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Metodický pokyn starosty SH ČMS
Ročník: 2017

V Praze dne: 23. 3. 2017

Číslo: 4/2017

Metodický pokyn SH ČMS k získání odbornosti SH ČMS
v oblasti požární represe
a podmínek k získání odznaků odbornosti SH ČMS
„STROJNÍK“
I.
Metodický pokyn je vydáván v souladu s § 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podle Stanov SH ČMS přijatých III. řádným sjezdem,
konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, v platném znění a na jejich základě vydaným
Organizačním řádem SH ČMS prostřednictvím Ústřední odborné rady represe pro stanovení zásad
provádění odborné přípravy, podmínek pro získávání odbornosti Strojník a k ní příslušejícího
odznaku odbornosti Strojník.
II.
Organizace a řízení přípravy odbornosti.
Přípravu odbornosti a semináře organizují a řídí Ústřední hasičské školy SH ČMS, po vzájemné
dohodě i za spolupráce s Hasičskými záchrannými sbory krajů.
III.
Získání odbornosti.
Pro získání odbornosti Strojník nezřizuje SH ČMS speciální kurzy ani zkušební komise. Odbornost
Strojník získá člen SH ČMS na základě úspěšného absolvování odborné přípravy k získání
způsobilosti strojníků jako člen jednotky SDH obce nebo podniku.
Obsah přípravy k získání způsobilosti je dán platným Pokynem GŘ HZS ČR č. 3/2014 ze dne
27. 1. 2014 k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH
podniků.
Odborná příprava k získání způsobilosti se provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízení MVGŘ HZS ČR, u HZS krajů nebo ve vzdělávacích zařízeních SH ČMS.
IV.
Způsob ověřování znalostí a hodnocení úspěšnosti
Ověřování odborné způsobilosti se provádí dle Čl. 7 Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014 ze dne
27. 1. 2014 k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH
podniků.

1

V.
Odznaky odbornosti Strojník
Odznak odbornosti Strojník přísluší pouze řádným členům SH ČMS, a to na základě:
a) získání odborné způsobilosti strojník jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků dle
Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014 ze dne 27. 1. 2014 k odborné přípravě a odborné způsobilosti
členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků v kurzu S-40, S-16 nebo S-8;
b) potvrzení o získání odborné způsobilosti strojník jednotky SDH obce nebo jednotky SDH
podniku, které není starší 5ti let, anebo neuplynulo 5 let od posledního prodloužení odborné
způsobilosti;
c) potvrzení o získání odborné způsobilosti strojník u příslušníků HZS kraje, zařazených ve
funkci strojník, pokud je členem SH ČMS minimálně 5 let;
d) potvrzení o získání odborné způsobilosti strojník u příslušníků HZS podniku, zařazených ve
funkci strojník, pokud je členem SH ČMS minimálně 5 let.
Odznaky odbornosti Strojník vydává příslušné OSH nebo OORV za úplatu na základě předloženého
potvrzení o získání odborné způsobilosti. OSH vede evidenci udělených odznaků.
Odznak odbornosti Strojník uděluje za úplatu po úspěšném složení předepsaných zkoušek i ÚHŠ.
ÚHŠ vede evidenci udělených odznaků.
Umístění odznaku odbornosti Strojník na vycházkovém stejnokroji stanoví Stejnokrojový předpis
SH ČMS.
Po zániku platnosti odborné způsobilosti strojník SH ČMS nezaniká právo nosit odznak odbornosti
„Strojník SH ČMS“.
VI.
Ústřední hasičské školy SH ČMS
Odborná příprava k získání způsobilosti nebo její část může být provedena také ve vzdělávacím
zařízení SH ČMS - Ústřední hasičské škole, pokud bylo k provádění přípravy k získání způsobilosti
nebo její části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný kalendářní rok. Na závěr takto prováděné
přípravy k získání odborné způsobilosti se provede přezkoušení a v případě úspěšného absolvování,
se pro potřeby vydání osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává dobrovolné jednotce místně
příslušný HZS kraje, vydá potvrzení o jejím absolvování.
VII.
Závěrečná ustanovení
Tento metodický pokyn ruší Metodický pokyn SH ČMS č. 3/2014 k provádění přípravy odbornosti
SH ČMS v oblasti požární represe a podmínek k získání odznaků odbornosti SH ČMS „STROJNÍK
SH ČMS“ ze dne 19. 7. 2014.
Tento metodický pokyn byl schválen na jednání VV SH ČMS dne 23. 3. 2017 a nabývá účinnosti
23. 3. 2017.

V Praze dne 23. 3. 2017
Ing. Karel Richter v.r.
Starosta SH ČMS
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