
Zjednodušený návod na dokumentaci  
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

 
Obec je povinna dle § 68 zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů „O požární ochraně“ (dále 
zákon o PO) zřídit jednotku požární ochrany obce. 
 
1) Zřizování jednotky SDH obce 

Před vlastním zřizováním jednotky SDH obce je nutno upozornit na častou záměnu pojmů „Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů obce“, „Sbor dobrovolných hasičů“, „Hasi čský sbor“. Jednotka SDH 
obce (zkratka JSDH popř. JSDHO) je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po 
finanční i materiální stránce. „Sbor dobrovolných hasičů“ nebo „Hasičský sbor“ (zkratka SDH) je 
zpravidla název základní organizace spolku působícího na úseku PO (občanské sdružení), např. 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, České hasičské jednotky nebo Moravské hasičské jednoty. 
Těmto organizacím obec může poskytovat dotaci na činnost a spolupracovat s ní v oblasti požární 
ochrany i v oblasti ochrany obyvatelstva. Tyto organizace se však řídí zejména občanským zákoníkem 
a svými stanovami, např. nemohou ukládat úkoly obcím a naopak, členství v nich nemůže být občanu 
na újmu. 

 
2) Kategorie jednotky PO (kategorie JPO) 

a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele se označuje jako: 
- JPO I - jednotka HZS kraje, s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa 

dislokace a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 2 minut, 
- JPO II - jednotka SDH obce, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa 

dislokace, která zabezpečuje jeden (JPOII/1) nebo dva (JPOII/2) výjezdy družstva minimálně 
o zmenšeném početním stavu a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 5 minut, 

- JPO III - jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa 
dislokace, která zabezpečuje jeden (JPOIII/1) nebo dva (JPOIII/2) výjezdy družstva minimálně 
o zmenšeném početním stavu a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut, 

b) s místní působností, zasahující zejména na území zřizovatele, pokud není v případě 
rozsáhlých mimořádných událostí požadován výjezd jednotky jinam v souladu s právním 
předpisem 
- JPO IV - jednotka HZS podniku, 
- JPO V - jednotka SDH obce s působností zpravidla na území obce, která ji zřizuje, 
- JPO VI - jednotka SDH podniku, 
- JPO N - jednotka SDH obce nebo podniku, která není zařazena do plošného pokrytí. 

 
3) Tabulka početních stavů JPO 
Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí je minimálně viz tabulka: 
 
Kategorie jednotky                                             JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V 
Velitel jednotky 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 
Celkem členů v JPO                     12 24 12 24 9 
 
 
4) Vybavení JPO technikou  

Minimální požadavky na vybavení jednotky SDH obce stanovuje příloha č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů o jednotkách PO (dále vyhláška o jednotkách PO) viz tabulka: 

 



Požární technika a věcné prostředky 
požární ochrany 

JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V 

Cisternová automobilová stříkačka 
v základním provedení 

1 1 1 1 1* 

Dopravní automobil s požární 
stříkačkou 

1 1 1 1 1* 

Motorová stříkačka 1* 1* 1* 1* 1 
Izolační dýchací přístroj 4 8 4 8 4* 
Vozidlová radiostanice požární ochrany 2 2 2 2 - 
Přenosná radiostanice požární ochrany 2 4 2 4 1* 
Mobilní telefon 1* 1* 1* 1* 1* 
 

Pozn. * doporučeno  

5) Odborná způsobilost členů JPO 
   Odborná způsobilost členů jednotky vychází z § 72 zákona o PO a podrobnosti stanoví vyhláška o 
jednotkách PO, pokyny generálního ředitele HZS ČR k provádění odborné přípravy a odborné 
způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. 

  Členové jednotky mohou dle § 72 zákona o PO samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až 
po absolvování základní odborné přípravy. V souladu s § 40 vyhlášky o jednotkách PO se musí každý 
člen jednotky zúčastnit základní odborné přípravy v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Základní 
odbornou přípravu zajišťuje pro členy velitel jednotky. V okrese Náchod je možnost přihlásit se do 
základního kurzu hasiče v rozsahu 40 hodin, který pořádá HZS Královéhradeckého kraje. Tento kurz se 
koná každý rok na jaře a jeho kapacita je cca 30 lidí. 

