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Metodický pokyn starosty SH ČMS
Ročník : 2006

V Praze dne: 13.7. 2006

Číslo: 3

Metodický pokyn SH ČMS k získání odbornosti SH ČMS
v oblasti požární represe, a podmínek k získání odznaků odbornosti SH
ČMS
„VELITEL“
I.
Metodický pokyn je vydáván v souladu s písm. d) odst. 1. § 75 zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně ve znění platných předpisů, podle Stanov SH ČMS přijatých III. Řádným
sjezdem, konaným ve dnech 2.- 3. července 2005 a na jejich základě vydaným Organizačním
řádem SH ČMS prostřednictvím Ústřední odborné rady velitelů pro zásady provádění
přípravy odbornosti, podmínky pro získávání odbornosti „Velitel SDH“ a k ní příslušejícího
odznaku odbornosti „Velitel“
II.
Organizace a řízení přípravy odbornosti.
Přípravu odbornosti a semináře organizují a řídí Ústřední hasičské školy SH ČMS, po
vzájemné dohodě i za spolupráce s Hasičskými záchrannými sbory krajů, místními Územními
odbory.
III.
Provádění přípravy odbornosti.
Obsah přípravy odbornosti „Velitel“ je dán platným Pokynem GŘ HZS ČR a NMV ze
dne 7.8. 2003 k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí
a jednotek SDH podniků, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2005.
IV.
Způsob ověřování znalostí a hodnocení úspěšnosti
Ověřování znalostí se pro odbornost Velitel provádí testem a ústní zkouškou podle
zásad výše uvedeného pokynu.
V.
Zkušební komise
Zkoušky na získání odbornosti Velitel organizuje a řídí ústředí SH ČMS,
s přenesením působnosti na Ústřední hasičské školy SH ČMS. Tyto, zřídí komisi, která
umožní členům SDH získání tohoto odznaku.
VI.
Odznaky odbornosti Velitel
Odznak odbornosti Velitel přísluší pouze řádným členům SH ČMS, a to na základě:
1) získání odbornosti Velitel jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků dle Pokynu
GŘ HZS ČR a NMV k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek

SDH obcí a jednotek SDH podniků, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2005,
které přísluší odznak odbornosti Velitel SH ČMS
2) u příslušníků HZS, zařazených ve funkci Velitel, pokud je členem SH ČMS minimálně
5 /pět/ let a má odbornou způsobilost „velitel“, může požádat ÚORV o udělení
odznaku odbornosti „Velitel SH ČMS“ a to na základě potvrzení o získání odborné
způsobilosti „Velitel“. Žádost potvrzuje příslušné OSH nebo KSH
3) u zaměstnanců HZS podniků, zařazených ve funkci Velitel, pokud je členem SH ČMS
minimálně 5 /pět / let a má odbornou způsobilost „ Velitel“, může požádat ÚORV o
udělení odznaku odbornosti „Velitel SH ČMS“ a to na základě potvrzení o získání
odborné způsobilosti „Velitel“. Žádost potvrzuje příslušné OSH nebo KSH.
Odznaky odbornosti „Velitel SH ČMS“ vydává Kanceláře SH ČMS za úplatu na základě
předloženého potvrzení o získání odborné způsobilosti „Velitel“. Žádost potvrzuje příslušné
OSH nebo KSH.
Odznak odbornosti „Velitel SH ČMS „ uděluje po úspěšném složení předepsaných
zkoušek i ÚHŠ a vede evidenci o udělených odznaků, kterou průběžně zasílá na
Kancelář SH ČMS a to za úplatu.
Umístění odznaku odbornosti Velitel SH ČMS na vycházkovém stejnokroji stanoví
Stejnokrojový předpis SH ČMS.
VII.
Ústřední hasičské školy SH ČMS
Tato zařízení provádí přípravu odbornosti velitel dle Pokynu GŘ HZS ČR a NMV k
provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek
SDH podniků, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2005.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1) ÚORV SH ČMS si vyhrazuje právo, po projednání s VV SH ČMS a starostou SH ČMS,
rozšířit metodiku přípravy odbornosti Velitel SH ČMS a podmínky k získání této
odbornosti. Podle potřebných požadavků na vědomosti a odbornost SH ČMS osob,
věnujících se této činnosti ve sdružení nebo ve spolupráci s obcemi pro občany.
O přijatých změnách budou všechna OSH, KSH i ÚHŠ SH ČMS informována.
2) V případě změn v organizační struktuře budou tuto přípravu odbornosti zajišťovat složky,
nahrazující ty, které ji nyní organizují a řídí.
IX.
Přílohy
1) Vzor protokolu o zkoušce odborné způsobilosti.
2) Vzor Potvrzení o získání odbornosti v oblasti požární represe (velitel) .
V Praze dne 13.7. 2006

Ing. Karel Richter v.r.
Starosta SH ČMS
Vzor č. 1

HZS …………………… kraje

Pořadové číslo: AB/00/00/A

PROTOKOL
o zkoušce odborné způsobilosti/o ověření odborných znalostí *
velitele/velitele družstva/strojníka/technika/nositele dýchací techniky *
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce/podniku *
Jméno, příjmení: …………………………………………………………….
Jednotka SDH obce/podniku *: ………………………………………………
Kurz: Základní odborná příprava strojníka/velitele družstva/velitele/technika/nositele dýchací techniky*
jednotky SDH obce/podniku * konaná od ………… do ………….v rozsahu ……….. hodin.
Průběh zkoušky odborné způsobilosti/ověření odborných znalostí *:
Datum konání: ………………………
1.

ústní zkouška/ověření odborných znalostí *: prospěl/neprospěl *

2.

písemná zkouška testem/ověření odborných znalostí *: prospěl/neprospěl *

3.

praktická zkouška/ověření odborných znalostí *: prospěl/neprospěl/není vyžadována *

CELKOVÉ hodnocení zkoušky/ověření odborných znalostí *: prospěl/neprospěl *
Členové zkušební komise
(jméno, příjmení a podpis)

Předseda zkušební komise
(jméno, příjmení a podpis)

Opravná zkouška:
Datum konání: ………………………….
Zkouška provedena z ……………………………………………..: prospěl/neprospěl *
CELKOVÉ hodnocení zkoušky/odborných znalostí *: prospěl/neprospěl *
Členové zkušební komise
(jméno, příjmení a podpis)

* Nehodící škrtněte.

Předseda zkušební komise
(jméno, příjmení a podpis)

Vzor č. 2
………………………………………… (název organizace vydávající potvrzení o absolvování kurzu)

….………….……………………………………………………………………
Pořadové číslo: ………………….

POTVRZENÍ
o ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………..
Datum narození: ……………………………………………………………………………..

V ……………………….. dne …………………………..

Razítko

…………………………
ředitel
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