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Úvod 

V naší republice se vyskytuje velké množství obcí, jejichž základním úkolem na poli 

požární ochrany je zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, případně se domluvit 

s vedlejšími obcemi na zajištění požární ochrany v dané obci. Jednotky požární ochrany 

jsou rozděleny dle plošného pokrytí a rozděleny do jednotlivých kategorií. K tomu, aby 

mohla jednotka v obci úspěšně fungovat, musí splňovat požadované legislativní 

a normativní požadavky a především obec musí uvolnit dostatečné množství finančních 

prostředků na její chod. 

Financování probíhá především z rozpočtu, ale podílí se na ní i MV – GŘ HZS ČR, 

kraj, případně i soukromé subjekty. Je nutné mít stanoveny minimální roční náklady na 

provoz jednotek tak, aby byla zajištěna jejich akceschopnost. 

Stanovení ročního rozpočtu jednotek požární ochrany bylo vybráno z důvodu zájmu 

o množství financí, který je potřeba na provoz jednotek a také z důvodu získání přehledu 

o financování v jednotlivých krajích. Cílem bylo zjistit, jak velký objem finančních 

prostředků potřebují jednotlivé jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazených do 

odlišných kategorií a typu předurčenosti. Zjištěné informace mohou sloužit obcím 

k získání přehledu o potřebném množství peněžních prostředků, které je nutné vynaložit 

v případě zřízení jednotky požární ochrany a rovněž  pro získání přehledu samotných 

požárních jednotek o jejich roční nákladovosti. Tento materiál je také dobrým podkladem 

pro to, aby obce poskytovaly dostatečné množství finančních prostředků a získaly přehled 

o položkách, které jsou na chod jednotky sboru dobrovolných hasičů opravdu potřebné. Na 

požární ochraně se totiž šetřit opravdu nevyplatí. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické 

části probíhá seznámení s legislativními a normativními požadavky, týkající se jednotek 

sboru dobrovolných hasičů. Dále jsou zde popsány jednotky požární ochrany a provedeno 

jejich rozdělení, kompletní postup při zřizování jednotek požární ochrany a způsoby 

financování jednotky. V neposlední řadě je čtenář seznámen s tvorbou rozpočtu pro 

jednotky, s metodami rozpočtů a s nejdůležitějšími položkami, které jsou nutné 

k dostačujícímu financování chodu jednotky. 
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V praktické části jsou uvedeny aktuální údaje o počtu jednotek požární ochrany na 

území ČR a jejich procentuální zastoupení dle jednotlivých kategorií. Nachází se zde 

zhodnocení průměrných ročních rozpočtů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

rozdělených dle jednotlivých krajů. Nejdůležitější část tvoří rozdělení rozpočtu na 

jednotlivé položky a stanovení jejich potřebné roční částky. Na závěr jsou jednotlivé 

položky sumarizovány do celkové částky, a ta je porovnána s průměrnou roční hodnotou, 

dle jednotlivých kategorií jednotek požární ochrany. 
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Rešerše 

Pro získání odpovědi na otázku roční rozpočtové výdaje, které jsou potřebné pro 

jednotlivé jednotky SDH obcí bylo shromážděno velké množství informací, ať už 

z internetových zdrojů, odborných publikací, právních předpisů a ústních konzultací. 

Výběr informací byl zaměřen na dvě oblasti. Oblast zabývající se tématikou jednotek sboru 

dobrovolných hasičů a oblast týkající se rozpočtu obcí, zaměřenou především na 

financování jednotek SDH obcí. Z velkého množství podkladů byly vybrány ty, které jsou 

pro diplomovou práci nejdůležitější. 

Základním pilířem pro oblast požární ochrany, tedy i pro danou problematiku je 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [8] a dále jeden 

z jeho prováděcích předpisů, vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. [16]. V této vyhlášce je také uveden 

základní početní stav členů jednotek SDH obcí a jejich minimální vybavení požární 

technikou a věcnými prostředky požární ochrany. 

Právy a povinnostmi obcí na úseku požární ochrany se zabývá Zákon č.128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů [10] a Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 

zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [22]. Postup při zřizování jednotek 

SDH obcí je výstižně popsán a srozumitelně formulován v Metodice pro zřizování 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, MV GŘ HZS ČR 2014 [5]. 

Pro pochopení problematiky pracovně právních vztahů mezi členy jednotky a obcí 

je nutné se seznámit se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [13] a Zákonem 

č. 262/1206 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. [12]. 

Způsob odměňování členů jednotek SDH obcí a jejich výkon služby je uveden 

v Zákoně č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pohotovost v rozpočtových a v některých 

dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů [14] a v Pokynu generálního 

ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 20. 9. 2007, kterým se stanoví zásady 

pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí 

[26] a v Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 6. 2009, 
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kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH 

podniků [27]. 

Technické podmínky, které musí osobní ochranné prostředky, věčné prostředky 

a požární technika splňovat jsou vypsány ve Vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů [17], ve Vyhlášce č. 69/2014 

Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany [18] a v Nařízení 

vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky [21]. 

Pro oblast rozpočtu je zejména důležitý zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů [11] a Vyhláška Ministerstva 

financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů [19].  

Z internetových stránek Rozpočet obce [37], kde jsou uveřejněny veškeré rozpočty 

obcí ČR, byly zpracovány údaje podrobných rozpočtů téměř 2600 obcí ČR a získána data 

potřebná pro správné stanovení ročního rozpočtu jednotek SDH obcí. 

V neposlední řadě bylo využito vlastních zkušeností, získaných v jednotce sboru 

dobrovolných hasičů Letovice, zařazené do kategorie JPO III a na praxi u jednotky 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. 

Veškeré poznatky z těchto zdrojů byly využity k získání přehledu o náležitostech 

potřebných ke správnému chodu jednotky SDH obcí jednotlivých kategorií a tím pádem 

k určení ročního rozpočtu těchto jednotek. 
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1. Legislativní a technické požadavky týkající se 

činnosti jednotek požární ochrany a jejich 

vybavení 

Zákony 

Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví 

občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a dalších 

mimořádných událostech. Najdeme zde povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy 

na úseku požární ochrany, ale i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany [8]. 

Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky 

a o změně některých zákon ve znění pozdějších předpisů 

V tomto zákonu je uvedena organizace, řízení a úkoly Hasičského záchranného sboru 

České republiky a dále práva a povinnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru 

České republiky [15]. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví jeho složky a jejich 

působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických 

a fyzických osobni při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních 

pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení některého z krizových stavů. 

Krizovými stavy se rozumí stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný 

stav [9]. 
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Vyhlášky 

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška stanovuje technické podmínky pro požární techniku. Konkrétně se jedná 

o zásahový požární automobil, včetně kontejnerového provedení, o dopravní automobil, 

automobilovou stříkačku, cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový hasicí automobil 

a kombinovaný hasicí automobil [17]. 

Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků 

požární ochrany. 

V této vyhlášce jsou stanoveny technické podmínky vybraných věcných prostředků 

požární ochrany, jejichž splnění je nutné pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární 

ochrany podle zákona o požární ochraně [18]. 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška v první části stanovuje plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany, 

barevné označené požární techniky, způsob zřizování, vnitřní organizaci a vybavení 

jednotek požární ochrany, organizaci řízení v jednotkách, podmínky akceschopnosti 

jednotek, zásady velení a činnosti hasičů u zásahu, zásady činnosti jednotek na úseku 

civilní ochrany a ochrany obyvatel. V druhé části stanovuje požadavky na odbornou 

způsobilost, způsob provádění, ověřování a osvědčování pravidelné odborné přípravy, 

základní odborné přípravy a odborné přípravy k získání odborné způsobilosti 

a k prodloužení platnosti tohoto osvědčení. Ve třetí části je uveden způsob prokazování 

oprávnění hasičů, udělování medailí a náležitosti označení stejnokrojů [16]. 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška vymezuje zásady koordinace složek integrovaného záchranného systému 

při společném zásahu, zásady spolupráce operačních středisek základních složek, 
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podrobnosti o úkolech operačních a informačních středisek, obsah dokumentace 

integrovaného záchranného systému, způsob zpracování této dokumentace a podrobnosti 

o stupních poplachů poplachového plánu, zásady a způsob zpracování, schvalování 

a používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu a zásady způsobu krizové 

komunikace a spojení v integrovaném záchranném systému [20]. 

 

Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V tomto nařízení jsou v první části uvedeny druhy dokumentace požární ochrany, 

obsah a vedení dokumentace požární ochrany. Ve druhé části minimální podmínky 

a rozsah poskytované péče zasahujícím osobám a ve třetí části systém pracovní 

pohotovosti členů jednotek SDH vybraných obcí mimo pracoviště a odměna za ni [22]. 

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. 

V nařízení je uveden postup při preventivní zdravotní prohlídce (vstupní, periodická, 

mimořádná, výstupní), organizace preventivních zdravotních prohlídek, způsob posouzení 

zdravotní způsobilosti zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání a člena jednotky [23]. 

 

Normy 

ČSN 73 5710 – Požární stanice a požární zbrojnice. 

V normě jsou stanoveny zásady pro projektování požárních stanic a požárních 

zbrojnic, určených pro výkon služby jednotek požární ochrany. Je tu upraven druh 

a velikost objektů, jejich umístění, komunikace pro požární techniku a parkoviště, dále 

zabezpečení výjezdu požární techniky na veřejnou komunikaci a specifikuje, jak má 

vypadat vnitřní a vnější dispozice a zvláštní vybavení předmětných objektů [29]. 
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ČSN EN 1846-2 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost 

a provedení. 

V této evropské normě se specifikovány obecné požadavky na bezpečnost a obecné 

(minimální) požadavky na provedení požárních automobilů uvedených normě ČSN EN 

1846-1 [30]. 
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2. Jednotky požární ochrany na území ČR 

Jednotka požární ochrany je organizovaný systém tvořený odborně způsobilými 

osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany 

(vybavení automobilů, agregáty, apod.). 

Základním posláním těchto jednotek je záchrana životů, zdraví a majetku obyvatel 

před požárem a poskytnutí účinné pomoci při mimořádných událostech, které ohrožují 

životy, zdraví a majetek obyvatel nebo životní prostředí a které vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací [31]. 

2.1. Druhy jednotek požární ochrany 

Jednotky PO se dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost 

v těchto jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO dělí na: 

1) jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje) – jsou součástí 

hasičských záchranných sborů a zřízeny státem; v těchto jednotkách vykonávají 

činnost příslušníci HZS kraje jako své povolání a to v pracovním poměru, 

 

2) jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (SDH obce) – zřizovány obcí (městem), 

činnost v těchto jednotkách vykonávají členové SDH obce na základě 

dobrovolnosti, v některých případech mohou členové vykonávat činnost 

v pracovním poměru k obci nebo HZS kraje,  

 

3) jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku) – zřizovány 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které vykonávají 

činnost buď se zvýšeným, nebo s vysokým požárním zatížením, činnost v těchto 

jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob jako své povolání a to v pracovním poměru, 

 

4) jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku) - zřizovány 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které vykonávají 
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činnost buď se zvýšeným, nebo s vysokým požárním zatížením, činnost v těchto 

jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob dobrovolně. 

Na každý druh jednotek jsou kladeny odlišné nároky a to z hlediska jejich operační 

hodnoty, ta je dána dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou 

dojezdu na místo zásahu, dále pak rozdílné požadavky na osoby, vykonávající činnost 

v těchto jednotkách, konkrétně na jejich odborné, zdravotní, fyzické a psychické 

způsobilosti [32]. 

2.2. Základní úkoly jednotek požární ochrany 

Mezi základní úkoly, které plní jednotka požární ochrany patří: provádění požárního 

zásahu podle dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil 

a prostředků, dále provádění záchranných prací při živelních pohromách a dalších 

mimořádných událostech a v neposlední řadě neprodlené podávání zprávy o svém výjezdu 

a zásahu svému územně příslušnému HZS kraje. Při zdolávání požáru spolupracuje 

s policií ČR a další orgány a plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Za výkon služby příslušníků, zaměstnanců podniků a členů zařazených v jednotkách 

PO se podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární o ochraně ve znění pozdějších předpisů 

rozumí všechna činnost směřující k předcházení požárů a jejich zdolávání, snižování 

následků živelních pohrom jiných MU včetně zvyšování akceschopnosti jednotky PO.  

Výkon služby se člení na dvě části:  

Organizační řízení – činnost směřující k dosažení stále organizační, technické a odborné 

způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. 

Operační řízení – činnost od převzetí zprávy o skutečnostech vyvolávající 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 na 

základnu [8]. 
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2.3. Jednotka HZS kraje 

Základním posláním HZS ČR je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před 

požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech (např. živelní pohromy, 

průmyslové havárie, atd.) [15]. 

HZS ČR je součástí základních složek integrovaného záchranného systému, ten 

zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádnou událost nebo při provádění 

záchranných a likvidačních prací [32]. Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů 

spolupracuje s ostatními složkami IZS, dále se správními úřady a jinými státními orgány, 

orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi 

a zahraničními subjekty [15]. 

HZS ČR v současnosti vykonává stěžejní roli i v přípravách státu na mimořádné 

události [14]. Ve své působnosti má ale i ochranu obyvatelstva, a to konkrétně od roku 

2001, kdy došlo ke sloučení Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) s Hlavním 

úřadem civilní ochrany [32]. 

 

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) tvoří: 

- generální ředitelství HZS ČR (organizační součástí Ministerstva vnitra), 

- 14 hasičských záchranných sborů krajů, 

- záchranný útvar (Hlučín a Zbiroh), 

- Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku Místku [14]. 

HZS kraje je organizační složkou státu a účetní jednotkou (příjmy a výdaje součástí 

rozpočtové kapitoly ministerstva). Jeho úkolem je zabezpečení plnění úkolů státní správy 

na úseku PO, IZS, ochrany obyvatelstva, civilní ochrany a krizového řízení [1]. 

HZS krajů se člení se na územní odbory, jejich základním článkem jsou pak stanice 

HZS krajů, které se ve většině případů nacházejí v obcích s rozšířenou působností. Na 

stanicích jsou dislokovány jednotky HZS krajů, ty představují síly a prostředky HZS 

určené pro výjezd k zásahům a mimořádným událostem. V jednotce HZS kraje vykonávají 
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službu příslušníci HZS kraje, jejich pracovněprávní vztah se řídí zákonem č. 361/2003 Sb., 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů [33]. 

 

2.4. Jednotka HZS podniku 

Jednotka je zřizována právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou za 

účelem plnění základních povinností jednotek požární ochrany v případě, že provozuje 

činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním zatížením, kterou určí HZS kraje. 

U právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která má celostátní působnost nebo 

působnost zasahující do dvou a víc krajů po souhlasu generálního ředitelství. HZS kraje 

vychází zejména z výsledků posouzení požární nebezpečí nebo dokumentace zdolávání 

požáru. Celkový počet zaměstnanců podniku a vybavení jednotky určí na základě výsledků 

HZS kraje. 

