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Anotace 

 

HOFRICHTER,  Adam. Náplň funkce starosty Sboru dobrovolných hasičů. Ostrava 2013. 

Bakalářská práce.VŠB-TUO.  

 

 Tato práce je zaměřena na náplň funkce starosty sboru dobrovolných hasičů. V teoretické 

části jsou popsána občanská sdruţení zaměřené na poţární ochranu v České republice.  

Dále je zde popsána organizační struktura sdruţení, s náplní činnosti funkcionářů 

na jednotlivých úrovních. Jsou zde popsány vnitřní dokumenty sdruţení, a taktéţ povinnosti 

vyplývající z  legislativy České republiky, kterými se musí při své činnosti sbor dobrovolných 

hasičů řídit. 

Praktická část je tvořena dotazníkem, který je zaměřen na starosty a funkcionáře sboru  

k zjištění poţadavků starostů na odbornou přípravu. Na závěr je zde naformulované 

doporučení, jakým zaměřením by se měla odvíjet odborná příprava starostů sboru. 

 

Klíčová slova: občanské sdruţení, povinnost, starosta 

 

Annotation 

 

HOFRICHTER,  Adam. Description of the Function of the Chief Fire Officer of a  Volunteer Fire 

Brigade. Ostrava 2013. The bachelor thesis. VŠB-TUO.  

 

This bachelor thesis deals with the content of function of the Chief of brigáde of volunteer 

fire fighters. The theoretical part describes the civic associations focused on fire protection 

in the Czech republic. Also the organizational structure and the content of activity of officials 

at particular levels are described.  The internal documents of associations and the obligations 

that follow from legislation of the Czech republic that every brigade of volunteer fire fighters 

has to obey are described. 

 The practical part consists of  survey that is focused on chiefs and officials of the fire 

brigade and it should find out their training requirements. Finally the recommendation  

of appropriate specialization that every chief of fire brigade should  follow is described.  

 

Key words: civic association, obligation, the chief 
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1 Úvod 

Sbory dobrovolných hasičů neoddiskutovatelně patří k organizacím fungujících 

ve většině obcí a městech v České republice. Vţdyť právě tato organizace bývá svou 

členskou základnou největším zájmovým spolkem těchto obcí. Svou činností dávají 

základ kulturně-společenskému ţivotu v obcích. Sbor dobrovolných hasičů bývá 

v těchto místech často tou nejstarší zájmovou organizací. Historie prvních sborů sahá 

svými kořeny uţ do druhé poloviny 19. století. Je tedy zřejmé,  

ţe členové sborů jsou na svou historii patřičně a právem hrdí. Jsou to právě sbory, 

kdo pořádá kaţdoročně tradiční plesy, bály či jiné kulturní a společenské akce. 

Svou prací s mládeţí sbor napomáhá získávat této populaci návyky v oblasti 

poţární ochrany. Aktivním vyplněním volného času mládeţe napomáhá této věkové 

skupině předcházet rizikovému projevu v chování. A právě z těchto členů 

se převáţně stávají členové jednotek SDH obcí a příslušníci HZS krajů či podniku. 

 V čele kaţdého sboru stojí starosta, který zodpovídá za správné fungování 

v jednotlivých činnostech. Bakalářská práce je zaměřena nejen na náplň 

jeho povinností, ale také předpokladů pro vykonávání této funkce. Ačkoli má 

na všech pozicích své zástupce, kteří mohou mít v dané problematice větší přehled  

a zkušenosti, je to právě on, který nese plnou zodpovědnost za práci a fungování 

celého sboru. Nesmíme opomenout, ţe se jedná o dobrovolnou funkci, která není 

vykonávána pro ţádnou finanční odměnu. Starosta by měl být zodpovědným, 

pečlivým a schopným „lídrem“, ke kterému ostatní členové sboru vzhlíţejí 

s patřičným respektem a úctou. 

Také já jsem byl od svých dětských let součástí kolektivu mladých hasičů,  

a stále patřím mezi aktivní členy sboru. Na starostu jsem právě s tímto respektem 

a úctou vţdy vzhlíţel, proto jsem si k vypracování vybral toto téma závěrečné práce. 
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2 Rešerše 

Při přípravě bakalářské práce Náplň funkce starosty sboru dobrovolných hasičů 

jsem se nesetkal s literaturou zabývající se touto problematikou. Informace byly 

získávány převáţně ze souborů předpisů Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

a právní legislativou, jako jsou zákony a vyhlášky, ale také nařízení krajů  

nebo obecně závazné vyhlášky obcí. Dalšími zdroji informací pak byly internetové 

stránky sdruţení a stránky sboru dobrovolných hasičů a informace získávané  

od funkcionářů sborů. 

 

Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

 Tento předpis se zabývá základním cílům a posláním sdruţení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, okruhy činností občanského sdruţení, jeho organizací 

a hospodařením s vlastním majetkem.  

 

Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o základní zákon zabývající se poţární ochranou, ze kterého vycházejí 

další právní předpisy. Skládá se z osmi částí zabývajících se jednotlivou 

problematikou poţární ochrany. 

 

Dh.cz: Oficiální server SH ČMS 

Tento server informuje o práci a činnosti sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Poskytuje veškeré materiály pro funkcionáře sdruţení, ale také informace pro členy 

sdruţení a širokou veřejnost z řad občanů. Najdeme zde dokumenty týkající se hasičů 

a sdruţení.   
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3 Občanská sdružení na úseku požární ochrany v České 

republice 

V České republice se dobrovolní hasiči sdruţují ve třech organizacích. Jedná 

se o Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravskou hasičskou jednotu  

a Českou hasičskou jednotu. 

 

3.1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, 

které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska, a právním nástupcem Svazu 

poţární ochrany ČSFR  na území České republiky. 

Jako sdruţení vzniklo v souladu s Ústavou ČR a zákonem dne 9. dubna 1991, 

registrací ve smyslu ustanovení §6 zákona č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů,  

ve znění pozdějších předpisů, jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem 

svobodně se sdruţovat.[21] 

 

Obrázek 1: Vlajka SH ČMS [28] 

3.1.1 Cíl a základní podmínky činnosti 

Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně 

ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry a při poskytování pomoci 
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při ţivelních pohromách a jiných událostech, při nichţ je v nebezpečí ţivot, zdraví 

nebo majetek. 

Dále pak vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeţí a podporovat 

všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj  

jejich osobnosti.[3] 

SH ČMS vytváří pro svou činnost: 

 členskou základnu a vnitřní organizaci 

 věcné zabezpečení 

 

Členská základna SH ČMS 

Tabulka 1: Členská základna SH ČMS k 1.1.2013 [21] 

Celkový počet členů 353 520 

Počet členů 6-18 let 49 205 

 

 

3.2 Moravská hasičská jednota 

Moravská hasičská jednota je občanským sdruţením, které působí na úseku 

poţární ochrany. Hlavním cílem hasičské jednoty je sdruţování občanů za účelem 

ochrany ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry a poskytování pomoci 

při ţivelních pohromách a jiných událostech, při kterých je ohroţen ţivot a zdraví 

občanů.[4] 

 

3.2.1 Hlavní okruhy činnosti Moravské hasičské jednoty 

Činnost moravské hasičské jednoty je vymezena Ústavou ČR, zákony ČR a také 

stanovami hasičské jednoty. Cíle a poslání své činnosti v rámci základních podmínek 

napomáhá veřejnosti, obcím, státním orgánům a také fyzickým a právnickým 

osobám. 

