
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
K NOVELIZACI METODICKÉHO POKYNU SH ČMS K ZÍSKÁVÁNÍ ODBORNOSTI 

PREVENTISTA  SHČMS 
 
Novelizace vychází ze znění posledního vydání Metodického pokynu ze dne 28. listopadu 2008 k provádění 
přípravy k získání odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v oblasti požární prevence a 
podmínek k získávání odznaku odbornosti SH ČMS, referentů prevence a výchovné činnosti Sborů 
dobrovolných hasičů (dále jen „preventistů SDH“), členů Sboru dobrovolných hasičů a i všech ostatních 
členů sdružení hasičů ČMS. 
Metodický pokyn byl aktualizován 18. dubna 2013. Tato aktualizace však spočívala pouze v přepsání datumu.  
 Dlohodobá zkušenost a poměrně silný tlak ze základních článků SH ČMS, Okresních a Krajských 
odborných rad prevence, přinutila Ústřední odbornou radu prevence se zabývat stavem v oblasti získávání 
odbornosti „Preventista SHČMS“. Proto byl na jednání ÚORP dne 22. října 2015 přijat závěr k této 
problematice. Byla jmenována skupina ve složení Jaroslav Vrba, Aleš Janda a s nimi spolupracovala ing. 
Lucie Kalvarová a Milan Strnadel. Tato skupina byla pověřena úkolem zabývat se hlavně otázkou získávání, 
prodlužováním a ztrátou odbornosti „Preventista SH ČMS III. a II. stupně“. Ostatní znění Metodického 
pokynu není třeba ve většině měnit. Zde bylo upraveno pouze několik drobných částí. Bylo doporučeno na 
úpravě znění Metodického pokynu pracovat tak, aby jeho znění měl k dispozici vedoucí ÚORP ing. Jan 
Majer pro jednání VV SHČMS v listopadu 2015, kde by mohla být novelizace projednána a nové znění 
Metodického pokynu mohlo vstoupit v platnost od 10. prosince 2015 a odborné rady prevence se jim mohly 
řídit od ledna 2016. Pracovní skupina začala aktivně korespondenčně pracovat již 23. října a její členové si 
mezi sebou vyměnili řadu námětů ke znění Metodického pokynu. Bylo zde několik klíčových problémů, které 
bylo třeba sjednotit, alespoň v této první fázi. Týkalo se to např. i problému s vlastním pojmenováním osob 
– členů SDH, kteří získají odbornost v oblasti prevence v požární ochraně. V rámci SDH jsou do funkce 
voleni Referenti prevence a výchovné činnosti (dále jen RPVČ). Ti zodpovídají v rámci SDH za výchovu 
ostatních členů sboru v oblasti prevence v požární ochraně. Dále zodpovídají za pomoc v obcích při výchově 
dětí, mládeže a ostatních občanů v oblasti požární bezpečnosti. Tato platforma obsahuje celou řadu 
možností a záleží na každém RPVČ, jak zodpovědně k této záležitosti přistoupí. Aby tuto funkci mohli RPVČ 
kvalifikovaně provádět musí získat patřičnou odbornost. Tu získává RPVČ na odborných seminářích, na 
kterých přednášející jsou odborníky v jednotlivých oblastech požární bezpečnosti. Po absolvování základních 
seminářů a formou samostudia získává RPVČ možnost, složit před odbornou komisí zkoušku formou testu a 
získat odbornost „Preventista SH ČMS III. stupně“.  Po uplynutí jednoho roku, během kterého se zúčastní 
semináře, organizovaného Okresní nebo Krajskou odbornou radou prevence nebo vzdělávacím zařízením 
SH ČMS, se může přihlásit a opět před odbornou komisí složit zkoušku odbornosti a získat odbornost 
„Preventista SH ČMS II. stupně“. Po úspěšné zkoušce má absolvent právo získat a nosit na hasičském 
stejnokroji odznak „Preventista III. nebo II. stupně“. Získaná odbornost platí pět let od data získání 
odbornosti. Odborně způsobilá osoba v oblasti požární bezpečnosti podle § 11, zákona o požární ochraně č 
133/1985 Sb., nebo Technik požární ochrany, pokud je členem SH ČMS může požádat SH ČMS o možnost 
obdržet odznak „Preventista SH ČMS I. stupně“. Tento odznak může nosit na hasičském stejnokroji. 
 Referenti prevence a výchovné činnosti SDH, kteří získali odbornost „Preventista SH ČMS III. nebo 
II. stupně“ mají za povinnost účastnit se pravidelných seminářů organizovaných okresní nebo krajskou 
odbornou radou prevence nejméně jednou za rok, po dobu pěti let. Pravidelnou účastí na těchto seminářích 
se absolventům po pěti letech získaná odbornost prodlužuje, bez povinnosti skládat opakovaně 
novou zkoušku. Avšak v případě, že se 2x v daném období pěti let, seminářů nezúčastní, bude si muset 
získaný stupeň odbornosti obnovit formou zkoušky, vyplněním testových otázek. Tímto opatřením se 
chceme vyhnout praxi, že RPVČ získá odbornost Preventista SH ČMS III. nebo II. stupně a už si dále 
vědomosti nedoplňuje na seminářích. Potom přijde po uplynutí pěti let, udělá zkoušku a opět ho nevidíme 
dalších pět let. RPVČ, kterému skončí platnost odbornosti Preventista SDH III. nebo II. stupně ztrácí právo 
nosit odznak odbornosti na stejnokroji. Novela nově obsahuje možnost zapojení laické veřejnosti na 
seminářích, avšak bez možnosti získání jakékoliv odbornosti. Naopak v novele je vypuštěna část o ochraně 
obyvatelstva. Autoři dospěli k názoru, že Odborná rada ochrany obyvatelstva vydala svůj vlastní Metodický 
pokyn a tudíž bychom jim zasahovali do jejich struktury. Autoři jsou přesvědčeni, že problematika požární 
prevence a výchovy v oblasti požární bezpečnosti je značně obsáhlá a vázat na sebe ještě problematiku 
ochrany obyvatelstva by náročnost ještě zvyšovalo. Jsme přesvědčeni, že členové VV SH ČMS po 
prostudování předloženého znění novelizace Metodického pokynu, tento schválí, za což jim děkujeme. 
 
        Jaroslav Vrba 


