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Informace pro obce - příhlášení na OZ členů 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto.  

 

V roce 2019 opět proběhne na požární stanici v Pelhřimově odborná příprava členů 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků (dále jen JSDHO).  

 

Od letošního roku dochází ke změnám v přihlašování se do vypsaných kurzů. Člen  

JSDHO se bude muset do odborné přípravy přihlašovat elektronicky. Termínovaný kalendář, do 

kterého se budou muset členové přihlašovat je uveden: 

  https://kynologie.izscr.cz/kurzy/ 

 

Pro přihlášení se do aplikace je nutné vyplnit Login (evidenční číslo Vaší jednotky) a 

Heslo (taktéž evidenční číslo Vaší jednotky), heslo je nutno po prvním přihlášení změnit 

(přidělená hesla budou po určité době zrušena). Toto číslo by měli velitelé jednotek znát. Přesto 

jsou evidenční čísla jednotek uvedena na stránkách OSH Pelhřimov:  

http://www.oshpelhrimov.cz/odborna-priprava-jsdho/ds-1010/archiv=0 

Na této adrese je i pro snadnější orientaci seznam - tabulka s přehledem odborné způsobilosti pro 

jednotlivé funkce členů jednotek SDH obcí a podniků. Jmenovitě každý ze členů zásahové 

jednotky ví, kdy má v daném roce absolvovat odbornou přípravu.  

 

V souladu s ustanovením § 29 a 72 zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), Vám dávám na vědomí odkaz na termínovaný 

kalendář odborné přípravy velitelů, strojníků jednotek SDH obcí.  

https://www.hzscr.cz/menu-jednotky-pozarni-ochrany-jednotky-sdh-obci.aspx   
 

 

 

HZSJX00614PM 
 

HZSJX00614PM 

prvotní identifikátor 

 

Starostové a starostky obcí, měst a  

městysů.  
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Prosím Vás o předání těchto informací veliteli Vaší jednotky SDH a zajištění účasti 

příslušných členů (velitelů a strojníků) jednotek požární ochrany na odborné přípravě (pomoc při 

jejich uvolnění ze zaměstnání).  

 

Zúčastňují-li se odborné přípravy členové dobrovolných jednotek PO ve své pracovní 

době, považuje se to za překážku na straně zaměstnance z důvodu jiných úkolů v obecném zájmu 

(§72 zákona o PO).  

 

 

INFORMACE PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY KURZŮ 
 

Začátek každé odborné přípravy je v 8:00 hodin na učebně požární stanice 

Pelhřimov. Po uzavření a vytištění prezenční listiny nebude moci člena dopsat – prosíme o 

dochvilnost.  
 

Do každého kurzu je nutné se přihlásit elektronicky přes termínovaný kalendář 

na příslušný termín. Pro přihlášení je nutné hlídat naplnění kapacity kurzu, po naplnění počtu 

frekventantů se nebude možné již přihlásit. 

 

Nepřihlášení členové, kteří přijdou přímo na daný kurz bez elektronického 

přihlášení, budou z kurzu vykázáni. 
 

Podmínky pro zařazení do požadovaného kurzu vychází z platných osnov příslušného 

kurzu, které jsou k dispozici po otevření požadovaného typu kurzu nebo na stránkách OSH 

Pelhřimov http://www.oshpelhrimov.cz/podminky-pro-zarazeni-do-kurzu-odborne-

pripravy/d-1054/p1=1011 

 

Každý účastník si sebou přiveze poznámkový blok, psací potřeby, účastníci cyklického školení 

si sebou přivezou stávající „Osvědčení o odborné způsobilosti“ – nové nebude vydáváno. 

 

 

 

S pozdravem 

 

                                                               .…….....……....v.r.….......………. 

                                    plk. Ing. Jiří Hörner 

ředitel územního odboru Pelhřimov 
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