Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH
19. 10. 2013 v Přibyslavi
Přítomni:

dle prezenční listiny
starostové OSH

ze 77 přítomno
71
nepřítomno 6

starosta SH ČMS

přítomen

1

VV SH ČMS

z 18 přítomno
18
nepřítomno 0

ÚKRR

ze 14 přítomno
10
nepřítomno 4

Přítomno 72 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 92,3%. 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
Hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2013 včetně návrhu změny rozpočtu na rok 2013,
návrh rozpočtu na rok 2014

Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2014 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH
ČMS

Zajištění VVH SDH

Odborná přednáška

Statut čestných titulů a vyznamenání SH ČMS

Diskuse, vystoupení hostů

Schválení usnesení

Závěr
Hlasování:

pro: 70

proti: 0

zdržel se: 0

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

Tereza Švejdová
Ing. Ivan Jirota
Ing. Josef Dvořák
Jan Novotný
František Malý
Josef Jemelka

Volba ověřovatelů:

Václav Žižka
Stanislav Pumprla

Hlasování:

proti: 0

pro: 70

zdržel se: 0

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

VV SH ČMS
Lubomír Janeba
Praha
Ing. Antonín Maděra
Středočeský
Oldřich Lacina
Jihočeský
Jiří Novák
Plzeňský
Petr Jůzek
Karlovarský
Stanislav Hubáček
Ústecký
Josef Mikeš
Liberecký
Ing. Jiřina Brychcí
Královéhradecký Karel Salava
Pardubický
Marie Stará
Vysočina
Luboš Zeman
Jihomoravský
Jitka Fabianová
Olomoucký
Ing. Radek Hlavinka
Zlínský
Ing. Pavel Plachý
Moravskoslezský Mgr. Jan Dumbrovský

Hlasování:

proti: 0

pro: 70

zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.
Hosté:

Hlasování:

Ing. Josef Kubeš
Ing. Zdeněk Beránek
Josef Netík
JUDr. Michal Jelínek
Dr. Ivo Havlík
Bc. Mojmír Studník
Ing. Miloš Frýbert
Ing. Václav Mečíř
pro: 70

proti: 0

zdržel se: 0

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

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS za uplynulé období

3) Hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2013 včetně návrhu změny rozpočtu
na rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2014

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál společně s aktuálními pohledávkami mezi OSH
a SH ČMS. Ve svém vystoupení informoval o prodeji nemovitosti evidovaném na Katastrálním
pracovišti Strakonice – objekt tábora mladých hasičů Milavy. Na závěr upozornil na povinnou
elektronickou komunikaci zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 při podávání předepsaných tiskopisů
České správy sociálního zabezpečení. Informoval o možnosti zpracování mezd pro OSH, včetně
elektronické komunikace přes Kancelář SH ČMS.

4) Zaměření činnosti SH ČM na rok 2014 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS
a Vedení SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.
5) Zajištění VVH SDH

Materiál byl předložen písemně.

p. Janeba vystoupil k bodu 4 i k bodu 5. K těmto bodům byly předloženy písemné materiály. 1.
Náměstek starosty SH ČSM oba písemné materiály stručně okomentoval včetně administrativních
připomínek.

6) Odborná přednáška
Odbornou přednášku zabezpečil JUDr. Michal Jelínek – ředitel Inspektorátu, Úřad na ochranu
osobní údajů. Ve své přednášce nabádal starosty OSH ČMS jak řádně dle zákona zabezpečit
osobní údaje členů SH ČMS.

