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Hlava první 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Název, sídlo, právní podstata 

1) Název spolku: Česká hasičská jednota 

2) Užívané zkratky: ČHJ 

3) Sídlo: Praha 9 – Libeň, Kolčavka 69/5 

4) ČHJ je spolek sdružující fyzické a právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“), který působí na úseku 

požární ochrany (dále „PO“) ve smyslu zákona č. l33/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů. 

5) ČHJ je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku, jejím statutárním orgánem je 

prezidium ČHJ (dále „prezidium“), za které jedná prezident ČHJ (dále „prezident“) nebo 

dva z jeho náměstků. Prezident a náměstci se podepisují tak, že k označení svého jména, 

příjmení a funkce připojí svůj podpis. 

6) ČHJ má pobočné spolky, které jsou právnickými osobami zapsanými ve spolkovém 

rejstříku. Pobočné spolky mají práva a povinnosti vymezené v těchto stanovách. 

7) ČHJ vyvíjí svou činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými předpisy 

na celém území České republiky. 

Čl. 2 

Účel ČHJ 

1) ČHJ svým posláním navazuje na tradice Ústřední zemské hasičské jednoty království 

českého, je nástupkyní a pokračovatelkou historických organizací České zemské hasičské 

jednoty a Ústřední zemské hasičské jednoty v Čechách. 

2) Účelem ČHJ je sdružování občanů s cílem pomoci veřejnosti, zejména obcím, státním 

orgánům, fyzickým a právnickým osobám při ochraně života a zdraví občanů a majetku 

před požáry, při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech, při kterých je ohrožen život a zdraví občanů. 

3) K plnění svého účelu ČHJ zejména: 

a) má a dále vytváří: 

aa) svou členskou základnu a vnitřní organizaci (orgány a pobočné spolky), 

ab) své věcné (materiálně technické a finanční) zabezpečení, 

b) spolupracuje: 

ba) s obcemi, orgány samosprávy a orgány státní správy, 

bb) s Hasičským záchranným sborem ČR (dále „HZS ČR“), 

bc) s ostatními spolky, s veřejností a s právnickými i fyzickými osobami. 
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Čl. 3 

Činnosti ČHJ 

1) ČHJ a její členové v souladu s účelem své činnosti a v rámci jejích základních podmínek 

napomáhají a spolupracují zejména s obcemi, státními orgány, právnickými a fyzickými 

osobami: 

a) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostech, při nichž ČHJ, její orgány, 

pobočné spolky a členové spolu s prostředky, které používají, mohou přispět 

k záchraně života, zdraví nebo majetku, 

b) při preventivně výchovné činnosti občanů na úseku požární ochrany a poskytuje jim 

v tomto směru odbornou pomoc, 

c) při organizaci a zajištění asistenčních služeb, 

d) s orgány samosprávy v obcích při zřizování a zabezpečování činnosti jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí (dále „JSDHO“), 

e) při údržbě, opravách technických prostředků a objektů požární ochrany včetně 

vodních zdrojů, 

f) s HZS ČR při odborné přípravě jednotek požární ochrany (dále „JPO“), při hašení 

požárů a likvidacích živelních pohrom a havárií. 

2) ČHJ dále: 

a) poskytuje obcím odbornou pomoc při zpracování dokumentace požární ochrany obce, 

b) předkládá orgánům obcí a jiným dotčeným orgánům návrhy na zabezpečení potřeb 

jak materiálního, tak technického vybavení JSDHO, 

c) pomáhá obcím při plnění úkolů za branné pohotovosti státu, 

d) pracuje s mládeží, převážně připravuje mladé hasiče (dorost a žáky) pro práci v JPO, 

zejména organizováním soutěží, výcvikových táborů, získáváním vědomostních 

a praktických dovedností, pořádáním propagačních a náborových akcí apod., 

e) připravuje své členy pro práci v JSDHO, zejména organizováním soutěží a další 

odborné přípravy, propagačních a náborových akcí pří výročích založení hasičských 

sborů apod., 

f) získává další občany a mládež pro dobrovolnou práci v hasičských sborech. 

3) ČHJ spolupracuje s hasičskými a záchranářskými organizacemi i na mezinárodní úrovni 

a v rámci mezinárodní organizace CTIF. 

Čl. 4 

Zásady vnitřní organizace 

1) K zajištění a realizaci své činnosti vytváří ČHJ své orgány a pobočné spolky, které jsou 

právnickými osobami zapsanými ve spolkovém rejstříku. Pobočné spolky mají práva 

a povinnosti vymezené v těchto stanovách. Po zápisu pobočného spolku do spolkového 

rejstříku zavazuje jeho právní jednání pouze tento pobočný spolek, tj. pobočný spolek 

plně odpovídá výhradně za svoji činnost. Hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku 

a neodpovídá za činnost pobočného spolku. 
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2) Pobočnými spolky ČHJ jsou: 

a) župy, 

b) hasičské sbory (dále „HS“), 

c) další organizace působící na úseku požární ochrany (například pro práci s mládeží), 

které se řídí platnými právními předpisy a těmito stanovami a které požádají ČHJ 

o registraci. Tyto pobočné spolky jsou dále uváděny jako hasičské sbory (HS). 

3) Orgány ČHJ jsou tvořeny vertikálně, a to ve stupních: ústřední, župní a místní, 

horizontálně: rozhodovací, výkonné, poradní a kontrolní. 

