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Anotace 

 TOMÁŠEK, J. Informace pro zajištění bezpečnosti jednotek sborů dobrovolných 

hasičů. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, FBI, 2014, 54 stran.  

 

 Diplomová práce se zabývá nedodržováním podmínek vyhlášky o organizaci 

a činnosti jednotek požární ochrany zřizovateli a členy jednotek sborů dobrovolných hasičů 

vlivem špatné dostupnosti informačních zdrojů.  

 Práce je rozdělena do šesti kapitol. Na začátku práce je proveden rozbor legislativy 

a vysvětleny základní pojmy. Je popsán současný stav řešené problematiky, objasněna 

akceschopnost jednotek požární ochrany a rozebrány rizika pro operační řízení.  Další 

kapitola vyhodnocuje výsledky kontrol a dotazníkového šetření a prostřednictvím SWOT 

analýzy definuje silné a slabé stránky systému. Poslední dvě kapitoly upřesňují informační 

zdroje, jejich umístění a navrhují obecná i konkrétní řešení pro zlepšení současného stavu.   

 

Klíčová slova: jednotka SDH obce, zřizovatel, bezpečnost, informační zdroje,  

 

Summary  

The thesis deals with non-compliance with the terms of the Decree 

on the organization and activities of fire protection troops by founders and members 

of volunteer firefighter troops due to poor availability of information resources.  

The thesis is divided into six chapters. At the beginning of the thesis there is 

an analysis of the legislation and basic terms are explained. The current state of the topic is 

described, responsiveness of fire protection troops is clarified and Operational Risk 

Management is analysed. Next chapter evaluates the results of the checks and the survey 

and it defines the strengths and weaknesses of the system through SWOT analysis. The last 

two chapters specify information resources and their location and they propose general 

and specific solutions to improve the current situation.  

 

Key words: municipality volunteer firefighter troops, a founder, safety, information 

resources 
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Úvod 

Povinností každé obce vyplývající ze zákona o požární ochraně [4] je zřídit jednotku 

sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce a zajistit její akceschopnost. Obec ve své 

samostatné působnosti vzniklou jednotku rovněž finančně, materiálně a organizačně 

zabezpečuje.  

Práva a povinnosti zřizovatelů a členů jednotek SDH obcí vychází z platné legislativy 

a předpisů Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky. Jejich dodržování je základním předpokladem ke správnému výkonu 

činností v organizačním řízení i v operačním řízení.  

Provedená kontrola jednotek požární ochrany druhu JPO V a dotazníkové šetření 

u jednotek požární ochrany druhu JPO II a JPO III, u zřizovatelů a u osob odborně 

způsobilých v prevenci rizik ukazují na nedostatky při plnění základních požadavků vyhlášky 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3].  

 Tento stav je dle dat získaných od respondentů zapříčiněn jednak velkou časovou 

náročností pro dosažení potřebných informací z daných dokumentů a také, a to především, 

jejich celkově špatnou informační dostupností. 

V diplomové práci se na základě posouzení a vyhodnocení současného stavu pokusím 

o návrh lepšího informačního zajištění pro správný postup při řešení problematiky související 

s jednotkami SDH obcí. Zároveň se také pokusím o návrh manuálu, který veškeré požadavky 

na jednotky SDH obcí sjednotí a v přehledné formě a s časovou úsporou bude uživateli 

prezentovat. 
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1. Rozbor legislativy  

 

Při vyhledávání podkladů pro řešení a popis dané problematiky jsem využil zdroje 

z platné legislativy a platné pokyny generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

České republiky, které jsou závazné pro všechny jednotky požární ochrany: 

  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

Zákon [4] vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku 

před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech a to stanovením postavení a povinností jednotek požární ochrany. 

 

ORGANIZAČNÍ BEZPEČNOST 

 

Vyhláška ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, v platném znění 

Vyhláška [3] stanovuje způsob plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany, 

barevné označení vozidel, vnitřní organizaci a vybavení jednotek, způsob zřizování, 

organizaci řízení v jednotkách, podmínky akceschopnosti, zásady velení a činnosti hasičů 

při zásahu, zásady činnosti jednotek na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel, požadavky 

na odbornou způsobilost. 

 

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek 

SDH podniků, Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky, SIAŘ 3/2014 

Dokument [2] definuje základní a pravidelnou odbornou přípravu členů dobrovolných 

jednotek obcí a podniků. Taktéž definuje odbornou přípravu k získání a prodloužení 

způsobilosti strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek, specializační kurzy 

a způsob ověřování odborných znalostí.  
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Zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných 

hasičů vybraných obcí, Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky, SIAŘ 54/2007 [7] 

Zde je blíže specifikováno, co je jednotka SDH vybrané obce, co pracovní poměr 

založený na pracovní smlouvě, pracovní pohotovost, dosažitelnost člena jednotky 

a akceschopnost jednotky. Jsou zde rovněž přiblíženy povinnosti členů jednotky, velitelů 

družstev a velitele jednotky.  

 

BEZPEČNOST OSOB 

 

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 

Nařízení vlády [6] definuje pojmy preventivní, vstupní, periodická, mimořádná 

a výstupní zdravotní prohlídka a určuje, co je jejich obsahem. Stanovuje organizaci 

preventivních zdravotních prohlídek, zdravotní způsobilost zaměstnance podniku 

nebo uchazeče o zaměstnání a zdravotní způsobilost člena jednotky. 

 

TECHNICKÁ BEZPEČNOST 

 

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany, Ministerstvo vnitra-Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České Republiky, SIAŘ 25/2009 

Tento pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

[12] je věnován především výkonu služby na úseku speciálních služeb: 

- Technická služba,  

- Strojní služba,  

- Chemická služba,  

- Spojová a informační služba. 
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2. Základní pojmy 

JPO – jednotka požární ochrany - organizovaný útvar, který je zřízený v souladu se zákonem 

o požární ochraně [4]. Má vnitřní hierarchii a dělbu práce, je tvořený hasiči pod vedením 

velitele jednotky. Jednotka je vybavena mobilní požární technikou – automobily a věcnými 

prostředky – výstroj a výzbroj hasičů. 

Druh jednotky – závisí na tom, kdo je zřizovatelem jednotky a na pracovně právních 

vztazích členů jednotky při výkonu služby v jednotce ke zřizovateli. 

JPO II – jednotka SDH obce, s územní působností a s dobou výjezdu do 5 minut 

od vyhlášení poplachu. Tato jednotka může zabezpečovat jeden (JPO II/1) nebo dva 

(JPO II/2) výjezdy družstva o zmenšeném početním stavu. 

JPO III – jednotka SDH obce, s územní působností a s dobou výjezdu do 10 minut 

od vyhlášení poplachu. Tato jednotka může zabezpečovat jeden (JPO III/1) nebo dva 

(JPO III/2) výjezdy družstva o zmenšeném početním stavu. 

JPO V – jednotka SDH obce s místní působností. 

Kategorie jednotek – rozeznáváme jednotky: 

- s územní působností – provádí zásah i mimo území svého zřizovatele, 

- s místní působností – provádí zásah zejména na území svého zřizovatele. 

Zbrojnice – objekt a prostory určené pro výkon služby hasičů zařazených v jednotce SDH 

obce a pro věcné prostředky požární ochrany a požární techniku. 

Jednotka SDH obce – jde zpravidla o organizační složku obce. Službu v jednotce dobrovolně 

vykonávají členové jednotky SDH obce, kteří mají se svým zřizovatelem uzavřen buď 

pracovně právní vztah anebo jinou smlouvu o členství v jednotce SDH obce. 

Starosta obce – z pohledu jednotky SDH obce zřizovatel jednotky, který jmenuje velitele 

jednotky. 

Velitel jednotky – velitel jednotky je odpovědný za výkon služby. Školí členy jednotky, jako 

vedoucí pracovník podstupuje pravidelné školení. 

Hasič – člen jednotky SDH obce. 
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Organizační řízení – jedná se o činnost hasičů v jednotce požární ochrany, která vede 

k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární 

ochrany nutných k plnění úkolů jednotek požární ochrany.  

Operační řízení – jedná se o činnost hasičů v jednotce požární ochrany, a to od přijetí zprávy 

o mimořádné události (dále jen „MU“), která potřebu nasazení sil a prostředků požární 

ochrany vyvolala, přes provedení záchranných prací až po návrat jednotky na místo její 

dislokace. Operační řízení má před organizačním řízením vždy přednost. 

Typ stanice P0 – základní početní stav příslušníků v jedné směně jsou 3 příslušníci. 

Typ stanice P1 – základní početní stav příslušníků v jedné směně je 5 příslušníků. 
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3. Současný stav 

 

Ústředním orgánem jednotek SDH obcí je Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky, které na úseku požární ochrany plní úkoly ministerstva 

uvedené v § 24 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona o požární ochraně [4]: 

- schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany, 

- předkládá Ministerstvu financí návrh na poskytnutí dotací občanským sdružením, 

- předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace pro jednotky SDH obcí, 

- zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování finančních 

prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu požární 

techniky pro obce, jejichž jednotky požární ochrany jsou určeny požárním 

poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod (dále jen 

"vybrané obecní úřady"), 

- řídí odbornou přípravu členů jednotky a usměrňuje po odborné stránce výkon 

služby v jednotkách požární ochrany,  

- stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku 

požární ochrany a podílí se na jejím zabezpečování, 

- vytváří a provozuje informační systém požární ochrany, 

- zabezpečuje statistické sledování požáru a MU se zásahy jednotek požární 

ochrany. 