 Při likvidaci poţárů a jiných mimořádných událostí mohou přispět k záchraně 

ţivota, zdraví nebo majetku   
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 Působí preventivně výchovnou činností na občany k ochraně ţivota, zdraví 

 a majetku před poţáry a poskytuje odbornou pomoc 

  Spolupracuje s orgány samosprávy v obcích při zřizování a zabezpečování 

činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů  

  Spolupracuje s Hasičským záchranným sborem při odborné přípravě 

jednotek poţární ochrany  

 Pracuje s mládeţí, převáţně připravuje mladé hasiče pro práci v jednotkách 

poţární ochrany 

 Získává do svých řad další občany a mládeţ pro dobrovolnou práci 

v hasičských sborech.[4] 

 

3.3 Česká hasičská jednota 

Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdruţením působícím na úseku 

poţární ochrany. Česká hasičská jednota navazuje na tradice Ústřední Zemské 

hasičské jednoty království českého je nástupkyní a pokračovatelkou historických 

organizací České zemské hasičské jednoty a Zemské hasičské jednoty v Čechách.[5] 

Členem České hasičské jednoty se můţe stát občan, který dovrší hranici 15 let 

na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Kompetenci příjímání nových členů  

má pak valná hromada dobrovolného hasičského sboru. 
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Obrázek 2: Prapor České hasičské jednoty [5] 

 

 

3.3.1 Základní poslání a úkoly české hasičské jednoty 

Jednota spolupracuje v rámci zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady, hasičskými 

záchrannými sbory a obcemi při plnění úkolů poţární ochrany, především na úseku 

poţární ochrany a zvyšování akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí. Dále napomáhá úřadům a obcím při plnění úkolů na úseku poţární ochrany 

zejména těmito body: 

 Zajišťuje organizování a provádění preventivních poţárních kontrol. 

 Spolupracuje při zřizování a zabezpečování činnosti jSDH obcí  

a poţárních hlídek. 

 Podílí se na odborné přípravě členů SDH obcí a poţárních hlídek. 

 Podílí se na preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany. 

 Předkládá návrhy na materiální a technické vybavení SDH obcí. [5] 

 

Všechna tato zmíněná občanská sdruţení se svým zaměřením své činnosti takřka 

moc neliší. Avšak největší rozdíl je v počtu členů v jednotlivých sdruţeních, 

kde SH ČMS se svým počtem bezmála 360 tisíci členy v 7 810 sborech jednoznačně 

vyčnívá, a dělá z něj taktéţ jedno z největších občanských sdruţení v rámci České 

republiky. 
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4 Organizační struktura SH ČMS 

Kapitola nastoluje výstavbu občanského sdruţení hasičů Čech, Moravy  

a Slezska. Její výstavba se odvíjí podle členění České republiky. 

 

4.1 Ústřední orgány s celostátní působností 

Ústřední orgány mají za úkol analyzovat, koncipovat, koordinovat, řídit  

a organizačně zabezpečovat působnost sdruţení. Hlavním úkolem je tedy utvářet 

součinnost na úseku poţární ochrany s obcemi a státními orgány, s veřejností, 

popřípadě s fyzickými či právnickými osobami. Ve vymezeném rozsahu zabezpečuje 

prováděcí a kontrolní činnost.[3] 

 

Sjezd SH ČMS 

Sjezd SH ČMS je nejvyšším rozhodovacím orgánem tvořeným delegáty.  

Tito delegáti jsou voleni podle daného scénáře nastoleného svolavatelem  

na shromáţdění delegátů sboru. Sjezd se na svém zasedání zabývá zejména: 

 

 Navrhovanými změnami stanov a symbolů sdruţení 

 Zprávami týkající se činností a hospodaření SH ČMS 

 Zprávami kontrolní a revizní rady 

 Zaměření činnosti SH ČMS  

 Otázkami vyhrazenými k projednání [3] 

 

Shromáždění starostů OSH 

 

Shromáţdění starostů OSH patří mezi stálé rozhodovací orgány sdruţení v době 

mezi sjezdy. Toto shromáţdění tvoří starostové jednotlivých okresních sdruţení  

a taktéţ starosta SH ČMS. 

Dalšími účastníky sjezdu jsou pak členové výkonného výboru SH ČMS, ředitelé 

kanceláře SH ČMS,  ústředních hasičských škol, centra hasičského hnutí a členové 

ústřední kontrolní a revizní rady. Tito členové však zastávají hlas poradní. 
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V rámci svého zasedání projednává roční průběţné zprávy zabývající se činností 

a výsledky hospodaření. Rozhoduje o ročním rozpočtu sdruţení a výši základních 

příspěvků na činnost. Dále rozhoduje o zprávě ústřední kontrolní a revizní rady.[3] 

 

Výkonný výbor SH ČMS 

Výkonný výbor SH ČMS provádí rozhodnutí, které byly schváleny na sjezdu 

a shromáţdění starostů. Jeho úkolem je taktéţ sestavování podkladů  

pro shromáţdění starostů, které je po projednání předkládají sjezdu. 

Členy výboru tvoří starosta sdruţení a jeho náměstkové, vedoucí odborných rad, 

popřípadě členové, kteří byli určeni usnesením sjezdu. 

Jednotlivých jednání výkonného výboru se zúčastňují předseda ústřední kontrolní 

a revizní rady a ředitel SH ČMS. 

Výkonný výbor připravuje návrhy k projednání shromáţdění starostů, koordinuje, 

kontroluje a určuje činnost ústředních odborných rad. Taktéţ má za úkol koordinovat 

a řídit činnost krajů. Dále projednává zprávy o výsledcích činnosti ústředních 

odborných rad. Z hlediska hospodaření projednává zaměření činnosti v jednotlivých 

oblastech a jejich ekonomické zajištění.[3]  

 

Vedení SH ČMS 

 

Hlavním úkolem je zejména připravovat podklady pro jednání výkonného výboru 

a vyřizovat záleţitosti při řízení SH ČMS. Vedení však můţe rozhodovat 

o náleţitostech, které mu byly svěřeny výkonným výborem SH ČMS.  

Vedení tvoří starosta sdruţení a taktéţ jeho starostové. Jednání vedení se také 

zúčastňuje ředitel kanceláře, ten však zastává hlas poradní.[3] 

 

Starosta SH ČMS 

 

Starosta je představitel sdruţení odpovědný za jednání výkonného výboru.  

Jeho úkolem je připravovat jednotlivá jednání a rozhodnutí výkonných orgánů  

a zajišťovat, aby jednotlivá rozhodnutí byla plněna. Dále vyřizuje záleţitosti sdruţení 

s jinými orgány či organizacemi mezi jednotlivými jednáními vedení SH ČMS.[3] 
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Ústřední odborné rady 

 

Jedná se o stálé poradní a pracovní orgány SH ČMS. Jejích úkolem je navrhovat 

odbornou a právní stránku u činností sdruţení, popřípadě předkládají návrhy  

a úpravy obecně závazných právních předpisů. Jednotlivé informace a zkušenosti 

sdělují publikační a školící činností, popřípadě konáním odborných konferencí.[3] 

 

Jednotlivé odborné rady: 

 Ústřední odborná rada mládeţe 

 Ústřední odborná rada velitelů 

 Ústřední odborná rada prevence 

 Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva 

 Ústřední odborná rada pro vzdělávání 

 Ústřední odborná rada hospodářská 

 Ústřední odborná rada historie a muzejnictví 

 Ústřední odborná rada vnitroorganizační [21] 

 

Ústřední kontrolní a revizní rada SH ČMS 

 

Jedná se o nejvyšší kontrolní orgán sdruţení. Rada je nezávislá a za svou činnost  

je odpovědná sjezdu sdruţení a shromáţdění starostů. Úkolem jejich činnosti 

je dohlíţet na dodrţování zákonů, stanov, směrnic, vnitřních předpisů, popřípadě 

rozhodnutí ústředních orgánů. Taktéţ dohlíţí na hospodaření sdruţení, uţívání, 

nakládání a ochranu majetku sdruţení.[3] 

 

Kancelář sdružení 

 Kancelář sdruţení zabezpečuje činnost ústředních orgánů. Její činnost spočívá 

především na hospodářském, administrativním a technicko-organizačním úseku. 

Jejím úkolem je také podávat poradensky a informační servis. Kancelář ústředí 

se skládá z dostatečného počtu zaměstnanců. Organizace kanceláře je tvořena 

vnitřními předpisy. V čele kanceláře stojí ředitel kanceláře, který se řídí pokyny 

starosty SH ČMS.[3] 
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4.1.1 Organizační jednotky zřízené ústředními orgány 

Ústřední hasičská škola Bílé Poličany a Jánské Koupele 

Zajišťuje odbornou přípravu členů Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  

v kurzech pro velitele, strojníky, techniky, nositele dýchací techniky a obsluhu 

motorových pil. Nabízí i kurzy z oblasti preventivně výchovné činnosti 

a pro vedoucí mládeţe. Odborná školení z oblasti poţární ochrany zabezpečuje také 

pro podniky a organizace.[22] 

 

 

Obrázek 3: Ústřední hasičská škola Jánské Koupele [22] 

 

Centrum Hasičského hnutí Přibyslav 

Centrum hasičského hnutí Přibyslav je organizační jednotkou Sdruţení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska. Sídlí na zámku v Přibyslavi a jeho hlavní činností  

je provozování hasičského muzea, odborné knihovny a specializovaného archivu. 

