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záchranného sboru ČR, jeţ se zabývají stanovováním výše zvláštních příplatků. Dále 
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1 Úvod 

Dle platné legislativy je poţární ochrana zabezpečena jednotkami poţární ochrany. Mezi 

tyto jednotky patří i Hasičský záchranný sbor České republiky, který má na území České 

republiky dislokovány stanice podle plošného pokrytí. Mezi základní typy hasičských stanic 

patří stanice typu „P“a stanice typu „C“. Rozdíl mezi těmito stanicemi je zejména v počtu 

příslušníků vykonávajících sluţbu na stanici. Kaţdý příslušník má ze zákona nárok 

na sluţební příjem, který se skládá ze základního tarifu, odměn a příplatků. V diplomové práci 

je řešen především zvláštní příplatek, který se do prosince roku 2011 stanovoval, mimo jiné, 

na základě počtu výjezdů stanice. 

Cílem práce je navrhnout přístup ke stanovení rizikového příplatku a porovnat jej 

se současným stavem. Práce nejprve nastíní, jak jednotky poţární ochrany kategorie JPO I 

fungují. Dále se zabývá funkcí plošného pokrytí a také předurčeností jednotek. Zaměřuje 

se na jednotlivé typy stanic. Především popisuje jejich další dělení, základní a minimální 

početní stavy, a následně také funkční sloţení jednotlivých směn na konkrétních typech 

stanic. Poté se zabývá sluţebním příjmem a jeho sloţkami. Zde se zaměřuje zejména 

na zvláštní příplatky a jejich stanovování. V návaznosti na to uvádí dva pokyny generálního 

ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, jeţ zvláštní příplatky upravovaly. První z nich 

platil do konce roku 2011 a druhý platí od roku 2012. Rozdíl mezi nimi je ve způsobu 

stanovování výše zvláštního příplatku. V dalších kapitolách rozebírá především starší pokyn 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, který v současné době jiţ neplatí, 

především díky tomu, ţe se výše zvláštních příplatků stanovovala pro příslušníky 

s nerovnoměrně rozvrţenou dobou sluţby, mimo jiné, podle počtu výjezdů stanice. Pro 

moţnost analýzy a srovnávání stanic typu „P“ a typu „C“ byla pouţita data od HZS 

Karlovarského kraje.  

Práce uvádí také aspekty, které ovlivňují přítomnost jednotlivých příslušníků ve výkonu 

sluţby. Provádí srovnání výjezdů příslušníků na jednotlivých typech hasičských stanic 

a následně uvádí vhodná a nevhodná kritéria, která by měla být při stanovování zvláštního 

příplatku zohledněna.  
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2 Rešerše 

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

pozdějších předpisů. 

Předmětem zákona jsou právní poměry příslušníků vykonávajících sluţbu v některém 

z bezpečnostních sborů, odměňování příslušníků, řízení ve věci sluţby a ve věcech sluţebního 

poměru. 

 

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tímto zákonem jsou vytvořeny podmínky, které chrání ţivoty a zdraví občanů a majetek 

před různými mimořádnými událostmi. Zákon upravuje povinnosti ministerstev a jiných 

správních úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob na úseku poţární ochrany. Dále 

stanovuje postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy a také postavení 

a povinnosti jednotek poţární ochrany. 

 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vyhláška udává základní informace o jednotkách poţární ochrany, jejich označení, vnitřní 

organizaci a vybavení. Dále je zde řešena odborná způsobilost a odborná příprava a také 

moţnost prokazování oprávnění hasičů. 

 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 52/2010, kterým 

se stanoví zařazení sluţebních činností do I. a II. skupiny a výše zvláštního příplatku 

pro sluţební místa v Hasičském záchranném sboru ČR. 

Jak jiţ z názvu pokynu generálních ředitele Hasičského záchranného sboru ČR vyplývá, 

stanovuje se zde zařazení sluţebních činností do příslušných skupin a dále se stanovuje výše 

zvláštního příplatku pro vybraná sluţební místa u Hasičského záchranného sboru ČR. 

 

HANUŠKA, Dr. Ing. Zdeněk. Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany 

v ČR. 3. vyd. Ostrava: SPBI, 2006. ISBN 8086634-02-9. 

V publikaci je uvedeno, jakým způsobem se v ČR řeší plošné pokrytí, a je v ní rovněţ 

znázorněn postup ohodnocování rizik v daném katastrálním území. 
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3 Charakteristika stanic Hasičského záchranného sboru kraje 

Kaţdý občan v České republice (dále jen „ČR“) by měl vědět, ţe se v případech, kdy dojde 

ke vzniku poţáru, případně jiné mimořádné události, můţe obrátit na tísňovou linku 

Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) kraje, kde mu bude poskytnuta pomoc 

formou vyslání některé z jednotek HZS kraje, případně jiných jednotek poţární ochrany (dále 

jen „PO“). 

Druhy jednotek PO jsou následující: 

 Jednotka HZS kraje – Tuto jednotku tvoří příslušníci HZS, kteří vykonávají sluţbu 

na stanicích HZS kraje. 

 Jednotka HZS podniku – Tuto jednotku tvoří zaměstnanci právnických osob 

nebo podnikajících fyzických osob, kteří danou činnost v jednotce vykonávají jako 

své povolání. 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce – Jedná se o fyzické 

osoby, které činnost v jednotce nemají jako své povolání. 

 Jednotka SDH podniku – Jedná se o zaměstnance právnických osob a podnikajících 

fyzických osob, kteří danou činnost v jednotce nemají jako své povolání.[16] 

Kaţdá jednotka HZS ČR je sloţena z poţární techniky, věcných prostředků a stanoveným 

počtem příslušníků HZS ČR. To platí jen v případě, ţe se jedná o HZS kraje. Poţární 

technikou se mají na mysli zásahové poţární automobily, poţární přívěsy, návěsy, kontejnery, 

plavidla, vznášedla a letadla. Za věcné prostředky se povaţují takové prostředky, které slouţí 

k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení poţárů nebo prostředky, které slouţí jednotkám 

PO při jejich činnosti, při záchranných a likvidačních pracích, při plnění úkolů civilní 

ochrany, popřípadě při činnostech poţární hlídky
1
. U jednotek PO jsou jednotliví příslušníci 

rozděleni do čet, druţstev, druţstev o zmenšeném početním stavu, popřípadě skupin. Skupina 

je tvořena jejím vedoucím a minimálně jedním hasičem. Druţstvo se skládá z jeho velitele 

a pěti dalších hasičů. Druţstvo o zmenšeném početním stavu je sloţeno z velitele druţstva 

o zmenšeném početním stavu a tří hasičů. Četu tvoří dvě nebo tři druţstva.[15] 

                                                 
1
 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Základním posláním jednotek PO je ochrana ţivotů a zdraví obyvatel a jejich majetku 

při poţárech a také poskytování účinné pomoci při výskytu nějaké mimořádné události
2
. 

Na území ČR je realizován systém, kterým by občanovi měla být poskytnuta pomoc 

do 20 minut. Aby bylo moţno dodrţet tento časový limit, musí být jednotky PO správně 

dislokovány. Jejich dislokace nemůţe být zaloţena na náhodě. Proto byl vytvořen systém 

plošného pokrytí (viz kapitola 3.1).[3],[17] 

3.1 Systém plošného pokrytí 

Na základě tohoto systému se jednotky PO rozmisťují po celém území ČR. Základním 

principem je zvolit takovou vnitřní organizaci, vybavení a dislokaci jednotek PO, 

aby se na území obce dostavilo dostatečné mnoţství sil a prostředků s ohledem na stupeň 

a kategorii nebezpečí obce. Jednotlivá katastrální území se ohodnotí stupněm nebezpečí, 

a na základě toho se na území dostaví potřebné mnoţství sil a prostředků. Jsou stanoveny 

čtyři stupně nebezpečí, které jsou uvedené v tabulce č. 1.[2],[15] 

Tabulka 1: Stupně nebezpečí[2] 

Stupeň Nebezpečnost Obecná charakteristika 

I. stupeň Nejvíce nebezpečný 

Historická centra velkých měst, podniky s nebezpečnou 

výrobou, velké nemocnice, objekty se sloţitými podmínkami 

pro zásah a se snadným šířením poţáru, 

II. stupeň Středně nebezpečný 
větší města, sídliště, některé průmyslové podniky a dílny, 

hotely, 

III. stupeň Nebezpečný malé obce do 4000 obyvatel, zemědělské farmy, 

IV. stupeň Málo nebezpečný samoty, pohraniční lesy, málo osídlená území. 

 

Stupeň a kategorie nebezpečí v daném katastrálním území vychází ze tří základních 

kritérií: 

 počet obyvatel,  

 charakter území, 

 počet poţárů, které vznikly v jednom roce. [2] 

                                                 
2
 Podle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, 

se mimořádnou událostí rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy 

a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. 
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Stupeň nebezpečí udává poţadavek na dojezd jednotek PO a kategorie udává jejich 

posloupnost dojezdu na místo události. Postup pro určování stupně a kategorie nebezpečí je 

uveden v příloze vyhlášky
3
. Výsledkem plošného pokrytí je následující tabulka.[2] 

Tabulka 2: Tabulka plošného pokrytí[16] 

Stupeň nebezpečí 

objektu 

Kategorie nebezpečí 

objektu 
Množství sil a doba jejich dojezdu. 

I 
A 2 JPO do 7 min + 1 JPO do 10 min 

B 1 JPO do 7 min + 2 JPO do 10 min 

II 
A 2 JPO do 10 min + 1 JPO do 15 min 

B 1 JPO do 10 min + 2 JPO do 15 min 

III 
A 2 JPO do 15 min + 1 JPO do 20 min 

B 1 JPO do 15 min + 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min + 1 JPO do 25 min 

3.2 Kategorie jednotek PO 

Kaţdá jednotka PO má v rámci operačního řízení určitou hodnotu (tzv. operační hodnotu). 

