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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - ústředí , Římská 45, Praha 2 

 

Metodický pokyn starosty SH ČMS 

 

 Ročník: 2015                             V Praze dne:  29. 1. 2015                        Číslo: 3 

 

 

Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

k provádění přípravy k získání odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

v oblasti ochrany obyvatelstva 

 

a podmínek k získání odznaků odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

referentů ochrany obyvatelstva sborů dobrovolných hasičů, členů sborů dobrovolných 

hasičů a všech ostatních členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

 

 I. 

                                                  Účel 

 

 Metodický pokyn je vydáván v souladu s § 75 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; Stanovami Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“) a Organizačního řádu SH ČMS 

prostřednictvím Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva (dále jen „ÚOROO“) 

Je vydáván pro účely stanovení zásad provádění přípravy odbornosti, podmínky pro 

získávání jednotlivých druhů odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva v rámci SH 

ČMS a k nim příslušejících odznaků odbornosti SH ČMS – technik ochrany 

obyvatelstva, specialista ochrany obyvatelstva a instruktor preventivně výchovné 

činnosti v oblasti přípravy a provádění opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných 

událostech. 

II. 

Organizace a řízení přípravy pro získání odbornosti 

1) Přípravu pro získání odbornosti organizují a řídí krajské odborné rady ochrany 

obyvatelstva (dále jen KOROO) nebo  krajská sdružení hasičů Čech Moravy a 

Slezska (pokud není odborná rada ochrany obyvatelstva ustavena), ústřední odborná 

rada ochrany obyvatelstva, využívají se ústřední hasičské školy SH ČMS a Centrum 

hasičského hnutí Přibyslav (dále jen školicí zařízení SH ČMS), podílí se po 

vzájemné dohodě hasičské záchranné sbory krajů a jejich územní odbory. 

2) Druhy odbornosti jsou rovnocenné. Liší se využitím získané odbornosti pro potřeby: 
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 jednotek SDH obcí, velitelů družstev (příp. velitelů předurčených jednotek) 

pro ochranu obyvatelstva - technik ochrany obyvatelstva 

 orgánů obcí (povodňových komisí, pracovních skupin krizových štábů), popř. 

managementu podniků a firem při řešení ochrany obyvatelstva - specialista 

ochrany obyvatelstva 

 zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úrovni sborů, obcí, podniků, 

popř. škol v oblasti řešení mimořádných událostí - instruktor preventivně 

výchovné činnosti 

 

3) Provádí se následující druhy a formy přípravy odbornosti: 

a) Odborná příprava pro získání odbornosti SH ČMS – technik ochrany 

obyvatelstva 

  Je prováděna jako příprava člena jednotky SDH obce (podniku) ke zdárnému 

absolvování specializačního kurzu „TOOB-16 - technik ochrany obyvatelstva“ 

organizovaného příslušným hasičským záchranným sborem kraje. Po vzájemné 

dohodě s příslušným hasičským sborem se na zabezpečení tohoto kursu podílí školicí 

zařízení SH ČMS.  

Kurz je ukončen formou závěrečné zkoušky před zkušební komisí - praktická 

zkouška a závěrečný test. Předseda zkušební komise je jmenován ředitelem HZS 

kraje. Dokladem o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu vydané 

organizátorem kursu. Na základě tohoto potvrzení má absolvent nárok na udělení 

odbornosti SH ČMS technik ochrany obyvatelstva. 

 Základními tématy jsou činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 

(podniku) v oblasti ochrany obyvatelstva.  

b) Odborná příprava pro získání odbornosti SH ČMS – specialista ochrany 

obyvatelstva 

 Základními tématy jsou organizace a řízení bezpečnosti v obci, příprava obce na 

mimořádné situace, organizace a řízení záchranných prací v obci, obnova území 

postiženého mimořádnou událostí a ochrana zaměstnanců v podniku při 

mimořádných situacích. 

c) Odborná příprava pro získání odbornosti SH ČMS - instruktor preventivně 

výchovné činnosti 

Základními tématy jsou témata potřebná pro realizaci preventivně výchovné 

činnosti z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany, zásady a organizace 

provádění preventivně výchovné činnosti (dále jen PVČ) a praktické použití forem 

a metod  PVČ. 

d) Semináře zaměřené na prohloubení odbornosti technik ochrany obyvatelstva, 

specialista ochrany obyvatelstva a instruktor preventivně výchovné činnosti SH 

ČMS. Tématem je prohlubování získaných znalostí, pravidelné a systematické 

získávání informací o nových právních i technických předpisech a jejich 

změnách, o nových postupech a praxi v provádění praktické činnosti řešení 

ochrany obyvatelstva a výměna zkušeností z praxe.  
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III. 