  Velitelé jednotek, velitelé družstev a strojníci absolvují další odbornou přípravu viz tabulka 
 

Velitel jednotky 
JSDH obce 

Velitel jednotky 
JSDH obce 

Strojník 
JSDH obce 

Odborná 
příprava 
k získání 
odborné 

způsobilosti 

Odborná 
příprava 

k prodloužení 
odborné 

způsobilosti* 

Odborná 
příprava 
k získání 
odborné 

způsobilosti 

Odborná 
příprava 

k prodloužení 
odborné 

způsobilosti* 

Odborná 
příprava 
k získání 
odborné 

způsobilosti 

Odborná 
příprava 

k prodloužení 
odborné 

způsobilosti* 

Jednotka 
kategorie 

Délka kurzu 
v hod*** 

Délka kurzu 
v hod 

Délka kurzu 
v hod*** 

Délka kurzu 
v hod 

Délka kurzu 
v hod 

Délka kurzu 
v hod 

JPO II/1 40 8 40 8 40 16 

JPO II/2 40 8 40 8 40 16 

JPO III/1  40 8 40 8 40 16 

JPO III/2  40 8 40 8 40 16 

JPO V 40 8 40 8 16/8**  16/8**  

 
Pozn.     * Odbornou přípravu k prodloužení odborné způsobilosti absolvují všichni velitelé a strojníci 

v průběhu pěti let od vydání osvědčení účastí v kurzu pro prodloužení platnosti osvědčení o 
odborné způsobilosti a to jednou v roce v rozsahu 8 hodin  min. 3 krát v průběhu 5 let. 

    ** Strojníci jednotek kategorie JPO V absolvují odbornou přípravu pro získání odborné 
způsobilosti 8 hodin v případě, že jednotka SDH obce nedisponuje cisternovou automobilovou 
stříkačkou. 

   *** Tento kurz, ukončený zkouškou, lze absolvovat tradičně celý prezenční formou v rozsahu 40 
hodin nebo prezenční formou v rozsahu 24 hodin, pokud byla jeho část absolvována         e-
learningem (tedy dálkově prostřednictvím kurzu internetu).  

 



6) Vybavení členů JSDH osobními a společnými ochrannými pracovními prostředky 
  Ochranné pracovní prostředky musí v souladu s § 8 odst. 1 vyhlášky o jednotkách PO, odpovídat 
požadavkům stanoveným právními předpisy nebo technickými normami, zejména vyhláškou č. 
69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany (dále jen „vyhláška 69“). 

  Ochranné pracovní prostředky, které jsou poskytovány členovi při výkonu služby (práce) na místě 
zásahu, při provádění praktického výcviku, při prověřovacích a taktických cvičeních a při využití 
jednotky pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva v rozsahu základní výbavy jsou uvedeny v tabulce 
„Minimální rozsah osobních ochranných pracovních prostředků člena JSDH“. 

      Ustanovení § 93 odst. 2 zákona o PO a § 43 vyhlášky o jednotkách PO stanovují, že člen musí být 
vybaven stejnokrojem, kterým se rozumí pracovní stejnokroj II (PS II), a příslušným funkčním 
označením provedený ve variantě A nebo B podle (podle přílohy č. 8 k vyhlášce 69). Údržba a obměna 
stejnokroje se zajišťuje na náklady zřizovatele. 

Tabulka minimálního rozsahu osobních ochranných pracovních prostředků člena JSDH 

Druh osobního ochranného prostředku Počet pro 1 hasiče 
blůza 1 

pracovní stejnokroj II 
kalhoty 1 

čepice k pracovnímu stejnokroji II 1 
spodní prádlo pro hasiče (podle přílohy č. 9 k vyhlášce 69) – 1 x triko s 
dlouhými a 1 x s krátkými rukávy 

2 

zásahový oděv I (kalhoty a kabát (podle přílohy č. 5 k vyhlášce 69) – 
doporučeno u JPO II a JPO III  
nebo 
zásahový oděv II (kalhoty a blůza- podle přílohy č. 6 k vyhlášce 69) – 
doporučeno u JPO V a JPO N, jako alternativu k tomuto oděvu lze 
poskytovat pracovní stejnokroj II provedený ve variantě A 

1 

přilba pro hasiče ( podle přílohy č. 4 k vyhlášce 69) 1 
zásahová obuv pro hasiče holeňová (příp. i s prodyšnou membránou *) 1 
ochranné rukavice pro hasiče - pár ** (tzv. zásahové rukavice) 1 
ochranné rukavice proti mechanickým rizikům - pár *** (tzv. pracovní 
rukavice) 

1 

 
Pozn.:, *ČSN EN 15090, ** ČSN EN 659+A1,*** ČSN EN 388. 
 