Ta nám říká, za jak dlouho bude jednotka PO schopna plnit úkoly v místě zásahu. Tvoří 

ji doba výjezdu jednotek PO z místa dislokace po vyhlášení poplachu a její územní působnost. 

Na základě územní působnosti má jednotka stanovený svůj tzv. „hasební obvod“. Je vyjádřen 

buď v minutách, nebo v kilometrech. Pro zajištění plošného pokrytí se jednotky člení podle 

operačních hodnot do šesti kategorií. Jejich dělení je uvedeno v následující tabulce.[1] 

Tabulka 3: Operační hodnoty jednotek PO dle jejich kategorií[1] 

Kategorie JPO Druh JPO Doba výjezdu Územní působnost 

JPO I Hasičský záchranný sbor kraje do 2 min  do 20 min 

JPO II Sbor dobrovolných hasičů obce do 5 min do 10 min 

JPO III Sbor dobrovolných hasičů obce do 10 min do 10 min 

JPO IV Hasičský záchranný sbor podniku do 2 min Areál podniku 

JPO V Sbor dobrovolných hasičů obce do 10 min Katastrální území obce 

JPO VI Sbor dobrovolných hasičů podniku do 10 min Areál podniku 

Další text se bude zabývat pouze jednotkami HZS kraje, tedy JPO I: 

                                                 
3
 Příloha č. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.3 Typy stanic 

U HZS ČR rozlišujeme dva typy stanic. Jedná se o stanice typu „C“ a stanice typu „P“. 

Stanice typu „C“ se zřizují především ve velkých městech, kde je potřeba většího mnoţství sil 

a prostředků s ohledem na mnoţství obyvatel a zástavbu. Sluţbu zde vykonává více 

příslušníků a stanice má více poţární techniky. Stanice typu „P“ se pak zřizují ve městech 

menších. [15] 

Stanice typu „C“ se člení na stanice: 

 C1 – na těchto stanicích zabezpečuje jednotka HZS kraje výjezd dvou druţstev 

a umisťuje se v obcích do 50 tisíc obyvatel, 

 C2 – jednotka zabezpečuje výjezd dvou druţstev a umisťuje se v obcích od 50 tisíc 

do 75 tisíc obyvatel, 

 C3 – jednotka zabezpečuje výjezd tří druţstev a umisťuje se především v obcích 

s počtem obyvatel nad 75 tisíc. 

Stanice typu „P“ se člení na stanice: 

 P0 – jde o jednotku HZS kraje, která vznikla na základě §69a zákona
4
 sdruţením 

prostředků obcí a HZS kraje; na této stanici slouţí stabilně minimálně dva 

příslušníci a zbytek druţstva dotvářejí členové jednotky SDH obce; tato jednotka se 

zřizuje u obcí s počtem obyvatel do 15 tisíc, 

 P1 – tato jednotka zabezpečuje výjezd druţstva o zmenšeném početním stavu 

a zřizuje se u obcí s počtem obyvatel do 30 tisíc, 

 P2 – jednotka zabezpečuje výjezd druţstva a je navíc vybavena výškovou 

technikou; zřizuje se 

a) v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc v případě, ţe jde o obec, kde se vyskytuje 

více jak 10% budov s více jak pěti nadzemními podlaţími a není zde 

zabezpečena přeprava výškové techniky z jiné stanice do 15 minut, 

b) v obci s počtem obyvatel nad 15 tisíc v případě, ţe na místo nelze dopravit 

výškovou techniku z jiné obce do 15 minut, 

 P3 – stanice zabezpečuje výjezd druţstva a druţstva o zmenšeném početním stavu 

a je umístěna v obci nebo v její části s počtem obyvatel do 30 tisíc, 

 P4 – tato stanice zabezpečuje výjezd dvou druţstev a je umístěna v obci nebo její 

části s počtem obyvatel nad 30 tisíc.[15] 

                                                 
4
 §69a zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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Stanice se od sebe odlišují počty příslušníků, kteří zde vykonávají sluţbu a také mnoţstvím 

techniky. Základní a minimální početní stavy příslušníků znázorňuje následující tabulka. 

Minimální vybavení stanic je uvedené ve vyhlášce
5
.[15] 

Tabulka 4: Základní a minimální počty příslušníků stanic typu „P“ a „C“[15] 

Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Počet výjezdů (druţstev) 2 2 3 1 1 1 2 2 

Počet příslušníků ve třech směnách 39 45 60 9 15 24 33 39 

Počet příslušníků v jedné směně 13 15 20 3 5 8 11 13 

Minimální počet příslušníků určených 

k výjezdu na jedné směně  
8 10 14 2 4 6 8 8 

 

Minimální stav příslušníků v jedné směně je odvozen ze základního počtu, bere se zde 

ohled na nepřítomnost příslušníků z důvodu pracovní neschopnosti, dovolené, absolvování 

odborné přípravy apod.[15] 

Vyhláška
6
 udává, ţe počty příslušníků na jedné směně se mohou navýšit. Pokud je stanice 

předurčena: 

 pro záchranné práce při dopravních nehodách na dálnicích, rychlostních 

komunikacích a vybraných silnicích I. třídy, lze zvýšit počet příslušníků o dva 

ve směně, 

 jako opěrný bod pro likvidaci havárií s nebezpečnými látkami, lze zvýšit počet 

příslušníků o tři ve směně.[15] 

Počet příslušníků na jedné směně lze zvýšit aţ o 1,5 násobek základního počtu pokud: 

a) je to uvedeno v dokumentaci zdolávání poţáru, kde daná jednotka chrání tento 

objekt před poţáry a mimořádnými událostmi, nebo  

b) jde o potřeby operačního řízení, nebo 

c) je to kvůli obsluhování speciální poţární techniky.[15] 

Zvyšovat počty příslušníků na jednotlivých stanicích je moţné na základě předurčenosti 

stanic. 

                                                 
5
 Příloha č. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů. 

6
 Příloha č. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.4  Předurčenost jednotek PO 

Na základě předem stanoveného vybavení, počtu sil a předpokládané doby dojezdu, se určí 

jednotka HZS kraje, která bude provádět záchranné práce: 

 při silničních dopravních nehodách, 

 při zásazích na nebezpečné látky.[9] 

Typy jednotek dle předurčenosti pro zásahy na silniční dopravní nehody jsou následující: 

A Jedná se o jednotku HZS kraje, která je předurčena k provádění záchranných prací 

na dálnicích, rychlostních silnicích I. třídy, rychlostních místních komunikacích 

a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu a je určena Ministerstvem 

vnitra (dále jen „MV“) generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje. 

Jednotka je vybavena rychlým zásahovým automobilem (dále jen „RZA“), nebo 

technickým automobilem (dále jen „TA“) minimálně hmotnostní třídy L nebo CAS 

ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M. 

Početní stav směny se na těchto stanicích zvyšuje o dva příslušníky. 

B Jedná se o jednotku HZS kraje, nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen 

SDH) vybrané obce kategorie JPO II, která je předurčena pro záchranné práce 

na všech komunikacích a je určena MV- generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh 

HZS kraje. 

Jednotka je vybavena RZA nebo TA minimálně hmotnostní třídy L. 

Předurčenost B se nestanovuje u stanic P0 a P1. 

C Jedná se o jednotku HZS kraje předurčenou pro záchranné práce na všech 

komunikacích, nebo o jednotku SDH vybrané obce kategorie JPO II, výjimečně 

JPO III, která je předurčena pro záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích 

dálnic rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnic I. 

třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu a je určena územně příslušným HZS kraje. 

Vybavení jednotky spočívá v CAS, která má speciální technické provedení a má 

minimální hmotnostní třídu M. 

D Jedná se o jednotku SDH vybrané obce kategorie JPO II, nebo JPO III, která má 

předurčení pro záchranné práce na silnicích II. a III. třídy a na místních 

komunikacích. 

Tato jednotka je vybavena vozidly CAS nebo dopravním automobilem (dále jen 

„DA“), které mají ve své výbavě alespoň sadu ručních vyprošťovacích nástrojů. 
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E Jedná se o jednotku HZS kraje vybavenou automobilovým jeřábem s nosností 

výloţníku do 20 tun a lanovým navijákem do 40 tun. 

F Jedná se o jednotku HZS kraje, která je určena jako opěrný bod pro vyprošťování 

těţkých vozidel. 

Má ve své výbavě také vyprošťovací automobil nebo automobilový jeřáb 

s minimální nosností výloţníku 20 tun.[9] 

Jednotky PO, které mají předurčenost pro dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy, 

mají stanovenou dobu dojezdu na místo zásahu 15 minut. Na ostatních komunikacích je doba 

dojezdu jednotek PO stanovena podle úrovně zabezpečení katastru obce, přes který 

komunikace prochází.[9] 

V případě, ţe na místě zásahu nelze vyloučit vyprošťování osob, vysílá se minimálně 

druţstvo o zmenšeném početním stavu. Pokud se vyšle RZA ve speciálním redukovaném 

provedení, nebo dvou aţ třímístný TA, je potřeba vyslat na místo zásahu ještě další zásahový 

automobil minimální hmotnostní třídy M, zpravidla se jedná o CAS. Aby bylo na dálnicích 

a rychlostních komunikacích splněno kritérium dojezdového času, počítá se vţdy dojezd 

prvního vozidla vybaveného hydraulickým vyprošťovacím zařízením.[9] 

Dále rozlišujeme jednotky HZS kraje s předurčeností pro zásahy na nebezpečné látky: 

O Jedná se o jednotku HZS kraje určenou jako opěrný bod pro likvidace havárií 

s výskytem nebezpečných látek. Na stanici je zajištěna pohotovost skupiny tří 

specialistů na nebezpečné látky. Výjezd těchto specialistů je nad rámec základního 

početního stavu stanice HZS kraje. Doba dojezdu této jednotky je do 120 minut. 

S Jedná se o jednotku HZS kraje, která je určena MV-generálním ředitelství HZS ČR 

na návrh HZS kraje. Tato jednotka se zpravidla umisťuje tam, kde vedou hlavní 

přepravní trasy nebezpečných látek. Jednotky jsou dislokovány tak, aby doba 

dojezdu nepřevyšovala 40 minut. 

