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Soubor předpisů SH ČMS – I / 7 – 2010                              

 
 

Statut  odborných   rad 
 

 Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází 
ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech  konaným ve dnech 2. a 3. 
července 2005 a registrovaných u MV ČR pod č.j. VS/1-6176/91-R ze dne 26.9.2005 a upravuje 
činnost odborných rad. 
 

Čl. 1 :  Úvodní ustanovení 
 
/1/ Odborné rady (dále i OR) jsou stálými poradními, pracovními (pomocnými, konsultačními, 
koordinačními a instrukčně-metodickými) orgány SH ČMS. 
Zvláštní postavení mají rady mládeže a aktivy zasloužilých hasičů. Odborné rady jsou  
pracovními orgány Sdružení, které organizují a koordinují koncepční činnost i zabezpečování 
konkrétních úkolů na jednotlivých úrovních činnosti Sdružení. 
 
/2/   Odborné rady navrhují orgánům, které je zřídily, odbornou, popř. věcnou, organizační a 
právní stránku jednotlivých oborů činnosti sdružení a navrhují opatření k jejich řešení, včetně 
předkládání návrhů a úprav obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů sdružení. 
Připravují opatření k metodickému řízení těchto činností, působí k realizaci přijatých opatření a 
vyjadřují se k navrhovaným opatření ve styčných činnostech. 
 Zabezpečují výměnu informací a zkušeností a jejich sdělování široké členské základně SH 
ČMS. Odborné rady zajišťují publikační a přednáškovou činnost a k výměně zkušeností 
organizují odborné konference zejména publikační a školící činností a prostřednictvím odborných 
konferencí. 
 
 

Čl. 2 : Organizace odborných rad 
 
/1/ Jednotlivé obory činností pro které jsou rady zřizovány, určuje orgán SH ČMS, který radu 
nebo rady vytvořil. 
/2/ Tento orgán stanovuje počet členů rady a určuje vedoucího rady. 
/3/ Orgánu, který radu vytvořil, je tato rada odpovědna ze své činnosti, tomuto orgánu rada 
předkládá nejméně jedenkrát ročně zprávy o své činnosti. 
 
 

Čl. 3 : Činnost odborných rad 
 
/1/ OR pracují dle vlastních plánů práce schválených příslušným výkonným výborem. Ze svého 
středu volí tajemníka, který vede příslušnou dokumentaci  OR. 
/2/ OR se scházejí zpravidla čtyřikrát ročně a svolává je vedoucí OR. Návrhy změn plánu 
činnosti předkládají příslušnému výkonnému výboru. 
/3/ OR vycházejí ze svého postavení a poslání, analyzují a organizují činnost na svém 
odborném úseku. Zpracovávají návrhy Směrnic, pokynů a dalších materiálů, potřebných pro 
činnost na odborném úseku a předkládají je ke schválení nebo vyjádření příslušným orgánům 
Sdružení. 
/4/ OR zabezpečují svou činnost ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy na všech 
úrovních. S jinými právnickými i fyzickými osobami  usilují o trvalé prohlubování i 
zkvalitňování této spolupráce. V rámci schváleného plánu zahraničních styků rozvíjí a upevňují 
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kontakty ve světě, navrhují účast na akcích v zahraničí, z pověření organizují vlastní akce se 
zahraniční účastí. 
/5/ OR zabezpečují pomoc KSH, OSH, okrskům a SDH v plnění jejich úkolů, získávají 
poznatky z  akcí, zevšeobecňují je a ve spolupráci se sdělovacími prostředky je popularizují, 
stejně jako výsledky své vlastní činnosti. 
/6/ Činnost OR je ekonomicky zajišťována z vlastních zdrojů SH ČMS, z příspěvků, z dotací a  
příspěvků od jiných právnických i fyzických osob. 
 
/7/ Náplň činnosti OR podle odborností 
 
7.1. Odborná rada velitelů 
 
-    ústřední 

           - zpracovává a předkládá VV SH ČMS: 
        ●  jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS, včetně zásad  

                        pro  získání odznaků odbornosti,  
                    ● naučné,  vzdělávací a informační  materiály pro sdružení i pro veřejnost, 

- ve spolupráci s GŘ HZS MV ČR zpracovává a vydává zásady a obsah odborné 
přípravy velitelů, strojníků a dalších specialistů i členů jednotek SDH 