 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve vztahu 

k jednotkám SDH obcí vytváří a zajišťuje bezpečnost vydáváním SIAŘů generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru České republiky. A to jak pro oblast činností v organizačním 

řízení, tak i pro oblast činností v operačním řízení. Pro obě oblasti řízení jsou sice závazné 

Pokyny generálního ředitele, je však třeba si uvědomit a mít neustále na paměti, že 

za bezpečnost činností spadající do organizačního řízení, zodpovídá zřizovatel jednotky SDH 

obce a za bezpečnost činností v rámci operačního řízení, zase Hasičský záchranný České 

republiky, resp. hasičské záchranné sbory krajů.  
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ORGANIZAČNÍ ŘÍZENÍ 

 

Pro oblast organizačního řízení musí jednotka SDH obce být správně zajištěna jak 

ze strany zřizovatele (např. Zřizovací listina jednotky, Jmenovací dekret velitele jednotky, 

zajištěn pracovně právní vztah se členy jednotky), tak i ze strany samotných členů jednotky 

SDH obce (např. platná zdravotní prohlídka, platná odborná způsobilost, údržba techniky). 

K jednotlivým činnostem a požadavkům k nim, vydává generální ředitelství Pokyny 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, v nichž jsou přesně 

definovány pojmy, detailně řešena problematika, obsaženy vzory jednotlivých tiskopisů.  

 

OPERAČNÍ ŘÍZENÍ 

  

Bojový řád jednotek požární ochrany [1], SIAŘ 46/2005 

 Základní dokument, který uživatele prostřednictvím kapitol D, L, N, O, P, Ř, S, T, Ob 

seznamuje s taktickými postupy zásahu. Každá kapitola je dále členěna na jednotlivé 

metodické listy. Ty obsahují části, které seznamují s charakteristikou (situace nebo objektu), 

předpokládaným výskytem, ochranou, úkoly a postupy činností a očekávanými zvláštnostmi.  

  

Kapitoly bojového řádu: 

- O – Obecné zásady, tato kapitola obsahuje 14 metodických listů, 

- N – Nebezpečí, tato kapitola obsahuje 23 metodických listů, 

- Ř – Řízení, tato kapitola obsahuje 12 metodických listů, 

- P – Požární zásah, tato kapitola obsahuje 48 metodických listů, 

- S – Součinnosti, tato kapitola obsahuje 13 metodických listů, 

- T – Technický zásah, tato kapitola obsahuje 5 metodických listů, 

- L – Nebezpečné látky, tato kapitola obsahuje 16 metodických listů, 

- D – Dopravní nehody, tato kapitola obsahuje 6 metodických listů, 

- Ob – Ochrana obyvatelstva, tato kapitola obsahuje 9 metodických listů. 
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Z hlediska bezpečnosti u zásahu je v Bojovém řádu jednotek požární ochrany, 

kapitole N – Nebezpečí analyzováno 23 rizikových situací. Práce hasičů je nevyzpytatelná, 

nikdy předem nelze stanovit, u jaké MU bude jednotka požární ochrany zasahovat. Právě 

proto je potřeba zajistit a pravidelně školit, jak těmto nebezpečím předcházet. Tedy znát 

nebezpečí, znát místo jeho předpokládaného výskytu a rovněž znát účinný typ ochrany. Díky 

znalosti bojového řádu a kapitoly N – Nebezpečí, může být zajištěn systém bezpečné práce 

při zdolávání MU.  

 

3.1 Akceschopnost jednotek požární ochrany 

 

U jednotek SDH obcí, kterými se tato diplomová práce prioritně zabývá, je základní 

povinností obce dle § 29 zákona o požární ochraně [3], zajištění její akceschopnosti.  

Co přesně se rozumí akceschopností jednotky SDH obce, definuje § 18 vyhlášky 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3]. Jde o organizační, technickou 

a odbornou připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka SDH obce 

je akceschopná, jestliže: 

a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením 

§ 4 vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3] a jednotka je schopna 

uskutečnit výjezd na zásah v časovém limitu dle § 11 odst. 2 vyhlášky o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany [3], 

b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti podle § 35 odst. 5 vyhlášky 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3] pro výkon funkce, kterou v jednotce 

zastávají, a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava podle §§ 36 až 39 vyhlášky 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3], 

c) má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany a jsou splněny podmínky pro použití požární techniky a věcných prostředků 

požární ochrany podle § 8 odst. 2 až 5 vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany [3]. 

Pro dokreslení problematiky jsou v tabulce 1 [13] uvedeny základní početní stavy 

a vnitřní organizace jednotky SDH obce. 
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Není-li jednotka dle výše zmíněné definice akceschopná, nemůže plnit úkoly na úseku 

požární ochrany. Laicky se dá říci, že není dostatečně připravená k poskytnutí pomoci, tudíž 

může vzniknout nebezpečí nejen zachraňovaným osobám, ale zároveň i osobám 

zachraňujícím, tedy členům jednotky. 

 

Tab. 1 Základní početní stavy členů jednotky SDH obce [13] 

Funkce v jednotce 
Druh jednotky (JPO) 

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

Velitel jednotky 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 

 

Tab. 2 Vývoj členské základny JSDH obcí a podniků v letech 2009 – 2013 [13] 

JSDH 2009 2010 2011 2012 2013 

počet členů 74205 73422 72633 70311 71053 

 

3.2 Analýza rizik pro operační řízení 

 

Statistická ročenka jednotek požární ochrany 2013 [13] je vhodným zdrojem 

informací o podílu jednotlivých druhů jednotek požární ochrany na celkovém počtu zásahů, 

činnosti a typech zásahů jednotek požární ochrany a o počtu usmrcených a zraněných hasičů 

při zásazích. 

 

Tab. 3 Podíl jednotlivých druhů JPO na celkovém počtu zásahů [13] 

Druh JPO Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

HZS ČR 63,8 % 

 

 59,8 %  64,8 %  66,4 %  61,1 %  

JSDH obcí 29,1 %  32,2 %  27,3 %  27,7 %  32,4 %  

HZS podniků 6,7 %  7,3 %  7,4 %  5,6 %  5,7 %  

JSDH podniků 0,4 %  0,6 %  0,3 %  0,3 %  0,8 %  
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Tab. 4 Druhy událostí se zásahy JPO [13] 

Druh události Počet událostí Podíl v % 

na celk. p. 2009 2010 2011 2012 2013 

požáry 19681 17296 20511 19908 16563 14,8 

dopravní nehody 19004 18053 17061 18910 19023 16,9 

živelní pohromy 5204 - - - - - 

úniky nebezpeč. lát. celkem 5916 5300 5285 5106 5253 4,7 

z toho ropné produkty 4991 4407 4251 3990 4107 3,7 

technické havárie celkem 47412 62961 50035 52084 63596 56,6 

z toho technické havárie 21 19 17 13 4 0,0 

technické pomoci 44187 58949 45736 46648 57103 50,9 

technologické pomoci 761 744 652 780 860 0,8 

ostatní pomoci 2443 3250 3630 4643 5629 5,0 

radiační nehody a havárie 0 0 0 1 1 0,0 

ostatní mimořádné události 10 2 6 67 8 0,0 

plané poplachy 8251 8037 8202 7909 7837 7,0 

Celkem 105514 111649 101101 103985 112281 100,0 

Graf 1 Druhy událostí se zásahy JPO 

 

požáry (14,8%)

dopravní nehody (16,9%)

úniky nebezpečných
chem. látek (4,7%)

technické havárie (56,6%)

plané poplachy (7,0%)
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Jak je ze získaných dat dobře patrné, viz tabulka 3, jednotky SDH obcí se každoročně 

podílí asi na jedné třetině (32,4 %) celkového počtu zásahů, což čítá počet zhruba 35 000 

výjezdů k MU.  

Data z tabulky 4 ukazují, jaký procentuální podíl zastávají jednotlivé typy MU. 

Zatímco počty požárů a dopravních nehod se pohybují přibližně na stejných hodnotách, 

velmi rychle vzrůstá počet technických havárií. Často na tyto MU jednotka SDH obce 

zasahuje bez součinnosti s jednotkou hasičského záchranného sboru kraje, např. rizikové 

kácení dřevin, odchyt bodavého hmyzu, otevření uzavřených prostor. Spolu s různorodostí 

zásahů roste i počet nových rizik pro zasahující hasiče.   

 

Tab. 5 Usmrcení a zranění hasiči při zásazích [13] 

 

Kategorie 2009 2010 2011 2012 2013 

U Z U Z U Z U Z U Z 

profesionální  0 269 0 287 0 303 0 332 0 316 

dobrovolní  1 149 0 171 0 102 1 122 0 119 

Celkem 1 418 0 458 0 405 1 454 0 435 

 

Zaměříme-li se v rámci bezpečnosti na zranění při zásazích, které udává tabulka 5, 

zjistíme, že celkový počet zraněných hasičů vztažený k počtu událostí představuje průměrně 

jedno zranění na 258 výjezdů k MU. Protože práce hasičů je velmi riziková, můžeme říci, že 

číselný údaj 1 úraz na 258 zásahů není nikterak vysoký.  

Vztáhneme-li však tyto data k celkovému počtu příslušníků Hasičského záchranného 

sboru České republiky (cca 6 300) [13] a ke členské základně dobrovolných hasičů 

(cca 71 000) [13] viz tabulka 2, zjistíme, že vlivem úrazů se u profesionálních hasičů dostává 

do pracovní neschopnosti přibližně 5% příslušníků. To je již významný údaj, který může 

především na menších stanicích typu P0 a P1 ovlivnit jejich chod. U dobrovolných hasičů je 

sice poměr počtu zraněných při výkonu služby k členské základně zanedbatelný, i tak ale 

nesmí být toto číslo podceňováno a neustále se musí pracovat na jeho snižování.  
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4. Naplňování systému bezpečné práce 

 

Bezpečnost všech vykonávaných činností v organizačním a operačním řízení a postup 

jejího dosažení je popsán v jednotlivých pokynech generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Fyzická aplikace podmínek k zajištění bezpečnosti práce 

hasičů plynoucích z daných pokynů (SIAŘů) ve všech oblastech řízení, tedy samotné 

naplňování systému bezpečné práce, je vždy v kompetenci vedoucích pracovníků. Právě 

na nich vždy záleží, jaké úrovně bezpečnosti je dosaženo a k jakým zjištěním následně 

dospějí kontrolní orgány při prováděných revizích.  

