
SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ OSH, PŘIBYSLAV 23. 10. 2021

Zpráva starostky SH ČMS od VI. Sjezdu.

VI. sjezd SH ČMS se uskutečnil v pátek 9. 7. 2021 v Brně na Výstavišti. Díky vládním 

opatřením s ohledem na COVID-19, byl sjezd pojat čistě pracovně. 

Hlavním úkolem sjezdu bylo zvolení nového vedení SH ČMS. Do čela sdružení byla 

zvolena starostka Monika Němečková. Šest náměstků: Jan Aulický, Josef Bidmon, 

Richard Dudek, Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar a Dana Vilímková. Předsedou ÚKRR 

byl zvolen Jan Bochňák. Dále byl zvolen Výkonný výbor a Ústřední kontrolní rada. 

V obou případech z každého kraje jeden zástupce.

Mimo Plzeňského kraje, který nenavrhl do ÚKRR žádného zástupce a kandidát do VV

nebyl zvolen. Což je velký paradox, protože krajského zástupce ve výkonném výboru 

volí jen delegáti daného kraje a delegáta za kraj navrhuje Shromáždění delegátů OSH

v daném kraji. Z výše uvedeného vyplývá, že delegáti plzeňského kraje zcela 

ignorovali usnesení Shromáždění delegátů. Sjezdu se zúčastnilo 334 delegátů. 

Celkové náklady na sjezd činily 1.421.000,- Kč, z toho 389.000,- Kč činila dotace 

z Jihomoravského kraje a 1.081.000,- Kč byly náklady sdružení. Původní rozpočet byl 

cca o 500.000,- Kč vyšší.

Dále starostka informovala o jmenování prvního náměstka starostky sdružení.

Při jmenování vycházela z výsledků voleb na sjezdu a do této funkce jmenovala 

Josefa Bidmona z Pardubického kraje. Společně s ním získal podpisové právo 

Jaroslav Salivar.

Do vedení jednotlivých odborných rad byli jmenováni:

ÚOR represe – Robert Kučera

ÚOR ochrany obyvatelstva – Jaroslav Říha

ÚOR prevence – Ing. Jan Aulický

ÚOR vnitroorganizační – Bc. Josef Orgonik

ÚOR mládeže – Dana Vilímková

ÚOR soutěží – Ivan Kraus

ÚOR historie a muzejnictví – Václav Liška

Aktiv Zasloužilých hasičů – Josef Netík

Dále starostka připomněla dvě žaloby, kterým SH ČMS čelí, v obou případech jde o 

Hasičskou vzájemnou pojišťovnu. V prvním případě, laicky řečeno, žaloba 

minoritního vlastníka akcií na majoritního vlastníka, na postoje vůči minoritnímu 

vlastníku akcií. Tato žaloba byla 21. 4. 2021 soudem zamítnuta. Žalobce se odvolal, 

odvolací soud byl stanoven na červen 2022. 



Druhá žaloba se týká údajného vysokého nájmu za prostory v Hasičském domě pro 

HVP,a.s. I za druhou žalobou stojí minoritní vlastník akcií HVP,a.s. Jedná se o částku 

ve výši 42 milionů Kč. V tomto případě nebylo zatím stanoveno datum soudního 

jednání.

Vedení SH ČMS:

Byl uzavřen dodatek k pojistné smlouvě mezi sdružením a HVP – úrazové pojištění 

v rámci přípravy zásahových jednotek, kam se počítá příprava a účast na různé 

pohárové soutěže i členů, kteří nejsou evidováni jako sportovci.

Dále došlo ke změně zákona 352 sb. 2001 – využití státních symbolů, úprava zákona 

umožňuje využít státních symbolů i u spolků působících v požární ochraně. Čeká se 

na schválení senátem a podpis prezidenta.

Vedení SH ČMS v nejbližší době prověří ekonomické subjekty s účastí sdružení.

25. 8. 2021 předložilo vedení MŠMT potřebné doklady pro přiznání statutu 

Organizace pracující s mládeží. Tento statut byl sdružení udělen.

Změna v kanceláři sdružení – místo Moniky Němečkové bude pracovat na úseku 

mládeže L. Šulcová.

