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Ochrana obyvatelstva 

Členové sborů SH ČMS 
     Skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva      

     (Metodický pokyn starosty SH ČMS, Číslo 5, Ročník 2016, ze dne 16.6.2016)       

    Poskytují pomoc při řešení úkolů na úseku ochrany    

    obyvatelstva, týlového zabezpečení JPO při  

    dlouhotrvajících zásazích 

    Aktivace družstva: 

- Nasazení na žádost Velitele zásahu, nebo s jeho vědomím 

- Nasazení na žádost starosty obce 

- Poskytují osobní a věcnou pomoc, plní svoji občanskou povinnost 
 

    Odškodnění v případě úrazu 

      Bude počítáno z částky 40.000,- Kč podle čl. 6 odst. 9 pojistné smlouvy                

      0011-304-083, mezi SH ČMS a HVP a.s.  
 

   Odškodnění v případě smrti úrazem 

   Bude počítáno z částky 100.000,- Kč podle čl. 6 odst. 4 pojistné smlouvy  

     0011-304-083, mezi SH ČMS a HVP a.s.  



Ochrana obyvatelstva 

 

 

Členové sborů SH ČMS 
 

• Sbor dobrovolných hasičů (družstvo ochrany obyvatelstva)     
(Ostatní složka IZS, podle § 21. zákona č. 239/2000 Sb. o IZS)      
 

• Poskytují pomoc při řešení úkolů na úseku ochrany 

obyvatelstva, týlového zabezpečení JPO při dlouhotrvajících 

zásazích 
 

   Aktivace družstva: 

- Aktivace na základě rámcové smlouvy s HZS kraje, podle § 4. odst.2. zákona o IZS 

- Nasazení na žádost Velitele zásahu, nebo s jeho vědomím 

- Nasazení na žádost starosty obce 

- Poskytují osobní a věcnou pomoc podle §15. VMV č. 238/2001 Sb.  
 

    Odškodnění v případě úrazu 
      Bude počítáno z částky 40.000,- Kč podle čl. 6 odst. 9 pojistné smlouvy  

      0011-304-083, mezi SH ČMS a HVP a.s.  
 

    Odškodnění v případě smrti úrazem 

    Bude počítáno z částky 100.000,- Kč podle čl. 6 odst. 4 pojistné smlouvy  

      0011-304-083, mezi SH ČMS a HVP a.s. 



Požární ochrana 
 

 

Členové Sborů SH ČMS – požární hlídka 
 

• Požární hlídka je forma jednotky požární ochrany, její úkoly jsou represivního 

charakteru.  

• Může být zřízena tam kde není JSDHO. (malé vísky, osady a jiná místa kde funguje 

SDH a není zřízena jednotka PO, kupříkladu z důvodu početních stavů)  

• Podmínky pro zřízení požární hlídky upravuje § 69 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., 

o PO.  

• Požární hlídku tvoří zpravidla velitel požární hlídky a nejméně 3 další členové 

a vybavuje se jednoduchými věcnými prostředky požární ochrany určenými ke 

zdolávání požáru a k záchranným pracím.  

• Další vybavení pak určí hasičský záchranný sbor kraje.  

• Požární hlídka se nezařazuje do plošného pokrytí území kraje jednotkami. 



 

Poskytují pomoc při řešení úkolů na úseku PO 
Poskytnutí osobní a věcné pomoci. V žádném případě však nenahrazují jednotku 

PO! Mohou poskytovat jednotkám PO servis. Zejména v případě dlouhotrvajících 

zásahů. Nebo živelných pohrom.  

 

Aktivace družstva: 
- Nasazení na žádost Velitele zásahu, nebo s jeho vědomím 

- Nasazení na žádost starosty obce 

- Poskytují osobní a věcnou pomoc, plní svoji občanskou povinnost 
 

Odškodnění v případě úrazu 
Bude počítáno z částky 40.000,- Kč podle čl. 6 odst. 9 pojistné smlouvy  

0011-304-083, mezi SH ČMS a HVP a.s.  

 

Odškodnění v případě smrti úrazem 
Bude počítáno z částky 100.000,- Kč podle čl. 6 odst. 4 pojistné smlouvy  

0011-304-083, mezi SH ČMS a HVP a.s.  

Požární ochrana 

 
Členové sborů SH ČMS – požární hlídka 
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