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Příloha 1 
 

Vyhodnocení kontroly u JPO V v roce 2012 – územní odbor Jeseník 

 

VELITEL STROJNÍK ČLENOVÉ V JEDNOTCE 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle vyhlášky a HZS: 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle HZS: 

3 2 9 6 

Počet jednotek: 15 Počet jednotek: 15 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
6 11 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
12 15 

Procent – splňujících: 40% 73% Procent – splňujících: 80% 100% 

Počet nesplňujících 

jednotek: 
9 4 4 

Počet nesplňujících 

jednotek: 
3 0 

JPO 
Počet 

platných 

osvědčení 

Splněno dle 

vyhlášky 

Počet 

platných 

osvědčení 

Splněno 

dle 

vyhlášky: 

JPO 
Počet 

členů dle 

karet obcí 

Splněno dle 

vyhlášky: 

Splněno dle 

HZS: 

Název 

obce 

Informace 

v příloze 

Informace v 

příloze 
Informace 

v příloze 
Informace 

v příloze 
Název 

obce 

Informace 

v příloze 
Informace v 

příloze 
Informace v 

příloze 
PRŮMĚRNÁ 

ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST: 

73%  80% PRŮMĚR: 96% 100% 

 

 

 

Příloha 2 
 

Vyhodnocení kontroly u JPO V v roce 2012 – územní odbor Olomouc 

 

VELITEL STROJNÍK ČLENOVÉ V JEDNOTCE 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle vyhlášky a HZS: 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle HZS: 

3 2 9 6 

Počet jednotek: 106 Počet jednotek: 106 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
25 39 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
66 86 

Procent – splňujících: 24% 37% Procent – splňujících: 62% 81% 

Počet nesplňujících 

jednotek: 
81 67 67 

Počet nesplňujících 

jednotek: 
40 20 

JPO 
Počet 

platných 

osvědčení 

Splněno dle 

vyhlášky 

Počet 

platných 

osvědčení 

Splněno 

dle 

vyhlášky: 

JPO 
Počet 

členů dle 

karet obcí 

Splněno dle 

vyhlášky: 

Splněno dle 

HZS: 

Název 

obce 

Informace 

v příloze 
Informace v 

příloze 
Informace 

v příloze 
Informace 

v příloze 
Název 

obce 

Informace 

v příloze 
Informace v 

příloze 
Informace v 

příloze 
PRŮMĚRNÁ 

ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST: 

42%  50% PRŮMĚR: 82% 89% 

 

 

 

 

 

 

Informace pro zajištění bezpečnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Jiří Tomášek 
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Příloha 3 
 

Vyhodnocení kontroly u JPO V v roce 2012 – územní odbor Přerov 

 

VELITEL STROJNÍK ČLENOVÉ V JEDNOTCE 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle vyhlášky a HZS: 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle HZS: 

3 2 9 6 

Počet jednotek: 99 Počet jednotek: 99 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
17 45 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
62 86 

Procent – splňujících: 17% 45% Procent – splňujících: 63% 87% 

Počet nesplňujících 

jednotek: 
82 54 54 

Počet nesplňujících 

jednotek: 
37 13 

JPO 
Počet 

platných 

osvědčení 

Splněno dle 

vyhlášky 

Počet 

platných 

osvědčení 

Splněno 

dle 

vyhlášky: 

JPO 
Počet 

členů dle 

karet obcí 

Splněno dle 

vyhlášky: 

Splněno dle 

HZS: 

Název 

obce 

Informace 

v příloze 
Informace v 

příloze 
Informace 

v příloze 
Informace 

v příloze 
Název 

obce 

Informace 

v příloze 
Informace v 

příloze 
Informace v 

příloze 
PRŮMĚRNÁ 

ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST: 

39%  54% PRŮMĚR: 86% 93% 

 

 

 
 

Příloha 4 
 

Vyhodnocení kontroly u JPO V v roce 2012 – územní odbor Prostějov 

 

VELITEL STROJNÍK ČLENOVÉ V JEDNOTCE 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle vyhlášky a HZS: 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle HZS: 

3 2 9 6 

Počet jednotek: 108 Počet jednotek: 108 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
27 78 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
81 98 

Procent – splňujících: 25% 72% Procent – splňujících: 75% 91% 

Počet nesplňujících 

jednotek: 
81 30 30 

Počet nesplňujících 

jednotek: 
27 10 

JPO 
Počet 

platných 

osvědčení 

Splněno dle 

vyhlášky 

Počet 

platných 

osvědčení 

Splněno 

dle 

vyhlášky: 

JPO 
Počet 

členů dle 

karet obcí 

Splněno dle 

vyhlášky: 

Splněno dle 

HZS: 

Název 

obce 

Informace 

v příloze 
Informace v 

příloze 
Informace 

v příloze 
Informace 

v příloze 
Název 

obce 

Informace 

v příloze 
Informace v 

příloze 
Informace v 

příloze 
PRŮMĚRNÁ 

ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST: 

56%  78% PRŮMĚR: 91% 96% 

 

 

 

 

Informace pro zajištění bezpečnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Jiří Tomášek 
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Příloha 5 
 

Vyhodnocení kontroly u JPO V v roce 2012 – územní odbor Šumperk 

 

VELITEL STROJNÍK ČLENOVÉ V JEDNOTCE 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle vyhlášky a HZS: 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle HZS: 

