Příloha č. 8

Průkaz člena orgánu SH ČMS
Průkaz člena orgánu je vytištěn na papíru bílé barvy o rozměrech 105 x 70 mm, nebo na plastové
kartě o rozměrech 85 x 54 mm.
Průkaz vystavuje:
a) Kancelář SH ČMS pro členy VV SH ČMS, ÚKRR, ústředních odborných rad a další, kteří
působí na úrovni ČR.
b) Kancelář OSH pro členy VV OSH, OKRR, okresních odborných rad, okrsků a další, kteří
působí na úrovni okresu.
c) Vydávající je povinen zkontrolovat úplnost členského průkazu proto, že průkaz je platný jen
současně s členským průkazem. V záhlaví průkazu se vyplňuje adresa vydávajícího orgánu.
Číslo průkazu je evidenčním číslem z pomocné evidence vydávajícího. U platnosti se
vyplňuje rok.
V rubrice „Držitel průkazu jako“ se vyplňuje název funkce, pro kterou je průkaz vydáván
s vymezením rozsahu platnosti pro území republiky nebo okresu. Funkcionář je vybavován jediným
průkazem pro dané funkční období a to pro nejvyšší zastávanou funkci.
Vzor průkazu pro členy VV SH ČMS, ÚKRR, VV KSH, KKRR,VV OSH, OKRR
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45, Praha 2, 121 07
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Upozornění : Průkaz je majetkem SH ČMS. Nálezce žádáme o zaslání na
adresu SH ČMS Římská 45, 121 07 Praha 2

(razítko a podpis starosty SH ČMS)

uvedenou v hlavičce

Vzor průkazu pro členy ústředních odborných rad, krajských a okresních odborných rad
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45, Praha 2, 121 07
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Průkaz číslo:
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Upozornění : Průkaz je majetkem SH ČMS. Nálezce žádáme o zaslání na
adresu SH ČMS Římská 45, 121 07 Praha 2
uvedenou v hlavičce

