Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH
25. 4. 2014 v Přibyslavi
Přítomni:

dle prezenční listiny
starostové OSH

ze 77 přítomno
73
nepřítomno 4

starosta SH ČMS

přítomen

1

VV SH ČMS

z 18 přítomno
15
nepřítomno 3

ÚKRR

ze 14 přítomno
12
nepřítomno 2

V době zahájení jednání přítomno 67 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 85%.
Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení
programu
Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. V úvodu přivítal
všechny přítomné. Konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.
Přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.












Zahájení, volba pracovních komisí
Zpráva o činnosti SH ČMS a plnění závěrů Iv. sjezdu SH ČMS
Hospodaření SH ČMS za rok 2013
Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2013
Odhalení pamětní desky JUDr. Miroslava Řepiského
Harmonogram přípravy V. sjezdu SH ČMS
150. Výročí českého dobrovolného hasičstva
Diskuse, vystoupení hostů
Schválení usnesení
Závěr

Hlasování:

pro: 62

proti: 0

zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.
Volba zapisovatelky:
Volba skrutátorů:

Tereza Švejdová
Ing. Ivan Jirota
Ing. Josef Dvořák
Ing. Karel Barcuch
Vladislav Štefl
Ing. Jan Bochňák

Volba ověřovatelů:

Richard Dudek
Ing. Antonín Maděra
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Hlasování:

pro: 62

proti: 0

zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené skrutátory a
navržené ověřovatele zápisu.
Volba návrhové komise:

VV SH ČMS
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Hlasování:

proti: 0

pro: 64

Lubomír Janeba
Ing. Antonín Maděra
Jaroslav Havel
Jiří Novák
Václav Kalčík
Stanislav Hubáček
Viera Nejedlá
Miroslava Havelková
Eva Steinerová
Josef Jiruše
František Grubauer
Josef Gargula
Dáša Bártková
Martin Schön
Milan Zehnal

zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.
Hosté:

Hlasování:

brig. gen. Ing. Miloš Svoboda
Ing. Josef Kubeš
Ing. Vladimíra Ondráková
Josef Netík
Ing. Roman Tvrzník
Ing. Michal Sojka
Dr. Ivo Havlík
Ing. Martin Čížek
pro: 62

proti: 0

zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.
2) Zpráva o činnosti SH ČMS a plnění závěrů IV. sjezdu SH ČMS
Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS

3) Hospodaření SH ČMS za rok 2013

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál společně s aktuálními pohledávkami mezi OSH a SH
ČMS. Ve svém vystoupení přednesl návrh do usnesení týkající se převodu majetku.
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4) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2013
PhDr. Juráň přednesl zprávu ÚKRR. Programem jednání komise v roce 2013 bylo projednání informací
k hospodářským výsledkům SH ČMS a HVP, a. s. informace týkající se inventarizací majetku sdružení.
Sledování splácení dluhu OSH Sokolov. ÚKRR na svých jednáních dále vyšetřovala stížnosti. Počátkem
loňského roku se dokončovalo šetření stížnosti týkající se OSH Kroměříž. Pracovní skupina ÚKRR tuto
stížnost prošetřila a uzavřela. Další stížnost byla podána v roce 2013 z OSH Olomouc a týkala se
starostky KSH Olomouckého kraje. Šetření, které bylo rozsáhlejší, pracovní skupina konstatovala, že
z větší části byla podaná stížnost oprávněná.
Dále byl do ÚKRR začleněn nový člen za Moravskoslezský kraj Ing. Jan Bochňák. ÚKRR zpracovala a
předložila VV SH ČMS stanovisko týkající se koupení hotelu Přibyslav. Následně se zmínil o malé
propojištěnosti hasičů u HVP, a. s.
Jako každoročně se ÚKRR zabývala inventarizací majetku ÚHŠ Jánské Koupele a Bílé Poličany, CHH
Přibyslav, SH ČMS Ústředí. Inventarizace se týkala majetku, pohledávek a závazků. Všechny
inventarizace byly průkazné, řádně provedené a protokolně uzavřené.
V roce 2013 probíhaly také kontroly prováděné společně s členy VV a ÚKRR. Zaměření těchto kontrol
bylo čerpání dotací MV a MŠMT.
ÚKRR zkonstatovala pozitivní poznatky pro vyhodnocení celoroční akce v tom, že všechny OSH vedou
podvojné účetnictví při použití jednotného účtového rozvrhu. Pro 57 OSH a KSH je účetnictví
zpracováváno Kanceláří SH ČMS na základě průkazných podkladů, inventur majetku, dokladů,
pohledávek a závazků. Účetnictví těchto subjektů bylo kontrolováno na vyhodnocovací tabulky MV ČR a
MŠMT ČR. Lze konstatovat, že až na drobné výjimky dochází k výraznému zlepšení účetnictví OSH , KSH
v této oblasti. Přesto však byly zjištěny případy, na které je nutno poukázat: do dokladů vykazovaných
z dotací jsou zahrnovány i nesouvisející doklady, např. cestovné na SS OSH nebo občerstvení VV OSH.
Doklady na zakoupení stravy jsou datovány i několik dnů před konáním akce. U dokladů nejsou
odloženy prezenční listiny nebo výše nákladů nebyla přiměřená počtu účastníků. Na všechny tyto
skutečnosti členové ÚKRR upozornili a účtování nákladů byla zpravidla změněna. Nic méně tyto kontroly
ukazují, že takto zaměřené kontroly jsou potřebné i v dalším období. Na závěr poděkoval za spolupráci
a pomoc při kontrolní činnosti všem OSH, členům ÚKRR, VV SH ČMS, kteří se podíleli na kontrolách.