Na posledním vedení bylo vzpomenuto dobrovolných hasičů z Koryčan a schválen 

příspěvek 100.000,- Kč pro pozůstalé.

Sportovní akce - přehled proběhách akcí:  

MČR PLAMEN Jihlava

MČR dorost Zábřeh

MČR v     PÚ Hradec Králové   (nový národní rekord ženy 22,84 z SDH Michálkovice)

Jednotlivci 100m Ostrava

Výstup na cvičnou věž Pustá Rybná

MČR CTIF Dvůr Králové

100 m jednotlivci proběhlo 5 závodů – největší účast Praha 250 závodníků 

TFA Svitavy - poprvé za účasti žen, 1. místo si odvezlo družstvo Jihomoravského kraje

MČR ve vyprošťování osob z     havarovaných vozidel   – osobní názor starosty 

Vykydala – mezi hasičskými soutěžemi jde o takové „krasobruslení“, menší postřeh 



z Krajského kola. Prohlášení jednoho nejmenovaného představitele HZS, které 

dodává rozhodčí na tuto soutěž,- „Bylo by trapné, kdyby opět zvítězily Velké 

Opatovice.“ Takže si dovedete představit, jaký byl výsledek.

Mezinárodní reprezentace:

MS mládeže Chorvatsko, Čakovec – první úspěch jsme zaznamenali na poli 

organizačním. Aby soutěž mohla proběhnout, je nutné na poslední chvíli dovést z ČR 

překážky, včetně cvičné věže. 

Úspěchy na poli sportovním – dorostenky 1. místo, dorostenci 2. místo celkově, 

největší úspěch v historii.

MS v     PS dospělých Kazachstán, Karakanda   – společná doprava se slovenskou 

reprezentací speciálem Slovenské vlády.

Výsledky – celkově muži 2. místo, ženy 3. místo, jednotlivci ženy 1. místo.

Malá rekapitulace dotací, které získalo sdružení:

Ministerstvo vnitra (MV) cca 25 mil., z toho 18,5 mil. na zajištění provozu kanceláří

MŠMT cca 22 mil.

Reprezentace 8 mil.

Celkem 56 mil.

Mimo to ještě Můj klub 40 mil.

V současné době je zpracována výzva z NSA na pořízení 4 ks FOX a dvou přívěsných

vozíků.

Dále z MV dotace na DA 168, CAS 133, investice na rekonstrukce hasičských 

zbrojnic 53.

Starostka informovala přítomné, že komunikace v rámci Můj klub bude od příštího 

roku možná jen přes datové schránky. Proto apeluje na všechny sbory, aby si datové 

schránky pořídily. Do budoucna nás tato nutnost stejně nemine. Vedení připraví 

metodické materiály na založení dat. Schránek. Krajské sdružení připraví školení na 

toto téma.

Své vystoupení zakončila starostka poděkováním všem, kteří se podíleli na 

organizování VI. Sjezdu a poskytli svoji pomoc obcím postiženým tornádem. 

Poděkování samozřejmě patří všem, co se podíleli na bohaté činnosti sdružení.

Ekonom sdružení bratr Sojka informoval o stavu hospodaření sdružení v roce 2021 a 

přípravách rozpočtu na rok 2022.



Velmi zkráceně díky úspoře nákladů na pořádání sjezdu a odložením některých akcí, 

je předpoklad, že hospodaření sdružení za rok 2021 skončí v přebytku cca 500 tisíc.

Příprava rozpočtu na rok 2022 vychází z roku 2019. Vše ale záleží na dotacích, na 

které dosáhneme v roce 2022.

Vnitroorganizační Josef Orgonik seznámil přítomné s následujícími materiály – 

Organizační zajištění VH sborů a okrsků a Zaměřením činnosti SH ČMS 2021+.

Vzhledem ke skutečnosti, že oba materiály jste obdrželi v elektronické podobě, není 

potřeba tyto materiály rozebírat. (nejdůležitější věci se objeví i v usnesení)

Pan Zeman informoval o novinkách v HVP, a.s.