Způsob provádění přípravy pro získání odbornosti 

1) Obsah přípravy pro účely získání odbornosti technik ochrany obyvatelstva, 

specialista ochrany obyvatelstva a instruktor preventivně výchovné činnosti SH 

ČMS je dán platným metodickým pokynem (čl. II. této metodiky). 

2) Hlavní formou přípravy uchazečů na zkoušky je příprava ve svém sboru 

dobrovolných hasičů a samostudium za pomoci odborné literatury nebo 

přípravných učebních textů – skript dostupných na webových stránkách 

www.dh.cz/ochrana obyvatelstva. 

3) Materiály, potřebné pro studium, poskytne uchazeči na požádání Kancelář SH 

ČMS, popřípadě doporučí, kde je možno materiály získat. 

4) U studujících v přípravě pro získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva a 

instruktor preventivně výchovné činnosti lze požádat o konzultace specialistu 

ochrany obyvatelstva nebo instruktora preventivně výchovné činnosti s alespoň 

dvouletou praxí nebo člena ÚOROO, popř. KOROO (pokud je ustavena) nebo po 

vzájemné dohodě příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR. 

5) Příprava ke zkouškám se provádí účastí ve specializačním kurzu „TOOB-16 

technik ochrany obyvatelstva“ organizovaném příslušným hasičským záchranným 

sborem kraje nebo v  kursech odborné přípravy pro získání odbornosti SH ČMS – 

specialista ochrany obyvatelstva či instruktor PVČ organizovaných a řízených 

ústředními orgány SHČMS s využitím školicích zařízení SH ČMS.  

 

IV. 

Způsob ověřování znalostí a hodnocení úspěšnosti zkoušky  

1) Zkoušky pro získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva a instruktor 

preventivně výchovné činnosti organizuje školicí zařízení SH ČMS. K tomuto účelu 

se zřizují zkušební komise. 

2) Uchazeč o získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva a instruktor 

preventivně výchovné činnosti se musí písemně přihlásit u školicího zařízení SH 

ČMS, které uchazeči sdělí termín zkoušky, případně i termíny konzultací a kontakt 

na konzultanty. 

3) Uchazeč o získání odbornosti instruktor preventivně výchovné činnosti musí mít 

minimálně odbornost „Preventista III“ SH ČMS. 

4) Odbornost technik ochrany obyvatelstva může získat uchazeč, který je členem sboru 

dobrovolných hasičů a je starší 18. let, absolvuje specializační kurs „TOOB-16 

technik ochrany obyvatelstva“ a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí 

stanovenou organizátorem kursu (hasičským záchranným sborem kraje). 

 

 

http://www.dh.cz/ochrana
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V. 

 

1) Zkoušky pro získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva SH ČMS se 

skládají z následujících oblastí: 

a) organizace a řízení bezpečnosti v obci,  

b) příprava obce na mimořádné situace,  

c) organizace a řízení záchranných prací a realizace opatření ochrany obyvatelstva 

v obci, krizový štáb a povodňová komise obce, 

d) obnova území postiženého mimořádnou událostí, 

e) ochrana zaměstnanců  podniku při mimořádných situacích.  

2) Ověřování znalostí se pro odbornost specialista ochrany obyvatelstva SH ČMS 

provádí písemným testem podle souboru testových otázek vydaného SH ČMS – 

ÚOROO podle následujících zásad: 

 test pro odbornost specialista ochrany obyvatelstva obsahuje 40 otázek 

ze všech oblastí uvedených v článku V, odstavec 1. 

3) Čas pro provedení zkoušky testem je 45 minut. 

4) Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky se vyžaduje správná odpověď na 80 

% testových otázek, tj. 32 správných odpovědí. V případě nedosažení minimálního 

počtu 32 správných odpovědí na testové otázky je zkoušený hodnocen jako 

neúspěšný. Takový postup při osvědčování znalostí poznamená zkušební komise do 

záznamu o zkoušce. 

