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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE 

 
Obec zřizuje a spravuje dle §29 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákona o požární ochraně“), jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále 
jen „JSDH“), 

Obec za tímto účelem: 
• stanoví, ve spolupráci s územně příslušným Hasičským záchranným sborem kraje, dále jen „HZS 

kraje“, dle plošného pokrytí území kraje jednotkami PO kategorii jednotky PO obce (viz Příloha 
k Zákonu o požární ochraně). Na základě stanovení kategorie jednotky PO stanoví dle §4 odst.6, 
§7 odst.2 a Přílohy č.4 Vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhlášky č. 247/2001“) minimální početní stav 
JSDH a vybavení JSDH mobilní požární technikou a jinými věcnými prostředky PO, 

• vyhotoví dle §12 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 172/2001“) „Zřizovací listinu JSDH“ (viz Vzor 1), 

• uzavře se zájemci staršími 18-ti let, kteří jsou zdravotně způsobilí dle Nařízení vlády č. 352/2003 
Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek sboru dobrovolných hasičů 
podniků a členů sboru dobrovolných jednotek obcí a podniků (dále jen „Nařízení vlády č. 
352/2003“) „Dohodu o členství v JSDH“ (viz Vzor č.2), 

• prostřednictvím HZS kraje zabezpečí odbornou způsobilost velitele a strojníků JSDH, 
• na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaným HZS kraje jmenuje a odvolává (dle §72 

Zákona o požární ochraně) velitele JSDH, a vystaví tomuto veliteli (dle §12 Nařízení vlády č. 
172/2001) „Jmenovací dekret velitele JSDH“ (viz Vzor 3) a uzavře s ním „Dodatek k dohodě o 
členství v JSDH ve spojení se jmenováním velitelem JSDH“ (viz Vzor 4). Velitel JSDH je (dle 
§72 Zákona o požární ochraně) povinen se zúčastnit ověření odborné způsobilosti u místně 
příslušného HZS kraje, který vydá „Osvědčení o odborné způsobilosti pro velitele JSDH“ (Příloha 
č.6 B Vyhlášky č. 247/2001) a „Průkaz velitele JSDH“ (Příloha č.7 Vyhlášky 247/2001). Tato 
povinnost neplatí jde-li o hasiče z povolání vykonávající funkci velitele družstva a vyšší u 
profesionální jednotky PO (dle §33 odst. 3 a odst. 4 Vyhlášky č. 247/2001). Zúčastňuje-li se 
odborné přípravy ve své pracovní době, považuje se to za překážku na straně zaměstnance 
z důvodů jiných úkonů v obecném zájmu dle §124 Zákoníku práce a obec (dle §29 odst. 1 písm. f) 
Zákona o požární ochraně) poskytuje členu JSDH náhradu ušlého výdělku,  

• prostřednictvím velitele JSDH zajistí a organizuje, dle §40 Vyhlášky č. 247/2001, základní 
odbornou přípravu členů JSDH v rozsahu 40 hodin, které jsou podle §72 Zákona o požární 
ochraně povinni se zúčastnit. Zúčastňují-li se odborné přípravy ve své pracovní době, považuje se 
to za překážku na straně zaměstnance z důvodů jiných úkonů v obecném zájmu dle §124 Zákoníku 
práce a obec (dle §29 odst. 1 písm. f) Zákona o požární ochraně) poskytuje členu JSDH náhradu 
ušlého výdělku, 

• vybaví členy JSDH osobní výzbrojí, výstrojí a ochrannými prostředky, 
• prostřednictvím velitele zajistí odbornou přípravu vybraných členů JSDH pro možné zastupování 

velitele JSDH, 
• zajistí zdravotnické prohlídky členů JSDH (vstupní, periodickou, mimořádnou a výstupní) podle 

Nařízení vlády č. 352/2003. U členů, jejichž zdravotní stav je hodnocen jako „neschopen“, ukončí 
členství v JSDH.  

• prostřednictvím velitele JSDH zpracuje plán pravidelné odborné přípravy členů JSDH na 
výcvikový rok. Témata plánu stanovená velitelem JSDH vycházejí z příslušného pokynu GŘ HZS 
ČR a ze Základního zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR na 
příslušný kalendářní rok, který vydává MV-GŘ HZS ČR. Pravidelná odborná příprava 
v kalendářním roce probíhá v minimálním rozsahu 40 hodin, 

• prostřednictvím velitele zajistí provádění pravidelné odborné přípravy členů JSDH v rozsahu 
stanoveném tímto plánem, zejména provádění praktického výcviku s vlastní mobilní  požární 
technikou, nácviku požárního útoku, výcviku v užívání osobní výzbroje, výstroje a ochranných 
pracovních prostředků k získání potřebných návyků při zásahu atd., 

• zajistí funkčnost: 
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− svolávacího systému členů JSDH pro potřeby vyhlášení požárního poplachu, 
− ohlašoven požárů obce 
− mobilní požární techniky a věcných prostředků PO, 
− vodních zdrojů určených k hašení požárů, 
− jiných technických prostředků v užívání JSDH, 

• zajistí vedení dokumentace o činnosti JSDH, o odborné přípravě členů JSDH a dokumentace o 
zkouškách a kontrole mobilní požární techniky a věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost 
stanovena zvláštními předpisy, 

• při účasti na zásahu a výcviku provádí namátkovou kontrolu členů JSDH na požívání 
alkoholických nápojů a návykových látek z důvodů způsobilosti členů k této činnosti, 

• ve stanovených lhůtách zajistí provádění kontrol a údržby mobilní požární techniky a údržbu a 
zkoušení věcných prostředků PO a zařízení PO, včetně provádění inventury prostředků svěřených 
v péči  JSDH, 

• doporučuje se provést alespoň jednou ročně cvičný požární poplach JSDH. 
 
Základní odborná příprava 
 

Členové JSDH mohou (dle §72 Zákona o požární ochraně) samostatně vykonávat službu při 
zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy. V souladu s §40 Vyhlášky č. 247/2001 
se musí každý člen JSDH zúčastnit základní odborné přípravy v rozsahu nejméně 40 vyučovacích 
hodin, nejpozději do jednoho roku od zařazení do JSDH. Dle příslušného pokynu GŘ HZS ČR je 
obsahem základní odborné přípravy zejména: 

- zákon o požární ochraně, 
- vyhláška č. 247/2001, 
- nařízení vlády č. 172/2001, 
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

předpisů, 
- požárně technické parametry a technicko bezpečnostní parametry hořlavých látek, 
- Bojový řád jednotek PO, 
- Cvičební řád jednotek PO, 
- zdravotní příprava - poskytování první předlékařské pomoci, 
- u hasičů určených velitelem JSDH k plnění některých úkolů na úseku chemicko-

technické služby se provádí příprava ve specializačním kurzu, 
-  u hasičů určených k používání izolačních vzduchových dýchacích přístrojů příprava 

ve specializačním kurzu. 
 

Pravidelná odborná příprava 
 

Členové JSDH jsou povinni (dle §72 Zákona o požární ochraně a § 36 Vyhlášky č.247/2001) 
se zúčastňovat v určeném rozsahu pravidelné odborné přípravy, kterou organizují velitelé JSDH 
v souladu s plánem odborné přípravy na výcvikový rok. 

 Dle příslušného pokynu GŘ HZS ČR musí v kalendářním roce pravidelná odborná příprava 
probíhat v minimálním rozsahu 40 hodin. U JSDH obcí kategorie JPO II se doporučuje minimálně 
40% pravidelné odborné přípravy členů JSDH vykonávat ve spolupráci s HZS kraje na stanicích HZS 
kraje. 

 
Odborná způsobilost velitelů JSDH a velitelů družstev JSDH 
 

Velitelé JSDH a velitelé družstev JSDH mohou vykonávat svou funkci (dle §72 Zákona o 
požární ochraně) jen s požadovanou odbornou způsobilostí. Odborná příprava velitelů se člení: 

a) odborná příprava k získání odborné způsobilosti - základní odborná příprava, která se 
provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízení MV, u HZS krajů nebo 
vzdělávacích určených MV v rozsahu a podle osnov vydaných MV, 
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b) odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti - cyklická 
odborná příprava, kterou zabezpečuje HZS kraje. 

Termíny a místo konání odborné přípravy stanoví HZS kraje v „Plánu odborné přípravy dobrovolných 
jednotek PO“ na každý kalendářní rok a odpovídá za zabezpečení této odborné přípravy. Odborná 
způsobilost je ověřována zkouškou a prokazuje se osvědčením, které vydává HZS kraje. 
 
 
 
 
 

Velitelé JSDH a velitelé družstev JSDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

Druh 
přípravy Obsah Rozsah 

hodin 

Základní 
Absolvují členové v kurzu „V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek 
SDH obcí“ zakončeném ověřením odborné způsobilosti a vydáním 
osvědčení s platností na dobu pěti let. 

40 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí 
každoročně v kurzu „V-16 příprava k prodloužení platnosti odborné 
způsobilosti velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí“. Po pěti 
letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o 
odborné způsobilosti se podrobí zkoušce odborné způsobilosti 
k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud se 
v cyklu pěti let nezúčastní dvou cyklických odborných příprav v kurzu  
V-16, musí po pěti letech od vydání osvědčení absolvovat základní 
odbornou přípravu v kurzu V-40.  

16 hodin 

Velitelé JSDH a velitelé družstev JSDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené 

 a jednotek SDH podniků 

Základní 
Absolvují členové v kurzu „V-24 velitelů družstev a velitelů jednotek 
SDH obcí a jednotek SDH podniků“, zakončeném ověřením odborné 
způsobilosti a vydáním osvědčení s platností na dobu pěti let. 

24 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí nebo 
jednotek SDH podniků po pěti letech od vydání osvědčení nebo od 
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti a podrobí se 
odborné přípravě k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti v kurzu V-24. 

24 hodin 

 
 
 Odborná způsobilost strojníků JSDH  
 

Strojníci JSDH mohou vykonávat svou funkci (dle §72 Zákona o požární ochraně) jen 
s požadovanou odbornou způsobilostí. Odborná příprava strojníků se člení: 

c) odborná příprava k získání odborné způsobilosti - základní odborná příprava, která se 
provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízení MV, u HZS krajů nebo 
vzdělávacích určených MV v rozsahu a podle osnov vydaných MV, 

d) odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti - cyklická 
odborná příprava, kterou zabezpečuje HZS kraje. 

Termíny a místo konání odborné přípravy stanoví HZS kraje v „Plánu odborné přípravy 
dobrovolných jednotek PO“ na každý kalendářní rok a odpovídá za zabezpečení odborné přípravy. 
Odborná způsobilost je ověřována zkouškou a prokazuje se osvědčením, které vydává HZS kraje. 
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Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

Druh 
přípravy Obsah Rozsah 

hodin 

Základní 
Absolvují členové v kurzu „S-40 strojníků jednotek SDH obcí“, 
zakončeném ověřením odborné způsobilosti a vydáním osvědčení 
s platností na dobu pěti let. 

40 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí každoročně v kurzu „S-8 
příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti strojníků jednotek 
SDH obcí“. Po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení 
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti se podrobí zkoušce odborné 
způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. 
Pokud se v cyklu pěti let nezúčastní dvou cyklických odborných příprav 
v kurzu S-8, musí po pěti letech od vydání osvědčení absolvovat základní 
odbornou přípravu v kurzu S-40. 

8 hodin 

Strojníci SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené a jednotek SDH podniků 

Základní 
Absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek 
SDH podniků“, zakončeném ověřením odborné způsobilosti a vydáním 
osvědčení s platností na dobu pěti let. 

16 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí nebo jednotek SDH 
podniků po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti a podrobí se odborné přípravě 
k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu S-16. 

