
Teze návrhů prováděcích právních předpisů k provedení § 53 návrhu zákona o 

Hasičském záchranném sboru České republiky. 

k provedení § 53 písmeno a) návrhu zákona 

Vzory symbolů hasičského záchranného sboru  

 

Velký znak Hasičského záchranného sboru České republiky   

 

Velký znak Hasičského záchranného sboru České republiky má tvar pavézy, poměr 

výšky a šířky znaku je v poměru 1,35 : 1. Tento znak lze používat v provedení barevném nebo 

černobílém. 

 

Velký znak Hasičského záchranného sboru České republiky je od 25. července 2005 

zapsán do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 

274028 znak v barevném provedení a pod číslem zápisu 174029 znak v černobílém 

provedení. 

 

Barevné provedení velkého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky je pro 

tisk a nálepky (plotry) stanoveno takto: 

                                                         

            číslo barvy pro tisk        číslo barvy pro plotr 

- celé zlatavé provedení 124 C 092 

- modrý podklad 2767 C 562 

- znak CO modré pole 2945 C 098 

- znak CO oranžový trojúhelník 151 C 036 

 Vzor velkého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky bude uveden v 

příloze 
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Malý znak Hasičského záchranného sboru České republiky   

 

Malý znak Hasičského záchranného sboru České republiky je kulatý, obvod znaku tvoří 

lipové listy, uprostřed znaku jsou historické emblémy hasičského sboru přilba a zkřížené 

sekerky.  Spodní část znaku je uzavřena znakem civilní ochrany. Barevné provedení znaku 

civilní ochrany je v provedení jednobarevném, součást celého znaku, nebo je v povedení 

shodném jako u velkého znaku HZS ČR. (viz vzor). 

Barevné provedení malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky se 

používá výhradně v barevném provedení stříbřitém, zlatavém nebo černobílém.  

Vzor malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky bude uveden v 

příloze 

 

 

 

 

Prapor Hasičského záchranného sboru České republiky   

 

Obecné znaky 

Každý prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „prapor“) má tvar 

obdélníku v poměru šířky a délky 2 : 3. Tři strany praporu zdobí zlatavé třásně. Lícová strana 

má červený nebo modrý podklad na kterém je umístěn nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ 

SBOR“ s upřesněním názvu příslušné organizační části. Lícová plocha je doplněna velkým 

znakem Hasičského záchranného sboru České republiky a lipovými listy. Rubová strana 

praporu má tmavomodrý podklad a je zdobena historickými emblémy a nápisy, popřípadě 

znakem kraje. 

Prapor se používá se žerdí, ke které lze připnout slavnostní nebo historické stuhy.  
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k provedení § 53 písmeno b) návrhu zákona 

 Druhy a vzory služebních stejnokrojů hasičského záchranného sboru včetně způsobu 

označení příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru, vzor služebního průkazu, vzor 

průkazu zaměstnance a způsob prokázání příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru 

České republiky. 

Druhy a vzory služebních stejnokrojů hasičského záchranného sboru 

Úprava druhů a vzorů služebních stejnokrojů hasičského záchranného sboru včetně 

způsobu označení příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru bude vycházet ze současné 

právní úpravy této problematiky obsažené ve vyhlášce č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních 

stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a 

způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním 

průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky), ve znění vyhlášky č. 

349/2013 Sb. 

Vzor služebního průkazu 

Služební průkaz příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky je ve 

formě plastové karty o rozměru 85,6 x 54 mm. Barva podtiskového rastru plynule přechází z 

modré do žluté a opět do modré barvy. V horní části průkazu vlevo je v modře orámované 

bílé ploše nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ červenými písmeny a pod ním nápis 

„ČESKÉ REPUBLIKY“ v barvě černé. V horní části průkazu vpravo je umístěn velký státní 

znak. V levé části průkazu je tištěná podoba držitele průkazu o rozměrech 26 x 35 mm. 

Vpravo od tištěné podoby držitele průkazu je nápis „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ PŘÍSLUŠNÍKA“ 

v barvě červené a čtyři bílé plochy, které obsahují černě vytištěné příjmení, jméno, titul a 

šestimístné osobní evidenční číslo držitele průkazu. V pravé dolní části průkazu je podpis 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. V dolní části průkazu je 

umístěn nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ bílými písmeny, opakující se v celé šíři 

průkazu. 

 Vzor průkazu bude uveden v příloze.  
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Vzor průkazu zaměstnance 

Průkaz zaměstnance Hasičského záchranného sboru České republiky je ve formě 

plastové karty o rozměru 85,6 x 54 mm. Barva podtiskového rastru plynule přechází z červené 

do žluté a opět do červené barvy. V horní části průkazu vlevo je v modře orámované bílé 

ploše nápis HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR červenými písmeny a pod ním nápis ČESKÉ 

REPUBLIKY v barvě černé. V horní části průkazu vpravo je umístěn velký státní znak České 

republiky. V levé části průkazu je tištěná podoba držitele průkazu o rozměrech 26 x 35 mm. 

Vpravo od tištěné podoby průkazu držitele je nápis PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE v barvě 

modré a čtyři bílé plochy, které obsahují černě vytištěné příjmení, jméno, titul a šestimístné 

osobní evidenční číslo. V pravé dolní části průkazu je podpis generálního ředitele HZS ČR. V 

dolní části průkazu je umístěn nápis HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR bílými písmeny, 

opakující se v celé šíři průkazu. Průkaz je zalaminován transparentní holografickou fólií. 

 Vzor průkazu bude uveden v příloze.   
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Způsob prokazování příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru služebním 

průkazem 

Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky při prokazování příslušnosti 

k tomuto sboru služebním průkazem předkládá k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu 

s fotografií, aniž ho vydá z ruky. Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky 

při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k tomuto sboru 

tím, že si umístí služební průkaz na levou stranu hrudi nebo zavěsí na krk tak, aby byla 

viditelná jeho přední strana. Zaměstnanec prokazuje příslušnost k Hasičskému záchrannému 

sboru České republiky obdobně.  

k provedení  § 53 písmeno c) návrhu zákona  

 Odlišující označení a vhodné příležitosti podle § 16 odst. 1 návrhu zákona  

Odlišující označení 

 

 Služební stejnokroje používané bývalými příslušníky Hasičského záchranného sboru 

České republiky budou označeny v místě umístění odznaku s identifikačním číslem, tj. na 

pravé přední náprsní straně saka slavnostního stejnokroje. Odznak označující bývalé 

příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky je kovový, reliéfní, stříbrné barvy 

s patinou. Na jeho spodní části je zobrazen malý znak HZS České republiky, v horní části je 

umístěn nápis „Příslušník HZS ČR ve výslužbě“. Odznak je vytvořen ve tvaru obdélníku se 

zakulacenými spodními okraji. Rozměr odznaku je 40 x 50 mm.  

 

 Vzor odznaku bude uveden v příloze 
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Vhodné příležitosti 

Vhodnou příležitostí k nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením 

se rozumí  

a) slavnostní nebo společenská akce,  

b) pietní akt,  

c) významná událost v osobním životě bývalého příslušníka, nebo 

d) jiná situace, kdy je vhodné užít služební stejnokroj s odlišujícím označením.  
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