
 

 

 

Komora velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z.s., IČ  041 21 376, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka L7321 

 
Komora velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů z.s. (Komora velitelů), profesní organizace sdružující velitele 
jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH), v souladu se svými cíli, navrhuje změnu níže uvedeného právního 
předpisu č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
 

NÁVRH  
VYHLÁŠKA 

ze dne …………………….., 
 
 
kterou se mění vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Ministerstvo vnitra podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 
Sb., stanoví k provedení § 65 odst. 8 písm. a), c) a d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7, § 88 odst. 2, § 91 odst. 2 a § 93 odst. 
3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 
163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon") a podle § 25 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů:

 
Čl. I 
 
Vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů se mění 
takto: 
 
1. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní takto:  
 

„§ 18a 
Finanční podpora  

 
(1) Finanční podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obce1 se skládá z 

a) paušální finanční podpory, 
b) náhrady pohonných hmot, 
c) příspěvku na mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení 
d) jiných finančních příspěvků. 

(2) Paušální finanční podpora se poskytuje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele na základě příslušné 
kategorie jednotky požární ochrany podle základní tabulky plošného pokrytí2 jednou za rok ve výši 

a) 300 000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II/2, 
b) 250 000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II/1, 
c) 200 000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III/2 a 
d) 150 000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III/1. 

(3) Náhrada pohonných hmot za uskutečněný výjezd mimo katastrální území obce, která je jejím 
zřizovatelem, na základě požadavku krajského operačního střediska Hasičského a záchranného sboru 
ČR. 

(4) Příspěvek na mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení člena vykonávajícího službu v 
jednotce sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v 
pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s § 68 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s minimálním 

                                                           
1 § 65 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 
2 § 65 odst. 6 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 
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rozsahem pracovního úvazku, který musí činit 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní 
zaměřenou na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se poskytuje do výše 50 000 Kč/člena. 

(5) Jiné finanční příspěvky se poskytují v případě náhrady zvýšených výdajů v případě rozsáhlých požárů, 
živelních pohrom, jiných mimořádných událostí a na další podporu zvýšení akceschopnosti jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obce. 

(6) Výše finanční podpory podle odst. 2 a odst. 4 se zvýší o nárůst úhrnného indexu spotřebitelských cen 
zboží a služeb vyjádřený v procentech a vyhlášený Českým statistický úřadem za předešlý rok.“ 

 
2. V § 43 odst. 2 se druhá věta nahrazuje novým textem, který zní:  

 
„Na svoje náklady nebo náklady zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů3 mohou členové používat i 
pracovní stejnokroj I.“ 

 
3. V příloze 2 bodu 4 se stávající text nahrazuje textem, který zní: 

 
„Místo dislokace jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se na požárních automobilech vyznačí ve třech 
řádcích. V prvním řádku se umístí slova „JEDNOTKA“, ve druhém řádku se umístí slova „SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE“ nebo „SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA“ a ve třetím řádku název 
obce, ve které se jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nachází. Příklad: 
 
JEDNOTKA 
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE 
NOVÁ VES 
 

4. V § 46 se stávající text mění takto: 
 

„Úpravy podle dosavadních předpisů musí být uvedeny do souladu s touto vyhláškou nejpozději do ………..“ 

 

Čl. II 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 § 65 odst. 1 písm. c), písm. d) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 



 

 

 

Komora velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z.s., IČ  041 21 376, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka L7321 

Odůvodnění: 

Návrh změny vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany je 
předkládán z důvodu zlepšení a zjednodušení financování zejména jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 
Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany1 (dále 
jen „jednotky SDH obcí“) provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu2.  

Cílem navrhované změny tohoto právního předpisu u Jednotek SDH obcí je zvýšit jejich akceschopnost, zlepšit 
výkon služby, zajistit objektivní podíl státu na výdajích obcí, zjednodušit systém náhrad a zlepšit plánování 
zejména provozních výdajů těchto jednotek. 

