejmé, ţe tyto sociální dávky se vztahovaly jen 

k přímému výkonu státní sluţby. 

 

V České republice se však náhled na sluţební poměr z pohledu jeho sociálních nároků 

odchyluje od původního smyslu tohoto institutu. Odchodné a následné výsluhové příspěvky 

dostávají nejen příslušníci Hasičského záchranného sboru v přímém výkonu, ale i příslušníci 

Hasičského záchranného sboru,  zařazení na úřednických místech. Tento stav můţe vést,  

jak jiţ bylo výše řečeno, k poţadavkům jiných profesních skupin za srovnání sociálních 

náleţitostí. Vzhledem ke zbytnělému stavu úřednictva v České republice nelze předpokládat,  

ţe by stát připustil obdobné sociální nároky jiných kategorií úředníků. Můţe se tedy nastat 

situace, kdy se stát začne zabývat myšlenkou redukce sociálních nároků, vztahujících  
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se ke sluţebnímu poměru příslušníků Hasičského záchranného sboru. Tyto úpravy by mohly 

vypadat například takto: 

 

 Odchodné a výsluhový příspěvek bude vyplácen aţ po odslouţení nejméně 20 let sluţby,  

 výplata výsluhového příspěvku za odslouţenou dobu kratší 20 let se ukončí dnem účinnosti 

zákona, 

 výplata výsluhového příspěvku se ukončí příslušníkům Hasičského záchranného sboru, 

kteří neměly odslouţenou potřebnou dobu v přímém výkonu sluţby, 

 výsluhový příspěvek se sníţí dosaţením důchodového věku na výši starobního důchodu, 

který by byl příslušníkovi přiznán podle platných předpisů. 

 

Jak jsem při sbírání materiálu k této práci zjistil, ne kaţdý z  příslušníků si  uvědomuje,  

ţe výplaty odchodného a výsluhových příspěvků je výsostnými oprávněním státu, který  

se samostatně rozhoduje o tom, komu a za jakých podmínek tuto sociální výhodu poskytne, ale 

hlavně - kdy ji odebere!  Jak jsem jiţ výše uvedl, z nedávné minulosti známe řadu případů, kdy 

jiţ přiznané sociální dávky a výsluhové příplatky stát odejmul a přestal vyplácet konkrétním 

profesním kategoriím na základě politického rozhodnutí bez jakýchkoliv věcných  

či ekonomických důvodů. Jednalo se například o osobní důchody letušek, výkonných umělců, 

příslušníků SNB zařazených k StB apod. Vţdy záleţelo na tom, zda se zákonodárce rozhodne jiţ 

jednou přiznanou dávku odejmout či její výplatu zachovat.  

I kdyţ se dříve jednalo zpravidla o politické rozhodování, můţe dnes k redukcím dojít 

především v důsledku ekonomických faktorů na základě změněné situace v chápání příslušníků 

bezpečnostních sborů. V minulosti povaţovala většina příslušníků bezpečnostních sborů svoje 

povolání jako celoţivotní a odchody před dovršením důchodového věku byly výjimečné  

a převáţně ze zdravotních důvodů. Nyní však významná část příslušníků bezpečnostních sborů 

pohlíţí na sluţbu jako na příleţitost k získání výsluhového příspěvku jako příplatku k další mzdě 

po skončení sluţebního poměru. Existují i případy výslovného zneuţití daného systému, kdy 

příslušník bezpečnostního sboru odejde ze sluţebního poměru  

a zůstane na stejném pracovním zařazení v bezpečnostním sboru jako občanský pracovník. Vedle 

svého původního tabulkového platu pak pobírá ještě výsluhový příspěvek, popř. takový 

příspěvek pobírá na jiném úřednickém místě ve státní správě.  

Na straně druhé by však při zavedení shora uvedených zásad mohly vzniknout i případy 

zjevné sociální nespravedlnosti, kdy by byla ukončena výplata výsluhového příspěvku 
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příslušníkovi bezpečnostního sboru, který odešel dobrovolně před odslouţením daného počtu let 

třeba ze zdravotních důvodů, neboť takový postup byl v dané době jednodušší, neţ ţádat  

o nároky z nemoci z povolání či z úrazu. I na řešení takových případů by měly shora uvedené 

záměry zákonodárce pamatovat moţnostmi přezkumu za účelem zmírnění tvrdosti zákona.  

