VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ, o.s.
ZA ROK 2011

V Ostravě dne 25. června 2012

Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
prezident ČAHD

1.

Zápis z XVI. řádného sněmu ČAHD, Senohraby, 9. prosinec 2011
Přítomno 118 členů (76 fyzicky, 42 zastoupeno na základě písemného pověření)
z celkového počtu 150 členů (78,67,3%), sněm je usnášení schopný.

1.1

Průběh jednání

1.1.1 Vladimír Vlček – uvítání, zahájení, přivítání hostů (Ing. Oldřich Lukš – Asociace
velitelů HZS podniku, Ing. Pekar – Česká hasičská jednota, omluvena účast ministra
vnitra, během jednání se dále dostavil Ing. Miroslav Štěpán a Ing. Drahoslav Ryba.)
1.1.2 Minuta ticha za zemřelého člena ČAHD - p. Rulíka
1.1.3 Zdeněk Nytra – řídící sněmu, organizační pokyny, seznámení s programem sněmu
1.1.4 Volba mandátové komise:
Navrženi: Nytra, Žaitlik, Scheibinger - mandátová komise byla zvolena
1.1.5 Volba volební komise:
Navrženi: Kosík, Sobek, Hanuška L. - volební komise byla zvolena
1.1.6 Volba návrhové komise:
Navrženi: Ošlejšek, Čoček, Janošek - návrhová komise byla zvolena
1.1.7 Schválení programu jednání – schválen program sněmu
1.1.8 Přijetí nových členů – Gabriela Čmugrová, Richard Franc, David Jirouš, Radovan
Kočí, Petr Kupka, Pavel Marschal, Tomáš Novák, René Nytra, Jaromír Reger, Milada
Nevrlá) – všichni žadatelé o členství byli přijati.
1.1.9 Zpráva o činnosti rady a prezidenta (Vlček)
-

plnění úkolů z XV. sněmu ČAHD
informace o jednáních rady
Zpráva o činnosti odborné skupiny prevence (Janošek)

1.1.10
-

-

1.1.11
-

granty v roce 2010
fotosoutěž hasiči před i za objektivem, 4 kategorie, vydání stolního kalendáře
„Den požární bezpečnosti“ pátek 13. května 2011
• preventivní akce pro děti
• dny otevřených dveří
• kontrolní akce zaměřené na únikové komunikace v objektech
• průjezd komunikací, stav hydrantů apod..
výstava „Domov a teplo“-Lysá nad Labem, Čtyři dny se záchranáři – garantováno
HZS Středočeského kraje
prezentace na dnech NATO v Ostravě 24. -25. 9. 2011
plán akcí v roce 2011(DPB 13. 4. 2012, preventivní akce, fotosoutěž),
granty v roce 2011
• Propagační materiály pro PVČ
• Multimediální DVD pro výuku instruktorů PVČ
Zpráva o činnosti odborné skupiny IZS a sportu (Sobek)
zprávy o dlouhodobých projektech
• Speciální výcvik hasičů flashover kontejner projekt od roku 2005, vznik
dalších 5 zařízení v ČR– odkaz
• Slezská Harta 2011, zapojení týmů z Polska a Velké Britanie
• Rallye Hamry 2011, organizace soutěže – odkaz
• Hranická věž – soutěž v požárním sportu ve výstupu na věž
• Spolupráce na projektech ČAHD: SIMPROKIM, Výcvik zaměstnanců
OKD HBZ
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Zpráva o činnosti odborné skupiny technické disciplíny (Žaitlik)

1.1.12

V současné době 31 členů, spolupráce s rozhodčími a organizátory soutěží ve
vyprošťování
- Organizace soutěží ve vyprošťování, příprava rozhodčích a organizačních
pracovníků
- 1.4.2011 – jednání s MV GŘ HZS ČR – dohoda o spolupráci při organizaci soutěží
v rámci HZS a JSDH
- kalendář soutěží ve vyprošťování zveřejňovaný na webu ČAHD
- Podíl na zajištění výcviků přípravě hasičů – praktický výcvik ve Škoda a.s. Mladá
Boleslav
- Záměr činností pro rok 2012
1.1.13 Zpráva o činnosti odborné skupiny informatiky (Majer, Ošlejšek)
-

- informace o správě a aktualizaci stránek www.cahd.cz
- příprava e-shopu
1.1.14 Zpráva o činnosti odborné skupiny hasičských veteránů (Horáček)
- spolupráce na zajišťování exponátů do muzea HZS ČR ve Zbirohu
1.1.15 Zpráva o zahraničních aktivitách (Ošlejšek)
•