4) ČHJ je budována na principu plné demokracie, všechny rozhodovací orgány jsou voleny 

zdola nahoru a ze své činnosti se zodpovídají členské základně. 

5) Funkční období členů volených orgánů ČHJ je pětileté. 

6) Vztahy vyšších orgánů vůči nižším vycházejí z principu: 

a) samostatnosti v rozhodování nižších orgánů v záležitostech, ve stanovené působnosti 

a nezasahování vyšších orgánů do těchto záležitostí s právem vyššího orgánu 

koordinovat, popř. metodicky řídit činnost nižších orgánů, jestliže ve svých důsledcích 

a dopadech by šlo o záležitost společného zájmu, 

b) podřízenosti nižších orgánů vyšším ve věcech společného zájmu, tj. ve vymezených 

záležitostech řídící a organizační působnosti vyšších orgánů vůči nižším a podřízenosti 

orgánům rozhodovacím. 

7) Pobočné spolky působí (činí právní jednání) pod jednotným názvem: 

a) Česká hasičská jednota – župa a název župy a její sídlo, jde-li o jiné územní působení, 

které neodpovídá územnímu členění státu, 

b) Česká hasičská jednota – hasičský sbor a název obce a sídlo, jde-li o pobočný spolek 

v obci, nebo městě. 

8) Statutárním orgánem pobočného spolku dle odst. 7 je v případě hasičské župy její župní 

výbor, nebo v případě hasičského sboru výbor hasičského sboru. Za župní výbor nebo 

výbor hasičského sboru jedná jeho starosta, místostarosta nebo jiný pověřený člen. 

Čl. 5 

Články struktury ČHJ 

1) ČHJ je organizována na územním principu. Působnost jednotlivých organizačních článků 

se nemusí shodovat s územně správním členěním ČR. 

2) Články struktury tvoří: 

a) prezidium, ústřední orgány a sekretariát s celostátní působností, 

b) župy (pokud jsou zřízeny pro několik sborů) zpravidla s působností pro kraj, 

c) hasičský sbor zpravidla s působností pro obec. 



7 

 

Čl. 6 

Symbolika 

1) Pro vyjádření činnosti ČHJ a určení příslušnosti užívá ČHJ symboly: 

a) znak, vlajka a prapor, 

b) stejnokroj členů, 

c) razítko a logo s vyznačením názvu ČHJ, orgánu ČHJ nebo jejího pobočného spolku. 

2) Užívat lze i znaky, vlajky a prapory právních a společenských předchůdců ČHJ, které 

zdůrazňují historické tradice českého hasičstva. 

3) Symboly uvedené v odst. 1 jsou jednotné. Jednotlivé orgány nebo pobočné spolky však 

mohou používat i své zvláštní symboly, jde-li o znak a prapor. 

4) Symboly jsou za trvání ČHJ nezcizitelné a musí být zajištěny proti zneužití. 

Čl. 7 

Oceňování záslužné činnosti 

1) Členy, orgány, pobočné spolky ČHJ a další fyzické nebo právnické osoby lze ocenit 

za podmínek uvedených v odst. 2: 

a) čestným uznáním, 

b) čestnými vyznamenáními a tituly, 

c) čestnou funkcí, 

d) čestným členstvím. 

2) Ocenění uvedená v odst. 1 jsou podmíněna: 

a) významným, příkladným, obětavým nebo mnohaletým působením v požární ochraně 

nebo hasičstvu, 

b) mimořádným zasloužením se o rozvoj požární ochrany nebo ČHJ. 

3) Ze stejných důvodů, které jsou uvedeny v odst. 2, lze udělit řádným členům věcné nebo 

peněžité dary. Dary lze udělit souběžně s některým z ocenění, které je uvedeno v odst. 1. 

Čl. 8 

Prokazování příslušnosti k ČHJ a zastupování v orgánech ČHJ 

1) Členství fyzických osob se v ČHJ prokazuje členským průkazem, členství právnických 

osob příslušnou smlouvou, popřípadě písemným dokladem o uzavření takové smlouvy. 

2) Členství v orgánu ČHJ se prokazuje průkazem, popř. jiným písemným dokladem. 

3) Oprávnění ke kontrole, účasti na zasedání a k jiným úkonům se prokazuje písemným 

pověřením příslušného orgánu, nevyplývá-li již z dokladů uvedených v odst. l a 2. 

4) Oprávnění k právním úkonům za ČHJ nebo její pobočný spolek se prokazuje zejména 

písemnou plnou mocí, vystavenou příslušným statutárním orgánem ČHJ nebo jejím 

pobočným spolkem. 
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Čl. 9 

Pravidla evidence (registrace) a administrativy 

1) Prezidium ČHJ vede seznam: 

a) členů orgánů a zaměstnanců na úrovni prezidia, 

b) pobočných spolků. 

2) Župní výbory vedou v obvodu své působnosti evidenci: 

a) hasičských sborů, 

b) členů ČHJ působících v evidovaných HS, 

c) členů orgánů župy a orgánů hasičských sborů, 

d) kolektivů mladých hasičů a jejich členů. 

3) HS vedou evidenci: 

a) členů ČHJ působících v HS, 

b) členů orgánů HS, 

c) členů kolektivu mladých hasičů, 

d) zájmových kolektivů a jejich členů. 