16 hodin 

 
Zdravotní způsobilost členů JSDH 
 

Dle §65 odst.4 Zákona o požární ochraně mohou být do JSDH přijímány je osoby zdravotně 
způsobilé. Členové JSDH jsou podle §69b odst. e) Zákona o požární ochraně povinni podrobovat se 
stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám (dále je „PZP“). Při posuzování zdravotní 
způsobilosti členů JSDH platí Nařízení vlády č.352/2003.  Rozsah PZP je určen Nařízením vlády č. 
352/2003 v závislosti na zařazení do kategorií (viz Příloha č.1 Nařízení vlády č.352/2003). Členové 
JSDH jsou zařazeni do kategorie IV., mimo členů - nositelů dýchací techniky (dále jen „NDT“), kteří 
jsou z hlediska „nemocí, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr“ hodnoceni podle kategorie I. 

Druhy prohlídek: 
 vstupní zdravotní prohlídka členy JSDH se provede před zahájením výkonu činnosti 

v JSDH. Před určením člena JSDH jako NDT se doplní vyšetření stanovená pro 
kategorii I. Při vstupní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně 
orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, 
orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči. U NDT se 
navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření. Podle aktuálního 
zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i další odborná vyšetření nezbytná 
pro posouzení zdravotní způsobilosti. Při posuzování zdravotní způsobilosti se využijí 
výsledky preventivní prohlídky podle §29 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění , ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č.48/1997“. Při 
vstupní zdravotní prohlídce se vychází ze zdravotní dokumentace vedené lékařem, u 
něhož je člen JSDH registrován ( dle §18 Zákona č. 48/1997) nebo z výpisu této 
dokumentace podle vzoru uvedeného v příloze č.2 Nařízení vlády č. 352/2003. U 
určených odborných vyšetření lze využít výsledky předchozích vyšetření, nejsou-li 
starší 90 dnů před zahájením vstupní zdravotní prohlídky, 
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 periodická zdravotní prohlídka členy JSDH se provádí jednou za 2 roky, bez ohledu 
na zařazení do kategorie, v návaznosti na preventivní prohlídku dle zákona č.48/1997. 
Rozsah prohlídky je pro člena JSDH, zařazeného do kategorie IV. shodný s rozsahem 
vstupní prohlídky pro tuto kategorii. U člena JSDH, zařazeného jako NDT se provádí 
prohlídka v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního vyšetření 
zraku, sluchu, kůže, podpůrného a pohybového aparátu a orientačního chemického 
vyšetření moči, dále zahrnuje vyšetření elektrokardiografické a spirometrické, 
laboratorní vyšetření glykemie a odborné vyšetření neurologické. Podle aktuálního 
zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i jiná odborná vyšetření nezbytná pro 
posouzení zdravotní způsobilosti. Při periodické zdravotní prohlídce se vychází ze 
zdravotní dokumentace vedené lékařem, u něhož je člen JSDH registrován ( dle §18 
Zákona č. 48/1997) nebo z výpisu této dokumentace podle vzoru uvedeného v příloze 
č.2 Nařízení vlády č. 352/2003. U určených odborných vyšetření lze využít výsledky 
předchozích vyšetření, nejsou-li starší 90 dnů před zahájením periodické zdravotní 
prohlídky. U člena JSDH, který je současně příslušníkem HZS ČR se periodická 
prohlídka neprovádí (dle §11 Nařízení vlády č. 352/2003), pokud jako člen JSDH 
nevykonává činnost, která na zdravotní způsobilost klade vyšší nároky než činnost jež 
vykonává v pracovním nebo obdobném poměru. Do osobní dokumentace vedené o 
členu JSDH se zakládá kopie lékařské zprávy o jeho periodické prohlídce vykonané 
v zaměstnání, 

 mimořádná zdravotní prohlídka člena JSDH se provádí: 
a) na jeho žádost, 
b) na podnět velitele JSDH, 

1. po zranění nebo onemocnění, které způsobilo pracovní 
neschopnost člena jednotky delší než 3 měsíce a které je spojeno se 
zpochybněním jeho zdravotní způsobilosti z důvodu změny 
zdravotního stavu, který může ohrozit jeho zdraví a bezpečnost 
nebo zdraví a životy ostatních fyzických osob při zásahu jednotky, 

2. jestliže utrpí zranění spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz nebo 
je v podezření z expozice nebezpečným či zdraví škodlivým 
látkám při zásahu jednotky požární ochrany, 

c) na podnět ošetřujícího lékaře. 
Rozsah a náplň mimořádné zdravotní prohlídky stanoví podle aktuálního 
zdravotního stavu člena JSDH příslušný lékař uvedený v § 7 Nařízení vlády 
č.352/2003, 

 výstupní zdravotní prohlídka se provede u člena jednotky, který vykonává činnost 
v JSDH před skončením pracovního nebo jiného obdobného poměru. Při výstupní 
zdravotní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního 
vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního 
neurologického vyšetření, popřípadě další nezbytná odborná vyšetření, a to s důrazem 
na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat, že k nim 
došlo vlivem činnosti související s výkonem funkce uvedené v příloze  č.1  k Nařízení 
vlády č.352/2003. 

 

Pořadové 
číslo Funkční zařazení člena jednotky Činnost vykonávaná členem jednotky 

Kategorie pro 
posouzení 
zdravotní 

způsobilosti 

1. Hasič, starší hasič 

2. Hasič - strojník 

3. Hasič - technik 

Příležitostné provádění méně náročných 
záchranných a likvidačních prací, s 
omezenou fyzickou a psychickou zátěží. 
Možná práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou, podle specializace řízení 
požární techniky při zásahu. Práce ve 
venkovním prostředí, občas v prostředí s 
vyššími výkyvy teploty, práce ve vlhku 

IV. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
( plk.Ing. Jaroslav Bohanes, kpt.Ing. Jiří Švarc, kpt.Mgr. Lubomír Hošek ) 
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4. Velitel družstva 

5. Velitel jednotky 

vyššími výkyvy teploty, práce ve vlhku 
a prachu. 

 

6. 
Funkce 1 až 5 vykonávané s 

použitím dýchací techniky - nositel 
dýchací techniky 

Jako u funkce pořadové číslo 1 až 5 s 
použitím dýchací techniky a se 
zvýšenou fyzickou a psychickou zátěží, 
používání ochranných protichemických 
oděvů. 

I. 

 
 
Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
(dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 247/2001) 
 

Kategorie jednotky 
Vnitřní organizace jednotky JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V 
Celkem základní početní stav členů 12 24 12 24 9 
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané 
kategorii jednotky 4 8 4 8 4 

Funkce 
Velitel 1 1 1 1 1 
Velitel družstva 2 5 2 5 2 
Strojník 3 6 4 6 2 
Hasič,starší hasič 6 12 5 12 4 
 
 
Dokumentace PO obce 

 
Dokumentaci  požární ochrany obce tvoří dle §1 odst.2 Nařízení vlády č.172/2001: 

• dokumentace o zřízení JSDH, 
• řád ohlašovny požárů, 
• dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti, 
• požární řád obce, 
• dokumentace k zabezpečení : 

− požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
− úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu, 

• u vybraných obcí ( dle §20 odst.2 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.) plán výkonu služby členů 
JSDH, a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště. 
 
 

Dokumentace JSDH obce 
 

Dokumentaci  JSDH obce tvoří dle §12 Nařízení vlády č.172/2001: 
• zřizovací listina JSDH obce nebo smlouva o zřízení společné jednotky PO (dle § 69a zákona o 

požární ochraně), 
• stejnopis jmenovacího dekretu velitele JSDH obce, 
• seznam členů JSDH obce, dohody o členství v JSDH, dokumentace o odborné a zdravotní 

způsobilosti členů pro výkon služby v JSDH obce. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
( plk.Ing. Jaroslav Bohanes, kpt.Ing. Jiří Švarc, kpt.Mgr. Lubomír Hošek ) 
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METODIKA  K PROBLEMATICE  JEDNOTEK  SBORU  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  OBCE VZOR 1

Zřizovací listina 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

 
 
 

(název obce) 
 
 
 

Obec/město/ ………………………………… s účinností od ……………… zřizuje svým 
rozhodnutím č. …………………………… ze dne …………………… Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů (dále jen „JSDH“) na základě §29 odst.1 písm.a) a §68 odst.1 zákona ČNR č.133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona o požární ochraně“). 

 
1. Základní údaje 

 
Název jednotky: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (název obce) 
 

2. Předmět činnosti 
 
JSDH plní úkoly jednotek požární ochrany dle §70 Zákona o požární ochraně. JSDH plní tyto 

základní úkoly: 
− provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a 

nasazování sil a prostředků, 
− provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, 
− podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu hasičskému záchrannému sboru kraje 

(dále jen „HZS kraje“). 
 
JSDH vykonává činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a její materiální a 

finanční potřeby zabezpečuje obec podle §29 odst.1 písm.d) Zákona o požární ochraně. 
JSDH plní základní úkoly především na území obce a dále v souladu se zařazením do kategorie 

jednotek PO stanoveného HZS kraje.   
 

3. Velitel JSDH 
 
Velitele JSDH, po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a 

odvolává starosta obce s přihlédnutím k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární 
ochrany dle §68 odst.1 Zákona o požární ochraně. 

 
4. Početní stav JSDH 

 
Početní stav členů JSDH stanoví velitel JSDH po projednání s HZS kraje. Základní početní stav 

členů je stanoven dle §4 odst.6  vyhlášky MV č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhlášky č.247/2001“). 
   
5. Majetek a vybavení JSDH 

 
K zajištění úkolů užívá JSDH majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení JSDH 

může být zařazena mobilní požární technika a věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání 
v požární ochraně HZS kraje. Minimální vybavení JSDH vybranou požární technikou a vybranými 
věcnými prostředky požární ochrany je dle §7 odst.2 Vyhlášky č.247/2001.  

 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
( plk.Ing. Jaroslav Bohanes, kpt.Ing. Jiří Švarc, kpt.Mgr. Lubomír Hošek ) 
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6. Členství v JSDH 
 
Činnost v JSDH vykonávají členové JSDH na základě dohody o členství v JSDH uzavřené mezi 

uchazečem o členství v JSDH a obecním úřadem.  
 

7. Úrazy a škody 
 
Odškodnění úrazů a úmrtí členů JDSH a škod vzniklých činností JSDH bude řešeno dle obecně 

závazných právních předpisů. Poškození na zdraví nebo smrt člena JSDH bude řešeno podle 
příslušných ustanovení Zákona o požární ochraně. a v zastoupení státu je poskytuje HZS kraje, v jehož 
územním obvodu k poškození zdraví nebo ke smrti poškozeného došlo. 
 
 
 
V …………………………… dne ……………………….. 
 

………………………………………… 
                         starosta obce 
 
 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
( plk.Ing. Jaroslav Bohanes, kpt.Ing. Jiří Švarc, kpt.Mgr. Lubomír Hošek ) 
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Dohoda o členství 
 

v jednotce sboru dobrovolných hasičů 
         
 

(název obce)   
   
 
 
 
 
 

1. Dohodu uzavírají 
 
 
 Obec/město/    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
 zastoupená/é starostou   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 
 a pan   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 narozen  :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .        rodné číslo   .   .   .   .   .   .   .   /   .   .   .   . 
 bytem   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
    
 žadatel o členství ve jednotce sboru dobrovolných hasičů (dále jen "JSDH"). 
 
 
 

2. Předmět dohody 
 
 Členství žadatele v JSDH   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   (název obce) 
 
 

3. Úkoly člena JSDH 
 

Žadatel o členství v JSDH se  touto dohodou zavazuje jednat podle rozkazů a pokynů velitele JSDH a plnit 
tyto úkoly :   

− dostavit se při vyhlášení požárního poplachu v obci  neprodleně do požární zbrojnice, 
− provádět podle rozkazů velitele požární zásah, popř. jiné záchranné práce, 
− účastnit se odborné přípravy v rozsahu stanovené plánem odborné přípravy členů JSDH, 
− podrobit se pravidelně zdravotní prohlídce dle Nařízení vlády č.352/2003 Sb.,o posuzování 

zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek sboru dobrovolných hasičů podniku a členů 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, 

− užívat při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a osobní ochranné prostředky, 
− podílet se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO, 

zejména po zásahu.   
 