5) Odhalení pamětní desky JUDr. Miroslava Řepiského

Slavnostní odhalení probíhalo na nádvoří zámku Přibyslav.
6) Harmonogram přípravy V. sjezdu SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

p. Janeba okomentoval písemný materiál, který byl schválen VV SH ČMS k předložení SS OSH. Krátce
pohovořil k časovému harmonogramu sjezdu a klíči k počtu delegátů V. sjezdu SH ČMS.

7) 150. Výročí českého dobrovolné hasičstva
p. Pátek přítomným připomněl ve svém vystoupení historii českého hasičského hnutí.
Po vystoupení p. Pátka byla slavnostně předána všem přítomným v sále medaile k 150. výročí českého
dobrovolného hasičstva.

8) Diskuse, vystoupení hostů
Ing. Vladimíra Ondráková stručně přítomné informovala o obchodní činnosti HVP, a. s., která splnila
obchodní plán pro rok 2013, a podařil se 10% meziroční nárůst. Uvedla, že v roce 2013 měla HVP, a.
s kvalitní produkty k nabídnutí svým klientům např. autopojištění včetně soutěže. Na rok 2014 plánuje
obchodní oddělení oživení svých produktů např. úrazové pojištění, pojištění domácnosti. Na závěr
uvedla, že i HVP, a. s. se zúčastní letošních oslav dobrovolných hasičů, které bude pořádat SH ČMS.
Ing. Kubeš stručně informoval o aktuálnímu stavu hospodaření HVP, a. s. Dále informoval o plánované
Valné Hromadě HVP, a. s., která se uskuteční 30. dubna v Bílých Poličanech.
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Dále uvedl, že strategický partner se vybírá a musí splnit náležitosti pro rozhodnou účast v HVP, a. s.
Toto posuzuje ČNB a následně podá vyjádření. Vše probíhá v rámci smlouvy o právní pomoci mezi HVP,
a. s. a advokátní kanceláří Bakeš a partneři a z výběrového řízení, které nebylo úmyslně prováděno
podle vyhlášky vzešli 2 adepti na investora do pojišťovny. Programem jednání Valné Hromady HVP, a. s.
je navýšení kapitálu a požádal Shromáždění starostů, aby svému zástupci udělili mandát zejména tento
bod schválit.
Brig. gen. Ing. Svoboda pozdravil přítomné a poděkoval z pozvání. Všem přítomným poděkoval za
dosavadní spolupráci jménem GŘ HZS ČR. Také poděkoval členům SH ČMS, kteří jsou v JPO, kteří se
věnují preventivně výchovné činnosti, mladým hasičům. Zdůraznil, že SH ČMS se stará o historii a
tradice a uvedl, že je rád, že se konají společné soutěže HZS a SH ČMS.
Ing. Tvrzník přítomné informoval o akci RECYKLUJTE S HASIČI, tato akce předčila očekávání
organizátorů a stále se počet SDH, kteří se zapojují do tohoto projektu zvyšuje. Následně vyzval
přítomné, aby se nadále zapojovali do projektu RECYKLUJTE S HASIČI. Projekt se velmi ujal v menších
obcí, kde nemají sběrné dvory. Na závěr poděkoval za spolupráci.
Ing. Sojka informoval o aktuálním stavu Fiere Editu, s. r. o., kde byla loni zaznamenaná mírná ztráta
z důvodu klesající reklamy v tištěných mediích. Dále informoval o časopisu Alarm Revue a uvedl, že se
především snaží, aby časopis vyhovoval dobrovolným hasičům.
Ing. Karger ve svém vystoupení zdůraznil potřebu vzdělávání funkcionářů SH ČMS. Připomněl, že jedna
z možností vzdělávání je Univerzita dobrovolného hasiče, jejíž první běh bude v závěru roku ukončen
slavnostní promocí na akademické půdě VŠB-TU Ostrava. Dále informoval, že VV SH ČMS schválilo
pokračování této formy vzdělávání a toto studium bude organizováno také v letech 2015 -2018.
Propozice a přihlášky budou koncem května distribuovány na všechny KSH a OSH, s tím, že uzávěrka
přihlášek bude 30. října 2014. V závěru svého vystoupení znovu vyzval, aby tato možnost byla plošně
využita všemi KSH a OSH v zájmu ještě lepších výsledků SH ČMS.
Doc. Liška vystoupil jako vedoucí pracovní skupiny pro zpracování Stanov SH ČMS a poděkoval všem
členům skupiny za spolupráci a čas strávený nad dokumenty související se zpracováním nových Stanov.
Následně doporučil, aby představitel SH ČMS, který bude zastupovat SH ČMS na Valné Hromadě HVP, a.
s. hlasoval pro navýšení kapitálu HVP, a. s.