 

 Pokud se bude v budoucnu rozhodovat o tom, jak danou situaci ve sluţebních poměrech 

příslušníků  Hasičského záchranného sboru  řešit, myslím, ţe jako vhodný by připadal postup 

podle následujících zásad: 

 

 ve sluţebním poměru v rámci HZS zůstanou pouze ti příslušníci, kteří zajišťují výkon 

přímé působnosti Hasičského záchranného sboru jako bezpečnostního sboru  

při likvidaci poţárů, havárií a v rámci plnění úkolů IZS 

 sluţební poměr příslušníků Hasičského záchranného sboru,  zajišťujících působnost sboru 

jako správního úřadu, se ukončí dnem účinnosti zákona a pro jejich sociální nároky  

za sluţby odpracovanou v daném funkčním zařazení se budou vztahovat identické 

předpisy, které upravují nároky úředníků státní správy nebo územně samosprávných celků. 

Výplata dávek zaloţených podle odlišných zásad se ukončí dnem účinnosti zákona. 

 sluţební poměr příslušníků Hasičského záchranného sboru, zajišťující jeho funkce 

v nepřímém výkonu na úseku logistiky, skončí dnem účinnosti zákona a změní se na 

pracovní poměr bez nároku na sociální dávky plynoucí ze sluţebního poměru v přímém 

výkonu,  

 nárok na výplatu příspěvku za sluţbu nebo jiných obdobných dávek byl příslušníkovi 

vznikl v okamţiku, kdy by přestal vykonávat sluţební nebo pracovní poměr vůči státu, 

vyplývající z jeho postavení příslušníka bezpečnostního sboru. 

 

Tyto zásady by měly být platné univerzálně pro všechny státní orgány s působností 

bezpečnostního sboru, tedy nejen pro Hasičský záchranný sbor, ale i pro Policii ČR, 

zpravodajské sluţby, Celní správu apod. Zvláště v případě Celní správy je aplikace daných zásad 

stejně aktuální jako v případě Hasičského záchranného sboru, neboť se jedná o bezpečnostní 

sbor, který se přímo nepodílí na přímém výkonu správy bezpečnosti, kdy jeho působnost  

je v oblasti výkonu státní finanční správy.  
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10. Závěr 

 

 Cílem práce bylo posoudit postavení Hasičského záchranného sboru v systému veřejné 

správy, a to jak z pohledu historického vývoje daného institutu, tak zejména z jeho aktuálního 

postavení, kdy se Hasičský záchranný sbor stává státem zřízeným bezpečnostním sborem 

obsazeném příslušníky ve sluţebním poměru. Tito příslušníci však na druhé straně plní  

i úkoly oprávněných úředních osob ve správních řízení, tedy úkoly správního úřadu. Právě úvahy 

o pozitivech i negativech stávajícího postavení Hasičského záchranného sboru  

a zejména pak jeho příslušníků jsou těţištěm této práce.  

  

Při zpracování se nešlo nevyhnout porovnání postavení Hasičského záchranného sboru   

a jeho příslušníků ve vztahu k postavení ostatních správních úřadů a jeho pracovníků, jakoţ  

i s postavením jiných pracovníků sektoru veřejné správy. Zvláště pak srovnání postavení  

a organizace Hasičského záchranného sboru  ČR a jeho příslušníků s postavením Policie ČR, 

Celní správy, obecní policie popř. správních úřadů při výkonu státního odborného dozoru, 

vytvořilo prostředí, z něhoţ většina závěrů této práce vycházela.  

 

Úkolem této práce nebylo zpracovat model na základě historického srovnání včetně 

srovnání zahraničního, ani předloţit konkrétní předlohy legislativních změn, vedoucích k tomuto 

cíli. Takový úkol je velmi obtíţný i pro skupinu odborníků a samo ministerstvo vnitra se o jeho 

řešení pokouší řadu let. Domnívám se, ţe jiţ pouhé nastínění sporných  

a problematických otázek, jejich vymezení a rozvedení, včetně nástinu pouţitelných zásad řešení 

je pro  účel této práce dostačující.  

 

Základní teze a úvahy mé práce jsou výsledkem mnoha hodin, strávených rozhovory  

a diskusemi s odborníky na veřejnou správu a poţární ochranu. Byly to hlavně jejich názory  

a myšlenkové úvahy, kterých si velmi cením, a které formulovaly, ve spojení s mým hodnocením 

daných jevů z pohledu vlastních praktických zkušeností, základní podobu této práce. 
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