
ÚSTŘEDNÍ ODBORNÁ RADA VNITROORGANIZAČNÍ              

Ústřední odborná rada vnitroorganizační začala pracovat po 5. sjezdu SH ČMS jako 13 

členná. Na jednání rady jsou trvale zváni vedoucí aktivu zasloužilých hasičů J. Netík, ředitel 

kanceláře SH ČMS ing. Aulický a pracovnice Kanceláře pí. Hladíková a Kolouchová (od 

XI/16 pí. Švejdová). 

První jednání ústřední odborné rady vnitroorganizační se uskutečnilo dne 13. ledna 2016 

v Praze za účasti hostů Bc. M. Studníka a redaktorky HN pí. V. Nutilové. 

Úvodem bylo oznámeno obsazení funkce tiskové mluvčí SH ČMS. 

Na tomto jednání byl projednán program Členská základna a záměr zavedení nových 

členských průkazů SH ČMS s přidělením nových jedinečných čísel označující kraj, okres a 

sbor, včetně osobního čísla člena. Bylo uloženo projednat tyto záměry ve VV SH ČMS. 

Byla schválena zpráva o činnosti odborné rady za rok 2015. 

Přítomný předseda Aktivu ZH seznámil radu s činností aktivu za rok 2015. 

Zpráva o vyřizování stížností a připomínek nebyla projednána z důvodu, že v roce 2015 

nebyla žádná stížnost, ani připomínka na SH ČMS doručena. 

Vedoucí rady informoval přítomné o nutnosti zahájení prací a doplnění Stejnokrojového 

předpisu o možnost nošení funkčních triček hasičů a rozhodčích a dámských šatů. 

Byly projednány změny při registraci pobočných spolků. 

Byly projednány změny ve Statutu odborných rad (změny názvosloví a ukončení činnosti 

ÚOR hospodářské). 

Byla projednána příprava výjezdního zasedání rady v Královéhradeckém kraji. 

Byla projednána příprava školení funkcionářů v Přibyslavi (9. 4. 2016) 

 

Další jednání ústřední odborné rady se uskutečnilo, jako výjezdní do Královéhradeckého kraje 

s místem konání v ÚHŠ Bílé Poličany a to ve dnech 10. až 11. března. 

Jednání se zúčastnili zástupci KSH v čele se starostou J. Orsákem a velitel ÚHŠ ing. M. 

Čížek. 

V úvodu jednání seznámil vedoucí ÚOR přítomné s hlavním posláním a úkoly rady po 5. 

sjezdu SH ČMS do roku 2020. Mezi hlavní úkoly pro nejbližší období patří zejména 

dokončení přeregistrace pobočných spolků sdružení. 

Starosta KSH seznámil přítomné s činností KSH, činností OORVO na okrese Rychnov n. 

Kněžnou a se záměrem ustavit na KSH KOR vnitroorganizační a žen. Dále informoval o 

prováděném školení funkcionářů KSH i OSH. 

O činnosti ÚHŠ informoval přítomné velitel školy ing. M. Čížek.  



V dalším jednání projednala rada přípravu školení funkcionářů sdružení v Přibyslavi. Byl 

dohodnut program a zajištění lektorů školení. Ing. Aulický informoval přítomné o průběhu 

valných hromad 2015/2016, s tím že nastal pokles o 49 sborů a došlo ke zvýšení počtu členů. 

Byly projednány návrhy změn Stejnokrojového předpisů pro VV a následně pro dubnové SS 

OSH (polokošile s límečkem pro členy a rozhodčí, dámské šaty) a další precizace textu 

předpisu. 

Byla podána informace o zahájení prací na úpravách „Statutu“ týkajících se jeho upřesnění 

v návaznosti na zásady faleristiky (věda o řádech a vyznamenáních). 

Byly připomenuty postupy při zrušení pobočného spolku sdružení dle OŘ SH ČMS. 

  

Květnové jednání ÚOR se uskutečnilo dne 17. 5. v Praze.  V úvodu jednání bylo velice 

pozitivně hodnoceno výjezdní zasedání rady, které mimo jiné přineslo významné poznatky 

z činnosti KSH. Rada projednala poznatky z uskutečněného školení funkcionářů 9. 4. 

v Přibyslavi. Školení proběhlo za poměrně vysoké účasti a s přihlédnutím k vysoké kvalitě 

přednášek všech lektorů splnilo svůj cíl bez výhrad. 