Velitele jednotky jmenuje nebo odvolává PO nebo PFO po vyjádření HZS kraje 

k jeho způsobilosti vykonávat danou funkci [8]. 

Službu vykonávají zaměstnanci podniku, jejichž pracovněprávní vztah se řídí 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci 

(obdobně jako příslušníci) mohou mít dobu služby rozdělenou rovnoměrně nebo 

nerovnoměrně.  

Nerovnoměrně rozvržená doba služby se organizuje zpravidla na 4 směny (A,B,C 

,D). Každá směna zajišťuje nepřetržitou připravenost jednotky po dobu 12 hodin. Práce 

zaměstnanců probíhá v různých pracovních cyklech, např. 1 den ranní směna – 1 den noční 

– 2 dny mezi-směnového volna nebo 2 dny ranní směna – 2 dny noční směna – 4 dny 

mezi-směnového volna [34]. 

2.5. Jednotka SDH obce 

Jednotka je zřizována a spravována obcí. Velitele této jednotky jmenuje a odvolává 

starosta města na základě vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat danou funkci. 

Přihlíží se také k návrhu občanského sdružení, které působí na úseku požární ochrany [8]. 
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Činnost v jednotce vykonávají její členové na základě dobrovolnosti. Tato činnost je 

při hašení požáru, při záchranných pracích a při jiných MU považována za výkon občanské 

povinnosti.  

K tomu, aby byla zvýšena akceschopnost a zkvalitněna činnost jednotky SDH obce 

mohou být do jednotek zařazeny osoby vykonávající tuto službu jako zaměstnání. O tomto 

rozhodnutí rozhoduje obec po projednání s HZS kraje. 

Zvláštní význam mají oproti jednotkám SDH obce zařazených do kategorie JPO III 

a JPO V jednotky  JPO II. Členové SDH daných obcí vybraných do kategorie jednotky 

požární ochrany JPO II jsou velitelem jednotky určeni, k pracovní pohotovosti mino 

pracoviště. Pracovištěm se rozumí požární zbrojnice. Pro systém pohotovosti je velitelem 

jednotky zpracováván plán výkonu služby členů jednotky, který stanovuje členy 

v pohotovosti pro provádění požárního zásahu nebo záchranných prací jednotkou PO. 

Členům jednotky v pracovním poměru je za pohotovost poskytována finanční odměna, ta 

činí v pracovní dny 15% ve dnech pracovního volna 25% průměrného hodinového výdělků 

dle zvláštního právního předpisu. Vyplácí se za každou hodinu vykonané pohotovosti, 

obdobně se postupuje u členů jednotky činných na základě dohody o pracovní činnosti. 

Výkon služby je organizován formou směn o minimálním početním stavu 4 členů na 

směnu (velitel, strojník, 2 hasiči). Střídání směn probíhá pravidelně po dnech nebo 

v týdenním režimu výkonu služby na stanici a v případě nařízené pohotovosti v místě 

bydliště [34]. 

 

2.6. Princip plošného pokrytí a jeho řešení 

Plošné pokrytí je systém, který spočívá v organizaci jednotek požární ochrany pro 

likvidaci požáru a záchranné práce na celém území České republiky.  Jeho záměrem je 

vytvoření takových vazeb mezi dobrovolnými, profesionálními a podnikovými jednotkami, 

které povedou ke zvýšení efektivnosti ve využití speciální požární techniky, odbornosti 

členů jednotek požární ochrany a účelnějšímu rozdělování dotací obcím pro jednotky SDH. 

Aktuální podoba plošného pokrytí jednotkami PO byla zavedena v roce 1994, čímž 

byla završená nová etapa organizace jednotek PO na celém území ČR. Základním 
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principem je plošně zajistit pomoc na celém území ČR ve stanoveném čase 

a s požadovaným množstvím sil a prostředků.  

O podobě plošného pokrytí na území rozhoduje kraj svým nařízením. Záleží tedy na 

každém kraji, jakou hustotu pokrytí jednotkami PO zvolí. Ovšem nemůže rozhodovat jen 

tak nahodile, ale podle určitého systému. Ten je uveden ve vyhlášce č. 247/2001 Sb., 

o organizování a činnosti jednotek PO. Cílem je stanovit stupeň a kategorii vzniku 

nebezpečí požáru a jiných MU hrozících v daném katastrálním území a následně určit 

počet, druh a kategorii jednotek PO a jejich dojezdové časy. Počet jednotek a jejich 

dojezdové časy v závislosti na stupni nebezpečí území obce jsou uvedeny v tabulce 1[1]. 

 

Tabulka 1: Počet jednotek a jejich dojezdové časy v závislosti na stupni nebezpečí obce [8] 

Stupeň nebezpečí  

území obce 

Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu  

na místo zásahu 

I 

A 2 JPO do 7 minut a další 1 JPO do 10 minut 

B 1 JPO do 7 minut a další 2 JPO do 10 minut 

II 

A 2 JPO do 10 minut a další 1 JPO do 15 minut 

B 1 JPO do 10 minut a další 2 JPO do 15 minut 

III 

A 2 JPO do 15 minut a další 1 JPO do 20 minut 

B 1 JPO do 15 minut a další 2 JPO do 20 minut 

IV A 1 JPO do 20 minut a další 1 JPO do 25 minut 

Pro účely plošného pokrytí území ČR jsou jednotky PO podle operační hodnoty 

rozděleny do následujících kategorií: 

a) S územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele 

- JPO I – jednotka HZS ČR, územní působnost zpravidla do 20 minut jízdy 

z místa dislokace, 

- JPO II – jednotka SDH obce, ve které členové vykonávají svoji službu jako 

svoje hlavní nebo vedlejší povolání, územní působnost do 10 minut jízdy 

z místa dislokace, tato jednotka zabezpečuje jeden (JPO II/1) nebo dva 

(JPO II/2) výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu (1+3), 
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- JPO III – jednotka SDH obce, ve které členové vykonávají službu dobrovolně, 

územní působnost zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, tato jednotka 

zabezpečuje jeden (JPO III/1) nebo dva (JPO III/2) výjezdy družstva minimálně 

o zmenšeném početním stavu (1+3), 

b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele 

- JPO IV – jednotka HZS podniku, 

- JPO V – jednotka SDH obce, 

- JPO VI – jednotka SDH podniku 

- JPO N – jednotka SDH obce nebo podniku nezařazená od plošného pokrytí 

kraje jednotkami PO. Požadavky stejné jako na u jednotky JPO V. Nezařazenou 

do plošného pokrytí je také požární hlídka. 

Jednotky mohou být využívány i mimo svůj územní obvod, jestliže dojde k dohodě 

se zřizovatelem [16]. Při výběru jednotek do jednotlivých kategorií se vychází zejména dle 

jejich operačních vlastností. Mezi tyto vlastnosti patří působnost jednotky a rychlost 

výjezdu [1]. Rychlost výjezdu jednotlivých kategorií jednotek PO je uveden v tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Výjezdové časy jednotlivých jednotek PO [31] 

Výjezdové časy jednotlivých jednotek PO 

Kategorie  

jednotky PO 
JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu 

[min] 
2 5 10 2 10 10 

Územní působnost 

[min] 
20 10 10 není  není není 

Druh jednotky PO HZS kraje SDH obce SDH obce 
HZS 

podniku 
SDH obce 

SDH 

podniku 

2.7. Předurčenost jednotek požární ochrany pro záchranné 

práce 

Předurčenost k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách 

Podle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací při silničních dopravních 

nehodách se rozlišují následující typy předurčeností: 
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A – jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních 

silnicích I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnicích I. třídy sloužících pro 

dálkovou a mezistátní dopravu určená MV – GŘ HZS ČR na návrh HZS kraje. Je 

vybavena rychlých zásahovým automobilem (RZA), nebo technickým automobilem (TA) 

minimální hmotností třídy L nebo cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS) ve 

speciálním technickém provedení minimální hmotnostní třídy M. Základní početní stav 

směny je zvýšen o 2 příslušníky. 

B – jednotka HZS kraje nebo jednotka vybrané obce zařazená do kategorie JPO II 

předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích určená MV-GŘ HZS ČR na návrh 

HZS kraje. Je vybavena RZA nebo TA minimální hmotnostní třídy L. 

C – jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích 

nebo jednotka SDH vybrané obce zařazené do kategorie JPO II (výjimečně JPO III) 

předurčená pro záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic 

I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnic I. třídy sloužících pro dálkovou 

a mezistátní dopravu určená územně příslušným HZS kraje.Je vybavena CAS ve 

speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M. 

D – jednotka SDH vybrané obce zařazená do kategorie JPO II nebo JPO III 

předurčená pro záchranné práce na silnicích II. a III. třídy. Je vybavena vozidly CAS nebo 

DA, které mají ve výbavě aspoň sadu ručních vyprošťovacích nástrojů. 

E – jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřábem s nosností výložníku do 

20 tun a lanovým navijákem do 40 tun. 

F – jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel. Je 

vybavena vyprošťovacím automobilem (VYA) nebo automobilovým jeřábem s nosností 

výložníky nad 20 tun [27]. 

Předurčenost k zásahům na nebezpečné látky 

Podle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací při haváriích nebezpečných 

látek se rozlišují následující typy předurčeností: 
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O – jednotka HZS kraje určená, která je určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií 

nebezpečných látek. Zajišťuje pohotovost skupiny tvořenou 3 specialisty na nebezpečné 

látky k výjezdu nad rámec základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje. 

Maximální doba dojezdu z místa dislokace je 120 minut. 

S – jednotka HZS kraje určená MV – GŘ HZS ČR na návrh HZS kraje dislokovaná 

zpravidla v místech hlavních přepravních tras nebezpečných látek tak, aby maximální doba 

dojezdu z místa dislokace byla 40 minut. 

Z – každá jednotka HZS kraje nezařazená do předurčeností “O” a “S” nebo jednotka 

SDH vybrané obce zařazená do kategorie JPO II určená územně příslušným HZS kraje 

[27]. 
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3. Postup při zřizování jednotky SDH obce 

3.1. Projednání možnosti zřízení jednotky SDH obce 

V první fázi je nutné nejprve projednat zřízení jednotky SDH obce v zastupitelstvu 

obce. Předtím než k tomu dojde, je nutno pověřit vhodnou osobu, která zajistí zpracování 

podkladů pro rozhodnutí o tom, zda zřídit jednotu obce nebo vytvořit společnou jednotku 

PO.  

Zřízení samostatné jednotky SDH obce, její kategorii v plošném pokrytí území kraje 

jednotkami PO a její využitelnost po zřízení, zajištění základní činností jednotky 

a evidenční číslo jednotky je potřeba projednat s příslušným územním odborem HZS kraje.  

Zřízení společné jednotky je nejdříve nutné projednat se subjekty v okolí, které mají 

povinnost zřídit jednotku PO a mají tuhle jednotku i fyzicky zřízenu. Subjekty musí 

zasahovat na území obce, která chce zřídit společnou jednotku, v prvním stupni požárního 

poplachu a musí být schopny zabezpečit potřebný počet sil a prostředků při splnění 

požadované doby jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí 

uvedené v příloze 1 zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně. Poskytuje-li některý 

s těchto subjektů vhodnou jednotku PO a souhlasí se zřízením společné jednotky PO je 

ještě nutné souhlasné stanovisko územně příslušného HZS kraje [5]. 

 

3.2. Nábor členů pro jednotku a jejich minimální počet 

Nábor členů jednotky SDH obce je dobré konzultovat s HZS kraje a s místními 

organizacemi působícími na úseku požární ochrany. Existují různé možnosti, které lze 

zvolit pro nábor členů, např. vyhlášení určitého časového období, kdy se zájemci mohou 

přihlásit na určeném místě; vyhlášení termínů, ve kterých se zájemci mají možnost dostavit 

na určité místo [5]. Počet hasičů v jednotce SDH obce určuje zřizovatel jednotky ve 

zřizovací listině, nesmí být však nižší než je základní stav pro jednotlivé kategorie jednotek 

PO. Počet musí umožňovat plnění základních úkolů jednotky a její akceschopnost. 
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Minimální početní stav hasičů zařazených do jednotky SDH obce, včetně funkčního 

složení je uveden v tabulce 3. Pokud je jednotka s územní působností předurčena 

k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva, je možné minimální početní stav členů 

navýšit o potřebné množství [25]. 

 

Tabulka 3: Minimální početní stav členů jednotky SDH obce [16] 

Vnitřní organizace 

v jednotce 

Kategorie jednotky 

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

Velitel 1 1 1 1 1 1 

Velitel družstva 2 5 2 5 2 2 

Strojník (řidič) 3 6 4 6 2 2 

Hasič 6 12 5 12 4 4 

Celkem 12 24 12 24 9 9 

Z toho členů v pohotovosti 4 8 4 8 4 4 

 

Členem jednotky SDH obce se může stát každý, který splňuje následující předpoklady: 

- má zájem o práci v jednotce (dlouhodobý), 

- dovršil požadovaného věku, tzn. minimálně 18 let, 

- fyzická zdatnost (fyzická náročnost u zásahů, práce ve ztížených podmínkách 

a vždy v osobních ochranných pracovních prostředcích s nezanedbatelnou 

hmotností), 

- zdravotní způsobilost (např. pro práci s izolačním dýchacím přístrojem), 

- spolehlivost a zodpovědnost (týmová práce, důležitá vzájemná důvěra mezi 

členy), 

- občanská bezúhonnost [33]. 

3.3. Zřízení jednotky 

Jednotka SDH obce může být zřízena v případě, že má požadovaný základní počet 

členů pro danou kategorii JPO. Dále je nutné mít souhlasné stanovisko od územního 

odboru HZS kraje a v případě společné jednotky i od subjektu oprávněného a schopného 
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provést zásah svojí jednotkou na území obce. V případě, že jsou všechny tyto náležitosti 

provedeny, zastupitelstvo obce rozhodne o konečné formě zřízení jednotky – jednotka jako 

součást obecního úřadu nebo organizační složkou obce, resp. společné zřízení jednotky 

PO. Posledním důležitým krokem, je určit komu velitel jednotky bude odpovídat za činnost 

jednotky a za zajištění její akceschopnosti (zpravidla starosta) [5]. 

Dokumentaci pro zřízení jednotky SDH obce, požární hlídky nebo společné jednotky 

požární ochrany tvoří: 

- zřizovací listina (pokud je zřizována jednotka SDH obce nebo požární hlídka), 

- příslušná smlouva, v případě že je zřizována společná jednotka PO, 

- stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky, 

- seznam členů a dokumentace o jejich odborné způsobilosti a doklad potvrzující 

jejich zdravotní způsobilost pro výkon činnosti v jednotce SDH obce [22]. 

Doporučený vzor zřizovací listiny jednotky SDH obce je uveden v příloze A. 

3.4. Zdravotní prohlídky nových členů 

Členové jednotky SDH obce jsou dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

povinni podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám. Mezi 

preventivní prohlídky patří vstupní, periodická, mimořádná a výstupní zdravotní prohlídka. 