3 2 9 6 

Počet jednotek: 50 Počet jednotek: 50 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
12 30 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
36 44 

Procent – splňujících: 24% 60% Procent – splňujících: 72% 88% 

Počet nesplňujících 

jednotek: 
38 20 20 

Počet nesplňujících 

jednotek: 
14 6 

JPO 
Počet 

platných 

osvědčení 

Splněno dle 

vyhlášky 

Počet 

platných 

osvědčení 

Splněno 

dle 

vyhlášky: 

JPO 
Počet 

členů dle 

karet obcí 

Splněno dle 

vyhlášky: 

Splněno dle 

HZS: 

Název 

obce 

Informace 

v příloze 
Informace v 

příloze 
Informace 

v příloze 
Informace 

v příloze 
Název 

obce 

Informace 

v příloze 
Informace v 

příloze 
Informace v 

příloze 
PRŮMĚRNÁ 

ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST: 

50%  68% PRŮMĚR: 85% 90% 
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Dotazník pro členy jednotek SDH obcí druhu JPO II a JPO III 

Jsem členem jednotky SDH obce druhu: 

□ JPO II  □ JPO III 

 

V jednotce mám funkci: 

□ velitel  □ strojník □ hasič 

 

Se zřizovatelem (obcí) mám uzavřen pracovně právní vztah (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní 

činnosti, pracovní poměr): 

□ ano  □ ne   

 

Absolvoval(a) jsem pravidelnou zdravotní prohlídku 1 x za 2 roky: 

□ ano  □ ne  

 

Absolvoval(a) jsem přezkoušení z BOZP 1 x za 2 roky. 

 □ ano  □ ne  

 

Byl(a) jsem seznámen(a) s riziky při práci vyplývajícími z členství v jednotce SDH obce? 

□ ano  □ ne   

 

Jednotka má dostatečný počet členů – základní počet členů dle vyhlášky: 

□ ano  □ ne  □ nevím 

 

Absolvoval(a) jsem pravidelnou odbornou přípravu a každoroční ověření svých znalostí a praktických 

dovedností: 

□ ano  □ ne   

 

Provádí jednotka pravidelné revize společných ochranných pracovních prostředků a dodržuje výrobcem 

stanovenou životnost (lezecký materiál, pracovní polohovací pásy, atd.)? 

□ ano  □ ne  □ nevím 

 

 Porušuje či neplní jednotka základní povinnosti? Které:  

 

 

 

Je dostupnost informací pro plnění úkolů dostačující? 
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Dotazník pro zřizovatele jednotky SDH obce 

V obci je zřízena jednotka SDH obce druhu: 

 □ JPO II  □ JPO III  □ JPO V  □ nevím 
 

Kdo zřizuje jednotku SDH obce: 

□ obec  □ HZS kraje  □ nevím 
 

Kdo jednotku finančně a materiálně zajišťuje: 

□ obec  □ HZS kraje  □ nevím  

 

Uzavírá obec s členy jednotky SDH obce pracovněprávní vztah? 

□ ano  □ ne, pracovněprávní vztah se s členy jednotky neuzavírá - výjimka 

□ nevím 

 

Kdo vysílá členy jednotky SDH obce k periodickým zdravotním prohlídkám? 

□ obec  □ nikdo, členové jednotky mají pouze vstupní zdravotní prohlídku - výjimka  

□ HZS kraje  □ nevím  

 

Kdo hradí zdravotní prohlídky členů jednotek SDH obce? 

□ obec  □ nikdo, členové jednotky nepodléhají zdravotní prohlídce - výjimka  

□ HZS kraje  □ nevím 

 

Školení BOZP a přezkoušení 1 x za 2 roky zajišťuje: 

□ obec  □ nikdo, BOZP se u hasičů neřeší - výjimka   

□ HZS kraje  □ nevím  

 

Musí obec v prostorách hasičské zbrojnice zajistit vyhledání rizik a seznámit s nimi členy jednotky SDH obce?  

□ ano  □ ne, bezpečnost na zbrojnici se neřeší - výjimka  □ nevím  

 

Kdo provádí pravidelnou odbornou přípravu a každoroční ověření znalostí a praktických dovedností členů 

jednotky: 

□ obec  □ zkušební komise HZS kraje 

 

Jak využíváte informační zdroje a jaká je jejich dostupnost? 
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Dotazník pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik 

Poskytuje služby v BOZP nějaké obci? 

 □ ano  □ ne  
 

Provádíte vyhledání rizik a seznámení zaměstnanců s riziky v prostorách a na pracovištích OÚ? 

□ ano  □ ne   
 

Provádíte školení BOZP současně pro zaměstnance obecního úřadu a členy jednotky SDH obce? 

□ ano  □ ne   

 

Provádíte školení BOZP pro členy jednotky SDH obce zvlášť od školení pro zaměstnance obecního úřadu? 

 □ ano  □ ne 

 

Provádíte vyhledání rizik a seznámení členů jednotky SDH obce s riziky na pracovišti? 

□ ano  □ ne 

 

Kdo zajišťuje školení BOZP pro členy jednotky SDH obce? 

□ obec  □ HZS kraje   □ nevím  

 

Kdo řeší problematiku jednotky SDH obce? 

□ obec  □ HZS kraje  □ nevím 

 

 

Jak využíváte informační zdroje a jaká je jejich dostupnost? 
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