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Věc:

dne 6.10.2011

Porušení práv organizacízabývajícíchse požárním sportem novým zněním stanov
českéhosvazu požárního sportu schváleným valnou hromadou 30.10.2010 (registrace

MV

9.11.2010)

Český svaz požámrho sportu se sídlem Plzeň - JižníPředměstí, PobřeŽní 11,IČ 26601745,
vznikl jako občanskésdruženíregistrací dne 12.9.2002 a byl zaregistrován pod čj. VSilU5rr65l02-R.
SdruŽení hasičůČech, Moravy a Slezska (dále jen ,,SH ČMS"), se sídlem Praha 2, Římská 45,
PSČ 120 00, IČ 00442739, občanskésdruženízaregistrované Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/l6176l91-R, je podle č1. 1 bodu 4 platných stanov SH ČMS pokračovatelem organizací hasičstva na
uzemi Č."h, Mo.uuy a Slezska a právním nástupcem Svazu požámí ochrany Čspn na uzemí
Českérepubliky.

Dne 30.10.2OIO byly valnou hromadou ČeskéhoSVaZu poŽárního sportu (dále jen ,,ČSPS";
následně registrovány Ministerstvem vnitra dne 9.11.2010. Některá
schváleny stanovy, které byly
-čsps
hrubě a neoprávněně zasahují do práv SH Čnrs a všech
ustanovení těchto stanov
právnických i fyzických osobo které se v rámci své činnosti zabyvají i požárním sportem,

soutěžemi, odbornou přípravou a preventivně _ výchovnou činnostímezi m|áďeŽí i
dospělými občany, neboť se snažívyvoiat dojem, že po dohodě s těmito organtr'acemi ČSpS:

1.

ť

2'

3.

4'

je jediným organizátotem poŽárniho sportu a soutěžív něm na územíČR,
je jediným reprezentantem ČRv mezinárodních soutěžích a
j. )a't
m zájni českéhopožárníhosportu v mezinárodních sportovních organizacích,
'p.. a prosazuje zájmyieského požárního spor1u před státními orgány ČRa před orgány
zastupuje

uzemní samosprávy,

SH ČMS je přesvědčeno, že jeho zájmy a současně zéýmy všech jeho členůjsou hrubě narušeny
je přímo a zcela
zejména zněním článku II Cíle činnosti čsPS, konkrétně bodů 1-3 v nichž
neoprávněně deklarováno, že:

ČSPS organizuje požfunisport a soutěže v požárnímsportu nauzemí ČR,re spolupráci s HZS
ó& SH Č1utš,Čxv čnp a dalšímiorganizacemi zabývajícími se poŽÍrnímsportem nebo jeho
jednotliqimi disciplínami, výváři podÁinky pro činnosíu ,orro1 poŽárního spor1u v České
,,(1)

republice.

bod (1) zajišťuje replezentaci CR
1z) ve spolupráci s organizacemi uvedenými v Članek II.,
v mezínátodních soutěŽích a zastupuj e zé4my českéhopožámíhosportu v mezinárodních
sp o ttovní ch or ganizacich.
(3) Zastupuje a prosazuj e zé4my českéhopožárního spot1u před státními orgány ČR a před orgány
izemni samosprály."
Nad to článek VI. Výbor

čsps v botlu

(9) obsahuje toto ustanovení:

jsou příslušnéodborné komise (sekce)
,,Výbor stanoví vnitřním předpisem, za jakých podmínek
ápraur'c''y lydávat či odnímat oprávnění k qýkonům činnosti rozhodčího'trenéra apod.", které
rrpraxi znamenáúplnou kontrolu nad veškerym děním v této oblasti.

SH ČMS proh1ašuje, Že fito aktivity' které jsou podstďnou a nedílnou součástíjeho činnosti
podle článku 3, bodu 3 stanov SH ČMS ve znění přijatém III. řádným sjezdem konaným ve dnech
2. a 3.7.2005 v K|atovech (registrace MV 26.9.2OO5) nepřeneslo a ani v budoucnosti přenést
nehodlá ou čSpS ani na jakoukoli jinou organizaci či instituci. Součinnost a spolupráce SH
Čus s jinými občanskými sdruŽeními a jinými osobami je upravena v čl. 4 stanov SH CMS a
předpokládá' že ptr;ae-ti o spolupráci dlouhodobější, bude s takoým partnerem zpravidla
Žádná
uzavŤer.n dohoda ii-sm1ouva ó spolupráci. Vdaném případě rozhodně nebyla uzavřena
stanov'
dohoda, která by Čsps opravňovalazaÍaditýšeuvedené body do sých
Stejným způsobem citované znění stanov Čsps hrubě poškodilo i zájmy dalšícho'1Fu":r??í,}t?r:
v rámci sých činnostíprovozují poŽární sport, znichŽ se k tomuto podaní připojují Ceská
hasičská jednota, se síálem Kolčavka 6915, I9O OO Praha 8 - Libeň (registrace - 10. května
1990)' Nloravská hasičská jednota, Prezidium MHJ, Stará osada 608, 664 84 Zastávka
(registrace _27. zaŤí 1991) a Asociace velitelů HZS podniků (AVHZSP)' Chodovská 1430/3A,
141 00 Praha 4 (registrace

-

9. dubna 1991).

PoŽámi spor1je nástrojem k probuzeni zájmu o požátni ochranu a ochranu obyvatelstva vůbec, o
pro
odborný w-Ícvik a přípiavu i o prevenci a to způsobem' ktery je navíc motivační a přijatelný
Pokud
m!áďei, z-niŽ vzejdor' b,rdorr"í členovédobrovolných i profesionálních hasičských útvarů.
3
by si ČSrS skuteůně neoprávněně přisvojilo výkon činnostíuvedených v článku II., bodech I až
jsou činnév oboru požární ochrany a
5,ur'or, ČSPS, znamenalo by to pro ostatní otganizace, které
poŽániho sportu' ztrátuprestiže a samostatnosti uvnitř CR i v mezinárodním měřítku.

Stanoly občanských sdruženíi jejich změny jsou před registrací posuzovány příslušným útvarem
Ministerstva vnitra' neprobíhá však Žáďné vnějšípřipomínkové Ťizení, které by ostatním

subjektům umožnilo se bránit proti takovýmto svévolným zásahům do jejich práv před tim, než
bude změna stanov zaregistrována.
Po projednání tohoto problému nazasedání qfkonného výboru dne22.9.2011 SH čnns žádá,aby
Ministerstvo vnitra v této věci zjednalo nápravu a uložilo Čsps provést takovou změnu stanov,
aby jimi nebyla svévolně porušována a oklešťována ptáva ostatních subjektů působícíchv oblasti
požárni ochrany a požfuníhosportu a aby týo stanory nenavozovaly mylný dojem, ze Čsts je
jediným organizátorem' zástupcem a reprezentantem všech ostatních subjektů v této oblasti uvnitř
Českérepubliky iv mezinátodních vztazich.

Starosta Sdružení hasičůČech, Moraql a Slezska: Ing. Karel Richter
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Prezident Českéhasičskéjednoty: Ing. Vasil Silvestr Pekar

,l
/'

/

// /
/1',-)
Í:
/,
!.."u'

/

/

Prezident Moravské hasičskéjednoty: Z;deněkMilan
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Prezident Asociace velitelů hasičských zácIlranrtých sboru podniků: Ing. oldři

Pří1oha:
Stano'uy
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Na vědomí:
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