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POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 14. května 2013,
kterým se stanoví zásady pro poskytování ubytování a stravování a pro účtování
nákladů spojených se vzdělávacími akcemi ve vzdělávacích zařízeních
K zajištění jednotného postupu při poskytování ubytování a stravování a při stanovení
úhrad nákladů spojených se vzdělávacími akcemi ve vzdělávacích zařízeních, se stanoví
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Pro účely tohoto pokynu se rozumí:
vzdělávacími zařízeními Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Institut ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná
škola požární ochrany ve Frýdku-Místku (dále jen „škola“), Záchranný útvar HZS ČR
a zařízení HZS krajů v případech, kdy se v nich organizují vzdělávací akce,
b) vzdělávacími akcemi odborná příprava na úseku požární ochrany 1), kurzy, přednášky,
semináře, instrukčně metodická zaměstnání a jiné formy teoretické přípravy a praktického
výcviku na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení 2), zajišťovaná ve vzdělávacích zařízeních.
a)

(2) Tento pokyn neupravuje rekreační pobyt ve vzdělávacích zařízeních.
Čl. 2
Poskytování ubytování
(1) Ubytování ve vzdělávacích zařízeních se poskytuje především účastníkům vzdělávacích
akcí. Ubytování lze poskytnout bezplatně též příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS
ČR a vyučujícím, kteří ve vzdělávacím zařízení vyučují mimo smluvní vztah a za tuto svoji
činnost nedostávají finanční odměnu.
(2) Ubytování ve vzdělávacích zařízeních lze poskytnout i k jiným účelům, pokud tomu
nebrání provozní nebo jiné závažné důvody.
(3) Vzdělávací zařízení nejsou ubytovacími zařízeními ve smyslu interního aktu řízení
Ministerstva vnitra 3) s výjimkou školy 4).
(4) Podmínky ubytování ve škole jsou upraveny interním aktem řízení ředitele školy 5).

1)

2)

3)

4)
5)

Čl. 2 odst. 1 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 3/2013, kterým se upravuje organizace odborné přípravy
ve vzdělávacích zařízeních MV-generálního ředitelství HZS ČR, Střední odborné škole požární ochrany
a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku a v Záchranném útvaru HZS ČR.
§ 34, § 36, § 37 odst. 1 a § 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve
znění pozdějších předpisů.
Např. § 7 odst. 2 písm. g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, a § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
Nařízení Ministerstva vnitra č. 75/2000, kterým se upravuje poskytování přechodného ubytování
v ubytovacích zařízeních Ministerstva vnitra a Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 a 2 nařízení Ministerstva vnitra č. 75/2000, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2 odst. 3 písm. a) nařízení Ministerstva vnitra č. 75/2000.
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(5) Ubytování podle odstavce 2 se poskytuje:
a) bezplatně příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, kteří se zúčastňují
studia organizovaného školami požární ochrany 6) a dále příslušníkům a občanským
zaměstnancům HZS ČR, příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR a zaměstnancům
Ministerstva vnitra na služební nebo pracovní cestě,
b) za smluvní ceny 7) a za podmínek stanovených ředitelem (velitelem) vzdělávacího
zařízení dalším právnickým a fyzickým osobám.
Čl. 3
Poskytování stravování
(1) Stravování ve vzdělávacích zařízeních se poskytuje především účastníkům vzdělávacích
akcí. Pokud se poskytuje strava, poskytuje se pouze ve dnech výuky. Stravování lze
poskytnout bezplatně též příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR a vyučujícím,
kteří ve vzdělávacím zařízení vyučují mimo smluvní vztah a za tuto svoji činnost nedostávají
finanční odměnu.
(2) Bezplatné stravování se zabezpečuje příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR,
příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR a zaměstnancům Ministerstva vnitra na služební
nebo pracovní cestě bezplatnou stravou náhradou za náležející stravné v souladu s interním
aktem řízení Ministerstva vnitra 8).
(3) Je-li bezplatné stravování zabezpečeno v podnicích veřejného stravování, poskytne se
strava do výše stravného stanoveného interním aktem řízení Ministerstva vnitra 8). V případě,
že vzdělávací zařízení nemá smluvně zajištěnu stravu, poskytuje se strava formou cestovních
náhrad 9).
(4) Stravování lze dále poskytnout za smluvní ceny 7) a za podmínek stanovených ředitelem
(velitelem) vzdělávacího zařízení dalším právnickým a fyzickým osobám.
Účtování nákladů spojených se vzdělávacími akcemi
Čl. 4

(1) Náklady spojené se zabezpečováním vzdělávacích akcí se neúčtují účastníkům
vzdělávacích akcí (dále jen „účastníci“), kteří jsou:
a)
b)
c)
d)

příslušníky nebo občanskými zaměstnanci HZS ČR,
členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí,
zaměstnanci Ministerstva vnitra,
příslušníky nebo zaměstnanci Policie ČR.