Z Jedná se o kaţdou jednotku HZS ČR, která nespadá do typu předurčenosti 

S nebo O, nebo se jedná o jednotku SDH kategorie JPO II, která je určena 

příslušným HZS kraje.[9] 

Některé stanice HZS kraje slouţí také jako opěrné body. Je na nich umístěna technika 

k provádění speciálních záchranných pracích. Seznam a charakteristika opěrných bodů jsou 

uvedeny v pokynu generálního ředitele HZS ČR
7
.[9] 

                                                 
7
 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 27/2006, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy 

předurčeností jednotek PO pro záchranné práce. 
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4 Systém ohodnocení příslušníků 

Za vykonanou sluţbu mají příslušníci nárok na sluţební příjem. Sluţební příjem se skládá 

z několika částí. Je to základní tarif, příplatek za vedení, příplatek za sluţbu v zahraničí, 

zvláštní příplatek, osobní příplatek a odměna.[19] 

4.1 Základní tarif 

Jde o sloţku sluţebního příjmu poskytovanou měsíčně. Základní tarif se mění podle toho, 

jak dlouho příslušník vykonává sluţbu u HZS ČR. Základní tarif je stanoven pro tarifní třídu 

danou na určité sluţební místo a sluţební hodnost, do níţ je příslušník jmenován, a pro tarifní 

stupeň, do kterého je zařazen. Pokud příslušník vykonává nepřetrţitý reţim sluţby, lze mu 

základní tarif zvýšit o 10%.[19] 

Tarifní třída 

Pro určité sluţební místo se stanovuje tarifní třída. Ta se stanoví podle nejnáročnější 

činnosti, která se vyţaduje na daném sluţebním místě. V příloze č. 1 jsou uvedeny tarifní 

třídy včetně minimálního předepsaného vzdělání, které je potřebné pro výkon sluţby v dané 

tarifní třídě.[19] 

Tarifní stupeň 

Je celkem 12 tarifních stupňů, které jsou dány dobou praxe ve tříletých intervalech. 

Do doby praxe je započítáno, jak dlouho příslušník vykonával sluţbu, popřípadě jiná praxe, 

kterou příslušník vykonával na jiném sluţebním místě.[19] 

Na obrázku č. 1 je uvedena stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních 

sborů pro rok 2012. 

 

Obrázek 1: Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů[5] 
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Základní tarif v jednotlivých třídách se zvyšuje vţdy o 8,5% základního tarifu v niţší 

tarifní třídě. Ve dvanáctém tarifním stupni je to však odlišné. Základní tarif zde činí 

1,5 násobek základního tarifu v prvním tarifním stupni. Tarifní stupně se od sebe liší o shodný 

procentuální přírůstek.[19] 

4.2 Příplatek za vedení 

Na tento příplatek má nárok pouze vedoucí příslušník. Výše příplatku je dána rozpětím 

podle řídící úrovně sluţebního místa a náročnosti řídící činnosti. V následující tabulce je 

uvedeno rozpětí příplatků pro jednotlivé řídící úrovně.[19] 

Tabulka 5:Rozpětí příplatků za vedení[19] 

Řídící úroveň Rozpětí příplatku v Kč 

Ředitel bezpečnostního sboru 10 000 - 14 000 

Vedoucí příslušník 1. řídící úrovně 4 000 - 10 000 

Vedoucí příslušník 2. řídící úrovně 2 500 - 7 000 

Vedoucí příslušník 3. řídící úrovně 1 500 – 4 000 

Vedoucí příslušník 4. řídící úrovně 1 000 – 2 000 

 

Ředitel bezpečnostního sboru stanoví konkrétní rozmezí příplatků podle toho, jestli 

se jedná o vedoucího příslušníka s působností na celém území ČR, nebo na niţším územním 

celku. Toto rozpětí stanoví sluţebním předpisem.[19] 

4.3 Příplatek za službu v zahraničí 

Pokud je příslušník poslán k výkonu sluţby do zahraničí, má po celou dobu působení 

nárok na příplatek v rozmezí 700 – 4 000 USD měsíčně, popřípadě v přepočtu na EURO. 

Rozmezí stanoví opět ředitel bezpečnostního sboru. Dokud mu bude tento příplatek 

poskytován, nemá nárok na náhradní volno, na odměnu za pohotovost, ani za sluţbu 

přesčas.[19] 

4.4 Osobní příplatek 

Na tento příplatek nelze uplatňovat nárok. Příplatkem lze ocenit mimořádnou kvalitu, 

nebo rozsah výkonu sluţby. V případě přiznání, změny nebo odebrání příplatku, musí být 

tento krok odůvodněn. Příplatek lze stanovit aţ do 60% základního tarifu. Lze jej stanovit 

aţ do výše 100%, ale jen u příslušníka s hodností vrchní komisař aţ vrchní státní rada, 

nebo u příslušníka, který je zařazen do činné zálohy a je vyslán do zahraničí.[19] 
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4.5 Odměna 

Příslušník můţe dostat i jednorázovou odměnu v případech, kdy splní mimořádný, 

nebo zvlášť významný sluţební úkol, nebo splní úkol za nepřítomného příslušníka, 

anebo při plnění dosavadního výkonu při dovršení 50 let věku.[19] 

4.6 Zvláštní příplatek 

Nárok na zvláštní příplatek má ten příslušník, který vykonává sluţbu v podmínkách 

ztíţených, anebo zdraví škodlivých. Podmínky pro přidělování tohoto příplatku a jeho výše 

jsou uvedeny v nařízení vlády
8
. Ředitel bezpečnostního sboru ve svém sluţebním předpisu 

(pokyn generálního ředitele HZS ČR) stanoví výši zvláštního příplatku a také zařazení 

do skupin I. a II. Příslušník má nárok na zvláštní příplatek ve výši 500 aţ 1500 Kč, pokud 

vykonává sluţbu v prostředí, ve kterém je vysokou mírou ohroţeno jeho zdraví a je nutné 

pouţít izolační dýchací přístroj. Příslušník, jenţ vykonává sluţbu, která je spojena s ochranou 

zájmů státu, při nichţ můţe být ohroţen na ţivotě či zdraví, nebo jiným závaţným způsobem, 

nebo sluţbu, kde se můţe vyskytovat mimořádná psychická zátěţ, má nárok na zvláštní 

příplatek v rozmezí 3000 aţ 6000 Kč, pokud patří do I. skupiny a v rozmezí 1000 aţ 4000 Kč, 

pokud patří do II. skupiny.[19] 

V minulosti byl za tímto účelem vydán pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 52/2010. 

                                                 
8
 Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání 

činností ve ztíţených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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5 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 52/2010 

Jedná se o pokyn generálního ředitele HZS ČR, který stanovoval zařazení činnosti 

do I. a II. skupiny a také výše zvláštních příplatků na sluţebních místech HZS ČR. Zařazení 

do skupin je následující.[13] 

I. skupinu tvoří ti příslušníci, jeţ vykonávají sluţbu: 

 v rámci mezinárodních záchranných operací; pravidla pro zapojování 

do mezinárodních operací řeší nařízení vlády
9
, 

 na sluţebních místech potápěčů III. stupně, instruktorů potápění, leteckých 

záchranářů, anebo lezců-instruktorů pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

 při pouţívání výbušnin nebo výbušných předmětů v souvislosti se zajišťováním 

bezpečnosti osob a ochrany majetku.[13] 

Do II. skupiny patří většina příslušníků. Tvoří ji příslušníci vykonávající sluţbu: 

 u jednotky HZS kraje, nebo Záchranného útvaru HZS ČR, které mají předurčení 

k provádění záchranných a likvidačních prací při poţárech, nebo jiných 

mimořádných událostech v místě zásahu, 

 na operačních a informačních střediscích HZS ČR, 

 při které zjišťují příčiny vzniku poţáru, 

 jako člen stálého štábu velitele zásahu nebo člen s předurčením do krizového štábu, 

 jako příslušník, který má předurčenost pro činnost v operačním řízení na místě 

zásahu, případně na operačním a informačním středisku, 

 zajišťující pedagogickou a výcvikovou činnost, 

 na místech, kde je příslušník vystaven zvýšené, značné, vysoké, nebo velmi vysoké 

psychické námaze, pokud nevykonává sluţbu v některém výše uvedeném bodě.[13] 

Příslušníci v I. skupině dostávali zvláštní příplatek ve výši 3000-6000 Kč. Jednalo se pouze 

o příslušníky, kteří byli zapojeni do mezinárodních záchranných operací. Ostatní příslušníci 

zařazeni do této skupiny měli nárok na zvláštní příplatek v rozpětí 3000- 5000 Kč. [13] 

II. skupina má podle zákona
10

 nárok na zvláštní příplatek ve výši 1000-4000 Kč. V tomto 

pokynu se II. skupina dělila do 4 tabulek, ve kterých měli určité funkce jiné rozpětí zvláštního 

                                                 
9
 §1 nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami 

a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. 
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příplatku. V první části byli příslušníci HZS kraje, kteří měli nerovnoměrně rozvrţenou dobu 

sluţby na stanicích, popřípadě operačních a informačních střediscích (viz tab. č. 6). Druhou 

část tvořili příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR (viz tab. č. 7). Do třetí části patřili 

příslušníci HZS kraje, střední odborné školy (dále jen SOŠ) a vyšší odborné školy (dále jen 

VOŠ) ve Frýdku-Místku (viz tab. č. 8). Čtvrtou část tvořili příslušníci MV-generálního 

ředitelství HZS ČR (viz tab. č. 9)[13] 

Pokud příslušníkům vznikl nárok na příplatky z obou skupin, dostali příplatek vyšší. 

