Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2

Metodický pokyn starosty SH ČMS
Ročník: 2016

V Praze dne: 23. 11. 2015

Číslo: 5

Metodický pokyn SH ČMS
k pořizování a výměně členských průkazů členů SH ČMS
I.
Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 2 Stanov Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska přijatých III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. - 3. července 2005 v
Klatovech a na jejich základě vydaným Organizačním řádem čl. 8 odst. 1 – 4, je vydáván
metodický pokyn SH ČMS k pořizování a výměně členských průkazů členů SH ČMS.
II.
Stanovy a Organizační řád SH ČMS
Dle čl. 15 odst. 1 se členství fyzických osob v SH ČMS prokazuje členským
průkazem, který na základě podané, řádně projednané a schválené členské přihlášky předané
SDH vystavuje OSH.
Členský průkaz se vystavuje v návaznosti na členskou evidenci, vedenou OSH s tím, že
každému členu je přiděleno devítimístné členské číslo sestávající ve formátu 3 čísla kraj a
okres, 3 čísla SDH a poslední trojčíslí číslo člena v rámci evidence členů SDH od nejstaršího
člena v SDH.
Evidenci členů vede pro účely celkového přehledu o členské základně, možnosti výběru členů
pro různé funkce, přehledu o jejich vývoji po stránce odborné i funkcionářské o jejich
zásluhách a oceněních u:
- SDH evidenci přihlášek (členských karet) podle vlastního rozhodnutí SDH nebo na
jednotně zavedeném programu SH ČMS, evidenci členů vede zpravidla jednatel SDH,
případně určený člen SDH,
- OSH evidenci na počítači s využitím jednotně zavedeného programu ve SH ČMS,
evidenci vede zaměstnanec OSH, případně určený člen OSH,
- KSH celkovou členskou základnu jen statisticky podle jednotlivých OSH, vybrané
soubory členů podle rozhodnutí VV KSH, evidenci vede Kancelář KSH,
- SH ČMS celkovou členskou základnu jen statisticky podle jednotlivých KSH a OSH,
vybrané soubory členů podle rozhodnutí VV SH ČMS, evidenci vede Kancelář
sdružení.
Členský průkaz je platným dokladem po vyplnění všech údajů a po potvrzení o splnění
členských podmínek (zaplacení členských příspěvků na příslušný rok).