•
•
•

1.1.16

FEU meeting:
• Kypr,
• Lucemburk,
- diskuse ke změnám v organizaci FEU s ohledem na pozici prezidenta a případně
viceprezidenta
- Volby prezidenta FEU – prezidentem FEU zvolen Dr. Dieter Nuesler.
- spolupráce na projektech FP6/FP7
- spolupráce s dalšími organizacemi
• EUROALARM, EENA, Eurosafe, EFSCA
- Informace o stávajících mezinárodních projektech FEU
• Multicom 112
• Eusar-Med
• Safehotel
• Slovník
- Nové mezinárodní projekty FEU
• Statistika
• Požární prevence
Směrnice EU k pracovní době – revize směrnice
Další aktivity:
• Odborná příprava modulu vysokokapacitního čerpání – Lotyšsko
• Projekt Libye možnosti spolupráce s ČAHD
Informace o projektech s účastí ČAHD:
• národní úroveň
• mezinárodní úroveň
• projekty v rámci FP 7
Volba dozorčí rady ČAHD
•
•
•

Rada ČAHD navrhla tyto členy dozorčí rady: Ing. Čičmancová, Ing.
Kolářík, Ing. Scheibinger
Hlasování: 127 členů hlasovalo pro, 1 člen se zdržel
Dozorčí rada byla schválena
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1.1.17 Zpráva o hospodaření (Nytra)
• Hospodaření v roce 2010
− příjmy: 3 333 803 Kč
− výdaje: 2 368 840 Kč
− zůstatek: 964 963 Kč
• informace o grantech v roce 2011 (Slezská Harta, Rallye Hamry, výukové pomůcky,
požární sport)
• informace o předschválených grantech v roce 2012 (Slezská Harta, semináře
k vyprošťování, propagační materiály, multimediální DVD k PVČ, požární sport)
1.1.18 Zpráva dozorčí rady (Kosík)
informace o provedené kontrole stavu financí ke dni 10.11.2011 – nebyly zjištěny
nedostatky
1.1.19 Předání ocenění ČAHD
•

Medaile ČAHD I. stupně byla udělena těmto členům:
- František Hep
- Jan Bradna
- Dalibor Gosman
- Jaroslav Neuwirth
- Alois Kosík
- Lubica Rážová
• Plakety ČAHD byly uděleny:
- Asociace velitelů HZS podniku
- Česká hasičská jednota
- Ing. Miroslav Štěpán
1.1.20 Diskuse
•

•

Z. Szaszo - Informace o spolupráci při budování expozice historie HZS ČR ve
Zbirohu. Soutěž „Hasičské Tatrování“ – přehlídka vozidel Tatra ve službách hasičů.

•

D. Ryba – generální ředitel HZS ČR, vize HZS ČR v následujícím období s ohledem
na ekonomickou situaci, žádost o pozastavení členství v ČAHD.

•

V. Pekar – poděkování za spolupráci mezi ČHJ a ČAHD.

•

M. Štěpán – poděkování za spolupráci, zhodnocení vývoje HZS ČR.

•

O. Lukš - poděkování za spolupráci mezi Asociací velitelů HZS podniků a ČAHD,
vize další spolupráce. Předání medailí Asociace velitelů HZS podniku.

•

A. Selner – zhodnocení poznatků při výstavbě výcvikového zařízení pro speciální
odbornou přípravu hasičů v podmínkách požáru v uzavřeném prostoru (Flashover).

•
1.2

L. Geleta – informace o činnostech v rámci ŠVZ HZS ČR.
Usnesení 15. sněmu ČAHD, o.s.

1.2.1 Sněm bere na vědomí
a)
b)
c)
d)

přehled návrhů žádostí o přidělení grantů pro rok 2012
diskusní příspěvky
předsedu Dozorčí rady ČAHD: Ing. Čičmancovou
pozastavení členství Ing. Drahoslava Ryby z důvodu výkonu funkce generálního
ředitele HZS ČR
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1.2.2 Sněm schvaluje
zprávy o činnosti orgánů ČAHD
zprávu o hospodaření v roce 2011
zprávu o plnění grantů v roce 2011
zprávu dozorčí rady
přijetí nových členů: Gabriela Čmugrová, Richard Franc, David Jirouš, Radovan
Kočí, Petr Kupka, Pavel Marschal, Tomáš Novák, René Nytra, Jaromír Reger, Milada
Nevrlá
f) členy Revizní rady ČAHD: Ing. Kolářík, Ing. Čičmancová, Ing. Scheibinger
1.2.3 Sněm ukládá radě
a)
b)
c)
d)
e)

a) ve spolupráci s MV GŘ HZS ČR vyvíjet aktivity směřující k rozvoji systému
výcviku hasičů v podmínkách požáru v uzavřených prostorech,
b) ve spolupráci s MV GŘ HZS ČR vyvíjet aktivity směřující k rozvoji systému elearningového vzdělávání ve vazbě na příslušníky HZS a členy JSDH obcí,
c) rozvíjet další spolupráci s Ministerstvem vnitra v oblasti požární ochrany, IZS a
krizového řízení,
d) pokračovat v hledání možnosti financování ČAHD, včetně zapojení ČAHD do
národních a mezinárodních projektů,
e) pokračovat v realizaci započatých projektů v národní a mezinárodní úrovni za
účelem rozvoje požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení,
f) analyzovat stanovy ČAHD s ohledem na status pozastavení členství a členství
příslušníků HZS v generálských hodnostech.
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2.