Pro případ, ţe byl příslušník zařazen do zálohy kvůli studiu, nebo do zálohy pro přechodně 

nezařazené, neměl nárok na zvláštní příplatek.[13] 

Tento pokyn ještě stanovoval rozpětí zvláštního příplatku příslušníkům, kteří pouţívali 

izolační dýchací přístroje. Rozpětí příplatku bylo od 500 aţ po 1500 Kč.[13] 

Tabulka 6: Příslušníci s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby[13] 

Funkce Služební místo Zvláštní příplatek (Kč) 

Velící důstojník směny Komisař 1000-3200 

Velitel čety Vrchní inspektor 1000-3200 

Velitel druţstva Inspektor 1000-3200 

Hasič Vrchní asistent 1000-3200 

Hasič Asistent 1000-3200 

Hasič Vrchní referent 1000-1500 

Spojař Referent 1000 

Operační důstojník Vrchní komisař, komisař, vrchní inspektor 1000-3500 

Operační technik Inspektor, vrchní asistent 1000-2500 

 

Pro určení výše zvláštního příplatku u příslušníků HZS krajů v tabulce č. 6 (jde jen 

o funkce velícího důstojníka směny, velitele čety, velitele druţstva, hasiče-vrchního asistenta 

a hasiče-asistenta) se vycházelo ze statistických údajů o počtech zásahů (bez ohledu na typ 

stanic). U funkcí hasič-vrchní referent, spojař, operační důstojník a operační technik se výše 

zvláštního příplatku stanovovala bez ohledu na počet zásahů. Statistické údaje se počítaly 

za předcházejících pět let a to: 

a) u stanic, které měly průměrný počet zásahů do 700 ročně, se výše zvláštního příplatku 

brala z rozpětí uvedeného v tabulce č 6, 

b) u stanic, které měly průměrný počet zásahů nad 700 ročně, se zvyšovala horní hranice 

rozpětí uvedeného v tabulce č. 6 o 25%.[13] 

                                                                                                                                                         
10

 § 120 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Výše všech druhů zvláštních příplatků se příslušníkům byla vyplácena měsíčně.[13] 

Tabulka 7: Příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR[13] 

Funkce Služební místo Zvláštní příplatek (Kč) 

Velitel útvaru, zástupce velitele útvaru Vrchní rada 1000-3000 

Ředitel kanceláře velitele útvaru, ředitel 

odboru, vedoucí oddělení 
Rada, vrchní komisař 1000-2500 

Velitel roty, zástupce velitele roty Vrchní komisař, komisař 1000-3000 

Velitel čety, velitel druţstva Vrchní inspektor, inspektor 1000-3000 

Ostatní  1000-3000 

 

Tabulka 8: Ostatní příslušníci HZS kraje, SOŠ a VOŠ ve Frýdku-Místku[13] 

Funkce Služební místo Zvláštní příplatek (Kč) 

Ředitel HZS kraje, ředitel SOŠ PO a VOŠ 

PO, náměstek ředitele HZS kraje, ředitel 

kanceláře ředitele HZS kraje 

Vrchní rada 1000-4000 

Ředitel odboru, zástupce ředitele SOŠ PO 

A VOŠ PO 
Rada 1000-3000 

 Rada, vrchní komisař 1000-2500 

 Komisař, vrchní komisař 1000-2000 

 Inspektor, vrchní inspektor 1000-1500 

 Asistent, vrchní asistent 1000-1200 

 

Tabulka 9:Příslušníci MV-generálního ředitelství HZS ČR (včetně zařízení)[13] 

Funkce Služební místo Zvláštní příplatek (Kč) 

Náměstek generálního ředitele HZS ČR, 

ředitel kanceláře generálního ředitele HZS 

ČR 

Vrchní státní rada 1000-4000 

Ředitel odboru, vedoucí oddělení, ředitel 

zařízení, zástupce ředitele zařízení 
Vrchní rada, rada 1000-3500 

 Rada 1000-3000 

Vedoucí oddělení Vrchní komisař 1000-2500 

 Komisař, vrchní komisař 1000-2000 

 Inspektor, vrchní inspektor 1000-1500 

 Asistent, vrchní asistent 1000-1200 

 

Z tohoto pokynu vyplývalo, ţe dvě totoţné funkce v rozdílných krajích mohly mít odlišnou 

výši zvláštního příplatku díky rozpětí, jeţ bylo nastaveno. Tento pokyn však jiţ neplatí. Byl 

nahrazen pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 47/2011. 
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6 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 47/2011 

Tento pokyn zařazuje sluţební činnosti do dvou skupin stejně jako pokyn předchozí. 

U obou těchto pokynů generálního ředitele HZS ČR je rozdělení do I. a II. skupiny totoţné. 

Rozdíl je však ve výši zvláštních příplatků. Zvláštní příplatek jiţ není zvyšován podle počtu 

výjezdů na konkrétní stanici. Také zde není stanoveno rozpětí příplatků, jsou zde pouze 

konkrétní sumy, které jsou příslušníkovi vypláceny podle toho, na jakém pracovišti a v jaké 

tarifní třídě je zařazen. 

Zvláštní příplatek za pouţití dýchací techniky je stanoven na částku 500 Kč. Na příplatek 

za pouţití izolační dýchací techniky mají nárok příslušníci, kteří jsou předurčeni k pouţití 

izolační dýchací techniky, nebo kterým je to ustanoveno interním aktem.[12] 

V I. skupině se vyplácí zvláštní příplatek ve výši 6000 Kč příslušníkům, kteří vykonávají 

sluţbu v rámci mezinárodní záchranné operace a zvláštní příplatek ve výši 3500 Kč 

u ostatních příslušníků patřící do této skupiny. Zařazení sluţebních činností je uvedeno 

v kapitole 5.[12] 

Výše zvláštních příplatků pro příslušníky II. skupiny je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 10: Výše zvláštních příplatků v II. skupině dle pokynu generálního ředitele HZS ČR 

č. 47/2011[12] 

Doba služby Tarifní třída Výše příplatku v Kč 

Nerovnoměrně rozvrţená doba sluţby 

/24 hodinová směna/ 

2. 1500 

3. - 7. u HZS krajů 2100 

Nerovnoměrně rozvrţená doba sluţby 

/operační a informační střediska/ 
4. - 7. 1800 

Rovnoměrně rozvrţená doba sluţby 

/Záchranné útvary HZS ČR/ 
1. - 8. 2000 

Rovnoměrně rozvrţená doba sluţby  1000 

Ostatní  1000 

 

Příplatky se příslušníkům vyplácejí měsíčně. Pokud má příslušník nárok na zvláštní 

příplatky v obou skupinách, náleţí mu příplatek vyšší. Jestliţe je příslušník zařazen do zálohy 

pro studující, případně pro přechodně nezařazené, nárok na zvláštní příplatek nemá. V tomto 

pokynu generálního ředitele HZS ČR je jiţ příplatek stanoven fixně, takţe se nestává, 

ţe příslušníci stejné funkce mají zvláštní příplatek odlišný.[12] 
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7 Statistika přítomnosti příslušníků u zásahu 

Data pouţívaná v diplomové práci jsou zaměřena na Karlovarský kraj. Byla vybrána 

na základě většího počtu malých stanic typu „P“. Při porovnání stanic typu „P“ a typu „C“ 

pak bude vidět větší rozdíl v dosaţených počtech výjezdů.  

Karlovarský kraj má celkem 8 stanic HZS kraje. Není zde ţádná stanice typu C3. Největší 

stanice je umístěna v Karlových Varech. Jde o stanici typu C2. Na stanici je celkem 

41 příslušníků, kteří pracují v nerovnoměrně rozvrţené době sluţby. Stanice má pro dopravní 

nehody předurčenost typu B a pro zásahy na nebezpečné látky předurčenost typu S. Rovněţ 

slouţí jako opěrný bod pro nouzové přeţití obyvatelstva a pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Na stanici je dislokována lezecká skupina. Další stanice typu C jsou dislokovány 

v Chebu a v Sokolově. Obě tyto stanice jsou typu C1. Na stanici v Sokolově vykonává sluţbu 

s nerovnoměrně rozvrţenou dobou 32 příslušníků. Stanice má předurčenost pro dopravní 

nehody typu B a pro zásahy na nebezpečné látky typu Z. Stanice v Chebu má ve výkonu 

sluţby 32 příslušníků s nerovnoměrně rozvrţenou dobou sluţby. Pro dopravní nehody má 

předurčenost typu B a pro zásahy na nebezpečné látky má předurčenost typu S. Na stanici je 

dislokována lezecká skupina. Dále jsou v kraji dvě stanice typu P2, a to v Mariánských 

Lázních a v Chemických závodech v Sokolově. V Mariánských Lázních vykonává sluţbu 

21 příslušníků s nerovnoměrně rozloţenou dobou sluţby. Stanice má předurčenost typu B 

pro dopravní nehody a typu Z pro zásahy na nebezpečné látky. Jde o třetí stanici 

Karlovarského kraje, jeţ má lezeckou skupinu. Stanice Chemické závody Sokolov je unikátní 

stanicí v celé ČR. Jedná se o stanici dislokovanou v podniku, ale přitom jde o jednotku HZS 

kraje. Je zde celkem 27 příslušníků vykonávající sluţbu s nerovnoměrně rozvrţenou dobou 

sluţby. Stanice je určena jako opěrný bod pro zásahy na nebezpečné látky. Zbylé stanice jsou 

typu P1, jde o stanice dislokované v Aši, Kraslicích a Touţimi. Všechny tři stanice mají 

15 příslušníků s nerovnoměrně rozvrţenou dobou sluţby a předurčenost typu C pro dopravní 

nehody. Na následujícím obrázku je uvedeno rozmístění těchto stanic v Karlovarském kraji. 
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Obrázek 2: Rozmístění stanic v Karlovarském kraji[21] 

Ze statistických ročenek byly zjištěny počty výjezdů jednotlivých stanic HZS 

v Karlovarském kraji za posledních pět let. Období pěti let bylo shodné s obdobím, 

k němuţ se přihlíţelo při stanovování zvláštních příplatků. V následující tabulce je uvedeno, 

o jakou stanici Karlovarského kraje se jedná, o jaký jde typ stanice a jakého počtu výjezdů 

stanice dosáhla v jednotlivých letech. 

