VNITŘNÍ

ŘÁD JEDNOTKY

sboru dobrovolných hasičů Klecany
Identifikační údaje
Zřizovatel JSDH :
okres :
zastoupený starostou :
se sídlem :
IČO :

Město Klecany
Praha východ
Ivo KURHAJCEM
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
00 24 02 90

(dále jen „zřizovatel“)

Organizační složka města Klecany vystupuje v právních vztazích pod názvem :
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klecany
Sídlo organizace :
Do Klecánek 301, 250 67 Klecany
Evidenční číslo jednotky
přidělené HZS kraje :
219 132
(dále jen „JSDH“)

A. ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Čl. 1) Úvodní ustanovení
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klecany je organizační jednotkou města Klecany (dále jen JSDH). JSDH
působí na úseku požární ochrany ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. Hlavním posláním JSDH je spolupracovat se zřizovatelem Městským úřadem Klecany (dále jen
MěÚ), státními orgány, fyzickými a právnickými osobami při odstraňování příčin a důsledků požárů a
živelných pohrom. Chránit životy, zdraví a majetek občanů před požáry a jinými událostmi, při nichž je v
nebezpečí jejich život, zdraví či majetek. JSDH vytváří předpoklady pro dobrou činnost mladých hasičů,
seznamuje je s hlavními zásadami požární ochrany a pěstuje v nich pozornost k požární bezpečnosti.

Čl. 2) Cíle JSDH
a) zejména ze svých členů vyhledávat členy zásahové jednotky JSDH;
b) spolupracovat s okolními jednotkami požární ochrany (dále jen PO) a především jednotkami hasičského
záchranného sboru (dále jen HZS, IZS);
c) předcházet požárům tím, že provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v PO,
školení zaměstnanců, podílet se na provádění preventivních požárních kontrol a zpracování
dokumentace PO, vyvíjet preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží;
d) podílet se na likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, při nichž sbor, jeho orgány, organizační
jednotky či členové zejména spolu s prostředky, které používají, mohou přispět k záchraně života, zdraví
nebo majetku, za tímto účelem se podílet na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších
specialistů jednotek požární ochrany, provádět údržbu a opravy technických prostředků a objektů PO;
e) organizovat činnost preventivních požárních hlídek a kontrol, zvláště v situacích zvýšeného požárního
nebo jiného obecného nebezpečí a mimořádných událostí, při větších shromážděních osob a při ostraze
nebo dohledu nad objekty a zařízení s vyšším požárním nebezpečím;
f) působit na mládež, na její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na jejím získávání pro
aktivní členství i práci v JSDH;

Čl. 2) Zásady členství v JSDH
a) členství v JSDH je dobrovolné;
b) každý člen JSDH Klecany má stejná práva a povinnosti;
c) členství v JSDH Klecany je podmíněno :
- jmenováním člena JSDH starostou města Klecany,
- podpisem Dohody se zřizovatelem jednotky městem Klecany,
- doložením zdravotní způsobilosti - Lékařský posudek,
- získáváním odborné způsobilosti v oblasti PO,
- dodržováním Vnitřního řádu JSDH Klecany a předpisů o PO;
d) členem JSDH se může stát občan starší 18 let;
e) řádné členství v JSDH Klecany zaniká :
- písemným prohlášením člena o vystoupení z JSDH Klecany,
- nesplněním podmínek bodu c), článek 2, tohoto vnitřního řádu,
- zrušením Dohody se zřizovatelem JSDH městem Klecany,
- zánikem JSDH Klecany,
- úmrtím člena JSDH Klecany.

Čl. 4) Vznik a zánik JSDH Klecany
Vznik a zánik JSDH Klecany je dán :
- rozhodnutím zastupitelstva města Klecany,
- rozhodnutím nadřízených územně právních složek IZS HZS, eventuelně GŘ HZS;

Čl. 5) Vnitřní organizace jednotky
Jednotka Sbor dobrovolných hasičů má působnost v rámci města Klecany.
Rozhodovací orgán :
velitel jednotky,
velitelé družstev jednotky,
Organizační orgány :
velitel Technické služby JSDH (TS),
velitel Strojní služby JSDH (StS),
velitel Chemické služby JSDH (ChS),
velitel Spojové služby JSDH (SpS).