   S ohledem na finanční náročnost osobních ochranných prostředků lze zásahový oděv pro hasiče v 
prvním roce zakoupit pouze pro družstvo o zmenšeném početním stavu (1+3) s tím, že slouží pro 
všechny členy jednotky. Není to ovšem příliš vhodné z hygienického hlediska, ale u jednotek, které 
příliš často nezasahují, to lze považovat za dočasnou možnost. 

   Pracovní stejnokroj II provedený ve variantě B je oděvem zejména pro činnosti v organizačním 
řízení (např. odbornou přípravu) a pro činnosti na místě zásahu, při kterých nedochází ke kontaktu s 
požárem či nebezpečnými látkami (např. spojené s plněním úkolů ochrany obyvatelstva a civilní 
ochrany). Pracovní stejnokroj II provedený ve variantě B je nebezpečný a nepřípustný pro zásahovou 
činnost při hašení požárů nebo zásahu na lehce vznětlivé hořlavé kapaliny, protože může obsahovat 
umělá vlákna (např. směs bavlny a PES či podobných vláken). 

   Pracovní stejnokroje II provedené ve variantě A lze používat jako alternativu k zásahovým oděvům 
II a provádět v nich i hašení požárů ve venkovním prostředí, zejména travních porostů, stohů a lesních 
požárů. Pracovní stejnokroj II ve variantě A ani zásahový oděv II není určen pro hašení požárů v 
uzavřených prostorách (uvnitř objektů, garáží apod.) pro tyto účely slouží výhradně zásahový oděv I !  

    Je vhodné členy jednotky vybavit i ochranným oděvem pro práci v dešti (blůza, kalhoty nebo 
kombinéza) a obuví pro práci ve vodě (gumové holinky). 

 



7) Organizace odborné přípravy v Královéhradeckém kraji 
 

a) Odborná příprava k získání odborné způsobilosti 
- je prováděna v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech (dále ÚHŠ Bílé Poličany) 

 
b) Odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti 

- velitelé jednotek a velitelé družstev – prováděna u HZS Královéhradeckého kraje 
- strojníci – ÚHŠ Bílé Poličany 

 
Ceník kurzů ÚHŠ Bílé Poličany  (ceny platné pro rok 2015) 

  - kurz 40 hod.  4631,00 Kč 
  - kurz 24 hod.  3162,00 Kč 

- kurz 16 hod.  1638,00 Kč 
- kurz 8 hod.  666,00 Kč 

 
 Kurz V8 pořádaný u HZS Královéhradeckého kraje (odborná příprava k prodloužení odborné 

způsobilosti velitelů) je zdarma. 
 
 Dotace na odbornou přípravu. 

- na kurzy velitele a strojníka (a některé specializační kurzy) je udělována dotace MVČR, 
která je distribuována prostřednictvím krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Výše 
dotace je následující (pro rok 2015): 

- kurz 40 hod.  2000,00 Kč 
   - kurz 24 hod.  1200,00 Kč 

- kurz 16 hod.  800,00 Kč 
- kurz 8 hod.  400,00 Kč 
 

8) Zdravotní způsobilost členů JPO  
   Se zajištěním výjezdu souvisí i zdravotní způsobilost členů jednotky. Členové jednotky jsou dle § 
69 b zákona o PO povinni se podrobovat zdravotním prohlídkám stanoveným nařízením vlády č. 
352/2003 Sb. Po absolvování vstupní zdravotní prohlídky absolvují členové periodické zdravotní 
prohlídky v intervalu 1 x za 2 roky, není-li lékařem na základě vyšetření člena stanoveno jinak. Tento 
interval platí i pro nositele dýchací techniky. 

  Řidiči a strojníci, kteří jezdí s vozidlem s právem přednosti v jízdě (s blikajícím modrým majákem) a 
věkem nad 50 let, musí dle §87 bod 1a) a 2) zákona 361/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů    
absolvovat zdravotní prohlídku 1 x 1 rok. 

   Dle § 12 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. musí obec vést doklad o zdravotní způsobilosti členů pro 
výkon služby v jednotce. Tento doklad zpravidla vystaví praktický lékař, u kterého člen jednotky 
absolvuje periodickou zdravotní prohlídku. Příslušník HZS kraje zařazený v jednotce HZS kraje, 
který je členem JSDH, dokládá kopii lékařského posudku ze své preventivní zdravotní prohlídky. 