Podle § 65 odst. 6 zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o PO“) je stanovena 
povinnost dislokovat jednotlivé druhy a kategorie jednotek požární ochrany tak, aby území obce bylo 
zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění požadované doby jejich dojezdu na místo 
zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze Zákona o PO. Základní tabulkou plošného 
pokrytí stát garantuje občanům počet jednotek a dobu jejich dojezdu na místo zásahu. Plošné pokrytí podle 
přílohy k Zákonu o PO zabezpečují jednotky s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele a 
jednotky s místní působností zasahující na území svého zřizovatele. 

Jednotky zasahující i mimo území svého zřizovatele jsou vedle jednotek hasičského záchranného sboru kategorie 
JPO I, také jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II a JPO III (dále jen „Jednotky vybraných obcí“). 
Jednotky vybraných obcí a další jednotky SDH obcí zařazené do plošného pokrytí kraje jsou zařazeny podle § 4 
odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů mezi základní 
složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) vedle Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a 
zdravotnické záchranné služby. Tyto jednotky SDH obcí jako součást základních složek IZS, by měly mít i 
garantované financování, jak je tomu je u dalších tří základních složek IZS. Obce, které zabezpečují plošné pokrytí 
svými jednotkami, nesou provozní výdaje z největší části ze svých rozpočtů. Pokud stát prostřednictvím 
Ministerstva vnitra ČR nebo jednotlivé kraje poskytují finanční prostředky na provoz zejména těchto jednotek, 
většinou se jedná jen o datační tituly na neinvestiční dotace, jako jsou mzdové výdaje a sociální zabezpečení členů 
těchto jednotek (zejména pro kategorii JPO II), pohonné hmoty, poškození prostředků při zásahu, odbornou 
přípravu velitelů a strojníků těchto jednotek apod. Dotace je však nedostatečná a není nároková. Obce o ni musí 
žádat, přestože je prokazatelné, že stát od těchto jednotek požaduje jejich nepřetržitou akceschopnost. Je tak 
paradoxní, že např. jednotky vybraných obcí musí žádat o náhradu výdajů, které prokazatelně spotřebovaly na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky nejen pro vlastní potřebu, ale též pro úkoly plošného pokrytí a zásahy i 
mimo svůj hasební obvod. Dotační tituly mnohdy mají uvedeno jako kritérium počet výjezdů, což však ve vztahu 
k nepřetržité akceschopnosti není kritérium nejvhodnější. Jednotky tak nemusí být povolávány a přirozeně tak 
klesá jejich připravenost. Financování Jednotek vybraných obcí je tak nesystémové, velice složité, objektivně 
nezohledňující podíl celkových výdajů na udržení akceschopnosti a na zabezpečení plošného krytí. A to přesto, že 
se jedná o základní složku IZS, která by měla být financována podle předem stanovených pravidel.  

Navrhovaná právní úprava je inspirována právní úpravou Slovenské republiky, vyhláškou č. 611/2006 Z. z. 
Slovenské republiky o hasičských jednotkách. Podle § 4b této vyhlášky je poskytována paušální finanční podpora 
pro jednotlivé kategorie jednotek požární ochrany. 

1. K § 18a  

Za stávající ustanovení § 18 je navrhováno vložit nové ustanovení § 18a, které určuje druhy a výši finanční 
podpory. Na rozdíl od současného dotačního systému, který je náročný na jeho obsluhu (např. stanovování 

                                                           
1 § 29 odst. 4 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 
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podmínek, kritérií pro poskytnutí dotace, jejich vyhodnocování, časový nesoulad mezi potřebami jednotek a 
skutečnými úhradami apod.), není předvídatelný pro efektivní plánování provozních výdajů, ani není spravedlivý 
ke všem Jednotkám vybraných obcí. Navrhovaná změna tak systémově zjednodušuje a nastavuje pevná pravidla 
financování těchto „páteřních“ jednotek IZS určených požárním poplachovým plánem kraje k zásahům i mimo svůj 
územní obvod. 

