
Ještě jednou všem přeji dobrý den, a na úvod děkuji SDH Šumavské Hoštice za zajištění 

dnešního jednání 

 

A nyní již k roku 2017. Členskou základnu ke dni 31.12.2017 tvořilo 5126 členů 

registrovaných ve 113 sborech. Pořád tudíž můžeme hovořit o tom, že základna má mírně 

stoupající tendenci. V hlášence za rok 2017 OSH vykazovalo celkem 649 mladých hasičů ve 

věku od 3 do 18 let. Předešlý rok to bylo 618 mladých hasičů, v roce 2012 pak 577 mladých 

hasičů. Těší mě, že v době kdy děti zajímá pouze počítač a internet u nás zaznamenáváme 

sice mírný, ale přeci jenom, nárůst v členské základně mladých hasičů.  

 

Už loni jsem vás ve své správě upozorňovala na skutečnost, že nás čeká ukončení činnosti u 

sborů, kde neproběhla přeregistrace na soudu. Původně se jednalo o čtyři sbory, ale ve 

Stožci se podařila situace zvrátit, sbor je dnes přeregistrován, proběhla v něm valná 

hromada, má zvolené statutární a výkonné orgány a dokonce starosta sboru je přítomen 

mezi námi. Vítám mezi nás bratra Radka Jecha a přeji mu hodně sil a odhodlání do jeho 

práce. Ukončení činnosti musíme ve sborech Kvilda, Lštění a Bohunice a k mé lítosti na 

žádost členů i u SDH Čábuze, kde přeregistrace sice proběhla, ale současných 11 členů již 

nechce v činnosti pokračovat. Ze situací ve třech prvně jmenovaných jsem vás podrobně 

seznámila v loňské zprávě a tak se zde nebudu opakovat. Podání návrhu VV SH ČMS na 

zrušení těchto organizačních jednotek bude součástí návrhu usnesení.  

 

Nyní si probereme, co máte ve svých podkladech pro dnešní jednání. Nejprve vyřešme snad 

jednou pro vždy požadavek, abychom podklady zveřejňovali 14 dní dopředu, aby se sbory 

mohly na jednání připravit. Slíbila jsem na loňském shromáždění, že budu o této věci 

uvažovat. S konečnou platností říkám, že za současného stavu to není možné. Ani na 

ústřední úrovni nedostávám zprávy starosty nebo jednotlivých rad dopředu. To co 

dostávám, jsou dluhy, které mají OSH vůči ústředí, položkový rozpočet a případné letáky od 

HVP, nebo například jiných spolků, které nás žádají o spolupráci.  

Až vláda splní své sliby, které nám rozdala na našem sjezdu, že najde prostředky na 

pracovníky okresních sdružení a my budeme mít zpátky placeného pracovníka na plný 

úvazek, tak jsem ochotna o tom diskutovat. Dnes všichni na okrese pracujeme na dohodu o 

provedení práce s velmi omezenými časovými možnostmi. Za současného stavu říkám NE. 

Rozpočet jsme spolu s  Miriam dodělala a tiskla v pátek, stejně tak hospodaření, plán práce 

jsem doplňovala na žádost vedoucího odborné rady v pondělí, jednotlivé zprávy dopisovali 

vedoucí včera, někteří i dnes. Stejně tak i já, v týdnu jsem dělala průběh jednání, návrh 

usnesení, organizační záležitosti, řešili jsme na OSH GDPR a ke své zprávě jsem se dostala 

včera a dnes ráno. Také už jste zažili, že jsem si jí nestihla připravit a povídala jsem vám jí 

tady z patra. Připomínám, že před mým starostováním shromáždění pravidelně 



neprobíhalo, byť to udávají stanovy. Někam jsem to posunula a víc to posouvat již 

nedokážu. Teď už opravdu k obsahu materiálů. 

- směrnici pro konání prvních kol a informace ke druhému kolu – tisková  chyba ve 

čtvrtém odstavci, prosím opravte si datum 19.05.2017 na datum 19.05.2018 

 

- výsledková listina okrskové soutěže v požárním sportu, dáváme všem sborům i 

přesto, že je potřeba jediný výtisk na okrsek, to proto, aby alespoň jeden sbor 

nezapomněl na tuto listiny v den konání okrsku a výsledky se nám vracely ve stejném 

formalizovaném zápisu, který nemusíme luštit. Prosím nezapomínejte odevzdávat i 

přihlášky, kvůli zadávání sportovců do evidence, připomínám vazbu na dotace. 