Čl. 6) Úkoly jednotky, zásah
a) Jednotka plní následující základní úkoly :
1) požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil
prostředků; požární zásah je činnost, která směřuje nejprve k lokalizaci a pak k likvidaci požáru, kdy
je ukončeno nežádoucí hoření;
2) záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech (dále jen „mimořádné
události“);
obsahem záchranných prací jednotek při mimořádných událostech je odvrácení nebo omezení
bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí a vedoucí k přerušení jejich příčin,
zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí;
3) na úseku ochrany obyvatelstva zejména se podílí na :
a) evakuaci obyvatel,
b) označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,
c) varování obyvatel,
d) dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,
e) humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití;
4) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému operačnímu
a informačnímu středisku HZS kraje.
b) Kromě úkolů spojených se zásahem podle odstavce 1, může JSDH poskytovat předem dohodnuté
pohotovostní a jiné služby (požární asistence, dovoz vody, atd.) za úhradu vynaložených nákladů

c)

d)

e)

f)

za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti, při nichž
nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti.
Tyto příjmy jsou náhradou nákladů vynaložených jednotkami, nejde tedy z jejich strany o podnikání.
HZS kraje, v rámci přípravy dokumentů pro plošné pokrytí území kraje, stanoví v dohodě se zřizovateli
jednotek kategorii jednotky a charakter speciálních záchranných prací a specializovaných úkolů pro
ochranu obyvatelstva, které budou provádět (dále jen „předurčenost k záchranným pracím nebo pro
ochranu obyvatelstva“).
Činnost, kdy jednotka plní své základní úkoly podle odstavce 1, se souhrnně nazývá zásah. Zásah začíná
okamžikem, kdy je jednotce vyhlášen poplach, a končí návratem do místa její dislokace z místa zásahu,
případně tím, že jednotka dostane pokyn k ukončení zásahu. Zásah probíhá v operačním řízení a činnost
jednotky je upravena právními předpisy, Bojovým řádem jednotek požární ochrany a dokumenty pro
orientaci v územním obvodu jednotky (např. dokumentace zdolávání požárů, kartotéka ulic, apod.).
Jednotku pro účely zásahu tvoří stanovený počet hasičů, požární techniky a věcných prostředků s
určeným velitelem jednotky. Jedná o organizační část jednotky - družstvo. Takto organizované síly
a prostředky vysílané z místa dislokace jednotky k zásahu provádí výjezd jednotky k zásahu.
Vyhlášení poplachu jednotce následuje po přijetí zprávy o události ohlašovnou požárů nebo OPIS.
Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem kraje zabezpečují OPIS
HZS krajů nebo jiná místa určená k vyhlášení požárního poplachu, zejména ohlašovna požáru.
Místní ohlašovna požárů v městě vyhlašuje poplach jen místní jednotce, a to na výzvu občana,
příslušného OPIS HZS kraje nebo z jiných důvodů pro zásah.