Dále se podílí na organizování společenských, kulturních a vzdělávacích akcí. Je také 

badatelským centrem v oblasti historie hasičů a je sídlem mezinárodní Komise  

pro dějiny hasičství.[23] 
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Obrázek 4: Centrum hasičského hnutí Přibyslav[22] 

 

 

4.2 Krajské orgány s působnosti v kraji nebo hl. m. Prahy 

Krajské sdruţení hasičů zabezpečuje činnost se státními orgány a obcemi 

popřípadě s veřejností či fyzickými nebo právnickými osobami ve svém územním 

obvodu. Pro vnitřní činnost koordinuje jednotlivá okresní sdruţení, zajišťuje krajské 

akce sdruţení a zabezpečuje součinnost okresních odborných rad.[3] 

 

Shromáždění představitelů OSH 

 

Jedná se o stálý rozhodovací orgán KSH. Toto shromáţdění se skládá ze starosty 

KSH a starostů OSH působících v daném obvodu. Dalšími členy jsou pak členové 

výkonného výboru KSH, předseda, popřípadě další členové kontrolní revizní rady 

KSH, kteří se zúčastňují s hlasem poradním. 

Představitelé OSH rozhodují o zprávách týkajících se hospodaření KSH 

a činnosti KSH. Dále rozhodují o ročním rozpočtu KSH a určují zaměření činnosti  

ve svém kraji.[3] 
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Výkonný výbor KSH   

Výkonný výbor je tvořen starostou KSH, jeho náměstky a členy v minimálních 

počtech odvozených od počtu OSH v daném kraji. Úkolem výkonného výboru 

je řídit činnost KSH a zajišťovat běţné záleţitosti KSH. Projednávají záleţitosti 

spadající do dané územní působnosti. Má taktéţ za úkol provádět rozhodnutí 

ústředních rozhodovacích a poradních orgánů.[3] 

 

Starosta KSH 

Úkolem starosty KSH je projednávat a rozhodovat o úkolech, které mu byly 

svěřeny výkonným výborem KSH. Obsahově připravuje jednání výkonného výboru  

a provádí jeho rozhodnutí. Starosta krajského sdruţení má právo jednat za výkonný 

výbor KSH.[3] 

 

Odborná rada KSH 

Jedná se o stálé poradní, pracovní orgány KSH. Jeho postavení v organizaci se řídí 

přiměřeně pravidly jednání ústředních odborných rad. Její pole působnosti je daná 

v rámci kraje.[3] 

 

Kontrolní a revizní rada KSH 

Jedná se o kontrolní orgán krajského sdruţení hasičů s postavením ve své 

působnosti a řídí se pravidly obdobnými ústřední kontrolní a revizní rady,  

avšak ve své působnosti v rámci kraje.[3] 

 

Kancelář KSH 

Kancelář je sloţená z určitého počtu zaměstnanců dle potřeby daného kraje a řídí 

se pokyny ředitele KSH. Taktéţ jako u kanceláře ústředí její činnost spočívá 

především na hospodářském, administrativním a technicko-organizačním úseku.[3] 
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4.3 Okresní orgány s působnosti v rámci okresu nebo města 

Úkolem okresních orgánů je koordinovat a řídit součinnost ve svém územním 

obvodu. Taktéţ řídí své vnitřní záleţitosti. 

 

Shromáždění delegátů sborů 

 

Jedná se o nejvyšší rozhodovací orgán v rámci okresního sdruţení hasičů. 

Jednotliví delegáti jsou volení valnou hromadou sborů v rámci svého územního 

obvodu OSH. Shromáţdění se zabývá činnostmi sdruţení v rámci okresu, zprávami 

 o hospodaření nebo zprávami kontrolních a revizních rad.[3] 

 

Shromáždění představitelů sborů   

 

Shromáţdění představitelů sborů je stálým rozhodovacím orgánem OSH v období 

mezi řádnými zasedáními shromáţdění delegátů. 

Tato shromáţdění se skládají ze starosty daného okresního sdruţení, starostů sborů 

dobrovolných hasičů nebo jejích představitelů v daném obvodu. S hlasem poradním 

se jej zúčastňují členové výkonného výboru OSH a okresních kontrolních 

a revizních rad. Náplní jejích činností je jednat o průběţných zprávách týkajících  

se činností a hospodaření okresního sdruţení. Dále rozhodují o zaměření činnosti  

a ročním rozpočtu.[3] 

 

Výkonný výbor OSH 

 

Úkolem výkonného výboru je provádět jednotlivá rozhodnutí, která byla probrána 

na shromáţděních delegátů či představitelů sborů. Taktéţ jedná o důleţitých 

a závaţných záleţitostech okresního sdruţení a sborů ve svém územním obvodu.[3] 
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Starosta okresního sdružení hasičů a jeho náměstkové 

 

Starosta projednává a rozhoduje o úkolech, které mu byly svěřeny výkonným 

výborem OSH. Starosta okresního sdruţení má právo jednat za výkonný výbor OSH.  

Náměstkové starosty se řídí pokyny starosty a v době nepřítomnosti jej zastupují.  

O své činnosti informuje výkonný výbor na jednotlivých zasedáních.[3] 

 

Okresní odborné rady okresního sdružení 

 

Jedná se o stalé poradní a pracovní orgány s působností v rámci okresu.  

Jejich činnost je přiměřeně obdobná jako u ústředních odborných rad a je omezená 

svou působností v rámci okresu.[3] 

 

Kontrolní a revizní rada okresního sdružení hasičů 

 

Jedná se o kontrolní orgán v rámci okresu či města. Jeho úkoly jsou přiměřeně 

obdobné jako u ústřední kontrolní a revizní rady. Její působnost je vymezená v rámci 

svého okresu.[3] 

4.4 Okrskové orgány 

Okrskové orgány mohou být ustaveny v zájmu koordinace činnosti sborů. 

Jednotlivé okrsky vznikají zpravidla dle hasebních obvodů v daném okrese. 

Okrskové orgány tvoří Valná hromada zastoupená jednotlivými zástupci sboru 

z daného okrsku, výboru, starosty a velitele okrsku.[3] 

4.5 Sbory dobrovolných hasičů 

Sbory dobrovolných hasičů jsou nejniţší organizační jednotkou sdruţení 

s působností v rámci obce, města či jejich částí. Její činnost je velmi rozsáhlá. 

Především zajišťuje poţární ochranu dané obce. Sbory se ve svých lokalitách starají 

o kulturní, vzdělávací, soutěţní a sportovní činnost. Tato činnost nebývá zpravidla 

určena jen pro své členy a jejich rodiny, ale taktéţ pro širokou veřejnost. 

 

Valná hromada sboru 
 

Jedná se o stálý rozhodovací orgán, který je tvořen z členské základny samotného 

sboru. Tento orgán rozhoduje o zaměření činnosti sboru ve své působnosti. 

Rozhoduje o svém hospodaření a rozpočtu pro dané období.[3] 
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Výbor sboru 
 

Úkolem výboru sboru je především projednávat záleţitosti týkající se sboru. Výbor 

je tvořen jednotlivými funkcionáři, kteří jsou odpovědní za svou práci, která jim byla 

svěřena.[3]   

     Je velmi důleţité, aby jednotlivé funkce zastávali členové, kteří mají nejlepší 

schopnost danou funkci vykonávat. Tímto můţe být splněn předpoklad, 

ţe sbor dobrovolných hasičů bude správně fungovat. 

 

Starosta SDH 

 

 

  Obrázek 5:Označení starosty SDH [9] 

 

Starosta sboru zastupuje sbor při jednání s orgány či organizacemi.  

Jeho povinností je řídit soustavnou činnost sboru a je zodpovědný za členy výboru. 

