Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 9. 9. 2014 v Praze.
Přítomni: starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Lubomír Janeba,
Ing. Monika Němečková, Ing. Markéta Stržínková Ing. Jan Karger, Ing. Jaroslav Salivar,
poradce starosty Ing. Ivan Jirota, ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický.
Přizváni: Ing. Josef Kubeš – generální ředitel HVP, a.s.
Mgr. Marek Plajner – advokát advokátní kanceláře Bakeš & partneři
Omluveni:, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, náměstek starosty SH ČMS Doc. Ing. Václav
Liška.
1) Zahájení
Zahájil starosta Ing. Richter, omluvil nepřítomné, přednesl přítomným program dle pozvánky a
požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo se změnou programu jednání kdy
bod 7 byl přesunut jako bod 2.
7) Zpráva o činnosti spol. s vlastn. podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2014 včetně
hospodaření
- Ing. Kubeš představil Mgr. Plajnera advokáta advokátní kanceláře Bakeš & partneři, která byla
pověřena hledáním strategického partnera pro HVP,a.s.. Po výběrovém řízení byla nakonec
vybrána společnost VIGO Investments a.s., která má zájem o kapitálový vstup do HVP,a.s..
Vstup bude rozdělen do několika fází, kdy do konce října 2014 bude proveden úpis akcií
v hodnotě 9,09 % (ve finančním vyjádření 36 mil,- Kč) a návazně odprodej akcií od SH ČMS .
Celková cena za jednu akcii bude 105,75,- Kč. Celá transakce by měla skončit v roce 2015. Je
předpoklad, že do konce tohoto týdne bude hotová dokumentace a smlouvy, které budou
předloženy Vedení a následně VV.
- k tomuto sdělení se vedla rozsáhlá diskuse o solventnosti firmy VIGO Investments a.s., která
existuje něco přes rok. Smlouva musí zaručit, že akcie přejdou na nového vlastníka až po
připsání kupní ceny na účet SH ČMS.
- dále se diskutovalo o návrhu na odprodej kmene životního pojištění, čímž by se situace v HVP,
a.s. stabilizovala a nemusel by se navyšovat základní kapitál společnosti. Nabídky byly
rozeslány vybraným držitelům licencí na životní pojištění, a jejich návrhy se vyhodnocují.
- hospodaření HVP,a.s. je po úsporných opatřeních, kdy se snížily náklady na mzdy, nejsou
vypláceny prémie a je zavedeno provozní šetření, v plusu 4,5 mil,- Kč a do konce roku by neměl
být ohrožen kladný hospodářský výsledek.
■ Vedení vzalo informace na vědomí
1) Kontrola plnění usnesení
- p. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že na usnesení se od
posledního jednání VV SH ČMS nic podstatného nezměnilo a usnesení se průběžně plní.
■ Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky a vzalo ho na vědomí
2) Příprava jednání VV SH ČMS
- Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS pozvánku na jednání VV SH ČMS dne 25. 9. 2014 v
Přibyslavi. Doporučil přizvat starosty KSH, Ing. Kubeše, Ing. Ondrákovou a Mgr. Plajnera.
- Ing. Aulický doporučil do pozvánky zařadit bod plnění harmonogramu příprav V. sjezdu
■ Vedení pozvánku na VV SH ČMS schválilo s navrženými úpravami a doporučilo pozvánku
zaslat pozvaným i s materiály pro jednání.
3) Hodnocení MČR v PS, dětí a dorostu (předkládá náměstek ÚORM, ÚORHS)

- Ing. Richter zkonstatoval, že všechny akce proběhly na vysoké úrovni a určitě je namístě všem
kteří se podíleli na konáních poděkovat. Materiály k vyhodnocení obou MČR byly předloženy
písemně.
- Ing. Aulický doplnil starostu s prosbou o informaci na VV SH ČMS a SS OSH k termínu
MČR v PS 2015 v Trutnově. Tento termín je 26. - 28. 6. 2015.
- Ing. Němečková – rovněž tak pravděpodobný termín MČR hry Plamen a dorostu je 8.12.7.2015 v Praze.
■ Vedení vzalo informace na vědomí.
4) Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2015 – návrhy plánů práce včetně plánu kontrol na
rok 2015 (předkládají písemně: ÚO Rady a ředitel Kanceláře SH ČMS)
- Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS návrh plánu práce Vedení, VV SH ČMS a SS OSH.
- Ing. Aulický zkonstatoval, že zaměření činnosti do roku 2020 se připravuje a na jednání VV
SH ČMS bude připraveno.
■ Vedení doporučilo plán práce k jednání VV SH ČMS.
5) Ples SH ČMS
- Ing. Aulický informoval, že Reprezentační ples SH ČMS se bude konat 21. února ve Starém
Městě (okres Uherské Hradiště). Přípravné jednání se uskuteční 12. 9. 2014 na OSH Uherské
Hradiště.
■ Vedení vzalo informace na vědomí.
6) Návrh rozpočtu na rok 2015
- Ing. Jirota informoval o písemném materiálu návrh rozpočtu na rok 2015. Návrh byl
zpracován dle předpokládaných příjmu dotací a příspěvků a dle výdajů, které nás ve sjezdovém
roce čekají.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a doporučilo návrh předložit na jednání VV SH ČMS s
tím, že zároveň bude předloženo průběžné plnění rozpočtu za rok 2014 a stav odvodu členských
příspěvků.
8) Hodnocení akcí SH ČMS k 150. výročí dobrovolného hasičstva
- Ing. Richter zkonstatoval, že všechny akce proběhly dle plánu bez zásadních komplikací a byly
organizačně připravené na vysoké úrovni včetně Pyrocaru, kde nás potrápila nepřízeň počasí.
Vyslovil poděkování všem, kteří se na akcích podíleli.
- Ing. Aulický také hodnotil všechny akce jako povedené, ovšem i když bylo tak významné
výročí, tak se nám ho nepodařilo dostatečně zmedializovat ve veřejných mediálních
prostředcích.
- Ing. Němečková – stručně zhodnotila MS Svitavy, písemná zpráva bude předložena na SS.
Vyzvedla zejména práci rozhodčích, technické čety, dobrovolníků a pracovníků štábu akce,
pečovatelů i tlumočníků. Zvláštní poděkování vyslovila tiskové mluvčí akce Vendule Horákové
a vyjádřila díky za získání osobní zkušenosti a přehledu o rozsahu, způsobu a efektivitě práce,
kterou má vykonávat tiskový mluvčí. Díky její práci se MS ve Svitavách podařilo mediálně
zviditelnit na celostátní úrovni. Monitoring public relations bude součástí závěrečné zprávy.
■ Vedení vzalo informace na vědomí.
9) Informace členů vedení – různé
- Ing. Aulický – informoval o průběhu příprav MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR
v TFA. Zeptal se na účast členů Vedení.

- Ing. Karger informoval o problému vyhlašování kurzů od HZS, které jsou pořádány zdarma a
ubírají nám posluchače.
Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.
Zapsal dne 9. 9. 2014 Ing. Jan Aulický