7) Statut čestných titulů a vyznamenání SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

p. Janeba přednesl návrh na úpravu Statutu čestných titulů a vyznamenání SH ČMS. Materiál byl
předložen již na minulém jednání SS OSH a nebyl schválen. ÚORVO materiál předkládá znova
s navrženými úpravami. Připomínky měli být zaslány do 30. 6. 2013 a následně potom ÚORVO
vypracovala nový návrh Statutu čestných titulů a vyznamenání SH ČMS.
Na závěr uvedl, že členové VV SH ČMS po včerejší diskusi dospěli k doporučení pro SS OSH:

Medaile Za věrnost

VV SH ČMS se shodl a doporučuje SS OSH schválit alternativu č. 3.
Hlasování:

pro:60

proti: 5

zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje v případě udělení Medaile Za věrnost alternativu č.
3.
Medaile Za zásluhy o výchovu

VV SH ČMS se shodl a doporučuje SS OSH schválit alternativu č. 2.
Hlasování:

pro:56

proti: 8

zdržel se: 1

SS OSH ČMS schvaluje v případě udělení Medaile Za zásluhy o výchovu
alternativu č. 2.
Titul Zasloužilý hasič

VV SH ČMS se shodl a doporučuje SS OSH schválit alternativu č. 1.

Hlasování:

pro:34

proti: 30

zdržel se: 1

SS OSH ČMS schvaluje v případě udělení titulu Zasloužilý hasič alternativu
č. 1.
8) Diskuse, vystoupení hostů
Ing. Václav Mečíř přítomným ve stručnosti krátce představil akci dobrovolných hasičů pro
obyvatele České republiky SDH-PROTIF. Na základě smlouvy o spolupráci mezi SH ČMS a
společností ALL BROKESRS SERVICE, a. s. se uzavírají komisionářské smlouvy mezi OSH ČMS a
ABS, a. s. Předmětem smluv je prodej hasicího spreje. Na závěr poděkoval za spolupráci se SH
ČMS.
Ing. Miloš Frýbert – předseda dozorčí rady akciové společnosti SINTEX krátce představil
společnost SINTEX, která se zabývá výrobou oděvů pro složky IZS. Své služby nyní nabízí
dobrovolným hasičům. Prezentace této firmy probíhala po celou dobu jednání v předsálí.
Bc. Mojmír Studník vystoupil v návaznosti na odbornou přednášku JUDr. Michala Jelínka. Uvedl,
že je třeba dodržovat zákon a program Evidence SH ČMS se zákonu podřídí v plném rozsahu. Je
tedy zapotřebí učinit určitá opatření pro dostatečnou ochranu osobních dat členů SH ČMS.
V souvislosti s vystoupením Bc. Studníka se rozvinula diskuse.
pí. Foldová (OSH Plzeň – sever) a pí. Fabianová (OSH Vyškov) vystoupili před přítomnými
s návrhem Aktivu starostek okresních sdružení hasičů, které navrhují úpravu Stejnokrojového
předpisu pro zavedení šatové sukně pro členky SH ČMS.
Pí. Fiedlerová (OSH Prachatice) vystoupila s připomínkou týkající se odborné rady velitelů. Podnět
k vystoupení dostala od OORV po následném jednání rady na Krajském úřadě. Problém vzniká ve
chvíli, kdy k zásahu nejsou přivolané místní jednotky. Dále zmínila problém týkající se proškolení
s motorovou pilou – po absolvování soukromého školení nesmí při zásahu dobrovolný hasič
zasahovat u takovéhoto zásahu, ale pouze po absolvování školení pořádané HZS ČR. Následně
apelovala na úpravu Stanov SH ČMS, aby odborné rady velitelů byly složeny pouze z velitelů
jednotek. Na závěr připomínkovala hlavní činnosti SH ČMS – uvedla, že by bylo vhodné se více
věnovat represivní činnosti, minimálně ve stejném množství jako požárnímu sportu.
Ing. Salivar reagoval na vystoupení paní Fiedlerové. Uvedl, že by bylo vhodné, aby velitelé
jednotek byli členy OORV. Vyjádřil souhlas týkající se problému s výjezdy místních jednotek SDH.
Dále také apeloval na odborné rady velitelů, aby jednali o tomto problému s řediteli krajských
HZS. Místní JPO V by měli být co nejčastěji zapojovány do zásahů, jelikož jsou na místě zásahu
rychleji než ostatní. Dále se vyjádřil k připomínce týkající se hlavní činnosti SH ČMS – uvedl, že
požární sport je součástí odborné přípravy. Vedení SH ČMS a VV SH ČMS nečiní nemalé úsilí, aby
SH ČMS získávalo finanční prostředky na tuto činnosti. Jedna z hlavních činností SH ČMS je
provozování sportu, z tohoto důvodu se SH ČMS stalo členem Sdružení sportovních svazů ČR.
Ing. Aulický upozornil na novelu Živnostenského zákona, která zavádí koncesi na prodej alkoholu.
Tato koncese se vztahuje na všechny podnikatele - fyzické osoby i všechny společnosti právnické osoby, které jakýmkoliv způsobem obchodují nebo prodávají alkoholické nápoje nebo
jakýmkoliv způsobem distribuují alkohol a jiné lihoviny. Tato novela vyšla dne 2. 10. 2013 ve
Sbírce zákonů ČR a stala se tak platnou. Účinnou se stala 17. 10. 2013. O koncesi musíte mít
požádáno nejpozději do 17. 4. 2014. SDH, kteří tedy prodávají alkohol nebo lihoviny jakýmkoliv
způsobem, musí mít pro takový prodej koncesní listinu. O koncesi musí SDH mít zažádáno
nejpozději do 6 měsíců ode dne platnosti zákona.
Ing. Miksánek (OSH Semily) informoval o problému, který vznikl na Libereckém kraji při
povodních v měsíci červnu. SDH si chtěli navzájem pomoci mezi kraji a úředně jim nebylo
povoleno vyjet do jiného kraje. Následně vyjádřil názor k situaci v HVP, a. s. Uvedl, že členové SH
ČMS by měli HVP, a. s. podporovat a pojišťovat se především u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.
s. Na závěr ve svém vystoupení zmínil problém o členech SH ČMS, kteří mají dobré výsledky
v požárním sportu. Díky svým výkonům dostanou nabídku práce u HZS ČR, ale v případě
společného MČR v PS nemohou závodit za SH ČMS, ale na základě služebního poměru jsou
povinni závodit za HZS příslušného kraje, kde jsou zaměstnaní.