Veškeré prohlídky zabezpečuje a hradí obec [8]. 

Vstupní zdravotní prohlídku je povinen podstoupit každý člen jednotky před 

zahájením výkonu činnosti v jednotce SDH obce. Při této zdravotní prohlídce se provede 

komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže 

a podpůrného a pohybového aparátu, dále pak orientační neurologické vyšetření 

a orientační chemické vyšetření moči.  Před určením člena k používání izolačního 

dýchacího přístroje se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření 

(EKG). Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření je možné provést i jiná 

odborná vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti [23]. 

Pokud bude hasič členem jednotky SDH obce a současně příslušníkem HZS kraje, 

tzv. výjezdový hasič, nebo zaměstnancem HZS podniku nemusí být zdravotní prohlídce 
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podroben.  Tento člen musí ovšem doložit kopii poslední platné zdravotní prohlídky 

provedené v rámci jeho povolání. Příslušníci HZS ČR, kteří nejsou zařazeni v jednotce 

HZS kraje nebo příslušníci ostatních bezpečnostních sboru, se musí zdravotní prohlídce 

podrobit, jelikož mohou mít při své práci zdravotní úlevy, které nemusí být vyhovující pro 

činnost v jednotce SDH obce [5]. V případech, kdy je člen zároveň zaměstnancem podniku 

zařazeným v SDH podniku, podstoupí preventivní zdravotní prohlídku pouze tehdy,  

bude-li v jednotce SDH obce vykonávat činnost s vyššími nároky na zdravotní způsobilost 

než činnost, kterou bude vykonávat v pracovním či obdobném poměru [23]. 

Periodická zdravotní prohlídka člena jednotky SDH se provádí jednou za 2 roky 

a postupuje se při ní obdobně jako při vstupní zdravotní prohlídce. 

Preventivní prohlídku členů jednotky SDH obce, kteří vykonávají činnost v jednotce 

jako své zaměstnání, provede lékař zdravotnického zařízení poskytující zaměstnavateli 

(zřizovateli jednotky SDH obce) závodní preventivní péči. U členů jednotky SDH obce, 

kteří činnost v této jednotce nevykonávají jako svoje zaměstnání, provede preventivní 

prohlídku praktický lékař, u něhož je jednotlivý člen jednotky registrován, a to na základě 

žádosti příslušné obce, která jednotku PO zřizuje. Příslušný lékař vydá na základě 

preventivní prohlídky lékařský posudek, ve kterém je uvedeno, zdali je člen schopen 

vykonávat danou funkci v jednotce SDH obce [23]. 

 

3.5. Uzavření smluvních vztahů se členy jednotky 

Obec uzavírá s každým členem jednotky pracovně právní vztah dle zákoníku práce 

[12]. Druh pracovně právního vztahu vychází z jednání zastupitelstva obce, při kterém se 

schvalovalo zřízení jednotky SDH. 

Doporučené uzavření pracovně právního vztahu: 

- jednotky kategorie JPO V a JPO N – formou dohody o provedení práce, 

jelikož se u těchto kategorií nepředpokládá větší četnost zásahů a celkový počet 

hodin odpracovaných z důvodu činnosti v jednotce zpravidla nepřesáhne 

150 hodin ročně, 
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- jednotky JPO III – formou dohody o provedení práce, ale pouze není-li 

u těchto jednotek předpoklad většího počtu zásahů. Pokud se v praxi ukáže, že 

150 hodin ročně není dostačující, je vhodnější forma dohody o pracovní 

činnosti (tzv. poloviční úvazek), 

- jednotky JPO II – formou dohody o pracovním poměru, většinou však na 

zkrácený úvazek. Na základě pracovního poměru je možné po členu požadovat 

pohotovost mimo pracoviště, neboť je tu předpoklad pohotovosti podle rozpisu 

směn z důvodu většího počtu zásahů a požadavku výjezdu do 5 minut od 

vyhlášení poplachu. Dá se také předpokládat větší objem hodin odborné 

přípravy (předurčenost na dopravní nehody nebo nebezpečné látky) a větší 

i složitější technické vybavení, tudíž i časově náročnější údržba, 

- jednotky JPO II (výjimečně JPO III) – formou uzavření pracovního poměru 

na plný úvazek u vybraných členů jednotky, např. s velitelem jednotky nebo 

s určeným strojníkem. Tyto osoby se mají za úkol starat o dokumentaci 

jednotky, údržbu techniky a věcných prostředků [5]. 

Při uzavírání pracovně právních vztahů se kromě zákoníku práce vychází i z pokynu 

generálního ředitele HZS ČR [27], který upravuje zásady pro výkon služby a odměňování 

v jednotkách kategorií JPO II a JPO III. Vzor dohody je uveden v příloze B. 

 

3.6. Jmenování velitele jednotky 

Jmenováním a odvoláváním velitele jednotky SDH obce je dle zákona č. 133/1985 

Sb. pověřen starosta obce. Přihlíží však k návrhu občanské organizace působící na úseku 

požární ochrany dané obce [8]. 

Vhodný postup pro volbu velitele jednotky SDH obce: 

1) Volby ve sboru – zvolení velitele v občanském sdružení SDH (v tomto případě 

zatím jako velitel SDH, nikoli jednotky SDH). 

2) Navržení zvolené osoby starostovi obce zřizující jednotku SDH pro výkon velitele 

jednotky SDH obce. 
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3) Odeslání žádosti o vyjádření ke jmenování navrženého územnímu odboru HZS 

kraje. 

4) Po obdržení kladného vyjádření HZS kraje vydání jmenovací listiny nového 

velitele jednotky SDH obce [36]. 

Velitel jednotky stejně jako velitel družstva SDH obce musí mít autoritu mezi členy 

jednotky a potřebné znalosti a dovednosti stanovené pro funkci hasič, ověřené minimálně 

jednoroční praxí pro získání odborné způsobilosti pro tuto funkci. Dále musí mít potřebné 

znalosti a dovednosti pro: 

- vedení a řízení činnosti družstva a jednotky při plnění základních úkolů 

stanovených jednotkám PO (včetně organizace a provádění odborné přípravy), 

- řízení zásahu jednotek v rozsahu 1. stupně poplachu, 

- koordinaci složek integrovaného záchranného systému při zásahu [6]. 

Vhodné je jmenovat také zástupce velitele jednotky, aby byla zachována kontinuita 

řízení pro případ jeho nepřítomnosti. V pracovně-právním vztahu s velitelem jednotky by 

měl být řešen i vztah mezi velitelem jednotky a zřizovatelem.  Jedná se především o jeho 

práva a povinnosti vůči zřizovateli, patří sem například: 

- předkládání zpráv o činnosti jednotky, 

- nakládání s majetkem, 

- výkazy odpracovaných hodin členů, 

- výkazy pro odměny či platy členů, 

- povolování jízd [5]. 

3.7. Vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO 

Pro úspěšný zásah musí být jednotky PO vybaveny požární technikou a věcnými 

prostředky. Jejich jednotlivé množství se odvíjí od kategorie, do které je jednotka PO 

zařazena. Minimální vybavení jednotek SDH obcí se nachází v příloze 4 vyhlášky 

č.247/2001 Sb. a je uvedeno v tabulce 4 [16]. 
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Tabulka 4. Minimální vybavení jednotek SDH obcí [16] 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany 

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

Cisternová automobilová 

stříkačka v základním 

provedení (CAS) 

1 1 1 1 1
1)

 1
1)

 

Dopravní automobil 1 1 1 1 1
1)

 1
1)

 

Odsavač kouře nebo 

přetlakový ventilátor 
1

1)
 1

1)
 1

1)
 1

1)
 1

1)
 1

1)
 

Motorová stříkačka 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1 1 

Izolační dýchací přístroj  4 8
1)

 4 8
1)

 4 4
1)

 

Vozidlová radiostanice 
požární ochrany 

2 2 2 2 - - 

Požární radiostanice požární 
ochrany 

2 4 2 4 1
1)

 1
1)

 

Mobilní telefon 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 

 

Pozn: 

1) Jednotka SDH obce je uvedena uvedenou požární technikou a prostředky požární ochrany, 

pouze pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, 

jejich ochranu před požáry a MU jednotka zabezpečuje. Do celkového počtu izolačních 

dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se také započítávají 

tyto prostředky umístěné v požární technice ve vybavení jednotky.  

Kromě minimálního vybavení uvedeného v tabulce výše, je jednotka SDH obce 

vybavována další požární technikou a věcnými prostředky PO nebo jinými prostředky, 

pakliže je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, haváriích, 

při živelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva. Nadstandardní vybavení platí 

i v případech odůvodněných havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požárů, 

jejichž ochranu (např. před požáry) jednotka PO zabezpečuje. Vybavení jednotek požární 

technikou a věcnými prostředky PO může být za těchto předpokladů zvýšeno až na jedna 

a půl násobek hodnot uvedených v tabulce 4 [16]. 
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Jednotky SDH obce mohou být také vybaveny výškovou technikou a to za 

předpokladu, že: 

- v obci je více než 10 % budov s více než 5 nadzemními podlažími 

- není uskutečnitelná přeprava automobilového žebříku nebo automobilové 

plošiny z jiné stanice nebo jednotky do 15 minut [16]. 

Jednotce SDH obce je mimo vybavení technikou a věcnými prostředky nutno zajistit 

systém pro vyrozumění členů jednotky SDH obce o vyhlášení poplachu jednotce SDH 

obce. Využívá se zpravidla sirén a místního rozhlasu v obci, doplněných dalšími 

prostředky a systémy (např. pagery, zasílání textových nebo hlasových zpráv na mobilní 

telefony členů jednotky) [5]. 

 

3.8. Vybavení členů jednotky osobními a společnými 

ochrannými pracovními prostředky 

Každý zaměstnavatel (zřizovatel jednotky SDH obce) je podle zákoníku práce 

povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců (hasičů) s ohledem na rizika, 

která se při dané práci hrozí. Není-li tyto rizika schopen zaměstnavatel (zřizovatel jednotky 

SDH obce) odstranit nebo dostatečně omezit, je povinen poskytnout zaměstnancům 

(hasičům) osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou 

ochranné prostředky, které mají za úkol chránit zaměstnance (hasiče) před riziky, nesmí 

ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při jejich činnosti a musí odpovídat požadavkům 

stanoveným právními předpisy nebo technickými normami [12]. 

Osobní ochranné prostředky, které jsou hasičům poskytovány při výkonu služby 

(práce) na místě zásahu, při provádění praktického výcviku, při taktickém nebo 

prověřovacím cvičení a při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva v jejich 

minimálním rozsahu jsou uvedeny v tabulce 5 [5]. 
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Tabulka 5: Minimální rozsah osobních ochranných prostředků u jednotek SDH obcí [5] 

Druh osobního ochranného prostředku Počet pro 1 hasiče 

Pracovní stejnokroj II (bavlna 100%; směs bavlny 
a syntetických materiálů -  směsné se nesmí se použít 

při zásahu!!)  

Blůza 1 

Kalhoty  1 

Čepice k pracovnímu stejnokroji II 1 

Ochranný oděv pro hasič třívrstvý (kalhoty+blůza) - doporučeno u JPO II 
a JPO III 

1 

Ochranný oděv pro hasiče jednovrstvý pro likvidování požárů ve venkovním 
prostředí (kalhoty+blůza) - doporučeno o JPO V a JPO N, pokud je jednotka 

vybavena PS II z aramidových vláken (Nomex apod.), pak PS II nahrazují 

jednovrstvý ochranný oděv 

1 

Přilba pro hasiče (s mrazuvzdorností nižší než -15°C) 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 

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti osobních ochranných pracovních prostředků, 

lze ochranný oděv v prvním roce zakoupit pouze pro družstvo o zmenšeném početním 

stavu (3+1) s tím, že bude sloužit všem členům jednotky. Toto řešení by však mělo být 

jenom dočasným řešením a to především z důvodu hygienického hlediska [5]. 

Vybavování jednotky společnými ochrannými pracovními prostředky se odvíjí 

zejména od činností, které jsou od dané jednotky požadovány. Tyto prostředky nejsou 

zpravidla přidělovány každému členu jednotky, ale jsou umístěny na takovém místě, že je 

v případě potřeby při specifické situaci bude moci každý člen jednotky využít. Mezi 

společné ochranné pracovní prostředky patří například: 

- autonomní dýchací přístroj, 

- protichemický ochranný oděv, 

- lékařské rukavice pro jednorázové použití, 

- kukla pro práci s nebezpečným hmyzem, 

- ochranná přilba pro práci s motorovou pilou, 

- pracovní polohovací systém, 
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- věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

[25]. 

3.9. Zajištění odborné způsobilosti pro členy jednotky 

Základní odborná příprava 

Členové jednotky SDH mohou vykonávat svoji službu při zdolávání požáru až po 

absolvování základního odborné přípravy [8]. Přípravu provádí velitel jednotky SDH 

a musí ji podstoupit každý člen nejpozději do jednoho roku od zařazení do jednotky SDH 

a to nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin [16]. V případě, že jsou členy jednotky 

i osoby, které vykonávají v jednotce služby jako zaměstnání, musí podstoupit základní 

odbornou přípravu formou nástupního odborného výcviku a to ve vzdělávacím zařízení 

MV- generálního ředitelství HZS ČR [5]. 

Pravidelná odborná příprava 

Členové jednotky SDH jsou dále povinni se zúčastňovat pravidelné odborné přípravy 

v určeném rozsahu [8]. Stejně jak základní, tak i pravidelnou přípravu organizuje, řídí 

a ověřuje velitel jednotky SDH. Pravidelné odborné přípravy se zúčastňují všichni hasiči 

a zahrnuje: 

- prohlubování odborných znalostí, 

- tělesnou přípravu, 

- prověřovací a taktické cvičení [16]. 

Témata pravidelné odborné přípravy stanovuje velitel dobrovolné jednotky PO na 

výcvikový rok. Vychází přitom z předurčenosti jednotky k záchranným pracím nebo 

k ochraně obyvatelstva, z normy znalosti hasičů a dále z témat pravidelné odborné přípravy 

jednotek PO a příslušníků HZS ČR na kalendářní rok, který vydává MV – generální 

ředitelství HZS ČR. Pravidelná odborná příprava člena jednotky probíhá nejméně 

v rozsahu 40 hodin za kalendářní rok. U jednotek SDH obcí zařazených do kategorie 

JPO II a JPO III se doporučuje minimálně 40 % (16 hodin) odborné přípravy členů 

dobrovolných jednotek PO vykonávat ve spolupráci s HZS kraje na stanicích HZS kraje, 
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nejlépe však v těch, v jejichž hasebním obvodu je jednotka SDH obce dislokována. 

Příprava na stanicích HZS kraje probíhá formou stáže členů nebo celé jednotky SDH [28]. 