Úkolem starosty je rozhodovat o záleţitostech, které mu byly svěřeny na schůzi 

výboru. Taktéţ zodpovídá za dodrţování vnitřních dokumentů sdruţení a plnění 

usnesení vyšších orgánů sdruţení. Dbá, aby bylo správně hospodařeno s majetkem 

sboru, ale taktéţ s majetkem, který byl sborům svěřen do péče například od orgánů 

obce. Taktéţ je zodpovědný za správnou informovanost členské základny.[12] 
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Náměstek starosty 

 

 

  Obrázek 6: Označení náměstka starosty SDH [9] 

 

Náměstek starosty v případě nepřítomnosti zastupuje starostu, zejména ve věcech, 

které mu byly svěřeny. Taktéţ napomáhá starostovi v přípravě a řízení jednání 

výboru a valné hromady a zpravidla koordinuje nebo řídí některé úseky práce  

ve sboru.[12] 

 

Jednatel 

Hlavní úkol jednatele sboru spočívá zpravidla ve vyřizování korespondence sboru 

dle pokynů starosty popřípadě výboru. Z jednotlivých jednání valných hromad  

a výborových schůzí provádí zápis. Ve spolupráci s ostatními členy výboru 

zpracovává zprávy o činnosti sboru. Taktéţ má za povinnost vést členskou evidenci 

sboru.[12] 

 

Velitel SDH 

Velitel SDH je taktéţ zpravidla velitelem jednotky SDH, avšak tato skutečnost 

nemusí být pravidlem. Jeho úkolem je navrhovat členy do jednotky sboru 

dobrovolných hasičů především z řad SDH. Je zodpovědný za dodrţování předpisů  

o bezpečnosti práce sboru a dodrţování stejnokrojového předpisu.[12] 

 

Referent mládeže 

 Referent mládeţe nese odpovědnost za práci s mládeţí ve sboru, kde zejména 

koordinuje práci vedoucích kolektivů mládeţe. Při své činnosti se taktéţ řídí pokyny 

vyšších orgánů sdruţení. Navazuje spolupráci s mládeţnickými institucemi, jako jsou 

školy popřípadě jiná sdruţení pracující s mládeţí. Pro svou činnost se snaţí získávat 

další mládeţ za účelem vychovat budoucí nástupce do řad hasičů.[12] 
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Hospodář 

 Hospodář sboru je odpovědný za dodrţování právních předpisů a směrnic,  

které se vztahují k hospodaření a účetnictví. Taktéţ vede účetnictví, finanční deník 

a evidenci majetku sboru. Provádí výběr členských příspěvků a ve stanoveném 

termínu odvádí tyto příspěvky v dané výši na OSH. Na poţádání předkládá veškeré 

podklady revizním orgánům.[12] 
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5 Vnitřní dokumenty SH ČMS 

Tato práce je zaměřena na největší občanské sdruţení na úseku poţární ochrany  

co do počtu členů, a to na Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V  této kapitole 

se autor zabývá vnitřními dokumenty, kterými se členové sdruţení na jednotlivých 

úrovních řídí. 

5.1 Organizační řád 

Účelem organizačního řádu je nastolení vnitřní organizace a stanovení zásad 

majících vliv na činnost SH ČMS. 

Organizační struktura SH ČMS se odvíjí dle územního členění ČR. 

 

I. Ústřední orgány s celostátní působností 

II. Krajské orgány s působností v kraji nebo na území hlavního města Prahy 

III. Okresní orgány s působností v rámci okresu nebo města 

IV. Okrskové orgány s působností v rámci okrsku 

V. SDH s působností v rámci města, obce nebo jejích místních částí [6] 

5.2 Volební řád 

Volební řád Sdruţení hasičů SH ČMS vychází ze Stanov přijatých III. řádným 

sjezdem SH ČMS v Klatovech, který upravuje zásady pro volby orgánů SH ČMS  

od výboru SDH aţ po sjezd SH ČMS. [7] 

Volby orgánů jsou prováděny na čtyřech úrovních: 

 

 Na úrovní republiky 

Sjezd SH ČMS volí starostu, náměstky starosty a další členy výkonného výboru. 

Nevolí však vedoucí odborných rad, předsedu a členy kontrolní a revizní rady. [7] 

 

 Na úrovni kraje 

Shromáţdění představitelů OSH volí a odvolává výkonný výbor krajského 

sdruţení hasičů, starostu KSH, jednotlivé členy VV KSH, předsedu a jednotlivé 

členy KKRR. Dále shromáţdění odvolává vedoucí odborných rad KSH.[7] 
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 Na úrovni okresu 

   Shromáţdění delegátů sborů volí a odvolává starostu OSH, náměstky a další 

členy VV OSH. Dále volí a odvolává předsedu a členy okresní kontrolní a revizní 

rady. Taktéţ volí delegáty sjezdu SH ČMS a kandidáty na funkce ve vyšších 

orgánech SH ČMS.[7] 

 Na úrovni místa 

      Valná hromada volí a odvolává starostu, popřípadě jeho náměstka 

nebo náměstky, velitele sboru, vedoucího kolektivu mladých hasičů, další členy 

výboru, předsedu a členy kontrolní a revizní rady sboru, delegáta nebo delegáty 

shromáţdění delegátů sborů a volí kandidáty na funkce ve vyšších orgánech 

OSH, KSH a SH ČMS. [7] 

Možnosti hlasování: 

 Veřejné hlasování 

 Tajné hlasování 

 

Dokumentace provedených voleb: 

    O průběhu voleb orgánů SH ČMS, KSH, OSH či SDH se pořizuje záznam, 

 jehoţ správnost potvrzuje předseda volební komise. Záznam obsahuje zejména 

sloţení volební komise, přehled počtu získaných hlasů kandidátů na zvolení se jmény 

a danou funkcí, u kterých byly z rozhodnutí jednajícího orgánu provedeny volby. 

V případě uskutečnění tajných voleb jsou součástí dokumentace i odevzdané 

hlasovací lístky.[7] 

 

5.3 Jednací řád 

Jednací řád Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska vychází ze Stanov přijatých 

III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech. Upravuje zásady jednání orgánů,  

které jsou závazné od SDH aţ po shromáţdění starostů OSH. 
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Jednotlivé orgány se řídí těmito zásadami: 

 Aktivním přístupem k projednávané záleţitosti. 

 Kolektivním rozhodováním. 

 Přebíráním plné zodpovědnosti toho, kdo rozhodl za stav, výsledky  

a důsledek rozhodnutí. 

 Informují kaţdého člena orgánu o přípravě, učinění a provedení 

rozhodnutí.[8] 

 

5.4 Stejnokrojový předpis 

Řádní členové SH ČMS se řídí tímto předpisem pro nošení stejnokroje. 

Tento předpis zajišťuje jednotný postup při pouţívání stejnokrojů, uvádí druhy 

stejnokrojů a pravidla pro nošení vyznamenání. 

 

Druhy stejnokroje 

Stejnokroje můţeme rozdělit podle čtyř druhů: 

a) Pracovní stejnokroj (PS II) 

b) Vycházkový stejnokroj 

c) Sportovní stejnokroj mladého hasiče 

d) Speciální stejnokrojové součásti  

 

Pravidla pro nošení stejnokroje: 

 Stejnokroj se nosí při výkonu sluţby, výcviku a soutěţích,  

při slavnostních příleţitostech nebo jiných významných příleţitostech, 

kdy musí být úplný, v řádném stavu a čistý. 

 Stejnokroj s doplňky (funkční označení, vyznamenání, odznaky)  

tvoří celek. Není dovoleno nosit stejnokrojové součásti doplněné 

občanským oděvem a naopak. Kombinace různých stejnokrojových 

součástí (čepice, sako apod.) různých druhů vycházkových 

stejnokrojů není povoleno. 

 Při vystupování ve tvarech nebo při hromadných akcích musí být 

zachována zásada jednotné úpravy stejnokroje.[9] 
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Pravidla pro nošení vyznamenání a odznaků: 

 Jednotlivá vyznamenání a odznaky se nosí výhradně jen na vycházkovém 

stejnokroji. Na pracovním stejnokroji, košili na plášti se však jednotlivá 

vyznamenání a odznaky nenosí.[9]  

Při nošení jednotlivých skupin vyznamenání a odznaků se však musí dodrţet dané 

pořadí. 