5) Další opravná písemná zkouška po zkoušce neúspěšné se vykoná v termínu 

dohodnutém se zkušební komisí. Přitom se berou v úvahu dosažené výsledky, tj. při 

minimálně 50% úspěšnosti testu po 3 měsících, při nižší úspěšnosti po 6 měsících od 

neúspěšné zkoušky. 

 

VI. 

 

1) Zkoušky pro získání odbornosti instruktor preventivně výchovné činnosti se skládají 

z následujících oblastí: 

a)   zásady a organizace provádění preventivně výchovné činnosti,  

b) základní opatření v oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany, 

sebeochrana a vzájemná pomoc, 

c) praktické použití forem a metod preventivně výchovné činnosti. 

2) Ověřování znalostí se pro odbornost instruktor preventivně výchovné činnosti 

SH ČMS provádí posouzením praktického použití některé z forem PVČ a písemným 

testem podle souboru testových otázek vydaného SH ČMS – ÚOROO a podle 

následujících zásad: 

Posouzení praktického použití některé z forem PVČ  

3) Účastník je zařazen do 3-5 členné skupiny, která připraví a provede krátkou besedu 

(do 20´) na vybrané téma pro ostatní účastníky kursu a připraví minimálně jednu 

další formu PVČ (např. relace do místního rozhlasu). Zkušební komise posoudí 

zvládnutí úkolu u každého účastníka zvlášť. 
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 Test pro odbornost instruktor preventivně výchovné činnosti obsahuje 40 otázek z 

oblastí uvedených v článku VI, odstavec 1). 

4)  Čas pro provedení zkoušky testem je 45 minut. 

5) Pro úspěšné absolvování zkoušky testem se vyžaduje správná odpověď na 80 % 

testových otázek, tj. 32 správných odpovědí. V případě nedosažení minimálního 

počtu 32 správných odpovědí na testové otázky je zkoušený hodnocen jako 

neúspěšný. Takový postup při osvědčování znalostí poznamená zkušební komise do 

záznamu o zkoušce. 

6) Další opravná zkouška testem po zkoušce neúspěšné se vykoná v termínu 

dohodnutém se zkušební komisí. Přitom se berou v úvahu dosažené výsledky, tj. při 

minimálně 50% úspěšnosti testu po 3 měsících, při nižší úspěšnosti po 6 měsících od 

neúspěšné zkoušky.   

 

VII. 

Zkušební komise pro zkoušky odbornosti specialista ochrany obyvatelstva a 

instruktor preventivně výchovné činnosti SH ČMS    

1) Zkušební komise je nejméně tříčlenná. 

2) Zkušební komisi jmenuje ředitel školicího zařízení SH ČMS  

3) Předseda zkušební komise musí mít platnou odbornost specialista ochrany 

obyvatelstva/instruktor preventivně výchovné činnosti a nejméně dvouletou praxi 

v oblasti ochrany obyvatelstva. 

4) Členové zkušební komise musí mít platnou odbornost specialista ochrany 

obyvatelstva/ instruktor preventivně výchovné činnosti. 

5) Předsedové a členové zkušebních komisí mohou být, po vzájemně dohodě, 

příslušníci hasičského záchranného sboru.  

6) Předseda zkušební komise zodpovídá za průběh zkoušek, za objektivní hodnocení 

zkoušených a řeší sporné případy v průběhu zkoušek. 

7) Komise vede záznam o zkoušce (příloha 1 a 2), který podepisují všichni členové 

zkušební komise. Za vedení záznamu o zkoušce zodpovídá předseda zkušební 

komise. 

8) Předseda zkušební komise má právo rozhodovat o časovém uspořádání zkoušek.  

 

 

VIII. 

Získání odznaku odbornosti specialista ochrany obyvatelstva příslušníky 

Hasičského záchranného sboru ČR  

 

1) Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který se aktivně podílí na opatřeních k 

přípravě v oblasti ochrany obyvatelstva minimálně po dobu 5 let a je členem SH 

ČMS minimálně 5 let může požádat bez zkoušek školicí zařízení SH ČMS o udělení 

odznaku odbornosti specialista ochrany obyvatelstva a to na základě potvrzení o 
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získání odborné způsobilosti v rámci vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného 

sboru ČR (příloha č. 3) a písemného stanoviska příslušného Hasičského záchranného 

sboru kraje nebo generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a kopie 

členského průkazu SH ČMS. Minimální délka praxe v oblasti ochrany obyvatelstva a 

členství v SH ČMS se týká i bývalých příslušníků Hasičského záchranného sboru 

ČR. 