9) Schválení usnesení
p. Janeba přečetl návrh usnesení včetně ke schválení SS OSH ve dne 25. 4. 2014.
Hlasování:

pro: 71

proti: 0

zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH ke dni 25. 4. 2014.
10) Závěr
Ing. Karger poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci aktivní přístup při jednání.
Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:

Ing. Jan Karger

__________________________

Zapisovatelka:

Tereza Švejdová

__________________________

Ověřovatelé:

Richard Dudek

___________________________

Ing. Antonín Maděra

___________________________
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Příloha č. 1 – Zpráva o činnosti SH ČMS
Dámy a pánové, bratři a sestry, milí hosté!
Ve zdejších prostorách Centra hasičského hnutí Přibyslav se setkáváme po našem ostravském
sjezdu v roce 2010 už poosmé na shromáždění starostů okresních sdružení. Vstoupili jsme tedy do
období, kdy se konají hlavní přípravy jak k předsjezdovým jednáním, tak i k pátému sjezdu samotnému.
Vedení a Výkonný výbor SH ČMS se na svých jednáních v uplynulém půlroce těmito tématy
podrobně zabýval. Především harmonogramem příprav, se kterým jste se už měli možnost předběžně
seznámit. Chci jen připomenout, že V. sjezd SH ČMS se bude konat ve dnech 4. – 5. července 2015
v Pardubicích a konání sjezdu budou postupně předcházet výroční valné hromady SDH a okrsků,
shromáždění delegátů sborů, představitelů OSH a konečně jarní shromáždění starostů OSH. Klíč pro
volbu delegátů sjezdu, který navrhujeme, vychází, jak ze stanov, tak i z reálných možností a kapacity
jednacího sálu - jeden delegát na 1200 členů. (uvědomme si, že je nás cca 350 tis.) V místě konání
budoucího sjezdu proběhlo jedno z plánovaných jednání Vedení SH ČMS.
V souvislosti s nadcházejícím sjezdem, ale i s plněním úkolu sjezdu předcházejícího zůstává
nejdůležitější otázkou příprava nových stanov.
Této přípravě jsme věnovali značnou pozornost hned v několika směrech. Všesvazovou
internetovou diskuzi počínaje, přes jednání v ústředních odborných radách, zejména v ÚOR
vnitroorganizační a na VV SH ČMS konče. Vyjadřuji poděkování i pracovní skupině sestavené pro úpravu
stanov pod vedením náměstka Václava Lišky. Práci do značné míry komplikovalo dlouhodobě
připravované rozporuplné vydání „nového občanského zákoníku“. Jeho uvedení do praktického života
vyvolává nejen v odborné, ale i v laické veřejnosti rozdílné názory. To totiž počítalo s tvorbou či
přepracováním řady souvisejících a navazujících předpisů, které nebyly realizované a komplikují život
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nejen zákonodárcům, ale především těm, kteří jsou bytostně na něm závislí. Tedy i nám. Ještě ho
široká veřejnost do svého běžného života nestačila implementovat a Ministerstvo spravedlnosti v závěru
roku počítá s jeho rozsáhlými úpravami.
Mimo jiné jsme se obrátili na Ministerstvo spravedlnosti s naším nesouhlasem platit soudní poplatky
neziskovými organizacemi. (Senát Parlamentu ČR zamítl zákon o obecné prospěšnosti). Z odpovědi
vyplývá, že plán legislativních prací vlády na rok 2014 počítá v září 2014 s předložením návrhu zákona o
podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku,
který by s účinnosti od března 2015 umožnil, aby osoby mohly získat statut veřejné prospěšnosti a
v souvislosti s tímto byly osvobozeny od povinnosti platit soudní poplatky.
Vzhledem k účinnosti nového Občanského zákoníku od 1. 1. 2014, se VV SH ČMS 19. 3. 2014
usnesl upravit stávající Stanovy, do kterých se implementuje nový Občanský zákoník a udělají se menší
úpravy některých článků, vyplývajících z diskuse ke Stanovám. Takto přepracované stanovy se pak
předloží, projednají a schválí na SS OSH 18. 10. 2014 pro naše sjezdové rokování.
Všem našim členům, kteří se do současné doby věnovali realizaci tohoto úkolu, děkuji.