Čl. 7) Akceschopnost jednotky
a) Akceschopnost jednotky je organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení
zásahu. Jednotka je akceschopná, pokud :
1) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením právního předpisu
a jednotka je schopna uskutečnit výjezd k zásahu v časovém limitu do 10 minut,
2) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce, kterou v jednotce zastávají a v
jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava podle právního předpisu,
3) má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné prostředky a jsou splněny
podmínky pro použití požární techniky a věcných prostředků podle příslušného právního předpisu.
b) Nemůže-li jednotka po dobu výkonu služby nebo připravenosti k výjezdu udržet nepřetržitě
akceschopnost, velitel jednotky to bezodkladně oznámí územně příslušnému OPIS HZS kraje.
c) Dokumentací o akceschopnosti jednotky je :
1) dokumentace o pravidelné odborné přípravě obsahuje :
a) roční plán pravidelné odborné přípravy, včetně rozpracování na jednotlivé měsíce;
roční plán a měsíční plány pravidelné odborné přípravy zpracovává velitel jednotky, přičemž
vychází ze základního zaměření odborné přípravy jednotek vydané Ministerstvem vnitra (GŘ HZS ČR),
b) protokol o každoročním ověření pravidelné odborné přípravy obsahující minimálně datum
ověření, jméno přezkušovaného, přezkušovaná témata včetně praktických, výsledek přezkoušení,
jméno a podpis předsedy zkušební komise,
c) záznamy o pravidelné odborné přípravě obsahující minimálně datum odborné přípravy, školená
témata, seznam proškolených osob a jejich podpisy potvrzující účast na školení, jméno a podpis
školitele,
d) záznamy o prohlubování odborných znalostí dle zvláštního právního předpisu,
2) (dílčí) zprávy o zásahu,
3) staniční protokol rádiových služeb obsahující minimálně datum převzetí spojových prostředků,
podpisy, přebírající a předávající osoby, zjištěné závady,
4) taktické postupy pro jednotlivé činnosti jednotky při zásahu a dokumenty pro orientaci v územním
obvodu jednotky, např. dokumentace zdolávání požárů, kartotéka ulic, apod.,
5) záznamy o pravidelných kontrolách požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.

Čl. 8) Výkon služby a povinnosti členů JSDH Klecany
a) V místě dislokace jednotky plní člen jednotky úkoly v organizačním řízení související se zabezpečením
akceschopnosti jednotky zejména při :
1) údržbě požární techniky a věcných prostředků podle potřeby zajištění akceschopnosti jednotky,
2) pravidelné odborné přípravě v jednotce,
3) účasti na přípravě k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné
způsobilosti, pokud vykonává funkci strojníka nebo velitele družstva nebo velitele jednotky.
b) Člen jednotky při výkonu služby :
1) je způsobilý pro výkon služby (způsobilost odborná, zdravotní, fyzická zdatnost),
2) je způsobilý pro používání izolačního dýchacího přístroje a ochranného oděvu protichemického, proti
sálavému teplu nebo ohni, je-li pro uvedené činnosti předurčen, dále pro provádění prací ve výšce
nad 3 m na nezajištěných pracovištích (lana, žebříky apod.),
3) musí být upraven tak, aby bylo zajištěno bezpečné používání dýchací techniky, je-li pro její používání
předurčen,
4) dbá na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používá přidělené ochranné pracovní
prostředky,
5) využívá všech svých znalostí, zkušeností a technicko- taktických možností požární techniky, věcných
prostředků a zařízení požární ochrany,
6) nepoužívá osobní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není pro činnost na
místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo které mohou při náhlých
a extrémních vlivech prostředí na místě zásahu ohrozit jeho zdraví (např. náramky, řetězy, náušnice),
7) je seznámen s používáním spojové techniky a dodržováním podmínek rádiového provozu.
c) Velitel družstva při výkonu služby :
1) je jmenován a odvoláván starostou obce na návrh velitele jednotky,
2) řídí výkon služby členů jednotky určených k výjezdu jednotky, pokud vykonává službu podle plánu
výkonu služby,
3) mimo povinností člena jednotky plní následující úkoly :
a) řídí činnost členů družstva jednotky v operačním řízení a po dohodě s velitelem jednotky i v
organizačním řízení,
b) zastupuje velitele jednotky, pokud byl k jeho zastupování určen,
c) ve spolupráci s velitelem jednotky vede výkaz služby členů jednotky,
d) podílí se na odborné přípravě členů jednotky.
d) Strojník (resp. řidič), mimo povinností člena jednotky :
1) odpovídá za udržování požární techniky v akceschopném stavu,
2) vede dokumentaci provozu požární techniky a přidělených technických prostředků (výkaz jízd,
spotřeba PHM, evidence zásob PHM atd.).
e) Velitel jednotky SDH Klecany může určit k plnění specifických úkolů v jednotce člena jednotky (dále jen
„technik“) v případě :
1) speciálních služeb (strojní, chemické, spojové a informační, technické),
2) úseku ochrany obyvatelstva, zvláště pokud je jednotka pro uvedenou činnost předurčena.