 

IX.  

Dokumentace o zkoušce a druhu získané odbornosti  

1) Zkušební komise vede potřebnou dokumentaci o průběhu a výsledku zkoušek.  

2) Dokumentací o průběhu zkoušky je „záznam o zkoušce“, obsahující: 

- název organizátora přípravy pro získání odbornosti a ověřování znalostí, 

-  jméno, příjmení, titul a datum narození uchazeče o získání odbornosti, jeho 

podpis, 

- sbor dobrovolných hasičů, kde je uchazeč příslušný,  

- číslo členského průkazu SH ČMS, 

- adresa bydliště uchazeče, 

- datum zkoušky, 

- druh odbornosti, pro který se uchazeč podrobuje ověření znalostí, 

- tabulku odpovědí na testové otázky,  

- záznam o výsledku testu a o výsledku odpovědí na případné dodatečné otázky,   

- konstatování úspěšnosti (neúspěšnosti) zkoušky, 

- jméno a podpis předsedy, 

- jména a podpisy členů zkušební komise. 

3) Vyplněná dokumentace o výsledku zkoušky absolvovaného druhu odbornosti bude 

uložena u příslušného školicího zařízení SH ČMS. Tato dokumentace slouží jako 

podklad pro vydání potvrzení o získání dosaženého druhu odbornosti.  

4) Školicí zařízení SH ČMS předá informaci příslušnému OSH o osobách, které jsou 

nositeli odbornosti technik ochrany obyvatelstva, specialista ochrany obyvatelstva 

nebo instruktor preventivně výchovné činnosti SH ČMS.  

5) Školicí zařízení SH ČMS na základě dokladu o absolvování specializačního kursu 

„TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva“ a úspěšném vykonání zkoušky vystaví 

osobě, která znalosti pro daný druh odbornosti prokázala, „potvrzení“ (příloha č. 4). 

Členu SH ČMS pak náleží příslušný odznak odbornosti technik ochrany obyvatelstva 

SH ČMS. 

6) Školicí zařízení SH ČMS na základě dokladu o úspěšném vykonání zkoušky v rámci 

odborné přípravy pro získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva nebo 

instruktor preventivně výchovné činnosti, vystaví osobě, která znalosti pro daný druh 

odbornosti prokázala zkouškou, příslušné „potvrzení“ (příloha č. 5 a č. 6). Takové 

osobě náleží příslušný odznak odbornosti specialista ochrany obyvatelstva nebo 
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instruktor preventivně výchovné činnosti SH ČMS, pokud je členem SH ČMS. 

Školicí zařízení SH ČMS vede evidenci udělených odznaků. 

7) Potvrzení o získání odbornosti technik ochrany obyvatelstva, specialista ochrany 

obyvatelstva nebo instruktor preventivně výchovné činnosti SH ČMS obsahují údaje 

uvedené v přílohách 3,4 a 5 tohoto metodického pokynu. 

8) Potvrzení o získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva nebo instruktor 

preventivně výchovné činnosti SH ČMS se vydávává všem osobám, tj. i nečlenům 

SH ČMS. 

9)  Dokumentace se eviduje a uchovává v souladu se spisovým a archivačním řádem 

SH ČMS. 

X. 

Odznaky odbornosti SH ČMS 

1) Odznak příslušné odbornosti přísluší pouze členům SH ČMS, a to na základě 

potvrzení o získaném druhu odbornosti a to: 

 technik ochrany obyvatelstva SH ČMS (s označením „T“) 

 specialista ochrany obyvatelstva SH ČMS (s označením „S“)  

 instruktor preventivně výchovné činnosti SH ČMS (s označením „P“)  

 

2) Odznaky odbornosti se vydávají proti úhradě. Nošení odznaků odbornosti stanoví 

stejnokrojový řád. 

 

XI. 