III.
Usnesení SS OSH 22. 10. 2016
SS OSH na tomto jednání schválilo způsob přečíslování členské základny SH ČMS a
předloženou grafickou podobu nových členských průkazů (příloha č. 1).
Dále schválilo konečnou formu nových členských průkazů ve dvou podobách:
 Plastová – výrobu zajišťuje Kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH za cenu
10,- Kč za kus. Tato forma členského průkazu může na žádost OSH obsahovat
symbol EYCA. (Pouze pro členy do věku 30 let). Na tomto typu členského
průkazu musí vždy být fotografie člena. Slevy související se symbolem EYCA
platí maximálně po dobu 4 let.
 Papírová – výrobu zajišťuje OSH buď jako dočasnou (po dobu výroby
plastové) nebo jako trvalou. Na tomto typu členského průkazu nemusí být
fotografie člena.
 Výměna členských průkazů bude zahájena od 1. 1. 2017. Ukončení výměny
členských průkazů se předpokládá do konce roku 2018.
IV.
Papírová členská průkazka.
Papírovou členskou průkazku vydává a její tisk zabezpečuje OSH buď jako dočasnou
(po dobu výroby plastové karty), nebo jako trvalou. Tisk papírové průkazky se u každého
člena vygeneruje automaticky z údajů v členské evidenci v rozměru 82 x 50 mm. Tato
průkazka se může tisknout s fotkou, nebo bez fotky. Průkazka se tiskne na papír A4 o
hmotnost 80g a vyšším, jednostranně, barevně a jako dočasná se může tisknout černobíle. Na
jeden papír se může nagenerovat 8 ks průkazů.
Papírová průkazka nebude obsahovat čárový kód a symbol EYCA. Průkazku
doporučujeme tepelně zalaminovat laminovací fólií 86 x 54 mm o síle 100mic.
Dočasná papírová průkazka bude sloužit do doby, než člen obdrží plastovou členskou
průkazku. Tato průkazka bude omezena platností dle rozhodnutí vydavatele, ale
max. 4 měsíce. Platnost se musí určit v programu evidence. Výše uvedená průkazka musí
obsahovat fotografii.
V.
Plastová členská průkazka
Plastovou členskou průkazku velikosti běžné kreditní karty velikosti 86 x 54 mm
vydává OSH a její tisk zabezpečuje Kancelář SH ČMS na základě hromadných objednávek od
OSH ve dvou variantách s logem Evropské karty mládeže EYCA (European Youth Card), což
je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé a nebo bez loga Evropské karty mládeže
EYCA:
a) průkazka pro řádného člena SH ČMS od 3 let bez loga Evropské karty mládeže
EYCA za cenu 10,- Kč/ ks.
b) průkazka pro řádného člena SH ČMS od 3 – 18 let věku s logem Evropské karty
mládeže EYCA za cenu 10,- Kč/ks.
c) průkazka pro řádného člena SH ČMS od 18 – 30. let věku s logem Evropské karty
mládeže EYCA za cenu 30,- Kč/ks.
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Tento typ členského průkazu bude opatřen čárovým kódem a musí vždy obsahovat
fotografii člena, která musí být nahrána v programu evidence. V případě karty se symbolem
EYCA bude karta omezena platností od doby vydání po dobu 4 let. Slevy související se
symbolem EYCA platí maximálně po dobu 4 let.
Čárový kód obsahuje evidenční číslo člena a je to prostředek pro automatizovaný sběr
dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy definované šířky, umožňující přečtení pomocí
technických prostředků – čteček či skenerů.
VI.
Objednávání plastové členské průkazky
Výrobu plastových členských průkazek pro potřeby OSH zajišťuje Kancelář SH ČMS
odbor vnitroorganizační na základě objednávek od jednotlivých OSH. Objednávky se zasílají
mailem na adresu prukazky@dh.cz v excelovské tabulce (příloha č. 2). Objednávky se budou
vyřizovat postupně dle došlých mailů. Termín dodání průkazů je max. do jednoho měsíce od
objednání. Minimální počet pro zaslání karet poštou zpět na OSH je 100 ks. Poštovné a balné
se nebude započítávat. Osobní vyzvednutí vyrobených karet je možné po dohodě v Kanceláři
SH ČMS Římská 45, 121 07 Praha 2.
VII.
Přechodné ustanovení
V období výměny členských průkazů do konce roku 2018 jsou v platnosti stávající
členské průkazy se starým evidenčním číslem bez omezení.
Pro výrobu a distribuci plastových členských průkazů se pro první rok přechodně může
termín dodání, vzhledem k předpokládanému náporu objednávek, prodloužit o cca jeden
měsíc.
Plastovou členskou průkazku nebude možno vytisknout bez fotky a povinných údajů o
členovi. Tyto údaje je povinen objednavatel před objednání zkontrolovat.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Metodický pokyn SH ČMS k pořizování a výměně členských průkazů členů SH ČMS
nabývá platnosti dnem schválení výkonným výborem SH ČMS. S účinností od 1. 1. 2017.
V Praze dne 23. 11. 2016

Ing. Karel Richter v.r.
Starosta SH ČMS
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Příloha č. 1
Přední strana bez EYCA:

Přední strana s EYCA:

Zadní strana:
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Vzor objednávkový formulář:

Objednávka plastových průkazů
OSH....................................................
SDH

Příjmení a jméno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Registrační
číslo

EYCA
Ano/Ne

Poznámka

