Školení starostů 2019

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
„Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce“

„Sbor dobrovolných hasičů“ nebo „Hasičský sbor“

Obec:

 název základní organizace spolku působícího na úseku PO

 zřizuje jednotku SDHO

(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

 udržuje akceschopnost jednotky

 spolupráce v oblasti PO, OOB

 zabezpečuje OP členů jednotky

 řídí se občanským zákoníkem a svými stanovami

 zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky SDHO a PO

 nemohou ukládat úkoly obcím a naopak

 zajišťuje péči o členy jednotky SDHO
 poskytuje náhrady ušlého výdělku členům jednotky SDHO
 zabezpečuje a hradí členům JSDHO zdravotní prohlídky
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Druhy jednotek PO - § 65 zákona o PO
jednotka hasičského
záchranného sboru kraje

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce

jednotka hasičského
záchranného sboru podniku

jednotka sboru dobrovolných
hasičů podniku

+ vojenská hasičská jednotka - § 65a zákona o PO
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Organizace jednotek PO
Místní a územní působnost jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí
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Územní působnost

Místní působnost

jednotky zasahují
i mimo území zřizovatele
tj. poskytují pomoc podle
požárního poplachového
plánu i na území ostatních
obcí

jednotky jsou určeny
k poskytování pomoci při
likvidaci požárů a jiných
mimořádných událostí
na území svého zřizovatele
tj. zasahují v katastrálním
území „vlastní obce“
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Kategorie jednotek PO - příloha zákona o PO
Kategorie JPO
územní působnost místní působnost

územní působnost místní působnost

JPO I
jednotka hasičského záchranného sboru Kraje

JPO IV
jednotka hasičského záchranného sboru podniku

JPO II
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy,
kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo
vedlejší povolání
5 minut
JPO III
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy,
kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany
dobrovolně

JPO V
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy,
kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany
dobrovolně
10 minut

JPO VI
jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

10 minut
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Akceschopnost jednotky PO
K zabezpečení plnění svých základních úkolů musí jednotky PO zabezpečovat svou trvalou
akceschopnost (§ 70 zákona o PO)

Akceschopností jednotky PO se rozumí připravenost sil a prostředků jednotky k provedení
zásahu:
organizační • technická • odborná
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Akceschopnost jednotky PO
Organizační připravenost
je stav, kdy početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky odpovídá kategorii JPO určené
příslušným nařízením kraje k zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany a
jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah v určeném časovém limitu.
Technická připravenost
je stav, kdy má jednotka za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany
Odborná připravenost
odborná příprava členů JSDHO
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Minimální rozsah dokumentace o zřízení jednotky stanovuje § 12 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů:
1.

zřizovací listina nebo příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka PO,

2.

stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky,

3.

seznam členů jednotky,

4.

dokumentace o odborné způsobilosti členů,

5.

doklad o zdravotní způsobilosti členů pro výkon služby v jednotce.

6.

vybavení technikou a věcnými prostředky PO
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Odborná způsobilost členů JSDHO
Funkce

Všichni hasiči po nástupu
k jednotce SDHO

Strojník

Velitel jednotky
Velitel družstva

pátek, 1. března 2019

Kurz

Kurz pořádá

Přezkušuje

Základní odborná příprava v délce minimálně
40 hodin

Velitel jednotky

Velitel jednotky

S-40 strojníků jednotek SDH obcí – pro JPO II a
JPO III

HZS kraje

Komise HZS kraje

S-16 strojníků jednotek SDH obcí – pro JPO V,
které disponují CAS nebo AS

HZS kraje

Komise HZS kraje

S-8 strojníků jednotek SDH obcí – pro JPO V,
které nedisponují CAS nebo AS

HZS kraje

Komise HZS kraje

V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH
obcí II, III a V

HZS kraje

Komise HZS kraje
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Doklad o zdravotní prohlídce
Členové jednotky jsou dle § 69b zákona o PO povinni se podrobovat zdravotním prohlídkám
stanoveným nařízením vlády č. 352/2003 Sb.
Po absolvování vstupní zdravotní prohlídky absolvují členové periodické zdravotní prohlídky v
intervalu 1 x za 2 roky, není-li lékařem na základě vyšetření člena stanoveno jinak.
Tento interval platí i pro nositele dýchací techniky. Člen, tento má obsah periodické preventivní
zdravotní prohlídky rozšířen.
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Metodika pro zřizování JSDHO
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Č.j. MV- 52763-7/PO-2008

Stažení na:
www.mvcr.cz/hasiči
www.hasici-vzdělávání.cz
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PortAll
https://jsdh.izscr.cz/
Kontakty:
mjr. Mgr. Monika Kocinová 777006150, 950230185
por. Bc. Ondřej Mráz 775853719, 950230186
pracoviště IZS a služeb ÚO Č. Budějovice
Pražská 52b
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Zařazování /vyřazování vozidel do/ze seznamu vozidel s
výjimkou z pojištění
 žádosti vyřizuje oddělení IZS a služeb KŘ HZS Jčk

https://www.hzscr.cz/clanek/informace-pro-jsdho.aspx
Pražská 52b
České Budějovice
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Dotace pro jednotky SDH obcí
Informace o dotacích jsou na stránkách HZS Jčk
https://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje-menu-jednotky-pozarniochrany.aspx
 investiční dotace pro jednotky SDH obcí (DA, CAS, PZ)
(kpt. Ing. Pavel Hanus tel.: 725826914;

950230128)

 účelová neinvestiční dotace pro JSDHO (do 40.000,-)
OP, uskutečněný zásah mimo katastr, vybavení a opravy neinvestiční povahy
(Mráz, Kocinová)
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Dotazy ?
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