 

Odborná příprava a odborná způsobilost strojníků, velitelů družstev a velitelů 

dobrovolných jednotek PO 

Strojníci, velitelé družstev a velitelé jednotek SDH mohou své funkce vykonávat 

pouze s požadovanou odbornou způsobilostí. Svou odbornou způsobilost prokazují při 

ustanovení do funkce, nejpozději ovšem do 1 roku do ustavení do dané funkce, zkouškou 

odborné způsobilosti platnou po dobu 5 let od vykonání zkoušky. Odborná příprava výše 

uvedených funkcí se dělí na dva druhy: 

a) odborná příprava k získání odborné způsobilosti – provádí se v odborných 

kurzech vzdělávacích zařízení MV – GŘ HZS ČR, u HZS krajů nebo ve 

vzdělávacích zařízeních určených MV- GŘ HZS ČR podle rozsahu a osnov 

vydaných MV – GŘ HZS ČR, 

 

b) odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti – 

provádí a organizuje HZS kraje podle rozsahu a osnov vydaných MV – GŘ HZS 

ČR [28]. 

 Jednotlivé kurzy odborné přípravy k získání odborné způsobilosti pro členy jednotky 

SDH obce a rozsah jednotlivých kurzů pro získání odborné způsobilosti a pro prodloužení 

odborné způsobilosti je uveden v příloze A. 
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4. Finanční zabezpečení jednotky SDH 

4.1. Rozpočet obce 

Zřizovatel (obec) jednotky SDH obce má dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, povinnost zabezpečit finanční a materiálové potřeby dané jednotky [8]. Finance 

poskytnuté obcí, jsou základním zdrojem zabezpečení jednotky.  Mezi náklady, které obec 

financuje, patří například: provozní náklady, revize věcných prostředků, údržba a oprava 

požární techniky a zbrojnice, obnova technického vybavení, atd. Provozní náklady tvoří 

nezanedbatelnou částku v rozpočtu jednotky SDH obce. Do těchto nákladů spadají 

pohonné hmoty, energie (voda, topení, elektrická energie), dále školení členů jednotky 

a jejich lékařské prohlídky, cestovné, refundace mzdy, atd. Vybavení pořízené jednotkou je 

majetkem města a to ho poskytuje jednotce pouze do užívání. Každý rok se provádí 

inventarizace majetku.  

4.2. Dotace od MV – GŘ HZS ČR ve spolupráci s kraji 

Kraj hradí dle zákona o PO k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami 

PO náklady jednotkám SDH vybraných obcí, které jsou spojené se zásahy mimo jejich 

územní obvod a dále se podílí na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově 

požární techniky [8]. 

Účelová neinvestiční dotace pro jednotku SDH obce 

Účelová neinvestiční dotace má následující strukturu: 

1) Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce ve formě 

příspěvku: 

a) na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II – pro rok 2015 činí 

tento příspěvek částku 120 000 Kč na uvedenou jednotku, pokud daná obec 

zabezpečuje výjezd dvou družstev, činí tento příspěvek 240 000 Kč, 

b) na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu 

v jednotce SDH vybrané obce (kategorie JPO II nebo JPO III) jako svoje 



  30 
 

zaměstnání v pracovním poměru. Rozsah pracovního úvazku musí činit 

minimálně 40 % plné týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na 

požární ochranu. Na každého zaměstnance se poskytuje dotace (příspěvek) ve 

výši 50 000 Kč. 

 

2) Výdaje na odbornou přípravu – jedná se o odbornou přípravu strojníků, velitelů 

družstev a všech jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo k jejímu 

prodloužení, dále pak specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí, 

taktická a prověřovací cvičení pořádaná HZS kraje. Dotace je obcím poskytována 

v závislosti na délce kurzu jejich velitele nebo strojníka. V loňském roce byla 

jednotkám SDH obcí poskytnutá celková částka ve výši 12 151 000 Kč. 

 

3) Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně 

příslušného KOPIS HZS kraje mimo jeho územní obvod 

 

4) Výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy – do této položky jsou také 

zahrnuty neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky 

a věcných prostředků požární ochrany (spojové prostředky, ochranné oděvy pro 

hasiče, apod.) jednotky SDH obce kategorie JPO II, JPO III a v některých 

případech JPO V. 

Jednotlivé srovnání poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do 

rozpočtu krajů v letech 1999 až 2014 je uveden v tabulce 6 [41]. 
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Tabulka 6: Neinvestiční dotace od MV - GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů v letech 1999 – 2014 [41] 

Rok   
Celkový poskytnutý objem 

účelové neinvestiční dotace [Kč] 
Rok 

Celkový poskytnutý objem 

účelové neinvestiční dotace [Kč] 

1999 70 000 000 2007 55 310 000 

2000 50 000 000 2008 99 970 000 

2001 50 000 000 2009 105 486 000 

2002 50 000 000 2010 76 962 000 

2003 50 000 000 2011 59 788 000 

2004 52 500 000 2012 54 160 000 

2005 52 500 000 2013 359 997 000 

2006 53 800 000 2014 61 400 000 

 

Účelová dotace v rámci reprodukce požární techniky 

Z důvodu zastaralé požární techniky jednotek SDH obcí (především cisternové 

automobilové stříkačky) byly MV-GŘ HZS ČR poskytnuty obcím od roku 2000 dotace na 

více než 350 těchto automobilů. Až do roku 2009 činila dotace na jednu CAS 2,5 mil. Kč, 

v roce 2010 tato částka klesla na 2 mil. Kč a od roku 2011 se poskytuje dotace ve výši 

1 mil. Kč a to pouze pro 10 obcí ročně. Klesající částky dotací jsou ovlivněny především 

snižováním rozpočtu HZS ČR. Do roku 2009 byla obcím také poskytována dotace na 

vybudování a modernizaci jejich systému varování obyvatelstva a pro jejich jednotky SDH 

byly poskytovány příspěvky na rekonstrukci a výstavbu hasičských zbrojnic (v rámci 

tzv. poslanecké iniciativy) [41]. 

Pro rok 2015 byly finance na reprodukci požární techniky opět navýšeny a to 

z důvodu založení fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Jedná se o fond, do 

kterého je odváděno pojišťovnami 3 % z přijatého pojistného. Takto získané prostředky 

jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí 

ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. V tomto roce by měli být poskytnuty dotace 30 až 35 

obcím [36]. 

Kromě dotací na požární techniku byla vybraným obcí od roku 2000 převedena 

z HZS ČR starší technika, která byla vyřazena v rámci obměny vozového parku u HZS 

ČR. Jednalo se přibližně o 500 kusů CAS. 
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Přehlede investičních dotací pro obce v letech 2001 až 2014 je uveden v tabulce 7 

[41]. 

Tabulka 7: Přehled investičních dotací poskytnutých obcím v letech 2001 – 2014 [41] 

Rok 
Investiční dotace pro 

jednotky SDH obcí [Kč] 
Rok 

Investiční dotace pro 

jednotky SDH obcí [Kč] 

2001   35 991 000 2008 122 135 000 

2002   32 000 000 2009 115 398 000 

2003   16 000 000 2010 100 095 000 

2004   37 389 000 2011      9 931 000 

2005   78 378 000 2012    16 622 000 

2006 196 259 000 2013    10 000 000 

2007 200 884 000 2014    10 000 000 

 

4.3. Evropské fondy 

Sbory dobrovolných hasičů obce, mohou v letech 2014 - 2020 čerpat z Evropské 

unie finanční prostředky na vybavení jednotek technikou a vylepšení požárních zbrojnic. 

Zřizovatelé sborů (obce) mohou realizovat své projekty v rámci Integrovaného regionální 

operačního programu (IROP). Pro úspěšnou žádost, musí obec spadat do území, kterému 

hrozí například záplavy, sucha, větrné smrště nebo technické a technologické havárie. 

Dotace z EU je určena výhradně pro zřizovatele jednotek zařazených do kategorie 

JPO II a JPO III. Právě tyto jednoty totiž mohou zasahovat i mimo území své obce a jsou 

zařazeny do systému tzv. plošného pokrytí [38]. 

4.4. Rozpočet SDH 

Na činnost jednotky SDH obce může přispívat i Sbor dobrovolných hasičů, tedy 

občanské sdružení na poli požární ochrany. Tyto finance získává Sbor dobrovolných 

z pořádání kulturních akcí nebo z ostatních činností, které v obci vykonává (např. sběr 

železného šrotu). Příspěvek bývá využit na zkvalitnění vybavení jednotky, jedná se 

například o nákup věcných nebo osobních ochranných pracovních prostředků. V případě 
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pořízení tohoto vybavení je na základě smlouvy o zápůjčce poskytnuto toto vybavení 

jednotce SDH obce. Obec hradí provoz, revize a opravy daných prostředků. 

4.5. Příspěvek od soukromého subjektu 

Soukromé subjekty, tedy právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby mohou 

věnovat finanční nebo věcný dar určený na činnost jednotky nebo zkvalitnění vybavení 

jednotky SDH obce. Dary mohou být poskytnuty Sboru dobrovolných hasičů. Za této 

situace se postupuje podle toho, jak je uvedeno výše, nebo jednotce SDH obce, což 

znamená, že se stává dar majetkem města. 
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5. Tvorba rozpočtu obce a jeho skladba 

Obce zajišťují širokou škálu služeb a disponují k tomu značnými finančními 

prostředky. Nástrojem, který usnadňuje řízení všech aktivit a přidělování potřebných 

prostředků je rozpočet [4]. Ten je u obce i města základem finančního hospodaření 

městských samospráv. Sestavuje se zpravidla na jeden kalendářní rok a vyjadřuje 

ekonomickou soběstačnost samosprávních územních celků [2]. V současně době se v ČR 

sestavuje rozpočet, který člení příjmy a výdaje na běžné a kapitálové. U běžných operací 

není ve většině případů předem určena účelová vazba mezi určitými druhy příjmů a výdajů 

rozpočtu, ovšem u kapitálových operací tuto vazbu najdeme. Účelově se sleduje použití 

účelových dotací pouze v případech, kdy jsou poskytovány na určitý druh potřeb na rozdíl 

od neúčelových dotací, a to jak běžných, tak i kapitálových. 

Běžné příjmy se dělí na daňové, nedaňové, transfery a přijaté sdružené finanční 

prostředky. Mezi kapitálové příjmy patří příjmy z prodeje majetku, z prodeje akcií 

a majetkových podílů, kapitálové transfery, přijaté sdružené finanční prostředky na 

investice, přijaté úvěry, příjmy z emise komunálních obligací a přijaté splátky půjček. 

Pod běžné (neinvestiční) výdaje spadají například tyto položky: mzdy a platy, 

povinné pojistné za zaměstnance, výdaje za materiál, energie, nájemné, úroky, pokuty, atd. 

Mezi kapitálové (investiční) výdaje se řadí výdaje za hmotný a nehmotný majetek, za 

nákup cenných papírů, kapitálové poskytnuté dotace různým subjektům, atd. [3]. 

5.1. Metody rozpočtu 

5.1.1. Přírůstková metoda 

Jedná se o nejjednodušší a v současné době stále nejběžnější metodu. Jde o úpravu 

rozpočtu z minulého roku spočívající v navýšení určitým koeficientem. Tento koeficient 

může v některých položkách vycházet z růstu cenové hladiny (např. růst ceny PHM, 

věčných prostředků), v jiných třeba demografických změn (např. nárůst počtu hasičů). 

Velkou výhodou tohoto rozpočtu je jednoduchost a rychlost jeho vytvoření. 
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Nevýhod může být však hned několik. Tou nejvážnější je, že se předpokládá, že byl 

rozpočet v předešlých letech stanoven správně. Pokud tomu tak není, chyba, ke které 

došlo, byla konzervována, případně dochází i k jejímu zvýšení. Dalším problémem je 

problematické zachycení jednorázových akcí [4].  

5.1.2. Přístup nulové základny 

Teoreticky lze za vhodnější metodu rozpočtování označit tzv. přístup nulové 

základny. Avšak při této aplikaci je nutné postupovat velice komplexně. Nejdříve je nutné 

vytvořit seznam všech služeb, činností a akcí, které chce daný subjekt obce v rozpočtovém 

období realizovat. Ke každé z položek z tohoto seznamu je nutné vypočítat náklady a jejich 

součet představuje objem budoucích výdajů. 

Může nastat ovšem problém s tím, že výdajové nároky jsou vyšší než odhadované 

příjmové zdroje. Za tohoto předpokladu musí obec redukovat některé akce či rozsah 

poskytovaných služeb. Z výše uvedeného vyplývá, že oproti přírůstkové metodě je přístup 

nulové základny podstatně pracnější, ovšem tvorba rozpočtu je transparentnější a je 

schopná zohledňovat i jednorázové akce [4]. 

5.1.3. Rozpočtování podle výkonu 

U některých činností obcí lze použít tzv. rozpočtování podle výkonu. Jedná se 

o aktivity, u kterých je jednoznačně určit objem výstupů (např. počet lidí obsloužených 

v knihovně, počet důchodců s pečovatelskou službou, atd.). V rámci rozpočtování jsou 

tedy těmto činnostem přiřazeny cílové hodnoty a podle toho jsou poskytovány 

i prostředky. Nedojde-li k naplnění cílové hodnoty, dochází k omezení prostředků [4]. 

5.1.4. Programové rozpočtování 

Nejpokročilejším způsobem rozpočtování je využití programů. Struktura daného 

rozpočtu není navázána na členění obecního úřadu, ale vychází na základě účelnosti. 

Základem tohoto rozpočtu je stanovení cílů, kterých má být dosaženo. Tyto cíle jsou 

následně strukturovány podle jejich míry účelnosti nebo podle toho, jaký přínos mají pro 

místní komunitu. Pokud jsou známy cíle, je možné stanovit míru efektivnosti, což je poměr 
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mezi užitky (přínosy) a náklady. Při konfrontaci se zdroji, které jsou k dispozici, následně 

dochází k vyškrtnutí aktiv s nejmenší mírou efektivnosti [4]. 

5.2. Rozpočtová skladba 

Vedle podoby rozpočtu, který je schvalován zastupitelstvem obce, musí být rozpočet 

roztříděn do rozpočtové skladby podle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., 

o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, jenž určuje jednotné členění pro 

všechny rozpočty v rámci rozpočtové soustavy ČR, týká se tedy i územních rozpočtů. 

Rozpočtová skladba umožňuje dle § 2 vyhlášky třídění z hlediska: 

- odpovědnostního, 

- druhového, 

- odvětvového, 

- konsolidačního. 

Pro členění územních rozpočtů je vhodné druhové třídění. Odpovědnostní členění se 

pro územní rozpočty nevhodné, protože se týká ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy. Podle druhového třídění se rozpočtové skladby se příjmy a výdaji člení do 

těchto tříd: 

- daňové příjmy 1, 

- nedaňové příjmy 2, 

- kapitálové příjmy 3, 

- přijaté transfery 4, 

- běžné výdaje 5, 

- kapitálové výdaje 6, 

- financování 8. 

