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Pozvánka na odbornou přípravu v I. pololetí roku 2021 
Vyřizuje: mjr. Ing. Robert VLČEK, tel.: 950 211 133,   e-mail:  robert.vlcek@jck.izscr.cz 
 
 Odborná příprava velitelů a strojníků jednotek SDH v roce 2021 
 
Vážená paní starostko, pane starosto,  

V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(dále „zákon o PO“), a v souladu s § 32 až 38 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a 
činnosti jednotek požární ochrany, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) organizuje HZS JčK, ÚO Prachatice 
odbornou přípravu. Prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků kategorie JPO II, 
III a V proběhne formou e-learningových kurzů. Obdobně bude probíhat i odborná příprava 
nových velitelů a strojníků JPO II, III a V. Všem, kterým v minulém roce propadlo osvědčení 
je nutno, aby se přihlásili  opět jako nový velitel či strojník ( dvě rozdílné přihlášky viz. 
příloha).  

Žádáme Vás tímto aby, jste ve spolupráci s velitelem Vaší jednotky(ek) SDH zabezpečil(a) 
zaslání přihlášek příslušných velitelů a strojníků  na níže uvedené akce v I. pololetí 2021 
(viz. tabulka). 

 Dle § 29 odst. 3 písm. a) zákona o PO, obecní úřad zajišťuje účast velitelů   
 JSDHO na jejich odborné přípravě (dále „OP“), refunduje ušlou mzdu a proplácí výdaje na 
stravu a dopravu do a z místa konání odborné přípravy. 

Odborná příprava proběhne v místě pobytu školeného.  

Tabulka: Plán odborné přípravy na I. pololetí 2021.  
 

Datum konání Druh OP Účastní se Místo konání 

Termín 
dokončení  

e-learningu do 
konce dubna 

 
            Základní 
           e-learning 

Velitelé a strojníci   
 JSDHO 

kategorií JPO II,III a V 

  
 doma 

  

Termín 
dokončení  

e-learningu do 
konce dubna 

 
Prodlužovací 

e-learning  

 Velitelé a strojníci 
JSDHO 

kategorie JPO II, III, V 

 
 doma 

 
 
          Obce okresu Prachatice 



 

Odborná příprava se koná: 

 datum konání březen – duben (e-learning )  
 Místo  doma 
 Program teoretická  příprava    
 
                      

                                  

Poznámka:  

Prodloužení: po ukončení e-learningu 100% a závěrečného testu, nutno vytisknout certifikát, 

který bude následně dopraven na HZS ÚO Prachatice, jako doklad o úspěšném absolvování. 
S certifikátem bude odevzdáno i staré osvědčení, které bude prodlouženo nebo bude vydáno 
osvědčení nové. 

Noví velitelé a strojníci: po ukončení e-learnigu 100% a závěrečného testu, nutno vytisknout 
certifikát a uložit pro následné odevzdání. V současné době se projednává jak bude školení 
probíhat z důvodu naplnění osnov školení (40 hodin) 

    

 Přihlášku zašlete podepsanou a orazítkovanou nejpozději do 22. 2. 2021 na HZS JčK , 
ÚO Prachatice, Slunečná 931, 383 01 Prachatice poštou nebo scanem.  ( viz. příloha)   

Pro e-learningovou formu vzdělání (školení) je nutné uvést v přihlášce pod datem 
narození také e-mail adresu přihlášeného a telefonní kontakt  ( E-learningová forma 
v současné době probíhá jak u velitelů, tak i u strojníků). 

 

Funkce 
Odborná příprava  

k získání způsobilosti 

Odborná příprava  
k prodloužení 
způsobilosti 

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí a jednotek SDH 
podniků 

40 hodin 

8 hodin minimálně  
3 krát v průběhu pěti let 
nebo znovu 40 hodin po 

pěti letech 
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 40 hodin 16 hodin po pěti letech  
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH 
podniků, které disponují CAS nebo AS 

16 hodin 16 hodin po pěti letech 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH 
podniků, které nedisponují CAS nebo AS 

8 hodin 8 hodin po pěti letech  

    

   
 
  
 
 
                                             ………………………………….                                          
                                                                                               
                                                  plk. Ing. Milan  R A B A              
                               ředitel územního odboru HZS Jihočeského kraje 
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