
PŘIHLÁŠKY 

– pokud chcete přihlásit nového člena do Sboru dobrovolných hasičů, musí  se zástupce SDH 

dostavit osobně na Okresní sdružení hasičů ČMS v J. Hradci, kde předloží vyplněnou 

Přihlášku a evidenční kartu opatřenou razítkem a podpisem starosty SDH a podpisem 

člena (u mladých hasičů zákonným zástupcem). Na základě tohoto bude vystaven členský 

průkaz, který zástupce SDH zaplatí i s poplatkem za členský příspěvek. Na přihlášce musí 

být vyplněno: příjmení a jméno, rodné číslo, a přesné bydliště, tzn. ulici, číslo popisné a 

směrovací číslo s podací poštou. Nové členy na následující rok budou moci SDH přihlásit 

nejdříve od února následujícího roku, př. Nové členy na rok 2016 přihlásí SDH v únoru 2016.  

 

ODHLÁŠKY  
– odhlásit člena můžete buďto písemně či telefonicky a to vždy nejpozději do poloviny 

prosince příslušného roku. Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský 

příspěvek i za neodhlášeného člena. V odhlášce musí být uveden důvod odhlášky a příjmení, 

jméno s rodným číslem odhlašované  osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácena průkazka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka přihlášky a evidenční karty 

Členská přihláška 
 

Členská přihláška je vyhotovena na polokartonu bílé barvy o rozměrech 105 x 150mm. 

Jsou na ní uvedeny nutné osobní údaje člena, potřebné pro členskou evidenci. Přihlášku 

vyplňuje člen nebo jednatel SDH a člen ji jen podepíše. Vlastnoruční podpis člena je 

nezbytný, neboť současně podepisuje prohlášení, kterým se zavazuje k dodržování 

Stanov a dává tímto souhlas ke zpracovávání a zveřejňování svých osobních údajů 

správci Sdružení hasičů ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07, které shromažďuje a 

zpracovává osobní údaje prostřednictvím svých organizačních jednotek – pobočných 

spolků OSH a SDH k účelům statistickým, dotačním a plnění smluv uzavřených SH 

ČMS s jinými subjekty (dotace, pojištění). Přihlášku projedná a schválí výbor SDH a 

potvrdí jeho přijetí na přihlášce (razítkem a podpisem starosty SDH). Na základě takto 

podané přihlášky vystaví OSH členský průkaz a doplní na přihlášce členské číslo. 

Přihlášku a členský průkaz předá OSH výboru příslušného SDH. Přihláška potom slouží 

SDH jako evidenční karta člena, na níž vede záznamy o placení členských příspěvků, 

udělení vyznamenání, výkonu funkcí atd. 
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                       Přihláška a evidenční karta                     

         
 Člena SH ČMS-SDH ___________________   _____________ 

                                                                              číslo čl. průkazu 

 

 Členství řádné :                  hasič*               mladý hasič*           

                

 Jméno, příjmení  _____________________________________ 

 

 Rodné číslo _________________________________________ 

 

 Bydliště  ___________________________________________ 

                                                

 E-mail: ___________________________  tel.: _____________ 

                         

             

                  Dávám souhlas ke zpracování a zveřejňování svých osobních údajů 

    správci SH ČMS, Římská 45, 12107 Praha 2, který shromažďuje 

    a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních  

    jednotek - pobočných spolků OSH a SDH k účelům statistickým,  

    dotačním a plnění smluv uzavřených SH ČMS s jinými subjekty  

    (dotace, pojištění).   

                  Souhlas vydávám na dobu svého členství v SH ČMS. 

                                                                             

   Prohlašuji, že jsem se seznámil se Stanovami SH ČMS a že  

                         povinnosti  vyplývající  z  členství v  této organizaci budu                                   

                         řádně plnit.  

 

    

     ________________                    ______________ 
        přijat za člena dne                                podpis člena nebo                          

     (razítko a podpis starosty SDH)            zákonného zástupce 

 

* vhodné zakroužkujte 
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 Evidence placení členských příspěvků 

Rok Kč Podpis člena Rok Kč Podpis člena 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  Hasičská vyznamenání 

  Druh Udělil            Datum 

   

   

   

   

   

   

   

Poznámky: 

 

 
 