2. K § 18a odst. 1 

Navržené nové ustanovení § 18a odst. 1 zavádí čtyři druhy finanční podpory 
a) paušální finanční podporu, 
b) náhradu pohonných hmot, 
c) příspěvek na mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení 
d) jiné finanční příspěvky. 

 
3. K § 18a odst. 1 písm. a) 

Paušální finanční podpora se poskytuje jednou za rok jednotlivým kategoriím Jednotek vybraných obcí, které jsou 
určeny požárním poplachovým plánem kraje k zásahům i mimo svůj územní obvod. Pro kategorii jednotky: 

a) JPO  II/1 ve výši 250 000,- Kč 
b) JPO  II/2 ve výši 300.000,- Kč 
c) JPO III/1 ve výši 150 000,- Kč 
d) JPO III/2 ve výši 200 000,- Kč. 

Výše finanční podpory je navržena jako podíl na minimální výši výdajů příslušné kategorie jednotky, stanoveného 
počtu družstev a předpokládaného podílu na zásazích.  

Pro kategorii jednotek JPO II/2 a JPO III/2 je navrhována zvýšená finanční podpora, protože se jedná o jednotky 
složené ze dvou družstev s celkovým minimálním počtem 24 členů (hasičů) v jednotce. Vyšší částka finanční 
podpory pro obě kategorie jednotek JPO II je dána předpokládaným vyšším podílem na zásahové činnosti oproti 
kategoriím JPO III. Navrhovaná výše finanční podpory vychází z dotačního titulu na rok 2018, podle kterého je limit 
poskytované na JPO II/2 ve výši 300 000,- Kč. Pro JPO II/1 je dotační titul stanoven limit 150.000,- (50% podíl JPO 
II/2), což reálně neodpovídá skutečnému podílu na minimálních výdajích na provoz jednotky, jak je tomu u JPO 
II/2. Jednotka JPO II/2 má sice dvojnásobný počet členů, ale ostatní výdaje, které tvoří větší část rozpočtu jsou 
shodné s JPO II/1 (např. provoz požární zbrojnice, prohlídky požární techniky, věcných prostředků, revize, opravy a 
udržování apod.). Proto je oproti dotačnímu titulu navrhována u kategorie jednotek JPO II/1 finanční podpora ve 
výši 250.000,- Kč. Obdobně je tomu u kategorií jednotek JPO III/1 a JPO III/2. Touto úpravou by mělo dojít i 
k tomu, že jednotky SDH obcí budou více povolávány k zásahu, než je tomu dosud. V roce 2017 byl podíl jednotek 
SDH obcí na celkové zásahové činnosti 30,7 %. Existují však značné rozdíly mezi jednotlivými okresy. Například 
jednotky SDH obcí okresu Jihlava měly v roce 2017 podíl na zásahové činnosti jen 21,3 %. Naproti tomu jednotky 
SDH obcí okresu Nový Jičín měly podíl na zásahové činnosti 46,3 %. Zhruba u jedné třetiny 24 okresů (vyjma 
jednotek SDH obcí dislokovaných na území statutárních měst) byl podíl zásahové činnosti jednotek SDH obcí pod 
celostátním průměrem 30,7 %. V porovnání nákladů na jeden zásah u jednotek HZS činí 57 000,- Kč a u jednotek 
SDH obcí činí 30 000,- Kč, i přesto že je celostátní podíl na zásahové činnosti jednotek SDH obcí jen 30,7 %. I 
z tohoto důvodu je na místě se zamyslet nad systém financování jednotek SDH obcí a jejich využitím. 