- zpracovává zásady pro pomoc v zajišťování operační činnosti SDH 
- zpracovává a vydává zásady pro získání stupňů odbornosti Hasič a organizuje 

zkoušky na I. stupeň 
- zpracovává a vydává zásady pro získání odbornosti Strojník a organizuje zkoušky 
- metodicky působí v oblasti odborné přípravy a výcviku 

            -     zpracovává texty potřebné pro podporu odborné přípravy členů JPO a SDH  
            -     zpracovává matriály pro usnadnění činnosti velitelů, strojníků a techniků 
            -     zpracovává texty potřebné pro provádění základní odborné přípravy a cyklické   
                   odborné přípravy pro potřebu ÚHŠ  SH ČMS 
            -     zpracovává texty potřebných pro provádění specializačních kursů v ÚHŠ  
            -     podílí se na odborné přípravě členů SH ČMS 
            -     sleduje legislativní změny v oblasti PO a související legislativy 

- připravuje a provádí porady vedoucích  OR velitelů KSH a OSH 
- podílí se na tvorbě a vydávání vnitřních  předpisů SH ČMS  
- vydává pokyny pro práci OR KSH a OSH 
- spolupracuje s Ústřední odbornou radou hasičských soutěží na  provádění soutěží 

v požárním sportu a klasických disciplín CTIF  
 
- krajská  

- zabezpečuje výměnu zkušeností, součinnosti a koordinaci činnosti v kraji 
- zabezpečuje organizaci soutěží a jiných akcí v kraji 
- organizuje zkoušky odbornosti hasič II. stupně a nebo se na nich spolupodílí s 

OSH 
- spolupodílí se s OSH na organizaci zkoušek odbornosti Strojník  
- pomáhá organizovat a zabezpečovat soutěže a jiné akce v kraji 

 
- okresní 

- ve spolupráci s HZS se podílí na  odborné přípravě velitelů, strojníků, dalších 
specialistů a členů jednotek SDH obcí 

- pomáhá SDH v zabezpečení jejich činnosti 
- prostřednictvím okrsků pomáhá v plnění úkolů SDH 
- organizuje zkoušky odbornosti Hasič II. a III. stupně 
- organizuje zkoušky odbornosti Strojník  
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- pomáhá organizovat a zabezpečovat soutěže v okrese a okrscích, poskytuje pomoc 
SDH v organizaci místních soutěží 

- ve spolupráci s HZS provádí přípravu a přezkoušení rozhodčích 
- organizuje porady velitelů okrsků a SDH 
- podílí se na provádění kontrol a prověrek SDH 
- pečuje o kvalitu veřejného vystupování jednotek SDH a poskytuje sborům 

potřebnou pomoc. 
 
7.2. Odborná rada prevence 
 
- ústřední 

- zpracovává a předkládá VV SH ČMS: 
     ●  jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS, včetně zásad  

                     pro  získání odznaků odbornosti,  
                ●  naučné,  vzdělávací a informační  materiály pro sdružení i pro veřejnost, 

     ●  metodický pokyn pro soutěž „Požární ochrana očima dětí“ a ve      
   spolupráci s Kanceláří sdružení provádí vyhodnocení republikového kola této    
   soutěže, 

- metodicky připravuje i případné jiné odborné  vzdělávání v oblasti PO, 
- připravuje a provádí porady v dané oblasti, 
- vydává metodické pokyny pro práci OR  v krajích a na OSH, 
- podílí se na tvorbě a  vydávání předpisů sdružení, přičemž spolupracuje s GŘ HZS 

MV ČR,  s jinými občanskými  sdruženími, případně s dalšími  osobami, působícími v 
oblasti PO. 

 
Pro dosažení bezpodmínečné vysoké odborné úrovně zpracovávaných materiálů a dokumentů si 
stanovuje, aby její členové dosáhli  minimální odbornosti SH ČMS Preventista II. 
  
- krajská 

- zabezpečuje výměnu zkušeností, součinnost a koordinaci činnosti v kraji,  
- metodicky pomáhá okresním RP při:  

● zajišťování přípravy odbornosti SH ČMS nebo ji sama provádí,  
      ● rozšiřování naučných, vzdělávacích a informačních materiálů pro veřejnost, 
- podle metodického pokynu soutěže „Požární ochrana očima dětí“organizuje  zajištění  

vyhodnocení krajského kola této soutěže, 
-     připravuje a provádí porady v dané oblasti, 
přičemž  spolupracuje  s ústřední i okresními OR, jakož i s HZS krajů a jednotlivými  
územními odbory HZS i s jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími  osobami, 
působícími v oblasti PO. 