 

Pořadí jednotlivých skupin vyznamenání a odznaků: 

I. Státní vyznamenání České republiky 

II. Státní vyznamenání zahraniční 

III. Vyznamenání a odznaky SH ČMS 

IV. Rezortní vyznamenání 

V. Vyznamenání a odznaky jiných organizací České republiky 

VI. Vyznamenání a odznaky zahraničních organizací  

VII. Regionální a jiná vyznamenání [9] 

 

 

5.5 Statut čestných vyznamenání a titulů 

Řádní členové sdruţení vyvíjející aktivní činnost, která je především zaměřena 

na ochranu ţivotů, zdraví a majetku před poţáry, jejich následky a popřípadě  

před jinými nehodami. Při plnění těchto poslání obětují mnoho svého volného času 

a v neposlední řadě mohou nasazovat své zdraví ale i ţivoty. Za tuto nezištnou práci 

si zaslouţí uznání společnosti a také ocenění SH ČMS.[10] 

Tento soubor předpisů vydaný SH ČMS nastoluje pravidla, za jakou činnost 

a kteří členové za svou zásluhu mohou jednotlivá vyznamenání obdrţet. 
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Jednotlivá uznání vyznamenání a tituly: 

 Čestné uznání SDH, okrsku, OSH – MSH, KSH  a SH ČMS 

 

 Medaile - Za příkladnou práci 

         Za zásluhy 

       Medaile sv. Floriána  

     Za mimořádné zásluhy 

     Za věrnost  

     Za zásluhy o výchovu 

     Za záchranu ţivota 

     Za odvahu a statečnost 

     Za mezinárodní spolupráci  

     Pamětní medaile 

 Řády   -   řád sv. Floriána  

    - zásluţný řád českého hasičstva  

 

 Tituly - Zaslouţilý hasič 

                           - Čestný funkcionář 

       - Čestný člen SH ČMS 

 Stuha k Historickému praporu SDH 

 Čestný prapor SH ČMS 

 Stuha k Čestnému praporu SH ČMS [10] 

 

 

Udělování vyznamenání: 

 

   Jednotlivá vyznamenání musí schválit výbor SDH  nebo příslušný výkonný výbor 

před jeho udělením. Výkonné výbory vyšších orgánů mohou udělit vyznamenání  

ve své působnosti bez poţadovaného návrhu niţšího orgánu. Vţdy si však  

před rozhodnutím vyţádají stanovisko niţšího orgánu SH ČMS, jehoţ  

je vyznamenaný členem.[10]  
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6 Činnost sboru dobrovolných hasičů  

Sbory dobrovolných hasičů bývají svou členskou základnou jednou z největších 

občanských sdruţení ve svých obcích či městech. Svou aktivitou se podílí  

na kulturním a společenském ţivotu celé obce. Tato aktivita není zpravidla 

směrována jen pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky, ale taktéţ pro širokou 

veřejnost. Jedná se zejména o tradiční hasičské plesy, karnevaly, soutěţe, stavění  

a kácení majky apod. 

Další zásluţnou činností bývá především práce s mládeţí. Svou všestrannou 

činností se podílí na preventivní výchovné činnosti v oblasti poţární ochrany, 

napomáhá fyzické zdatnosti ať uţ prostřednictví hry plamen, táborů, výletů  

či hasičských soutěţí. Napomáhá aktivnímu naplnění volného času mládeţe, a tím  

se snaţí předcházet rizikovým projevům v chování. Z řad mladých hasičů  

se nejčastěji stávají nástupci starší generace hasičů v jednotkách sboru dobrovolných 

hasičů obce. 

Členové sborů svou prací často napomáhají obcím v potřebných věcech a stávají 

se tak „prodlouţenou rukou starosty obce“. Občanům taktéţ poskytují poradenskou 

pomoc, nejčastěji v oblasti prevence. 

V minulosti sbor prováděl kontrolní činnost provozů, domů či dílen 

prostřednictvím preventivy sboru. V této době jiţ preventiva tuto pravomoc nemá. 

V následujících řádcích jsou popsány povinnosti, které musí při své činnosti sbory 

splňovat, a pravidla, kterými se musí řídit. 

 

6.1 Společenské a kulturní akce 

Sbory dobrovolných hasičů ve své činnosti pořádají nejrůznější kulturní  

a společenské akce. Zejména se jedná o tradiční hasičské plesy a bály, na závěr 

plesové sezony pochování basy, karnevaly, popřípadě divadelní představení apod. 

Při těchto akcích se však sbory musí řídit danými právními předpisy. 

Dle zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů, se jednotlivé akce mohou uskutečnit jen v prostorách tomu 

určených a zkolaudovaných stavebním úřadem. Při pořádání těchto akcí nesmí být 

překročena maximální kapacita účastníků, která je dána projektovou dokumentací.   
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Zákon č. 133/1985 Sb., O poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů, nařizuje 

krajům vydávat mj. nařízení kraje podmínky k zabezpečení poţární ochrany 

při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v daném kraji. Obce v samostatné 

působnosti pak mohou vydávat obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení poţární 

ochrany, je důleţité se touto vyhláškou řídit.[14][26] 

Obecně závazné vyhlášky taktéţ mohou nařizovat pořadatelům, aby uskutečnili 

ohlášení pořádání akce s časovým předstihem.  

  

 

6.2 Práce s mládeží 

Činnost  s mládeţí má ve sborech dobrovolných hasičů velkou tradici. Většina 

hasičů ve sdruţení byla členy kolektivu mladých hasičů. Na činnosti s mládeţí 

je závislé to, jaké si sbor vychová budoucí nástupce do svých řad a taktéţ  

do jednotek SDH obce. 

Celostátní hra plamen 

Posláním hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky 

v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti poţární 

ochrany. Cílem hry je soutěţní formou podporovat celoškolní pestrou činnost dětí  

se zájmem o poţární ochranu.  

Jednotlivé kolektivy se zúčastňují oblastních kol. Oblastní kola jsou dána  

dle okrsků v daném okrese. Dle postupových klíčů se pak jednotlivé kolektivy 

mohou probojovat na okresní kolo, dále na krajské kolo. A pokud budou i nadále 

úspěšní mohou se probojovat aţ na mistrovství republiky v celostátní hře plamen.   

Jednotlivé disciplíny jsou následující: 

 Poţární útok 

 Poţární útok s překáţkami CTIF 

 Štafeta 4x 60m 

 400m štafetový běh s překáţkami CTIF 

 Štafeta poţárních dvojic 

 Závod poţárnické všestrannosti 
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Dokumentace kolektivů mladých hasičů 

Kolektivy mladých hasičů si při své činnosti zakládají svou dokumentaci. 

Jednotlivé dokumentace vedou samotní mladí hasiči, vedoucí kolektivu popřípadě 

můţe být svěřená instruktorům mladých hasičů.  

Mezi dokumentace patří: 

 Registrační list mladých hasičů 

 Kronika 

 Plán činností kolektivu mladých hasičů 

 Docházka 

 Kalendář soutěţí 

Tábory a zotavovací akce 

V případě pořádání táborů a jiných zotavovacích akcí je zapotřebí se řídit 

vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 o hygienických poţadavcích 

na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb.  

Tato vyhláška upravuje hygienické poţadavky na umístění, prostorové podmínky  

a funkční členění staveb a zařízení, včetně jejích vybavení, a na ubytování, osvětlení, 

úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování a reţim 

dne zotavovacích akcí.[20] 

6.2.1 Vzdělávací systém vedoucích mládeže  

Vedoucí kolektivů 

Vedoucím kolektivu mladých hasičů se můţe stát pouze osoba starší 18 let, právně 

způsobilá, která splňuje předpoklady pro práci s dětmi a mládeţí a je členem SH 

ČMS.  

Vedoucí kolektivu se můţe stát člen sboru po splnění těchto podmínek: 

 Získání kvalifikace III. Stupně (doporučuje se však II. Stupně) 

 Schválením výboru sboru 

 Sloţením slibu [25] 
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Vedoucí družstva 

Vedoucím druţstva mladých hasičů se můţe stát pouze osoba starší 18 let, právně 

způsobilá, která splňuje předpoklady pro práci s dětmi a mládeţí a je členem SH 

ČMS.  