 

9) Dokumentace obce a velitele jednotky 
     Organizační připravenost 

 - Jmenovací listiny: 
 

� zřizovací listina jednotky PO  
� jmenovací dekret velitele jednotky PO 
� jmenovací listina členů do jednotky PO s uvedením funkcí v jednotce 
� členové jednotky PO musí být starší 18-ti let 

 
- Dokumentace o výjezdech a zásazích (v písemné podobě, podepsaná velitelem) 



 
 
    Odborná připravenost 
 

- odborná způsobilost velitelů a strojníků (konaná u HZS nebo ÚHŠ Bílé Poličany) 
- odborná příprava členů JPO (zajišťuje velitel JPO, možné stáže u HZS) 
- doklady o zdravotní způsobilosti členů JPO 
- velitel JPO musí mít k dispozici školící materiály dle § 19 bod d) vyhlášky o jednotkách PO 
- 1x ročně písemné přezkoušení členů JPO (protokol dle § 36 odstavec 4 vyhlášky o jednotkách 

PO) 
- odborná způsobilost na vybrané druhy techniky a technických prostředků (např. dýchací technika, 

motorové pily, hydraulické vyprošťovací zařízení apod.) 
- staniční protokol radiových služeb (jestliže jednotka vlastní radiostanici) dle § 19 bod e) vyhlášky 

o jednotkách PO 
 
   Technická připravenost 
 

- vybavení JPO technickými prostředky odpovídající dané kategorii JPO dle vyhlášky o jednotkách 
PO 

- provádění pravidelných kontrol technického stavu požární techniky a věcných prostředků požární 
ochrany a vedeny patřičné záznamy podle § 8 odst. (3) vyhlášky o jednotkách PO 

- vyhlášení poplachu JSDH obce (technické popř. organizační) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzorový příklad základní finanční náročnosti pro udržení akceschopnosti  JPO III 
   (bráno bez ceny pořízení techniky, výbavy a OOP, platné ceny roku 2015, výpočet pro JPO III/1) 
 

Minimální po četní stavy pro JPO III/1  
 - velitel jednotky - 1, velitel družstva - 2, strojník – 4, hasič - 5  
   

a) Základní odborná příprava  
- základní odbornou přípravu členů JSDH provádí velitel JSDH – náklady 0,- Kč 

b) Odborná způsobilost velitelů 
- 1. rok (považováno za zřízení JPO) 

- odborná příprava k získání odborné způsobilosti „Kurz V 40“ 
- náklady na 1 člena - 4631,- Kč + refundace mzdy (je-li uplatňována) 
- dotace na 1 člena - 2000,- Kč (tuto částku dostane obec zpět)  
- minimální počet velitelů – 3 (1 velitel jednotky + 2 velitelé družstev) 
- celkem náklady po odečtení dotace –7.893,- Kč + refundace (je-li uplatňována) 

 - 2. rok a následující roky 
- odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti „Kurz V8“ 

   - konaná u HZS – náklady na 1 - člena 0,- Kč 
   - konaná v ÚHŠ Bílé Poličany – náklady na 1 člena - 666,- Kč 
   - dotace na 1 člena – 400,- Kč 

- celkem náklady po odečtení dotace – 798,- Kč + refundace (je-li uplatňována) 

Pozn. V případě ukončení činnosti člena JSDH obce s odbornou způsobilostí velitele, je třeba 
vyslat do kurzu V40 jiného člena JSDH obce, aby byl splněn minimální počet velitelů.  

 

c) Odborná způsobilost strojníků 
- 1. rok (považováno za zřízení JPO) 

- odborná příprava k získání odborné způsobilosti „Kurz S 40“ 
- náklady na 1 člena - 4631,- Kč + refundace mzdy (je-li uplatňována) 
- dotace na 1 člena - 2000,- Kč (tuto částku dostane obec zpět)  
- minimální počet strojníků – 4 
- celkem náklady po odečtení dotace – 10.524,- Kč + refundace (je-li uplatňována) 

 - 5. rok (odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti je konána 1 x za 5 let) 
- odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti „Kurz S16“ 

   - konaná v ÚHŠ Bílé Poličany – náklady na 1 člena - 1638,- Kč 
   - dotace na 1 člena – 800,- Kč 

- celkem náklady po odečtení dotace (1 x za 5 let)– 3352,- Kč + refundace (je-li  
uplatnována) 