Jednotlivé třídy se dále dělí na seskupení položek, podseskupení položek a jednotlivé 

položky. Jednotlivým položkám jsou pro lepší orientaci a zejména pak pro identifikaci 

přiřazeny čtyřmístná čísla [7]. Výčet veškerých položek spadajících do druhového třídění 

je uveden v příloze B vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 

ve znění pozdějších předpisů [19]. 
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Při sestavování příjmů pro jednotky SDH obce jsou nejvíce využívány tyto položky: 

Ochranné pomůcky 5132 – zahrnují nákup ochranných pomůcek podle pracovně 

právních vztahů, 

Drobný hmotný majetek 5137 – výdaje na dodavatelské pořízení předmětů, jejichž 

ocenění je maximálně 40 tisíc Kč a doba použitelnosti v dané organizaci delší než 1 rok 

a dále předmětů, které definuje účtová osnova jako drobný hmotný majetek, 

Nákup materiálu jinde nezařazený 5139 – nákup materiálu nezařaditelného do 

předchozích položek, 

Studená voda 5151, 

Plyn 5153, 

Elektrická energie 5154, 

Pohonné hmoty a maziva 5156, 

Služby školení a vzdělávání 5167 – nákup školících a vzdělávacích služeb (kurzů, 

školení, odborných stáží) pro potřeby organizace, 

Nákup ostatních služeb 5169 – do této položky spadají výdaje za revize věcných 

prostředků, lékařské prohlídky, apod. 

Opravy a udržování 5171 – výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu 

s výjimkou oprav a údržby počítačových programů a databází. Patří sem například oprava 

požární techniky a požární zbrojnice, 

Dopravní prostředky 6123 – do této položky spadá nákup požární techniky 

a transportních zařízení. 

U odvětvového třídění se třídí příjmy a výdaje podle odvětví, které jsou pro účely 

rozpočtové skladby druhem činnosti, z které plynou příjmy nebo jsou na ni vynakládány 

výdaje, nebo zaměření subjektu, který dané finanční prostředky, jež získává organizace 

jako příjmy, organizaci poukazuje, odevzdává nebo jemuž organizace finanční prostředky 

poskytuje za účelem jeho podpory [7]. Jednotky SDH obce jsou z městského rozpočtu 

podporovány tak, aby byla zajištěna jejich akceschopnost. 
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Jednotlivé odvětví se řadí do skupin a ty se dále dělí na oddíl položek, pododdíl 

položek a paragraf. Jednotlivým položkám jsou pro lepší orientaci a zejména pak pro 

identifikaci přiřazeny čtyřmístná čísla. Výčet veškerých položek spadajících do 

odvětvového třídění je uveden v příloze C vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., 

o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů [19]. 

V našem případě se jednotka SDH obce řadí do skupiny číslo 5 - Bezpečnost státu 

a právní ochrana, oddílu číslo 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, 

pododdílu číslo 551 – Požární ochrana a paragrafu 5512 – Požární ochrana(dobrovolná 

část). Pod touto položkou probíhá podpora jednotek SDH obcí, tedy části kterou se v této 

práci zabýváme.  
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6. Statistický přehled jednotlivých kategorií JPO 

na území ČR 

Dle údajů poskytnutých generálním ředitelstvím HZS ČR [40] je celkový počet 

jednotek PO zařazených do jednotlivých kategorií JPO na začátku roku 2015 7543. Z toho 

kategorie JPO I má 241 jednotek, kategorie JPO II 232 jednotek, kategorie JPO III 1334, 

kategorie JPO IV 81, kategorie JPO V 5511 s kategorie JPO VI 144. Poměrné zastoupení 

jednotlivých kategorií je uvedeno v grafu 1. Z grafu je patrné, že jednotky SDH obcí 

(JPO II, JPO III a JPO V) tvoří převážnou část. V systému plošného pokrytí mají 

především jednotky kategorie JPO II a JPO III (možnost zásahu i mimo území obce) 

nezpochybnitelnou roli a bez jejich přičinění by nebylo možné v některých případech 

(např. požáry, větrné smrště, povodně) provést účinný zásah. 

 

 

Graf 1:Poměrné zastoupení jednotlivých kategorií JPO 
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Do všech těchto kategorií spadá celkem 79 384 hasičů. Nejvíce je jich zastoupeno 

v kategorii JPO V a to konkrétně 49 599, následuje JPO III s počtem 16 716, dále JPO I 

s počtem 6 397, JPO II s 2 892 hasiči, JPO IV s 2 484 hasiči a JPO VI s 1296 hasiči. 

Poměrné zastoupení hasičů v jednotlivých kategoriích JPO je uvedeno v grafu 2. 

 

Graf 2: Poměrné zastoupení hasičů v jednotlivých kategoriích JPO 
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7. Finanční prostředky poskytnuté obcemi 

jednotlivým kategoriím jednotek SDH obce 

Z rozpočtů jednotlivých obcí [37], byl stanoven průměrný roční příjem finančních 

prostředků pro jednotky SDH obcí. Finance se liší v závislosti na velikosti dané obce, 

kategorii dané jednotky, množství hasičů v jednotce, množství požární techniky, vybavení 

věcným prostředky, atd. Porovnání průměrných příjmů v jednotlivých krajích bylo 

zaznamenáno do grafů. Podrobný výpočet těchto příjmů, včetně určení mediánu a ostatních 

důležitých údajů je uveden na přiloženém CD nosiči. 

JPO II 

Jednotky SDH obcí zařazených do kategorii JPO II kladou nejvyšší nároky na 

finance.  A to zejména kvůli větším nárokům na požární techniku, speciální věcné 

prostředky (hydraulické vyprošťovací zařízení), větší odbornost hasičů, atd. Dalším 

důležitým faktorem, který zvyšuje nároky na finance je plat, který hasiči za dobu 

pohotovosti pobírají. Ten tvoří nemalou část v ročním rozpočtu pro jednotku SDH obce. 

V grafu 3 je uveden průměrný roční příjem z let 2000 - 2013 jednotek SDH obcí 

v jednotlivých krajích, nevyskytují se zde jednotky kategorie JPO II v Hlavním městě 

Praha, jelikož nejsou zřízeny. 
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Graf 3:Srovnání průměrných ročních příjmů jednotek SDH obcí kategorie JPO II v jednotlivých krajích 
 

Z grafu je patrné, že nejvíce finančních prostředků dostávají na svou činnost 

jednotky v Karlovarském a Libereckém kraji, naopak nejméně jednotky ve Zlínském kraji. 

Tyto hodnoty mohou být vysoké z důvodu větších investic do požární techniky v letech  

2000-2013. Důležitou roli představuje také to, kolik jednotek v kraji je zařazeno do 

kategorie JPO II/2, jelikož v těchto jednotkách je potřebný minimálně dvojnásobný počet 

hasičů a dochází tak k rapidnímu zvýšení nákladů. Především se jedná o finanční 

prostředky na ochranné pomůcky hasičů a jejich platy. Průměrná částka, kterou obdrží 

jednotky SDH obce ročně od svého zřizovatele, tedy města, činí 1 237 806 Kč. Této 

hodnoty dosahuje 76 z celkového počtu 213 jednotek, což není ani 50 procent jednotek. 

Z důvodu, že je průměrná částka v některých případech zkreslující, byl vypočten 

medián z celkového počtu 213 jednotek. Medián u jednotek kategorie JPO II činí 

1 039 277 Kč, což je podstatně nižší než vypočtená průměrná částka. Dále bylo zjištěno, že 

25 % jednotek obdrží ročně z rozpočtu města méně než 680 472 Kč a naopak 25 % obdrží 

finanční prostředky ve výši 1 415 944 Kč a více. Nejnižší částka, kterou ročně získává 

jednotka kategorie JPO II činí 146 579 Kč, což je částka absolutně nedostačující na chod 
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jednotky. Nejvyšší částka, které jednotka dosáhne je 6 497 205 Kč, což je hodnota výrazně 

přesahující průměrnou částku. 

JPO III 

Jednotky SDH obcí zařazených do kategorie JPO III, jsou nedílnou součástí plošného 

pokrytí jednotlivých krajů. Tyto jednotky mohou zasahovat mimo území obce a tím pádem 

se zvyšují finanční nároky na jejich provoz. Na rozdíl od jednotek SDH obcí zařazených 

do kategorie JPO II nejsou hasiči v kategorii JPO III za výjezdovou činnost a s tím 

i související pohotovost placeni, což znamená, že rozpočet těchto jednotek je výrazně nižší. 

V grafu 4 je uveden průměrný roční příjem z let 2000 - 2013 jednotek SDH obcí 

v jednotlivých krajích. 

 

Graf 4: Srovnání průměrných ročních příjmů jednotek SDH obcí kategorie JPO III v jednotlivých krajích 
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tvořit také výdaje za energie v jednotkách SDH.  Stejně jako u jednotek JPO II/2 mají 

jednotky kategorie JPO III/2 minimálně dvojnásobné výdaje na ochranné prostředky 

hasičů. Průměrná částka, kterou obdrží jednotky SDH obce ročně od svého zřizovatele, 

tedy města, činí 422 646 Kč. Této hodnoty dosahuje pouze 429 z celkového počtu 1183 

jednotek, což je velmi nízké číslo. Průměrná roční částka je vysoká zřejmě díky několika 

jednotkám,  které dostávají několikanásobně větší množství finančních prostředků. 

 Z důvodu zkreslující průměrné částky byl vypočten medián z počtu 1183 jednotek. 

Medián u jednotek kategorie JPO III činí 307 297 Kč, to je přibližně o 100 000 méně než 

průměrná částka, což není zanedbatelné. Dále bylo zjištěno, že 25 % jednotek v této 

kategorii získává z rozpočtů obcí méně než 169 003 Kč a naopak 25 % jednotek 

z celkového počtu obdrží finanční prostředky ve výši 572 086 Kč a více. Nejnižší částka, 

kterou dostává jednotka kategorie JPO III činí 33 018 Kč, což je hodnota absolutně 

nedostačující a pokud daná jednotka není finančně podporována i z jiných zdrojů není 

schopná akceschopnosti. Nejvyšší částku, kterou obdržela jednotka z rozpočtu obce je 

2 399 515 Kč. Tato hodnota je téměř šestinásobně vyšší než průměrná roční částka, může 

to být způsobeno tím, že v jednotce zřejmě disponují větším množstvím požární techniky 

nebo byla prováděna značné rekonstrukce požární zbrojnice. 

 

JPO V 

Na chod jednotek kategorie JPO V je třeba zdaleka nejmenší objem financí ze strany 

obce. Je to jak z důvodu místní působnosti, což znamená, že jednotky mohou zasahovat 

pouze na území své obce, tak z důvodu, že jednotky nemusí být vybaveny požární 

technikou. Tím se snižuje velké množství financí, které pořízení požární techniky a dále 

její údržba představují. V grafu 5 je uveden průměrný roční příjem z let 2000 - 2013 

jednotek SDH obcí v jednotlivých krajích. 
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Graf 5: Srovnání průměrných ročních příjmů jednotek SDH obcí kategorie JPO V v jednotlivých krajích 

 

Z grafu lze vyčíst, že finance se kraj od kraje značně liší. Například v Karlovarském 

kraji dostávají jednotky dvojnásobný počet finančních prostředků než v Plzeňském kraji. 

Vyšší finance v některých krajích mohou být způsobeny tím, že jednotky v těchto krajích 

jsou vybaveny větším počtem požární techniky, přestože to není jejich povinností. 

Průměrná částka, kterou obdrží jednotky SDH obce ročně od svého zřizovatele činí 

91 688 Kč. Této hodnoty dosahuje 750 z posuzovaného počtu 1221 jednotek, což je více 

než 60 % jednotek. 

 Pro srovnání s průměrnou roční částkou byl vypočten medián z počtu 1221 

jednotek. Medián u jednotek kategorie JPO V má hodnotu 117 740 Kč, jedná se tedy 

o částky vyšší, než je průměrná. Dále bylo vypočteno, že 25 % jednotek získává od obce 

méně než 41 786 Kč a naopak 25 % jednotek obdrží více než 213 897 Kč. Nejnižší částka, 

kterou dostává jednotka kategorie JPO V činí 1 508 Kč, což je hodnota naprosto 

neadekvátní pro to, aby jednotka mohla fungovat. Nejvyšší částka, kterou jednotka obdrží 

je 1 528 908 Kč, což je hodnota téměř sedmnáctinásobně vyšší než průměrná. Může být 

ovlivněna například stavbou nové požární zbrojnice, případně opravou staré. 
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8. Položky spadající do nákladů jednotek SDH 

Při výpočtu průměrných částek jednotlivých položek rozpočtu jednotky SDH obce 

bylo vycházeno z podrobného rozpočtu obcí v letech 2000 – 2013 [37]. Byly zpracovány 

veškeré údaje obcí, které zřizují jednotky zařazené do kategorie JPO II (232 jednotek) 

a JPO III (1 334 jednotek), kromě těch u kterých nebylo možné tuto částku stanovit. 

Týkalo se to především větších měst, které financují větší množství jednotek. Tyto města 

udávají pouze celkovou sumu uvolňující na jednotky SDH obcí, není tedy patrné, jak 

budou finance mezi jednotky rozděleny. Z obcí zřizujících jednotku zařazenou do 

kategorie JPO V byl náhodnou volbou vybrán vzorek z celkového počtu 5 511 jednotek, 

konkrétně 100 jednotek SDH obcí z každého kraje (kromě Prahy), celkově tedy 1 300 obcí 

z celé ČR. Podrobný rozpočet věcných prostředků v požární technice a data zpracovaná 

z podrobných rozpočtů jsou z důvodu své velikosti uvedeny na přiloženém CD nosiči. 

8.1. Ochranné pomůcky 

Investování do ochranných pomůcek je jednou z nejdůležitějších položek v celém 

rozpočtu jednotky. Tyto pomůcky totiž mají za úkol chránit zdraví hasiče při zásahu, 

případně snížit jeho zranění na minimum.  

Při výpočtu minimální částky, která je potřebná pro vybavení zasahujícího hasiče 

bylo vycházeno z tabulky 5 uvedené výše. Počítalo se tedy s tím, že členové jednotky SDH 

obce kategorie JPO II a III jsou vybaveny ochranným třívrstvým oděvem a členové 

jednotky SDH obce kategorie JPO V ochranným jednovrstvým oděvem pro likvidování 

požárů ve venkovním prostředí. Následně byly z internetových obchodů zjištěny minimální 

ceny jednotlivých ochranných prostředků a stanovena jejich orientační životnost získaná 

z pokynu GŘ – HZS ČR [25] a z podkladů poskytnutých HZS Středočeského kraje[42]. 

Pro srovnání byly podle vlastního uvážení a po diskuzi s vedením HZS MSK stanoveny 

životnosti, které se nejvíce blíží skutečnosti, jelikož orientační životnosti byly velmi nízké 

a spíše zpracované pro jednotky HZS krajů. U HZS krajů jsou využívány ochranné 

pomůcky daleko častěji než u jednotek SDH obcí, tudíž je opotřebení daleko vyšší. 
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Ochranné prostředky členů jednotek SDH obcí zařazených do kategorie JPO II 

a JPO III stojí ročně přibližně 5 348 Kč. Ročně tedy činí tato částka na celou jednotku 

kategorie JPO II/1 a JPO III/1 64 176 Kč. U jednotek zařazených do kategorie JPO II/2 

a JPO III/2 je tato částka dvojnásobná, to tedy znamená 128 352 Kč. Podrobný výpočet 

ochranných prostředků včetně jejich životností je uveden v tabulce 8. 