 

4.1 Výsledky kontroly JPO V  

 

V roce 2012 provedlo krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje na všech svých územních odborech kontrolu plnění legislativních 

povinností jednotkami SDH obcí druhu JPO V. Jednalo se o územní odbory Jeseník, 

Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Celkem proběhla kontrola u 378 jednotek SDH obcí 

druhu JPO V. Úkolem kontroly bylo zjistit současnou úroveň dodržování vybraných předpisů 

a stavu hasičské techniky. 

Počet kontrolovaných jednotek a průměrná odborná způsobilost velitelů, strojníků 

a členů jednotek (hasičů) je zaznamenána v tabulce 6. Pro lepší přehlednost výsledků 

kontroly byl zpracován graf 2 a graf 3.    

 

Vstupními informacemi u provedené kontroly byly tyto dokumenty: 

- zřizovací listina, 

- jmenovací dekret velitele, 

- seznam všech členů, 

- zdravotní způsobilost všech členů, 
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- osvědčení pro 3 velitele a 2 strojníky, 

- funkční motorová stříkačka. 

 

Tab. 6 Vyhodnocení kontroly u JPO V v roce 2012  

 VELITEL STROJNÍK  ČLENOVÉ V JEDNOTCE 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: Dle vyhlášky: 

Kritéria: 
Dle vyhlášky: 

3 2 9 

Územní odbor Jeseník 

 
Počet jednotek: 15 Počet jednotek: 15 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
6 11 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
12 

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

JPO 
Počet 

platných 

osvědčení 

Obce splňují dle 

vyhlášky v % 

Obce splnňují dle 

vyhlášky v % JPO 
Počet 

členů dle 

karet obcí 

Obce splňují dle vyhlášky v % 

Název 

obce 

   Název 

obce 
  

PRŮMĚRNÁ 

ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST: 

73% 80% PRŮMĚR: 96% 

Územní odbor Olomouc 

 
Počet jednotek: 106 Počet jednotek: 106 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
25 39 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
66 

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

PRŮMĚRNÁ 

ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST: 

42% 50% PRŮMĚR: 82% 

Územní odbor Prostějov 

 
Počet jednotek: 99 Počet jednotek: 99 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
17 45 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
62 

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

PRŮMĚRNÁ 

ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST: 

39% 54% PRŮMĚR: 86% 

Územní odbor Přerov 

 
Počet jednotek: 108 Počet jednotek: 108 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
27 78 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
81 

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

PRŮMĚRNÁ 

ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST: 

56% 78% PRŮMĚR: 91% 

Územní odbor Šumperk 

 
Počet jednotek: 50 Počet jednotek: 50 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
12 30 

Počet jednotek, které 

splňují kritérium: 
36 

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

PRŮMĚRNÁ 

ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST: 

50% 68% PRŮMĚR: 85% 
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 Jak bylo již výše uvedeno, kontrola byla provedena u 378 jednotek SDH obcí druhu 

JPO V soustředěných na 5. územních odborech Olomouckého kraje.  

 Počet kontrolovaných JPO V na územním odboru: 

- ÚO Jeseník – 15 JPO V, 

- ÚO Olomouc – 106 JPO V, 

- ÚO Prostějov – 99 JPO V, 

- ÚO Přerov – 108 JPO V, 

- ÚO Šumperk – 50  JPO V. 

 

Z grafu 2, který vychází z hodnot tabulky 6, je velice dobře zřejmé, že územní odbory 

s vyšším počtem JPO V (Olomouc a Prostějov) jsou na tom s plněním podmínek vyhlášky 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3] u jednotlivých velitelů, strojníků 

a ostatních členů jednotek velmi špatně. Vůbec nejhorší situace je na územním odboru 

Prostějov, kde podmínky vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3] 

splňuje pouze 17% velitelů jednotek SDH obcí.  Mnohem lepší, nikoli však uspokojující, je 

situace na územním odboru Jeseník, kde se z celkového počtu 378. Kontrolovaných 

JPO V nachází 15 JPO V.  

 Důvod lepšího plnění podmínek vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany [3] jednotkami JPO V na územním odboru Jeseník je ten, že díky své geografické 

poloze (region je z jihu ohraničen pohořím Hrubý Jeseník, z východu horským hřebenem 

Orlík, ze severní a západní strany hranicemi s Polskem) a působení pouze jediné 

profesionální jednotky, jsou dobrovolné jednotky druhu JPO V více zapojovány do zásahové 

činnosti. Více výjezdů jednotky během roku tak pro členy znamená více „dobrodružství“, 

tedy zkušeností, což zároveň zvyšuje smysluplnost jejich členství v jednotce a dává chuť 

k dalšímu osobnímu a profesnímu růstu. Členové jednotky JPO V, jejichž celoroční zásahová 

činnost se pohybuje v rozmezí od 0 do 2 výjezdů, tak přirozeně ztrácí schopnost na sobě 

pracovat a vzdělávat se.  

 Srovnáme-li úroveň splnění podmínek vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany [3] u jednotlivých členů jednotek, strojníků a velitelů za celý kraj, zjistíme, 

že členové jednotek splňují dané podmínky z necelých tří čtvrtin (přesně 70,4%), strojníci 

více než z poloviny (přesně 57,4%) a velitelé jen pouhou čtvrtinou (přesně 26%). 
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 Na základě získaných dat se tak dostáváme k otázce: “Jak vůbec může správně 

fungovat systém, je-li odborná způsobilost u velitelů splněna jen z jedné čtvrtiny?“ 

 

Graf 2 Procentuální vyjádření splnění podmínek vyhlášky o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany [3] veliteli, strojníky a členy jednotek SDH obcí druhu 

JPO V v Olomouckém kraji 

 

 

Hodnoty grafu 3, které vychází také z údajů tabulky 6, nám ukazují na průměrnou 

odbornou způsobilost členů jednotek dle jednotlivých funkcí.  

Výsledky kontrol se v Olomouckém kraji pohybovaly v hodnotách od 39 % splnění 

podmínek u velitelů do 96 % splnění podmínek u členů jednotek. Situace byla nejhorší 

na územních odborech Olomouc a Prostějov, nejlepší pak byla na územním odboru Jeseník. 

Nejhůře, bráno dle jednotlivých funkcí, dopadli velitelé (52 %). Lepší úrovně dosáhli 

strojníci (66 %) a nejlépe ze všech členů jednotky SDH obce na tom byli hasiči (88 %). 
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Graf 3 Průměrná odborná způsobilost velitelů, strojníků a členů jednotek SDH obcí 

druhu JPO V na územních odborech v Olomouckém kraji dle vyhlášky o organizaci 

a činnosti jednotek požární ochrany [3] 

 

 

4.2 Dotazníkové šetření 

 

Ke zjištění, v jakém rozsahu jsou splněny podmínky vyhlášky o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany [3] u vybraných jednotek SDH obcí druhu JPO II a JPO III, a zda 

respondenti vnímají současný stav informací k dané problematice jako dostačující, byla 

zvolena metoda dotazníkového šetření. Vstupními daty byly odpovědi členů vybraných 

jednotek SDH obcí na diplomantem předem formulované otázky. U jednotek SDH obcí 

druhu JPO V nebylo dotazníkové šetření prováděno z důvodu již výše popsané kontroly 

z roku 2012.  

Taktéž bylo provedeno dotazníkové šetření u zřizovatelů jednotek a u osob odborně 

způsobilých v prevenci rizik. Zde bylo účelem zjistit, jak se starostové a osoby odborně 

způsobilé orientují v problematice jednotek SDH obcí a jak hodnotí informační zdroje k dané 

problematice a jejich dosažitelnost. 
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Hypotéza 

 

Výše popsané výsledky celokrajské kontroly jednotek SDH druhu JPO V ukázaly 

na nedostatky při plnění podmínek vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany [3]. Neříkají nám však nic o příčině toho stavu. 

Cílem dotazníkového šetření u jednotek SDH obcí druhu JPO II a JPO III bylo jednak 

prokázat, že i zde nedochází zcela k plnění podmínek vyhlášky o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany [3], a to jak ze strany členů jednotky, tak i ze strany zřizovatele, 

a jednak, že současný stav informací, resp. úroveň jejich dosažení, není dostačující.  

Hypotéza 1: U jednotek JPO II a JPO III dochází rovněž k neplnění podmínek vyhlášky 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3]. 

 Cílem dotazníkového šetření u zřizovatelů a osob odborně způsobilých v prevenci rizik 

bylo ukázat, že nepostupují jednotně při řešení dané problematiky a to na základě špatně 

dostupných informací. 

Hypotéza 2: Zřizovatelé a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik nepostupují jednotně 

v problematice jednotek SDH obcí. 

Hypotéza 3 – společná: Špatná dostupnost informací k problematice jednotek SDH obce. 

 

Metoda dotazování 

 

Pro získání odpovědí – vstupních dat od členů jednotek SDH obcí, byla zvolena forma 

ústního dotazování, a to z důvodu získání prvotní odpovědi bez možnosti taktizování 

z daných variant odpovědí a vyvarování se tak zkreslení potřebných informací. Rovněž byl 

vždy osloven jen jeden konkrétní člen jednotky tak, aby nedocházelo k vzájemnému 

ovlivňování jednotlivých respondentů při odpovědích. Následně se pracovalo s dalším 

členem jednotky. Maximálně vždy pouze se třemi členy jedné jednotky, a to ve složení 

velitel, strojník a hasič. Odpovědi byly diplomantem zaznamenávány do předem 

připraveného dotazníku.  
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U dotazníků pro starosty a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik byla zvolena 

forma písemných odpovědí, které respondenti sami zaznamenávali do dotazníku. 

Prvotně, ještě před samotným pokládáním otázek, byli jednotliví respondenti vždy 

stručně seznámeni se zkoumanou problematikou a důvodem zjišťování informací. Rovněž 

došlo vždy k ujištění dotazovaných osob, že výzkum je anonymní a že jejich jména, stejně 

jako jejich příslušnost k obci, nebudou tudíž nikde uveřejněny. Sami dotazovaní potvrdili, 

že všemu rozumí a že s provedením výzkumu souhlasí. 