Tabulka 11: Počty výjezdů stanic Karlovarského kraje 2007-2011 

Typ stanice 
Stanice HZS 

Karlovarského kraje 

Počty výjezdů za rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

C2 Karlovy Vary 900 736 704 756 805 

C1 Cheb 652 509 452 528 528 

C1 Sokolov 488 422 444 405 390 

P2 Mariánské Lázně 344 264 277 330 263 

P2 Chemické závody 38 17 36 42 26 

P1 Aš 304 175 150 202 205 

P1 Toužim 180 156 142 189 161 

P1 Kraslice 163 115 108 205 202 

 

Graf zobrazuje počty výjezdů jednotlivých stanic za období od roku 2007 aţ po rok 2011. 

Graf znázorňuje také hranici 700 výjezdů. Hranice je vyznačena červenou barvou. Je tedy 

patrné, ţe hranici 700 výjezdů překonala pouze stanice typu C2, dislokována v Karlových 

Varech. Příslušníci s nerovnoměrně rozvrţenou dobou sluţby, kteří na této stanici vykonávali 

sluţbu, dostávali za platnosti starého pokynu
11

 generálního ředitele HZS ČR zvláštní příplatek 

v rozpětí 1000 – 4000 Kč, vzhledem ke zvýšení horní hranice o 25%. 

                                                 
11

 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 52/2010, kterým se stanoví zařazení sluţebních činností do I. a II. 

skupiny a výše zvláštního příplatku pro sluţební místa v HZS ČR. 
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Graf 1: Počet výjezdů stanic Karlovarského kraje 

V grafu č. 1 je vidět přibliţně stejný profil úseček. Ať uţ se jedná o stanici typu „C“ 

v Karlových Varech, nebo jde o stanici typu „P“ v Aši, nebo Mariánských Lázní. Důvodem 

jsou plošné mimořádné události v rámci kraje. Příkladem je orkán Kyrill, který se přes území 

ČR přehnal v roce 2007. Je to také jeden z důvodů, proč stanice v Karlových Varech dosáhla 

v daném roce největšího počtu výjezdů. 

Další text se jiţ nezabývá stanicemi typu C1 v Sokolově a v Chebu. Důvodem je 

nedosaţení hranice 700 výjezdů za rok. Příslušníci vykonávající sluţbu na těchto stanicích tak 

neměli nárok na zvyšování zvláštního příplatku. Tudíţ na tom byli ohledně zvláštního 

příplatku stejně, jako příslušníci na stanicích typu „P“. Text se nezabývá ani stanicí Chemické 

závody Sokolov. Stanice má nízký počet výjezdů, neovlivní tedy nijak další průběh výsledků. 

Veškerá uvedená data o příslušnících byla získána ze statistických údajů Karlovarského 

kraje. Tato data neobsahovala příslušníky, kteří koncem roku 2011 nepracovali u HZS 

Karlovarského kraje, a současně byli vyřazeni příslušníci, kteří během let 2007 - 2011 k HZS 

Karlovarského kraje nastoupili do sluţebního poměru. Příslušníci byli vyřazeni, aby se mohly 

porovnávat počty výjezdů za období pěti let. U příslušníků nebyla záměrně uváděna pravá 

jména. Byla vytvořena jména náhradní. Kaţdý příslušník má jméno Hasič a poté jedno nebo 

dvě písmena, aby bylo vidět, ze které je stanice a navíc je ještě označen číslem. V následující 

tabulce jsou uvedeny příklady příslušníků vykonávajících sluţbu na jednotlivých stanicích. 
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Tabulka 12: Příklady pojmenování příslušníků 

Příslušník ze stanice Jméno 

Aš Hasič A1 - 13 

Kraslice Hasič KR1 - 9 

Mariánské Lázně Hasič ML1 - 16 

Touţim Hasič T1 - 12 

Karlovy Vary Hasič KV1 - 47 

 

V následujících tabulkách nemusí být koncová čísla u příslušníků seřazena od nejmenšího 

po největší. Dokonce se můţe stát, ţe zde bude některé číslo chybět. Je to z toho důvodu, ţe 

příslušníci byli nejprve pojmenováni a aţ následně byla provedena jejich selekce. V tabulkách 

jsou opět uvedena data ze statistických údajů HZS Karlovarského kraje. Tabulky obsahují 

náhradní jména společně s celkovými počty výjezdů jednotlivých příslušníků za jednotlivé 

roky. V posledním sloupci je součet všech výjezdů, kterých příslušníci dosáhli za uplynulých 

pět let výkonu sluţby. S posledním sloupcem se pracuje i v následujících kapitolách. 

V následující tabulce je 13 příslušníků, kteří vykonávali sluţbu od roku 2007 do roku 2011 

na stanici v Aši. Poslední sloupec tabulky obsahuje jiţ zmiňovaný součet výjezdů za období 

2007-2011. 

Tabulka 13:Počet výjezdů příslušníků na stanici v Aši 

Jméno 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet výjezdů 

za 5 let 

Hasič A1 86 67 60 65 65 343 

Hasič A2 80 76 48 82 62 348 

Hasič A3 64 58 62 55 59 298 

Hasič A4 65 52 50 51 50 268 

Hasič A5 89 54 51 78 59 331 

Hasič A6 48 50 41 58 48 245 

Hasič A7 71 59 36 56 49 271 

HasičA8 61 50 42 71 60 284 

HasičA9 68 54 55 55 68 300 

Hasič A10 73 56 51 48 52 280 

Hasič A11 81 61 44 73 66 325 

Hasič A12 63 55 51 58 65 292 

Hasič A13 48 39 33 53 53 226 
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Pro lepší názornost byl vytvořen graf č. 3. Počty výjezdů za rok se u příslušníků z Aše 

pohybují mezi 30 aţ 90. Faktory, které ovlivňují počty výjezdů jednotlivých příslušníků, jsou 

rozebírány v následující podkapitole. 

 

Graf 2: Výjezdy příslušníků na stanici v Aši 

Následující tabulka obsahuje počty výjezdů příslušníků ze stanice v Kraslicích. Jedná 

se o stanici typu P1. Tomu odpovídají také počty výjezdů jednotlivých příslušníků. 

Příslušníci, aţ na výjimky, zde dosahují přibliţně stejného počtu výjezdů. 

Tabulka 14: Počet výjezdů příslušníků na stanici v Kraslicích 

Jméno 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet výjezdů 

za 5 let 

Hasič KR1 53 20 38 54 44 209 

Hasič KR2 47 34 43 60 66 250 

Hasič KR3 54 40 41 42 49 226 

Hasič KR4 43 44 43 37 59 226 

Hasič KR5 39 37 44 50 65 235 

Hasič KR10 42 37 39 37 53 208 

Hasič KR6 57 42 40 66 49 254 

Hasič KR7 53 36 36 63 61 249 

Hasič KR8 22 34 47 67 82 252 

Hasič KR9 51 26 30 58 54 219 

 

Z grafu je opět patrné, ţe počty výjezdů jsou velice individuální záleţitostí. Například 

Hasič KR8 měl v roce 2007 jeden z nejmenších dosaţených počtů výjezdů na stanici, 

ale v roce 2011 v počtech výjezdů jiţ dominoval. 
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Graf 3: Výjezdy příslušníků na stanici v Kraslicích 

Další stanicí je stanice typu P2 dislokována v Mariánských Lázních. Tato stanice je 

největší stanicí typu „P“ v Karlovarském kraji. Je to patrné i na počtech výjezdů jednotlivých 

příslušníků. V následující tabulce jsou opět uvedeny počty výjezdů příslušníků, tentokrát 

ze stanice v Mariánských Lázních. 

Tabulka 15: Počet výjezdů příslušníků na stanici v Mariánských Lázních 

Jméno 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet výjezdů 

za 5 let 

Hasič ML1 45 89 69 86 59 348 

Hasič ML2 56 77 67 76 72 348 

Hasič ML3 49 53 62 62 38 264 

Hasič ML4 41 38 51 80 38 248 

Hasič ML5 53 89 72 64 66 344 

Hasič ML6 62 65 75 100 74 376 

Hasič ML7 96 92 57 82 53 380 

Hasič ML8 57 60 73 85 62 337 

Hasič ML9 49 76 86 54 44 309 

Hasič ML10 72 68 83 84 66 373 

Hasič ML11 61 61 68 57 40 287 

Hasič ML12 65 44 65 61 46 281 

Hasič ML13 50 41 64 64 50 269 

Hasič ML14 57 83 79 96 64 379 

Hasič ML15 48 63 47 60 32 250 

Hasič ML16 98 63 77 81 68 387 

 

Z následujícího grafu je vidět, ţe příslušníci na této stanici dosahují i počtu nad 90 výjezdů 

za rok. Stanici v Mariánských Lázních bude pouţívána jako zástupce stanic typu „P“ v dalších 
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příkladech. Je to právě kvůli její velikosti a také z důvodu dosahování větších počtů výjezdů 

neţ u ostatních stanic typu „P“. 

 

Graf 4: Výjezdy příslušníků na stanici v Mariánských Lázních 

Tabulka č. 21 obsahuje počty výjezdů příslušníků z poslední stanice typu „P“ 

v Karlovarském kraji. Jedná se o stanici dislokovanou v Touţimi. Nejedná se o příliš velkou 

stanici, coţ dokazují i počty výjezdů jednotlivých příslušníků na této stanici. 

Tabulka 16: Počet výjezdů příslušníků na stanici v Toužimi 

Jméno 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet výjezdů 

za 5 let 

Hasič T1 36 55 54 53 42 240 

Hasič T2 60 42 42 55 30 229 

Hasič T3 30 42 47 57 53 197 

Hasič T4 45 31 30 48 48 229 

Hasič T6 42 39 33 54 38 202 

Hasič T7 40 56 51 55 42 206 

Hasič T8 34 43 48 50 52 244 

Hasič T9 25 47 50 52 48 227 

Hasič T10 41 41 48 51 33 222 

Hasič T11 45 49 51 59 49 214 

Hasič T12 32 20 52 51 42 253 

 

Z grafu je opět patrná rozmanitost počtu výjezdů kaţdého příslušníka na této stanici. 