 
- okresní 

- na základě jednotné  metodiky organizuje přípravu odbornosti SH ČMS a provádí 
zkoušky odbornosti v oblasti požární prevence členů SH ČMS, popřípadě i dalších 
osob, 

- organizuje a provádí případně i jiné odborné  vzdělávání v oblasti PO, 
- organizuje preventivně výchovné akce pro členy SH ČMS i pro veřejnost a pomáhá v 

jejich organizaci okrskům a SDH, 
- podle metodického pokynu soutěže „Požární ochrana očima dětí“ organizuje základní 

okresní kola  a provádí vyhodnocení okresního ( oblastního) kola této soutěže, 
- připravuje a organizuje porady referentů prevence a výchovné činnosti okrsků a SDH 
      přičemž  spolupracuje  s krajskou OR, jakož i s HZS krajů a jednotlivými  územními        
      odbory HZS i s jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími osobami,  
      působícími  v oblasti PO. 
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7.3. Odborná rada vnitroorganizační činnosti 
 
-  ústřední  

            - zpracovává a předkládá VV SH ČMS: 
          ●  jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS,  

                      ●  naučné,  vzdělávací a informační  materiály pro sdružení  
            -     zpracovává plán tvorby vnitřních předpisů po změnách Stanov SH ČMS 
            -     zpracovává a předkládá příslušným orgánů SH ČMS návrhy příslušných směrnic  
                  Sdružení 
            -     zpracovávají obsahové zaměření valných hromad SDH a okrsků 
            -     vydávají zásady evidence čl. základny SH ČMS 
            -     zpracovávají a vydávají metodické pokyny (rukověti) a směrnice pro  
                   řídící a organizátorskou práci v OSH,okrscích a SDH 
            -     zpracovávají a vydávají návody pro organizování kulturně společenských 
                  akcí v SH ČMS  
 

-  krajská 
                   -   koordinuje problematiku vnitroorganizační činnosti v kraji 
 
-  okresní 

             -   pomáhá  při výkladu Stanov a vnitřních směrnic a předpisů směrem k  
                 okrskům a SDH 
             -   předkládá výkonnému výboru OSH návrhy na ocenění SH ČMS 
             -   organizačně připravují zabezpečení valných hromad okrsků a SDH  
             -   na výzvu orgánů SH ČMS organizačně zabezpečují průběh veřejné        
                 diskuze k předkládaným materiálům 

 
7.4. Odborná rada ochrany obyvatelstva  
 
-  ústřední 

       -  zpracovává a předkládá VV SH ČMS: 
         ●  jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS,  

                     ●  naučné,  vzdělávací a informační  materiály pro sdružení i pro veřejnost, 
             -  metodicky připravuje i případné jiné odborné  vzdělávání v oblasti OO, 
             -  připravuje a provádí porady v dané oblasti, 
             -  vydává metodické pokyny pro práci OR  v krajích a na OSH, 
             -  podílí se na tvorbě a  vydávání předpisů sdružení, přičemž spolupracuje s GŘ HZS  
                MV ČR,  s jinými občanskými  sdruženími, případně s dalšími  osobami,   
                působícími v oblasti PO. 

 
-  krajská 

       -  zabezpečuje výměnu zkušeností, součinnost a koordinaci činnosti v kraji,  
       -  metodicky pomáhá okresním ROO při:  

    ● zajišťování přípravy odbornosti SH ČMS nebo ji sama provádí,  
          ● rozšiřování naučných, vzdělávacích a informačních materiálů pro veřejnost, 
        -  připravuje a provádí porady v dané oblasti, přičemž  spolupracuje  s ústřední i   
           okresními OR, jakož i s HZS krajů a jednotlivými  územními odbory HZS i s  
           jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími  osobami, působícími v oblasti  
           PO na úseku  ochrany obyvatelstva. 

 
-  okresní 

       -  organizuje a provádí případně odborné  vzdělávání v oblasti OO, 
       -  organizuje preventivně výchovné akce pro členy SH ČMS i pro veřejnost a pomáhá  
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            v jejich organizaci okrskům a SDH, 
 
7.5. Odborná rada hasičských soutěží 
Zřizuje se na úrovni Sdružení. V KSH a OSH se doporučuje zřídit jako sekce pod odbornou 
radou velitelů a nebo jako samostatná odborná rada s následnou náplní práce dle místní úrovně. 
 