Vedoucí druţstva se můţe stát člen sboru po splnění těchto podmínek: 

 Získání kvalifikace III. Stupně  

 Souhlasem vedoucího kolektivu 

 Sloţením slibu 

Vedoucí druţstva se řídí pokyny vedoucího kolektivu a tlumočí mu zájmy 

 a stanoviska svého druţstva.[25] 

Instruktor  

Instruktorem se můţe stát mladý člen ve věku 15 - 18 let, který se touto činností 

připravuje do funkce vedoucího druţstva a splňuje předpoklady pro práci s dětmi 

 a mládeţí a je členem SH ČMS.  

Vedoucí druţstva se můţe stát člen sboru po splnění těchto podmínek: 

 Získání kvalifikace III. Stupně  

 Souhlasem vedoucího kolektivu 

 Sloţením slibu[25] 

Kvalifikační stupně: 

 III Stupeň (základní) 

Vedoucí či instruktor je povinen získat tento stupeň do jednoho roku  

po začátku práce s mládeţí. 

 II. Stupeň (střední) 

Tento stupeň lze získat nejdříve po 3. letech po získání kvalifikačního  

Stupně III. 
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 I. Stupeň (nejvyšší) 

Tento stupeň lze získat nejdříve po 5. letech od získání kvalifikačního  

Stupně II.[25] 

6.3 Živnostenská činnost 

Ţivností se dle zákona č. 455/1991 Sb. Zákon o ţivnostenském podnikání ve znění 

pozdějších předpisů rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku. 

 Podnikatelem se mimo jiné rozumí právnická nebo fyzická osoba, podnikající  

na základě ţivnostenského oprávnění.  

Živnosti, ke kterým musí mít sbor živnostenské oprávnění: 

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje (včetně pronájmu) 

 opravy dopravních prostředků 

 hostinská činnost 

 technicko-organizační činnost v oblasti poţární ochrany[11] 

 

Ţivnost vykonává sbor prostřednictvím odpovědného zástupce splňující podmínky 

stanovené ţivnostenským zákonem. 

Nákup zboţí za účelem jeho dalšího prodeje či pronájmu je činností volnou.  

Pro její provozování není potřeba prokazování se jakoukoli odbornou způsobilostí. 

Musí jen splňovat základní podmínky dané ţivnostenským zákonem. 

Opravy dopravních prostředků a hostinská činnost jsou činnostmi řemeslnými.  

Pro provozování řemeslné ţivnosti je nutné prokázat poţadovanou odbornou 

způsobilost, a to buď výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským 

diplomem nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace. 

Technicko-organizační činností je činnost, která musí být prováděna pouze 

osobou, která splňující odbornou způsobilost. Tato způsobilost je dána  

dle § 11 zákon č. 133/1985, O poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů.  

Jedná se o osobu odborně způsobilou v oboru poţární ochrany.[13] 

Ţivnostenské oprávnění je zapotřebí na soustavnou činnost. Na jednorázové akce 

jako jsou hasičské bály, karneval nebo jednorázová pomoc obci či jejím obyvatelům 

není ţivnostenské oprávnění potřeba. 
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7 Povinnosti sboru dobrovolných hasičů 

Sbory dobrovolných hasičů patří mezi registrované instituce. Jsou zapsány 

v registru a mají své IČO. Platí pro ně povinnosti, které jsou dány právními předpisy.  

7.1 Vedení účetnictví 

Dle zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví ve znění pozdějších předpisů se na sbory 

jakoţ to na účetní jednotku vztahuje daný zákon a jsou povinny vést účetnictví. 

Účetní jednotkou dle výše uvedeného zákona se rozumí právnické osoby se sídlem 

na území České republiky.[11]  

Proto tedy sbory dobrovolných hasičů tuto podmínku splňují. Zákon  

taktéţ stanovuje, ţe občanská sdruţení a jejich organizační jednotky (SDH) mohou 

vést jednoduché účetnictví. V této soustavě jednoduchého účetnictví je třeba vést 

určité dokumenty. 

 

Peněžní deník 

 Jedná se o samostatnou účetní knihu slouţící k evidenci příjmů a výdajů peněţní 

hotovosti v pokladně sboru. Její existence je přínosem pro zajištění průkaznosti  

a kontroly pokladní hotovosti. 

 Jednotlivé zápisy v pokladním deníku by měly být seřazeny chronologicky 

 a provádí se na základě údajů z příjmových či výdajových dokladů. 

 

Kniha pohledávek a závazků 

Jedná se o knihu, ve které se vedou pohledávky (jedná se o sborem vydané 

faktury) a závazky (sborem přijaté faktury). Do této knihy se tedy zapisuje,  

čeho se daný závazek či pohledávka týká. Je důleţité, aby zde byl zápis, do jaké 

doby se má daný závazek či pohledávka zaplatit. A poté skutečný termín zaplacení. 

[11] 
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Inventární kniha investičního majetku 

V této inventární knize popřípadě inventární kartě je veden veškerý hmotný  

či drobný hmotný majetek. Chronologicky se zde zapisují jednotlivé předměty,  

které musí mít tyto údaje: 

 Název a popis majetku 

 Inventární číslo 

 Datum pořízení majetku a cena 

 Datum a způsob vyřazení 

 

Odděleně se pak vede majetek, který byl sboru zapůjčený k uţívání 

(např. od obce). S tímto majetkem však musí být zacházeno dle daných předpisů  

a pokynů majitele majetku.[11] 

 

Inventarizace majetku 

Inventarizace majetku zjišťuje skutečný stav veškerého majetku sboru.  

Tato činnost se provádí kaţdoročně k 31. prosinci daného roku. Touto cestou  

se ověřuje, zda majetek odpovídá údajům v účetnictví. Kontrola je prováděna 

revizorem účtu. Inventarizaci provádí nejméně tříčlenná komise, která je jmenována 

starostou sboru. U peněţních prostředků, musí být inventarizace prováděna nejméně 

čtyřikrát ročně. Kontrola je prováděna revizorem účtu. Inventární soupisy jsou 

průkazné účetní záznamy, tudíţ musí obsahovat určité záznamy: 

 Seznamy hmotného či nehmotného a finančního majetku 

 Ocenění majetku k 31.12. daného roku 

 Podpis osob odpovědných za provedení inventury 

 Podpis statutární osoby (starosta SDH) [11] 
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7.2 Daňová povinnost 

 

Daňová přiznání  

 

Daňová přiznání se zpracovávají na tiskopise tzv. „ Přiznání daní z příjmu 

právnických osob“, který bývá k dispozici na finančním úřadě. Jednotlivá daňová 

přiznání se podávají k 31. březnu následujícího roku a musí být podepsána starostou 

sboru dobrovolných hasičů [11] 

 

Daň z příjmu 

Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmu ve znění 

pozdějších předpisů má ve svém znění pokyny pro daň z příjmu právnických osob. 

Pro sbory dobrovolných hasičů pak vyplývají tyto zásady. Předmětem daně jsou 

příjmy: 

 

 Z reklamy 

 Z nájemného 

 Z podnikatelské činnosti 

 Z činností, které jsou jejím posláním, a dosahují na ní zisk  

 

Osvobozeny od daně z příjmu jsou členské příspěvky, dotace, dary přijaté sborem 

za účelem poţární ochrany a ceny ze soutěţí (peněţních i nepeněţních) nepřevyšující 

částku deset tisíc korun českých.[11] 

 

Daň z nemovitosti: 

Je dána zákonem č. 338/1992 Sb. ve znění p.p. Pro sbory z něj plyne zásada,  

ţe předmětem daně z nemovitosti jsou pozemky a stavby pro podnikatelskou činnost. 

Do této daně tedy spadají i pozemky ve vlastnictví sboru pokud slouţí k podnikání. 

Za podnikáním se taktéţ povaţuje pronájem nemovitosti.[11] 
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7.3 Spisy a dokumenty vedené SDH 

 
Evidence členské základny  

 

Evidence členské základny je tvořena kartotékou s přihláškami členů.  