Relativně shodný počet výjezdů měli příslušníci v roce 2010, zde byl rozdíl mezi nejmenší 

a největším počtem výjezdů pouhých 11. Zatímco v jiných letech se rozdíly pohybovaly 

od 20 do 35 výjezdů. 
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Graf 5: Výjezdy příslušníků na stanici v Toužimi 

V následující tabulce jsou opět počty výjezdů příslušníků, tentokrát za stanice typu „C“ 

v Karlových Varech. Tato stanice měla jako jediná stanice v Karlovarském kraji počet 

výjezdů nad 700. Je to největší stanice Karlovarského kraje, coţ je vidět jak na počtu 

příslušníků, kteří zde vykonávají sluţbu, tak i na počtech výjezdů za jednotlivé roky.  

Tabulka 17: Počet výjezdů příslušníků na stanici v Karlových Varech 

Jméno 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet výjezdů 

za 5 let 

Hasič KV1 56 58 90 67 60 331 

Hasič KV2 80 58 111 87 111 447 

Hasič KV3 125 45 55 65 111 401 

Hasič KV4 153 86 112 109 94 554 

Hasič KV5 97 84 121 71 57 430 

Hasič KV6 71 82 85 87 57 382 

Hasič KV7 117 102 144 134 118 615 

Hasič KV8 111 74 100 73 79 437 

Hasič KV9 124 85 140 105 123 577 

Hasič KV11 89 87 82 63 61 382 

Hasič KV12 66 80 93 117 117 473 

Hasič KV13 85 81 90 54 50 360 

Hasič KV14 138 84 112 69 76 479 

Hasič KV15 139 94 135 106 45 519 

Hasič KV16 137 106 134 102 116 595 

Hasič KV20 130 98 111 123 121 583 

Hasič KV21 113 86 121 74 127 521 
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Hasič KV22 102 96 93 108 124 523 

Hasič KV25 138 98 124 125 125 610 

Hasič KV46 46 92 100 98 116 452 

Hasič KV26 146 110 130 160 132 678 

Hasič KV27 143 100 91 86 86 506 

Hasič KV47 111 77 81 95 92 456 

Hasič KV28 126 113 148 159 127 673 

Hasič KV30 99 82 85 64 80 410 

Hasič KV32 125 79 110 145 112 571 

Hasič KV33 153 111 142 129 124 659 

Hasič KV34 66 66 76 82 75 365 

Hasič KV35 102 60 85 113 94 454 

Hasič KV36 57 56 56 90 116 375 

Hasič KV37 102 73 69 83 102 429 

Hasič KV38 104 101 112 55 92 464 

Hasič KV39 67 77 90 71 85 390 

Hasič KV40 109 89 101 60 98 457 

Hasič KV42 136 81 139 91 102 549 

Hasič KV43 125 77 134 115 114 565 

Hasič KV44 121 101 123 142 125 612 

 

Z následujícího grafu je patrné, ţe se jedná o velkou stanici. Mimo sedmi příslušníků 

dosáhl kaţdý příslušník minimálně v jednom roce počtu výjezdů nad hodnotu 100 výjezdů 

za rok. Kaţdý z příslušníků vykonávající sluţbu na této stanici měl nárok na zvýšení 

zvláštního příplatku za uplynulé období, bez ohledu na to, jak často se výjezdů zúčastňoval. 

 

Graf 6: Výjezdy příslušníků na stanici v Karlových Varech 
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7.1 Aspekty ovlivňující četnost zásahů příslušníka 

Hodnoty v tabulkách a grafech v předešlé kapitole jsou relevantní pouze k těm stanicím, 

kterých se týkají. Stanice stejného typu v jiných krajích nemusí mít stejné hodnoty jako 

stanice v Karlovarském kraji. Údaje o počtech výjezdů jednotlivých příslušníků jsou 

ovlivněny mnohými okolnostmi. V praxi existují v podstatě dva úhly pohledu. 

Prvním z nich je doba, kterou příslušník stráví ve výkonu sluţby. S tím souvisí absolvování 

kurzů, pracovní neschopnost, popřípadě výběr dovolené. Podle zákona
12

 mají příslušníci 

nárok na šest týdnů dovolené, kterou si musí vyčerpat. Dovolená je však faktor, který je 

nastaven pro všechny příslušníky stejně. Dalším aspektem, který můţe ovlivnit počet výjezdů 

příslušníka, je absolvování kurzů. Tento faktor jiţ není pro všechny stejný a způsobuje 

rozdílnou dobu přítomnosti příslušníků na stanici, tudíţ i rozdílné počty výjezdů. Zásadním 

faktorem, který nelze ovlivnit, je pracovní neschopnost. Ta můţe příslušníka omezit 

i na několik měsíců. 

Druhým úhlem pohledu je, na jakou poţární techniku bude zrovna příslušník přidělen. 

Přidělování příslušníků k poţární technice má na starosti velitel čety, případně velitel 

druţstva. Ţádný předpis mu však neudává, jak má dané příslušníky k poţární technice 

přidělit. Musí pouze dodrţet určité funkční obsazení poţární techniky. Například, 

ţe ve vozidle musí být strojník, velitel a určitý počet hasičů, podle toho, zda se jedná 

o druţstvo, druţstvo o zmenšeném početním stavu, případně skupinu. Přidělení konkrétní 

osoby na poţární techniku je jiţ na subjektivním pohledu velitele čety, popřípadě druţstva. 

Na následujícím obrázku je příklad rozdělení příslušníků na poţární techniku. Jedná 

se o příklad, kdy je na stanici typu C2 v Karlových Varech minimální počet příslušníků.  

 

Obrázek 3: Schéma funkčního obsazení požární techniky při minimálním početním stavu příslušníků 

                                                 
12

 §65 odst. 1 zákona 361/2003Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Na obrázku č. 3 je černými obdélníky znázorněna poţární technika a kolečky jsou 

znázorněny jednotlivé funkce. Prvním výjezdem se u stanice Karlovy Vary rozumí 

CAS 24/3400/210-S2Z, druhý výjezd znázorňuje CAS 20/4000/240-S2Z a posilovou 

technikou mohou být automobilový ţebřík AZ 37-M1Z, automobilová plošina AP 32-S1Z, 

TA chemický TA-CH-L1, kombinovaný hasicí automobil KHA 20/2000/120/180/5000-M1Z, 

případně CAS 32/8200/800-S3Z. Na obrázku č. 3 se pod písmenem V se ukrývá velitel vozu. 

Velitelem můţe být například velitel druţstva, nebo, v případě jeho nepřítomnosti, velitel 

čety. Písmeno S nám udává, ţe se jedná o strojníka. Pod označením H1 a H2 si můţeme 

představit jakéhokoliv příslušníka bez rozdílu funkčního zařazení. Můţe to tedy být strojník, 

technik spojové sluţby, technik chemické sluţby, technik technické sluţby popřípadě hasič-

lezec. Označení H3 na posilové technice nám udává opět příslušníka bez rozdílu funkčního 

zařazení. V případě, ţe jsou na směně přítomni všichni tři velitelé, můţe být pod označením 

H3 právě jeden z velitelů. 

S přidělováním příslušníků na poţární techniku je úzce spojen i konkrétní druh mimořádné 

události. Poţární technika je totiţ předurčena pro určité typy mimořádných událostí. 

Například pokud se poţární technika prvního výjezdu, s převaţujícím počtem výjezdů 

na stanici, celý den nezastaví a posilová technika nebude mít ve stejný den ani jeden výjezd, 

můţe se vše v následující den obrátit. S tím tedy souvisí i počty výjezdů příslušníků 

přiřazených k dané technice. Jestliţe bude mít příslušník jeden den například osm výjezdů, 

v další den jeho sluţby však nemusí mít výjezd ţádný, důsledkem přiřazení na poţární 

techniku, tudíţ díky charakteru mimořádných událostí. Přidělení příslušníků na poţární 

techniku se můţe během dne měnit. Je to dáno právě charakterem mimořádné události. 

Nejvhodnějším příkladem je výjezd lezecké skupiny. Při ranním rozdělování příslušníků 

na poţární techniku mohou být hasiči – lezci přiděleni velitelem čety na odlišnou poţární 

techniku, která vyjíţdí na běţné mimořádné události. V případě mimořádné události, při níţ je 

potřeba lezecké skupiny, jsou pak hasiči – lezci přeorganizováni a určeni na techniku, která 

k dané mimořádné události vyjede. Stejný případ můţe nastat i v případě, kdy je technika pro 

výjezd lezecké skupiny určena a vyslána krajským operačním a informačním střediskem (dále 

jen „KOPIS“). Pokud bude mimořádná událost, při níţ bude potřeba lezecké skupiny, 

v dostupném terénu, můţe KOPIS vyslat CAS. Pokud však tato mimořádná událost bude 

v těţko přístupném terénu, vyšle KOPIS terénní automobil.  
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8 Zhodnocení četnosti výjezdů příslušníků na stanicích typu „P“ 

a typu „C“ 

Na kaţdé stanici je vyhláškou
13

 stanovený počet příslušníků, a to jak základní počet, 

tak i počet jejich navýšení. Podmínky navyšování příslušníků jsou uvedeny v kapitole 3. 3. 

Počty dané vyhláškou ve většině případů nekorespondují se skutečným stavem na stanici. 

Jako příklad zde uvedu stanici typu C2 v Karlových Varech. Podle vyhlášky by tato stanice 

měla mít celkem 45 příslušníků na třech směnách. Skutečný počet příslušníků na stanici 

v Karlových Varech je 41. Hlavním důvodem je, ţe po odchodu příslušníků se jiţ nenabírají 

noví. To má za následek niţší počet příslušníků, neţ je uveden ve vyhlášce. 

Na stanicích typu „P“ vykonává sluţbu menší počet příslušníků neţ na stanici typu „C“. 