4. K § 18a odst. 1 písm. b) 

Náhrada pohonných hmot za uskutečněný výjezd mimo katastrální území obce, která je jejím zřizovatelem, na 
základě požadavku operačního střediska je v současné době poskytována formou dotace. Začleněním této 
náhrady do tohoto právního předpisu bude úhrada spotřebovaných pohonných hmot Jednotek vybraných obcí 
nároková bez dalších omezujících kritérií.  
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5. K § 18a odst. 1 písm. c) 

Příspěvek na mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení člena vykonávajícího službu v jednotce 
kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 68 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů s minimálním rozsahem pracovního úvazku, který musí činit 40 % plné týdenní pracovní doby, 
s pracovní náplní zaměřenou na činnost jednotky SDH obce je v současné době poskytován formou dotace. 
Začleněním příspěvku na mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení člena. Začleněním tohoto 
ustanovení do právního předpisu nebude nutné každoročně vyhlašovat dotační titul. Sníží se tak míra nejistoty 
zřizovatelů Jednotek vybraných obcí, zda úhradu těchto výdajů obdrží či nikoli. Zároveň se tím zvýší jistota členů, 
kteří zabezpečují výkon služby jako svoje zaměstnání. 

6. K § 18a odst. 1 písm. d) 

Navrhuje se začlenit mezi finanční podporu jednotek SDH obcí též jiné finanční příspěvky, které mohou sloužit 
například v důsledku zvýšených výdajů v případě rozsáhlých požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných 
událostí, na další podporu zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obce včetně podpory 
jednotek kategorie JPO V zařazených v plošném pokrytí území kraje, na úhradu výdajů spojených s odbornou 
přípravou členů jednotek SDH obcí, úhradu zničených popřípadě ztracených prostředků požární ochrany, které 
jsou v majetku jednotky SDH obce, u zásahu mimo území zřizovatele apod. 
 

7. K § 43 odst. 2 

Podle § 93 odst. 2 Zákona o PO členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných 
hasičů podniků náleží stejnokroj a funkční označení. Současná právní úprava výše uvedeného ustanovení 
umožňuje členům jednotek sborů dobrovolných hasičů používat stejnokroj I pouze tehdy, pokud si jej pořídí na 
svoje náklady. Navržená změna ust. § 43 odst. 2 umožňuje zřizovatelům těchto jednotek pořizovat členům 
jednotek stejnokroje I na svoje náklady, pokud se k tomu rozhodnou. Rovněž je ponechána členovi současná nosit 
stejnokroj I, jestliže si jej pořídí na vlastní náklady. Nemělo by být bráněno zřizovatelům, kteří mohou vyčlenit 
finanční prostředky ze svého rozpočtu na pořízení stejnokroje I zejména proto, že většina členů výkon služby 
provádí bez nároku na odměnu.  
 

8. K příloze 2 bodu 4 

Současná právní úprava zavedla u místa dislokace jednotek sborů dobrovolných hasičů obce název např. dle 
uvedeného příkladu: „Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí“, který je shodný s názvem pobočného spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, z.s. se sídlem Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ 00442739, 
spisová značka L 2096 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Spolek“) a může tak být zaměněn. Podle Čl. 5 
odst. 6 písm. d) stanov tohoto Spolku jsou pobočným spolkem „sbory dobrovolných hasičů“. Jedná se o shodný 
text, který je uveden v této vyhlášce. Tento pobočný spolek však není totožný s jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů obce podle § 65 odst. 1 písm. c) Zákona o PO.  

Ustanovení § 65 odst. 7 Zákona o PO stanoví, že jednotky požární ochrany používají jednotné barevné označení 
vozidel, lodí a letadel. Stanovené barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany mohou 
používat jen jednotky požární ochrany uvedené v § 65 odst. 1 Zákona o PO. Barevným označením vozidel, lodí a 
letadel jednotek se rozumí podle ust. § 2 odst. 1 této vyhlášky vedle jejich vnější barevné úpravy, užití znaků, též 
nápisy a označení.  
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Text s vyznačením změn dotčených ustanovení 
 

NÁVRH  
VYHLÁŠKA 

ze dne …………………….., 
 
 
kterou se mění vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Ministerstvo vnitra podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 