Granty 2011

2.1

Grant č. 1 Součinnostní výcvik a soutěž složek IZS na vodě – Slezská Harta 2011

• Akce proběhla dne 14. června 2011 na přehradě Slezská Harta za účasti 29 družstev
HZS ČR, ZZS, VZS a zástupce Polska;
• Osobní náklady ve výši 5.000 Kč byly vyplaceny v souvislosti s přípravou výcviku;
• Náklady na pohoštění nebyly žádné;
• Celkové náklady činily 138.934 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu dosáhla 35.000
Kč (25,19 %) a podíl sdružení činil 103.934 Kč, což představuje 74,81 %.
2.2

Grant č. 1 Rallye Hamry 2011 – cvičení a soutěž jednotek požární ochrany v
záchranářských disciplínách

• Soutěž proběhla ve dnech 11. a 12. června 201za účasti 14 družstev;
• Osobní náklady ve výši 4.000 Kč byly součástí podílu sdružení na grantu a představují
práci členů sdružení na přípravě konspektů a realizaci seminářů;
• Náklady na pohoštění nebyly žádné;
• Celkové náklady činily 58.370 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu dosáhla 40.000
Kč (68,53 %) a podíl sdružení činil 18.370 Kč, což představuje 31,47 %.
2.3

Grant č. 5 Zhotovení pomůcek pro odbornou přípravu a podporu zdolávání
mimořádných událostí

• Bylo navrženo a vyrobeno 3.400 karet Pomůcka velitele jednotky požární ochrany (340
sad po 10 ks, cestou GŘ přerozděleno 330 sad) a 340 ks CD – Souhrn metodických
předpisů pro činnost JPO – aktualizovaná verze listopad 2011, 8. vydání (cestou GŘ
předáno a rozděleno 330 ks).
• Osobní náklady ve výši 38.000 Kč byly součástí podílu sdružení na grantu a představují
práci členů sdružení na přípravě konspektů a realizaci seminářů;
• Náklady na pohoštění nebyly žádné;
• Celkové náklady činily 116.540 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu dosáhla 77.000
Kč (66,07 %) a podíl sdružení činil 39.540 Kč, což představuje 33,93 %.
2.4

Grant č. 8 Mistrovství HZS ČR v TFA, další soutěže v TFA a požárním sportu

• Dne 8. října 2011 proběhlo v Praze Mistrovství HZS ČR v TFA;
• V rámci grantu proběhly soutěže v TFA – 11. května 2011 v Olomouci, 16. června 2011
ve Vratimově, 9. července 2011 na Slezské Hartě, 19. srpna 2011 v Horní Lhotě, 10.
září 2011 ve Štramberku, a 18. září 2011 v Ostravě;
• Asociace se podílela na organizaci Společného mistrovství hasičů v požárním sportu
v Ostravě ve dnech 19. až 21. srpna 2011;
• Dále byly uskutečněny soutěže v požárním sportu – Hranická věž 28. července 2011 v
Hranicích a Beskydský pohár 9. září 2011 v Ostravě;
• Bylo uskutečněno vyhodnocení reprezentace v požárním sportu v roce 2011, a to
v Ostravě dne 23. listopadu 2011;
• Osobní náklady ve výši 4.000 Kč byly vyplaceny v souvislosti s přípravou výcviku;
• Náklady na pohoštění nebyly žádné;
• Celkové náklady činily 224.918 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu dosáhla
114.000 Kč (50,69 %) a podíl sdružení činil 110.918 Kč, což představuje 49,31 %.
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3.

Výsledky hospodaření v roce 2011

3.1

Převod z roku 2010
9.170,00 Kč
955.793,23 Kč
964.963,23 Kč

• v hotovosti
• na účtech
• celkem
2.1
•
•
•
•
2.2
•
•
•
•
•
2.3

Výnosy v roce 2011
tržby za vlastní výkony a zboží
přijaté příspěvky celkem
provozní dotace celkem (SR)
výnosy celkem

1.321.000,00 Kč
285.000,00 Kč
266.000,00 Kč
1.872.000,00 Kč

Náklady v roce 2011
spotřebované nákupy celkem
služby celkem
osobní náklady celkem
ostatní náklady celkem
náklady celkem

485.000,00 Kč
1.168.000,00 Kč
155.000,00 Kč
2.000,00 Kč
1.810.000,00 Kč

Zůstatek k 31. prosinci 2011

• v hotovosti
• na účtech
• celkem

29.517,00 Kč
997.360,42 Kč
1.026.877,42 Kč
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