Jako příklad zde uvedu největší počty výjezdů, které měli hasiči od  roku 2007 do roku 2011 

na stanicích v Karlovarském kraji. Pro přehlednost byla vybrána stanice v Karlových Varech 

zastupující stanice typu „C“ a dále stanice v Mariánských Lázních reprezentující stanice typu 

„P“. V tabulce níţe jsou uvedeny počty výjezdů na jednotlivých stanicích společně 

s nejvyšším počtem výjezdů příslušníků. Ve třetím řádku tabulky nejsou uvedeny počty 

výjezdů jednoho příslušníka, ale největší počty výjezdů, kterých dosáhl některý z příslušníků 

v daném roce. Uvedená data v tabulce byla čerpána ze statistických údajů Karlovarského 

kraje, tedy z tabulek uvedených v kapitole 7. 

V tabulce je vidět jaký je nepoměr mezi počty výjezdů příslušníků a počty výjezdů jejich 

stanic. Například stanice v Karlových Varech měla největší počet výjezdů v roce 2007, ale 

největší počet výjezdů dosáhl příslušník v roce 2010, kdy měla stanice o 144 výjezdů méně 

neţ v roce 2007. Tento nepoměr vzniká právě kvůli faktorům uvedených v předchozích 

kapitolách. 

Tabulka 18:Největší počty výjezdů a jejich stanic od roku 2007 do roku 2011 

Stanice Karlovy Vary Mariánské Lázně 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkový počet výjezdů 

příslušníka 
153 113 148 160 132 98 92 86 100 74 

Celkový počet výjezdů 

stanice 
900 736 704 756 805 344 264 277 330 263 

 

                                                 
13

 Příloha č. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnost jednotek PO, ve znění pozdějších přepisů. 
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Pro větší názornost byl vytvořen následující graf. Z grafu je patrné, ţe příslušníci na stanici 

v Mariánských Lázních mají menší počty výjezdů neţ příslušníci ze stanice v Karlových 

Varech. To je dáno především typem stanice. V grafu je také patrné, ţe příslušníci, 

vykonávající sluţbu na stanici v Mariánských Lázních, se zúčastňují většího počtu výjezdů 

z celkového počtu výjezdů stanice, neţ příslušníci na stanici v Karlových Varech. Zatímco 

příslušník vykonávající sluţbu na stanici v Mariánských Lázních se v podstatě zúčastnil 

kaţdého třetího výjezdu své stanice, příslušník na stanici v Karlových Varech se zúčastnil 

kaţdého šestého výjezdu. 

 

Graf 7: Největší počet výjezdů příslušníků a jejich stanic 

Do platnosti pokynu generálního ředitele HZS ČR
14

 se mohlo stávat, ţe byli zvýhodňováni 

příslušníci, kteří vykonávali sluţbu na stanicích typu „C“ ve větších městech. Pokud daná 

stanice měla více jak 700 výjezdů za rok, měli příslušníci nárok na vyšší zvláštní příplatek. 

Kritériem zvláštního příplatku byla pouze hranice 700 výjezdů za rok. Nezáleţelo jiţ 

na četnosti výjezdů konkrétního příslušníka. V praxi se mohlo stávat, ţe příslušník 

vykonávající sluţbu na jiţ zmiňované stanici v Karlových Varech, měl méně výjezdů, ale 

větší zvláštní příplatek, neţ příslušník s výkonem sluţby například na stanici v Mariánských 

Lázních. V následující tabulce jsou uvedeny počty výjezdů stanice Karlovy Vary a počty 

výjezdů stanic typu „P“ v Karlovarském kraji. Tato tabulka je zde umístěna proto, aby 

se dokázalo, ţe se v praxi mohlo stávat, ţe příslušníci na stanicích typu „P“ mohli mít více 

výjezdů, neţ příslušníci na stanici typu „C“. V  tabulce jsou největší počty výjezdů 

                                                 
14

 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 52/2010, kterým se stanoví zařazení sluţebních činností do I. a II. 

skupiny a výše zvláštního příplatku pro sluţební místa v HZS ČR. 
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příslušníků ze stanice typu „P“ a naopak nejmenší počty výjezdů příslušníků ze stanice typu 

„C“ dislokované v Karlových Varech. Data uvedená v tabulce byla opět čerpána 

ze statistických údajů Karlovarského kraje.  

Tabulka 19: Počty výjezdů stanice v Karlových Varech a stanic typu „P" v Karlovarském kraji 

Stanice 
Počty výjezdů za rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Karlovy Vary 46 45 55 54 45 

Aš 89 76 62 82 68 

Kraslice 57 44 47 67 82 

Mariánské Lázně 98 92 86 100 74 

Toužim 60 56 54 59 53 

 

Pro lepší názornost byl vytvořen následující graf, ve kterém jsou znázorněny hodnoty 

z tabulky č. 19. Z grafu je zřejmé, ţe příslušníci, označeni červeně, vykonávající sluţbu 

na stanici v Karlových Varech dosahují v některých případech daleko niţších počtů výjezdů, 

neţ příslušníci ze stanice v Aši, popřípadě v Mariánských Lázních, které jsou znázorněny 

hnědou a světle modrou barvou. 

 

Graf 8: Srovnání příslušníků ze stanice Karlovy vary a stanic typu „P" z Karlovarského kraje 

Na základě grafu byla tedy vytvořena tabulka všech příslušníků vykonávajících sluţbu 

na stanicích typu „P“ v Karlovarském kraji a příslušníků, kteří vykonávají sluţbu na stanici 

v Karlových Varech od roku 2007 do roku 2011. Tabulka byla umístěna do přílohy č. 2. Jsou 

v ní uvedeny náhradní jména příslušníků společně se součtem všech jejich výjezdů 

za uplynulých 5 let. Příslušníci jsou v ní seřazeni vzestupně podle dosaţeného počtu výjezdů 

za posuzované období. K tabulce byl vytvořen následující graf, kde modrá linie znázorňuje 
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zmíněný součet výjezdů. Červená linie je oblast grafu, ve kterém se nacházejí příslušníci 

ze stanice v Karlových Varech s nejmenšími počty výjezdů a současně příslušníci ze stanic 

typu „P“ s nejvyššími počty výjezdů. Do hodnoty 331 počtu výjezdů se objevovali pouze 

příslušníci slouţící na stanicích typu „P“ a nad hodnotu 390 výhradně příslušníci ze stanice 

v Karlových Varech. 

 

Graf 9: Počet výjezdů příslušníků Karlovarského kraje za 5 let služby 

Tímto způsobem byli vyselektováni příslušníci, kteří měli shodné, nebo přibliţně stejné 

počty výjezdů na obou typech stanic. S nimi pak bude pracováno dále. 

Tabulka č. 20 obsahuje příslušníky ze stanic typu „P“, kteří se počtem výjezdů přiblíţili 

některým příslušníkům ze stanice Karlovy Vary, nebo je dokonce překonali a příslušníky 

ze stanice v Karlových Varech s nejmenšími počty výjezdů. 

Tabulka 20: Součet výjezdů prolínajících se příslušníků stanic typu "P" a stanice v Karlových Varech 

Jméno Součet výjezdů Jméno Součet výjezdů Jméno Součet výjezdů 

Hasič A5 331 Hasič ML2 348 Hasič ML7 380 

Hasič KV1 331 Hasič KV13 360 Hasič KV6 382 

Hasič ML8 337 Hasič KV34 365 Hasič KV11 382 

Hasič A1 343 Hasič ML10 373 Hasič ML16 387 

Hasič ML5 344 Hasič KV36 375 Hasič KV39 390 

Hasič A2 348 Hasič ML6 376 

Hasič ML1 348 Hasič ML14 379 

 

Pro lepší názornost byl vytvořen následující graf, který obsahuje data uvedená v tabulce 

výše. Jde o červenou oblast z grafu č. 9. V grafu je vidět prolínání příslušníků z obou typů 
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stanic. Jedná se především o příslušníky ze stanice v Aši, v Mariánských Lázních a stanice 

v Karlových Varech. První dvě zmiňované jsou typu „P“ a stanice Karlovy Vary je typu „C“. 

 

Graf 10:Počet výjezdů příslušníků stanic typu“P“ a stanice Karlovy Vary 

Další postup spočíval v tom, ţe se z tabulky č. 20 bylo vybráno 8 příslušníků z obou typů 

stanic, kteří měli přibliţně stejný počet výjezdů za posledních 5 let výkonu sluţby. Jednalo 

se o 4 příslušníky ze stanice typu C2 v Karlových Varech a 4 příslušníky zastupující stanice 

typu „P“, tedy ze stanic v Aši a v Mariánských Lázních. U těchto příslušníků se porovnávaly 

počty výjezdů v jednotlivých letech. Jména příslušníků jsou uvedena v následující tabulce. 

Tabulka společně se jmény obsahuje také počet výjezdů, kterých příslušníci dosáhli 

v jednotlivých letech a součet všech výjezdů za uplynulých 5 let. 

Tabulka 21: Srovnání výjezdů konkrétních příslušníků obou typů stanic 

Jméno 2007 2008 2009 2010 2011 Součet za 5 let 

Hasič KV1 56 58 90 67 60 331 

Hasič KV13 85 81 90 54 50 360 

Hasič KV34 66 66 76 82 75 365 

Hasič KV36 57 56 56 90 116 375 

Hasič A1 86 67 60 65 65 343 

Hasič A2 80 76 48 82 62 348 

Hasič ML7 96 92 57 82 53 380 

Hasič ML16 98 63 77 81 68 387 

 

Následně byl vytvořen graf, ve kterém jsou porovnáváni jiţ konkrétní příslušníci ze stanice 

v Karlových varech a stanic v Mariánských Lázních a Aši. První čtyři sloupečky 

v jednotlivých letech znázorňují příslušníky vykonávající sluţbu v Karlových Varech, jedná 
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se o červenou, ţlutou, zelenou a světle modrou barvu. Oranţová a tmavě modrá barva patří 

příslušníkům z Aše a zbylými barvami jsou znázorněni příslušníci ze stanice v Mariánských 

Lázních. Poslední sloupec v grafu znázorňuje počet výjezdů, kterých konkrétní příslušníci 

dosáhli za 5 let výkonu sluţby. Je zde vidět, ţe počty výjezdů byly poměrně shodné, 

v některých letech měli dokonce příslušníci ze stanic v Mariánských Lázních a Aši více 

výjezdů, neţ příslušníci ze stanice v Karlových Varech. Znamenalo to tedy, ţe například 

Hasič ML16 vykonávající sluţbu na stanici, která nedosáhla počtu výjezdů nad 700 výjezdů 

za rok, neměl nárok na vyšší zvláštní příplatek, přestoţe měl větší počet výjezdů, neţ Hasič 

KV1, který nárok na vyšší zvláštní příplatek měl, protoţe jeho stanice dosáhla 

nad 700 výjezdů za rok. 