Otázky byly voleny záměrně jednoduché, částečně uzavřené a částečně otevřené, 

s počtem do deseti, formulovány tak, aby jednotliví respondenti měli zájem spolupracovat. 

Takto získaná data sice nejsou zcela přesná, avšak pro základní představu o dané 

problematice jsou dostačující. 

 

4.2.1 Dotazník pro členy jednotek SDH obcí druhu JPO II a JPO III 

 

 Cílem dotazníku bylo zjistit současný stav a potvrdit stanovenou hypotézu 1 

a hypotézu 3. Respondenti měli za úkol odpovědět na 9 uzavřených otázek (označením vždy 

pouze jedné odpovědi jako správné) a dvě otevřené otázky. 

 První dvě otázky sloužily k identifikaci druhu jednotky a zjištění, jakou funkci 

dotazovaný člen jednotky SDH obce v jednotce zastává. Úkolem navazujících uzavřených 

otázek bylo zjistit, zda: 

- členové jednotky mají s obcí uzavřen pracovněprávní vztah, 

- pravidelně absolvují zdravotní prohlídky, 

- jsou pravidelně přezkušováni z BOZP, 

- byli řádně seznámeni s riziky vyplývajícími z činnosti v jednotce SDH obce a s riziky 

na pracovišti (zbrojnici), 

- jednotka má dostatečný počet členů, 

- byla provedena pravidelná odborná příprava a každoroční ověření teoretických 

znalostí a praktických dovedností, 
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- jsou dodržovány termíny revizí společných ochranných pracovních prostředků 

a není překračována výrobcem stanovená životnost. 

Poslední dvě otevřené otázky sloužily ke zjištění jak podrobnějších informací o uzavřených 

otázkách a dalších nedostatcích v jednotce, tak i o úrovni dosažitelnosti informací pro členy 

jednotek SDH obcí. 

 

Vyhodnocení dotazníku 

 

Tab. 7 Pracovně právní vztah členů jednotek SDH obce se zřizovatelem 

funkce velitel Strojník hasič 

druh jednotky - JPO II III II III II III 

dotazované jednotky 8 15 8 15 8 15 

odpověď - ano 8 12 8 11 8 12 

odpověď - ne 0 3 0 4 0 3 

splnění průměr v % 100 80 100 73 100 80 

 

Vyhodnocení první otevřené otázky (celkově předposlední otázky) v dotazníku 

 

V bližších informacích k pracovně právnímu vztahu členové jednotky uvádí tyto nedostatky:  

- členové jednotky i zřizovatel jednotky vědí, že není uzavřen pracovně právní vztah, 

obě strany se snaží situaci řešit, z časových důvodů však zatím k nápravě nedošlo, 

- členové jednotky i zřizovatel jednotky vědí, že není uzavřen pracovně právní vztah, 

jednotka chce tuto situaci vyřešit, ale nemůže se s obcí dohodnout na formě, 

- členové jednotky i zřizovatel jednotky vědí, že není uzavřen pracovně právní vztah, 

avšak nikdo tuto situaci neřeší, 

- s každým členem je uzavřena „smlouva s obcí“, tato však nemá základní právní 

náležitosti (nejsou zde jednoznačně specifikována práva, povinnosti a nároky člena 

včetně odměny člena v mimopracovní době) - tedy daná smlouva není platná, 
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- smlouva uzavřená mezi členy jednotky a zřizovatelem jednotky neodpovídá rozsahu 

odpracovaných hodin (§ 75 zákoníku práce - dohoda o provedení práce – do 300 

hodin ročně [5]; § 76 zákoníku práce - dohoda o pracovní činnosti „poloviční úvazek“ 

– do 300 hodin ročně [5]; §§ 30 – 73 zákoníku práce - pracovní poměr [5]). 

 

Tab. 8 Periodické zdravotní prohlídky členů jednotek SDH obce 

funkce velitel strojník hasič 

druh jednotky - JPO II III II III II III 

dotazované jednotky 8 15 8 15 8 15 

odpověď - ano 8 15 8 13 8 14 

odpověď - ne 0 0 0 2 0 1 

splnění průměr v % 100 100 100 87 100 93 

 

Vyhodnocení první otevřené otázky v dotazníku 

 

V bližších informacích k periodickým zdravotním prohlídkám uvádí členové jednotky tyto 

nedostatky: 

- členové jednotky z časových důvodů nestihli absolvovat zdravotní prohlídku. 

 

Tab. 9 Přezkušování členů jednotek SDH obce z BOZP 

funkce velitel strojník hasič 

druh jednotky - JPO II III II III II III 

dotazované jednotky 8 15 8 15 8 15 

odpověď - ano 8 15 8 13 8 14 

odpověď - ne 0 0 0 2 0 1 

splnění průměr v % 100 100 100 87 100 93 

 

Vyhodnocení první otevřené otázky v dotazníku 

 

V bližších informacích k přezkušování členů jednotek z BOZP členové jednotky uvádí tyto 

nedostatky: 
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- členové jednotky z časových důvodů nestihli absolvovat přezkoušení, 

- členové jednotky mají podepsané přezkoušení z BOZP, ale přezkoušení nebylo 

fyzicky provedeno (velitel vychází z předpokladu, že každý ve svém zaměstnání 

pravidelné školení BOZP absolvuje – není tedy nutné absolvovat školení znovu). 

 

 Tab. 10 Seznámení členů jednotek SDH obce s riziky na pracovišti 

funkce velitel strojník hasič 

druh jednotky - JPO II III II III II III 

dotazované jednotky 8 15 8 15 8 15 

odpověď - ano 4 3 2 2 2 1 

odpověď - ne 0 12 0 13 0 14 

splnění průměr v % 50 20 25 13 25 7 

 

Vyhodnocení první otevřené otázky v dotazníku 

 

V bližších informacích k seznámení členů s riziky na pracovišti členové jednotky uvádí tyto 

nedostatky: 

- členové jednotky neví, co pojem „vyhledání rizik a seznámení s riziky“ znamená, 

- nikdy se v jednotce vyhledání rizik a seznámení s riziky neprovádělo, 

- v souvislosti se zajištěním bezpečnosti členové jednotky absolvovali jen vstupní 

školení a periodické školení z BOZP, 

 

Tab. 11 Základní počet členů v jednotce SDH obce dle vyhlášky 

funkce velitel strojník hasič 

druh jednotky - JPO II III II III II III 

dotazované jednotky 8 15 8 15 8 15 

odpověď - ano 8 13 8 13 8 13 

odpověď - ne 0 2 0 2 0 2 

odpověď - nevím 0 0 0 0 0 0 

splnění průměr v % 100 87 100 87 100 87 
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Vyhodnocení první otevřené otázky v dotazníku 

 

V bližších informacích k základnímu počtu členů v jednotce členové jednotky uvádí tyto 

nedostatky: 

- jednotka splňuje požadavek na základní počet členů, někteří členové se však 

při vyhlášení poplachu stabilně nedostavují – nelze s nimi tedy počítat, 

- jednotka splňuje základní počet členů díky členům sdružení, kteří se ale již pro svůj 

věk a zdravotní stav nemohou zásahu jednotky účastnit, 

- jednotka momentálně nesplňuje požadavek na základní počet členů. 

 

Tab. 12 Odborná příprava a každoroční ověření znalostí a praktických dovedností 

funkce velitel strojník hasič 

druh jednotky - JPO II III II III II III 

dotazované jednotky 8 15 8 15 8 15 

odpověď - ano 8 15 8 13 8 11 

odpověď - ne 0 0 0 2 0 4 

splnění průměr v % 100 100 100 87 100 73 

 

Vyhodnocení první otevřené otázky v dotazníku 

 

V bližších informacích k odborné přípravě a každoročnímu ověření znalostí a dovedností 

členové jednotky uvádí tyto nedostatky: 

- z časových důvodů jsem se neúčastnil odborné přípravy přezkoušení. 

 

Tab. 13 Revize společných ochranných pracovních prostředků a jejich životnost 

funkce velitel strojník hasič 

druh jednotky - JPO II III II III II III 

dotazované jednotky 8 15 8 15 8 15 

odpověď - ano 6 7 5 7 4 5 

odpověď - ne 2 8 3 4 2 5 

odpověď - nevím 0 0 0 4 2 5 

splnění průměr v % 75 47 40 47 50 33 
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Vyhodnocení první otevřené otázky v dotazníku 

 

V bližších informacích k revizím a životnosti společných ochranných pracovních prostředků 

členové jednotky uvádí tyto nedostatky: 

- revize se neprovádí, stanovená životnost se překračuje, 

- základní zásady k používání např. lezeckého materiálu nebo pracovních polohovacích 

pásů (kontrola před použitím, po použití, správné skladování, apod.) se nedodržují. 

 

Vyhodnocení druhé otevřené otázky 

 

V bližších informacích k dostatečné informační dostupnosti členové jednotky uvádí tyto 

nedostatky: 

- cesta k informačním zdrojům je složitá, časově náročná,  

- členům chybí jednoduché a přehledné webové stránky s logicky řazenými 

a navazujícími informacemi, 

- nezná-li uživatel název dokumentu, snaží se k němu dostat přes diskusní fóra 

na internetových stránkách s hasičskou tematikou. 

 

4.2.2 Dotazník pro zřizovatele jednotky SDH obce 

 

Cílem dotazníku bylo zjistit současný stav a potvrdit stanovenou hypotézu 2 

a hypotézu 3. Respondenti měli za úkol odpovědět na 9 uzavřených otázek (označením vždy 

pouze jedné odpovědi jako správné) a jednu otevřenou otázku. 

