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Účast členů na sněmu:  

 V době zahájení sněmu čítala ČAHD celkem 180 členů, přítomno bylo 84 (46,6%), dalších 

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

v době jeho zahájení byl 128 (71,11%). 

 Po přijetí nových členů je celkový počet členů 185, fyzicky přítomno 87 (47,02%), dalších 

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

je 132 (71,35%).  

 

USNESENÍ  

XX. SNĚMU ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ  

konaného 27. listopadu 2015 v Brně 

 

 Sněm bere na vědomí: 

a) přehled návrhů žádostí o přidělení grantů pro rok 2016 

b) přehled návrhů na zapojení ČAHD do projektů 

c) diskusní příspěvky 

 

 Sněm schvaluje: 

a) zprávy o činnosti orgánů ČAHD 

b) zprávu o hospodaření v roce 2014 

c) zprávu o plnění grantů v roce 2015 

d) zprávu dozorčí rady 

e) přijetí nových členů: Martin Jedlička, Adam Fuksa, Ing. Iva Karafiátová, František 

Ondrašík, Jiří Rogowski 
f) s účinností od 1.1.2016 stanovy ČAHD v intencích předneseného návrhu a přílohy 

č. 8 zápisu. 

 

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

d) učinit kroky k zapsání ČAHD do EU Transparency Register  

e) učinit kroky k zapsání ČAHD do seznamu výzkumných organizací, Rada ČAHD 

zpracuje a po projednání schválí nezbytné dokumenty k zápisu do seznamu 

výzkumných organizací  

f) uzavřít dohodu o spolupráci mezi ČAHD a VŠB-TU Ostrava, Fakultou 

bezpečnostního inženýrství  
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