Sb., stanoví k provedení § 65 odst. 8 písm. a), c) a d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7, § 88 odst. 2, § 91 odst. 2 a § 93 
odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona 

č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon") a podle § 25 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů: 

 
HLAVA IV 
 
PODMÍNKY AKCESCHOPNOSTI JEDNOTEK 
[K § 70 odst. 6 písm. b) zákona] 
 
§ 18 
 
Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení 
zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliže 
 
a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením § 4 a jednotka je schopna 
uskutečnit výjezd na zásah v časovém limitu podle § 11 odst. 2, 
 
b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti podle § 35 odst. 5 pro výkon funkce, kterou v jednotce zastávají, a 
v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava podle § 36 až 39, 
 
c) má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné prostředky požární ochrany a jsou splněny 
podmínky pro použití požární techniky a věcných prostředků požární ochrany podle § 8 odst. 2 až 5. 
 
§ 18a 
Finanční podpora  
 
(1) Finanční podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obce1 se skládá z 

a) paušální finanční podpory, 
b) náhrady pohonných hmot, 
c) příspěvku na mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení 
d) jiných finančních příspěvků. 

(2) Paušální finanční podpora se poskytuje jednotce sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností 
zasahující i mimo území svého zřizovatele na zabezpečení její akceschopnosti na základě příslušné kategorie 
jednotky požární ochrany podle § 65 odst. 6 zákona jednou za rok ve výši 

a) 300 000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II/2, 
b) 250 000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II/1, 
c) 200 000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III/2 a 

                                                           
1 § 65 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
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d) 150 000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III/1. 
(3) Náhrada pohonných hmot za uskutečněný výjezd mimo katastrální území obce, která je jejím zřizovatelem, na 

základě požadavku krajského operačního střediska Hasičského a záchranného sboru ČR (dále jen „operační 
středisko“). 

(4) Příspěvek na mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení člena vykonávajícího službu v jednotce 
kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 68 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů s minimálním rozsahem pracovního úvazku, který musí činit 40 % plné týdenní 
pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na činnost jednotky SDH obce se poskytuje do výše 50 000 
Kč/člena. 

(5) Jiné finanční příspěvky se poskytují v případě náhrady zvýšených výdajů v případě rozsáhlých požárů, živelních 
pohrom a jiných mimořádných událostí a na další podporu zvýšení akceschopnosti jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obce. 

(6) Výše finanční podpory podle odst. 2 a odst. 4 se zvýší o nárůst úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a 
služeb vyjádřený v procentech a vyhlášený Českým statistický úřadem za předešlý rok. 

 
§ 43 
 
Náležitosti stejnokrojů zaměstnanců podniků a členů 
(1) Stejnokrojem zaměstnanců podniku se rozumí pracovní stejnokroj I a pracovní stejnokroj II.22) Výstrojní 
součástky těchto stejnokrojů jsou shodné s výstrojními součástkami stejnokrojů příslušníků s výjimkou výstrojních 
součástek uvedených v odstavci 7. 
 
(2) Stejnokrojem členů se rozumí pracovní stejnokroj II, který, pokud je nošen k zásahu, nesmí být vyroben ze 
směsi bavlna/polyester. Na svoje náklady nebo náklady zřizovatele dobrovolné jednotky mohou členové používat i 
pracovní stejnokroj I. 
 
(3) Technikům požární ochrany, preventistům požární ochrany a dalším osobám vykonávajícím úkoly na úseku 
požární ochrany (dále jen "další osoby") jako svoje zaměstnání v podniku, náleží pracovní stejnokroj I a pracovní 
stejnokroj II. 
 