Ing. Salivar reagoval na diskusní příspěvek. Vyjádřil se ke komunikačnímu problému při
červnových povodních. V tomto případě je na vině povaha osoby, která je pověřená koordinací
zásahové akce. Dále reagoval na zmínku o závodnících společného MČR v PS. Členové Vedení SH
ČMS a VV SH ČMS ve svých diskusích vyjádřili názor, že souhlasí s konáním MČR v PS ve
spolupráci s HZS ČR. Společné MČR je pro obě strany výhodné. Pro SH ČMS je jeden z důvodů
dát šanci více dobrým sportovcům zazávodit si na takovéto úrovni.
Doc. Ing. Liška informoval o činnosti pracovní skupiny pro přípravu návrhu Stanov SH ČMS.
Členové SH ČMS obdrželi elektronicky aktuální zpracování návrhu na úpravu Stanov SH ČMS
k připomínkování.
Ing. Beránek (předseda představenstva HVP, a.s.) poděkoval přítomným starostům OSH za
spolupráci a informoval o CD, které všichni přítomní obdrželi při prezenci. Na CD je zobrazen
dotazník týkající se aktuálního stavu HVP, a. s. Na závěr uvedl, že HVP, a. s. se nyní stabilizuje a
očekávají se pozitiva.

9) Schválení usnesení
p. Janeba přečetl návrh usnesení včetně ke schválení SS OSH ve dne 19. 10. 2013.
Hlasování:

pro: 65

proti: 0

zdržel se: 1

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH ke dni 19. 10. 2013.
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:

Václav Žižka

___________________________

Stanislav Pumprla

___________________________