Dané přihlášky po přijetí a schválení nového člena a potvrzení od výborů sborů  

se doručí na příslušné okresní sdruţení, který vystaví členský průkaz. 

V nedávné době je spuštěn program tzv. Centrální evidence SH ČMS. Jedná  

se o počítačový program, který zahrnuje evidenci vydaných průkazů. Tudíţ má 

zahrnut aktuální přehled členské základny. Tato evidence je přístupná na webu 

 a obsahuje základní údaje o všech členech SH ČMS, včetně zastávaných funkcí 

nebo udělených vyznamenáních. 

 

Registrační list kolektivu mladých hasičů 

Registrační list zahrnuje základní údaje o kolektivu mladých hasičů, jako je počet 

druţstev a jmenný seznam daného kolektivu. Taktéţ zde najdeme údaje o vedoucích 

kolektivu, vedoucích a instruktorech druţstev. Jedná se především o kontaktní údaje 

na jednotlivé vedoucí a instruktory mladých hasičů 

Registrační list vyplňuje zpravidla vedoucí kolektivu. Registrační list je ve třech 

vyhotoveních. Originální spis je uloţen u sboru, kopie je pak zaslána na okresní 

sdruţení a druhá kopie je uloţena v archívu kolektivu mladých hasičů. 

Hlášení pojistné události  

V případě vzniku pojistné události, především úrazu, ke kterému došlo v rámci 

činnosti ve sboru, musí být neprodleně proveden zápis a odevzdán na příslušném 

okresním sdruţení. Tento zápis musí splňovat následující údaje: 

 místo a datum konání akce 

 čitelné jméno a příjmení postiţeného 

 rodné číslo postiţeného 

 bydliště postiţeného 

 číslo členského průkazu postiţeného 

 činnost, při které úraz vznikl 

 kdy a jak k úrazu došlo 

 jména a bydliště alespoň dvou svědků této události 
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Po ukončení léčby musí být vyplněn oficiální formulář o odškodnění pojistné 

události. Správnost všech údajů podepíše také starosta SDH, který svůj podpis doplní 

razítkem SDH. 

 

Revize 

Sbory dobrovolných hasičů v případě vlastnictví nemovitosti musí taktéţ nechávat 

provádět revize v pravidelných lhůtách dané právními předpisy. Jedná se především 

o revize elektrospotřebičů, komínů a spalinových cest, kouřovodů a spotřebičů. 

 

Elektrospotřebiče 

Lhůty elektrospotřebičů jsou dány normou ČSN 33 1600 ed.2 /2010 – Revize 

a kontroly elektrických spotřebičů během pouţívání. Spotřebiče jsou rozděleny  

do 5 skupin, pro jednotlivé skupiny se pak lhůty liší. 

 

Tabulka 2: Rozdělení elektrických spotřebičů[27] 

Skupina A 
- spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uţivateli nebo přímému 

uţivateli. 

Skupina B 
- spotřebiče pouţívané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských 

pracích atp.) 

Skupina C 
- spotřebiče pouţívané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních 

prostorách 

Skupina D 
- spotřebiče pouţívané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely 

atp.) 

Skupina E - spotřebiče pouţívané při administrativní činnosti 
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Tabulka 3: Lhůty pravidelných revizí elektrospotřebičů[27] 

Skupina 

elektrických 

spotřebičů 

spotřebiče držené v ruce přenosné  spotřebiče  

Revize Revize 

A 
Vždy před jejich vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich 

užívání 

B 
Třídy I  1x za 3 měsíce 

Třídy II a 

III 
 1x za 6 měsíců 

 

 1x za 6 měsíců 

C 
Třídy I  1x za 6 měsíců 

Třídy II a 

III 
 1x za 12 měsíců 

 

 1x za 24 měsíců 

D 
Třídy I  1x za 12 měsíců 

Třídy II a 

III 
 1x za 12 měsíců 

 

 1x za 24 měsíců 

E 
Třídy I  1x za 12 měsíců 

Třídy II a III  1x za 12 měsíců 
 

 1x za 24 měsíců 

 

Komíny 

 

Nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv, nařizuje vlastníkům nemovitostí pravidelné čištění  

a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů. Vybírání  

a čištění je moţno provádět svépomocí, kontrolu musí provádět firma 

nebo ţivnostník v oboru kominictví a revizi pouze revizní technik se speciálním 

oprávněním ve stanovených lhůtách.[19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kominictvi.messy.cz/revize
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Tabulka 4: Lhůty pravidelných kontrol a čištění[19] 

výkon 

připojeného 

spotřebiče paliv  

činnost  

druh paliva připojeného spotřebiče paliv  

PEVNÉ  

KAPALNÉ  PLYNNÉ  celoroční 

provoz  

sezónní 

provoz  

do 50 kW včetně 

čištění spalinové 

cesty 
3x 2x 3x 1x 

kontrola spalinové 

cesty 
1x 1x 1x 1x 

výběr pevných 

znečišťujících částí 

a kondenzátu 

1x 1x 1x 1x 

nad 50 kW 

kontrola a čištění 

spalinové cesty 
2x 1x 1x 1x 

výběr pevných 

znečišťujících částí 

a kondenzátu 

2x 2x 1x 1x 

čistění spotřebiče 

paliv 
2x 2x 

nejméně podle návodu 

výrobce 
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8 Dotazník 

8.1 Návrh dotazníku 

Dotazník (viz příloha č. 1) byl vytvořen za účelem zjištění poţadavků starostů 

sborů dobrovolných hasičů na odbornou přípravu. Dotazník byl určen převáţně  

pro starosty sborů, ale taktéţ pro ostatní funkcionáře, neboť právě z těchto řad  

se mohou stát noví nástupci starosty sboru. Otázky byly formulovány jak na základní 

předpisy sdruţení, tak na povinnosti a moţnosti sborů. V dotazníku byla 

zakomponována také tzv. volná otázka, kde se mohli jednotliví aktéři vyjádřit, jaká 

problematika by se měla na odborné přípravě starostů probrat. 

8.2 Sběr dat 

Dotazník byl vytvořen v elektronické podobě a zaslán pomocí e-mailu sborům 

dobrovolných hasičů. Jednotlivé kontakty na sbory byly získány z internetových 

stránek sdruţení hasičů, dotazník byl také zaslán na jednotlivá okresní sdruţení 

hasičů s ţádosti o další přeposlání  na sbory dobrovolných hasičů ve své působnosti. 

Celkově se vrátilo 151 vyplněných dotazníků. 

8.3 Vyhodnocení dotazníků 

Z došlých 151 dotazníků vyplnilo 97% respondentů, ţe jiţ zastávají funkci  

ve sboru dobrovolných hasičů. 

 Z otázek zaměřených na základní dokumenty sdruţení (otázky č.3 - č.14)  

je zřejmé, ţe respondenti jsou s touto problematikou velmi dobře obeznámeni. 

Na otázku, zabývající se způsobem hospodaření sborů, 93 % dotázaných 

odpovědělo, ţe rozumí způsobu hospodaření, avšak otázka zaměřena na daňové 

povinnosti sboru ukázala, ţe jen 78% dotázaných zná daňové povinnosti týkající 

 se sborů dobrovolných hasičů. 

Z moţností získávaní dotací a příspěvků 70 % tázaných ví, jaké jsou moţnosti  

jej získat. V případě vzniklé pojistné události, by si 74 % respondentů vědělo rady,  

jak při této události postupovat při hlášení vzniklé újmy. 

V poslední otázce se mohli respondenti volně vyjádřit, jakou problematikou 

 by se taktéţ chtěli při odborné přípravě zabývat. Z  došlých vyplněných dotazníků 

bylo patrné, ţe se jedná zejména o financování a moţnostech dotací sborům. Dalším 

poţadavkem byl zájem o vysvětlení, jaké mají jednotliví funkcionáři sborů 

povinnosti.  
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8.4 Zaměření a rozsah odborné přípravy   

Na základě poznatků funkcionářů sborů, se kterými jsem měl moţnost během 

přípravy této práce hovořit, poznatků vycházejících z výsledků došlých vyplněných 

dotazníku svého subjektivního názoru, bylo naformulováno doporučení v zaměření 

přípravy starostů sboru dobrovolných hasičů. Rozsah této přípravy byl rozdělen  

do dvou skupin. V první skupině se nachází doporučení na problematiku,  

kterou by se měla příprava starostů zaobírat podrobněji, na druhou skupinu byl 

kladen důraz s menším rozsahem. 

