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HZS krajů, HZS hl. m. Prahy
Kurz řidičů pro členy jednotek SDH obcí v podmínkách ZÚ HZS ČR
V souladu s ustanovením § 8 odst. 2) písm. d) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky a o změně některých předpisů (dále jen „zákon o HZS
ČR“) je určen ZÚ HZS ČR k provádění výcviku k získání řidičského oprávnění složek IZS.
V této věci bylo na centrální úrovni rozhodnuto, že ZÚ HZS ČR bude zabezpečovat výcvik
(kurz) k získání řidičského oprávnění (pro skupinu „C“) pro členy jednotek SDH obcí.
Vzhledem ke značnému zájmu o tento kurz ze strany jednotek SDH obcí bude výcvik řidičů
probíhat již v tomto roce a to jednak v rámci tzv. „pilotního kurzu“ a dále v období 2017+.
K pilotnímu kurzu uvádíme následující:
1. Kurz se uskuteční v podmínkách ZÚ HZS ČR v termínu 12. 9. – 23. 9. 2016.
2.

Gestorem za výcvik je za ZÚ HZS ČR pověřen: Ing. Hubert Rebok (tel.:
+420 950 749 265, e-mail: hubert.rebok@zu-hlucin.izscr.cz).

3. Kurzu se zúčastní max. 12 osob.
4. Výběr frekventantů: vzhledem k faktu, že kurz bude realizován již v září 2016, bylo
rozhodnuto, že přihlášky je nutno zasílat do 26. 8. 2016 přímo na ZÚ HZS ČR, který
sestaví seznam žadatelů a v kooperaci s MV-GŘ HZS ČR a HZS krajů budou vybráni
frekventanti do pilotního kurzu (bude zohledněna např. kategorie JPO).
5. Veškeré podrobnější informace (např. k vyčíslení nákladů za kurz, ubytování,
přihlášce) lze nalézt na webu ZÚ HZS ČR (http://www.hzscr.cz/zachranny-utvar-hzscr.aspx ).

Ostatní - kurzy 2017+:
1. Počet kurzů v roce 2017 nelze v tuto chvíli predikovat (ZÚ HZS ČR analyzuje tuto
„novou“ aktivitu). Termíny kurzů (+ další informace) budou rovněž průběžně
zveřejňovány na webu ZÚ HZS ČR.
2. Přihlášky do kurzů budou soustřeďovat HZS kraje, které žádosti standardně zaevidují,
zahrnou do vlastního seznamu a vyhodnotí (stanoví prioritu). Přihlášky na konci
pololetí zašlou HZS krajů spolu s aktualizovaným seznamem (s vyznačenou prioritou)
na ZÚ HZS ČR, který provede dle stanoveného systému výběr frekventantů do kurzu.
ZÚ HZS ČR zašle zpět informaci na příslušné HZS krajů o obsazení kurzu.
Žádáme Vás o předání výše uvedených informací jednotkám SDH obcí ve Vaší
působnosti.
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