4) ČHJ a každý její pobočný spolek vedou odděleně od ostatních písemností účetní, smluvní 

a pracovněprávní agendu. 

Hlava druhá 

ČLENSTVÍ 

Čl. 10 

Vznik členství 

1) Za řádného člena ČHJ může být přijata fyzická osoba, která je starší 15 let, na základě 

svého dobrovolného rozhodnutí. Právo přijímat nové členy má valná hromada hasičského 

sboru. 

2) Členství, práva a povinnosti s tím spojené vznikají dnem přijetí za člena ČHJ. Platný 

členský průkaz ČHJ je osvědčením o členství. 

3) Přispívajícím členem ČHJ může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba 

podporující činnost ČHJ finančně a morálně a podle svých možností pomáhající plnit její 

úkoly a poslání. 

4) Čestnými členy se mohou stát občané, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj ČHJ. 

Udělování čestného členství a jeho odnímání se řídí zvláštním statutem. 

Čl. 11 

Práva řádného člena 

1) Zúčastňovat se činnosti HS a spolurozhodovat o jeho úkolech. 

2) Zaujímat stanovisko k otázkám činnosti ČHJ a předkládat požadavky nebo návrhy 

na jejich řešení. 



9 

 

3) Navrhovat zástupce, kteří dovršili 18 let věku, do orgánů ČHJ, volit a být do nich volen. 

4) Vyjadřovat se na zasedání valné hromady hasičského sboru nebo sjezdu k navrhovaným 

kandidátům do všech orgánů ČHJ. 

5) Obracet se s návrhy, připomínkami, stížnostmi a kritikou ke všem orgánům ČHJ. Ty jsou 

povinny zaujímat k nim konkrétní stanovisko a seznámit s ním člena, který je podal. 

6) Nosit stejnokroj, odznaky a vyznamenání ČHJ. 

Čl. 12 

Povinnosti řádného člena 

1) Dodržovat Stanovy ČHJ a plnit úkoly vyplývající ze zasedání všech orgánů ČHJ. 

2) Aktivně pracovat v hasičském sboru ČHJ, platit členské příspěvky a odpovědně 

vykonávat svěřené funkce. 

3) Zvyšovat své technické a odborné znalosti a využívat je ve prospěch ČHJ při své práci. 

4) Hospodárně zacházet se svěřenými prostředky i majetkem ČHJ. 

5) Propagovat mezi spoluobčany a mládeží všemi dostupnými formami poslání a úlohu ČHJ, 

získávat je pro spolupráci a tím pomáhat rozšiřovat její členskou základnu. 

6) Trvale a včas poukazovat na vyskytující se nedostatky v práci ČHJ. 

7) Sjezd delegátů ČHJ může ze závažných důvodů člena ČHJ zprostit plnění některých 

povinností. 

Čl. 13 

Disciplinární opatření 

1) Řádný člen může být z ČHJ vyloučen pokud: 

a) soustavně neplní své členské povinnosti a nepostačuje domluva či napomenutí 

při zasedání v HS, 

b) hrubě poruší důležitou členskou povinnost, úkol nebo jiným jednáním poškozuje 

dobrou pověst ČHJ. 

2) O vyloučení člena rozhoduje valná hromada hasičského sboru, která je povinna 

dotčenému členovi umožnit účast na zasedání. 

3) Je-li dotčený člen členem orgánu ČHJ, může být místo vyloučení odvolán z funkce tím, 

kdo jej do funkce zvolil nebo jej funkcí pověřil. 

4) Pominou-li důvody, pro které došlo k vyloučení, může se člen po uplynutí jednoho roku 

od platnosti vyloučení opět ucházet o členství v ČHJ. 

Čl. 14 

Zánik řádného členství 

1) Řádné členství zaniká: 

a) písemným prohlášením člena o této skutečnosti řádně doručeným hasičskému sboru, 

ve kterém je registrován, 
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b) vyloučením, 

c) úmrtím. 

2) Člen, který byl vyloučen z ČHJ, může po uplynutí jednoho roku opět požádat o přijetí 

za člena ČHJ. 

Čl. 15 

Čestný člen 

1) Čestný člen má postavení a práva řádného člena s tím, že při zasedáních a rozhodování má 

hlas poradní. Ustanovení o povinnostech řádných členů se použijí obdobně kromě práva 

volit a být volen. 

2) Čestné členství zaniká úmrtím, popř. prohlášením čestného člena, že se členství vzdává. 

3) Čestné členství může být odebráno na základě rozhodnutí orgánu, který je udělil. 

Hlava třetí 

POBOČNÝ SPOLEK 

Čl. 16 

Vznik pobočného spolku 

1) Pobočný spolek se zřizuje zápisem do registru pobočných spolků vedeného ČHJ a vzniká 

následným zápisem do spolkového rejstříku. 

2) Dnem vzniku pobočného spolku je den zápisu do spolkového rejstříku. 

3) Pobočné spolky jsou jako samostatné právnické osoby povinny provést vypořádání 

zejména majetku spolku, právních vztahů, či jiných nemajetkových práv a povinností. 

Hlavní spolek ČHJ neručí za závazky pobočných spolků. 

Čl. 17 

Zrušení a zánik pobočného spolku 

1) Pobočný spolek se zrušuje: 

a) usnesením vrcholného orgánu pobočného spolku, 

b) rozhodnutím prezidia ČHJ. 