4. Povinnosti obce 
 
Obecní úřad vytvoří členovi JSDH podmínky pro plnění úkolů uvedených  v článku 3 této dohody takto: 

− vybaví člena JSDH osobní výstrojí, výzbrojí a ochrannými pracovními  prostředky, 
− zajistí a hradí členovi JSDH připojištění pro případ úrazu při výkonu služby v JSDH a pojištění 

na škody způsobené činností v JSDH, 
− refunduje mzdu za dobu nezbytnou při zásahu nebo odborné přípravě, pokud člen JSDH 

zasahoval nebo se zúčastnil odborné přípravy v pracovní době a zaměstnavatel si refundaci 
vyžádá. 

 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
( plk.Ing. Jaroslav Bohanes, kpt.Ing. Jiří Švarc, kpt.Mgr. Lubomír Hošek ) 
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5. Odměna za činnost  v JSDH. 
 

1) Za činnost v JSDH (účast na odborné přípravě, podrobení se zdravotní prohlídce, držení 
pohotovosti, údržba a kontrola požární techniky  a jiných věcných prostředků PO apod.) 
obec/město/: 

− zprošťuje člena JSDH od placení následujících poplatků :  .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

− přiznává členovi JSDH finanční odměnu :   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
2) Za účast při požárním, technickém nebo jiném zásahu přizná obecní úřad členovi JSDH finanční 

odměnu:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
3) Odměny podle bodu 1. a 2. budou propláceny jednou za . . .  měsíců na základě výkazu velitele 

JSDH. 
 

6. Odpovědnost za svěřené prostředky 
 
Člen JSDH se zavazuje : 

1) používat mobilní požární techniku a věcné prostředky PO jen při zásahu, odborné přípravě nebo 
jejich údržbě, kontrole nebo zkoušení, 

2) udržovat mobilní požární techniku a věcné prostředky PO v čistotě a v předepsaném stavu. 
3) nahlásit ztrátu, poškození nebo znehodnocení požární techniky nebo jiného věcného prostředku 

PO neprodleně veliteli JSDH.  
 

Odpovědnost za škodu, kterou člen JSDH na požární technice nebo věcném prostředku PO zaviní, se řídí 
podle §415, 418 a 420 občanského zákoníku.  

 
 

7. Vypovězení dohody 
 

1) Dohoda zaniká písemným vypovězením jedné ze stran. Vypovězení dohody nemusí obsahovat 
důvod. 

2) Vypovězení dohody nabývá platnost 15. dnem po doručení druhé straně. 
3) Obě strany jsou povinny do 15 dnů od vypovězení dohody vyrovnat vzájemné závazky. 

 
 
 
Dohoda nabývá účinnosti dnem :   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 
 
 
 
 
 
V …………………………… dne ……………………….. 
 
………………………………                      …………………………… 
          člen  JSDH            starosta obce 
 
 
 

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
( plk.Ing. Jaroslav Bohanes, kpt.Ing. Jiří Švarc, kpt.Mgr. Lubomír Hošek ) 
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Jmenovací dekret 
velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

 

(Název obce)  
 
 

Starosta obce podle §68 odst.1 zákona ČNR č.133/1985 SB., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů 

jmenuje 
 

dnem …………………… 
 
pana 
 

velitelem 
 

(Jméno velitele) 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (název obce) 
 
 

Při výkonu funkce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále „JSDH) přísluší výše 
jmenovanému členu JSDH práva a povinnosti, které jsou uvedeny  v „Dodatku k dohodě o členství 
v JSDH ve spojení se jmenováním velitelem JSDH“, který je nedílnou součástí této jmenovací 
listiny. 

 
 

 
V …………………………… dne ……………………….. 
 

………………………………………… 
                         starosta obce 
 
 
 
 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
( plk.Ing. Jaroslav Bohanes, kpt.Ing. Jiří Švarc, kpt.Mgr. Lubomír Hošek ) 
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Dodatek k dohodě o členství v JSDH 
ve spojení se jmenováním velitelem JSDH 

    
 

 
Dohoda s členem JSDH panem ............................................................. uzavřená dne.................. se v 

souvislosti s jeho jmenováním velitelem JSDH rozšiřuje takto : 
 

1. Pravomoci velitele 
 
Dnem  jmenování  velitelem  JSDH  obce  má  velitel  JSDH  práva stanovená zákonem ČNR č.133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákona o požární ochraně) a požárním řádem obce, 
zejména je oprávněn: 

 
− svolat členy SDH k odborné přípravě nebo jiné činnosti, 
− vyžádat si osobní i věcnou pomoc fyzických osob v případech stanovených zákonem o PO, 
− řídit zásah do doby jeho ukončení nebo převzetí velení u zásahu jinou oprávněnou osobou 

podle § 21 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhlášky č.247/2001 Sb.“), 

− povolit výjezd požárních vozidel JSDH k výcviku a kondičním jízdám, 
− navrhovat obci/městu/ potřebu a zajištění provozních  prostředků pro JSDH, 
− navrhovat přijetí nových členů JSDH nebo ukončení členství členu JSDH nezpůsobilých k 

výkonu činnosti v JSDH. 
 

2. Povinnosti velitele 
 
Dnem jmenování velitelem JSDH obce se velitel JSDH obce zavazuje plnit povinnosti  stanovené „zákonem 

o požární ochraně” a požárním řádem obce, zejména se zavazuje:  
 

− udržovat trvalou akceschopnost JSDH, 
− v případě neakceschopnosti JSDH nahlásit tuto skutečnost územně příslušnému OPIS HZS 

kraje. 
− kontrolovat, zda se členové JSDH podrobili zdravotním prohlídkám v předepsaném termínu, 
− nepřipustit, aby jakoukoliv činnost v JSDH vykonávali členové bez odborné způsobilosti nebo 

členové trvale nebo přechodně zdravotně nebo psychicky nezpůsobilí (platí i pro vliv požití 
alkoholu a návykových látek), 

− dbát, aby všichni členové JSDH užívali pro činnosti JSDH předepsanou osobní výstroj, výzbroj 
a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce, 

− provádět odbornou přípravu členů JSDH podle plánu odborné přípravy členů JSDH, 
− dohlížet na provádění údržby, kontroly a zkoušení požární techniky a jiných věcných 

prostředků PO, 
− plnit funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně a vyhlášky 

č.247/2001, 
− vést evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajistit jejich hospodárné 

využívání, 
− předložit dvakrát ročně starostovi zprávu o činnosti JSDH, stavu požární techniky a jiných 

věcných prostředků PO a také o jiných okolnostech důležitých pro zajištění akceschopnosti 
JSDH, 

− vést předepsanou dokumentaci o činnosti JSDH a o odborné přípravě členů JSDH. 
 

3. Odpovědnost za svěřené prostředky 
 
Zástupce obce/města/ předá veliteli JSDH obce mobilní požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH 

obce podle inventárního seznamu. Velitel JSDH obce tyto prostředky převezme. Velitel JSDH obce odpovídá za 
účelné, bezpečné a hospodárné užívání mobilní požární techniky a věcných prostředků PO a jiných prostředků 
předaných JSDH obce. 

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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4. Odměna veliteli SDH obce 
 

Za plnění povinností velitele SDH obce poskytne obecní úřad veliteli SDH obce  
 

 finanční odměnu   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (měsíčně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
 

      (čtvrtletně  . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V …………………………… dne ……………………….. 
 
………………………………                      …………………………… 
          velitel JSDH            starosta obce 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
( plk.Ing. Jaroslav Bohanes, kpt.Ing. Jiří Švarc, kpt.Mgr. Lubomír Hošek ) 
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Vyhláška č. ......./XXXX 
 
Obec/město ....... (název) ....... na základě usnesení zastupitelstva ze dne ..……... podle § 29 

odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 1 odst. 3 písm. d) a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle § 10 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů , vydává obecně závaznou vyhlášku 

 

Požární řád obce 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Požární řád obce/města ....... (název) ....... upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární 

ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě 
 

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce/města odpovídá obec/město ....... 
(název) ......., která/é plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající 
z předpisů o požární ochraně. 

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů (dále jen “JSDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle Požárního 
poplachového plánu ….... (název) ….... kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky 
jsou uvedeny v Příloze č.1 nebo ve výpisu z Požárního poplachového plánu ….... (název) ….... 
kraje, který město/obec obdrží od HZS kraje. 

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec/město 
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci/městě minimálně 

....... (určení času) ....... a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah 
k požární ochraně obce, 

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 
ve stanoveném rozsahu ....... (funkce, odborná způsobilost). Konkrétní určení 
osob/osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce. 

 
Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí 
vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 

 
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje: 

a) ....... (vypsat konkrétní činnost) .......; požární bezpečnost při provozování této činnosti 
je zabezpečena ....... (vypsat konkrétní způsob např. zřízení požární hlídky). Konkrétní 
složení požární hlídky a počet osob bude součástí ....... (dokumentace obce nebo 
přílohy vyhlášky). 

b) .... (vypsat obdobným způsobem další činnosti). 
 

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
a) ..... (vypsat konkrétní určení doby např. období sucha, letní období od ….... do ….... 

atd.) …....; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena ….... (vypsat konkrétní 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
( plk.Ing. Jaroslav Bohanes, kpt.Ing. Jiří Švarc, kpt.Mgr. Lubomír Hošek ) 

14



METODIKA  K PROBLEMATICE  JEDNOTEK  SBORU  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  OBCE 

podmínky, např. zákaz kouření, rozdělávání ohňů, zřízení požární hlídky). Konkrétní 
složení požární hlídky a počet osob bude součástí ….... (dokumentace obce nebo 
přílohy vyhlášky). Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 
1 písm. f) bod 1. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení. 

b) ….... (vypsat obdobným způsobem další období). 
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

a) ….... (vypsat konkrétní objekt, např. kulturní středisko) …....; požární bezpečnost 
v tomto objektu je zabezpečena ….... (vypsat konkrétní způsob, např. zřízení požární 
hlídky). Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí ….... 
(dokumentace obce nebo přílohy vyhlášky). 

b) ….... (vypsat obdobným způsobem další objekty). 
 

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce/města je 

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7. 
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, 
uvedenými v čl. 2. 

 
Čl. 5 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 
 

(1) Obec/město zřizuje jednotky/jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Dokumenty o zřízení 
jsou: 

a) zřizovací listina JSDH, 
b) dohoda o členství v JSDH, 
c) jmenovací listina velitele JSDH. 

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 
zbrojnice ….... (uvést adresu) ….... nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky. 

 
Čl. 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení 
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

 
(1) Obec/město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, 

které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah 
a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.) 

1. ...... 
2. ...... 

b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové 
vody, apod.) 

1. ...... 
2. ...... 

c) víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, 
hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.) 

1. ...... 
2. ...... 

U jednotlivých zdrojů se uvede konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku, využitelná 
kapacita zdroje, podmínky použitelnosti, atd. 

(2) Obec/město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce 
s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku 
a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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jednotce/jednotkám požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl. 5 a jednotce HZS ….... (název) 
….... kraje. 

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární 
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat 
trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje ….... 
(dle místních podmínek lze stanovit další opatření). 

Doporučujeme zvážit konkretizaci povinností vlastníků zdrojů podle katastrálních čísel 
nemovitostí nebo podle popisných čísel objektů, což lze učinit jako neveřejnou část vyhlášky, se kterou 
budou prokazatelně všichni vlastníci seznámeni. 

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný 
příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další 
osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci 
sám. 

 
Čl. 7 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 
 

(1) Obec/město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou 
“Ohlašovna požárů”  

a) ..... (název, adresa, telefon, případně další specifikace, je-li na adrese více majitelů 
apod.). 

b) ...... 
(2) Obec/město zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena 

tabulkou “Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150” 
a) ...... (název, adresa, telefon, případně další specifikace, je-li na adrese více majitelů 

apod.). 
b) ...... 

Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí: 

a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo 

b) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje 
hlas trubky, troubící tón “HO – ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je 
jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály). 