Pozn. V případě ukončení činnosti člena JSDH obce s odbornou způsobilostí strojníka, je třeba 
vyslat do kurzu S40 jiného člena JSDH obce, aby byl splněn minimální počet strojníků.  
 

d) Odborná způsobilost nositele dýchací techniky 
- odborná způsobilost nositele dýchací techniky „Kurz NDT 16“ 

   - konaná v ÚHŠ Bílé Poličany – náklady na 1 člena - 1638,- Kč 
   - dotace na 1 člena – 800,- Kč 

- minimální počet členů JSDH s odbornou způsobilostí NDT – 4 
- celkem náklady po odečtení dotace – 3352,- Kč + refundace (je-li uplatňována) 
- náklady v dalších letech – 0,- Kč (možnost cvičit v polygonu HZS) 

    

e) Zdravotní způsobilost  
- potvrzení o zdravotní způsobilosti musí mít každý člen JSDH obce 
- cena za potvrzení od lékaře cca 200 – 400,- Kč (cena je dána ceníkem obvodního lékaře) 
- minimální počet členů JSDH – 12 (na potvrzení nelze čerpat dotaci) 
- celkem náklady cca 2400 – 4800,- Kč 



- zdravotní způsobilost má platnost 2 roky (vyjma řidičů jezdících s vozidlem se spuštěným 
 modrým majákem a věkem nad 50 let, zde musí být potvrzení zdravotní způsobilosti 
každý rok) 

 
f) Revize dýchací techniky 

- revize dýchací techniky se provádějí 1x za 5 let 
- cena za revizi – 1 přístroj Saturn cca 4000,- Kč 
- cena za revizi – 1 přístroj Pluto cca 6500,- Kč 
- minimální počet dýchacích přístrojů – 4 
- cena celkem za 5 let – 16.000 – 26.000,- Kč 
 

g) STK vozidel 
- STK hasičských vozidel s právem přednosti v jízdě se provádějí každoročně 
- cena za STK a emise za 1 vozidlo – cca 2000,- Kč (cena závislá na STK) 
- minimální počet techniky – 2 (CAS + DA) 
- cena celkem  – cca 4000,- Kč  

 
Sumarizační tabulka pro JPO III  (počítáno pro minimální předepsané počty bez refundace mzdy) 
 

Vstupní kurzy  (absolvují se pouze jednou) 

velitelé 7893,- Kč 
odborná příprava k získání odborné způsobilosti  

strojníci 10524,- Kč 

Odborná způsobilost nositele dýchací techniky NDT 3352,- 

Cena vstupních kurzů cca 21769,- Kč 

Periodické kurzy a poplatky 

 cena za rok cena za 5 ti leté období 

velitelé 798,- Kč 3990,- Kč odborná příprava k 
prodloužení odborné 
způsobilosti strojníci - 3352,- Kč 

Zdravotní způsobilost 
každý člen JSDH (1x za 

2 roky 
cca 2400 – 4800,- Kč cca 4800 – 9600,- Kč 

Revize dýchací techniky 1 x za 5 let - 16000 – 26000,- Kč 

STK vozidel každoročně cca 4000,- Kč 20000,- Kč 

Cena periodické kurzy a poplatky za 5 ti leté období cca 48142 – 62942,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzorový příklad základní finanční náročnosti pro udržení akceschopnosti  JPO V 
   (bráno bez ceny pořízení techniky, výbavy a OOP, platné ceny roku 2015) 

 
Minimální po četní stavy pro JPO V  

 - velitel jednotky - 1, velitel družstva - 2, strojník – 2, hasič - 4  
 

a) Základní odborná příprava  
- základní odbornou přípravu členů JSDH provádí velitel JSDH – náklady 0,- Kč 

b) Odborná způsobilost velitelů 
- 1. rok (považováno za zřízení JPO) 

- odborná příprava k získání odborné způsobilosti „Kurz V 40“ 
- náklady na 1 člena - 4631,- Kč + refundace mzdy (je-li uplatňována) 
- dotace na 1 člena - 2000,- Kč (tuto částku dostane obec zpět)  
- minimální počet velitelů – 3 (1 velitel jednotky + 2 velitelé družstev) 
- celkem náklady po odečtení dotace –7.893,- Kč + refundace (je-li uplatňována) 

 - 2. rok a následující roky 
- odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti „Kurz V8“ 

   - konaná u HZS – náklady na 1 - člena 0,- Kč 
   - konaná v ÚHŠ Bílé Poličany – náklady na 1 člena - 666,- Kč 
   - dotace na 1 člena – 400,- Kč 

- celkem náklady po odečtení dotace – 798,- Kč + refundace (je-li uplatňována) 

Pozn. V případě ukončení činnosti člena JSDH obce s odbornou způsobilostí velitele, je třeba 
vyslat do kurzu V40 jiného člena JSDH obce, aby byl splněn minimální počet velitelů.  