2) Pobočný spolek zaniká dnem jeho výmazu ze spolkového rejstříku na návrh orgánu, který 

rozhodl o jeho zrušení. 

Hlava čtvrtá 

ORGÁNY A JEJICH ČINNOST 

Čl. 18 

Pravidla průběhu zasedání orgánů ČHJ a rozhodování 

1) V každém zasedání a rozhodování, nevyplývá-li z povahy zasedání a rozhodování nebo 

z těchto stanov něco jiného, se kterýkoli orgán ČHJ řídí zásadou: 
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a) aktivního přístupu k projednávané záležitosti a svobodné a kritické výměny názorů, 

b) kolektivního rozhodování, nevylučující právo menšiny na odlišný názor a jeho 

prosazování i po přijatém rozhodnutí, tím není dotčena povinnost menšiny a každého 

člena podřídit se rozhodnutí a plnit jej, 

c) plné odpovědnosti toho, kdo rozhodl, za stav, výsledky a důsledky rozhodnutí, 

d) úplné informování každého člena orgánu o připravovaných, učiněných, prováděných 

a provedených rozhodnutích, 

e) důsledného, objektivního a včasného vyřizování podnětů, námětů, návrhů, stížností 

a připomínek. 

2) Orgán, který rozhodl, je oprávněn (a podle okolností též povinen) zajistit provedení nebo 

provádění rozhodnutí, popř. sám provést kontrolu. Z neplnění rozhodnutí je oprávněn 

vyvodit patřičné důsledky. 

3) K zajištění objektivní (nezávislé) kontroly se vytvářejí kontrolní orgány (komise) na všech 

stupních. Členové těchto orgánů nesmí být členy výborů stejného stupně. 

4) Jestliže vyšší orgán zjistí, že činnost nebo rozhodnutí nižšího orgánu odporuje zákonu 

nebo stanovám, je povinen zjednat nápravu. Není-li k tomu příslušný, upozorní 

na takovou skutečnost příslušný orgán. 

5) Jestliže nižší orgán dospěje k závěru, že vyšší nebo další orgán vykonává činnost nebo 

činí rozhodnutí odporující zákonu nebo stanovám, je povinen na tuto skutečnost upozornit 

příslušný vyšší orgán. 

6) Orgány ČHJ jsou způsobilé jednat a rozhodovat jen: 

a) bylo-li zasedání řádně, popř. obvyklým způsobem svoláno, 

b) dostaví-li se většina členů; nedostaví-li se taková většina, lze jednat a rozhodovat 

po uplynutí půl hodiny po stanovené hodině začátku zasedání za přítomnosti nejméně 

1/3 členů, pokud stanovy neurčí jinak. 

7) Den a místo svolání určuje svolavatel, který také připravuje program zasedání. Každý člen 

orgánu je oprávněn navrhnout rozšíření nebo zúžení programu. Program se schvaluje 

na počátku zasedání a později jej již nelze měnit, pokud nebyl přijat s výhradou 

dodatečných změn. 

8) Všechny orgány rozhodují usnesením, nevyplývá-li z povahy činnosti nebo záležitosti, 

že usnesení není třeba. 

9) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj většina přítomných. 

10) Předsedajícím zasedání je starosta (nebo prezident) nebo řízením pověřený (zvolený) člen 

orgánu. Nesouhlasí-li člen orgánu se způsobem řízení, popř. s rozhodnutím 

předsedajícího, o jeho námitkách rozhodne sám orgán. To se týká i zápisu dle odst. 8. 

11) Proti každému rozhodnutí lze podat stížnost. 

12) Stížnost přezkoumá a ve věci rozhodne orgán vyššího stupně. 

Čl. 19 

Zápis ze zasedání 

1) Z každého zasedání orgánu se pořizuje zápis. 
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2) Zápis se vyhotovuje při zasedání, popř. bez zbytečného odkladu po něm. 

3) Ze zápisu má být zřejmé: 

a) kdo zasedání svolal a s jakým programem, 

b) kde a kdy se zasedání konalo, 

c) kdo z členů byl přítomen, kdo nepřítomen a kdo omluven, které jiné osoby byly 

přítomny, 

d) doslovné znění přijatých usnesení s vyznačením počtu hlasů pro a proti a zdržel-li se 

někdo hlasování, 

e) rozhodnutí orgánu, popř. obsah diskuse a jména diskutujících, zamítnuté návrhy 

usnesení (s uvedením navrhovatelů a důvodů, popř. počtu hlasů, jimiž byly 

zamítnuty), 

f) schválení vyhotovení (textu) zápisu, podpisy předsedajícího, zapisovatele, 

popř. ověřovatele. 

4) Na žádost diskutujícího se vždy zapíše obsah jeho vystoupení, popř. se připojí jeho 

písemné vyhotovení, pokud jej předloží. 

5) Zápis může odkazovat na přílohy, jež jsou nedílnou součástí zápisu a jimiž mohou být 

zejména: text pozvánky, listina přítomných, texty dokumentů, zpráv, návrhů, unesení atd. 

6) Podle rozhodnutí orgánu, popř. předsedajícího, se zápis doručuje členům orgánu, 

nepřítomným členům a dalším osobám, nebo se vhodným způsobem zveřejní. 