 První otázka sloužila k identifikaci druhu jednotky v obci. Úkolem navazujících 

uzavřených otázek bylo zjistit: 

- kdo zřizuje jednotku SDH obce, 

- kdo jednotku finančně a materiálně zabezpečuje, 
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- zda obec s členy jednotky uzavírá pracovně právní vztah, 

- kdo vysílá členy jednotky na periodické zdravotní prohlídky, 

- kdo hradí periodické zdravotní prohlídky členů, 

- kdo zajišťuje školení a přezkoušení členů z BOZP, 

- zda je obec povinna zajistit v objektech využívaných jednotkou vyhledání rizik 

a seznámení členů jednotky SDH obce s riziky, 

- kdo provádí pravidelnou odbornou přípravu a každoroční ověření znalostí 

a dovedností. 

Poslední otázka, otevřená, zjišťuje dostupnost informačních zdrojů a jejich využívání. 

 

Vyhodnocení dotazníku 

 

Tab. 14 Zřízení jednotky SDH obce 

jednotka druhu JPO II JPO III JPO V 

počet obcí 3 3 4 

odpověď – obec 3 3 4 

odpověď – HZS 0 0 0 

odpověď - nevím 0 0 0 

splnění průměr v % 100 100 100 

 

Odpověď na tuto otázku bylo pro všechny respondenty jednoznačná - ano, 

zřizovatelem jednotky SDH obce je samotná obec.  

 

Tab. 15 Finanční a materiální zabezpečení jednotky 

SDH obce jednotka druhu JPO II JPO III JPO V 

počet obcí 3 3 4 

odpověď – obec 3 3 3 

odpověď – HZS 0 0 1 

odpověď - nevím 0 0 0 

splnění průměr v % 100 100 75 
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Finanční a materiální zabezpečení jednotky. Zde zřizovatelé sice vědí, že tato 

povinnost leží na obci, relativně často však dochází k záměně základního finančního 

a materiálního zajištění jednotky s náhradami za činnost v operačním řízení od hasičského 

záchranného sboru kraje, nebo různými dotacemi a příspěvky.  

 

Tab. 16 Uzavření pracovněprávních vztahů s členy 

jednotky SDH obce jednotka druhu JPO II JPO III JPO V 

počet obcí 3 3 4 

odpověď – obec 3 2 2 

odpověď – ne, výjimka 0 1 2 

odpověď - nevím 0 0 0 

splnění průměr v % 100 67 50 

  

Pracovně právní vztahy jsou pro zřizovatele složitou věcí, název „dobrovolní hasiči“ 

svádí k názoru, že není třeba uzavírat jakoukoli formu smlouvy mezi zřizovatelem a členy.  

Taktéž velice často převládá názor, že tato oblast je zajištěna hasičským záchranným sborem 

krajů, resp. že existuje výjimka.  

 

Tab. 17 Zdravotní prohlídky členů jednotky SDH obce 

jednotka druhu JPO II JPO III JPO V 

počet obcí 3 3 4 

odpověď – obec 3 2 2 

odpověď – ne, výjimka 0 1 1 

odpověď – HZS  0 0 1 

odpověď - nevím 0 0 0 

splnění průměr v % 100 67 50 
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Tab. 18 Hrazení zdravotních prohlídek členů jednotky 

SDH obce jednotka druhu JPO II JPO III JPO V 

počet obcí 3 3 4 

odpověď – obec 3 1 2 

odpověď – nikdo, výj. 0 1 1 

odpověď – HZS  0 1 1 

odpověď - nevím 0 0 0 

splnění průměr v % 100 33 50 

 

Zdravotní prohlídky, stejně jako jejich hrazení je názorově velice podobné, jak u výše 

zmíněných pracovně právních vztahů. Jsou-li členové jednotky nositeli dýchací techniky, 

je situace již jiná. Ve většině případů mají zdravotní prohlídky absolvované a dokumentaci 

v pořádku.  

 

Tab. 19 Školení BOZP a přezkoušení 1 x za 2 roky 

jednotka druhu JPO II JPO III JPO V 

počet obcí 3 3 4 

odpověď – obec 2 1 1 

odpověď – nikdo, výj. 0 0 1 

odpověď – HZS  1 2 2 

odpověď - nevím 0 0 0 

splnění průměr v % 100 33 25 

 

Velitel jako vedoucí zaměstnanec musí být proškolen osobou odborně způsobilou 

v prevenci rizik. V jednotce SDH obce se pak sám stává školitelem a provádí přezkoušení. 

Většinou jde o formalitu – podpis prezenční listiny, předpokládá se, že každý je proškolen 

ve svém zaměstnání a tudíž ví, jak se má na pracoviště chovat.   

 

Tab. 20 Vyhledání rizik a seznámení členů s riziky 

jednotka druhu JPO II JPO III JPO V 

počet obcí 3 3 4 

odpověď – obec 1 0 0 

odpověď – ne, výjimka 0 1 2 

odpověď - nevím 2 2 1 

splnění průměr v % 33 0 0 
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Oblast vyhledávání rizik je jak pro členy, tak i zřizovatele velkou neznámou. Obecně 

osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, které poskytují služby obci v oblasti požární 

ochrany a prevenci rizik, problematiku jednotek SDH obcí přechází a to především 

z nevědomosti, že vše v organizačním řízení spadá pod zřizovatele a jen činnosti týkající se 

operačního řízení jsou řešeny v součinnosti s hasičským záchranným sborem kraje.  

 

Tab. 21 Odborná příprava a ověření znalostí 

jednotka druhu JPO II JPO III JPO V 

počet obcí 3 3 4 

odpověď – obec 3 2 2 

odpověď – komise HZS 0 1 2 

splnění průměr v % 100 67 50 

 

V odborné přípravě bývá často zaměňována základní odborná příprava prováděná 

velitelem a tzv. cyklická odborná příprava. V základní odborné přípravě si velitel rozvrhne, 

kdy a jaká témata během roku bude školit a dle tohoto plánu přesně postupuju. Využívá 

k tomu různých informačních zdrojů a o této přípravě vede prokazatelně dokumentaci.  

 

Vyhodnocení otevřené otázky 

 

V bližších informacích k dostatečné dostupnosti informačních zdrojů a využívání informací 

zřizovatelé jednotek SDH obcí uvádí tyto nedostatky: 

- přístup k obecným informacím s problematikou jednotek SDH obce je dostatečný 

(viz Příručka člena zastupitelstva, konzultace s velitelem jednotky, apod.); získání 

konkrétních dokumentů a vzorů smluv, prošetření jejich platnosti, je pro laika 

v oblasti požární ochrany (nově zvolený starosta, člen zastupitelstva) velice složitý, 

- chybí jednotné místo pro jednotky SDH obcí, kde by i s komentáři byly všechny 

informace umístěny, 

- časová náročnost dohledání dokumentů při neznalosti názvu. 
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4.2.3 Dotazník pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik 

 

Cílem dotazníku bylo zjistit současný stav a potvrdit stanovenou hypotézu 2 

a hypotézu 3. Respondenti měli za úkol odpovědět na 7 uzavřených otázek (označením vždy 

pouze jedné odpovědi jako správné) a jednu otevřenou otázku. 

 První otázka sloužila ke zjištění, zda osoba odborně způsobilá v prevenci rizik 

poskytuje služby v BOZP obci. Úkolem navazujících uzavřených otázek bylo zjistit: 

- zda dochází k vyhledání rizik a seznámení s riziky v prostorách a na pracovištích OÚ, 

- zda je prováděno školení BOZP současně pro zaměstnance OÚ i členy jednotky, 

- zda je prováděno školení BOZP zvlášť pro zaměstnance OÚ  zvlášť pro členy 

jednotky, 

- zda dochází k vyhledání rizik v prostorách a na pracovištích využívaných jednotkou 

(zbrojnice) a k seznámení členů jednotky s riziky, 

- kdo zajišťuje školení BOZP pro členy jednotky, 

- kdo řeší problematiku BOZP jednotky SDH obce. 

 

Vyhodnocení dotazníku 

 

Tab. 22 Školení BOZP současně 

se zaměstnanci OÚ 

 
Tab. 23 Školení BOZP zvlášť od 

zaměstnanců OÚ  

počet OZO v PR 10  počet OZO v PR 10 

dpověď – ano 2  odpověď – ano 1 

odpověď – ne 8  odpověď – ne 9 

splnění průměr v % 20  splnění průměr v % 10 

 

Tab. 24 Vyhledání rizik a 

seznámení s riziky 

počet OZO v PR 10 

odpověď – ano 1 

odpověď – ne 9 

Splnění průměr v % 10 
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Tab. 25 Zajištění školení BOZP 

pro členy jednotky SDH obce 

 
Tab. 26 Řešení problematiky 

jednotek SDH obce  

počet OZO v PR 10  počet OZO v PR 10 

odpověď – obec 3  odpověď – obec 3 

odpověď – HZS 7  odpověď – HZS 7 

odpověď - nevím 0  odpověď - nevím 0 

Splnění průměr v % 30  Splnění průměr v % 30 

 

 V rámci dotazníkového šetření pro zjištění stavu dodržování předpisů a zajištění 

bezpečnosti u jednotek SDH obcí proběhlo šetření i u osob odborně způsobilých, které obcím 

poskytují služby v prevenci rizik. Dle dat uvedených v tabulkách 22 – 26 bylo zjištěno, že 

mezi osobami odborně způsobilými v prevenci rizik přetrvává názor a přesvědčení, že vše co 

je spojené s hasiči (jednotkou SDH obcí) je řešeno v rámci hasičského záchranného sboru 

kraje. Není tedy třeba provádět ani školení, ani vyhledávání rizik. 

 Tento názor je mylný. Zcela zde chybí znalost fungování systému – organizačního 

řízení a operačního řízení. 

 Snahou hasičských záchranných sborů krajů, resp. pracovišť IZS  a služeb, by mělo 

být zpracování materiálu ke správnému postupu k zajištění základní bezpečnosti členů 

jednotek SDH obcí na zbrojnicích a při práci s technikou. S tímto materiálem by měli být 

seznámeni nejen zřizovatelé jednotek SDH obcí, tedy starostové, ale současně také osoby 

odborně způsobilé v prevenci rizik. V otázce bezpečnosti členů jednotek SDH obcí se právě 

zde nalézají ty největší slabé stránky systému.   