 

c) Odborná způsobilost strojníků (JPO V s CAS nebo AS) 
- 1. rok (považováno za zřízení JPO) 

- odborná příprava k získání odborné způsobilosti „Kurz S16“ 
- náklady na 1 člena - 1638,- Kč + refundace mzdy (je-li uplatňována) 
- dotace na 1 člena - 800,- Kč (tuto částku dostane obec zpět)  
- minimální počet strojníků – 2 
- celkem náklady po odečtení dotace – 1.676,- Kč + refundace (je-li uplatňována) 

 - 5. rok (odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti je konána 1 x za 5 let) 
- odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti „Kurz S16“ 

   - konaná v ÚHŠ Bílé Poličany – náklady na 1 člena - 1638,- Kč 
   - dotace na 1 člena – 800,- Kč 

- celkem náklady po odečtení dotace (1 x za 5 let)– 1676,- Kč + refundace (je-li  
uplatňována) 

Pozn. V případě ukončení činnosti člena JSDH obce s odbornou způsobilostí strojníka, je třeba 
vyslat do kurzu S16 jiného člena JSDH obce, aby byl splněn minimální počet strojníků.  
 

d) Odborná způsobilost strojníků (JPO V bez CAS nebo AS) 
- 1. rok (považováno za zřízení JPO) 

- odborná příprava k získání odborné způsobilosti „Kurz S8“ 
- náklady na 1 člena - 666,- Kč + refundace mzdy (je-li uplatňována) 
- dotace na 1 člena - 400,- Kč (tuto částku dostane obec zpět)  
- minimální počet strojníků – 2 
- celkem náklady po odečtení dotace – 532,- Kč + refundace (je-li uplatňována) 

 - 5. rok (odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti je konána 1 x za 5 let) 
- odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti „Kurz S8“ 

   - konaná v ÚHŠ Bílé Poličany – náklady na 1 člena - 666,- Kč 
   - dotace na 1 člena – 400,- Kč 

- celkem náklady po odečtení dotace (1 x za 5 let)– 532,- Kč + refundace (je-li  
uplatňována) 



Pozn. V případě ukončení činnosti člena JSDH obce s odbornou způsobilostí strojníka, je třeba 
vyslat do kurzu S8 jiného člena JSDH obce, aby byl splněn minimální počet strojníků.  
    

e) Zdravotní způsobilost  
- potvrzení o zdravotní způsobilosti musí mít každý člen JSDH obce 
- cena za potvrzení od lékaře cca 200 – 400,- Kč (cena je dána ceníkem obvodního lékaře) 
- minimální počet členů JSDH – 9 (na potvrzení nelze čerpat dotaci) 
- celkem náklady cca 1800 – 3600,- Kč 
- zdravotní způsobilost má platnost 2 roky (vyjma řidičů jezdících s vozidlem se spuštěným 

 modrým majákem a věkem nad 50 let, zde musí být potvrzení zdravotní způsobilosti 
každý rok) 

 
Sumarizační tabulka pro JPO V (počítáno pro minimální předepsané počty bez refundace mzdy) 
 

Vstupní kurzy  (absolvují se pouze jednou) 

velitelé 7893,- Kč 

Strojníci JPO s CAS 1676,- Kč odborná příprava k získání odborné způsobilosti  

Strojníci JPO bez CAS 532,- Kč 

Cena vstupních kurzů pro JPO V s CAS nebo AS cca 9569,- Kč 

Cena vstupních kurzů pro JPO V bez CAS nebo AS cca 8425,- Kč 

Periodické kurzy a poplatky 

 cena za rok cena za 5 ti leté období 

velitelé 798,- Kč 3990,- Kč 

Strojníci (JPO s CAS) - 1676,- Kč 
odborná příprava k 
prodloužení odborné 
způsobilosti 

Strojníci (JPO bez CAS)  532,- Kč 

Zdravotní způsobilost 
každý člen JSDH (1x za 

2 roky 
cca 1800 – 3600,- Kč cca 3600 – 7200,- Kč 

Cena periodické kurzy a poplatky za 5 ti leté období cca 9266 – 12866,- Kč 

 
 
 
 


