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Metodický pokyn č. 2/2020 
k registraci nového a odhlášení stávajícího člena SH ČMS 

(dále jen „metodický pokyn“) 

Metodický pokyn byl schválen Výkonným výborem Okresního sdružení hasičů Břeclav 
(dále jen „VV OSH“) dne 7.9.2022. Účinnosti nabývá 1.11.2022 a je závazný pro všechny 
pobočné spolky – Sbory dobrovolných hasičů OSH Břeclav (dále jen „SDH“). 

Nabytím účinnosti tohoto pokynu se ruší Metodický pokyn č. 1/2020 k registraci nového 
a odhlášení stávajícího člena SH ČMS. 

1. Přihlášení nového člena SH ČMS 

Vznik členství se řídí Stanovami Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v aktuálním 
znění. 

Metodický pokyn je vytvořen pro elektronickou komunikaci a povinností SDH je dodat na 
OSH Břeclav originál řádně vyplněné přihlášky. Všichni noví žadatelé o členství musí být 
dle stanov SH ČMS schváleni k přijetí Výborem SDH, až poté může SDH žádat o registraci 
a vystavení průkazu OSH Břeclav. 

Formuláře všech dokumentů, které jsou zmiňovány v tomto metodickém pokynu jsou 
uloženy na webových stránkách OSH Břeclav. 

A. Přihlášení nového člena: 
- hasič (věk nad 18 let) - přihláška ke stažení zde 
- mladý hasič (věk od 3 do 17 let) - přihláška ke stažení zde 

Vzory řádně vyplněných přihlášek jsou znázorněny na obrázcích: 

Obrázek č. 1: Přihláška člena SH ČMS Obrázek č. 2: Přihláška člena SH ČMS – mladý hasič 

  

https://www.oshbreclav.cz/wp-content/uploads/2015/11/002-P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-a-eviden%C4%8Dn%C3%AD-karta-%C4%8Dlena-SH-%C4%8CMS-Hasi%C4%8D.pdf
https://www.oshbreclav.cz/wp-content/uploads/2018/11/001a-Pihlka-a-evidenn-karta-lena-SH-MS-Mlad-hasi.pdf
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B. Způsob dodání podkladů pro registraci nového člena 

 Varianta č. 1: - Osobní doručení do kanceláře OSH Břeclav 

Řádně vyplněný, podepsaný originál přihlášky člena SH ČMS společně s aktuální 
fotografií v poměru stran 4:3 (na výšku), uloženou ve formátu .jpg o maximální 
velikosti do 1,5MB na přenosném médiu (CD-R, CD-RW, DVD, USB) lze zaslat 
doporučenou poštou do kanceláře OSH Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 11/9, 690 02 
Břeclav nebo osobně předat po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 
730 930 718 (Iva Podlahová) 

 Varianta č. 2: - Elektronické podání prostřednictvím datové schránky 

Kopie přihlášky řádně vyplněné, podepsané člena SH ČMS ve formátu .pdf a aktuální 
fotografie v poměru stran 4:3 (na výšku), uloženou ve formátu .jpg o maximální 
velikosti do 1,5MB zašle z datové schránky SDH do datové schránky OSH Břeclav 
(42j4use). 

- Fotografii uložte ve tvaru – JmenoPrijmeni-rokNarození.jpg (vzor: 
FrantisekCesilko-1972.jpg). Fotografie nesmí obsahovat žádná další razítka nebo 
být jinak znehodnocena. Fotografii lze pořídit i naskenováním, musí však být 
upravena do požadovaného formátu k vložení do programu centrální evidence. 
OSH Břeclav nebude v žádném případě fotografie upravovat. 

- Aktuální fotografii člena může do centrální evidence kdykoliv po zaregistrování 
člena vložit i oprávněná osoba pro správu členské základny z vašeho sboru (viz 
obrázek č. 3) 

Obrázek č. 3: Vložení fotografie člena do centrální evidence 
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C. Vystavení členských průkazů 
Na základě dodaného originálu přihlášky nového člena OSH Břeclav vystaví (bez 
poplatku) dočasný papírový průkaz a následně (za poplatek) také plastový průkaz, který 
bude vydán oproti podpisu na protokolu o převzetí průkazu. 

Úhrada členského průkazu bude jednotlivým SDH účtována jednou ročně, a to společně 
s odvodem členských příspěvků. 

Výše poplatku (dle platného ceníku SH ČMS): 

Doba dodání papírového průkazu je v případě osobní návštěvy ihned na místě (kancelář 
OSH Břeclav), nebo 7 – 14 dnů v případě zaslání poštou na vámi uvedenou kontaktní 
adresu (je nutno uvést v žádosti). 
Doba dodání plastového průkazu je až 4 měsíce (o hotových průkazech bude příslušné 
SDH informováno). 

Pokud bude SDH požadovat vystavení plastových průkazek, je nutno vyplnit Formulář 
pro objednání plastových průkazů (ke stažení zde) (viz obrázek č. 4). Vyplněnou 
tabulku odešlete na emailovou adresu iva.podlahova@seznam.cz. OSH Břeclav poté zajistí 
vystavení plastových průkazů. 

Obrázek č. 4: Vyplnění formuláře pro objednání plastových průkazek 

 

 

https://www.oshbreclav.cz/wp-content/uploads/2022/04/1-Formul%C3%A1%C5%99-pro-objedn%C3%A1n%C3%AD-plastov%C3%BDch-pr%C5%AFkaz%C5%AF_1.xlsx
mailto:iva.podlahova@seznam.cz
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Evidenční číslo registrovaného člena naleznete v centrální evidenci na kartě člena (viz 
obrázek č. 5). 

Obrázek č. 5: Evidenční číslo člena 

 

Do doby, než bude plastový průkaz vyroben, vystaví OSH Břeclav dočasný papírový 
průkaz (viz obrázek č. 6). 

Obrázek č. 6: Dočasný papírový průkaz 
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2. Odhlášení stávajícího člena SH ČMS 

Zánik členství se řídí Stanovami Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v aktuálním znění 
v čl. 22: 

1. Členství zaniká: 
a) písemným prohlášením (oznámením) člena, že vystupuje ze SH ČMS, 
b) rozhodnutím výboru SDH pro neplacení členských příspěvků, 
c) vyloučením, 
d) úmrtím, 
e) zánikem SH ČMS 

2. Vystoupivší nebo vyloučený člen se může znovu stát členem SH ČMS. Orgán, který 
takového člena přijme, rozhodne též o zápočtu let předchozího členství. 

Při zániku členství dle odst. 1 písm. a) použijte: 
- Formulář k ukončení členství mladého hasiče – formulář ke stažení zde 
- Formulář k ukončení členství hasiče – formulář ke stažení zde 

O odhlášení stávajícího člena budete informováni  
na kontaktní e-mail SDH. 

POZNÁMKA: Na všech použitých obrázcích jsou uvedena smyšlená data, která slouží 
pouze pro ilustraci a pro potřeby tohoto metodického pokynu. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit: 

Iva Podlahová 
Tel: 730 930 718 

E – mail: iva.podlahova@seznam.cz 

https://www.oshbreclav.cz/wp-content/uploads/2020/12/Formul%C3%A1%C5%99-k-ukon%C4%8Den%C3%AD-%C4%8Dlenstv%C3%AD_MH.pdf
https://www.oshbreclav.cz/wp-content/uploads/2020/12/Formul%C3%A1%C5%99-k-ukon%C4%8Den%C3%AD-%C4%8Dlenstv%C3%AD.pdf