 

- dále pro vás byly připraveny podklady od Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., zde bych 

se malinko pozastavila, patříme k okresům, kde pojištěnost našich členů od naší 

Hasičské vzájemné pojišťovny není zrovna vysoká. HVP přitom nabízí komplexní 

strukturu jednotlivých pojistek a členům SH ČMS v rámci uzavření pojistky nemalé 

slevy. V neposlední řadě je potřeba zmínit skutečnost, že z každé pojistky, kterou 

uzavře člen SH ČMS, nebo jeho rodinný příslušník, plyne pro sbor ve kterém je 

členem následná každoroční provize ve výši 7,5%. Podmínkou je aby pokud Váš člen 

uzavírá pojistku u HVP nahlásil, že je členem vašeho sboru. Sbor potřebuje uzavřít 

s HVP smlouvu o spolupráci, což je formální záležitost. Na webových stránkách 

zveřejníme seznam sborů, které již tuto smlouvu mají uzavřenou. V podkladech které 

jsme obdrželi od HVP, jsou na konci uvedená telefonní spojení zástupců HVP, kteří 

vám ochotně budou ku pomoci v případě potřeby. 

 

- Pracovnice kanceláře sestra Markéta Tischlerová pro nás všechny připravila plakát ke 

druhé sbírce, kterou OSH za spolupráce s HZS územní odbor Prachatice pořádá pro 

dětský domov v Žíchovci. V loni jsme sbírali hračky a oblečení, letos sbíráme ponožky. 

Při předání první sbírky jsme se od ředitele dětského domova dozvěděli, že jsou to 

právě ponožky a spodní prádlo, kterého mají nedostatek. Spodní prádlo se nám 

pravda sbírat nechtělo, ale téměř okamžitě mě napadla spojení „PONOŽKY NA 

NOŽKY“, které je motem naší sbírky. Pojďte se zapojit, když se nám povede posbírat 

dostatečné množství, mohli bychom podělit například i dětský domov v Korytě, 

pokud bude mít zájem. Je nás 113 sborů, bez 4 zrušených 109, kdyby se v každém 

sboru našly patery nové ponožky, znamenalo by to 545 párů ponožek. A protože 

naším vyřčeným cílem na plakátě je 555 začnu tuto sbírku já, 10 novými páry 

ponožek, zbytek je už na Vás všech, já Vás prosím, abyste se do sbírky zapojili. Není to 

omezeno 5 páry za sbor, pravděpodobně se najde sbor, který se nezapojí, a tak pokud 

darujete víc párů, zaplníte nezapojený sbor. Dobrovolní hasiči se vyznačovali vždy 

velkou měrou solidarity a já věřím, že to společně dokážeme. 



- Dalším materiálem, který máte obsažený v podkladech pro dnešní jednání je 

„Přihláška a evidenční karta“, „Přestupní karta“ a vzor odhlášení členů SDH. Jistě jste 

všichni v médiích zaznamenali, že se na nás valí další předpis spojený s Evropskou unií 

tzv. GDPR, je to předpis upravující nakládání s osobními údaji. Z ústředí jsme obdrželi 

na OSH dopis, že nemusíme mít obavy, protože našich spolků se to prý nebude téměř 

týkat, že pro nás to nepřináší téměř žádné změny. Všichni současní pracovníci okresu 

se shodli na tom, že s tímto tvrzením se nemůžeme ztotožnit. Na okrese tak nastaly 

určité změny, a mi doporučujeme i vám, nižším organizačním článkům, které bychom 

měli metodicky řídit, abyste tento předpis nepodceňovali. V současné době to 

znamená to, že bude striktně požadováno, aby přihlašující se člen projevil svou vůli 

k přihlášení do sboru svým podpisem na „Přihlášce a evidenční kartě“, kde zároveň 

podepisuje souhlas se zpracováním a zveřejňováním svých osobních údajů. Po 

přihlášení tohoto člena na OSH, vám bude Přihláška a evidenční karta vrácena k vaší 

archivaci. Toto není nic nového  v našich předpisech. Vy byste měli evidovat své členy 

a tato karta vám k tomu slouží. OSH prostřednictvím pracovnice Markéty Tischlerové 

zpracuje vnitřní směrnici pro nakládání s osobními údaji. Tato pracovnice je vám 

v této problematice plně k dispozici. 

 

- Nově jsme pro vás připravili dva zbylé vzory přestupu a odhlášení. Stávalo se nám, že 

člen přestupoval s jednoho sboru do druhého a starostové sborů často o této aktivitě 

nevěděli. Abychom předešli těmto praktikám „Přestupní karta“ obsahuje seznámení 

s odchodem a příchodem v obou dotčených sborech. Stává se ale i to, že starosta 

sboru odkud člen odchází, řekl: „Já tě nepustím!“ V takovém případě bude pracovnicí 

kanceláře ověřena telefonicky skutečnost, že byl o přestupu informován a přestup 

bude proveden. Záznam o telefonu bude poznamenán na kartě místo podpisu 

starosty, který odchod odmítá potvrdit. Nelze nikomu bránit v ukončení členství ani 

v odchodu do jiné organizační jednotky, pokud ho v této organizační jednotce chtějí. 