Platnost získané odbornosti 

1) Odbornost specialista ochrany obyvatelstva SH ČMS a instruktor preventivně 

výchovné činnosti SH ČMS získaná po nabytí účinnosti tohoto pokynu má platnost 

po dobu pěti let od data jejího získání. Platnost je možno prodloužit na dalších pět let 

za podmínky minimálně jedné účasti na odborném semináři před uplynutím platnosti. 

2) Znovu získat zaniklou odbornost je možné pouze tak, že se osoba podrobí novému 

ověření znalostí. 

3) Platnost odbornosti technik ochrany obyvatelstva vychází z dokumentů 

stanovených generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru ČR. 

   

XII. 

Prohlubování znalostí 

 

1) Nositelé všech odborností v oblasti ochrany obyvatelstva SH ČMS za účelem oživení 

stávajících a získání nových odborných znalostí vyplývajících z nových poznatků, 

změn legislativy a změn nebo zavedení nových právních a technických předpisů na 

úseku ochrany obyvatelstva se zúčastňují seminářů. Témata seminářů a jejich 

organizaci zajišťují školicí zařízení SH ČMS při zásadních změnách v zabezpečování 
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úkolů ochrany obyvatelstva, ale minimálně jednou za 5 let ve spolupráci s Ústřední 

odbornou radou ochrany obyvatelstva, popř. krajskými odbornými radami ochrany 

obyvatelstva. U odbornosti instruktor preventivně výchovné činnosti spolupracují 

také s odbornými radami prevence. 

2) Za účelem výběru vhodných témat spolupracují organizátoři (školicí zařízení SH 

ČMS, odborné rady ochrany obyvatelstva) s  odborníky ochrany obyvatelstva a 

krizového řízení hasičských záchranných sborů krajů, generálního ředitelství 

hasičského záchranného sboru a Institutu ochrany obyvatelstva. K přednesení 

vybraných témat na semináři využívají přednostně odborné lektory, jejichž odbornost 

má k dané tématice vztah. Za tím účelem mohou vést seznam lektorů ochrany 

obyvatelstva. 

3) Záznam o účasti na semináři se zaznamená do dokumentace o provedeném semináři 

(příloha č. 7). Záznam o provedeném semináři obsahuje: 

- název pořadatele - organizátora  semináře tj. školicí zařízení SH ČMS nebo 

ÚOROO, popř. KOROO), 

- datum a místo konání semináře,  

- téma semináře (popř. více témat) a dobu konání v hodinách (od – do), 

- jména lektorů přiřazená k jednotlivým tématům, podpis lektora (lektorů), 

- jméno a podpis člena (pracovníka) školicího zařízení SH ČMS nebo ÚOROO, 

popř. KOROO, tj. garantů daného semináře. 

Nedílnou přílohou záznamu o provedeném semináři je prezenční listina přítomných 

(příloha č. 8) s uvedením data a místa konání semináře, jmen účastníků, podpisy 

účastníků. Pokud je členem SH ČMS i s vyznačením sboru dobrovolných hasičů, ke 

kterému je účastník semináře příslušný. 

4) Dokumentace se eviduje a uchovává v souladu se spisovým a archivačním řádem SH 

ČMS.  

XIII. 

Školicí zařízení SH ČMS  

 Provádí odbornou přípravu k získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva 

SH ČMS a instruktor preventivně výchovné činnosti SH ČMS, ověření znalostí a 

odborné semináře podle výše uvedených zásad, kopie předepsané dokumentace 

předávají příslušným okresním sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska podle 

příslušnosti členů.  

 Po dohodě s příslušným hasičským záchranným sborem kraje se podílí na 

zabezpečení specializačního kursu „TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva“. 
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XIV. 

Závěrečná ustanovení 

ÚOROO si vyhrazuje právo rozšířit metodiku přípravy k získání odborností a 

podmínky pro získání druhů odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva SH ČMS 

(specialista ochrany obyvatelstva, instruktor preventivně výchovné činnosti SH 

ČMS) podle potřebných a aktuálních požadavků na vědomosti a odbornost v této 

oblasti.   O přijatých změnách budou, zejména krajská sdružení hasičů Čech Moravy 

a Slezska i školicí zařízení SH ČMS informovány. 

