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jednotky SDH obcí
a jednotky SDH podniků
Moravskoslezského kraje
Plán odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků
Moravskoslezského kraje na rok 2018
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje příslušný dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. l)
a na základě § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 34
odst. 1 písm. b), § 35, § 36 odst. 2 a 3, § 40 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, Pokynu generálního ředitele Hasičského
záchranného sboru České republiky (dále jen „Pokyn GŘ“) č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné
způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, (dále jen „Pokyn GŘ“) stanoví:
I.

Plán odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků (dále jen
„dobrovolných jednotek“) Moravskoslezského kraje v roce 2018:
- pro velitele jednotek a velitele družstev dobrovolných jednotek je odborná příprava
k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti rozložena do 5-letého
cyklu a zajišťuje ji příslušný územní odbor HZS Moravskoslezského kraje v rozsahu
8 hodin,
- pro strojníky dobrovolných jednotek je odborná příprava k prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti prováděna 1 x za 5 let a to v rozsahu 16 hodin,
resp. 8 hodin pro jednotky SDH obcí kategorie JPO V a jednotky SDH podniků,
které nedisponují CAS nebo AS.

II.

Zřizovatelům, jejichž jednotka požární ochrany má nově jmenované velitele nebo strojníky,
případně tyto funkce obsazeny členy bez odborné způsobilosti, povinnost vyslat je k
základní odborné přípravě.

III.

Veliteli dobrovolné jednotky provádět pravidelnou odbornou přípravu ostatních členů
jednotky požární ochrany podle vlastního plánu odborné přípravy sestaveného v souladu
s přílohou č. 3 pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013,
kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany
a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky. Rozpis odborné přípravy na
rok 2018 organizovaný Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
pověřeným vzdělávacím zařízením spolku - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a
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základní témata k proškolení v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotky SDH, jsou
uvedeny v příloze dopisu, nebo na http://www.hzscr.cz/clanek/zakladni-zamereni-odbornepripravy.aspx. Pro teoretickou část pravidelné odborné přípravy obsluhovatelů motorových
pil v rozsahu 5 hodin ročně je možné využít e-learningovou formu kurzu. Kontaktní osobou
pro tuto formu vzdělávání je určen por. Richard Dudek, richard.dudek@hzsmsk.cz, tel:
724 190 746.
IV.

další podmínky odborné přípravy:
- přihlášky do příslušných kurzů v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele zpracovat
dle pokynů uvedených v rozpisu kurzu vzdělávacího zařízení,
- přihláška musí být potvrzená vysílajícím zřizovatelem,
- za účast člena jednotky SDH obce na odborné přípravě může obec na základě návrhu
HZS Moravskoslezského kraje prostřednictvím Moravskoslezského kraje obdržet
státní neinvestiční dotaci, kdy návrh HZS Moravskoslezského kraje je podmíněn
potvrzením o účasti člena jednotky požární ochrany v příslušném kurzu odborné
přípravy. Potvrzení zasílá HZS Moravskoslezského kraje vzdělávací zařízení.

Rovněž Vás upozorňuji na vzdělávací portál jednotek požární ochrany dostupný na
http://www.hasici-vzdelavani.cz, jehož cílem je soustředit veškeré potřebné informace pro oblast
odborné přípravy jednotek požární ochrany. Všechny materiály jsou průběžně aktualizovány tak,
aby byly vždy v souladu se skutečnými potřebami odborné přípravy jednotek požární ochrany. Pro
odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek je možné využít také webové stránky zapsaného
spolku „Česká asociace hasičských důstojníků“ (http://www.cahd.cz), kde je uveřejněn souhrn
metodických předpisů, který je pravidelně aktualizován.
S pozdravem
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Poučení
Velitelé a strojníci mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí. Členové
dobrovolných jednotek požární ochrany mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů
až po absolvování základní odborné přípravy. Členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou
povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy.
Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Hasičský záchranný sbor kraje
provádí ověřování odborné způsobilosti u velitelů, vydává osvědčení o odborné způsobilosti velitelů
a strojníků dobrovolných jednotek požární ochrany.
Odborná příprava k získání odborné způsobilosti se osvědčuje vydáním osvědčení o odborné
způsobilosti, toto se vydává na dobu 5 let. Prodloužení odborné způsobilosti se provádí v souladu
s pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 3/2014
v určeném rozsahu dle odborností.
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