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Účast členů na sněmu:  

 V době zahájení sněmu čítala ČAHD celkem 196 členů, přítomno bylo 65 (33,1%), dalších 

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

v době jeho zahájení byl 142 (72,4%). 

 Po přijetí nových členů je celkový počet členů 206, fyzicky přítomno 69 (33,4%), dalších 

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

je 146 (70,8%).  

USNESENÍ 

XXIII. SNĚMU ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ  

konaného 22. února 2019 v Brně 

 Sněm bere na vědomí: 

a) přehled návrhů na zapojení ČAHD do projektů a grantů 

b) přednesené diskusní příspěvky 

 Sněm schvaluje: 

a) zprávy o činnosti orgánů ČAHD a odborných skupin 

b) zprávu o hospodaření ČAHD v roce 2017 

c) zprávu o hospodaření ČAHD v roce 2018 

d) zprávu dozorčí rady ČAHD 

e) rozpočet ČAHD na rok 2019 

f) přijetí nových členů:  

Zdeněk Bělík, Jan Buriánek, Marek Gašparín, Michal Chmelík, Michael Novák, 

Martin Pliska, Pavel Velička, Štěpán Pošík, Libor Antonín 

g) s účinností od 23.2. 2019 „Směrnici České asociace hasičských důstojníků k plnění 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů“ 

h) Ukončení členství na základě neplnění podmínek členství, uvedených ve 

„Stanovách ČAHD“. V případě, že nebude ke dni 31.5.2019 uhrazen členský 

příspěvek za minulá období, bude ke dni 1.6.2019 ukončeno členství těmto členům 

ČAHD: (neveřejné) 

 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 neuhradili členské příspěvky jejich uhrazení, 

d) zajistit možnost úhrady členských příspěvků bezhotovostním převodem na účet, 

e) zajistit povinnosti směrem k ochraně osobních údajů členů ČAHD, včetně zajištění 

souhlasu členů s evidencí jejich osobních údajů,   

f) vytvořit systému kontaktních osob v jednotlivých krajích, které zprostředkují 

předávání informací jednotlivým členům ČAHD.  
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