Přílohy 

1) Záznam o zkoušce odbornosti specialista ochrany obyvatelstva/instruktor 

preventivně výchovné činnosti SHČMS,  

2) Potvrzení o získání odborné způsobilosti v rámci vzdělávání příslušníků 

Hasičského záchranného sboru ČR, 

3) a)  Potvrzení o získání odbornosti technik ochrany obyvatelstva SHČMS vydané 

ÚHŠ 

b)  Potvrzení o získání odbornosti technik ochrany obyvatelstva SHČMS vydané 

CHH  

4) a) Potvrzení o získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva SHČMS 

vydané ÚHŠ  

b) Potvrzení o získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva SHČMS 

vydané CHH 

 5) a) Potvrzení o získání odbornosti instruktor preventivně výchovné činnosti 

SHČMS vydané ÚHŠ  

b) Potvrzení o získání odbornosti instruktor preventivně výchovné činnosti 

SHČMS vydané CHH 

6) Záznam o provedeném odborném semináři pro nositele odbornosti technik, 

specialista ochrany obyvatelstva nebo instruktor preventivně výchovné činnosti 

7) Prezenční listina o účasti na odborném semináři. 

 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 29. 1. ledna 2015. 

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. 

 

Ing. Karel Richter 

vedoucí ÚOROO 

v.r. 

starosta SH ČMS 

v.r. 
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Příloha č. 1 k metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 3 ze dne 29. 1. 2015  

 

Záznam o zkoušce odbornosti specialista ochrany obyvatelstva
*
 /instruktor 

preventivně výchovné činnosti
*
  SHČMS 

 

1. Vystavilo  

 Školicí zařízení SHČMS ……………………………………………………………… 

 nebo…………………………………………………(určené místo Kanceláří SHČMS)                          

2. Pro uchazeče 

Jméno, příjmení, (titul)  ……………………………………………………….. 

………… 

Datum narození ...................…............................................................................................ 

Adresa bydliště…………………………………………………………………………… 

SDH………………………………………………………………………………………. 

Číslo členského průkazu SH ČMS……………………………………………………….. 

Podpis uchazeče:…………………………………………………………………………. 

3. Uchazeč se dne …………………………podrobil ověření znalostí k získání 

odbornosti specialista ochrany obyvatelstva
*
/instruktor preventivně výchovné 

činnosti
*
 SHČMS s těmito výsledky: 

Test   

Vaše odpovědi označte křížkem „X“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 
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c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 

 

Počet chybných odpovědí: ……… 

Min. 80 % otázek (počet 32) zodpovězeno správně ………………… ( ano/ne) 

Zkoušený při ověřování znalostí testem
*
:  

a) uspěl  

b) neuspěl, zodpověděl minimálně 50% otázek  

c) neuspěl, zodpověděl méně než 50% otázek 

Předseda zkušební komise:  

Jméno .........…………….........................................................Podpis................................. 

Členové zkušební komise: 

Jméno .........…………….........................................................Podpis................................. 

Jméno .........…………….........................................................Podpis................................. 

Jméno .........…………….........................................................Podpis................................. 

 

 
*
nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 2 k metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 3 ze dne 29. 1. 2015  

 

Potvrzení o získání odborné způsobilosti v rámci vzdělávání příslušníků 

Hasičského záchranného sboru ČR pro žadatele o získání odznaku 

specialista ochrany obyvatelstva. 

(Vzor) 

 

1. Vydává  

Generální ředitelství hasičského záchranného sboru/ Hasičský záchranný sbor 

…………………………………………………………………..(kraj, hl. m. Praha)
* 

2. Pro žadatele o získání odznaku specialista ochrany obyvatelstva 

(hodnost),jméno, příjmení,(titul)  ……………………………………………………….. 

Datum narození ...................…............................................................................................ 

Adresa bydliště…………………………………………………………………………… 

SDH………………………………………………………………………………………. 

Číslo členského průkazu SH ČMS……………………………………………………….. 

3. Potvrzuje, že žadatel získal odbornou způsobilost v oblasti ochrany obyvatelstva 

v rámci vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR a vykonával funkce 

v oblasti ochrany obyvatelstva nebo s touto oblastí úzce související minimálně 5 let 

 

V ………………………dne……………………. 