Výkonný výbor se od minulého shromáždění sešel celkem čtyřikrát. V listopadu v Jánských
Koupelích a na svém prvním letošním zasedání v Praze-Řeporyjích. V březnu spolu s krajskými starosty
v Přibyslavi a včera opět zde.
Nová situace nastala ve vedení KSH Plzeňského kraje. Byl odvolán starosta KSH pan Josef Černý,
jeho náměstkové a předseda Krajské kontrolní a revizní rady. Novým starostou KSH Plzeňského kraje
byl zvolen pan František Hanus, jeho náměstky pak Alena Foldová, Petr Júzek, Jiří Volejník a předsedou
KKRR Ing. Karel Dlouhý.
Nepříjemná byla i nucená výměna na postu starosty Městského sdružení Hlavního města Prahy.
Dosavadní starosta Jindřich Riesner se dopustil protiprávního jednání, které je stále předmětem šetření.
Byl odvolán a na jeho místo byl zvolen jeho předchůdce Ing. Antonín Maděra.
Komplikovaná situace panuje i nadále v KSH Olomouckého kraje a to jak z hlediska vnitřních vztahů
v rámci sdružení, tak s ohledem na spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje. Apeluji na
všechny kolegy v Olomouckém kraji a zejména na paní starostku Bártkovou, aby situaci neprodleně a
zásadně řešili.
K dalším změnám došlo v Ústřední odborné radě velitelů, do které byli schváleni dva noví členové.
Za Plzeňský kraj Tomáš Kohel a za Liberecký kraj Jan Šefr.
Již v předcházející pasáži jsem upozornil na povinnost určenou NOZ platit soudní poplatek 1000,Kč, který ze zákona musí spolky platit za první zápis a další změny u soudu. Toto opatření by nesmírně
zatížilo naše rozpočty, a proto neustále jednáme pro nás o jeho zrušení. Jsme humanitární spolek, se
značným dopadem na bezpečnost občana i obce.
Naši nezastupitelnost dokladuje především naše účast na podílu při záchraně životů, zdraví a
majetku spoluobčanů. Když se podíváme na statistiku za rok 2013, tak členů JPO obcí je 69 694 v 7230
jednotkách.
Jenom za rok 2013 vyjeli hasiči k 112 281 zásahům, při kterých zachránili nebo evakuovali 47
708 osob z ohrožených prostor. Bylo to především při červnových povodních, při kterých bylo
bezprostředně zachráněno 618 osob a evakuováno 26 438 osob. Záplavy zasáhly největší počet obcí
v historii. Celkem 971. Aktivace téměř patnácti tisíc dobrovolných hasičů do záchranných akcí byla znát
v každém postiženém místě. Právě účast na povodních nejvíce ukázala naši připravenost, odhodlanost a
nepostradatelnost. Do akcí se zapojili nejen členové JSDHO, ale i další způsobilí členové SDH bez
nároku na ocenění, s minimálním odpočinkem a mnohdy jen s omezeným technickým vybavením.
Jednotky požární ochrany se v průběhu roku účastnily likvidace 16 563 požárů. Nejčastěji nás
však opět potrápily požáry v domácnostech. Těch bylo v loňském roce 2422. Stály 64 lidských životů,
šest stovek lidí bylo zraněno a celková výše škod se vyšplhala přes 450 milionů korun. Bohužel, zraněni
byli i záchranáři. Celkem 119 dobrovolných hasičů. (řešit prevenci)
V roce 2013 hasiči uchránili hodnoty za 13,34 miliardy korun a řadu ohrožených životů.
Například při požáru obytného domu v Kadani 26. října 2013 bylo evakuováno sto osob.
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Plameny však pohlcují i majetky nevyčíslitelné hodnoty, jakým například byla útulna Libušín na
Pustevnách v noci z 1. na 2. března 2014.
Nemenší podíl jsme měli mimo jiné i při likvidaci následků nepřízně počasí. Třeba jenom za
jeden březnový den a noc z 16. na 17. března 2014 vyjížděli hasiči k takzvané technické pomoci
541krát. Nejčastěji odstraňovali stromy a větve, které padaly na komunikace, budovy a auta. V terénu
se vystřídalo více než 3500 profesionálních a dobrovolných hasičů.
To vše ale vyžaduje odpovídající odbornou přípravu našich lidí v jednotkách i mimo ně, a té
věnujeme maximální pozornost. Bohužel, ne na všech stupních. Především v technickém výcviku jsou