Byla podána informace o stavu přeregistrace pobočných spolků sdružení, s tím, že 

předpokládaný termín ukončení tohoto úkolu je 30. 6. V návaznosti na uvedené byla 

projednána problematika „zákonných postupů“ při převodu akcií HVP a.s. při rušení, nebo již 

dříve zrušených pobočných spolků. Byly projednány došlé připomínky k předpisům a 

směrnicím SH ČMS. Byl projednán stav prací na doplňcích – změnách stanov SH ČMS ve 

smyslu nového OZ.  

 

Další jednání ÚOR se uskutečnilo dne 15. 9. v Praze. Tomuto jednání byl přítomen starosta 

ing. Richter. V úvodu jednání schválili přítomní materiál k přípravě valných hromad SDH a 

okrsků SH ČMS. V dalším bodě jednání byl ing. Aulickým prezentován návrh obrazové 

přílohy Stejnokrojového předpisu, který vhodně doplňuje text tohoto předpisu, tak, jak je to 

obdobně u HZS ČR. Přítomní doporučili předložit VV návrh doplnění Stejnokrojového 

předpisu, týkající se nošení lodičky vzor SH ČMS. V dalším bylo rozsáhle diskutováno na 

téma dodržování principu „apolitičnosti“ a nutnosti spolupráce napříč celým politickým 

spektrem a to zejména ve vazbě blížící se volby do krajů. Byl přijat záměr, řešit ve stanovách 

princip „apolitičnosti a průřezové spolupráce s celým politickým spektrem v ČR“. Byl 

projednán a následně schválen plán práce ÚOR na rok 2017. Byla projednána problematika 

připravované výměny členských průkazů SH ČMS, včetně úkolů z toho vyplývajících 

zejména pro OSH po říjnovém SS OSH. Pí. Kolouchová informovala přítomné o stavu 

„přeregistrace“ pobočných spolků sdružení. Ing. Aulický předložil radě návrhy změn ve 

formulářích „Hlášení“ SDH a OSH za rok 2016 se žádostí o zaslání dalších případných 

připomínek. Dále byl k připomínkám předložen aktualizovaný a upravený materiál „Vzory 

dokumentů k zajištění řádných valných hromad SDH a okrsků pro roky 2016 – 2020“. Tento 

materiál bude po dopracování zveřejněn na webových stránkách sdružení. 



P. Netík informoval přítomné o přípravě Aktivu ZH kraji ve dnech 10. až 11. 11. 2016 

v Uherském Hradišti. 

V závěru jednání byla projednána připomínka, aby vzory razítek pobočných spolků 

odpovídaly svoji podobou razítkům na zápisech do spolkového rejstříku. Připomínka přijata – 

zajistí Kancelář sdružení. 

 

Poslední jednání ÚOR v roce 2016 se uskutečnilo dne 9. 11. v Praze. Mimo kontrolu plnění 

úkolů minulého jednání byly projednány otázky týkající se žádoucích změn a doplňků 

směrnic SH ČMS. Bylo shodně konstatováno, že stávající platné předpisy na úseku 

vnitroorganizační činnosti jsou „životaschopné“, lze podle nich jednat, využívat je a v jednání 

orgánů i rozhodovat. 

 U Stejnokrojového předpisu se dokončuje obrazová příloha. Bylo dohodnuto umístit na webu 

dh.cz aktualizované přílohy – plakáty „Stejnokrojového předpisu“ a „Statutu čestných titulů a 

vyznamenání“. Přítomní byli seznámeni s usnesením SS OSH, které je konečným 

rozhodnutím pro výměnu členských průkazů SH ČMS pro období let 2017 až 2018. Dále byla 

podána informace o vzniku nových webových stránek našeho sdružení, které by měly být 

přehlednější a plně odpovídající potřebám členů a funkcionářů SH ČMS. Diskutována byla 

mimo jiné i problematika udělování titulů ZH.  

Přítomní vzali na vědomí informaci p. Netíka o činnosti Aktivu ZH.  

 


