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Požární represe, je část požární ochrany, která 

má za cíl vzniklý požár co nejdříve uhasit, či 

jinou mimořádnou událost vyžadující zásah 

jednotky požární ochrany co nejdříve 

zlikvidovat



stanovy SH ČMS článek 2., 

zákon č. 133/1985 Sb. vzpp. o PO § 75.

 spolupůsobit při vytváření podmínek účinné ochraně 

života a zdraví občanů a majetku před požáry a při 

poskytování pomoci při živelných pohromách,

 Obec při jmenování velitele JSDHO, na základě 

zákona číslo 133/1985 Sb. vzpp. o požární ochraně, 

§68., přihlíží k návrhu spolku působícího na úseku 

požární ochrany.



VIZE v oblasti represe SH ČMS

 pomáháme vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí, 

 podílíme se na odborné přípravě členů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí,

 podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, 

oprav požární techniky,  věcných prostředků požární ochrany a 

objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů.

CHCEME DŮSLEDNĚ NAPLŇOVAT §75 ZÁKONA Č. 133/1985 SB. VZPP: 



VIZE v oblasti represe SH ČMS

 spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně 

života a zdraví občanů a majetku před požáry a při 

poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných  

událostech. 

- Dokážeme aktivovat za velmi krátkou dobu velké množství sil a prostředků. 

- Nezastupitelná je úloha při dlouhotrvajících nasazení. 

- Rozsáhlé požáry, živelné pohromy.

- Ochrana obyvatelstva. 

CHCEME DŮSLEDNĚ NAPLŇOVAT STANOVY SH ČMS, ČLÁNEK 2, CÍL A 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ČINNOSTI:



VIZE v oblasti represe SH ČMS

 Zásadním způsobem zvýšit podíl SH ČMS a kvalitu při zabezpečování 

odborné  přípravy JSDHO . §75 zákona č. 133/1985 Sb. vzpp.

 Zvyšovat odbornou úroveň členů SDH prostřednictvím specializací Hasič 

I. až III.,  strojník SH ČMS a Velitel SH ČMS.

 Nadále zajistit vydávání dokumentu „Výcvikový rok“

 Úzce spolupracovat s GŘ HZS ČR na ústřední, krajské a územní úrovni 

 Úzce spolupracovat s radami hasičských soutěží 

 Instruktážně-metodicky zaměstnávat vedoucí ORR okresů a ORR krajů

 Úzce spolupracovat s Ústředními hasičskými školami

 Trvale zlepšovat podmínky pro činnost v jednotkách požární ochrany

 Informovat o aktuálních dotačních titulech

ZÁKLADNÍ BODY :



Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

 Úzce spolupracujeme s představiteli obcí, státní správy,
poslanci a senátory Parlamentu ČR,

 Trvale zvyšujeme úsilí o zlepšení podmínek nutných k
zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů.

 Záměrem je, účinněji než doposud, vysvětlovat
nezastupitelný přínos hasičů pro život.



SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU

 Jednotky sborů dobrovolných hasičů měst a obcí jsou základní 

složkou Integrovaného záchranného systému. 

 V SH ČMS  pracuje 69 738 dobrovolných hasičů zařazených 

v jednotkách požární ochrany. 

 Na území ČR evidujeme 7 078 dobrovolných 

jednotek požární ochrany. 



SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU
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SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU
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SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU 31.12.2018

Kategorie JPO Počet JPO

JPO II. 236

JPO III. 1.355

JPO V. 5.255

Celkem 6.846 jednotek SDH obcí

CELKEM 69. 738 DOBROVOLNÝCH HASIČŮ



SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU

 Činnost JSDH obcí je v současné době silně 

ovlivněna a měněna i z hlediska nových trendů 

a výzev v oblasti bezpečnosti, 

- změnou klimatu 

- migrační vlny

- všeobecná bezpečnostní situace 



SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU

Postavení hasičů ve společnosti

 zlepšení podmínek pro činnost hasičů

 komunikace s premiérem i ministrem vnitra 

 výrazné zlepšení podmínek pro hasiče 

 výrazné navýšení dotací

 korektní a přátelské vztahy s HZS



SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU – splněno!

 Podpora činnosti jednotek a odborná příprava

 šířit dobré jméno dobrovolných hasičů v jednotkách a zlepšit vybavení 

jednotek ve spolupráci s HZS se výrazně podařilo:

 odškodnění za poškození zdraví a úmrtí je 12 ti násobek, 

namísto 4-6 násobku od 1.11.2018

 nemocenská je 100 % při úrazu, stejně jako u příslušníků 1.2.2018

 autoškoly

 převody majetku



SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU – v řešení

 Podpora činnosti jednotek a odborná příprava

 činnost jednotky ve veřejném či obecném zájmu 

 výhody zaměstnavatelům 

 řešení zdravotnické péče pro členy JSDHO

 činnost jednotky ve veřejném či obecném zájmu

 výhody zaměstnavatelům – nesplněno, ale jednáme



SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU

Pro rok 2019 310. 000. 000,-

- Jedná se o pořízení: 371. ks Dopravních automobilů

40. budov hasičských zbrojnic 

112. nových CAS

18. rekonstrukcí velkokapacitních CAS

DOTAČNÍ POLITIKA STÁTU:



Závěr
 vycházíme ze schváleného plánu zaměření činnosti 

Ústřední odborné rady represe do roku 2020,

 v žádném případě není zájmem vytvářet:

- dokumenty či administrativu

- sjednocování postupů a činností KSH, OSH a SDH.

 chceme, aby každý velitel sboru či jednotky nalezl v naší práci:

- pomocníka

- inspiraci

- odborného rádce a drahocenné informace 

- Pomoc v oblastech, které neřeší každý den



Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Ústřední odborná rada represe

Duben 2019