Čl. 20 

Veřejnost zasedání 

1) Zasedání orgánů jsou zpravidla veřejná. Jednající orgán je však oprávněn rozhodnout, 

že zasedání nebo jeho část je neveřejná, brání-li tomu vážné důvody, zejména zájem ČHJ, 

ochrana dobré pověsti nebo obchodní tajemství. 

2) Ostatní shromáždění pořádaná ČHJ jsou zpravidla veřejná. Svolavatel je však oprávněn 

rozhodnout, které shromáždění bude neveřejné. 

3) Veřejností a v případech uvedených v odstavci 1 a 2, se míní členové ČHJ, kteří nejsou 

členy orgánu nebo z jiných důvodů nemají na zasedání nebo shromáždění přístup. 

4) Nedodrží-li osoby přítomné veřejnému zasedání nebo shromáždění stanovený pořádek, 

mohou být předsedajícím vykázány. 

Čl. 21 

Práva a povinnosti člena orgánu 

1) Člen orgánu je ze své činnosti odpovědný spolku či pobočnému spolku, v jehož rámci byl 

zvolen, popř., za něž byl zvolen. 

2) Člen orgánu je oprávněn a zároveň povinen osobně se účastnit zasedání a rozhodování. 

Nemůže se nechat zastoupit. Nemůže-li se zasedání a rozhodování zúčastnit, je povinen 

písemně se omluvit. K záležitostem, jež jsou nebo budou v programu zasedání, se může 

vyjádřit prostřednictvím jiného člena orgánu písemně či jinou formou. Podstatný obsah 

jeho písemného vyjádření se na zasedání přečte. 
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3) Člen orgánu, který nebyl na zasedání přítomen, je povinen samostatně se seznámit 

s rozhodnutími při zasedání učiněnými. 

Čl. 22 

Sjezd delegátů ČHJ 

 

1) Nejvyšším orgánem ČHJ je sjezd delegátů ČHJ, který svolává prezidium ČHJ jednou 

za 5 let. Mimořádný sjezd delegátů ČHJ neprodleně svolá na žádost nejméně jedné třetiny 

HS ČHJ. Klíč k volbě delegátů stanoví prezidium ČHJ. 

2) Sjezd delegátů ČHJ: 

a) volí prezidenta ČHJ, jeho náměstky a další členy prezidia, 

b) volí revizní komisi ČHJ a jejího předsedu, 

c) přijímá, mění a doplňuje stanovy a program ČHJ, 

d) projednává a přijímá zásady ke zprávě revizní komise ČHJ, 

e) rozhoduje o všech dalších záležitostech, které jsou sjezdu na základě jeho rozhodnutí 

k projednání zařazeny. 

3) Sjezd je svoláván rozhodnutím prezidia o svolání sjezdu. V rozhodnutí musí být uvedeno 

místo konání, den a hodina zahájení sjezdu, jeho navrhovaný program a počet delegátů. 

Jde-li o mimořádný sjezd, musí být zde uvedeno, na čí žádost je sjezd svoláván. 

4) Písemné pozvánky, na nichž jsou opakovány údaje rozhodnutí o svolání sjezdu, 

a delegační lístky se delegátům sjezdu rozesílají nejpozději 15 dnů před zahájením sjezdu. 

5) K pozvánce a delegačnímu lístku se zpravidla připojují materiály a podklady k zasedání 

sjezdu. 

6) Nedostaví-li se potřebný počet delegátů, vyhlásí zahajovatel, že se zahájení odkládá 

o jednu hodinu a že se bude konat jako náhradní sjezd delegátů za předpokladu 

přítomnosti nejméně 1/3 zvolených delegátů. V tomto případě sjezd nemůže rozhodovat 

o zániku ČHJ, jinak se řídí původním programem. 

7) O průběhu sjezdu se vyhotovuje zápis, jehož správnost potvrzují svými podpisy 

zapisovatelé, ověřovatelé zápisu a předsedající sjezdu. 

8) Do zápisu je oprávněn nahlédnout každý delegát sjezdu. 

9) O výsledcích sjezdu, zvláště pak o přijatých usneseních, jsou ostatní orgány ČHJ a její 

pobočné spolky bez zbytečného odkladu informovány. 

Čl. 23 

Prezidium ČHJ 

1) Prezidium je kolektivním statutárním orgánem ČHJ, který je složen z prezidenta, 

tří náměstků a 9 dalších členů. Způsob jednání za ČHJ je vymezen v odstavci 5 článku 1 

těchto stanov. 

2) Prezidium ČHJ dále jako kolektivní orgán: 

a) volí a odvolává členy sekretariátu prezidia, 
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b) přijímá opatření k realizaci sjezdových závěrů a programu ČHJ, 

c) schvaluje a vydává organizační statuty a směrnice ČHJ, 

d) schvaluje rozpočet ČHJ, jeho změny a kontroluje plnění tohoto rozpočtu, 

e) schvaluje roční finanční zprávu a zprávu o inventarizaci majetku ČHJ, 

f) schvaluje činnost sekretariátu prezidia mezi jeho zasedáními. 

3) Zasedání prezidia se koná nejméně čtyřikrát ročně. Svolává jej prezident pozvánkou 

s uvedeným programem zasedání. 

4) Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna absolutní většina jeho členů. 

5) Zasedání prezidia se mohou účastnit i jiné přizvané osoby. 

6) Zasedání prezidia řídí prezident, některý z jeho náměstků nebo pověřený člen. 