Čl. 9) Základní odborná příprava
a) Hasiči mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí až po
absolvování základní odborné přípravy;
b) Do základní odborné přípravy se zařadí hasiči nejpozději do 1 roku od ustanovení do funkce v jednotce;
c) Základní odbornou přípravu členů organizuje nejméně v rozsahu 40 pracovních hodin velitel jednotky
podle osnov stanovených MV-GŘ HZS ČR;
d) Hasiči jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu pravidelné odborné přípravy. Pravidelnou
odbornou přípravu hasičů řídí, organizují a ověřují velitelé jednotek;
e) Pravidelná odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu.
Součástí odborné přípravy je i požární sport, prověřovací a taktické cvičení, instrukčně metodická
zaměstnání nebo specializační kurzy;

f) Základní zaměření pravidelné odborné přípravy stanoví MV- GŘ HZS ČR. V souladu se základním
zaměřením se v jednotce zpracuje roční plán odborné přípravy, v němž se zohlední také odborná
příprava hasičů související s předurčeností jednotky k záchranným pracím nebo pro ochranu
obyvatelstva;
g) V rámci prohlubování odborných znalostí se hasiči a ostatní příslušníci podrobí jedenkrát za 2 roky
přezkoušení znalosti bezpečnosti práce, pokud předpisy o bezpečnosti práce nestanoví lhůtu přezkoušení
odlišně.

Čl. 10) Odborná způsobilost
a) Velitelé, strojníci a technici speciálních služeb dobrovolných jednotek mohou své funkce vykonávat jen
s požadovanou odbornou způsobilostí;
b) Hasič se zařadí do odborné přípravy k získání odborné způsobilosti tak, aby mohl nejpozději do 12 měsíců
od ustanovení do funkce vykonat zkoušku odborné způsobilosti podle právního předpisu. Do odborné
přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti se hasič zařadí nejpozději do 6 měsíců
ode dne, kdy o to požádá;
c) Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením;
d) Taktická cvičení organizují velitelé jednotek v souladu s ročním plánem pravidelné odborné přípravy.
Dokumentaci taktického cvičení schvaluje ředitel územního odboru HZS kraje v případě, že se do
taktického cvičení zapojují dvě a více jednotek nebo ředitel HZS kraje, pokud cvičení svým rozsahem
přesáhne územní působnost územního odboru HZS kraje.

Čl. 11) Vybavení JSDH požární technikou a věcnými prostředky
a) Vybavení jednotky musí splňovat požadavky zvláštního právního předpisu a musí umožňovat plnění
úkolů jednotky včetně její předurčenosti k záchranným pracím nebo pro ochranu obyvatelstva;
Minimální vybavení jednotek je stanoveno právním předpisem;
b) Zřizovatel jednotky vybavuje jednotku ochrannými pracovními prostředky. Osobní ochranné pracovní
prostředky (dále jen „OOPP“) hasiče a společné ochranné pracovní prostředky musí splňovat podmínky
zvláštního právního předpisu;
Minimální rozsah OOPP hasiče je uveden v příloze č. 1. Dalšími ochrannými prostředky jsou hasiči
vybavováni dle dalších rizik vyhodnocených zřizovatelem jednotky;
c) Vybavování jednotky společnými ochrannými pracovními prostředky se odvíjí od činností, které se po
jednotce vyžadují;
Společnými ochrannými pracovními prostředky jsou například :
- autonomní dýchací přístroj,
- protichemický ochranný oděv,
- jednorázový protichemický ochranný oděv,
- respirátor,
- reflexní oděv pro speciální hašení ohně,
- ochranný oděv proti dešti,
- reflexní vesta s nápisem „HASIČI“,
- lékařské rukavice pro jednorázové použití,
- rukavice z izolačního materiálu pro práci pod napětím,
- ochranné rukavice proti chemikáliím,
- kukla pro práci s nebezpečným hmyzem,
- oděv pro práci s nebezpečným hmyzem,
- ochranné rukavice antivibrační,
- ochranná přilba pro práci s motorovou pilou,
- pracovní polohovací systém,
- věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.
d) Životnost OOPP nebo společných ochranných prostředků je obecně dána dobou, po kterou plní svoji
ochrannou funkci;
Životnost může stanovit výrobce v návodu, orientační doby jsou uvedeny v příloze č. 1.;