 

podpis 

……………………………………………    

Hodnost, jméno, příjmení 

Název funkce odpovědného funkcionáře 

HZS ČR  

 

 

1. Krajské sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska …………………………………….. 

nebo Kancelář SH ČMS potvrzuje, že příslušník HZS ČR - žadatel o získání 

odznaku specialista ochrany obyvatelstva je minimálně 5 let členem SDH (SHČMS). 

                                podpis 

……………………………………………. 

                          Starosta KSH  
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                 (ředitel Kanceláře SH ČMS) 

 

Příloha č. 3a  k metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 3 ze dne29.1.2015  

Potvrzení o získání odbornosti technik ochrany obyvatelstva SHČMS 

 

Ústřední hasičská škola SH ČMS 

v …………………………………………….. 

v y d á v á 

 

Panu:                      ______________________________                                                                                                                                                                               

 

Narozenému:         _______________________________ 

      

 

P O T V R Z E N Í 
o úspěšném absolvování 

přípravy pro získání odbornosti SH ČMS 

 

technik ochrany obyvatelstva 
 

V souladu se Stanovami SH ČMS v posledním platném znění a na jejich základě 

vydaným Organizačním řádem je oprávněn používat označení technik ochrany 

obyvatelstva s právem člena SH ČMS nosit odznak odbornosti SH ČMS technik 

ochrany obyvatelstva 

V ………………………………….……                   dne: ………………..………………. 

 

Razítko ÚHŠ SH ČMS …………………                                                 ………………………….. 

                                                                                                            ředitel ÚHŠ SH ČMS 
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Příloha č. 3b  k metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 3 ze dne 29. 1. 2015  

Potvrzení o získání odbornosti technik ochrany obyvatelstva SHČMS 

 

Centrum hasičského hnutí SH ČMS 

v …………………………………………….. 

v y d á v á 

 

Panu:                      ______________________________                                                                                                                                                                               

 

Narozenému:         _______________________________ 

      

 

P O T V R Z E N Í 
o úspěšném absolvování 

přípravy pro získání odbornosti SH ČMS 

 

technik ochrany obyvatelstva 
 

V souladu se Stanovami SH ČMS v posledním platném znění a na jejich základě 

vydaným Organizačním řádem je oprávněn používat označení technik ochrany 

obyvatelstva s právem člena SH ČMS nosit odznak odbornosti SH ČMS technik 

ochrany obyvatelstva 

V ………………………………….……                   dne: ………………..………………. 

 

Razítko CHH SH ČMS …………………                                                 ………………………….. 

                                                                                                            ředitel CHH SH ČMS 
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Příloha č. 4a  k metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 3 ze dne 29. 1. 2015  

Potvrzení o získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva SHČMS 

 

Ústřední hasičská škola SH ČMS 

v …………………………………………….. 

v y d á v á 

 

Panu:                      ______________________________                                                                                                                                                                               

 

Narozenému:         _______________________________ 

      

 

P O T V R Z E N Í 
o úspěšném absolvování 

přípravy pro získání odbornosti SH ČMS 

 

specialista ochrany obyvatelstva 
 

V souladu se Stanovami SH ČMS v posledním platném znění a na jejich základě 

vydaným Organizačním řádem je oprávněn používat označení specialista ochrany 

obyvatelstva s právem člena SH ČMS nosit odznak odbornosti SH ČMS specialista 

ochrany obyvatelstva 

V ………………………………….……                   dne: ………………..………………. 

 

Razítko ÚHŠ SH ČMS …………………                                                 ………………………….. 

                                                                                                            ředitel ÚHŠ SH ČMS 
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Příloha č. 4b  k metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 3 ze dne 29. 1. 2015  

Potvrzení o získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva SHČMS 

 

Centrum hasičského hnutí SH ČMS 

v …………………………………………….. 

v y d á v á 

 

Panu:                      ______________________________                                                                                                                                                                               

 

Narozenému:         _______________________________ 

      

 

P O T V R Z E N Í 
o úspěšném absolvování 

přípravy pro získání odbornosti SH ČMS 

 

specialista ochrany obyvatelstva 
 

V souladu se Stanovami SH ČMS v posledním platném znění a na jejich základě 

vydaným Organizačním řádem je oprávněn používat označení specialista ochrany 

obyvatelstva s právem člena SH ČMS nosit odznak odbornosti SH ČMS specialista 

ochrany obyvatelstva 

V ………………………………….……                   dne: ………………..………………. 