7) Prezidium rozhoduje prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta, 

popř. hlas předsedajícího. 

8) O průběhu zasedání se pořizuje zápis. 

Čl. 24 

Sekretariát prezidia ČHJ 

Sekretariát prezidia ČHJ je výkonným orgánem prezidia. Plní usnesení sjezdu a prezidia ČHJ. 

Přijímá operativní opatření k plnění základních úkolů ČHJ. V souladu s předpisy hospodaří 

s majetkem, který prezidium pro ČHJ nabylo. Registruje dobrovolné hasičské sbory ČHJ 

a jejich sdružení (župy, regionální sdružení apod.) a vydává jim o registraci osvědčení. 

Sekretariát prezidia se ze své činnosti zodpovídá prezidiu ČHJ. K zasedání jej svolává 

prezident ČHJ. 

Čl. 25 

Pracovní komise 

1) Pro řešení úkolů může prezidium ČHJ nebo nižší organizační článek zřídit komisi. 

Působení komise zaniká, pokud je splněn úkol, pro který byla ustavena. Komise jsou 

pracovními, poradními, konzultačními a metodickými orgány ČHJ, které: 

a) rozpracovávají odbornou, věcnou, organizační a právní stránku jednotlivých oborů 

činností ČHJ a navrhují opatření k jejich řešení, včetně návrhů a úprav vnitřních 

předpisů ČHJ, 

b) připravují opatření k metodickému řízení činností a realizují přijatá opatření, 

c) zabezpečují výměnu zkušeností a informací. 

2) Jednotlivé komise řídí jmenovaný vedoucí a zasedání komise řídí předseda komise, který 

je jmenován zřizovatelem komise. 

3) Rozhodnutí a stanoviska komisí mají povahu doporučující. 
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Čl. 26 

Revizní komise ČHJ 

1) Revizní komise je kontrolním orgánem ČHJ. Revizní komise je nezávislá, samostatná 

a ze své činnosti odpovědná pouze sjezdu. 

2) Revizní komise ČHJ: 

a) volí a odvolává svého místopředsedu a další funkcionáře tohoto orgánu, 

b) reviduje hospodaření všech vnitřních organizačních složek ČHJ, 

c) vyjadřuje se k roční finanční a inventarizační zprávě ČHJ, 

d) o své činnosti předkládá zprávu sjezdu delegátů ČHJ, průběžně informuje prezidium 

ČHJ. 

3) Revizní komise, popř. její jednotliví pověření členové jsou oprávněni: 

a) nahlížet do všech písemností orgánů a pobočných spolků ČHJ a pořizovat si z nich 

výpisy nebo jejich opisy, v naléhavých případech zajišťovat prvopisy, popř. jiné 

předměty, které by mohly sloužit k doložení kontrolních zjištění, 

b) být přítomni jakémukoli zasedání orgánu, při kterém se rozhoduje, přičemž zasedání 

rozhodovacích orgánů ČHJ a zasedání prezidia se účastní s hlasem poradním předseda 

nebo pověřený člen revizní komise, 

c) požadovat i písemné vysvětlení od kteréhokoli orgánu ČHJ, zaměstnance nebo jiného 

pracovníka ČHJ a v závažných záležitostech od kteréhokoli člena ČHJ, popř. třetí 

osoby. 

4) Pobočné spolky mohou zakládat vlastní revizní komise. Revizní komise pobočných 

spolků mají obdobná práva a úkoly ve vztahu ke konkrétnímu pobočnému spolku. Činnost 

revizních komisí se řídí statutem. 

Čl. 27 

Postavení pobočných spolků ČHJ a jejich vnitřní organizace 

1) HS je základním pobočným spolkem ČHJ, v němž jsou bezprostředně realizovány, 

především působností výkonnou a prováděcí, cíle, práva, povinnosti a zájmy členů ČHJ. 

2) Základní podmínkou vzniku HS je minimální počet sedmi činných členů a přijetí zásad 

a zaměření cílů ČHJ na ustavující valné hromadě. 

3) Orgány hasičského sboru jsou: 

a) valná hromada členů hasičského sboru, 

b) výbor hasičského sboru. 

4) Hasičský sbor má právní subjektivitu. 

5) HS vlastní majetek a je vybaven nezbytným majetkem ČHJ, který užívá a s nímž je 

oprávněn za stanovených podmínek disponovat. HS je povinen veškerý tento majetek 

spravovat a chránit. 

6) Valná hromada HS zejména: 

a) rozhoduje o přijetí člena a ukončení členství, 
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b) volí a odvolává starostu, místostarostu a další členy výboru, revizní komisi HS, 

delegáty a zástupce do orgánů ČHJ, 

c) rozhoduje o zástupcích do jiných orgánů a aktivů obce apod., 

d) vytváří podmínky a přijímá stanovisko k plnění úkolů a poslání ČHJ, 

e) schvaluje finanční rozvahu HS, kontroluje její plnění a schvaluje roční finanční zprávu 

a zprávu o inventarizaci majetku. 

7) Výbor HS zejména: 

a) rozhoduje o dělbě práce členů výboru, 

b) organizuje činnost HS, 

c) eviduje kluby a jiné zájmové kolektivy působící v rámci HS a dbá, aby jejich činnost 

byla v souladu se stanovami ČHJ, 

d) v souladu s předpisy hospodaří s majetkem, který HS pro ČHJ nabyl, 

e) o své činnosti pravidelně informuje valnou hromadu a skládá jí účty. 