 

Vyhodnocení otevřené otázky 

 

V bližších informacích k dostatečné dostupnosti informačních zdrojů a využívání informací 

osoby odborně způsobilé v prevenci rizik uvádí tyto nedostatky: 

- osoby odborně způsobilé v prevenci rizik nepociťují potřebu dalších a bližších 

informací k problematice, která nespadá do jejich působnosti. 
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4.3 SWOT analýza 

 

 Jde o metodu, která nám napomůže identifikovat silné a slabé stránky vnitřního 

prostředí řešené problematiky a rovněž příležitosti a hrozby vnějšího prostředí související 

s daným systémem a strategií, viz tabulka 27. 

 

Tab. 27 SWOT analýza 

 Pomocné 

dosažení cíle 

Škodlivé 

dosažení cíle 

Vnitřní původ 

(atributy organizace) 

Silné stránky 

Strengths S W 
Slabé stránky 

Weaknesses 

Vnější původ 

(atributy prostředí) 

Příležitosti 

Opporutinities O T 
Hrozby 

Threats 

 

Možnosti strategií, které lze k řešení problému využít: 

S – O  snaha o vývoj nových metod vhodných k rozvoji silných stránek, 

MAX-MAX strategie (maximalizací silných stránek maximalizovat 

příležitosti), 

S – T  zamezení hrozeb použitím silných stránek, 

MAX-MIN strategie (maximalizací silných stránek minimalizovat hrozby), 

W – O  vznik nových příležitostí odstraněním slabých stránek, 

MIN-MAX strategie (minimalizací slabých stránek maximalizovat 

příležitosti), 

W – T  omezení hrozeb ohrožujících slabé stránky díky vývoji strategií, 

MIN-MIN strategie (minimalizací slabých stránek minimalizovat hrozby). 

 

Pomocí této analýzy se pokusíme vyhodnotit stávající systém a nalézt problematická 

místa, příp. nové možnosti ke zlepšení strategie.   
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Vyhledání silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

 

Silné stránky: 
Slabé stránky: 

- pro všechny činnosti 

v organizačním i operačním řízení 

jsou zpracovány Pokyny, které 

oblast upravují, 

- členové i zřizovatelé nemají 

dostatečné znalosti o problematice 

v oblasti jednotek SDH obcí, 

- kvalita zpracovaných Pokynů je na 

vysoké úrovni, 

- členové i zřizovatelé neplní 

požadavky vyplývající z Pokynů, 

- Pokyny obsahují vzory důležitých 

listin, protokolů, smluv, školení, 

seznamů, apod., 

- nízká četnost kontrol od hasičských 

záchranných sborů krajů, zřizovatelé 

svou vlastní jednotku nekontrolují 

vůbec, 

- existence Pokynů v tištěné i 

elektronické podobě 

- špatná vymahatelnost povinností 

plynoucích z předpisů,  

- existence webových stránek 

Hasičského záchranného sboru 

České republiky. 

- nepřehlednost webových stránek 

Hasičského záchranného sboru České 

republiky pro dobrovolné jednotky, 

chybí přehledně členěná záložka pro 

jednotky SDH obcí, 

 
- absence důležitých Pokynů na 

webových stránkách, resp. jejich 

nedohledatelnost při neznalosti názvu 

dokumentu, 

 
- dublování informací a Pokynů na 

webových stránkách Hasičského 

záchranného sboru České republiky 

a hasičských záchranných sborů 

krajů, 
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- informační roztříštěnost – velké 

množství webových stránek 

s hasičskou tematikou, které nabízí 

pouze dílčí informace. 

 

Příležitosti: Hrozby: 

- informační podpora na pracovišti 

IZS a služeb jednotlivých 

hasičských záchranných sborů 

krajů, 

- poškození zdraví vlivem 

nedodržování bezpečnostních zásad a 

opatření, 

- samostatná webová stránka nebo 

jednoduše a přehledně řešená 

záložka na stránkách Hasičského 

záchranného sboru České 

republiky k problematice jednotek 

SDH obcí, 

- návrh na zrušení jednotky, resp. 

sdružení prostředků s fungující 

jednotkou požární ochrany. 

- důležité informace poskytovat 

prostřednictvím tištěných periodik, 

např. časopis Moderní obec, 

Hasičské noviny, Příručka pro 

člena zastupitelstva [7], apod., 

 

- příručka pro starosty a velitelé 

jednotek SDH obcí se vzory a 

odkazy, 

 

- umístění aktuálních věcí a jejich 

komentářů na webové stránky 

s hasičskou tematikou, např. 

www.dh.cz, www.pozary.cz, apod. 

 

 

http://www.dh.cz/
http://www.pozary.cz/
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Provedená analýza dokládá, že informační zdroje jsou pro jednotlivé uživatele 

dostatečné a na vysoké úrovni. To, co uživatelům činí největší problém, je jejich 

dosažitelnost - chybí jednoduchá cesta, jak se k datům dostat a posléze z nich i čerpat.  
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5. Informační zdroje 

 

Pro řešení uvedené problematiky je potřebná znalost informačních zdrojů a srovnání 

výhod, nevýhod a jejich dosažitelnosti pro jednotlivé uživatele. 

Uživateli jsou především: 

- starosta obce, 

- členové zastupitelstva, 

- zaměstnanci obecního úřadu, 

- členové jednotky SDH obce (velitelé, strojníci, hasiči), 

- členové zájmových sdružení na úseku požární ochrany, 

- odborně způsobilé osoby v požární ochraně poskytují služby obci, 

- odborně způsobilé osoby v prevenci rizik poskytující služby obci. 

 

5.1 Co patří mezi zdroje informací  

 

Mezi informační zdroje, z nichž lze pro oblast dobrovolných jednotek požární ochrany 

čerpat, patří: 

- Metodika zřizování jednotek SDH obcí, 

- SIAŘe, 

 Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany [11],  

 Zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek SDH vybraných 

obcí [6], 

 Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek 

SDH podniků [2]. 

- Příručka pro člena zastupitelstva po volbách v roce 2010 [7], 

- Tištěná periodika: Moderní obec; 112 – odborný časopis požární ochrany, 

integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva; Hasičské noviny, atd. 
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- webové stránky s hasičskou tématikou – www.hasici-vzdělavani.cz, www.pozary.cz, 

www.dh.cz,  

 

Metodika zřizování jednotek SDH obcí 

 

 Jedná se o dokument [10], vydaný v roce 2009 Ministerstvem vnitra – Generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, který vychází z právních 

předpisů na úseku požární ochrany, obecního zřízení a ochrany obyvatelstva. Na 27 stranách 

přehledně a výstižně seznamuje uživatele s postupem při zřizování jednotky SDH obce, 

zřizování požární hlídky místo jednotky, s oblastí dotací pro jednotky, výkonem služby 

v jednotce SDH obce a se spoluprací s občanskými sdruženími na úseku požární ochrany.  

V úvodu je obsažen krátký náhled do historie a zdůrazněna potřebnost jednotek SDH 

obcí při stále častějších živelních pohromách. Rovněž se zde nachází přehled základních 

pojmů. Na stranách 28 – 41 jsou umístěny vzory dokumentů, které jsou jednotka i zřizovatel 

povinni vést a uchovávat.  

 

Výhody, nevýhody, dosažitelnost dokumentu 

 

Výhody - stručný, přehledný, časově nenáročný dokument, dává svému uživateli 

(především ocení nově zvolený starosta obce a členové zastupitelstva a také nově jmenovaný 

velitel jednotky SDH obce) okamžitý přehled o dané problematice.  

Nevýhody – velké množství odkazů na legislativu, z níž se vychází; uživatel by uvítal 

příručku k metodice s detailním rozpracováním jednotlivých témat problematiky 

a s komentáři, tak aby se do budoucna vyvaroval nejasností. 

Dosažitelnost dokumentu - pokud uživatel již tento dokument zná a potřebuje do něj 

jen nahlédnout, je cesta přes zadání názvu dokumentu do internetového vyhledávače 

jednoduchá; tedy informační dosažitelnost dokumentu je výborná; jinak je tomu bohužel 

v případě, pokud se uživatel snaží nalézt základní informace prvotně; dostat se k dokumentu 

http://www.hasici-vzdělavani.cz/
http://www.pozary.cz/
http://www.dh.cz/


 

 

36 

 

Metodika jednotek SDH obcí v záložce Ke stažení, která se nalézá na posledním místě 

v záložce Jednotky požární ochrany na oficiálních stránkách Hasičského záchranného sboru 

České republiky, není opravdu jednoduché.  

 

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 

 

Jedná se o dokument [12], vydaný v roce 2009 Ministerstvem vnitra – Generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, jako SIAŘ 25/2009. Dokument 

má 229 stran, z toho prvních 102 je věnováno jednak organizaci a zřizování jednotek 

a jednak výkonu služby na úseku speciálních služeb (Technická služba, Strojní služba, 

Chemická služba, Spojová a informační služba). Zbylé stránky jsou věnovány přílohám řádu 

výkonu služby. Na samém konci dokumentu je zařazen Seznam zkratek.  

 

Výhody, nevýhody, dosažitelnost dokumentu 

 

Výhody – dokument je určený pro členy jednotky, dává uživateli přehled především 

o výkonu služby na úseku speciálních služeb.  

Nevýhody – začátek dokumentu řeší shodnou problematiku jako dokument Metodika 

pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obce.  

Dosažitelnost dokumentu - pro posouzení informační dostupnosti dokumentu musíme 

zohlednit, kdo je prioritně jeho uživatelem; dokument nám specifikuje především samotný 

výkon služby, tudíž je zřejmé, že je určen především členům jednotek, kteří dané činnosti 

vykonávají.  