rezervy, přesto, že všechny jednotky PO mají dostatek podkladů z cvičebního a bojového řádu. Jsou
obce, kde velitelé tento výcvik neprovádí v plném rozsahu. Tomu musí být nápomocní především
odborné rady a VV v jednotlivých okresech.
Byl zpracován dokument a metodický předpis Výcvikového roku pro dobrovolné hasiče.
Začátkem února proběhl v Přibyslavi seminář krajských a okresních odborných rad k tématu vzdělávání
strojníků a velitelů jednotek. Jeho účastníci se mimo jiné seznámili i s Technicko organizačními
opatřeními práce s programem on line Evidence SDH a následnými změnami metodického pokynu
nakládání s osobními údaji.
Před dvěma týdny zde v Přibyslavi proběhlo školení starostů a hospodářů OSH a následně i
funkcionářů a vedoucích okresních odborných rad mládeže. Směrem k vzdělávání mládeže jsme udělali
veliký pokrok. S úspěchem se rozeběhla „Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“ ve
spolupráci ÚHŠ Jánské Koupele a VŠB-TU Ostrava. Probíhající třetí závěrečný rok Univerzity
dobrovolného hasiče ukazuje, že jsme zvolili vhodnou cestu efektivního vzdělávání funkcionářů SH ČMS
všech stupňů. Proto bych vás chtěl vyzvat, všechny starosty OSH, věnujte potřebnou pozornost
získávání nových frekventantů dalšího běhu této univerzity, zejména pak vyzývám ta OSH, která
neměla v probíhajícím běhu žádné zástupce. V Jánských Koupelích pak nadále pokračuje projekt
„Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti požární ochrany při mimořádných událostech
v Moravskoslezském kraji“. Musím však apelovat na účast či neúčast zástupců těch OSH, které na tyto
akce nedorazili. Jsou to především ti, kteří takováto setkání s následnou diskuzí potřebují ke
zkvalitňování své vlastní činnosti. Chceme-li apelovat na členy v jednotlivých konkrétních SDH musíme
začít u sebe.
Naše ústřední hasičské školy se musely vyrovnat s novým systémem odborné přípravy JSDHO,
který je platný od 27. ledna 2014. Změny se týkají zejména odborné přípravy velitelů včetně zavedení
e-learingové formy studia. O dalších otázkách odborné přípravy, prevence a ochrany obyvatelstva se
můžete dočíst ve Výroční zprávě za rok 2013, kterou jste dnes dostali. Informujeme vás a členskou
základnu pravidelně prostřednictvím hasičského tisku. Naše pohledy na řešení potřeb požární ochrany
v obcích potvrdilo březnové společné pracovní setkání s Vedením GŘ HZS ČR. Byly dohodnuty společné
kroky především ve prospěch zásahových jednotek, ale i dalších zdravotně způsobilých a odborně
připravených členů našich sborů především v oblasti prevence, ochrany obyvatelstva a práce s mládeží.
Vážené starostky, vážení starostové,
dnešním dnem vyvrcholily přípravy oslav 150 let českého dobrovolného hasičstva. První akcí,
předznamenávající toto výročí byla výstava hasičských historických praporů ve zdejším muzeu, která
pak donedávna pokračovala v Moravské zemské knihovně v Brně. Je výstavou putovní a po Velvarech,
kde začíná dnes, bude pokračovat v dalších místech podle vašich požadavků – využijte proto této
nabídky. Firmou Alerion byl zrestaurován první historický prapor SDH Velvary, který se stal hlavním
exponátem této výstavy a přednáška o jeho „znovuzrození“ vyvolala velice příznivý ohlas.
Menší putovní výstavou je Kreslený humor s hasiči, ve které jsme chtěli ve spolupráci s Českou
unii karikaturistů ukázat, že i my, dobrovolní hasiči, máme smysl pro humor.
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Přes Českou poštu jsme pak navázali spolupráci s prakticky nejznámějším českým karikaturistou
a kreslířem Adolfem Bornem. Při osobních setkáních nám deklaroval svou úctu k naší činnosti a tu pak
vložil do unikátní poštovní známky v nominální hodnotě 13 korun. Byla vydána 5. března 2014 a