Novým předsedou dozorčí rady je pan Moravec. Pan Kuběna přešel na místo 

generálního ředitele. Velmi špatná situace je v dozorčí radě, kdy ta pracuje 

v minimálním počtu 3 členů. Další snížení by již musela řešit ČNB. Z čísel, která 

zazněla, jsem zaznamenal jen ta, která mně jako laikovi něco říkala. 

Pojišťovna má v současné době 150 tisíc klientů a řeší cca 12 tisíc pojistných 

událostí, zaměstnanců má 116, spolupracovníků 336 a 60 obchodních zástupců. 

75% obchodů realizuje pře makléřské sítě.

HVP,a.s. řeší škodu po tornádu ve výši 36 mil. Z toho jde 20 mil. Na vrub HVP a 16 

mil. Na vrub zahraničního zajišťovatele. 

Celkové řešení pojistných událostí je na výši roku 2020.

V rámci SH ČMS má pojišťovna uzavřeny tři rámcové smlouvy.

1. smlouva mezi SH ČMS a HVP,a.s. se v současnosti upravuje

2. smlouva o spolupráci mezi SDH a HVP,a.s. cca 4.900 smluv – žádné změny

3. smlouva mezi OSH a HVP,a.s. připravuje se úplně nová smlouva.

Na závěr nás pan Zeman seznámil se skutečností o svolání mimořádné valné 

hromady HVP,a.s.

V současné době disponuje HVP,a.s. finanční jistinou ve výši 319 mil. (požadavek 

ČNB 240 mil.). Část této jistiny je ve formě nemovitého majetku (Bílé Poličany a 

nemovitost v Praze Michli). ČNB preferuje finanční jistinu před nemovitostmi. 

V současné době se objevil zájemce o odkup nemovitosti v Praze Michli (hodnota 

cca 119 mil.) HVP, a.s. oslovila jednu advokátní kancelář, aby připravila prodej této 

nemovitosti. Tato skutečnost byla napadnuta minoritním vlastníkem akcií za 

netransparentní průběh.

K této záležitosti se vyjádřila starostka. Sdružení jako majoritní vlastník může tuto 

žádost vetovat. Na doporučení právních poradců projeví sdružení vstřícnost a 

podpoří svolání této mimořádné valné hromady, požadavky svolavatele jsou 



akceptovatelné i ze strany sdružení. Transparentnost prodeje zajistit informováním 

všech akcionářů na web HVP,a.s.

Na mimořádné valné hromady HVP,a.s., do příštího Setkání starostů OSH jsme zvolili

jako delegáta SH ČMS Richarda Dudka a jako náhradníka Josefa Bidmona. Dále jsme 

na doporučení vedení SH ČMS zvolili nového člena dozorčí rady HVP,a.s. a to bratra 

Lišku.

S ekonomickou situací nakladatelství FIRE EDIT, s.r.o. nás seznámil pan Sojka. 

V současné době toto nakladatelství vydává Alarm revue a Hasičské čtení, je 

oprávněný předpoklad, že nakladatelství ukončí rok s vyrovnaným rozpočtem.

Diskuze:

V rámci diskuze jsme byly seznámeni se dvěma projekty v rámci Moravsko-slezského

kraje.

1. Příhraniční spolupráce v rámci odborné přípravy zásahových jednotek ČR-SR. 

Projekt byl financován z evropských peněz. Samotný projekt mohl být realizován jen 

předfinancováním půjčkou sdružení ve výši 1 mil.

2. hasičské a lehkoatletické sportoviště, vrhačské sektory, stometrová dráha, cvičná 

věž. Jeden postřeh - starosta OSH je i starostou jedné ostravské části. Projekty na 

vybavení tohoto hřiště byly před časem zaslány všem SDH.

Starosta OSH BM požádal vedení sdružení o pomoc při zajištění mobilních dat, které 

by se daly používat při zajišťování soutěží, např. přístup do Centrální evidence.

Na tento příspěvek reagoval Jaroslav Salivar, v současné době vedení jedná s O2 a 

součástí jednání je i tento problém.

Na závěr vystoupila starostka a ještě jednou všechny požádala o vyřízení poděkování

všem členům SH ČMS za jejich aktivní práci.