e) Při výkonu služby v organizačním řízení nosí hasič stejnokroj podle právního předpisu v jednotné úpravě
výstrojních součástek, kterou určí velitel jednotky. Stejnokroj musí být čistý a nepoškozený;
f) Stejnokroj nelze kombinovat s jinými oděvními součástkami, které nejsou součástí stejnokroje.

Čl. 12) Prokazování příslušnosti k JSDH Klecany
Příslušnost k JSDH se prokazuje členským průkazem, který je vydán zřizovatelem JSDH Klecany na základě
požadavku velitele jednotky. Členský průkaz se vystavuje v návaznosti na splnění podmínek zdravotní a
odborné způsobilosti člena.

Čl. 13) Zdroje pravidel
Tento Vnitřní řád JSDH Klecany byl sestaven podle :
- platného Řádu výkonu služby v jednotkách požární ochrany MV GŘ HZS České republiky

Čl. 14) Platnost
Veškeré změny tohoto Vnitřního řádu podléhají schválení Zastupitelstva Města Klecany. Vnitřní řád JSDH
Klecany byl sestaven dne 01.01. 2018 a v této podobě byl schválen jako nedílná součást Zřizovací listiny na
Zastupitelstvu Města Klecany, konaném dne 29.01. 2018 na MÚ v Klecanech, v bodě I. Schvaluje.
Vnitřní řád JSDH města Klecany nabývá platnost dnem schválení.
Návrh vypracoval :

Velitel JSDH Klecany

………………………………………………………………….

Jan FILINGER

V Klecanech dne 01. února 2018

………………………..………………………………………..……………………

Ivo Kurhajec
starosta města Klecany

…………………………………………..……………..………………….………..

Daniel Dvořák
místostarosta města Klecany

Příloha č. 1 :
Minimální rozsah OOPP hasiče
Druh osobního ochranného pracovního prostředku

Počet ks
á hasič

Pracovní stejnokroj II (PS II) (bavlna 100%, blůza
resp. arami 100%, aramid/viskóza FR)
kalhoty

2

Čepice k pracovnímu stejnokroji II

1

Ochranný oděv pro hasiče třívrstvý (kabát, kalhoty)

1

Jednovrstvý ochranný oděv pro hasiče pro likvidaci požárů ve venkovním
prostředí (blůza, kalhoty)

1

Přilba pro hasiče

1

Obuv pro hasiče (příp. i s prodyšnou membránou)

1

Ochranné rukavice pro hasiče (zásahové rukavice)

1

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (pracovní rukavice)

1

Kukla pro hasiče

1

Lékařské rukavice pro jednorázové použití nesterilní

1

Svítilna

1

Stejnokrojové doplňky k ochrannému
oděvu a PS II

2

Triko s dlouhými rukávy - bavlna

1

Triko s krátkými rukávy - bavlna

1

Spodky dlouhé „thermo“

1

Triko s dlou. rukávy „thermo“

1

Triko s krát. rukávy „thermo“

1

Orientační doba životnosti OOPP pro hasiče
Osobní ochranný pracovní prostředek

Orientační
doba (rok)

Pracovní stejnokroj II bavlna 100%

2

Ochranný oděv pro hasiče třívrstvý nebo ochranný oděv jednovrstvý

5

Nehořlavá ochranná kukla

5

Zásahová obuv pro hasiče

4

Zásahové rukavice

2

Ochranné rukavice

1

Triko k pracovnímu stejnokroji nebo k ochrannému oděvu

1

