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STATUT
Aktivu „Zasloužilých hasičů“
Členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj
dobrovolné požární ochrany a aktivně se podíleli na realizaci jejího humánního poslání,
uděluje SH ČMS titul „Zasloužilý hasič“ (dále jen ZH). Většina nositelů tohoto titulu přes
svůj vysoký věk stále aktivně pracuje v různých funkcích ve sborech, okrscích, v OSH, KSH
a v ústředních orgánech SH ČMS. Předáváním svých bohatých zkušeností napomáhají při
plnění úkolů v požární ochraně a v činnosti SH ČMS. Proto si zaslouží naší pozornosti a úcty.
Těžiště práce se ZH je zejména u OSH a KSH.
V zájmu ujednocení práce se ZH vydává SH ČMS tento Statut:
1. Sbory dobrovolných hasičů
a) Při udělení titulu svému členu, výbor sboru vhodnou formou seznámí ostatní občany
s udělením titulu (např. místní rozhlas, vývěsní skříňka apod.). Podle možností zajistí výbor
přijetí vyznamenaného na obecním nebo městském úřadě.
b) Soustavně pečují o nositele titulu a pomáhají mu při řešení jeho problémů vyplývajících
z vysokého věku nebo zdravotního stavu.
c) Věnují pozornost životnímu nebo jinému významnému výročí vyznamenaného a při této
příležitosti drobnou pozorností oceňují jeho práci (např. dopis, Čestné uznání, drobný dárek
apod.).
d) Podle svých možností a na základě dobrovolnosti přispívají určitou částkou na činnost
„Aktivu zasloužilých hasičů“ v okrese (dále jen AZH).
2. Okresní sdružení hasičů (OSH)
a) Při výkonném výboru OSH se ustavují Aktivy ZH. Do Aktivu ZH mohou být mimo
nositelů titulu ZH zařazeni i další členové SH ČMS na základě podmínek, které stanoví
příslušný VV OSH.
b) Aktiv ZH se schází nejméně jednou ročně na jednání s představiteli OSH, na kterém jsou
jeho členové informováni o činnosti okresní organizace.
c) V čele Aktivu ZH je vedoucí a jeho zástupce, kteří jsou do funkce voleni na jednání Aktivu
ZH a schvalován VV OSH. Vedoucí, případně jeho zástupce dostává od kanceláře OSH
potřebné písemné materiály (Zpravodaje apod.).
d) Vedoucí Aktivu ZH nebo jeho zástupce je zván na jednání VV OSH. Na jednání má hlas
poradní. Je zván na akce v okrese jako např. shromáždění představitelů a delegátů sborů,
soutěže apod.
e) Aktiv ZH má zpravidla svůj statut, který je schvalován Výkonným výborem OSH. Finanční
prostředky pro činnost Aktivu ZH, jsou součástí rozpočtu OSH. f) Výkonný výbor OSH
sleduje, jak SDH pečují o ZH a jaká je úroveň práce s dlouholetými členy. Obdobně jako
SDH věnuje pozornost životním nebo jiným výročím ZH.
f) V rámci rozhodnutí Výkonného výboru OSH se zřizuje „Kniha cti“ OSH, do které jsou
zaznamenávány také údaje o nositelích titulu ZH.
3. V krajích
a) Při výkonném výboru KSH se ustavují Aktivy ZH. Aktiv ZH KSH tvoří vedoucí Aktivů
ZH OSH.
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b) Aktiv se schází zpravidla dvakrát ročně na jednání s představiteli KSH. Kde jsou
informováni o činnosti KSH.
c) V čele Aktivu ZH je vedoucí a jeho zástupce, kteří jsou do funkcí voleni na jednání
Aktivu ZH a schvalováni VV KSH.
d) Vedoucí Aktivu ZH nebo jeho zástupce je zván na jednání VV KSH. Na jednání má hlas
poradní. Je zván na akce v kraji jako např. shromáždění představitelů a delegátů okresů,
soutěže apod.
e) Vedení Aktivu ZH metodicky pomáhá vedoucím okresních aktivů ZH. O stavu informuje
orgány KSH.
f) Aktiv ZH má zpravidla svůj Statut. Finanční prostředky pro činnost Aktivu ZH jsou
součástí rozpočtu KSH.
4. Ústředí SH ČMS
a) Při výkonném výboru SH ČMS je ustaven Aktiv ZH, který má svého vedoucího a jeho
zástupce. Aktiv dále tvoří vedoucí Aktivů jednotlivých krajů a jejich zástupci, kteří jsou do
funkcí voleni na zasedání Aktivu ZH KSH a schvalováni výkonným výborem SH ČMS .
b) Aktiv ZH se schází zpravidla dvakrát ročně.
c) V čele Aktivu ZH je vedoucí a jeho zástupce, kteří jsou do těchto funkcí ustanoveni VV SH
ČMS.
d) Vedoucí Aktivu nebo jeho zástupce je zván na jednání VV SH ČMS. Na jednání má hlas
poradní.
e) Aktiv je metodickým orgánem, který pomáhá v činnosti nižším článkům a sleduje jak je na
území republiky realizován- tento Statut. O své práci i činnosti Aktiv ZH informuje
prostřednictvím svého vedoucího, nebo jeho zástupce, nejméně jednou ročně výkonný výbor
SH ČMS.
f) Vedoucí nebo jeho zástupce je zván na udělování titulu ZH do Přibyslavi a je zván na jiné
akce celostátního charakteru (Shromáždění starostů OSH, soutěže apod.). Vedoucímu jsou
také zasílány Kanceláří sdružení potřebné písemné materiály a dokumenty.
g) Finanční prostředky na činnost Aktivu ZH jsou součástí rozpočtu SH ČMS. h) Jako výraz
ocenění dlouholeté práce nositelů titulu ZH organizuje SH ČMS ve svých zařízeních
rekreační pobyty ZH, na které finančně přispívá v souladu s možnostmi SH ČMS.
5. Závěr
Všechny orgány Sdružení vhodnou formou popularizují činnost ZH a jejich zásluhy na
rozvoji dobrovolné hasičské organizace.
Smyslem uvedených zásad není vytvářet uvnitř SH ČMS nějakou zvláštní organizaci ZH,
ale dbát o to, aby péče o ZH nekončila udělením tohoto nejvyššího vyznamenání. Soustavná
péče o ZH bude také nejlepším oceněním jejich dlouholeté poctivé a obětavé práce, kterou pro
rozvoj naší organizace vykonali.
Schváleno VV SH ČMS dne 22. března 2018
Janeba Lubomír v.r.
náměstek starosty SH ČMS
Ing. Karel Richter v.r.
starosta SH ČMS
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