vzbudila velký ohlas nejenom ve filatelistických kruzích. Rád bych vás upozornil, že jako jedni z prvních
máte možnost si tuto známku zakoupit již dnes, zde v pokladně Centra hasičského hnutí u hlavního
vchodu. Mysleli jsme i na vás a zajistili výrobu pamětních listů s touto známkou pro dnešní významný
den. Ty jste dostali jako dárek od Hasičské vzájemné pojišťovny.
K 150 letům českého dobrovolného hasičstva SH ČMS připravilo pamětní medaili, kterou mají
možnost udělit sbory a další orgány členům sdružení i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj
dobrovolné požární ochrany.
Výročí je věnována také speciální příloha dnešních Hasičských novin, která se věnuje hlavně
propagaci SH ČMS směrem k nejširší veřejnosti. To se nám podařilo i v dalších tiskovinách. Například
21. března vyšel v celorepublikovém, přibližně milionovém nákladu týdeník 5+2 s rozhovorem se
starostou SH ČMS. O týden dříve vydalo ČTK dvě pilotní zprávy k využití pro všechna média. Jednu o
historii dobrovolného hasičstva a druhou o jeho současnosti. Zároveň Česká tisková kancelář vyvěsila
v celostátním plánu výběr našich hlavních akcí. Český rozhlas pak 12. března odvysílal svůj pravidelný
tři a půl hodinový pořad Dobré ráno Česko! Na téma dobrovolní hasiči, do kterého jsme taktéž dodali
podkladové materiály.
Podařilo se nám navázat kontakt s Českou televizi, která mimo jiné plánuje přibližně pětidílný
seriál a připravuje jeho pilotní díl. Doporučili jsme ho natočit v kraji Vysočina a starosta KSH bratr
Slamečka je s tvůrci seriálu v čilém kontaktu.
Loni jsme řešili velký problém s naším médiem - Alarm revue v souvislosti s bezskrupulním
jednáním pana šéfredaktora Kříže. Díky staronovému šéfredaktorovi Dr. Ivo Havlíkovi a jednateli
společnosti Ing. Michalu Sojkovi, časopis pokračuje úspěšně dál.
S vybudováním nových prostor Prvního hasičského muzea v Bechyni se vyskytl finanční
problém. Proto byla vyhlášena, mimo jiné i na stránkách dh.cz, sbírka a chtěl bych poděkovat všem,
kteří jste jihočechům na muzeum přispěli. Naše webové stránky jsou tím pravým místem, protože jejich
návštěvnost neustále stoupá. Za rok přibližně o 500 návštěv denně. Dnes je to plus mínus 3000
prokliknutí na www.dh.cz denně.
V přibyslavském muzeu, respektive v Centru hasičského hnutí přibyl nyní jeden ojedinělý
exponát, kterým chceme vzdát poctu významné osobnosti hasičského hnutí JUDr. Miroslavu Řepiskému.
Jsem rád, že právě v dnešní den dochází k jeho odhalení. Uvítáme na něm zástupce nejbližší rodiny, ale
i SDH z Vysočiny.
Jednou z nejvýznamnějších akcí propagace sdružení na veřejnosti v uplynulém období byl XIX.
reprezentační ples SH ČMS. Konal se 1. března 2014 v Kulturním domě Karlov v Benešově. KSH
Středočeského kraje, potažmo OSH Benešov a jeho lidé ukázali, že jsou skutečně dobrými organizátory
stejně, jako už to ukázali v minulosti vícekrát. Děkuji jim.
Dámy a pánové,
nejmasovější prezentace dobrovolných hasičů nadále zůstává přes požární sport.
V sobotu 23. listopadu 2013 přivítalo Divadlo U Hasičů zástupce úspěšných družstev a
nejúspěšnější jednotlivce letošní sezóny ve vybraných soutěžích hasičského sportu. Ocenění z rukou
nejvyšších představitelů SH ČMS i hostů převzali sportovci, kteří se stali nepřehlédnutelnými ve čtyřech
sportovních kláních – v Českém poháru v běhu na 100 metrů s překážkami, na XV. mezinárodní soutěži
a XIX. mezinárodní soutěži mládeže hasičů ve francouzském Mulhouse, na II. MS mládeže do 23 let v
požárním sportu v Jaroslavli a na IV. MS v požárním sportu v Podolsku.
Úsilí našich sportovců ocenilo také Sdružení sportovních svazů. V tomto sdružení jsme
nejpočetnější organizací a jeho místopředsedou je za SH ČMS Ing. Jaroslav Salivar. Svědčí o tom i
vydaná ročenka, kde je naše pozice přímo dominantní.
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Ani letošní rok nezačal pro požární sport špatně. Premiérově byl spuštěn první ročník Českého
