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Účast členů na sněmu:  

 V době zahájení sněmu čítala ČAHD celkem 156 členů, přítomno bylo 75 (48,08%), dalších 

31 členů bylo zastoupeno na základě písemného pověření, celkový počet mandátů na sněmu 

v době jeho zahájení byl 106 (67,95%). 

 Po přijetí nových členů je celkový počet členů 178, fyzicky přítomno 86 (48,31%), dalších 

35 členů je zastoupeno na základě písemného pověření, celkový počet mandátů na sněmu 

je 121 (67,98%). 

USNESENÍ  

XVIII. SNĚMU ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ  

konaného 29. listopadu 2013 v Brně 

 

 Sněm bere na vědomí: 

a) přehled návrhů žádostí o přidělení grantů pro rok 2014 

b) přehled návrhů na zapojení ČAHD do projektů 

c) diskusní příspěvky 

d) ukončení členství z důvodu úmrtí člena: Stanislav Kozák, 

e) ukončení členství u členů na základě jejich žádosti: Petr Faster, Leo Haužvic, Leona 

Ošlejšková, Vladimír Vysocký 

 Sněm schvaluje: 

a) zprávy o činnosti orgánů ČAHD 

b) zprávu o hospodaření v roce 2012 

c) zprávu o plnění grantů v roce 2013 

d) zprávu dozorčí rady 

e) přijetí nových členů: Bc. Iva Brejzová, Ing. Zdeněk Cáp, Mgr. Stanislav Cihelník, 

Michal Dostál, Michal Gabriška, Miloslav Havlík, Jaromír Hladký, Mgr. Lubomír 

Hošek, Ing. Zdeněk Jalůvka, Petr Jindra, Mgr. Štěpán Kavan Ph.D., Zdeněk Laube, 

Vladimír Lipták DiS., Josef Novák, Ing. Břetislav Obšil, Jaroslav Olbert, Ing. Jana 

Oroszová, Ing. Lenka Rašovská, Petr Sedlecký, Bohdan Sýkora, Miroslav Tlapa, 

Ladislav Vakula 
f) pozastavení členství v ČAHD: Janu Bílovi, 

g) změny názvů odborných skupin na nové:  

a. Odborná skupina technických činností 

b. Odborná skupina represe a IZS 

c. Odborná skupina prevence a ochrany obyvatelstva  

d. Odborná skupina informatiky 

e. Odborná skupina historie  

h) s účinností od 1.1.2014 změny ve stanovách ČAHD v intencích předneseného 

návrhu a přílohy č. 10 zápisu. 

i) změny v pravidlech pro udělování medailí a plaket ČAHD v intencích předneseného 

návrhu a přílohy č. 11 zápisu. 

j) nové složení rady ČAHD: 

Ing. Vladimír Vlček – prezident 

Ing. Petr Ošlejšek – viceprezident 

Ing. Zdeněk Nytra – sekretář 

Ing. Jiří Pokorný - vedoucí OS prevence a ochrany obyvatelstva 

Ing. Marek Sobek - vedoucí OS skupina represe a IZS 
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Ing. Martin Žaitlik – vedoucí OS technických činností 

Ing. Petr Majer- vedoucí OS informatiky 

Ing. Jiří Horáček – vedoucí OS historie 

Sněm ukládá radě: 

a) pokračovat v realizaci započatých projektů v národní a mezinárodní úrovni a 

pokračovat v hledání možnosti financování ČAHD, včetně zapojení ČAHD do 

národních a mezinárodních projektů za účelem rozvoje požární ochrany, IZS, 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení  

b) pokračovat v realizaci spolupráce s MV GŘ HZS ČR a HZS krajů v intencích 

uzavřené rámcové smlouvy 

c) aktivně usilovat o zapojení ČAHD do projektu TEKOBE 

d) projednat se členy, kteří nemají uhrazeny členské příspěvky, jejich uhrazení.  

 

 

 

 

 Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.     Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.

    viceprezident ČAHD                          prezident ČAHD  