 

Tabulka 8: Výpočet ročních výdajů za ochranné prostředky člena jednotky kategorie JPO II a JPO III 

Název Životnost 
Skutečná 

životnost 
Cena [Kč] 

Cena za 1 rok 

- orientační 

[Kč] 

Cena za 1 rok 

- skutečná 

[Kč] 

Pracovní stejnokroj PS2 2 5  1 309   655   262 

Čepice k PS2 2 2    145    73    73 

Ochranný oděv třívrstvý  5 12 12 450 2 490 1 038 

Přilba pro hasiče 12 20  5 204   434   260 

Obuv 4 6  3 000   750   500 

Ochranné rukavice pro 
hasiče 

2 5  1 108   554   222 

Ochranné rukavice proti 

mech. rizikům 
1 2     45    45    23 

Kukla 5 8    713   143    89 

Triko k pracovnímu 

stejnokroji nebo 

k ochrannému oděvu 

1 3    206   206    69 

Celkem       5 348 2 534 

 

Ochranné pomůcky pro členy jednotek zařazených do kategorie JPO V stojí ročně 

4 276 Kč. Na celou jednotku tedy připadá částka 38 484 Kč za rok. Podrobný výpočet 

ochranných prostředků včetně jejich životností je uveden v tabulce 9. 
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Tabulka 9:Výpočet ročních výdajů za ochranné prostředky člena jednotky kategorie JPO V 

Název Životnost 
Skutečná 

životnost 
Cena [Kč] 

Cena za 1 rok 

- orientační 

[Kč] 

Cena za 1 rok 

- skutečná 

[Kč] 

Pracovní stejnokroj PS2 2 5 1 309   655   262 

Čepice k PS2 2 2   145    73    73 

Jednovrstvý oděv 5 12 7 090 1 418   591 

Přilba pro hasiče 12 20 5 204   434   260 

Obuv 4 6 3 000   750   500 

Ochranné rukavice pro 
hasiče 

2 5 1 108   554   222 

Ochranné rukavice proti 

mech. rizikům 
1 2    45    45    23 

Kukla 5 8   713   143    89 

Triko k pracovnímu 

stejnokroji nebo 

k ochrannému oděvu 

1 3   206   206    69 

Celkem       4 276 2 087 

 

Pro výpočet celkových ročních výdajů jednotek SDH obcí, byly využity skutečné 

částky za ochranné prostředky, ty činí za jednoho člena u jednotek kategorie  JPO II 

a JPO III 2 534 Kč, celkově tedy 30 408 Kč a u jednoho člena jednotek kategorie 

JPO V 2 087 Kč, celkově tedy 18 783 Kč. 

 Podle Pokynu generálního ředitele HZS ČR [25] musí být dále každá jednotka SDH 

obce vybavena hasičský opaskem s karabinou s minimální pevností 22 kN v podélném 

směru (tzv. pracovní polohovací pás) minimálně v počtu 6 kusů. Průměrná roční částka za 

opasky při životnosti opasku 10 let činí 1 104 Kč.  

8.2. Věcné prostředky 

Věcné prostředky v požárních automobilech 

Vybavení požární techniky věcnými prostředky je závislé na jejím provedení. Při 

výpočtu minimálních nákladů nepředurčených jednotek zařazených do kategorie JPO II 
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a JPO III byly zvoleny cisternové automobilové stříkačky v základním provedení 

a dopravní automobil v základním provedení. Tyto dva automobily jsou povinné pro 

jednotky zařazené do těchto kategorií. Podrobný rozpis věcných prostředků umístěných 

v této požární technice je uveden níže. 

Věcné prostředky v CAS v základním provedení 

- cestářské koště 

- dalekohled 

- detekční přístroj hořlavých plynů a par 

- dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu, pro SDH i 1400 l (podle počtu 

sedadel), 

- džberová stříkačka nebo obdobné zařízení, 

- ejektor ležatý, 

- hadicový držák v obalu, 

- hadicový můstek, 

- hydrantový nástavec, 

- izolovaná požární hadice 75x5 m, 

- izolovaná požární hadice 52x20 m, 

- izolovaná požární hadice 75x20 m, 

- kanálová rychloucpávka, 

- kbelík 10 l, 

- klíč k nadzemnímu hydrantu, 

- klíč k podzemnímu hydrantu, 

- klíč na hadice a armatury 75/52, 

- klíč na sací hadice, 

- kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud, 

- krumpáč, 

- lékárnička velikosti III, 

- lopata, 

- motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 380 mm 

s příslušenstvím, mimo provedení "Hobby", 

- nádoba na PHM a olej k motorové řetězové pile, 

- motykosekyra, 
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- nádoba na úkapy, 

- nádoba nebo nádoby na pěnidlo, 

- náhradní tlaková láhev (50 % z počtu dýchacích přístrojů), 

- nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, průměr min. 10 mm, 

- nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m, průměr min. 10 mm, 

- objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu, 

- objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu, 

- pákové kleště, 

- papírové ručníky, 

- pěnotvorná proudnice na střední pěnu, 

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu, 

- ploché páčidlo, 

- plovoucí čerpadlo, 

- plynotěsný protichemický oděv typu 1a podle ČSN EN 943-1 (pro SDH 

i neplynotěsný), 

- požární sekera bourací, 

- prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku, 

- proudnice 52 s uzávěrem, 

- proudnice 75, 

- průtokový kartáč na mytí s hadicí 25x10 m, 

- přechod 110/75, 

- přechod 52/25, 

- přechod 75/52, 

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy, 

- přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B, 

- přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B, 

- přenosný kulový kohout, 

- přenosný přiměšovač, 

- přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro 3 osoby s dostupnou 

výškou min. 8 m, 

- přetlakový ventil, 

- přetlakový ventilátor, jmenovitý výkon 12 000 m3/h, 
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- přikrývka (deka) v obalu, 

- pytel polyethylenový, 

- rozdělovač, 

- ruční svítilna, 

- rukavice proti tepelným účinkům do 600 °C, 

- rukavice lékařské pro jednorázové použití - nesterilní, 

- sací hadice (celková délka sady 10 m), 

- sací koš, 

- sací nástavec na pěnidlo, 

- savice přiměšovače, 

- sběrač 2x75, 

- skříňka s elektrotech. nástroji, 

- skříňka s nástroji, 

- tekuté mýdlo 500 ml, 

- termofólie 2x2 m, 

- trhací hák, 

- ventilové lano na vidlici, 

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy, 

- vytyčovací páska 100 m, 

- záchranná a evakuační nosítka, 

- záchranný kyslíkový přístroj, 

- záchytné lano na vidlici [17]. 

Věcné prostředky v DA v základním provedení 

- lékárnička velikosti III, 

- přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B, 

- přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B, 

- ruční svítilna, 

- rukavice lékařské pro jednorázové použití – nesterilní, 

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy, 

- vytyčovací páska červeno-bílá (100m) [17]. 
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Na základě průzkumu trhu byla pro jednotlivé druhy věcných prostředků stanovena 

cena a po konzultaci s vedením HZS MSK i jejich životnost. Bylo zjištěno, že roční 

náklady za věcné prostředky v cisternové automobilové stříkačce činí 41 794 Kč 

a v dopravním automobilu 2 009 Kč. Celková roční částka za věcné prostředky v těchto 

automobilech činí 43 803 Kč. Podrobný výpočet celkových a ročních nákladů za věcné 

prostředky umístěné v cisternové automobilové stříkačce v základním provedení 

a dopravním automobilu v základním provedení je uveden na CD nosiči přiloženém k této 

práci. 

U jednotek předurčených k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách 

typu C je nutné mít CAS v technickém provedení. To znamená, že vybavení těchto 

automobilů je značně rozdílné než u CAS v základním provedení. Podrobný rozpis 

prostředků v této technice je uveden níže. 

Věcné prostředky v CAS v technické provedení 

- cestářské koště 

- dalekohled 

- detekční přístroj hořlavých plynů a par 

- dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu, pro SDH i 1400 l (podle počtu 

sedadel), 

- džberová stříkačka nebo obdobné zařízení, 

- ejektor ležatý, 

- elektrické kalové čerpadlo 400 V s výtlačným hrdlem 52, výkonem 2,3 kW, 

- elektrické kalové čerpadlo 400 V s výtlačným hrdlem 52, výkonem 2,3 kW 

- hadicový držák v obalu, 

- hadicový můstek, 

- HVZ - hadice o délce 20 m k propojení nástroje s pohonnou jednotkou, 

- HVZ - motorová pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení pro 

současnou činnost dvou vyprošťovacích nástrojů, 

- HVZ - přímočarý teleskopický rozpínací nástroj - stojka v základním stavu 

nejvíce 600 mm s pracovním zdvihem 570 mm, 

- HVZ - rozpínací nástroj s čelistmi s rozpínací vzdáleností 600 mm a rozpínací 

silou 30 kN podle ČSN EN 13204, 
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- HVZ - ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení, 

- HVZ - řetězový úvazek, 

- HVZ - stabilizační podpěry a klíny, 

- HVZ - střihací nástroj na pedály, 

- HVZ - střihací nástroj s minimálním rozevřením 150 mm a se schopností 

stříhání podle kategorie G ČSN EN 13204, 

- HVZ - zachycovač airbagů pro opakované použití, 

- hydrantový nástavec, 

- izolovaná požární hadice 75x5 m, 

- izolovaná požární hadice 52x20 m, 

- izolovaná požární hadice 75x20 m, 

- kanálová rychloucpávka, 

- kbelík 10 l, 

- klíč k nadzemnímu hydrantu, 

- klíč k podzemnímu hydrantu, 

- klíč na hadice a armatury 75/52, 

- klíč na sací hadice, 

- kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud, 

- krumpáč, 

- lékárnička velikosti III, 

- lopata, 

- motorová kotoučová (rozbrušovací) pila s výkonem 3,7 kW a kotoučem 

o průměru 250 mm s příslušenstvím, mimo provedení "Hobby", 

- motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 380 mm 

s příslušenstvím, mimo provedení "Hobby", 

- nádoba na PHM a olej k motorové kotoučové pile, 

- nádoba na PHM a olej k motorové řetězové pile, 

- motykosekyra, 

- nádoba na úkapy, 

- nádoba nebo nádoby na pěnidlo, 

- náhradní tlaková láhev (50 % z počtu dýchacích přístrojů), 

- nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, průměr min. 10 mm, 
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- nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m, průměr min. 10 mm, 

- objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu, 

- objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu, 

- pákové kleště, 

- papírové ručníky, 

- pěnotvorná proudnice na střední pěnu, 

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu, 

- ploché páčidlo, 

- plovoucí čerpadlo, 

- plynotěsný protichemický oděv typu 1a podle ČSN EN 943-1 (pro SDH 

i neplynotěsný), 

- požární sekera bourací, 

- prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku, 

- prodlužovací kabel 400 V, 25 m na navijáku, 

- průtokový kartáč na mytí s hadicí 25x10 m, 

- přechod 75/52, 

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy, 

- přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B, 

- přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B, 

- přenosný kulový kohout, 

- přenosný přiměšovač, 

- přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro 3 osoby s dostupnou 

výškou min. 8 m, 

- přetlakový ventil, 

- přetlakový ventilátor, jmenovitý výkon 12 000 m3/h, 

- přikrývka (deka) v obalu, 

- pytel polyethylenový, 

- rozdělovač, 

- ruční svítilna, 

- rukavice proti tepelným účinkům do 600 °C, 

- rukavice lékařské pro jednorázové použití - nesterilní, 

- sací hadice (celková délka sady 10 m), 
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- sací koš, 

- sací nástavec na pěnidlo, 

- savice přiměšovače, 

- sběrač 2x75, 

- skříňka s elektrotech. nástroji, 

- skříňka s nástroji, 

- tekuté mýdlo 500 ml, 

- termofólie 2x2 m, 

- trhací hák, 

- ventilové lano na vidlici, 

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy, 

- vytyčovací páska 100 m, 

- záchranná a evakuační nosítka, 

- záchranný kyslíkový přístroj, 

- záchytné lano na vidlici [17]. 

Jak již bylo uvedeno výše, na základě průzkumu trhu byla pro jednotlivé druhy 

věcných prostředků stanovena cena a jejich pravděpodobná životnost. Bylo zjištěno, že 

roční výdaje za věcné prostředky v cisternové automobilové stříkačce v technickém 

provedení činí 75 961 Kč. Tato částka je téměř dvojnásobná než u věcných prostředků 

v CAS v základním provedení, což je způsobeno tím, že CAS v technické provedení je 

vybavena hydraulickým vyprošťovacím zařízením, které je značně nákladné. Podrobný 

výpočet je uveden na CD nosiči přiloženém k této práci. 

 Jednotky, které jsou určené pro předurčenost k záchranným pracím při silničních 

dopravních nehodách typu D, mohou být vybaveny CAS v základním provedení nebo 

dopravním automobilem a doplněny o sadu ručních vyprošťovacích nástrojů. Částka na 

pořízení ručních vyprošťovacích nástrojů činí 51 345 Kč, ročně tedy toto vybavení stojí 

jednotku 2 756 Kč. Podrobný výpočet je znázorněn v tabulce 10. 
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Tabulka 10: Výpočet ročních výdajů za sadu ručních vyprošťovacích nástrojů 

Název Životnost Cena [Kč] 
Cena za 1 rok 

[Kč] 

Variabilní ruční vyprošťovací nástroj 20  9 156   458 

Vyprošťovací kufr (součástí řezač skla) 15 11 299   753 

Univerzální vyprošťovací nářadí 

PARATECH 
20 30 890 1 545 

Celkem   51 345 2 756 

 

Ostatní věcné prostředky 

Podle tabulky 4 musí být jednotky kategorie JPO II a JPO III vybaveny přenosnými 

radiostanicemi. Výpočet roční částky za tyto radiostanice je uveden v tabulce 11. 

 

Tabulka 11: Roční náklady za radiostanice u jednotek kategorie JPO II a JPO III 

Kategorie jednotky Počet Životnost Cena [Kč] 
Celková cena 

[Kč] 

Cena za 1 rok 

[Kč] 

JPO II/1 2 25 5 324 10 648 426 

JPO II/2 4 25 5 324 21 296 852 

JPO III/1 2 25 5 324 10 648 426 

JPO III/2 4 25 5 324 21 296 852 

 

Jednotky zařazené do kategorie JPO V musí být z věcných prostředků vybaveny 

pouze motorovou stříkačkou a izolačními dýchacími přístroji v počtu 4 kusů. Roční 

náklady za tyto položky činí 16 391 Kč, což je oproti nákladům za věcné prostředky 

u jednotek kategorie JPO II a III výrazně nižší. 
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Celkové roční výdaje za věcné prostředky 

Celkové roční výdaje za věcné prostředky jsou závislé na předurčenosti jednotek 

a také na jejich kategoriích. Porovnání těchto výdajů u jednotlivých jednotek SDH obcí je 

znázorněno v tabulce 12. 