 

Razítko CHH SH ČMS …………………                                                 ………………………….. 

                                                                                                            ředitel CHH SH ČMS 



 

 

17 

 

 

 

Příloha č. 5a k metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 3 ze dne 29. 1. 2015  

Potvrzení o získání odbornosti instruktor preventivně výchovné činnosti 

SHČMS 

 

Ústřední hasičská škola SH ČMS 

v …………………………………………….. 

v y d á v á 

 

Panu:                      ______________________________                                                                                                                                                                               

 

Narozenému:         _______________________________ 

      

 

P O T V R Z E N Í 
o úspěšném absolvování 

přípravy pro získání odbornosti SH ČMS 

 

instruktor preventivně výchovné činnosti  
 

V souladu se Stanovami SH ČMS v posledním platném znění a na jejich základě 

vydaným Organizačním řádem je oprávněn používat označení instruktor preventivně 

výchovné činnosti  

s právem člena SH ČMS nosit odznak odbornosti SH ČMS instruktor preventivně 

výchovné činnosti  

 

V ………………………………….……                   dne: ………………..………………. 

 

Razítko ÚHŠ SH ČMS …………………                                                 ………………………….. 
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                                                                                                            ředitel ÚHŠ SH ČMS 

 

Příloha č. 5b k metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 3 ze dne 29. 1. 2015  

Potvrzení o získání odbornosti instruktor preventivně výchovné činnosti 

SHČMS 

 

Centrum hasičského hnutí SH ČMS 

v …………………………………………….. 

v y d á v á 

 

Panu:                      ______________________________                                                                                                                                                                               

 

Narozenému:         _______________________________ 

      

 

P O T V R Z E N Í 
o úspěšném absolvování 

přípravy pro získání odbornosti SH ČMS 

 

instruktor preventivně výchovné činnosti  
 

V souladu se Stanovami SH ČMS v posledním platném znění a na jejich základě 

vydaným Organizačním řádem je oprávněn používat označení instruktor preventivně 

výchovné činnosti  

s právem člena SH ČMS nosit odznak odbornosti SH ČMS instruktor preventivně 

výchovné činnosti  

 

V ………………………………….……                   dne: ………………..………………. 

 

Razítko CHH SH ČMS …………………                                                 ………………………….. 
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                                                                                                            ředitel CHH SH ČMS 

 

Příloha č. 6 k metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 3 ze dne 29. 1. 2015  

Vzor záznamu o provedeném odborném semináři pro nositele odbornosti technik 

ochrany obyvatelstva, specialista ochrany obyvatelstva nebo instruktor preventivně 

výchovné činnosti 

 

Záznam o provedeném odborném semináři pro nositele 

odbornosti technik ochrany obyvatelstva, specialista ochrany 

obyvatelstva nebo instruktor preventivně výchovné činnosti 

 

Organizátor (pořadatel) semináře: .................................................................................. 

Datum a místo konání semináře:……………………………………………………………………………………. 

Témata semináře:  

Poř

. 

č. 

Téma přednášky 

doba přednášky lektor 

od do 
jméno  

a příjmení 
podpis 

1. 
 

 
  

  

2. 
 

 
  

  

3. 
 

 
  

  

4. 
 

 
  

  

5. 
 

 
  

  

 

          ……………………………………………………………. 
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                           podpis zástupce garanta semináře 

Příloha č. 7 k metodickému pokynu starosty SH ČMS č. 3 ze dne 29. 1. 2015  

Vzor prezenční listiny o účasti na odborném semináři. 

List. č.: …         

Prezenční listina účasti na odborném semináři pro nositele 

odbornosti technik ochrany obyvatelstva, specialista ochrany 

obyvatelstva nebo instruktor preventivně výchovné činnosti  

 

 

Organizátor (pořadatel) semináře: .................................................................................. 

Datum a místo konání semináře:……………………………………………………………………………………. 

 

Poř. 

č. 
Jméno a příjmení Datum narození 

Odkud 

(SDH) 

Odbornost 

v ochraně 

obyvatelstva (T/S) 

podpis 
pozn. 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      
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15.      

 

List č.:….. 
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