Čl. 28 

Župní orgány 

1) HS se mohou sdružovat v župy, delegovat jim pravomoci nebo jim stanovit úkoly. Župy 

jsou pobočné spolky, které jsou právnickými osobami. 

2) Župy zejména spolupracují s orgány veřejné správy na úseku požární ochrany 

při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů 

v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu. 

3) Vznikem župy ČHJ se neomezují práva a povinnosti HS ČHJ vůči prezidiu ČHJ. 

4) Valná hromada župy volí svého starostu, místostarostu a další členy svého výkonného 

výboru dle organizačního řádu. Dále volí revizní komisi a jejího předsedu. 

5) Postavení, organizaci, působnost a pravidla zasedání a rozhodování župních orgánů určuje 

prezidium ČHJ. 

Čl. 29 

Kolektiv mladých hasičů 

1) V kolektivu mladých hasičů se realizují zájmy mládeže zejména ve vztahu k PO. 

2) Kolektiv tvoří mladí hasiči ve věku do 16 let, pokud jejich počet v daném HS dosahuje 

alespoň pěti. 

3) Kolektiv mladých hasičů řídí vedoucí kolektivu mladých hasičů z řad řádných členů HS, 

který si může určit pomocníky (instruktory) i z řad mladých hasičů starších patnácti let. 

4) Podrobnosti činnosti kolektivů mladých hasičů se řídí samostatnými směrnicemi. 
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Čl. 30 

Zájmové kolektivy 

1) HS, podle svých možností a zájmu členů v nich působících, mohou ustanovit zájmové 

kolektivy, zejména ve vztahu ke kultuře, historii, osvětě, vzdělávání, sportu a jiným 

oborům nebo činnostem. 

2) Kolektiv řídí a jejich činnost organizuje vedoucí kolektivu. 

Čl. 31 

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů 

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a zájmových kolektivů zejména: 

a) provádí rozhodnutí orgánů hasičského sboru týkající se činnosti kolektivu, 

b) organizuje a řídí jeho činnost, 

c) tlumočí jeho zájmy a stanoviska na zasedáních výboru hasičského sboru. 

Hlava pátá 

MAJETEK 

Čl. 32 

Majetek a majetková práva ČHJ 

1) Veškerý majetek ČHJ slouží k zajištění její činnosti. 

2) Majetek ČHJ a pobočných spolků sestává z věcí a práv. 

3) Pobočný spolek ČHJ může mít v užívání i jiný majetek. 

Čl. 33 

Majetek ČHJ určený do užívání 

1) Jednotlivé části (soubory) majetku ČHJ jsou v užívání, správě, péči a v nakládání toho 

pobočného spolku, organizačního útvaru nebo zařízení, které ke dni účinnosti tohoto znění 

stanov má v užívání, nebo jemuž budou rozhodnutím příslušného orgánu ČHJ do užívání 

svěřeny. Obdobně to platí také o majetkových právech a závazcích. 

2) S částí majetku ČHJ, kterou orgány ČHJ svěří do užívání, využívání, správy a péče 

(vázaný majetek), může ten, kdo majetek užívá, disponovat jen v souladu s pokyny, které 

příslušný orgán ČHJ k tomu účelu vydal. To platí také pro majetková práva a závazky. 

Pokud pobočný spolek hospodaří současně s vlastním majetkem, nesmí těmito operacemi 

ohrozit nebo zkrátit svěřený majetek ČHJ. 

3) S ostatním majetkem (nevázaným) může pobočný spolek nakládat podle ustanovení čl. 38 

a následujících. Jiné pobočné spolky, ani orgány ČHJ nejsou oprávněny do tohoto 

dispozičního práva zasahovat. Tím však není dotčeno právo příslušného orgánu ČHJ 

omezit nakládání i s tímto majetkem v rozsahu ustanovení zákona, obecně závazného 

právního předpisu nebo pokynů orgánů státní správy. 
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Čl. 34 

Příjmy 

ČHJ a její pobočné spolky získávají příjmy ke své činnosti zejména: 

a) členskými příspěvky – výši členských příspěvků v HS stanoví valná hromada, 

b) dobrovolnou prací svých členů, popř. zaměstnanců a dalších osob, 

c) dary, dědictvím, dotacemi, příspěvky na provoz a dalšími způsoby státní podpory nebo 

podpory ze strany obcí, 

d) výnosy z majetku, cenných papírů, obligací a účasti (podíly ze zisku) na podnikání. 

Čl. 35 

Hmotný a nehmotný majetek 

Hmotný a nehmotný majetek může ČHJ a její pobočné spolky nabývat: 

a) nákupem, 

b) bezplatným převodem, 

c) vlastní výrobou, 

d) darováním, 

e) dědictvím. 

Čl. 36 

Výdělečná činnost 

1) Zdrojem příjmů ČHJ  a pobočných spolků ČHJ může být i výdělečná činnost v rámci 

platných právních předpisů. Používání majetku jiného vlastníka k provádění této činnosti 

musí být smluvně zabezpečeno. Podrobnosti upraví prováděcí předpis. 