 
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach 

v obci/městě vyhlašuje ….... (uvést konkrétní způsob podle místní situace). 
 

Čl. 9 
 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu 
….... (název) ….... kraje je uveden v příloze č. 1. 

 
 

Čl. 10 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

 
Touto vyhláškou se ruší ….... 
 

Čl. 11 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti ….... 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. ..............  
 
 
 
 
 
 
Nařízení Jihomoravského kraje  č. 24 uveřejněno v částce 2 ze dne 9.února 2004 
 
 
 
Seznam jednotek dle čl. 2, zajišťující ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními 
pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce/města, mimo JSDH obce/města. 
Jednotky jsou určeny výpisem z Požárním poplachovým plánem místně příslušného kraje.  

 
 

Stupně poplachu 

I. stupeň Kat. II. stupeň Kat. III. stupeň Kat.

      
      
      
      
      
      

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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Výňatky ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 29 

Obec a obecní úřad 
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany 

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů  a 
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další 
úkoly podle zvláštního právního předpisu3a) ve svém územním obvodu; členům 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při 
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době 
poskytuje odměnu, 

b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 
d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky  sboru dobrovolných hasičů obce a 

požární ochrany, 
e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o 

zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků,  členy 
jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby  
vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených 
podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce, 

f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 
který se ve své pracovní době3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem  z podnikání 
nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných 
záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných   mimořádných událostech 
nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy, 

g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní 
zdravotní prohlídky, 

h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních 
zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, 

i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 
j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár, 
k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další 

zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, 
l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce 

podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, 
m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární  ochrany; 

za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky, 
n) organizuje preventivně výchovnou činnost, 
o) obecně závaznou vyhláškou 

1. vydává požární řád obce, 
2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 

zúčastní větší počet osob. 
(2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím 

fyzickým osobám. 
(3) Obecní úřad na úseku požární ochrany 

a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich 
odborné přípravě, 

b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. 
(4) Vybrané obecní úřady 

a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné 
práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní 
obvod, 

b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo 
svůj územní obvod, 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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c) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje 
jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo 
pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.3c) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 
3b) § 17odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. 
3c) § 4 odst. 2 vyhlášky  č. 247/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany 
 

§ 65 
Druhy jednotek požární ochrany 

(1) Jednotkami požární ochrany jsou 
a) jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků hasičského 

záchranného sboru (dále jen "příslušník") určených k výkonu služby na stanicích 
hasičského záchranného sboru kraje, 

b) jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců 
právnické osoby  nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají  činnost v této 
jednotce jako své zaměstnání (dále jen "zaměstnanec podniku"), 

c) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které 
nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání, 

d) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců 
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této 
jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. 

(2) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných 
prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon 
občanské povinnosti.3b) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při nařízeném 
cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.4a) 

(3) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je vykonávána zpravidla v 
pracovněprávním vztahu  k obci nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému záchrannému 
sboru kraje. 

(4) Zaměstnanci podniků, členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a členové jednotek 
sborů dobrovolných hasičů podniků musí být starší 18 let a zdravotně způsobilí. 

(5) Ministerstvo může k plnění mimořádných úkolů na úseku požární ochrany zřídit jednotku 
generálního ředitelství. 

(6) Vnitřní organizace a vybavení jednotek požární ochrany včetně dislokace jednotlivých druhů a 
kategorií jednotek požární ochrany musí být volena tak, aby území obce bylo podle stupně 
nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění požadované doby 
jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze 
zákona. 

(7) Jednotky požární ochrany používají jednotné barevné označení vozidel, lodí a letadel. 
Stanovené barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany4b) mohou používat 
jen jednotky požární ochrany uvedené v odstavci 1. 

(8) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) organizaci plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany, 
b) organizaci, druhy a termíny preventivních zdravotních prohlídek zaměstnanců podniků 

a členů  jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků, obsah lékařského  
posudku, seznam nemocí,  vad a stavů, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr, 

c) barevné  označení  vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany, 
d) způsob zřizování, vnitřní organizaci a vybavení  jednotek požární ochrany požární 

technikou  a věcnými prostředky požární ochrany, jakož i jejich používání. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3b) § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. 
4a) § 124 zákoníku práce. 
4b) Vyhláška  č. 254/1999  Sb., o  technických podmínkách  požární techniky. 
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§ 68 
(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po 

vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, 
jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na 
úseku požární ochrany. 

(2) Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3, 
které určí hasičský záchranný sbor kraje, mohou místo jednotky  hasičského záchranného 
sboru podniku zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku. Hasičský záchranný sbor 
kraje přitom vychází z výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání 
požárů. Velitele této jednotky po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho 
způsobilosti vykonávat funkci velitele jmenují a odvolávají právnické osoby nebo podnikající 
fyzické osoby. Počet členů a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku stanoví na 
základě výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požárů 
hasičský záchranný sbor kraje. 

(3) Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů  obce 
nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen "dobrovolná jednotka požární 
ochrany") se mohou do těchto jednotek zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje 
zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec, právnická osoba  nebo podnikající fyzická osoba 
po projednání s hasičským záchranným sborem kraje. 

(4) Obec, právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou zrušit dobrovolnou jednotku 
požární ochrany jen se souhlasem hasičského záchranného sboru kraje. 

 
§ 69b 

Povinnosti zaměstnanců podniků 
a členů dobrovolných jednotek požární ochrany 

Zaměstnanci podniků a členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou povinni: 
a) důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek požární ochrany, 
b) při zásahu na místě požáru nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné 

mimořádné události plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých nadřízených, 
c) dodržovat předpisy o požární ochraně upravující činnost na místě zásahu, 
d) prohlubovat své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a udržovat si potřebnou 

fyzickou zdatnost, 
e) podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám. 

 
§ 70 

Základní úkoly jednotek požární ochrany 
(1) Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly 

a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 
soustředění a nasazování sil a prostředků, 

b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, 
c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje. 
(2) Výkonem služby příslušníků, zaměstnanců podniků a členů zařazených v jednotkách požární 

ochrany se podle tohoto zákona rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a 
jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně 
zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a 
operační řízení. 

(3) Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné 
způsobilosti  sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany. 
Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu 
nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných prací při 
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků požární 
ochrany na základnu. 

(4) Při zdolávání požáru spolupracují jednotky požární ochrany s Policií České republiky a dalšími 
orgány podle zvláštních předpisů.5) 
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(5) Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.5a) 
(6) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) organizaci řízení v jednotkách požární ochrany, 
b) podmínky akceschopnosti jednotek požární ochrany, 
c) zásady velení a činnosti velitelů, příslušníků, zaměstnanců podniku a členů 

dobrovolných jednotek požární ochrany při zásahu, 
d) zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Například zákon  č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
5a) Zákon č. 240/2000  Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

 
§ 71 

Řízení činnosti v jednotkách požární ochrany 
(1) Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou při 

činnosti v jednotce požární ochrany podřízeni svým velitelům a při zdolávání požáru veliteli 
zásahu. 

(2) Velitel jednotky požární ochrany odpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené jednotky 
zřizovateli této jednotky. 

 
§ 72 

Odborná způsobilost a příprava 
(1) Příslušníci, zaměstnanci podniku a velitelé, strojníci a technici speciálních služeb ostatních 

jednotek požární ochrany mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou 
způsobilostí. 

(2) Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany mohou 
samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů až po absolvování základní odborné 
přípravy. 

(3) Zaměstnanci  podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou povinni se 
zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy. Zúčastňují-li se odborné přípravy členové 
dobrovolných jednotek požární ochrany ve své pracovní době, považuje se to za překážku na 
straně zaměstnance z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu.4a) 

(4) Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí 
odborné přípravy je i požární sport. 

(5) Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením. Ověřování  odborné 
způsobilosti a vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti provádí: 

a) ministerstvo u příslušníků, velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb jednotek 
hasičských záchranných sborů podniků a u osob vykonávajících službu v jednotkách 
sborů dobrovolných hasičů obcí a v jednotkách sborů dobrovolných hasičů podniků 
jako svoje zaměstnání, 

b) hasičský záchranný sbor kraje u velitelů a strojníků dobrovolných jednotek požární 
ochrany, 

c) velitelé jednotek hasičských záchranných sborů podniků u zaměstnanců podniku. 
(6) Orgán, který vydal osvědčení o odborné způsobilosti, může osvědčení odejmout, vykazuje-li 

osoba uvedená  v odstavcích 1 a 5 ve své činnosti závažné nedostatky. 
(7) Prováděcí právní předpis stanoví způsob provádění odborné přípravy příslušníků, zaměstnanců 

podniků a členů dobrovolných jednotek požární ochrany, její ověřování a osvědčování, 
vydávání a odnímání osvědčení, jakož i organizování  soutěží v požárním sportu a tělesné 
přípravě. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4a) § 124 zákoníku práce. 
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Výňatky z vyhlášky č.247/2001 
 

§ 3 
Způsob zřizování jednotek 

(1) Jednotky hasičského záchranného sboru kraje jsou na území kraje dislokovány na stanicích. 
Rozmístění stanic, vnitřní organizaci, početní stav a předurčenost jednotek pro  záchranné 
práce určuje generální ředitelství. 

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (dále jen "podnik") anebo obec zřizuje  
jednotku zřizovací listinou. Zřizovací listina může být nahrazena smlouvou o zřízení společné 
jednotky podle § 69a zákona. 

(3) Hasičský záchranný sbor kraje může, s ohledem na míru požárního nebezpečí7) podniku nebo 
dokumentaci zdolávání požáru,8) určit, že vedle jednotky hasičského záchranného sboru 
podniku bude zřízena i jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

(4) Jednotka hasičského záchranného sboru podniku je dislokována na stanicích podniku. Kromě 
centrální stanice podniku, se zřizují pobočné stanice podniku, a to v případech, kdy je třeba 
zajistit, aby doba jízdy jednotky v podniku ze stanice podniku k místu  zásahu nepřesahovala 5 
minut; to neplatí pro podniky provozující dopravu a u podniků provozujících liniová vedení 
produktovodů, energetické dálkovody a povrchové doly. U jednotky hasičského záchranného 
sboru podniku dislokované na stanicích v prostoru letiště smí doba jízdy na místo zásahu 
dosahovat až 5 minut, jen pokud mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, 
nestanoví jinak.3) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Úmluva o  mezinárodním civilním letectví vyhlášená pod č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. 
7) § 1 písm. h) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
8) § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
 

Vnitřní organizace jednotek 
§ 4 

(1) Jednotku tvoří požární technika a věcné prostředky požární ochrany9) a velitelem jednotky 
stanovený počet: 

a) příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník"), 
jde-li o jednotku hasičského záchranného sboru kraje, 

b) zaměstnanců podniku, jde-li o jednotku hasičského záchranného sboru podniku, 
c) členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo členů jednotky sboru 

dobrovolných hasičů podniku (dále jen „dobrovolná jednotka“) a osob vykonávajících 
službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných 
hasičů podniku jako svoje zaměstnání (dále jen "člen"). 

(2) Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové (dále jen "hasiči") jsou v jednotce rozděleni do čet, 
družstev, družstev o zmenšeném početním stavu a skupin. Četa se člení na 2 nebo 3 družstva, 
popřípadě skupiny. Družstvo tvoří velitel družstva a dalších 5 hasičů. Družstvo o zmenšeném 
početním stavu, tvoří velitel družstva a další 3 hasiči. Skupinu tvoří vedoucí skupiny a nejméně 
1 hasič. 

(3) Jednotka, která je složena z hasičů nejméně dvou druhů jednotek uvedených v § 65 odst. 1 
zákona  nebo z hasičů nejméně jedné jednotky a osob začleněných ve složce integrovaného 
záchranného systému anebo z hasičů jednotky a osob poskytujících osobní a věcnou pomoc 
podle § 18 a 19 zákona (dále jen "osobní a věcná pomoc"), je odřadem. Odřad se člení na čety, 
družstva nebo skupiny. Odřad sestavuje hasičský záchranný sbor kraje nebo generální 
ředitelství zejména pro účely operačního řízení jednotek při poskytování pomoci v krajích nebo 
při mezinárodní pomoci jednotkami. Velitele odřadu určí ten, kdo odřad sestavuje. 