           - zpracovává a předkládá VV SH ČMS: 
        ●  jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS,  

                    ●  naučné,  vzdělávací a informační  materiály pro sdružení, 
                -  zpracovává a vydává zásady pro organizaci a provádění soutěží dospělých  
                -  zabezpečuje a organizuje republikové soutěže a účast na mezinárodních soutěžích 
                -  zabezpečuje a organizuje přípravu rozhodčích požárního sportu a CTIF  
                -  zpracovává kalendář sportovních akcí SH ČMS 
                -  spolupracuje se sekcí tělesné přípravy a sportu při GŘ HZS  
                -  spolupracuje s Ústřední odbornou radou velitelů při organizaci a  
                    provádění soutěží v požárním sportu a klasických disciplín CTIF  

       
7.6. Odborná rada pedagogická  
Zřizuje se pouze na úrovni Sdružení 
 
Zpracovává a předkládá VV SH ČMS návrhy související se základním úkolem Ústřední 
pedagogické rady, kterým je vytvořit systém vzdělávání pro členy a funkcionáře SH ČMS 
(s výjimkou odborné přípravy členů JSDHO a školení vedoucích mládeže),  s obecným cílem 
zlepšovat odborné znalosti a dovednosti členů SH ČMS, tak aby mohli na potřebné úrovni plnit 
poslání dobrovolného hasičstva . Což zejména znamená : 

      -  ve spolupráci o ostatními odbornými radami vytvořit normy znalostí pro jednotlivé  
         funkcionáře SH ČMS a to na všech úrovních 

            -  navrhnout cestu přenosu potřebných informací k cílové skupině (příručkou,  
               školením , e-learingovým studiem apod.) 
            -  navrhnout organizační řešení jednotlivých vzdělávacích akcí, včetně jejich  
               ekonomického zabezpečení 
            -  navrhovat vzdělávací akce pro tvorbu projektů s cílem získat na jejich realizaci  
               peníze z EU, případně dalších fondů a dotací 
            -  navrhovat vzdělávací akce pro odborníky z řad členů SH ČMS tak aby kromě  
               odbornosti mněli i potřebné znalosti z oblasti komunikace a pedagogiky 
            -  navrhovat vzdělávací akce pro zvýšení počítačové gramotnosti členů SH ČMS 
            -  navrhovat vzdělávací akce pro nové odbornosti ve struktuře SH ČMS, které by  
               smysluplně a v zájmu našich spoluobčanů rozšiřovali působení našich členů (oblast  
               ochrany obyvatelstva, první pomoci apod.) 
            -  metodicky řídit vzdělavatele SDH 
            -  metodicky řídit lektorské sbory na všech úrovních 
            -  vyhledávat spolupráci se školami a vzdělávacími organizacemi, které by mohli být  
                pro vzdělanost členů SH ČMS přínosné 
            -  zjišťovat systém vzdělávání dobrovolných hasičů v jiných zemích a přenášet odtud  
                dobré zkušenosti , případně navazovat spolupráci s zahraničními vzdělávacími  
                institucemi 
            -  vyhledávat možnosti spolupráce při vzdělávání s jinými občanskými sdruženími  
            - navrhnout vytvoření výukového portálu pro účely SH ČMS , včetně ekonomického  
               zabezpečení provozu a zabezpečení aktualizace informací umístěných na portálu 
            - aktualizovat již vytvořené vzdělávací programy v závislosti na společenském a  
               technickém pokroku a společenské potřebě 
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7.7. Odborná rada pro historii a muzejnictví 
 Zřizuje se pouze na úrovni Sdružení. Na  úrovni okresu zpravidla působí jen jeden člen, 
pověřený péčí o historii a muzejnictví v podmínkách okresu. Tento však dle vlastní iniciativy 
může spolupracovat s funkcionáři, kteří pečují o sbírky v regionálních muzeích, síních tradic 
nebo se sběrateli. Pověření členové zastupují jednotlivé OSH na odborné konferenci. 
 
 Odborná rada historie a muzejnictví mimo úkolů na úseku historie a muzejnictví bude za 
pomoci OSH  a jednotlivých sekcí provádět a řídit ve spolupráci s Centrem hasičského hnutí 
Přibyslav sbírkotvornou činnost, práci kronikářů v SDH a OSH, vydávání publikací historie 
jednotlivých OSH a budování malých muzeí a síní tradic v SDH i OSH. 
 