(4) Na stejnokroj se umisťuje domovenka, kterou se označuje příslušnost k jednotce hasičského záchranného 
sboru podniku nebo k dobrovolné jednotce anebo příslušnost dalších osob k podniku. Domovenka se nosí na 
levém rukávu blůzy stejnokroje, a to 20 mm pod ramenním švem. Na domovence je uveden název podniku nebo 
obce, jde-li o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Šířka domovenky je 18 mm a tvarově sleduje tvar švu. 
Barva podkladu je bleděmodrá s 2 mm tmavomodrým lemováním, písmena jsou černá velikosti 10 mm. 
 
(5) Na stejnokroji může být za účelem označení příslušnosti k jednotce umístěn i rukávový znak. Rukávový znak se 
nosí na levém rukávu stejnokroje 90 mm pod ramenním švem s vyobrazením znaku podniku nebo znaku obce 
anebo s vyobrazením znaku jednotky, kterou podnik nebo obec zřídily. Rukávový znak je ve tvaru pavézy 
nepřesahující půdorysný rozměr 70 x 90 mm nebo ve tvaru obdélníku rozměru 70 x 90 mm, popřípadě kruhu o 
průměru 90 mm. 
 
(6) Na čepicích stejnokroje zaměstnanců podniků, členů dobrovolné jednotky podniku a dalších osob se nosí znak, 
který tvoří hasičská přilba podložena dvěmi přes sebe zkříženými sekyrkami a ve spodní části lemována dvěmi 
zkříženými ratolestmi. Tento znak je uveden v příloze č. 10. Na čepicích stejnokroje členů dobrovolné jednotky 
obce se nosí barevný státní znak. 
 
(7) U pracovního stejnokroje I zaměstnanců podniků, členů a dalších osob uvedených v odstavci 3 je barva kalhot 
nebo sukně tmavomodrá v odstínu saka. Ke stejnokroji lze nosit bílou košili s dlouhým rukávem bez nárameníků, 
kabelku nebo tašku na spisy tmavé barvy bez nápadných ozdob. 
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(8) Údržba a obměna stejnokroje se zabezpečuje na náklady zřizovatele jednotky. 
 
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 247/2001 Sb. 
Označení místa dislokace jednotky na požárních automobilech 
1. Místo dislokace jednotky hasičského záchranného sboru kraje se na požárních automobilech vyznačí ve třech 
řádcích. V prvním řádku se umístí slova „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku se umísti název kraje a 
ve třetím řádku se může umístit název obce, ve které se nachází stanice jednotky hasičského záchranného sboru 
kraje. Příklad: 
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
VYŠKOV 
 
2. Místo dislokace vzdělávacích zařízení ministerstva se na požárních automobilech vyznačí ve třech řádcích. V 
prvním řádku se umístí slova „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku se umístí slova „ODBORNÉ 
UČILIŠTĚ“ a ve třetím řádku se umístí název obce, ve které se vzdělávací zařízení ministerstva nachází. Příklad: 
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
CHOMUTOV 
 
3. Místo dislokace jednotky hasičského záchranného sboru podniku se na požárních automobilech vyznačí ve 
třech řádcích. V prvním řádku se umístí slova „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku se umístí název 
podniku a ve třetím řádku se umístí název obce, ve které se nachází stanice jednotky hasičského záchranného 
sboru podniku. Příklad: 
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
ČESKÉ DRÁHY,a.s. 
OLOMOUC 
 
4. Místo dislokace jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se na požárních automobilech vyznačí ve dvou 
řádcích. V prvním řádku se umístí slova „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku se umístí název obce, 
ve které se jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nachází. Příklad: 
 
JEDNOTKA 
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 
5. Místo dislokace jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku se na požárních automobilech vyznačí ve třech 
řádcích. V prvním řádku se umístí slova „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE“, ve druhém řádku se umístí název 
podniku a ve třetím řádku se umístí název obce, ve které se nachází jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 
Přiklad: 
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
ŠKODA, a.s. 
PLZEŇ 
 
6. U jednotek dislokovaných v prostoru letiště nesmí být označení podle bodů 3 a 5 v rozporu s mezinárodními 
smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 