(4) Požární hlídku, kterou zřídily obec nebo podnik podle § 69 odst.1 zákona, tvoří velitel požární 
hlídky a nejméně další 3 členové. 

(5)  Základní a minimální početní stav příslušníků jednotky hasičského záchranného sboru kraje ve 
směně na stanicích je uveden v příloze č. 3. 
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(6) Základní početní stav členů jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí je uveden v příloze č. 4. 
(7) Základní početní stav jednotky hasičského záchranného sboru podniku na stanicích podniku se 

přiměřeně stanoví podle přílohy č. 3 a dobrovolné jednotky podniku přiměřeně podle přílohy č. 
4 tak, aby k výjezdu na zásah bylo připraveno alespoň  jedno družstvo nebo družstvo o 
zmenšeném početním stavu. 

(8) V případech, kdy podniky zřídí společnou jednotku podle § 69a zákona, se množství sil  a 
prostředků jednotky stanoví podle výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo na základě 
dokumentace zdolávání požáru všech účastníků smlouvy tak, aby byly splněny požadavky 
podle § 65 odst. 6 zákona. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9) § 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 246/2001 Sb. vyhlášky o požární prevenci 
 

§ 5 
(1) V jednotce hasičského záchranného sboru kraje a v jednotce hasičského záchranného sboru 

podniku působí chemická služba,strojní služba,spojová služba,informační služba a technická 
služba. 

(2) Chemická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, zejména 
prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a 
nebezpečných látek, hasiv a prostředků pro práci pod hladinou a dále poskytuje odbornou 
podporu při zásahu jednotek v prostředí nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu 
obyvatel. 

(3) Strojní služba udržuje provozuschopnost požární techniky a věcných prostředků požární 
ochrany vybavených pohonnou částí včetně jejich základního příslušenství a hydraulických 
vyprošťovacích zařízení a zajišťuje údržbu opravárenských, diagnostických a dalších 
obdobných zařízení. 

(4) Spojová služba udržuje v provozu linkové a rádiové přenosové prostředky včetně zařízení 
systému varování a vyrozumění včetně jejich koncových zařízení a provádí dohled rádiové sítě 
požární ochrany. 

(5) Informační služba udržuje v provozu informační systémy včetně koncových zařízení sítí a 
prostředky výpočetní techniky a provádí dohled přenosových sítí. 

(6) Spojová služba a informační služba poskytují odbornou podporu operačním střediskům 
uvedeným v § 6. 

(7) Technická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany,zejména 
požárních hadic,požárních armatur,záchranných pneumatických a vyprošťovacích zařízení bez 
motorového pohonu,prostředků pro práci ve výškách,nad volnou hloubkou nebo pro činnost na 
vodní hladině. 

(8) Velitel dobrovolné jednotky ustanovený zřizovatelem určí hasiče, kteří v jednotce plní úkoly 
speciálních služeb podle odstavců 2 až 4 a 7. 

 
Vybavení jednotek a používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 

§ 7 
(1) Minimální vybavení  stanic hasičského záchranného sboru kraje vybranou požární  technikou a  

vybranými věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v příloze č. 5. 
(2) Minimální vybavení  jednotek  sborů dobrovolných hasičů obcí vybranou požární  technikou a  

vybranými věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v příloze č. 4. 
(3) Požární hlídka se vybavuje jednoduchými věcnými prostředky požární ochrany určenými ke 

zdolávání požáru nebo k záchranným pracím.Další vybavení požární hlídky určí hasičský 
záchranný sbor kraje. 

 
§ 8 

(1) Pokud jsou stanoveny pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany technické 
podmínky,10) lze požární techniku a věcné prostředky požární ochrany do vybavení jednotek 
zařadit jen v případě, že stanoveným technickým podmínkám vyhovují. Nejsou-li technické 
podmínky právním předpisem stanoveny, platí technická norma nebo mezinárodní technické 
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pravidlo. Požární techniku a věcné prostředky požární ochrany, které byly zařazeny do 
vybavení jednotek, mohou používat jen hasiči, 

a) kteří mají osvědčení o odborné způsobilosti podle § 35 odst. 5 pro výkon funkce, 
kterou v jednotce zastávají, nebo jejichž znalosti a praktické dovednosti (§ 32) byly 
ověřeny podle § 36 odst. 4, 

b) jejichž schopnost požární techniku a věcné prostředky požární ochrany bezpečně 
používat nebyla ze zdravotních důvodů přechodně snížena. 

(2) Při používání dýchacích přístrojů a obdobných věcných prostředků požární ochrany, jejichž 
provozuschopnost souvisí se zevnějškem hasiče, musí být hasiči upraveni tak, aby úprava 
jejich zevnějšku byla z hlediska provozu věcných prostředků požární ochrany bezpečná. Za 
bezpečnou úpravu se považuje délka vlasů v obličejové části maximálně po obočí, 
nepřesahující ušní boltce a na krku maximálně dosahující po úroveň límce košile. Tvář musí 
být hladce oholena; povolen je pouze krátce střižený knír, který v neupraveném stavu 
nezasahuje do těsnicí linie masky nebo polomasky. 

(3) Požární techniku a věcné prostředky požární ochrany mohou jednotky použít, jen pokud je 
provedena kontrola provozuschopnosti před jejich zařazením k jednotce, před použitím, po 
použití, v pravidelných intervalech nebo podle podmínek, které stanovil výrobce, a pokud je to 
nutné pro zajištění provozuschopnosti, také při střídání směn. 

(4) Intervaly pravidelné kontroly podle odstavce 3, pokud výrobce nestanovil lhůtu kratší, jsou 
a) 1 měsíc u prostředků pro detekci plynů a nebezpečných látek, 
b) 1 měsíc, pokud jde o kontrolu provozuschopnosti informačních systémů a systémů 

řízení výjezdu jednotky; kontrola se provádí také při každé změně hardwarové nebo 
softwarové konfigurace, 

c) půl roku u dýchacích přístrojů, ochranných protichemických oděvů, oděvů proti 
sálavému teplu a ohni a prostředků pro poskytnutí první pomoci, 

d) půl roku, pokud jde o kontrolu provozuschopnosti spojovacích prostředků včetně 
radiostanic, které jsou přiděleny hasičům do trvalého používání a nedochází k jejich 
předávání mezi směnami; provozuschopnost ostatních radiostanic a telefonů se 
kontroluje vždy při začátku směny, 

e) 1 rok u prostředků pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, 
f) 1 rok u pneumatických a hydraulických vyprošťovacích zařízení. 

(5) O provádění pravidelných kontrol nebo kontrol prováděných v intervalech stanovených 
výrobcem se vedou záznamy, které se uchovávají po dobu 5 let. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10) Například vyhláška č. 49/2003 Sb. o technických podmínkách požární techniky 
 

§ 33 
(1) Odborné znalosti a praktické dovednosti hasiči a ostatní příslušníci získávají odbornou 

přípravou k získání odborné způsobilosti podle § 34 a základní odbornou přípravou podle § 
40. Pravidelnou odbornou přípravou podle § 36 až 39 hasiči svoje odborné znalosti a praktické 
dovednosti každoročně osvědčují. 

(2) Příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří jsou zařazeni ve funkcích na 
úseku státního požárního dozoru nebo vykonávají funkci velitele jednotky a kteří získali 
osvědčení o odborné způsobilosti podle § 35 odst. 5 pro výkon funkce, kterou zastávají, jsou 
odborně způsobilí i podle § 11 zákona. 

(3) Absolventi středních a vyšších škol požární ochrany nebo absolventi vysokoškolského studia, 
jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany 
schválený ministerstvem a pokud od ukončení jejich studia neuběhla doba delší než 5 let, jsou 
odborně způsobilí pro výkon funkce velitel dobrovolné jednotky a strojník dobrovolné 
jednotky. 

(4) Hasiči z povolání, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce velitel družstva nebo funkce 
vyšší, jsou současně odborně způsobilí pro výkon funkce velitel dobrovolné jednotky a hasiči 
z povolání, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce strojník nebo technik strojní služby, 
jsou současně odborně způsobilí pro výkon funkce strojník dobrovolné jednotky.  
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§ 40 
(1) Do základní odborné přípravy podle odstavců 2 až 4 se nejpozději  do 1 roku od 

ustanovení do funkce v jednotce zařadí hasiči, kteří vykonávají službu při zásahu. 
Ostatní příslušníci se zařadí do základní odborné přípravy podle odstavců 2 a 3, pokud 
je to nezbytné pro výkon jejich služby. 

(2) Základní odbornou přípravou hasičů z povolání vykonávajících samostatnou službu 
při zdolávání požárů na místě zásahu je nástupní odborný výcvik, který  podle osnov 
stanovených ministerstvem organizují v odborných kurzech vzdělávací zařízení 
ministerstva. Součástí základní odborné přípravy hasičů z povolání vykonávajících 
samostatnou službu při zdolávání požárů na místě zásahu, může být nástupní výcvik 
uskutečněný u jednotky, ve které hasiči vykonávají službu. 

(3) Základní odbornou přípravou zaměstnanců podniku vykonávajících samostatnou 
službu při zdolávání požárů mimo místo zásahu je nástupní odborný výcvik 
uskutečněný u jednotky, ve které hasiči vykonávají službu. Nástupní odborný výcvik 
organizují velitelé jednotek, v rozsahu nejméně 40 pracovních hodin podle osnov 
stanovených ministerstvem. 

(4) Základní odbornou přípravu členů organizuje nejméně v rozsahu 40 pracovních hodin 
velitel dobrovolné jednotky. 

(5) Základní odborná příprava se ověří závěrečnou zkouškou, která se provede obdobně 
jako zkouška odborné způsobilosti podle § 35 odst. 2 až 4. O vykonání závěrečné 
zkoušky se vydá potvrzení o vykonání závěrečné zkoušky; příslušníkům  ve funkci 
hasič, vrchní referent nebo asistent a osobám vykonávajícím službu v dobrovolné 
jednotce jako svoje zaměstnání se vydá též osvědčení o odborné způsobilosti. 

 
 

Příloha č. 4 vyhlášky č.247/2001 
 

Základní početní stav členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich minimální 
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany 
 

Kategorie jednotky 
Vnitřní organizace jednotky JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V 
Celkem základní početní stav členů5) 12 24 12 24 9 
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané 
kategorii jednotky 4 8 4 8 4 

Funkce 
Velitel 1 1 1 1 1 
Velitel družstva 2 5 2 5 2 
Strojník 3 6 4 6 2 
Hasič,starší hasič 6 12 5 12 4 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany3)

Cisternová automobilová stříkačka v základním 
provedení (dále jen "CAS") 1 1 1 - 11)

Dopravní automobil 1 1 1 1 11)

Automobilový žebřík do 30 m 12) 12) 12) 12) - 
Automobilová plošina do 30 m 12) 12) - - - 
Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor 11) 11) 11) 11) 11)

Motorová stříkačka 11) 11) 11) 11) 1 

Dýchací přístroj4) 4 81) 4 81) 41)

Vozidlová radiostanice požární ochrany 2 2 2 2 - 
Přenosná radiostanice požární ochrany 2 4 2 4 11)

Mobilní telefon 11) 11) 11) 11) 11)
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1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen 
pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými 
událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se 
započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení jednotky.. 

2) Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady, na které je vybavena 
stanice typu P2 hasičského záchranného sboru kraje (příloha č. 3 a č. 6). 

3) 3)Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka 
sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární 
ochrany nebo jinými prostředky, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních 
nehodách, při haváriích, při živelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva. To platí i v případech, 
kdy je nadstandardní vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými 
prostředky odůvodněno havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž 
ochranu před požáry a jinými mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární 
technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na jedenapůlnásobek limitů uvedených v 
tabulce (zaokrouhluje se nahoru). 

4) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro 
použití v plynném prostředí. 

5) Základní početní stav členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se zvyšuje o potřebný počet 
členů stanovený právním předpisem, je-li tato jednotka současně zařízením civilní ochrany. 

 
 
Vysvětlivky: 

JPO II/1 
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje 
výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem 
obyvatel nad 1000, 

JPO II/2 
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje 
výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s 
počtem obyvatel nad 1000, 

JPO III/1 
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která 
zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s 
počtem obyvatel nad 1000, 

JPO III/2 
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která 
zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané 
obci s počtem obyvatel nad 1000, 

JPO V jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje 
výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. 

           
Poznámka: 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav 
členů jako jednotka JPO V. 
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Výňatky z nařízení vlády č.172/2001 k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
§ 1 

(1) Dokumentaci požární ochrany kraje tvoří: 
a) koncepce požární ochrany kraje, 1) 
b) roční zpráva o stavu požární ochrany kraje, 2) 
c) požární poplachový plán kraje, 
d) dokumentace k zabezpečení 

1. plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 
2. zdrojů vody k hašení požárů, 

e) dokumentace k zabezpečení požární ochrany 
1. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, 
2. v budovách zvláštního významu, 
3. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

(2) Dokumentaci požární ochrany obce tvoří: 
a) dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné 

jednotky požární ochrany, 
b) řád ohlašovny požárů, 
c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti, 
d) požární řád obce, 
e) dokumentace k zabezpečení 

1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu, 

f) plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 
odst. 2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště. 

(3) Součástí dokumentace požární ochrany krajů a obcí je také další dokumentace obsahující 
podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a vedená podle zvláštních právních předpisů. 3) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985  Sb., ve znění pozdějších předpisů 
2) § 26 odst. 2 písm. n) zákona č. 133/1985  Sb., ve znění pozdějších předpisů 
3) Například zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií , a s ním souvisejících předpisů 
 

§ 5 
Dokumentace k  zabezpečení plošného pokrytí 

území kraje jednotkami požární ochrany 
(1) Dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (dále jen 

"plošné pokrytí") obsahuje: 
a) stanovení stupně nebezpečí území obce podle demografických údajů, počtu požárů a 

charakteru území, 
b) seznam jednotek požární ochrany zabezpečujících plošné pokrytí, jejich dislokaci a 

předurčení podle základní tabulky plošného pokrytí6) pro jednotlivá katastrální území 
obcí, 

c) cílové početní stavy jednotek požární ochrany s územní působností a jejich vybavení 
věcnými prostředky požární ochrany a požární technikou, 

d) seznamy jednotek požární ochrany předurčených pro systémy záchranných prací, 
zejména při dopravních nehodách, živelních pohromách, haváriích a pro ochranu 
obyvatelstva, 

e) způsob, kterým kraj finančně zabezpečí plošné pokrytí. 
(2) Plošné pokrytí se aktualizuje podle změn požárního nebezpečí území obcí a podle 

akceschopnosti jednotek požární ochrany. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) § 65  odst.  6  zákona  č.  133/1985  Sb.,  ve  znění pozdějších předpisů 
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§ 13 
Řád ohlašovny požárů v obci 

(1) Řád ohlašovny požárů10) upravuje: 
a) způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci, 
b) vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na místo 

události, 
c) oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko,5) 
d) pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro 

případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení. 
(2) Součástí řádu ohlašovny požárů je: 

a) seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu 
kraje, 

b) seznam důležitých telefonních čísel, zejména na územně příslušné operační a 
informační středisko, na jednotky požární ochrany zařazené do prvního stupně 
požárního poplachu pro obec dle požárního poplachového plánu kraje a na 
pohotovostní služby. 

(3) Řád ohlašovny požárů se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5)   § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. zákona o IZS, ve znění pozdějších předpisů 
10)   § 29 odst.1 písm. j) zákona  č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 14 

Dokumentace k zabezpečení preventivně 
výchovné činnosti v obci 

(1) Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany (dále jen 
"preventivně výchovná činnost") obsahuje: 

a) rozpracování zaměření preventivně výchovné činnosti, stanovené Ministerstvem 
vnitra,11) podle místních podmínek, 

b) plán preventivně výchovné činnosti zpracovaný zpravidla na roční období, 
c) vyhodnocení preventivně výchovných akcí. 
 

(2) Při zpracování dokumentace obec spolupracuje zejména s hasičským záchranným sborem 
kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku 
požární ochrany. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11) § 24 odst. 1 písm. l) zákona  č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 15 
Požární řád obce 

(1) Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a obsahuje: 
a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, 
b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku  požáru se zřetelem na místní situaci, 
c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci, 
d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení, 
e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti, 
f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé 

použitelnosti, 
g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich  označení, 

přičemž ohlašovny požárů  jsou označeny tabulkou "Ohlašovna  požárů" a další  místa 
pro hlášení požárů tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150, 

h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci. 
(2) Součástí  požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního 

poplachového plánu kraje. 
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§ 16 
Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro 

období stavu ohrožení státu a válečného stavu 
Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného 
stavu12) obsahuje: 

a) seznamy osob určených do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a v případě, že obec 
uvedenou jednotku nemá, seznam osob určených obcí do požární hlídky,13) 

b) plán požárních preventivních opatření na úseku požární ochrany v období stavu ohrožení státu 
a válečného stavu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12) § 29 odst. 3 písm. b) zákona  č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
13) § 69 odst. 1 písm. b) zákona  č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 17 
Způsob uložení a kontroly dokumentace požární 

ochrany kraje a obce 
(1) Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla k dispozici zejména orgánům krajů a 

obcí a kontrolním orgánům. 
 
(2) Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany krajů a obcí, případně vyhodnocení její 

účinnosti provádí ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát ročně. 
 

§ 20 
Systém pracovní pohotovosti 

(1) Členové sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí19) kategorie jednotka požární ochrany JPO 
II20) (dále jen "jednotka") jsou určeni velitelem jednotky k pracovní pohotovosti mimo pracoviště, 
kterým je hasičská zbrojnice, (dále jen "pohotovost"). Velitel jednotky pro systém pohotovosti 
zpracovává plán výkonu služby členů jednotky (dále jen "plán"), kterým rovněž určuje členy 
jednotky k pohotovosti pro provádění požárního zásahu nebo záchranných prací jednotkou.21) 

(2) Plán se sestavuje tak, aby jednotka byla akceschopná (§ 23), přičemž se pohotovost členů jednotky 
organizuje na směny po dnech nebo v týdenním režimu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19) § 65 odst. 3 zákona č. 133/1985  Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
20) Příloha k zákonu č. 133/1985  Sb., ve znění pozdějších předpisů 
21) § 70 odst. 1 zákona  č. 133/1985  Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců 
jednotek sboru dobrovolných hasičů podniků a členů jednotek  sboru dobrovolných 

hasičů obcí nebo podniků 
 

§ 1 
(1) Preventivní zdravotní prohlídkou se rozumí: 

a) vstupní zdravotní prohlídka, 
b) periodická zdravotní prohlídka, 
c) mimořádná zdravotní prohlídka a 
d) výstupní zdravotní prohlídka. 

(2) Při preventivní zdravotní prohlídce se posuzuje zdravotní způsobilost 
a) uchazeče o zaměstnání v jednotce hasičského záchranného sboru podniku (dále jen 

"uchazeč o zaměstnání") a zaměstnance právnické osoby nebo podnikající fyzické 
osoby, který činnost v jednotce hasičského záchranného sboru podniku vykonává 
jako svoje zaměstnání (dále jen "zaměstnanec podniku"), a 

b) člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo člena jednotky sboru 
dobrovolných hasičů podniku (dále jen "člen jednotky"). 

(3) Při preventivní zdravotní prohlídce se vychází z aktuálního zdravotního stavu posuzované osoby a 
z nároků kladených na činnost odpovídající funkci zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání 
nebo člena jednotky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Součástí preventivní zdravotní prohlídky 
je zjišťování anamnestických dat. 

 
§ 2 

Vstupní zdravotní prohlídka 
(1) Vstupní zdravotní prohlídka se provede před přijetím uchazeče o zaměstnání do pracovního nebo 

jiného obdobného poměru. Před přeřazením nebo jmenováním zaměstnance podniku do jiné 
funkce uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, ve které bude vykonávat činnost, pro niž je 
stanoven jiný požadavek na zdravotní způsobilost, se doplní vyšetření stanovená pro příslušnou 
kategorii pro posouzení zdravotní způsobilosti podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 

(2) Vstupní zdravotní prohlídka člena jednotky se provede před zahájením výkonu činnosti1) v 
jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku. Před 
určením člena jednotky k používání izolačního dýchacího přístroje (dále jen "nositel dýchací 
techniky") se doplní vyšetření stanovená pro kategorii I podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 

(3) Při vstupní zdravotní prohlídce zaměstnance podniku a uchazeče o zaměstnání se provede 
komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a 
pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření, dále orientační chemické vyšetření 
moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. U zaměstnanců podniku zařazovaných 
do kategorií I a II podle přílohy č 1 k tomuto nařízení se provede též odborné vyšetření 
neurologické, RTG plic, spirometrické a elektrokardiografické vyšetření a u zaměstnanců podniku 
zařazených do kategorie I též odborné oční a ORL vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a 
závěrů vyšetření lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní 
způsobilosti. 

(4) Při vstupní zdravotní prohlídce člena jednotky se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně 
orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační 
neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči. Při posuzování zdravotní 
způsobilosti se využijí výsledky preventivní prohlídky podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění.2) U nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické 
vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i další odborná 
vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) §  70  zákona  č.  133/1985  Sb.,  ve znění pozdějších předpisů 
2) § 29  zákona č.  48/1997 Sb.,  o veřejném  zdravotním pojištění,  ve znění pozdějších předpisů 
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§ 3 
Periodická zdravotní prohlídka 

(1) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku, který vykonává činnost ve funkci zařazené 
do kategorií I a II podle přílohy č.1 k tomuto nařízení, se provádí jednou ročně v rozsahu 
komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže, podpůrného 
a pohybového aparátu a orientačního chemického vyšetření moči, dále zahrnuje vyšetření 
elektrokardiografické a spirometrické, laboratorní vyšetření glykemie a odborné vyšetření 
neurologické. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i jiná odborná 
vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti. 

(2) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku, který vykonává činnost ve funkci zařazené 
do kategorie III podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se provádí jednou za 5 let v rozsahu 
komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a 
podpůrného a pohybového aparátu, orientačního neurologického vyšetření a orientačního 
chemického vyšetření moči. 

(3) Při periodické zdravotní prohlídce člena jednotky zařazeného do kategorie IV podle přílohy č.1 k 
tomuto nařízení se postupuje obdobně jako při vstupní zdravotní prohlídce podle § 2 odst. 4. 
Periodická zdravotní  prohlídka člena jednotky se provádí jednou za 2 roky v návaznosti na 
preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.2) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) § 29  zákona č.  48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ,ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 4 

Při vstupní nebo periodické zdravotní prohlídce se vychází ze zdravotnické  dokumentace 
vedené  lékařem, u něhož je zaměstnanec podniku, uchazeč o zaměstnání nebo člen jednotky 
registrován,3) anebo z výpisu z této dokumentace podle vzoru uvedeného v příloze č. 2  k tomuto 
nařízení. Určená odborná vyšetření není nutné provádět, pokud lze využít výsledek předchozího 
odborného vyšetření, které bylo provedeno v období 90 dnů před zahájením vstupní nebo periodické 
zdravotní prohlídky. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 5 

Mimořádná zdravotní prohlídka 
(1) Mimořádná zdravotní prohlídka zaměstnance podniku nebo člena jednotky se provádí: 

a) na jeho žádost, 
b) na podnět velitele jednotky požární ochrany, 

1. po zranění nebo onemocnění, které způsobilo pracovní neschopnost 
zaměstnance podniku delší než 6 týdnů nebo pracovní neschopnost člena 
jednotky delší než 3 měsíce a které je spojeno se zpochybněním jeho zdravotní 
způsobilosti z důvodu změny zdravotního stavu, který může ohrozit jeho zdraví 
a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních fyzických osob při zásahu 
jednotky, 

2. jestliže utrpí zranění spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz nebo je v 
podezření z expozice nebezpečným či zdraví škodlivým látkám při zásahu 
jednotky požární ochrany, nebo 

c) na podnět ošetřujícího lékaře. 
(2) Rozsah a náplň mimořádné zdravotní prohlídky stanoví podle aktuálního zdravotního stavu 

zaměstnance podniku nebo člena jednotky příslušný lékař uvedený v § 7. 
 