Umístnění dokumentu a možnost jeho stažení je na stránkách Hasičského 

záchranného sboru České republiky v záložce Výkon služby, která se nachází pod záložkou 

Jednotky požární ochrany. Jak pro členy, tak ale i pro ostatní potenciální uživatele 

dokumentu, kteří mají potřebu seznámit se s výkonem služby jednotek požární ochrany, je 

jeho informační dostupnost jednoduchá. 
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Zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných 

hasičů vybraných obcí 

 

Jedná se o dokument [6], vydaný v roce 2007 Ministerstvem vnitra – Generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, jako SIAŘ 54/2007. Prvních 7 

stran z celkových 11. uživateli blíže specifikuje, co se rozumí jednotkou sboru dobrovolných 

hasičů vybrané obce, co pracovním poměrem založeným na pracovní smlouvě, pracovní 

pohotovostí, dosažitelností člena jednotky a akceschopností jednotky. Dále jsou zde 

přiblíženy povinnosti členů jednotky, velitelů družstev a velitele jednotky. Závěr dokumentu 

obsahuje vzor Dohody o pracovní činnosti/provedení práce a Plánu výkonu služby v jednotce 

SDH obce. 

 

Výhody, nevýhody, dosažitelnost dokumentu 

 

Výhody – stručně a přehledně popisuje celou oblast pracovně právního vztahu 

zřizovatele a člena jednotky SDH obce, definuje pojmy, stanovuje náplň práce a odměnu 

za práci a poskytuje vzory dohod a rozpisu služeb. Uživatel (zřizovatel i členové) se velice 

rychle a přehledně mohou zorientovat v problematice. 

Nevýhody/dosažitelnost dokumentu – dosažitelnost dokumentu na stránkách 

Hasičského záchranného sboru České republiky je pro uživatele, který hledá materiál k řešení 

této problematiky prvně nebo pro uživatele, který nezná přesný název, nulová. K dokumentu 

se přes záložky nedá „proklikat“, jedinou variantou je zadat samotný přesný název 

do internetového vyhledávače. Ten nám soubor ve formátu PDF vyhledá.  
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Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek 

SDH podniků 

  

Jedná se o dokument [2], vydaný v roce 2014 Ministerstvem vnitra – Generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, jako SIAŘ 3/2014. Dokument 

na 8 stranách z celkových 15. definuje základní a pravidelnou odbornou přípravu členů 

dobrovolných jednotek, odbornou přípravu k získání a prodloužení způsobilosti strojníků, 

velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek, specializační kurzy a způsob ověřování 

odborných znalostí. V závěru dokumentu je uveden Obsah základní odborné přípravy člena 

dobrovolné jednotky a vzor Protokolu o zkoušce odborné způsobilosti/ověření odborných 

znalostí. 

 

Výhody, nevýhody, dosažitelnost dokumentu 

 

Výhody – svým uživatelům (především členům jednotek) nabízí rychlou orientaci 

v dané problematice doplněnou o vzor Protokolu o zkoušce odborné způsobilosti. 

 

Nevýhody/dosažitelnost dokumentu – stejně jako u výše uvedeného dokumentu 

Zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů 

vybraných obcí se dokument pro určitou skupinu uživatelů stává velice obtížně dostupným.  

 

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010 

 

Tuto publikaci [7] připravil a částečně financoval Svaz měst a obcí České republiky. 

Cílem toho textu je, stát se nově zvoleným zastupitelům užitečným pomocníkem a usnadnit 

orientaci v oblasti veřejné správy.  Publikace je rozdělena do 18. kapitol. Základní informace 

o právech a povinnostech obcí, jednotce SDH obce a Hasičském záchranném sboru 



 

 

39 

 

České republiky nalezneme v kapitole 6 Veřejný pořádek a bezpečnost a v ní obsažené 

podkapitole 6.5 Požární ochrana. 

Publikace vyšla již v roce 2002 a 2006 jako informační podpora nově zvoleným 

členům zastupitelstev. Po uplynutí čtyřletého volebního období je publikace zaktualizována 

a vydána nově. 

 

 Výhody, nevýhody, dosažitelnost dokumentu 

 

Výhody – jedná se s největší pravděpodobností o první zdroj informací pro nově 

zvolené zastupitele, který jim umožní seznámit se alespoň povrchně s danou problematikou.  

Nevýhody – publikace sice dává zastupitelům přehled, co a kým má být řešeno, 

bohužel již ale nepodává návod jak, resp. kde lze zdroj informací nalézt.  

Dosažitelnost dokumentu – výborná, na OÚ je publikace vždy k dispozici. Při řešení 

určité problematiky je však třeba dávat si pozor na aktuální vydání publikace. 

 

5.2 Kde lze zdroje informací nalézt 

 

V dnešní internetové době volí uživatel k získání požadovaných dat především 

internetový vyhledávač a klíčová slova. Od této kombinace očekává, že mu vždy v krátkém 

čase poskytne požadovanou odpověď.  Ta může mít podobu informace na internetových 

stránkách, které se danou problematikou zabávají, informace obsažené v souboru určitého 

formátu nebo např. odkazu na tištěnou publikaci.  

U jednotek SDH obcí bude především záležet, kdo danou problematiku řeší. Zda 

starosta či zastupitel obce nebo některý ze členů jednotky SDH obce.  

Starostové – odborná příprava starostů obcí a měst; Příručka pro člena zastupitelstva 

obce; konzultace s velitelem jednotky SDH obce; konzultace s pracovištěm IZS a služeb 

územního odboru hasičského záchranného sboru kraje; zdroje na internetu. 
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Členové jednotek SDH obce – informace od velitele jednotky/velitelů družstev 

jednotky SDH obce; informace od členů jednotky SDH obce; základní a pravidelná odborná 

příprava členů dobrovolných jednotek; odborná příprava k získání a prodloužení způsobilosti 

strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek; specializační kurzy; konzultace 

s pracovištěm IZS a služeb územního odboru hasičského záchranného sboru kraje; zdroje na 

internetu. 

 

Kde: 

- webové stránky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky,  

- webové stránky hasičských záchranných sborů krajů, 

- územní odbor hasičského záchranného sboru kraje – pracoviště IZS s služeb, 

- webové stránky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

- webová stránka pozary.cz, 
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6. Návrh řešení 

 

Výsledky kontroly u jednotek SDH obcí druhu JPO V na všech územních odborech 

Olomouckého kraje v roce 2012 a výsledky dotazníkového šetření u jednotek SDH obcí 

druhu JPO II a JPO III na územním odboru Šumperk v roce 2014 ukázaly na neplnění 

podmínek vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požárních ochrany [3] ze strany 

jednotlivých členů jednotek v praxi.  

Neplnění podmínek vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3], ale 

také celkovou neznalost problematiky jednotek SDH obcí prokázalo dotazníkové šetření 

provedené mezi zřizovateli jednotek SDH obcí a osobami odborně způsobilými v prevenci 

rizik, jež tyto služby obci poskytují.  

Provedená SWOT analýza definovala silné a slabé stránky interního prostředí systému 

a taktéž ukázala na příležitosti a hrozby externího prostředí systému. Úroveň silných stránek 

je vysoká a není potřeba se úpravou této oblasti již dále zabývat. Navrhovaná řešení musí 

směřovat především k minimalizaci slabých stránek a snížení vyplývajících hrozeb. K tomu 

je třeba využít nových příležitostí a zvolit vhodnou strategii. 

 

6.1 Obecný návrh řešení 

 

 SWOT analýza ukázala na silné a slabé stránky zkoumaného systému. Došlo 

k vytvoření velmi kvalitního produktu v podobě Pokynů generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru České republiky, které mimo jiné zajišťují také plnění podmínek vyhlášky 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3]. Kvalitní produkt je však jen dílčí cíl. 

Spokojenost může nastat teprve po dosažení celkového cíle, což představuje splnění všech 

dílčích cílů. Stejně kvalitně jako produkt samotný, musí být vytvořena i cesta k jeho 

distribuci uživatelům. A rovněž stejně kvalitně musí dojít k jejich seznámení s daným 

produktem a k jednotnému výkladu aplikace v praxi.  
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6.1.1 Úprava webových stránek 

 

 Hasičský záchranný sbor České republiky má svou oficiální webovou stránku 

www.hzscr.cz, jejímž garantem a tvůrcem je Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky. Její informační dostupnost je jednak zadáním přesné adresy 

do panelu Adresa na zvolené domovské stránce, nebo využitím adresy Ministerstva vnitra 

České republiky, www.mvcr.cz, kde je zřízen přímý odkaz s názvem „HASIČI“, případně 

zadáním klíčových slov do internetového vyhledávače. 

 Uživatel zde najde velké množství základních i podrobných informací. Některé 

z těchto informací jsou dostupné přímo z jednotlivých odkazů na webové stránce, k jiným se 

lze dopracovat pouze přes zadání přesného názvu nebo klíčového slova do vyhledávače 

na webové stránce.  

 Problematika jednotek SDH obcí není na oficiálních webových stránkách Hasičského 

záchranného sboru České republiky řešena uživatelsky moc přívětivě. Např. zřizovatel 

jednotky SDH obce, který je obecně seznámen s problematikou jednotky z Příručky pro člena 

zastupitelstva nebo z konzultace s velitelem jednotky příp. má základní znalosti z kurzu 

pořádaném hasičským záchranným sborem kraje pro zřizovatele jednotek SDH obcí 

a potřebuje se dále seznámit s konkrétní problematikou a po jejím nastudování využít 

jednoduše přístupné vzory tiskopisů, má v tomto případě smůlu. Pokud uživatel není více 

znalý problematiky, bude pro něj orientace v „nic neříkajících“ odkazech složitá. A stejně 

jako zřizovatelé jednotek, mají i samotní členové problémy s dostupností informací. 

 Proto, aby webové stránky, které mají sloužit uživatelům jako základní zdroj 

informací o problematice jednotek SDH obcí, byly uživatelsky přívětivé, musí jejich 

zřizovatel přistupovat k tvorbě stránek vždy z pohledu těch, pro které je tvoří.  