halového poháru v běhu pro mladé hasiče v běhu na 60 m s překážkami, který připravila ÚORM
společně s organizátory jednotlivých kol. První dvě kola proběhla jako Ostravsko-beskydské šedesátky a
Jablonecká halou. První dubnový víkend proběhl další ročník halové soutěže Hala Jablonec nad Nisou
v běhu na 100 m s překážkami, a tak bych mohl pokračovat.
Aktivně na stadiony vstoupily tradiční disciplíny CTIF. 2. března se konal Hradecký pohár
v Hradci Králové a 12. dubna 6. ročník soutěže O Vlčnovský pohár.
Úspěšně začaly jednání k přípravě Mistrovství ČR v požárním sportu profesionálních a
dobrovolných hasičů se bude konat od 27. - 29. 6. 2014 v Českých Budějovicích ve spolupráci HZS
Jihočeského kraje. Stejně tak se rozběhly přípravy republikové soutěže našich mladých a nejmladších
sportovců 2. – 6. 7. 2014 v Brně. Také už je dohodnuto, že Mistrovství ČR v disciplínách CTIF se
připraví ve spolupráci s HZS Královehradeckého kraje v termínu 27. 9. 2014 ve Dvoře Králové nad
Labem a první Mistrovství ČR v TFA se připraví ve spolupráci s KSH a HZS Moravskoslezského kraje v
dohodnutém termínu 4. 10. 2014 ve Štramberku.
Stěžejní je pak ta skutečnost, že v plném proudu je příprava na významné sportovní akci tohoto
roku – V. mistrovství světa dorostu v požárním sportu a III. Mistrovství světa juniorů v požárním sportu,
která se budou konat ve Svitavách ve dnech 13. – 20. července 2014. Záštitu této akce udělil dne 17.
prosince 2013 prezident České republiky pan Miloš Zeman, a dále hejtman pardubického kraje pan
Martin Netolický a starosta hostitelského města Svitavy pan David Šimek.
Všem, kteří se aktivně podílejí na zabezpečení a průběhu výše jmenovaných akcí, z celého srdce
děkuji. Jsou to hodiny a hodiny věnované dobré myšlence ze svého volna.
Vážení přátelé!
Na minulém shromáždění jsme se podrobně zabývali ekonomickou situací v Hasičské vzájemné
pojišťovně. Společně jsme se shodli a zanesli do usnesení úkol pro výkonný výbor hledat strategického
partnera pro náš největší ekonomický subjekt. Mimo jiné pan starosta Miksánek vyzval členstvo SH ČMS
k aktivní podpoře a pojišťování se především u HVP, a. s. s politováním musím konstatovat, že
propojišťovnost členů a funkcionářů SH ČMS je dost nízká.
Podotýkám, že DR HVP, a. s. trvale úzkostlivě sleduje vývoj na našem pojišťovacím trhu a
požaduje po managementu společnosti mobilizovat úsilí všech zaměstnanců společnosti a aktivně řešit
celkovou činnost společnost, které se od roku 2012 nedaří uskutečňovat své záměry, přijatá řešení jsou
málo účinná a mnohdy neefektivní. Ačkoliv stav zaměstnanců se snížil o 10% na 135 osob a další
úspory včetně nákladů na propagaci měly pozitivní dopad na snižování správní režie, stanovené úkoly
se nedaří bezproblémově naplňovat. Přitom my – majoritní akcionář HVP, a. s. jsme podpořili
společnost odkupem nemovitostí v Přibyslavi a nahradili tak z pohledu finančních rezerv nemovitost
„finanční hotovostí“. Obdobně ve Vedení trvale sledujeme průběžné výsledky společnosti a aktivně
projednáváme s představiteli HPV, a. s. stav a vývoj hospodaření v období mezi našimi jednáními.
V souvislosti se snahou zlepšit chod pojišťovny byla přijata některá organizační opatření.
Představenstvo odvolalo ze svého čela Ing. Zdeňka Beránka a předsedkyní představenstva byla jeho
členy zvolena paní Ing. Vladimíra Ondráková.
V závěru loňského roku ČNB upozornila na ten fakt, že naše pojišťovna neplní regulatorní
požadavek na výši základního kapitálu. Proto požaduje po HVP, a.s. navýšení základního kapitálu
minimálně o 50 milionu Kč. Defakto se jí to nepodařilo, ačkoliv představenstvo k tomuto kroku bylo
notářsky ověřeným usnesením z Valné hromady HPV, a. s. v roce 2007 zmocněno.