 

I.skupina (důleţité)  

 

 Výklad stanov 

Důleţité znát samotný obsah stanov, cíle a podmínky samotného SH ČMS, 

poslání či okruhy činnosti. 

 

 Základní dokumenty SH ČMS 

Jedná se zejména o seznámení s dokumenty sdruţení typu organizačního řádu, 

statutu udělování vyznamenání, stejnokrojového předpisu apod. 

 

 Hospodaření sboru 

Zaměření převáţně na vedení účetnictví a povinnosti z této problematiky 

vycházející. 

 

 Financování sboru 

Zaměření na moţnostech získávaní dotací či příspěvků na činnost sboru 

dobrovolných hasičů. 

 

 Právní legislativa 

Poukázat na legislativu týkající se občanského sdruţení a poţární ochrany,  

kde by se mělo poukázat na případné změny v legislativě. V rámci poţární 

ochrany zdůraznit povinnosti, které z legislativy vyplývají pro fyzické  

či právnické osoby. A taktéţ zejména na povinnosti obcí na úseku poţární 

ochrany. 
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 Vedení schůzí či vystupování na veřejnosti 

Problematika zaměřena na zásady vystupování a vedení schůzí. Poukázat 

 na negativní projevy a návyky při této činnosti. 

 

 Práce s mládeží 

Poukázat na systémovou práci s touto věkovou skupinou, moţnosti,  

které sdruţení nabízí a poskytnout informace o akcích, které sdruţení připravují 

nebo pravidelně konají. 

 

 

II. skupina (méně důleţité) 

 

 Informovanost o akcích KSH, OSH 

Jedná se o podání informací o akcích, která pořádají jednotlivá krajská sdruţení 

 

 Represe 

Poukázat na vybranou problematiku tykající se poţární represe 

 

 Prevence 

Poukázat na vybranou problematiku tykající se poţární prevence 

 

 Pojištění a řešení pojistných událostí 

Problematiku zaměřit na pojištění vyplývající z členství, poukázat, 

jak postupovat a co musí být splněno pro pojištění soutěţí apod. Nastínit, 

jak postupovat a řešit situaci, kdyţ uţ k pojistné události dojde. 

 

 Práce na počítači 

Zaměřit se převáţně na práci s internetem, poskytnout informace, kde hledat 

novinky a podklady pro činnost sboru, a další informace týkající se samotného 

sdruţení či hasičů obecně. 
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 Možnosti, které nabízí Ústřední hasičské školy a Centrum hasičského 

hnutí 

Podání informací o těchto organizačních jednotkách zřízené ústředními orgány. 

Jaké moţnosti pro sbory a členy sdruţení nabízí. 

 

 Smlouvy SH ČMS 

Poukázat na smlouvy a dohody, které má sdruţení uzavřeny s ministerstvy,  

institucemi nebo jinými organizacemi, vztahující se také na sbory dobrovolných  

hasičů. 
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9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat náplň činnosti a odborné předpoklady 

pro práci starosty sboru dobrovolných hasičů. Vyhodnotit poţadavky starostů na odbornou 

přípravu a doporučit zaměření a rozsah přípravy starostů. 

 Náplň starosty sboru je velmi rozsáhlá. Starosta jako vrchní představitel sboru nese 

zodpovědnost za správné vedení této organizace. Je tedy důleţité, aby měl přehled  

o činnosti sdruţení a moţnostech a povinnostech sboru dobrovolných hasičů. 

Poznatky vycházející z výsledků dotazníků však nebyly úplně průkazné. Avšak hlavní 

poţadavky byly zaměřeny na problematiku hospodaření a financování sboru, moţnostech  

a okolnostech k získání dotací a příspěvků na činnost.  

Pro odbornou přípravu je však velmi důleţitá komunikace mezi přednášejícím a posluchači. 

Jedná se zejména o nastínění problému, konkrétních situací, která se v praxi vyskytují  

a následně poskytnout informace, jak by se vzniklá problematika měla řešit. 

Odborná příprava dle mého uváţení by měla být zaměřena zejména na nové starosty,  

kteří mohou být zvolení v novém funkčním období, neboť právě tato skupina nemusí být plně 

seznámena, co taková funkce obnáší.  
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ČR - Česká republika 

ČSFR - Československá federativní republika 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IČO - Identifikační číslo organizace 

jSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KSH - Krajské sdruţení hasičů 

KKRR - Krajská kontrolní a revizní rada 

MSH - Městské sdruţení hasičů 

OSH - Okresní sdruţení hasičů 

SDH - Sbor dobrovolných hasičů 

SH ČMS - Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SDH- Sbor dobrovolných hasičů 

VV KSH - Výkonný výbor krajského sdruţení hasičů 

VV OSH - Výkonný výbor okresního sdruţení hasičů 
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12 Přílohy 

Příloha č. 1 

Dotazník: 

Dobrý den 

 

Jmenuji se Adam Hofrichter a momentálně studuji ve 4. ročníku na VŠB-TU v Ostravě. 

V současné době zpracovávám bakalářskou práci na téma Náplň funkce starosty Sboru 

dobrovolných hasičů. Tato práce má za úkol formulovat poţadavky na odbornou přípravu 

starostů sboru dobrovolných hasičů. Dotazník je směřován zejména pro funkcionáře sboru. 

Tímto bych Vás chtěl poţádat o vyplnění níţe uvedených otázek. Tento dotazník 

 je zcela anonymní. Za vyplnění předem děkuji. 

 

Otázka č.1 

Zastáváte funkci ve sboru dobrovolných hasičů? 

Ano        Ne 

Otázka č. 2 

Jakou funkci ve sboru zastáváte?? 

 Starosta sboru 

 Náměstek starosty 

 Jednatel 

 Velitel SDH 

 Člen kontrolní a revizní rady 

 Hospodář 

 Jiné 

 Řádný člen sboru 

Otázka č.3 

Jak rozumíte obsahu Stanov SH ČMS?(prosím zaškrtněte na stupnici, stejně jako ve škole 

1-5) 

1 2  3  4  5 

Otázka č. 4 

Znáte cíle a poslání SH ČMS?  

1 2  3  4  5 
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Otázka č.5 

Znáte druhy členství SH ČMS? 

1  2  3  4  5 

Otázka č.6 

Znáte práva a povinnosti člena SH ČMS? 

1 2  3  4  5 

Otázka č.7 

Znáte činnost rozhodovacích a poradních orgánů?  

1  2  3  4  5 

Otázka č. 8 

Znáte činnost kontrolních orgánů? 

1 2  3  4  5 

Otázka č. 9 

Jak rozumíte Organizačnímu řádu SH ČMS? 

1 2  3  4  5 

Otázka č. 10 

Jak rozumíte Volebnímu řádu SH ČMS? 

1 2  3  4  5 

Otázka č. 11 

Jak rozumíte Jednacímu řádu SH ČMS? 

1 2  3  4  5 

Otázka č. 12 

Jak rozumíte stejnokrojovému předpisu? 

1 2  3  4  5 

Otázka č. 13 

Jak rozumíte statutu udělování vyznamenání? 

1 2  3  4  5 

Otázka č. 14 

Jak znáte směrnici k pouţívání symbolů SH ČMS? 

1 2  3  4  5 
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Otázka č. 15 

Jak dalece jste zdatní při práci s PC? 

1 2  3  4  5 

Otázka č. 16 

Rozumíte způsobu hospodaření SDH? 

Ano      Ne 

Otázka č. 17 

Znáte daňovou povinnost SDH? 

Ano      Ne 

Otázka č. 18 

Víte, jaké jsou moţné dotace a příspěvky pro SDH?  

Ano     Ne 

Otázka č.19 

Znáte postupy při hlášení pojistné události? 

Ano    Ne 

Otázka č.20 

Máte zájem o konkrétní problematiku, která by se měla probrat při odborné přípravě 

starostů SDH?(prosím napište) 

……………………………………………………………………………………………… 