 Po konzultaci dané problematiky s uživateli webových stránek byly stanoveny 

následující priority: 

- jednoduchost informační dostupnosti hledaných informací (např. odkaz HZS České 

republiky; odkaz HZS podniku; odkaz jednotka SDH obce; odkaz jednotka SDH 

podniku, místo odkazu JPO), 

http://www.hzscr.cz/
http://www.mvcr.cz/
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- časová nenáročnost hledaných informací (odkaz musí být jasný a stručný a uživatele 

musí v rozhodovacím procesu posunout blíže k hledaným informacím), 

- vzory tiskopisů pro zřizovatele i členy jednotky SDH obce (často bývají tiskopisy 

řazeny na konci vyhlášek nebo SIAŘů, zcela chybí jednotné místo a abecední 

roztřídění tiskopisů),  

- komentáře k dílčím informacím (řešení odkazem na paragrafy nebo předpisy není 

pro uživatele přínosem, navíc uživatelé dost často chápou výklad odlišně a musí 

danou problematiku pro upřesnění dále konzultovat na diskuzních fórech s hasičskou 

tematikou). 

 

Při tvorbě webových stránek obecně musí být především myšleno na ty, kterým mají 

být informace přínosem. Vyžadujeme-li, jako kontrolní orgán, dodržování přesně 

definovaných podmínek a požadavků, musíme uživateli, navíc je-li jím člověk, který dělá 

obecně prospěšnou věc na bázi dobrovolnosti, plnění těchto podmínek a požadavků 

maximálně zjednodušit. 

 Rovněž je vhodné a účelné, aby existovala pouze jedna webová stránka, kde uživatel 

najde opravdu všechny potřebné informace k řešené problematice, vzory tiskopisů, 

komentáře k předpisům i prostor pro diskuzi. Ostatní webové stránky s hasičskou tématikou 

mohou jednoduše na tuto stránku odkazovat, ne ji však dublovat. Jednotné informační místo 

zároveň znamená tlak na kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím webové stránky.  

 

6.1.2 Časopis Moderní obec vhodným informačním zdrojem   

  

 Vydavatelství Economia a. s. nabízí ve svém portfoliu měsíčník Moderní obec. 

V České republice bylo dle údajů Českého statistického úřadu k 1. lednu tohoto roku 6354 

obcí a měst. Pravidelnými předplatiteli tohoto tištěného periodika je 40% z nich (2544 obcí). 

Počet předplatitelů z řad obcí a měst se každý měsíc rozrůstá. Svým rozsahem a kvalitou se 

stává významným zdrojem informací pro členy zastupitelstev a zaměstnance obcí a měst.  
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 Hasičský záchranný sbor České republiky je vydavatelem odborného měsíčku 112. 

Zde jsou v dostatečné míře prezentovány změny, novinky, ale i současný stav se svými 

pozitivy i negativy. Jeho předplatiteli jsou však především hasičské záchranné sbory krajů, 

odborné a zájmové organizace působící v oblasti požární ochrany a jednotliví hasiči.  

 Snahou všech, kteří chtějí zajistit správné plnění požadavků na úseku požární ochrany 

plynoucích z Pokynů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, 

a zlepšovat současný neuspokojivý stav, musí být distribuce důležitých informací přímo 

ke spotřebiteli. Tedy efektivní přenesení informací z odborných kruhů přímo k uživatelům.   

  

6.1.3 Hasičské noviny vhodným informačním zdrojem  

 

 Hasičské noviny jsou tištěným periodikem, které směřuje především do řad 

dobrovolných hasičů. Vychází jako čtrnáctideník v nákladu cca 4000 výtisků. I když s ním 

zřizovatel jednotky SDH obce, příp. členové zastupitelstva nebo zaměstnanci obce nemusí 

přijít do přímého kontaktu, potřebné informace se zaručeně dostanou k veliteli jednotky SDH 

obce a jejím členům. Jejich snahou musí být informace potřebné k zajištění, napravení, 

udržení požadovaného stavu předávat dále ke zřizovateli jednotky SDH obce.  

 

6.1.4 Webové stránky www.pozary.cz vhodným informačním zdrojem 

 

 Velmi hojně využívaným zdrojem informací je také webová stránka www.pozary.cz. 

Nalezneme zde odkaz na diskuzní fórum, nazvaný jednoduše Diskuze. Návštěvníci 

webových stránek tak mají prostor pro řešení problematiky, které sami nerozumí nebo k ní 

nemohou požadované informace nalézt.  

 Vhodným řešením je monitoring okruhů otázek i samotných otázek a zajištění 

správného zodpovězení dotazů kompetentní osobou, tak, aby již do budoucna nevznikali 

pochybnosti při řešení dané problematiky. 

 

http://www.pozary.cz/
http://www.pozary.cz/
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6.2 Konkrétní návrh řešení 

 

 Absence jednotného místa pro všechny informace spojené s problematikou jednotek 

SDH obcí dává prostor k řešení této situace prostřednictvím konkrétního návrhu. Ten musí 

svému uživateli nabídnout jednoduchost, přehlednost a kompletní obsah informací 

k problematice jednotek SDH obcí.  

 

6.2.1 Návrh manuálu 

 

 Mezi silné stránky systému se řadí kvalitně zpracované informace o problematice 

jednotek SDH obcí. Mezi slabé stránky se řadí jejich špatná informační dostupnost. Cílem 

manuálu, jehož návrh tato diplomová práce předkládá, je odstranit slabé stránky systému 

a na jednotné místo soustředit všechny informace o problematice jednotek SDH obcí.  

 Manuál může být vytvořen jako soubor určitého formátu s hypertextovými odkazy 

ve sloupci Aktivní odkaz na webové stránky, nebo jako tištěná a svázaná příručka, kde ale 

místo hypertextových odkazů budou očíslovány předpisy i formuláře a doloženy v příloze. 

Uživatelsky mnohem přívětivější z těchto dvou variant je ta první.  

   

Tab. 28 Návrh struktury manuálu 

Problematika Řešení 
Aktivní odkaz na 

webové stránky 

   např. Výkon služby 

v jednotce SDH obce 

- podmínky pro výkon služby zajistí 

obec, 

- výkonem služby je činnost 

v organizačním i operačním řízení. 

 

 např. Periodické 

zdravotní prohlídky 

- obec vede doklad o zdravotní 

způsobilosti členů pro výkon služby 

v jednotce. 

předpis 

formulář 
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Návrh struktury manuálu nám demonstruje tabulka 28. Manuál přesně definuje 

problematiku. Ta je řazena sestupně od povinností zřizovatele jednotky SDH obcí, 

přes povinnosti velitele jednotky, velitelů družstev, strojníků až k hasičům. Na jednotlivé 

části problematiky navazuje její řešení. I zde jsou opět jednoduchou a výstižnou formou 

popsány povinnosti osob, které danou oblast řeší a odpovídají za ni. Jakými předpisy je daná 

oblast upravena a vzory formulářů (listiny, dekrety, smlouvy, protokoly, apod.) nalezne 

uživatel ve sloupci s názvem Aktivní odkaz na webové stránky.  

Výhodou manuálu je, že uživatel se ihned může věnovat pouze vybrané oblasti 

z celkové problematiky, zjistit její řešení, který předpis oblast upravuje a zároveň mít 

k dispozici potřebné formuláře. Všechny informace má uživatel k dispozici v přehledné 

tabulce, informace jsou krátké, stručné, s aktivním odkazem. Není tak třeba číst rozsáhlé 

odstavce, tabulka nabízí rychlou orientaci. Hlavní výhodou manuálu je jeho časová 

nenáročnost a to, že všechny informace jsou obsaženy v jednom souboru a jsou aktuální.  
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Závěr 

 Tato diplomová práce se zabývá informačními zdroji a jejich dostupností 

pro zřizovatele a členy jednotek SDH obcí a pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, 

které obci své služby poskytují, a to ve vztahu k zajištění bezpečnosti členů jednotek SDH 

obce při činnostech vykonávaných v organizačním řízení.  

 Pro doložení současného stavu, kdy ze strany zřizovatelů a členů jednotek SDH obcí 

nedochází k plnění podmínek vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [3], 

sloužily výsledky kontrol provedených v roce 2012 Hasičským záchranným sborem 

Olomouckého kraje a také výsledky diplomantem provedeného dotazníkového šetření 

v roce 2014. Na základě takto získaných dat bylo zjištěno, že právě velitelé jednotek SDH 

obcí vykazují největší nedostatky v plnění podmínek vyhlášky o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany [3]. Průměrná odborná způsobilost mezi veliteli se pohybovala 

v rozmezí 17% - 43%. Oblastí s největšími nedostatky je oblast vyhledávání rizik 

v prostorách a na pracovištích jednotek SDH obcí a seznámení členů jednotek SDH obcí 

s riziky. Situace v této oblasti je velmi špatná, prakticky není téměř vůbec řešena.  

 Provedená SWOT analýza definuje silné a slabé stránky systému a z nich plynoucí 

hrozby a příležitosti. Strategií pro zlepšení současného stavu je minimalizovat slabé stránky a 

s nimi související hrozby maximalizací příležitostí.  

 V rámci obecných návrhů řešení byla zmíněna úprava webových stránek Hasičského 

záchranného sboru České republiky tak, aby došlo ke vzniku jednotného místa pro všechny 

informace potřebné k zajištění organizace jednotek SDH obcí. Taktéž bylo navrženo využít 

k distribuci důležitých informací o jednotkách SDH obcí tištěná periodika Moderní obec a 

Hasičské noviny a webové stránky www.pozary.cz. 

 Konkrétním řešením se stal návrh manuálu, který by pro svou jednoduchost a 

přehlednost představoval pro své uživatele především značnou časovou úsporu při hledání 

informací. Měl by však také představovat jednotný a vždy aktuální zdroj informací o 

problematice jednotek SDH obcí.  

Další možnost v pokračování započaté práce by mohla spočívat v rozpracování 

návrhu manuálu a vytvoření aktuálního plně funkčního manuálu pro potřeby zřizovatelů a 

členů jednotek SDH obcí a zajištění jeho neustálého zlepšování.  

http://www.pozary.cz/
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