Použitelný základní kapitál pro účely vlastního podnikání je pro pojišťovnu rozhodující. Ovlivňuje
mimo jiné totiž celkový objem i navyšování nově přijatého pojistného. Bez jeho růstu by pojišťovna de
facto zamezila i svému dalšímu rozvoji a tím i prosperitě své činnosti.
Navyšování kapitálu i nutné a nezbytné, i přes skutečnost, že konečný pozitivní hospodářský
výsledek loňského roku je pozitivní a to ve výši 12 376 956,2 Kč. Představenstvo v současné době
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prostřednictvím advokátní kanceláře Bakeš a partner vybírá strategického investora a musí dojít ke
kapitálovému posílení. To je nejlepší možné řešení tohoto problému, které na řádné Valné hromadě
HVP, a. s. bychom měli jako rozhodující akcionář pojišťovně umožnit. Orgány pojišťovny je nutné posílit
o lidské zdroje a vytvořit tak nejen materiální podmínky, ale i personální reálný předpoklad dalšího
růstu tohoto ústavu. ČNB bedlivě dozoruje tuto činnost a navrhované kroky odsouhlasí jen za
předpokladu, že nový partner bude mít znalosti z řízení pojišťovací akciové společnosti. Uložme tedy
našemu zástupci, aby schválil navrhované usnesení, které mimo jiné již obdrželi všichni akcionáři a
hlasoval v zájmu SH ČMS pro navýšení kapitálu.
Vážené hasičky a hasiči, vážení hosté,
Jak jsem vás informoval loni na podzim, k 150 letům českého dobrovolného hasičstva jsme
naplánovali řadu akcí. Ty jsme zasadili do časového rámce od dnešního dne do konce srpna.
Už zítra se mnozí z nás sejdeme na 21. mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýnu. Hlavní
část oslav nás však čeká 24. května ve Velvarech, v městě, kde k založení prvního českého sboru
dobrovolných hasičů došlo. Součástí slavnostního dne bude také vzpomínkové zasedání Výkonného
výboru a společně s pozvanými hosty uctíme památku zakladatele velvarského sboru Karla Krohna.
Ve Velvarech bude mít ve slavnostní den také dojezd VI. propagační jízda SH ČMS. Začíná 17.
května v Hrádku nad Nisou a vede přes německou Žitavu, polskou Bogatyni, dále pokračuje Libereckým
krajem a její první etapa 18. května končí v Jičíně. Do Velvar jede jízda 24. května z Mělníka, kde se
taktéž připravují velké hasičské slavnosti.
Neméně slavnostní ráz budou určitě mít tradiční Hasičské slavnosti v Litoměřicích 6. a 7. června.
SH ČMS a KSH Ústeckého kraje zde budou mít své stánky, přičemž absolutní většina vystavované
techniky a účast aktérů bude z našich SDH.
O důležitých sportovních událostech jsem se již zmínil. Chci jen podtrhnout, že i ty jsme zahrnuli
mezi akce věnované kulatému výročí.
Čtyři měsíce plné slavnostních událostí pak vyvrcholí poslední srpnový víkend na největším
setkání požárních automobilů a jejich osádek Pyrocar 2014 na přibyslavském letišti.
Na všechny plánované akce jste srdečně zváni. Jenom vás žádám, abyste si dobře přečetli
podmínky účasti a měli pochopení pro organizátory, kteří musí vyvíjet také maximální snahu proto,
abyste se na plánovaných akcích cítili dobře.
Máme na paměti, že tradice nás zavazují nejenom vzpomenout stopadesátiletou historii, na
kterou můžeme být hrdi. Tato historie nás zavazuje být i nepřetržitě připraveni pomoci svým bližním
v nouzi. Neustále se zdokonalovat a připravovat se boj se živly, které mohou udeřit kdykoliv.
Za to, že tomu tak je, vám patří díky. Srdečné poděkování předejte také svým rodinám a
blízkým, které vám jsou ve vaší činnosti oporou.
Dojeďte šťastně do svých domovů a pozdravujte doma. Nechť se vám ve vaší další práci daří
tak, ať přistoupíte k předsjezdovým hodnocením s bilancemi čestně splněných úkolů. Konstatuji, že
usnesení sedmého shromáždění starostů bylo naplněno.
Sestry a bratři, vážení hosté
zároveň považuji oslavy 150ti let českého dobrovolného hasičstva za zahájené.
Děkuji Vám za pozornost.
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