 

Graf 11:Srovnání výjezdů konkrétních příslušníků stanic typu „P“ a typu „C“ 

Je tedy zřejmé, ţe příslušníci vykonávající sluţbu na menších stanicích měli menší zvláštní 

příplatek, přičemţ v některých případech dosahovali většího počtu výjezdu, neţ příslušníci 

na velkých stanicích.  

Důvody, kvůli kterým nemohl právě Hasič KV1 dosáhnout stejného počtu výjezdů, jako 

většina příslušníků vykonávajících sluţbu na stejné stanici, nejsou známé. Mohlo se jednat 

například o dlouhodobou pracovní neschopnost z důvodu nějakého úrazu, nebo byl přidělován 

velitelem čety, popřípadě druţstva, na poţární techniku, která nebyla v době jeho přítomnosti 

tak vytěţována. Těchto aspektů je více a jiţ byly zmíněny v předešlých kapitolách. 
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9 Návrh nového přístupu hodnocení zvláštního příplatku 

Nelze stanovit taková kritéria, která by byla univerzální a spravedlivá pro všechny typy 

stanic na celém území ČR. V případě, ţe by se začaly zvláštním příplatkem rozlišovat 

jednotlivé stanice, vţdy by to bylo pro jeden typ stanic výhodnější a pro druhý nikoliv. 

Příkladem je pokyn generálního ředitele HZS ČR
15

, který rozlišoval zvláštní příplatek podle 

počtu výjezdů stanic. Jiţ však nerozlišoval počty výjezdů konkrétních příslušníků, kteří 

na těchto stanicích vykonávali sluţbu. Přitom zvláštní příplatek je určen právě příslušníkům 

za míru rizika, kterou podstupují pří výkonu sluţby. V praxi nejde říct, ţe by příslušníci 

na odlišných stanicích podstupovali při podobných typech mimořádných událostí větší míru 

rizika.  

Na základě těchto úvah bylo zjištěno, ţe by zvláštní příplatek neměl být pro příslušníky 

s nerovnoměrně rozvrţenou dobou sluţby nastaven odlišně, ani by neměl být nastaven 

flexibilně. Pokud by byla nastavena určitá benevolentnost při přidělování určitých hranic 

zvláštního příplatku příslušníkům, opět by zde docházelo k určitým rozdílům, a tím 

i k polemice o tom, zda je příplatek spravedlivý, či nikoliv. Stanovení konkrétní částky 

zvláštního příplatku pro určité funkce je nejrozumnějším řešením, jak předejít určitým 

nesrovnalostem. Pokud by se měly rozlišit příplatky jednotlivých příslušníků na různých 

typech stanic, tak by to určitě nemělo být právě v rámci zvláštního příplatku. 

 

                                                 
15

 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 52/2010, kterým se stanoví zařazení sluţebních činností do I. a II. 

skupiny a výše zvláštního příplatku pro sluţební místa v HZS ČR. 
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10 Závěr 

Jak jiţ bylo zmiňováno v kapitolách výše, existuje celá řada kritérií, která stanovování 

zvláštních příplatků ovlivňují ať jiţ negativně nebo pozitivně. Pokyn generálního ředitele 

HZS ČR
16

 zohledňoval pouze počet výjezdů stanice, nikoliv však počet výjezdů konkrétních 

příslušníků vykonávajících sluţbu na dané stanici, coţ bylo hlavním důvodem nespokojenosti 

příslušníků vykonávajících sluţbu na stanicích v malých městech, kde jsou v podstatě 

podmínky účinků mimořádných událostí podobné. Příslušníci tak čelí obdobným účinkům 

mimořádných událostí a tudíţ i podobné míře rizika.  

Do pokynu generálního ředitele HZS ČR nelze zahrnout všechna hlediska, jeţ ovlivňují 

jednotlivé počty výjezdů příslušníků. Ţádným právním předpisem nejde určit maximální 

moţnou pracovní neschopnost příslušníka. Jedná se o individuální záleţitost, kterou nelze 

nijak ovlivnit. Dalším aspektem je přidělování příslušníků na techniku. Velitel čety, popřípadě 

velitel druţstva, není omezen ţádným právním předpisem při přidělování příslušníků 

k poţární technice. Vychází tak ze svých zkušeností a úsudků. Pokud nebudou výše uvedené 

aspekty nějakým způsobem zahrnuty do právních předpisů, nelze nastavit zvláštní příplatek 

tak, aby některého z příslušníků nezvýhodňoval. 

Současný pokyn generálního ředitele HZS ČR
17

 je nastaven relativně spravedlivě. Všichni 

příslušníci s nerovnoměrně rozvrţenou dobou sluţby mají na celém území ČR na určitých 

funkcích stanovenou stejnou výši zvláštního příplatku. Nerozlišuje se jiţ výše zvláštního 

příplatku podle počtu výjezdů stanice, ani není stanoveno určité rozpětí zvláštního příplatku. 

                                                 
16

 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 52/2010, kterým se stanoví zařazení sluţebních činností do I. a II. 

skupiny a výše zvláštního příplatku pro sluţební místa v HZS ČR. 

17
 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 47/2011, kterým se stanoví zařazení sluţebních činností do I. a II. 

skupiny a výše zvláštního příplatku pro sluţební místa v HZS ČR. 
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11 Seznam použitých zkratek 

ČR – Česká republika 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

PO – Poţární ochrana 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

CAS – Cisternová automobilová stříkačka 

RZA – Rychlý zásahový automobil 

MV – Ministerstvo vnitra 

TA – Technický automobil 

DA – Dopravní automobil 

SOŠ – Střední odborná škola 

VOŠ – Vyšší odborná škola 

KOPIS – Krajské operační a informační středisko 
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Příloha č. 1: Tarifní třídy, včetně hodností a předepsaného 

vzdělání 

Tabulka 22:Tarifní třídy, včetně služebních hodností a předepsaného vzdělání 

Tarifní třída Služební hodnost Předepsané vzdělání 

1 Referent Střední s maturitní zkouškou nebo výučním listem 

2 Vrchní referent Střední s maturitní zkouškou 

3 Asistent Střední s maturitní zkouškou 

4 Vrchní asistent Střední s maturitní zkouškou 

5 Inspektor Střední s maturitní zkouškou 

6 Vrchní inspektor Střední s maturitní zkouškou/vyšší odborné 

7 Komisař 
Vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském 

studijním programu 

8 Vrchní komisař Vysokoškolské v bakalářském studijním programu 

9 Rada Vysokoškolské v magisterském studijním programu 

10 Vrchní rada Vysokoškolské v magisterském studijním programu 

11 Vrchní státní rada Vysokoškolské v magisterském studijním programu 
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Příloha č. 2: Tabulka se součty výjezdů příslušníků stanic typu 

„P“ a stanice Karlovy Vary 

Tabulka 23: Součet výjezdů příslušníků stanic typu „P“ v Karlovarském kraji a stanice typu „C“ 

v Karlových Varech 

Jméno 
Součet 

výjezdů 
Jméno 

Součet 

výjezdů 
Jméno 

Součet 

výjezdů 

Hasič T12 197 Hasič A3 298 Hasič KV12 473 

Hasič T4 202 HasičA9 300 Hasič KV14 479 

Hasič T6 206 Hasič ML9 309 Hasič KV27 506 

Hasič KR10 208 Hasič A11 325 Hasič KV15 519 

Hasič KR1 209 Hasič A5 331 Hasič KV21 521 

Hasič T10 214 Hasič KV1 331 Hasič KV22 523 

Hasič KR9 219 Hasič ML8 337 Hasič KV42 549 

Hasič T9 222 Hasič A1 343 Hasič KV4 554 

Hasič A13 226 Hasič ML5 344 Hasič KV43 565 

Hasič KR3 226 Hasič A2 348 Hasič KV32 571 

Hasič KR4 226 Hasič ML1 348 Hasič KV9 577 

Hasič T8 227 Hasič ML2 348 Hasič KV20 583 

Hasič T2 229 Hasič KV13 360 Hasič KV16 595 

Hasič T3 229 Hasič KV34 365 Hasič KV25 610 

Hasič KR5 235 Hasič ML10 373 Hasič KV44 612 

Hasič T1 240 Hasič KV36 375 Hasič KV7 615 

Hasič T7 244 Hasič ML6 376 Hasič KV33 659 

Hasič A6 245 Hasič ML14 379 Hasič KV28 673 

Hasič ML4 248 Hasič ML7 380 Hasič KV26 678 

Hasič KR7 249 Hasič KV6 382 

Hasič KR2 250 Hasič KV11 382 

Hasič ML15 250 Hasič ML16 387 

Hasič KR8 252 Hasič KV39 390 

Hasič T11 253 Hasič KV3 401 

Hasič KR6 254 Hasič KV30 410 

Hasič ML3 264 Hasič KV37 429 

Hasič A4 268 Hasič KV5 430 

Hasič ML13 269 Hasič KV8 437 

Hasič A7 271 Hasič KV2 447 

Hasič A10 280 Hasič KV46 452 

Hasič ML12 281 Hasič KV35 454 

HasičA8 284 Hasič KV47 456 

Hasič ML11 287 Hasič KV40 457 

Hasič A12 292 Hasič KV38 464 

 