(2) Náklady spojené se zabezpečováním vzdělávacích akcí se neúčtují také účastníkům ze
složek integrovaného záchranného systému 10), občanských sdružení, veřejně prospěšných
organizací a jiných orgánů a organizací působících na úseku požární ochrany podle zvláštních

6)

§ 25 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
8)
Nařízení Ministerstva vnitra č. 1/2001, o zabezpečení bezplatného stravování, ve znění nařízení Ministerstva
vnitra č. 8/2007.
9)
Čl. 5 odst. 1 nařízení Ministerstva vnitra č. 12/2007, o náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti
s výkonem práce zaměstnance, ve znění pozdějších předpisů.
10)
§ 4 odst. 1 až 3 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)
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předpisů 11), a účastníkům, kteří v rámci svých funkcí nebo pracovních náplní plní úkoly
ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve prospěch státu, pokud o tom rozhodne generální
ředitel HZS ČR nebo náměstek generálního ředitele HZS ČR.
(3) Pokud se účastník uvedený v odstavci 1 řádně neomluví alespoň jeden pracovní den před
zahájením vzdělávací akce, může vzdělávací zařízení žádat úhradu nákladů spojených se
zrušením účasti ve vzdělávací akci.
Čl. 5
(1) Účastníkům, kteří jsou zaměstnanci podniku zařazení v jednotce hasičského záchranného
sboru podniku nebo v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku, se účtují náklady spojené
se zabezpečováním vzdělávacích akcí, které zahrnují:
a)
b)
c)
d)

školné,
další specifické náklady, které převyšují náklady uvedené pod písmenem a),
stravné podle skutečných nákladů příslušného vzdělávacího zařízení,
poplatek za ubytování.

(2) Ostatním účastníkům se účtují náklady spojené se zabezpečováním vzdělávacích akcí ve
smluvních cenách 7), nejméně však ve výši, která je stanovena pro účastníky uvedené
v odstavci 1 tohoto článku.
(3) Účastníkům, kterým se nezabezpečuje strava nebo ubytování, se účtované náklady snižují
o částku stanovenou na stravu nebo ubytování.
(4) Účtování nákladů spojených se zabezpečováním vzdělávacích akcí se provádí před
zahájením vzdělávací akce na základě uzavřené smlouvy o provedení vzdělávací akce 12).
Čl. 6
(1) V případě nevyužití služeb dohodnutých ve smlouvě o provedení vzdělávací akce (dále
jen „smlouva“) se zaplacená částka nevrací. Toto ustanovení neplatí v případě pracovní
neschopnosti účastníka, která bude mít za následek předčasné ukončení účasti účastníka na
vzdělávací akci nebo v případě ukončení vzdělávací akce ze strany vzdělávacího zařízení,
např. z vážných provozních důvodů.
(2) Bude-li smlouva zrušena ze strany objednatele po termínu sjednaném ve smlouvě, bude
objednateli vrácena zaplacená částka snížená o náklady spojené se zrušením smlouvy,
nejméně však o částku účtovanou za jeden den dle čl. 5 odst. 1.
(3) Na právnické a podnikající fyzické osoby, se kterými ředitel (velitel) vzdělávacího
zařízení uzavře dohodu o vzájemném poskytování služeb, se čl. 5 vztahuje přiměřeně.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1) Za dodržování zásad pro poskytování ubytování a stravování a pro účtování nákladů
spojených se vzdělávacími akcemi odpovídá ředitel (velitel) vzdělávacího zařízení.
11)

12)

Např. § 75 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Vzdělávací zařízení uzavírá s objednatelem smlouvu o provedení vzdělávací akce ve smyslu obchodního
zákoníku, kde dohodne způsob a termín úhrady a další ujednání podle místních podmínek a dalších
specifických požadavků objednatele.
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(2) Ředitel (velitel) vzdělávacího zařízení může poskytnout bezplatné ubytování a stravování,
případně i školné:

a) v rámci spolupráce, která je spojena s plněním úkolů na úseku požární ochrany,
integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení podle
příslušných právních předpisů 13),
b) na základě uzavřené dohody o vzájemné spolupráci.
(3) Výši příspěvku na stravování, výši školného a poplatku za ubytování podle čl. 5 odst. 1
písm. a), c) a d) stanoví MV-generální ředitelství HZS ČR. Výši těchto uvedených nákladů
upraví každoročně vždy k 30. červnu běžného roku (zaokrouhleno na desítky korun) na
základě kalkulace výdajů v příslušném roce.
(4) Výši příspěvku na stravování, výši školného a poplatku za ubytování vyhlašuje náměstek
generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele
HZS ČR.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
a) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2001, kterým se
stanoví zásady pro účtování nákladů spojených s kurzy, školením, zaškolením instrukčně
metodickým zaměstnáním a dalšími vzdělávacími akcemi pro potřeby požární ochrany,
krizového řízení a ochrany obyvatelstva ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR zřízených
MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a ve Střední odborné škole PO MV ve FrýdkuMístku,
b) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 24/2004, kterým se
mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2001, kterým
se stanoví zásady pro účtování nákladů spojených s kurzy, školením, zaškolením
instrukčně metodickým zaměstnáním a dalšími vzdělávacími akcemi pro potřeby požární
ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR
zřízených MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a ve Střední odborné škole PO MV ve
Frýdku-Místku.
Čl. 9
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-46780-4/PO-PVP-2013
Generální ředitel HZS ČR
plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR
13)

Např. zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