 

Tabulka 12: Roční výdaje za věcné prostředky, dle předurčenosti a kategorie JPO 

Kategorie JPO 
Roční výdaje za věcné prostředky [Kč] 

CAS DA Ostatní Celkem 

JPO II/1 41 794  2 009    426 44 229 

JPO II/1-C 75 961  2 009    426 78 396 

JPO II/1-D 44 512  2 009    426 46 947 

JPO II/2 41 794 14 098    852 56 744 

JPO II/2-C 75 961 14 098    852 90 911 

JPO II/2-D 44 512 14 098    852 59 462 

JPO III/1 41 794  2 009    426 44 229 

JPO III/2 41 794 14 098    852 56 744 

JPO V 0 0 16 391 16 391 

 

8.3. Pohonné hmoty a maziva 

Pohonné hmoty jsou položkou, která nechybí téměř v žádném rozpočtu obce na 

jednotu SDH. Bez PHM by nebylo možné využívat požární techniku ani další prostředky, 

které jsou pro svůj provoz na PHM závislé. Roční spotřeba pohonných hmot a maziv závisí 

na množství zásahů během roku, počtu požární techniky v jednotce a prostředků 

spadajících do strojní služby (např. motorová pila, motorová stříkačka, přetlakový 

ventilátor). 

Došlo se k závěru, že jednotky kategorie JPO II ročně vynaloží za pohonné hmoty 

a maziva částku 48 339 Kč, jednotky kategorie JPO III částku 19 518 Kč a jednotky 

kategorie JPO V částku 5 041 Kč. Nejnižší částka u jednotek JPO V je z toho důvodu, že 

nejsou v takovém množství vybaveny požární technikou a jestliže jsou, je počet zásahů 
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v průběhu roku minimální, nebo dokonce nulový. Spotřebované PHM se evidují každý 

měsíc, do jednoduchého formuláře. Tento formulář je uveden v příloze D. 

V grafu 6 je znázorněna pro jednotlivé kraje ČR průměrná roční cena za pohonné 

hmoty a maziva u jednotek zařazených do kategorie JPO II, v grafu 7 u jednotek kategorie 

JPO III a v grafu 8 u jednotek zařazených do kategorie JPO V. 

 

 

Graf 6: Srovnání průměrných ročních částek za PHM a maziva u JPO II v jednotlivých krajích 
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Graf 7: Srovnání průměrných ročních částek za PHM a maziva u JPO III v jednotlivých krajích 

 

 

Graf 8: Srovnání průměrných ročních částek za PHM a maziva u JPO V v jednotlivých krajích 
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8.4. Školení a vzdělávání 

Školení a zejména pak kurzy jsou velmi důležité pro rozšíření znalostí hasičů. 

Existuje celá řada kurzů, patří mezi ně například strojní, velitelské, pilařské, atd. Pro 

jednotky SDH obcí je stanoven minimální počet hasičů, kteří musí danou funkci vykonávat 

(např. velitelé, strojníci). Kurzy těchto členů jsou placeny HZS krajů. V případě, že velitel 

chce mít v jednotce větší množství hasičů v jednotlivých funkcích než minimální, musí za 

tyto hasiče kurzy hradit jednotka, tedy její zřizovatel.  

Bylo zjištěno, že u jednotek zařazených do kategorie JPO II je průměrná roční částka 

za školení a vzdělávání 10 504 Kč. U jednotek zařazených do kategorie JPO III činí tato 

částka 5 831 Kč a u jednotek kategorie JPO V 2 656 Kč. Pro větší přehled o tom, kolik 

financí stojí školení a vzdělání v jednotlivých krajích byly sestaveny 3 grafy.  Jednotky 

kategorie JPO II jsou uvedeny v grafu 9, jednotky kategorie JPO III v grafu 10 a jednotky 

kategorie JPO V v grafu 11. 

 

Graf 9:Srovnání průměrných částek na školení a vzdělání u jednotek JPO II v jednotlivých krajích 
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Graf 10: Srovnání průměrných částek na školení a vzdělání u jednotek JPO III v jednotlivých krajích 

 

 

Graf 11: Srovnání průměrných částek na školení a vzdělání u jednotek JPO V v jednotlivých krajích 
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8.5. Platy a odměny 

Výdaje za platy, případně finanční odměny jsou z převážné většiny součástí rozpočtu 

jednotek kategorie JPO II (výjimečně i JPO III). Členové jednotek kategorie JPO II jsou za 

pohotovost a za jednotlivé zásahy odměňováni určitým finančním obnosem. Tento finanční 

obnos je závislý na množství poskytnutých financí ze strany obce. V pracovní dny však 

musí činit minimálně 15% a ve dnech pracovního volna 25% průměrného hodinového 

výdělků dle zvláštního právního předpisu [14]. Například u jednotky SDH Hlučín 

(Moravskoslezský kraj) obdrží za pohotovost ve všední dny člen jednotky 20 Kč za hodinu 

a o víkendech 25 Kč za hodinu, za každou hodinu u zásahu pak obdrží 200 Kč, naopak 

v jednotce SDH Velké Opatovice (Jihomoravský kraj) obdrží za pohotovost ve všední dny 

člen jednotky 6 Kč za hodinu a o víkendech 10 Kč za hodinu, za každou hodinu u zásahu 

pak 50 Kč za hodinu. Celkové výdaje jsou tedy závislé především na možnostech obce, 

a dále pak na počtu zásahů a na počtu hodin u nich, proto se mohou lišit u různých 

jednotek i o desítky tisíc korun. Průměrná roční částka, kterou z rozpočtu uvolňují obce na 

platy a finanční odměny členů jednotky činí 288 702 Kč. Porovnání jednotlivých krajů je 

uvedeno v grafu 12. 

 

Graf 12: Průměrná roční částka na platy a odměny u jednotek kategorie JPO II v jednotlivých krajích 
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Kromě této průměrné částky bylo vypočítáno, jaké jsou minimální roční mzdové 

výdaje na jednotku. Z údajů poskytnutých MV – GŘ HZS ČR [40] bylo zjištěno, že 

průměrný počet zásahů u jednotek kategorie JPO II je 42 a průměrný počet hodin u zásahu 

je 75 hodin. Z těchto hodnot bylo možné vycházet a vypočítat tak konečnou částku. 

Výpočet této částky je proveden pro jednotku obce s družstvem 1+3 pracujícím ve 3 

směnách a je uveden v tabulce 13. 

 

Tabulka 13:Roční výdaje za platy a odměny u jednotek kategorie JPO II 

Druh činnosti Počet hodin 
Odměna za 

hodinu [Kč] 

Celková 

odměna [Kč] 

Celková odměna-

družstvo [Kč] 

Pohotovost - týden 6 162  6 36 972 147 888 

Pohotovost - víkend 2 523  10 25 230 100 920 

Zásahy    75 50  3 750  15 000 

Celkem     54 744 263 808 

 

8.6. Zdravotní a sociální pojištění 

Členové, kteří vykonávají pohotovost v jednotce SDH obce musí být ze zákona 

pojištění. Jedná se o sociální a zdravotní pojištění, jeho výše je závislá na celkové částce, 

kterou člen jednotky pobírá. Průměrné náklady u jednotek SDH obcí za sociální pojištění 

jsou 74 681 Kč a za zdravotní pojištění 28 356 Kč. Tato položka se týká pouze jednotek, 

zařazených do kategorie JPO II, výjimečně i JPO III. 

8.7. Náklady za energie 

Náklady za energie tvoří nedílnou položku rozpočtu u jednotek SDH obcí. Mezi 

energie se řadí spotřeba vody, zemního plynu a elektrické energie. Všechny jednotky 

ovšem ve svých hasičských zbrojnicích nedisponují všemi těmito energiemi.  Z velké části 

je to ovlivněno tím, jakou hasičskou zbrojnici mají jednotky v užívání. Najdou se hasičské 

zbrojnice, které mají pouze jednu garáž, ale také zbrojnice s klubovnou, kanceláří, 

kuchyňkou, sociálním zařízením a větším množstvím garáží. Tento fakt poukazuje na to, 

že roční spotřeba se u jednotlivých jednotek může rapidně lišit.  
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Závěrem při zjišťování ceny za tyto energie je, že jednotky zařazené do kategorie 

JPO II disponují všemi druhy energií, jednotky zařazené do kategorie JPO III téměř 

všechny disponují elektrickou energií a  více než polovina z nich má také zemní plyn 

a vodu, jednotky zařazené do kategorie JPO V disponují v převážné většině pouze 

elektrickou energií.  

U jednotek SDH obcí zařazených do kategorie JPO II bylo zjištěno, že průměrná 

částka za spotřebu pitné vody je 9 004 Kč, za zemní plyn 72 354 Kč a za elektrickou 

energii 35 791 Kč, celková částka za energie tedy činí 117 149 Kč. Jednotky kategorie JPO 

III mají roční výdaje za pitnou vodu 4 493 Kč, za zemní plyn 37 293 Kč a za elektrickou 

energii 22 626 Kč, celkové výdaje za energie tedy činí 64 412 Kč. U jednotek kategorie 

JPO V jsou ve většině případů výdaje pouze za elektrickou energii, ty činí 8 930 Kč. Pro 

srovnání cen energií v jednotlivých krajích ČR byly sestaveny grafy. Porovnání jednotek 

kategorie JPO II se nachází v grafu 13, jednotek kategorie JPO III v grafu 14 a jednotek 

kategorie JPO V v grafu 15. 

 

Graf 13: Srovnání průměrných cen za energie u jednotek JPO II v jednotlivých krajích 
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Graf 14:Srovnání průměrných částek za energie u jednotek JPO III v jednotlivých krajích 

 

 

Graf 15: Srovnání průměrných částek za energie u jednotek JPO V v jednotlivých krajích 
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8.8. Opravy a udržování 

Opravy a udržování jsou další položkou, která je potřebná pro správné fungování 

jednotky SDH obce. V této položce je stanoveny finanční prostředky na opravu a údržbu 

požární techniky, ale i na úpravy požární zbrojnice. Celková částka se odvíjí především 

z množství požární techniky, a dále dle prostředků spadajících do strojní služby. Dá se 

předpokládat, že částka u jednotek kategorie JPO V bude minimální na rozdíl od jednotek 

kategorie JPO II a III. 

Ze zpracovaných informací byla stanovena průměrná částka na opravy a udržování 

u jednotek SDH obcí. U jednotek kategorie JPO II činí 110 343 Kč, u jednotek JPO III 

62 739 Kč a u jednotek JPO V 32 619 Kč. Lze si povšimnout, že tato částka není opravdu 

zanedbatelná a například u jednotek JPO III tvoří 14 % celého rozpočtu a u jednotek 

JPO V dokonce 35 %. 

Pro přehled o tom, jakými finančními prostředky přispívají obce v jednotlivých 

krajích na opravy a udržování u jednotek kategorie JPO II, JPO III a JPO V byly sestaveny 

grafy. Přehled o jednotkách JPO II je uveden v grafu 16, o jednotkách JPO III v grafu 

17a o jednotkách JPO V v grafu 18. 

 

Graf 16: Srovnání průměrných částek za opravy a udržování u jednotek JPO II v jednotlivých krajích 
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Graf 17: Srovnání průměrných částek za opravy a udržování u jednotek JPO III v jednotlivých krajích 

 

 

Graf 18: Srovnání průměrných částek za opravy a udržování u jednotek JPO V v jednotlivých krajích 
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8.9. Ostatní služby 

Do ostatních položek spadají veškeré revize věcných prostředků, jedná se například 

o revize tlakových nádob, dýchacích přístrojů, opasků, atd. Jsou zde také započítány 

veškeré výdaje za lékařské prohlídky členů a za technické prohlídky požární techniky. 

Tyto služby tvoří tedy nezanedbatelnou položku při výpočtu roční částky na jednotku SDH 

obce. Průměrná částka, kterou jednotky kategorie JPO II vynaloží na ostatní služby, činí 

33 560 Kč a u jednotek JPO III 15 989 Kč. Vyšší částka u jednotek kategorie JPO II je 

způsobena tím, že jsou vybaveny větším množstvím věcných prostředků, které podléhají 

revizím (např. hydraulické vyprošťovací zařízení). Porovnání průměrných částek 

v jednotlivých krajích je pro kategorii JPO II uvedeno v grafu 19 a pro kategorii JPO III 

v grafu 20. 

 

 

Graf 19: Průměrné roční výdaje za ostatní služby v kategorii JPO II v jednotlivých krajích 
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Graf 20: Průměrná částka za ostatní služby u jednotek kategorie JPO III v jednotlivých krajích 

8.10. Nákup materiálu a vybavení 

Do této položky jsou zařazeny veškeré výdaje za materiál a vybavení. Materiál lze 

rozdělit do dvou skupin, do první skupiny patří materiál potřebný při zásahu (smáčedlo, 

pěnidlo, sorbent) a do druhé materiál využívaný v požární zbrojnici (desky, elektrický 

materiál, barvy, tonery, prací prášek, baterie). Mezi vybavení lze zařadit nákup veškerých 

věcných prostředků, ale i vybavení zbrojnice, což jsou spotřebiče, nábytek, různé nářadí, 

apod. Jelikož výpočtu roční částky za věcné prostředky je věnována samostatná položka, 

bude od výdajů za nákup materiálu a vybavení odečtena. Průměrné roční výdaje za nákup 

materiálu a vybavení činí u jednotek kategorie JPO II 139 965 Kč, po odečtení průměrné 

částky za věcné prostředky, což je 62 782 Kč dostaneme výslednou částku 77 184 Kč. 

U jednotek kategorie JPO III jsou průměrné roční výdaje za nákup materiálu a vybavení 

74 051 Kč, odečteme-li opět průměrnou částku za věcné prostředky, což je 50 487 Kč, 

dostaneme částku 23 565 Kč. Průměrné roční výdaje za nákup materiálu a vybavení činí 

u jednotek kategorie JPO V 24 286 Kč, po odečtení částky za věcné prostředky ve výši 

16 391 Kč, dojdeme k částce 7 895 Kč. 
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8.11. Požární technika 

Na požární techniku jsou vynaloženy největší výdaje, vezme-li se však v úvahu, že 

tato technika vydrží mnoho let, jsou celkové finanční prostředky přijatelné.  Cena za 

požární techniku byla stanovena z výběrových řízení, která jsou veřejně přístupná na 

internetových zdrojích. Konkrétně byla vybrána cisternová automobilová stříkačka CAS 20 

T 815 a dopravní automobil. Z celkové sumy uveřejněné na internetových zdrojích byla 

odečtena částka za věcné prostředky, která je uvedena v kapitole 8.2. Částka za cisternovou 

automobilovou stříkačku bez vybavení tedy činí 4 962 233 Kč a za dopravní automobil 919 

963 Kč. 

Pro stanovení roční nákladů za požární techniku bylo nutné zjistit průměrnou 

životnost této techniky. Průměrná životnost byla vypočítána z podkladů poskytnutých HZS 

JmK [39] a její podrobný výpočet je uveden v tabulce 14. 