2) Výnosy z výdělečné činnosti pobočného spolku ČHJ se stávají majetkem pobočného 

spolku ČHJ, který tuto činnost zabezpečuje nebo provádí. Ztráty nebo škody z výdělečné 

činnosti musí vyrovnat pobočný spolek ČHJ, který tuto činnost zabezpečuje nebo provádí, 

pokud není ze smluvního ujednání určeno jinak. Tuto povinnost nelze přenést na jiné 

pobočné spolky. Povinnost se přenáší i na fyzické osoby, které v době vzniku ztráty měly 

ze své funkce plynoucí odpovědnost. 

3) Výdělečná činnost, která je zabezpečována ČHJ nebo jejími pobočnými spolky, 

je prováděna na základě písemných smluvních ujednání nebo jim na roveň postavených 

vztahů dle platných právních předpisů. 

Čl. 37 

Výdaje 

Veškeré výdaje ČHJ a jejich pobočných spolků musí být odůvodněny účelem činnosti ČHJ 

a být předem schváleny příslušným orgánem. 



19 

 

Čl. 38 

Plán a rozpočet 

1) Hospodaření (držení, užívání a využívání, nakládání) s majetkem ČHJ se řídí plánem 

a rozpočtem. 

2) Plán a rozpočet se sestavují na období jednoho roku – do 31. 1. běžného roku. 

3) Plán a rozpočet: 

a) ČHJ sestavuje prezidium ČHJ a předkládá ke schválení prezidiu ČHJ, 

b) župy sestavuje a schvaluje výbor župy, 

c) hasičského sboru sestavuje výbor HS a předkládá ke schválení valné hromadě. 

4) Plány a rozpočty vycházejí z cílů činnosti ČHJ konkretizovaného rozhodnutími 

příslušných orgánů ČHJ. 

Čl. 39 

Účetnictví, daně a výkaznictví 

Účetnictví ČHJ a pobočných spolků vychází ze zákona o účetnictví, platné účtové osnovy, 

ze soustavy zákonů o daních a poplatcích a z předpisů o statistickém výkaznictví. 

Čl. 40 

Ochrana a evidence majetku ČHJ 

1) Všechny orgány ČHJ, pobočné spolky a osoby pověřené k výkonu správy, péče, užívání 

a disponování s majetkem ČHJ jsou povinny dbát co nejvyšší efektivnosti a hospodárnosti 

a usilovat o růst tohoto majetku tak, aby cíl činnosti ČHJ byl zajišťován na patřičné 

úrovni. 

2) Veškerý majetek ČHJ a majetek pobočných spolků musí být evidován s použitím dokladů, 

které stanoví právní předpisy, popř. směrnice ČHJ. Doklady jsou ukládány (uchovávány), 

vyřazovány z evidence a skartovány způsobem a ve lhůtách určených obecnými právními 

předpisy, popř. dle vnitřních předpisů ČHJ. 

3) Orgány a pobočné spolky, které užívají majetek ČHJ, jsou povinny na vyžádání 

příslušného orgánu ČHJ předložit inventarizační zprávu a seznam, popř. informaci o stavu 

majetku. 

Hlava šestá 

VNITŘNÍ PŘEDPISY 

Čl. 41 

Přezkoumání vnitřních předpisů 

1) Prezidium ČHJ ve lhůtě stanovené prezidiem ČHJ: 

a) přezkoumá znění všech dosavadních směrnic, pokynů a jiných řídících aktů, 

zda neodporují schválenému znění stanov, a nahradí je nebo doplní novými, 

b) doplní dosavadní evidence a registrace ve smyslu schváleného znění stanov. 
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2) Ustanovení odst. l obdobně platí i pro župní výbor a výbor HS. 

Čl. 42 

Směrnice ČHJ 

1) K provádění jednotlivých ustanovení těchto stanov, popř. právních předpisů dotýkajících 

se činnosti ČHJ, vydávají ústřední orgány směrnice, které jsou závazné pro všechny 

pobočné spolky, orgány a členy ČHJ. 

2) Směrnicemi se rozumí zejména: 

a) statut o udělování čestných vyznamenání a titulů, 

b) stejnokrojový předpis, 

c) zakládací listina symbolů, 

d) závazný výklad stanov, 

e) vnitřní předpisy, 

f) metodické pokyny. 

Čl. 43 

Pokyny župních výborů a hasičské sbory 

 

1) K provádění směrnic ČHJ jsou župy oprávněny a podle okolností povinny vydávat 

závazné pokyny pro hasičské sbory, v nichž přihlíží k místním (specifickým) podmínkám 

a poměrům v obvodu jejich působnosti. 

2) Ustanovení odst. l přiměřeně platí i pro hasičské sbory. 

Hlava sedmá 

ZÁNIK SPOLKU 

Čl. 44 

Důvody zániku 

ČHJ zaniká jen v případech stanovených zákonem nebo těmito stanovami. 

Čl. 45 

Postup a informovanost 

Dojde-li k procesu vedoucímu k zániku ČHJ či k zániku ČHJ zásahem státní moci, řeší 

záležitost společným postupem prezidium a o podstatných krocích informuje všechny orgány 

a pobočné spolky ČHJ. 
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Hlava osmá 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 46 

Platnost a účinnost 

Toto znění stanov nabývá platnosti a účinnosti schválením mimořádným sjezdem ČHJ, 

tj. dnem 14. listopadu 2015. 

 

 

 Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D. 

 prezident České hasičské jednoty 

 a předsedající mimořádného sjezdu ČHJ 

 