§ 6 
Výstupní zdravotní prohlídka 

(1) Výstupní zdravotní prohlídka se provede u zaměstnance podniku nebo člena jednotky, který 
vykonává činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo v jednotce sboru dobrovolných 
hasičů podniku jako svoje zaměstnání,4) před skončením pracovního nebo jiného obdobného 
poměru. 
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(2) Při výstupní zdravotní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního 

vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického 
vyšetření, popřípadě další nezbytná odborná vyšetření, a to s důrazem na zjištění takových změn 
zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat, že k nim došlo vlivem činnosti související s 
výkonem funkce uvedené v příloze  č.1  k tomuto nařízení. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) § 68  odst.  3  zákona  č.  133/1985  Sb.,  ve  znění  pozdějších předpisů 

 
§ 7 

(1) Preventivní zdravotní  prohlídku zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena 
jednotky kromě člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce 
nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede lékař zdravotnického zařízení poskytujícího 
zaměstnavateli závodní preventivní péči.6) 

(2) Preventivní zdravotní  prohlídku člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v 
této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede praktický lékař, u něhož je člen 
jednotky registrován,3)  na základě žádosti  příslušné obce, která zřizuje jednotku požární ochrany. 

(3) U zaměstnance podniku nebo uchazeče o zaměstnání se výsledky jednotlivých vyšetření zjištěné 
při preventivní prohlídce zaznamenávají do zdravotnické dokumentace vedené příslušným 
lékařem minimálně v rozsahu žádanky o lékařský posudek, uvedené v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení. 

(4) Příslušný lékař na základě preventivní zdravotní prohlídky vydá zaměstnanci podniku, uchazeči o 
zaměstnání nebo členu jednotky lékařský posudek,7) jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto 
nařízení. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
5) § 65 odst. 1  písm. c) zákona č. 133/1985  Sb., ve znění  pozdějších předpisů 
6) § 9 odst.  2 a §  35a zákona  č.  20/1966 Sb., o  péči o zdraví lidu,  ve znění pozdějších předpisů 
7) § 77 zákona  č. 20/1966 Sb.,  o  péči o zdraví lidu,  ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 8 

(1) V  lékařském  posudku se uvede zdravotní způsobilost zaměstnance podniku, uchazeče o 
zaměstnání nebo člena jednotky pro výkon činnosti v příslušné funkci uvedené v příloze č.1 
k tomuto nařízení. Omezení zdravotní způsobilosti, které uvede příslušný lékař v  lékařském 
posudku, nemůže být u zaměstnance podniku nebo člena jednotky vykonávající činnost zařazenou 
do kategorie I podle přílohy č.1 k tomuto nařízení překážkou pro výkon činnosti. 

(2) Lékařský posudek se zakládá do osobní dokumentace vedené o zaměstnanci podniku nebo členu 
jednotky. 

 
§ 9 

Zdravotní způsobilost zaměstnance podniku 
nebo uchazeče o zaměstnání 

Zdravotní způsobilost se posuzuje podle seznamu nemocí, vad a stavů (dále jen "nemoc") 
uvedeného v příloze č. 5  k tomuto nařízení. Při tom se přihlédne k činnosti, kterou zaměstnanec 
podniku nebo uchazeč o zaměstnání vykonává ve funkci uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

 
§ 10 

Zdravotní způsobilost člena jednotky 
Za zdravotně způsobilého se považuje člen jednotky, u něhož nebyla zjištěna nemoc podle 

seznamu uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení. 
 

§ 11 
(1) U příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky, který je současně členem jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce, se preventivní zdravotní prohlídka podle tohoto nařízení 
neprovádí; je-li zaměstnanec podniku současně členem jednotky dobrovolných hasičů obce, 
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provede se preventivní zdravotní prohlídka podle ustanovení tohoto nařízení týkajících se 
zaměstnance podniku. Preventivní zdravotní prohlídka se však provede vždy, pokud jako člen 
jednotky dobrovolných hasičů vykonává činnost, která na zdravotní způsobilost klade vyšší 
nároky než činnost, jež vykonává v pracovním nebo obdobném poměru. 

(2) Kopie lékařského posudku vydaného na základě předepsané preventivní prohlídky příslušníka 
Hasičského záchranného sboru České  republiky nebo zaměstnance podniku podle tohoto nebo 
zvláštního  právního předpisu se zakládá do osobní dokumentace vedené o členu jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce. 

 
§ 12 

Pro provádění preventivních zdravotních prohlídek a při posuzování zdravotní způsobilosti se 
pro zdravotnickou dokumentaci použijí vzory uvedené v přílohách č. 2 až 4 k tomuto nařízení. 

 
§ 13 

(1) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku se podle tohoto nařízení provede poprvé v 
roce 2005. 

(2) První periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se uskuteční nejpozději v den, kdy  mu 
vznikne nárok na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,2) 
nejpozději však v roce 2005. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) § 29 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ,ve znění pozdějších předpisů 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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Příloha č.1 
 

Seznam funkcí 
 

A. Jednotka hasičského záchranného sboru podniku 
 

Pořadové 
číslo 

Funkční zařazení zaměstnance 
podniku 

Činnost vykonávaná zaměstnancem 
podniku 

Kategorie pro 
posouzení 
zdravotní 

způsobilosti 

1. Hasič, starší hasič 

Hasič - technik chemicko-technické 
služby 

2. 
Hasič - chemik 

Hasič - technik strojní služby 
3. 

Hasič - strojník 

4. Velitel družstva 

5. Velitel čety 

6. Velitel směny 

Provádění záchranných a likvidačních 
prací spojených s nárazovou zvýšenou 
fyzickou i psychickou zátěží, pobytem v 
prostředí s výskytem škodlivin a kouře, 
s častým použitím izolačních dýchacích 
přístrojů a ochranných oděvů, s 
občasným použitím oděvů proti 
sálavému teplu a ohni a ochranných 
protichemických oděvů. Práce ve 
venkovním prostředí, se střídáním 
velkých výkyvů teplot, práce ve vlhku a 
prachu. Možná práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou a podle specializace 
řízení požární techniky při zásahu či 
práce pod vodní hladinou. 

I. 

7. Vedoucí chemicko-technické služby

8. Vedoucí strojní služby 

9. Velitel stanice 

10. Zástupce velitele jednotky 

11. Velitel jednotky hasičského 
záchranného sboru podniku 

Práce převážně administrativního a 
organizačního charakteru. 
Pravděpodobnost účasti při záchranných 
a likvidačních pracích z hlediska řízení 
těchto prací a poskytování 
zabezpečovacích a konzultantských 
služeb spojených s nárazovou zvýšenou 
psychickou zátěží. Občasné používání 
izolačních dýchacích přístrojů a 
ochranných oděvů, výjimečné použití 
oděvů proti sálavému teplu a ohni a 
ochranných protichemických oděvů. 

II. 

12. 

Zaměstnanci podniku, na které se 
nevztahuje výčet funkcí od 
pořadového čísla 1 do pořadového 
čísla 11 

Převážně administrativní práce nebo 
méně náročné manuální práce s 
omezenou fyzickou a psychickou zátěž. 

III. 

             

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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B. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotka sboru 
dobrovolných hasičů podniku 

 
 

Pořadové 
číslo Funkční zařazení člena jednotky Činnost vykonávaná členem jednotky 

Kategorie pro 
posouzení 
zdravotní 

způsobilosti 

1. Hasič, starší hasič 

2. Hasič - strojník 

3. Hasič - technik 

4. Velitel družstva 

5. Velitel jednotky 

Příležitostné provádění méně náročných 
záchranných a likvidačních prací, s 
omezenou fyzickou a psychickou zátěží. 
Možná práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou, podle specializace řízení 
požární techniky při zásahu. Práce ve 
venkovním prostředí, občas v prostředí s 
vyššími výkyvy teploty, práce ve vlhku 
a prachu. 

IV. 

6. 
Funkce 1 až 5 vykonávané s 

použitím dýchací techniky - nositel 
dýchací techniky 

Jako u funkce pořadové číslo 1 až 5 s 
použitím dýchací techniky a se 
zvýšenou fyzickou a psychickou zátěží, 
používání ochranných protichemických 
oděvů. 

I. 

 
 
 
 
 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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Příloha č.2 
 

VZOR 
VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 

 
u registrujícího praktického lékaře 
 
 ........................................................................................ 
 
v ....................................................................................... 
 
Uchazeč o zaměstnání.................................................datum nar........... 
 
Trvalý pobyt............................................................................. 
 
zaměstnání............................................................................... 
 
který patří (patřil) do Vaší péče se uchází o zaměstnání u hasičského záchranného sboru podniku/v 
jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku*). Protože k přijetí jsou podle nařízení vlády č. 352/2003 
Sb. stanoveny konkrétní požadavky na zdravotní stav uchazeče o zaměstnání, žádá lékař závodní 
preventivní péče o zodpovězení těchto otázek: 
 
1. Výskyt nemocí v rodině uchazeče o zaměstnání, zaměřit se především na výskyt duševních, 

nervových nemocí a nemocí srdce a cév 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
2. Jmenovaný prodělal nebo se eventuálně léčil (léčí) na některou z těchto nemocí: 
 

- Hypertenzní nemoc (stadium).......................................................................................... 
- Jiná cévní onemocnění..................................................................................................... 
- Nemoci žaludku nebo dvanácterníku............................................................................... 
- Prognosticky závažné nespecifické střevní záněty.......................................................... 
- Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí................................................................................... 
- Krevní nemoci.................................................................................................................. 
- Hepatitida typu A,B......................................................................................................... 
- Revmatická horečka......................................................................................................... 
- TBC všech forem a orgánů.............................................................................................. 
- Onemocnění plic a průdušek............................................................................................ 
- Srdeční vady, onemocnění věnčitých tepen..................................................................... 
- Nemoci spojené se srdeční nedostatečností..................................................................... 
- Nemoci jater a žlučových cest......................................................................................... 
- Nemoci ledvin a močových cest...................................................................................... 
- Nemoci páteře a kloubů a ostatní nemoci nebo vrozené vady páteře.............................. 
- Kožní onemocnění........................................................................................................... 
- Onemocnění nervové soustavy a jiné ložiskové nemoci mozku a míchy........................ 
- Psychické poruchy a nemoci............................................................................................ 
- Epilepsie........................................................................................................................... 
- Jiná záchvatová onemocnění............................................................................................ 
- Chronické onemocnění oční............................................................................................ 
- Refrakční vady, síla - korekce......................................................................................... 
- Chronické  nemoci vestibulárního aparátu...................................................................... 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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- Opakované  hnisavé záněty středouší.............................................................................. 
- Gynekologické onemocnění............................................................................................. 
- Používání omamných a psychotropních látek, alkoholu.................................................. 
- Alergie.............................................................................................................................. 
- Závažná infekční onemocnění......................................................................................... 
- Jiná důležitá sdělení......................................................................................................... 
 

--------------------- 
*) nehodící se škrtněte 

 
3. Očkování - TAT, nebo jiné očkování (chřipka, klíšťová meningoencefalitida aj.):............... 
 
4. Úrazy:...................................................................................................................................... 
 
5. Prodělané operace:.................................................................................................................. 
 
6. Dispenzarizace (uvede se - pro které onemocnění, od kterého roku a zda u registrujícího 

praktického lékaře nebo specialisty): 
 
....................................................................................................................................................... 
 
7. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za poslední rok před zpracováním výpisu ze zdravotnické 

dokumentace (Dg. a doba pracovní neschopnosti) 
 
....................................................................................................................................................... 
 
8. Pokud máte ke dni zpracování výpisu ze zdravotnické dokumentace k dispozici RTG vyšetření 

hrudních orgánů ne starší 90 dnů, poznamenejte výsledek včetně data, kdy bylo toto vyšetření 
provedeno. 

 
....................................................................................................................................................... 
 
9. V současné době užívané léky:............................................................................................... 
 
 
 
 
 

........................................................ 
Datum, razítko a podpis registrujícího praktického lékaře 

 
 
 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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  Příloha č.3      VZOR 
 
---------------------------------------------    Razítko odesílajícího zaměstnavatele 
 

Žádanka o lékařský posudek 
 
uchazeče o zaměstnání-zaměstnance podniku-člena jednotky*        
č.funkce 
kategorie 
podpis vedoucího zaměstnance 
   Vedoucí zaměstnanec s personální pravomocí vyznačí před předáním žádanky zaměstnanci číslo 
funkce a kategorii pro posouzení zdravotní způsobilosti v souladu se seznamem funkcí v jednotce 
podle přílohy č.1 nařízení vlády č.352/2003 Sb., vypíše v bodu 1 základní identifikační data o 
uchazeči o zaměstnání - zaměstnanci - členu jednotky* a potvrdí je svým podpisem. 
 

Datum narození Příjmení, jméno, titul 

Místo narození 
Trvalý pobyt 

Naposledy vykonávané zaměstnání** Původní povolání** 

1. 

Dosažené vzdělání** 
Rodinná anamnéza** 

U zemřelých  
Rok narození 

Zdravotní 
stav,jmenovitě 

nemoci 
Rok 
úmrtí Příčina smrti 

otce     
matky     

    
    

2.   

sourozenců 
    

Kouříte ? (Kolik?) Prodělaná závažná onemocnění, úrazy,  operace, zda a kdy léčen v 
nemocnici, zda byl v dispenzární péči nebo sledován v odborné 
poradně nebo na  odborném pracovišti***                                
 Pijete alkohol? (Jaký?) 

3.   

Současné zdravotní obtíže  

4 Všechny užívané léky a údaje o používání 
omamných a psychotropních látek 

       

5.   Jméno zvoleného praktického lékaře, u kterého je 
zaměstnanec podniku registrován včetně místa 
působení lékaře) 

 

 
Potvrzuji, že jsem na všechny dotazy správně a úplně odpověděl. 
          Datum            Podpis 
      
 
*)    Nehodící se škrtněte 
**)   U zaměstnance podniku se vyplňuje pouze při vstupní prohlídce, u člena jednotky vždy. 
***)  Vyplňuje se při vstupní prohlídce, u dalších prohlídek pouze v případě změn. 

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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VZOR 
                                   Záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené lékařem 
 
 

Výška 
cm 

TK 1. Komplexní fyzikální vyšetření se 
zaměřením na hlavu, krk, hrudník 
plíce, srdce, orgány dutiny břišní, 
štítnou žlázu mízní uzliny, páteř a 
horní a dolní končetiny. Orientační 
vyšetření zraku, sluchu, kůže a 
orientační neurologické vyšetření.   
    

Hmotnost 
kg 

TF 

Lékař závodní preventivní 
péče nebo praktický lékař: 

Poznámky: 

2. RTG nález hrudních orgánů 
(pokud v posledních 3 měsících 
nebylo provedeno) 

 Odborný lékař: 
identifikace lékaře 

Obligatorně při vstupní 
prohlídce zaměstnance podniku 
a uchazeče o zaměstnání u 
kategorie I a II. *) 

3. Spirometrické vyšetření  Lékař závodní preventivní 
péče nebo praktický lékař, 
pokud má přístrojové 
vybavení jinak odborný 
lékař 

Obligatorně při vstupní a 
periodické prohlídce u kategorie 
I a II. *) 

4. Vyšetření neurologické  Odborný lékař: 
identifikace lékaře 

Obligatorně při vstupní a 
periodické prohlídce 
zaměstnance podniku a uchazeče 
o zaměstnání u kategorie I a II*) 

5. Vyšetření oční (vždy: visus 
naturalis, visus s korekcí, barvocit, 
perimetr) 

 Odborný lékař: 
identifikace lékaře 

Obligatorně při vstupní 
prohlídce zaměstnance podniku 
a uchazeče o zaměstnání  
kategorie I.*) 

6. Vyšetření ORL (ušní a ústrojí 
rovnováhy, audiometrické 
vyšetření, nosní a krční, řeči a 
hlasu) 

 Odborný lékař:  
identifikace lékaře 

Obligatorně při vstupní 
prohlídce zaměstnance a 
uchazeče o zaměstnání kategorie 
I.*) 

7. Vyšetření laboratorní:  
-krevní obraz, glykémie, 
-analýza moči chemicky 

 Laboratorní výsledky s 
razítkem pracoviště a podpis 
lékaře v příloze: 

Obligatorně při prohlídce 
zaměstnance podniku a uchazeče 
o zaměstnání; Při periodické 
prohlídce zaměstnance podniku 
u kategorie I a  II se provede 
glykémie a analýza moči 
chemicky, u kategorie III jen 
analýza moči chemicky. Při 
vstupní a periodické prohlídce 
členů jednotky se provede 
analýza moči chemicky.*) 

8. Elektro-kardiografické vyšetření 
(EKG)   

 Odborný lékař: 
identifikace lékaře 

Obligatorně při vstupní a 
periodické prohlídce u kategorie 
I a II*) 

9. Jiná odborná vyšetření  Odborný lékař: 
identifikace lékaře 

*) 

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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  Příloha č .4      VZOR 
LÉKAŘSKÝ POSUDEK 

 
na  základě  -  vstupní  -  periodické  -  mimořádné  - výstupní*) zdravotní prohlídky provedené v 
souladu s  § 1 až 6 nařízení vlády č. 352/2003  Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců 
jednotek  hasičských záchranných sborů podniků  a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
nebo podniků. 
 
Posuzovaný(á)...............................................................datum narození....................................... 
 
zařazený(á)/přijímaný(á)*) na funkci............................................................... v jednotce hasičského  
záchranného sboru podniku  - jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku/obce*) je: 
 

a) zdravotně způsobilý(á)/ k výkonu činnosti v uvedené funkci, 
b) zdravotně nezpůsobilý(á) k výkonu činnosti v uvedené funkci, 
c) zdravotně způsobilý(á) k výkonu činnosti v uvedené funkci jen s  tímto omezením: 

 
....................................................................................................................................................... 

 
Poučení: 
 

Podle ustanovení § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů, je možno podat proti tomuto posudku do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného  obdržení 
návrh na jeho přezkoumání. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení 
prostřednictvím lékaře, který tento posudek vydal. 

 
 

 
V.....................................dne..................             ........................................................ 
                                                                                       Razítko a podpis lékaře 
 
 

Posuzovaná osoba a zaměstnavatel se seznámil s posudkem a poučením, posudek je určen 
zaměstnavateli nebo zřizovateli jednotky požární ochrany. 
 
 
 
 
Dne...............................                                            ................................................. 
                                                                                       Podpis posuzované osoby 
 
Dne...............................                                            ................................................. 
                                                                                       Za zaměstnavatele/obec*) 
 
 
--------------------------- 
*) nehodící se škrtněte 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – odbor integrovaného záchranného systému a služeb 
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  Příloha č.5 
 

Seznam nemocí, pro které nelze vydat kladný 
posudkový závěr 

 
Kategorie I podle přílohy č. 1 
 

- nemoci vylučující směnný nebo nepravidelný režim nebo práci v nepříznivých klimatických 
podmínkách, 

- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně nemocí páteře vylučující zátěž nebo 
omezující pohyblivost, 

- nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo vylučující jejich zátěž, 
- nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami 

a alergeny, 
- nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, vylučující zátěž chemickými 

látkami a alergeny, 
- nemoci srdce a oběhové  soustavy vylučující zátěž organismu nebo omezující jeho funkci, 
- poruchy krvetvorby omezující výkonnost, závažné krvácivé stavy, 
- nemoci endokrinní a přeměny látek včetně diabetes mellitus vylučující zátěž organismu, 
- chronické nemoci jater (chronická hepatitis) vylučující zátěž, 
- epilepsie a epileptické syndromy, kolapsové stavy nebo jiné záchvatovité stavy a zvýšená  

pohotovost k jejich vzniku, onemocnění s možnými stavy bezvědomí, 
- vertigo jakékoliv etiologie, 
- poruchy sluchu a vestibulárního aparátu znemožňující orientaci v prostoru a komunikaci za 

ztížených podmínek, stavy po chronických onemocněních středního ucha, 
- nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž, 
- poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo těžší poruchy barvocitu 

znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující 
trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání kontaktních očních 
čoček nebo možnosti použít osobní ochranné pracovní pomůcky s korekcí, 

- duševní nemoci a poruchy chování znemožňující práci s psychickou zátěží, rychlé 
rozhodování a rychlou reakci, 

- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané používání alkoholu nebo drog, 
- gynekologické nemoci znemožňující zátěž organismu a práci za ztížených podmínek. 

 
Kategorie II podle přílohy č. 1 
 

- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně nemocí páteře vylučující zátěž nebo 
omezující pohyblivost, 

- nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo zátěž; zjištění takového 
onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I, 

- závažné nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění  alergických vylučující zátěž chemickými 
látkami a alergeny, 

- závažné nemoci dýchacích cest a plic, včetně onemocnění alergických, vylučující fyzickou 
zátěž a zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu 
práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I, 

- nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující zátěž organismu; zjištění takového onemocnění 
nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I, 

- závažné  nemoci endokrinní a přeměny látek včetně diabetes mellitus; zjištění takového 
onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I, 

- vertigo jakékoliv etiologie, 
- epilepsie a epileptické syndromy, kolapsové stavy nebo jiné záchvatovité stavy a zvýšená 

pohotovost k jejich vzniku, onemocnění s možnými stavy bezvědomí, 
- závažné poruchy sluchu, poruchy vestibulárního aparátu; zjištění takového onemocnění 

nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I, 
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- závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž; zjištění takového onemocnění 
nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I, 

- závažné poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo těžší poruchy  barvocitu 
znemožňující orientaci v  prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady 
vyžadující trvalou korekci brýlemi; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, 
pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I, 

- duševní nemoci a poruchy chování znemožňující práci s psychickou zátěží, rychlé 
rozhodování a rychlou reakci, 

- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané požívání alkoholu nebo drog. 
 
Kategorie III podle přílohy č. 1 

 
 

- závažné  nemoci vylučující běžnou zátěž, pokud nároky práce v konkrétních podmínkách 
nevyžadující další omezení. 

 
Kategorie IV podle přílohy č. 1 
 

- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně páteře vylučující zátěž nebo omezující 
pohyblivost, pokud nelze zátěž vyloučit, 

- závažné nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo zátěž, 
- závažné nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými 

látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu činnosti, pokud lze zátěž 
chemickými látkami a alergeny vyloučit, 

- závažné nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických vylučující zátěž 
chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud  
lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit, 

- závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž, pokud středně 
velkou zátěž nelze vyloučit, 

- diabetes  mellitus, pokud je komplikován opakovaným výskytem hyperglykemických nebo 
hypoglykemických příhod až komat, 

- vertigo jakékoliv etiologie, pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu, 
- záchvatové stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, nemoci s možnými stavy bezvědomí, 

pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu, 
- závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za 

ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou 
případů bezproblémového používání kontaktních očních čoček nebo možnosti použít osobní 
ochranné pomůcky s korekcí, pokud nelze vyloučit občasné práce v kategorii I nebo činnosti 
ve výškách nebo v nebezpečí úrazu, 

- závažné duševní nemoci a poruchy chování, 
- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané používání alkoholu nebo drog. 
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