
Výhodné je se ve výboru SDH o práci podělit 
 

Nejvyšším výkonným orgánem ve sboru je výbor SDH, v jehož čele stojí starosta. 

Funkce ve výboru SDH žádný předpis neřeší, stanoven je jen minimální počet členů 

výboru. Měl by být přiměřeně početný velikosti sboru, respektive k aktivitám sboru. Počet 

členů výboru SDH stanoví výroční valná hromada. Minimálně musí být výbor tříčlenný. 

Výhodné je když každý člen výboru dostane na starost konkrétní oblast. 

Možné rozdělení práce ve výboru SDH: 

Starosta SDH 

 řídí činnost SDH a výboru SDH 

 zastupuje sbor při jednání s jinými orgány a organizacemi a podepisuje 

písemnosti SDH 

 odpovídá za dodržování Stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů 

vyšších orgánů 

 odpovídá za správné hospodaření s majetkem SDH a s majetkem svěřeným 

SDH do péče 

 o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru SDH 

 odpovídá za informovanost členské základny SDH 

 

Náměstek starosty 

 pomáhá starostovi SDH 

 zastupuje starostu SDH v jeho nepřítomnosti 

 řídí některý jemu svěřený úsek 

 

Jednatel 

 přijímá a vyřizuje korespondenci 

 o došlé korespondenci informuje starostu SDH a výbor SDH 

 ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH 

 podle plánu práce nebo pokynů svolává výborové schůze a valné hromady 

 odpovídá za řádné vedení evidence 

 z každého jednání výboru nebo valné hromady vyhotovuje zápis, z něhož je 

zřejmé úkoly a odpovědnost za jejich plnění 

 

Hospodář 

 odpovídá za dodržování předpisů vztahujících se k hospodaření a vedení 

účetnictví 

 vede účetnictví a pokladnu SDH, zabezpečuje evidenci majetku SDH 

 finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi 

 provádí inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled 

 veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá revizorům 

 

Velitel SDH 

 v případě, že se nejedná o tutéž osobu, spolupracuje s velitelem JPO 

jmenovaným OU 

 vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na PO 

 řídí odbornou přípravu členů jednotky PO 



 vede dokumentaci o odborné přípravě členů 

 kontroluje vedení provozní knihy techniky a technických prostředků 

 kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů 

 navrhuje opatření ke zlepšení činnosti jednotky 

 zastupuje starostu SDH v záležitostech, které mu přísluší dle dělby práce 

 

Zástupce velitele 

 spolupodílí se na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH 

 spolupodílí se s velitelem SDH při kontrole stavu požární techniky, výstroje a 

výzbroje 

 zastupuje velitele SDH v době jeho nepřítomnosti nebo v záležitostech, ktré mu 

svěří 

 

Strojník 

 zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení 

 sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje 

 vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot 

 vede dokumentaci o způsobilosti řidičů a řídí činnost strojníků ve sboru 

 

Referent materiálně technický 

 dbá na správné používání  a uložení majetku sboru a věcí sboru svěřených 

 vede evidenci majetku a podílí se na kontrole a přezkušování 

 vede evidenci osobních ochranných prostředků 

 předkládá spolu s velitelem požadavky na odepsání nebo nákup nových 

prostředků 

 

Referent mládeže 

 organizuje a řídí činnost kolektivu mládeže 

 koordinuje činnost jednotlivých vedoucích a instruktorů mládeže 

 tlumočí zájmy kolektivu mládeže na výboru SDH 

 zapojuje kolektiv do akcí pořádaných pro mládež 

 ve spolupráci s ostatními členy výboru se snaží získávat další mládež 

 řídí se pokyny vyšších orgánů SH týkající se činnosti mládeže 

 

Referentka žen 

 napomáhá výboru SDH při získávání nových žen a členů do SDH 

 organizuje pro členky SDH různorodou činnost 

 spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti 

 napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti 

 

Referent ochrany obyvatelstva 

 organizuje osvětovou a vzdělávací činnost 

 organizuje výchovné akce v oblasti ochrany obyvatelstva 

 

Referent prevence a výchovné činnosti 

 organizuje výchovné akce směřující k předcházení vzniku požárů 

 zabezpečuje odbornou přípravu členů SDH v oblasti prevence 



 popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích 

 na požádání provádí přednášky o požární ochraně 

 na požádání poskytuje rady občanům při ochraně jejich majetku 

 

Kronikář 

 zachycuje činnost SDH do kroniky 

 shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru 

 k zachycení činnosti SDH může využívat počítač 

 

Kontrolní a revizní rada 

   Ve sborech s více jak třiceti členy musí být alespoň tříčlenná. Členové této rady ˇ       

 nesmějí být zároveň členy výboru SDH 

 rada je nezávislá a ze své činnosti odpovědná pouze valné hromadě SDH 

 zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, směrnic SH ČMS i rozhodnutí 

orgánů sdružení 

 2 x ročně kontroluje hospodaření sboru dobrovolných hasičů a nakládání 

s majetkem SDH 

 může nahlížet do všech písemností SDH 

 dohlíží též na výdělečnou činnost 

 sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků 

 sleduje dodržování právních a vnitřních předpisů 

 alespoň jedním členem kontroluje svou účastí jednání výboru 

 předkládá výroční valné hromadě SDH písemnou zprávu 

 

Revizor účtů 

 ve sboru s méně než třiceti členy plní úkoly místo kontrolní a revizní rady 

 