Odborná rada pro historii a muzejnictví pomáhá CHH zajišťovat: 

           -  zpracování historie na ústřední úrovni podle stanovených mezníků  
           -  zhodnocení spolupráce s CTIF od r. 1900 a její pokračování  
           -  rozvíjení muzejní činnosti jak v CHH, tak v malých muzeích a síních tradic  
           -  doplňování Síně mezinárodní spolupráce, knihovny, archivu CTIF, jakož i rozvíjení  
               spolupráce s historiky CTIF 
           -  metodické řízení kronikářů krajů, okresů, okrsků a SDH 
           -  vydávání publikací o historii na všech stupních za pomoci Nadace pro podporu  
               hasičského hnutí v ČR  
           -  spolupráci s ústředním aktivem Zasloužilých hasičů SH ČMS, jakož i s aktivy ZH  
               v krajích  a  okresech  
           -  metodické řízení sběratelů historických předmětů jak členů, tak nečlenů SH ČMS  
 

Dále je úkolem rady: 
                  -  pokračovat v nastoupené spolupráci se zahraničními historiky v rámci CTIF a  
                     jednotlivými hasičskými muzei doma i v zahraničí 
                  -  metodicky řídit a zabezpečovat služby pro sběratele historických předmětů (filatelie,  
                     autíčka, přilby, odznaky, apod.), převážná činnost zde bude zcela na zájmovém  
                     principu a  její pojetí otevřené i pro nečleny SH ČMS a realizované převážně na  
                     komerční báze 
                  - spolupracovat s Nadací na podporu Centra hasičského hnutí v Přibyslavi. 
 
7.8. Hospodářská rada 
 Zřizuje se na úrovni Sdružení, může však být podle potřeby zřízena i na nižších úrovních. 

Ústřední odborná rada hospodářská úzce spolupracuje s ekonomickým oddělením 
Kanceláře sdružení a s Ústřední kontrolní a revizní radou. Rada vytváří, zajišťuje, 
organizuje a předkládá k rozhodnutí, projednání a schválení: 

 
           - zpracovává a předkládá VV SH ČMS: 

       ●  jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS,  
                   ● naučné,  vzdělávací a informační  materiály pro sdružení, 

           - roční účetní závěrku a přiznání k dani z příjmů SH ČMS, 
           - návrh rozpočtu a případné úpravy rozpočtu SH ČMS, 
           - inventarizaci majetku SH ČMS, včetně návrhů a opatření pro  jeho efektivní  
             využívání, 
           - rozdělení dotací ze státního rozpočtu v úzké spolupráci s ostatními příslušnými  
              odbornými radami, 
           - metodické pokyny, směrnice a další materiály pro zajištění ekonomických činností  
             SH ČMS (Kanceláře sdružení i organizačních jednotek SH ČMS), 
           - návrhy na stanovení kritérií a postupů pro hodnocení hospodářských organizací  
              působících v rámci SH ČMS, 
           - stanovisko k ekonomickému vývoji hospodářských organizací působících v rámci  
             SH ČMS včetně návrhů na potřebná opatření, 
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           - postupy i konkrétní akce pro získání prostředků z reklamy a sponzoringu, 
           - hodnocení platební kázně v rámci SH ČMS včetně návrhů na opatření, 
           - návrhy na efektivní využívání komparativních výhod pro celé sdružení   
 
 

7.9. Další odborné rady 
 Podle podmínek v krajích a v okresech mohou být zřízeny příslušnými výkonnými výbory 
dle tohoto "Statutu" další OR (žen, vzdělavatelů, kronikářů  a pod.) 
 
 

Čl. 4 : Odborné konference 
 
/1/     Odborné konference (dále jen konference) jsou pracovními poradními a konsultačními 
orgány SH ČMS, které svolává příslušný výkonný výbor k výměně odborných názorů 
jednotlivých oborů činnosti SH ČMS. 
/2/   Konference jsou připravovány, svolávány, organizovány a řízeny příslušným výkonným 
výborem SH ČMS. 
/3/   Účastníky jednání konferencí jsou příslušnými výkonnými výbory pozvaní členové 
sdružení, kteří působí v příslušném oboru, vedoucí odborných rad obdobného zaměření a další 
odborníci. 
/4/     Rozhodnutí konferencí mají povahu doporučující. 
 
 

Čl. 5: Závěrečná ustanovení  
 

Statut byl schválen VV SH ČMS  dne 26. 11. 2010 a tímto dnem nabývá účinnosti a současně se 
ruší platnost Statutu odborných rad ze dne 19. 9. 2006.   
 
  
V Praze dne  26. 11. 2010                             
 
 
 Ing. Karel   R i c h t e r  v.r                                                      Lubomír   J a n e b a  v.r.  
       starosta SH ČMS       I. náměstek starosty 
 
 
 