CAS u jednotek kategorie JPO II mají průměrnou životnost 27 let a u jednotek 

kategorie JPO III 26 let. DA mají průměrnou životnost u JPO II 18 let a u JPO III 22 let. 

Ve srovnání s orientačními životnostmi uvedenými v Pokynu generálního ředitele HZS ČR 

[25], jsou průměrné životnosti daleko vyšší. Orientační životnost je totiž u CAS 10 let 

a u DA 16 let.  

 

Tabulka 14: Průměrná životnost CAS a DA v Jihomoravském kraji 

  

CAS DA 

JPO II JPO III JPO II JPO III 

ÚO Blansko 1991 1992 1999 1997 

ÚO Brno - město není 1999 není 1989 

ÚO Brno - venkov 1985 1987 2006 1991 

ÚO Břeclav 1990 1993 1992 1994 

ÚO Hodonín 1987 1987 2001 1993 

ÚO Vyškov není 1989 není 1993 

ÚO Znojmo 1985 1983 1980 1995 

Celkově 1988 1989 1997 1993 
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Výpočet roční částky potřebné na požární techniku je uveden v tabulce 15. Roční 

výdaje za cisternovou automobilovou stříkačku u jednotek kategorie JPO II činí 

183 786 Kč a u kategorie JPO III 190 855 Kč. U dopravních automobilů je tato částka 

u kategorie JPO II 51 109 Kč a JPO III 41 817 Kč. 

 

Tabulka 15: Roční částka za požární techniku jednotek kategorie JPO II a JPO III 

  
DA CAS 

JPO II JPO III JPO II JPO III 

Životnost 18 22 27 26 

Celková cena [Kč] 919 963 919 963 4 962 233 4 962 233 

Cena za 1 rok [Kč]  51 109  41 817   183 786   190 855 
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9. Stanovení ročních výdajů na provoz jednotky 

SDH obce 

Z jednotlivých položek, které jsou uvedeny v kapitole 8 a jsou u nich vypočteny 

roční výdaje, byl stanoven celkový roční rozpočet dle kategorie jednotky SDH obce a typu 

jejich předurčeností. Tento rozpočet je uveden v tabulce 16. 

 Roční výdaje na jednotku kategorie JPO II/1 bez předurčenosti činí 1 074 560 Kč, 

s předurčeností k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách typu C 

1 108 727 Kč a s předurčeností k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách 

typu D 1 077 298 Kč. Roční náklady na jednotku kategorie JPO II/2 bez předurčenosti činí 

1 697 869 Kč, s předurčeností k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách 

typu C 1 731 986 Kč a s předurčeností k záchranným pracím při silničních dopravních 

nehodách typu D 1 700 237 Kč. Rozdíl v celkové částce mezi kategorií JPO II/1 a JPO II/2 

je způsoben především tím, že jednotky JPO II/2 mají větší množství požární techniky 

a dvojnásobný počet hasičů, z čehož plynou dvojnásobné výdaje na jejich platy a pojištění.  

U jednotek kategorie JPO III/1 činí minimální roční výdaje 500 467 Kč a u jednotek 

kategorie JPO III/2 763 950 Kč. Rozdíl mezi JPO III/1 a JPO III/2 je způsoben převážně 

tím, že jednotky kategorie JPO III/2 disponují větším množstvím požární techniky. Na 

roční chod jednotky kategorie JPO V je třeba částka 93 419 Kč. 
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Tabulka 16: Celkové roční náklady za jednotky SDH obcí 
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10. Srovnání vypočtených výsledků s konkrétními 

hodnotami 

JPO II 

Porovnání vypočtených výsledků s průměrnou částkou, která je poskytována 

jednotkám požární ochrany na svůj provoz je znázorněna v tabulce 17 . 

Tabulka 17: Porovnání průměrných a vypočítaných ročních výdajů za JPO II 

  Vypočtené roční výdaje [Kč] Průměrné roční výdaje [Kč] Rozdíl [Kč] 

JPO II/1 1 074 560 

1237806 

  163 246 

JPO II/1 - C 1 108 727   129 079 

JPO II/1 - D 1 077 728   160 078 

JPO II/2 1 697 869 -  460 063 

JPO II/2 - C 1 731 986 -  494 180 

JPO II/2 - D 1 700 537 -  462 731 

Jak je z tabulky patrné, vypočtené minimální roční výdaje jsou v porovnání 

s průměrnými ročními výdaji u jednotek kategorie JPO II/1, JPO II/1 - C a JPO II/1 - D 

dostačující, což znamená, že financování těchto jednotek probíhá správně a není důvod na 

tom nic měnit. Naopak, provedeme-li tohle srovnání u jednotek kategorie JPO II/2, 

JPO II/2 - C a JPO II/2 - D, zjistíme, že vypočtené roční výdaje převyšují průměrné roční 

výdaje a to téměř o 500 000 Kč. Tento rozdíl je nežádoucí a je tudíž nutné zajistit finance 

na jeho pokrytí, případně snížit náklady za energie nebo ostatní položky. Do značné míry 

může být zapříčiněn tím, že jednotky disponují větším množstvím požární techniky a na 

platy a odměny členů jednotky jsou vynaloženy větší náklady.  

Jestliže by se však z hodnoty, které dosáhlo 50 % jednotek této kategorie (medián), 

což je částka 1 039 277 Kč, nestačila by tato hodnota na pokrytí minimálních výdajů žádné 

z jednotek kategorie JPO II zajišťujících výjezd jednoho družstva, tak jednotek 

zajišťujících výjezd dvou družstev. U jednotek JPO II/1 by byl tento rozdíl minimální, 

takže s pokrytím by nebyl problém. Ovšem u jednotek JPO II/2 by rozdíl činil téměř 

700 000 Kč, což není částka, která by byla zanedbatelná. Pokrytí tohoto deficitu by bylo 

značně náročné i při využití veškerých možných zdrojů.  
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JPO III 

V tabulce 18 je znázorněno porovnání průměrných ročních výdajů s minimálními 

ročními výdaji u jednotek kategorie JPO III. 

Tabulka 18: Porovnání průměrných a vypočítaných ročních výdajů za JPO III 

  Vypočtené roční výdaje [Kč] Průměrné roční výdaje [Kč] Rozdíl [Kč] 

JPO III/1 500 467 
422 646 

-   77 821 

JPO III/2    763 950 -  341 304 

Z tabulky lze vyčíst, že průměrné roční výdaje jsou nižší než vypočtené (minimální) 

roční výdaje. Tento stav je nežádoucí a je třeba zajistit finance na pokrytí rozdílu, který je 

mezi minimální a průměrnou částkou.  

V případě, že by se vycházelo z hodnoty, které dosáhlo 50 % všech jednotek 

kategorie JPO III, což je částka 307 297 Kč, zvýšil by se deficit ještě na větší hodnotu, než 

je u průměrných ročních výdajů. Znamenalo by to zajistit ještě větší počet finančních 

prostředků z jiných dostupných zdrojů. 

JPO V 

Vypočtené (minimální) roční výdaje u jednotek kategorie JPO V činí 93 419 Kč, 

v porovnání s průměrnými ročními výdaji, které jsou 91 688 Kč je tedy zřejmé, že finance 

putující na tuto kategorie jsou dostačující. Ve vybavení těchto jednotek jsou povinné 

dýchací přístroje, které nejsou téměř využívány a to především díky malému počtu 

výjezdů, proto by měla být povinnost vybavovat jednotky dýchacími přístroji zrušena. 

Došlo by tím ke značné úspoře ročních výdajů, případně by tyto finance mohly být využity 

na potřebnější věcné prostředky. 

Vycházelo-li by se z hodnoty, které dosáhlo 50 % procent jednotek kategorie JPO V, 

což je částka 117 740 Kč, stačila by tato částka na pokrytí veškerých ročních výdajů 

jednotek této kategorie. 

Možnosti na zvýšení financí u jednotek SDH obcí 

Jednotky, které nedisponují celou částkou potřebnou na jejich roční provoz, mohou 

této částky dosáhnout hned několika způsoby: 
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1. Obec zřizující tyto jednotky navýší rozpočet na požadovanou částku. 

2. Chybějící finanční prostředky budou pokryty čerpáním dotací poskytovaných MV - GŘ 

HZS ČR ve spolupráci s kraji (akceschopnost, pořízení požární techniky, platy 

zaměstnanců) 

3. Na jejich rozpočet bude přispívat Sbor dobrovolných hasičů dané obce (např. z výdělků 

z kulturních akcí – taneční zábavy, ples, atd.). 

4. Získají příspěvek na svoji činnost, věcné prostředky nebo požární techniku od 

soukromého subjektu působícího na území obce. 

5. Z dotací poskytovaných EU získají finanční prostředky na zateplení požární zbrojnice, 

což sníží finance za topení. 

6. Z dotací poskytovaných EU získají finanční prostředky na pořízení nové požární 

techniky, čímž dojde ke snížení ročních výdajů na tuto techniku. 

7. Změní aktuálního dodavatele zemního plynu (elektrické energie) za toho, který 

poskytuje lepší podmínky a ceny.  
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Závěr 

Zřizování jednotek SDH obcí je ze zákona povinné, nicméně v zájmu každé obce by 

mělo být zajištění bezpečnosti svých obyvatel. Značný problém ovšem představuje 

finanční náročnost těchto jednotek, především pak kategorie JPO II a JPO III. U těchto 

jednotek se roční výdaje pohybují v řádech několika sta tisíc korun na rozdíl od jednotek 

kategorie JPO V, kde se roční výdaje pohybují v řádech deseti tisíc korun. Každá obec 

musí tedy ze svého rozpočtu vyčlenit dostatečné množství finančních prostředků 

potřebných pro správný chod jednotky, kterou zřizuje. 

Bylo zjištěno, že minimální výdaje na jednotky SDH obcí kategorie JPO II se 

pohybují v rozmezí od 1 074 506 Kč do 1 731 986 Kč, kdy celková částka je závislá na 

tom, zajišťuje-li jednotka výjezd jednoho (JPO II/1) či dvou (JPO II/2) družstev a na typu 

její předurčenosti. Ze zpracovaných údajů se minimální roční výdaje všech jednotek 

kategorie JPO II/1 vešly do průměrné roční částky (1 237 806 Kč), kterou uvolňují obce na 

jejich chod. Minimální roční výdaje (v rozmezí od 1 697 869 Kč do 1 731 986 Kč) 

potřebné na chod jednotky kategorie JPO II/2 však tuto částku výrazně překročily. Z čehož 

vyplývá, že snahou obce by mělo být zajištění většího objemu finančních prostředků na 

provoz jednotek této kategorie. 

 Z výsledků práce vyplývá, že u jednotek kategorie JPO III jsou jejich minimální 

roční výdaje 500 467 Kč u jednotek zabezpečujících výjezd jednoho družstva (JPO III/1) a 

763 950 Kč u jednotek zabezpečujících výjezd dvou družstev (JPO III/2). Obě tyto 

hodnoty překročily průměrnou roční částku (422 646 Kč), která je poskytována obcemi pro 

tyto kategorii jednotky. Tedy i na provoz jednotek této kategorie je třeba obcí zajistit vyšší 

množství finančních prostředků. 

Při posuzování minimálních ročních výdajů u jednotek kategorie JPO V bylo 

zjištěno, že činí 93 419 Kč. V porovnání s průměrnými ročními výdaji, které jednotkám 

obce poskytují nyní, je částka téměř totožná, což znamená, že financování ze strany obce je 

u jednotek kategorie JPO V dostatečné. 
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 Nemůže-li již obec vyčlenit vyšší množství finančních prostředků ze svého 

rozpočtu, lze využít financování z jiných zdrojů a tím celkovou potřebnou roční částku 

pokrýt. 

Pokrytí deficitů v jednotlivých kategoriích JPO lze dosáhnout čerpáním dotací z MV 

– GŘ HZS ČR ve spolupráci s kraji, navýšením rozpočtu ze strany obce, příspěvky od 

Sboru dobrovolných hasičů, získáním příspěvku od soukromého subjektu působícího na 

území obce, poskytnutím dotací z EU na zateplení požární zbrojnice (snížení výdajů za 

energie), poskytnutím dotací z EU na pořízení nové techniky a změnou dodavatele 

zemního plynu (elektrické energie). 

 

Tato práce poskytuje přehled o tom, kolik finančních prostředků je nutné vynaložit 

na jednotky SDH obcí pro zajištění jejich správného fungování. Může být prospěšná jak 

pro obce, které již jednotky zřizují, tak i pro obce, které mají v plánu jednotku zřídit. 
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Příloha A 

Kurzy odborné přípravy k získání odborné způsobilosti pro členy 

jednotky SDH obce a jejich rozsah 

Pro členy nevykonávající službu v jednotce jako svoje zaměstnání 

Funkce Kurz Kurz pořádá Přezkušuje 

Všichni hasiči 

po nástupu 

k jednotce 

Základní odborná příprava v délce 

minimálně 40 hodin 
Velitel jednotky Velitel jednotky 

Strojník 

S-40 strojníků jednotek SDH obcí - 

pro JPO II a JPO III 
HZS kraje Komise HZS kraje 

S-16 strojníků jednotek SDH obcí - 

pro JPO V a JPO N, požární hlídky 
HZS kraje Komise HZS kraje 

Velitel jednotky 

Velitel družstva 

V-40 velitelů družstev a velitelů 

jednotek SDH obcí - pro JPO II 

a JPO II 

HZS kraje Komise HZS kraje 

V-24 velitelů družstev a velitelů 

jednotek SDH obcí - pro JPO 

V a JPO N, požární hlídky 

HZS kraje Komise HZS kraje 

Pro členy vykonávající službu v jednotce jako svoje zaměstnání (pracovní 

poměr) 

Funkce Kurz Kurz pořádá Přezkušuje 

Všichni hasiči 

po nástupu 

k jednotce 

Nástupní odborný výcvik (NOV) 

MV-GŘ HZS ČR 

- odborné učeliště 

PO 

Komise                      

MV-GŘ HZS ČR. 

Prodloužení 

platnosti osvědčení 

po 5 letech provádí 

velitel jednotky 

v rámci pravidelné 

odborné přípravy 

v jednotce         

Strojník Strojníků 

MV-GŘ HZS ČR 

- odborné učeliště 

PO 

Komise                      

MV-GŘ HZS ČR         

Technik 

Technická služba 

Strojní služba 

Chemická služba 

MV-GŘ HZS ČR 

- odborné učeliště 

PO 

Komise                      

MV-GŘ HZS ČR         

Velitel jednotky 

Velitel družstva 
Taktické řízení 

MV-GŘ HZS ČR 

- odborné učeliště 

PO 

Komise                      

MV-GŘ HZS ČR         
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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 
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                                 Vzor pracovní dohody  
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 Příloha D 

Vzor formuláře evidující měsíční spotřebu PHM 

 

 