 

- Posledním vzorem je odhlášení členů. Každoročně vám zde říkáme, že odhlášení 

neprobíhám prostřednictvím hlášenky. Vyplníte hlášenku, tu odevzdáte v průběhu 

ledna a strašně se divíte, že po vás chceme zaplatit za členy, které jste na ní uvedli, že 

umřeli, nebo že jste je odhlásili. Pokud jste je v průběhu roku skutečně odhlásili, nebo 

pokud jste úmrtí oznámili v průběhu roku kanceláři OSH pak je to v pořádku a tyto 

informace mají evidenční charakter v podobě sumáře především pro vás, protože 

jedno paré hlášenky byste taktéž měli uchovávat pro potřeby sboru. Pokud jste tak 

učinili až v průběhu ledna pouze prostřednictvím hlášenky, není to v pořádku a 

k odhlášení nedošlo. Naposledy hlášenka má funkci sumáře, nikoliv odhlášení a navíc 

je na OSH  podávána až v průběhu ledna, zatímco předpis členských příspěvků je 

k 31.12. předešlého roku. Pokud dorazíte na OSH 01.01. že chcete člena odhlásit 



budete povinni za něj zaplatit celý rok. Nemáme členství a příspěvek za něj rozdělen 

na denní dávku, jedná se o roční příspěvek, hrazený bez ohledu na počet dní, které 

pak člen v daném roce ve sboru setrvá. Pokud se někdo odhlásí 01.07., tak mu také 

nevracíme polovinu příspěvku. Je to stejně nastaveno u všech jiných spolků 

s rozdílem toho, že členský příspěvek u jiných spolků jsou mnohem, mnohem vyšší. 

  

- Dalším podkladem jsou organizační změny. Ty se skládají ze tří částí. V první části 

máte informaci ke změně pracovníků v kanceláři OSH. V druhé části máte informace 

k výměně průkazů a ve třetí části máte informace vzešlé ze schůze OORR. K části 

první - v listopadu jsem se rozhodla pro dlouhodobou nemoc sestry Miriam Hůrské 

rozdělit práci v kanceláři, mezi Valerii Soukupovou, Markétu Tischlerovou a část 

zůstala ponechána Miriam. Následně mě sama Miriam Hůrská oslovila v měsíci lednu, 

že by chtěla práci v kanceláři ze zdravotních a osobních důvodů ukončit. Umluvila 

jsem jí, aby když se mnou začínala, aby také společně se mnou skončila, dotáhla se 

mnou volební období. Domluvila jsme se s Miriam, že nadále bude pro OSH 

zpracovávat účetnictví a dotace. Nebude však již pracovat v kanceláři. Na její místo 

byla jmenována sestra Libuše Tremmelová. Finanční záležitosti ohledně pracovníků 

na OSH rozeberu spolu s rozpočtem. V tomto podkladu máte také telefonní čísla na 

pracovnice kanceláře, úřední hodiny a změněnou emailovou adresu. V souvislosti se 

zmiňovaným GDPR si tam připište telefon na Markétu Tischlerovou 606 054 649.  

- Výměnou průkazů a informacemi z OORR se nebudu podrobně zabývat, bude na to 

prostor v diskusi a ve zprávě této rady. 

   

- ve Vašich podkladech máte uzavřenou statistiku požárovosti za rok 2017, ke které se 

určitě vyjádří ve svém vystoupení pan ředitel HZS   

  

- posledními podklady pak jsou plán práce OSH Prachatice na rok 2018 a Rozpočet na 

rok 2018 a 2019 spolu s hospodařením OSH za rok 2017. Takže nyní si probereme 

hospodaření. Vracím se k odchodu Miriam. Vzhledem k tomu, že jsme národ 

masírovaný médii, tak se našli lidi, kteří si hned rozkradení finančních prostředků 

v jiném okrese stáhli na nás. A dostali se ke mně dotazy tipu, jestli Miriam nebyla 

odvolaná pro zpronevěru. Nikoliv, jak uslyšíte ve zprávě o hospodaření, nám peníze 

nechybí, ale naopak nepřebývají, ale zdůrazňuji, přibývají. Viz zpráva o hospodaření 

připravená sestrou Ing. Miriam Hůrskou. Při odchodu pracovnice bylo hospodaření 

podrobeno z mé strany kontrole, ta bude mít po uzavření účetnictví ještě druhou 

část, kdy údaje ze zprávy srovnám s účetními doklady. Předpokládám, že mnohem 

důslednější kontrolu pak provede OKRR, která je k tomu určena. V případě mé 

kontrolu, já kontroluji tak trochu sama sebe, protože jsem statutárním orgánem, 



který v důsledku nese za hospodaření odpovědnost. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ VIZ 

MATERIÁLY 

 

Od materiálů se dostávám k činnosti VV OSH. Ten v roce 2017 sešel oficiálně celkem 3 krát 

na svých řádných jednáních. VV OSH na svých jednáních řešil jako každoročně, alokaci 

finančních prostředků a dotací, termíny jednotlivých akcí a jejich zajištění, informace 

z jednání organizačně vyšších orgánů sdružení a jiné další běžné záležitosti. Jednotlivé 

zápisy z řádných jednání jsou k dispozici na webových stránkách OSH.  

 

Dále je ohledně organizačních věcí potřeba probrat shromáždění představitelů. To by se 

mělo konat vždy ohledně uzavření předešlého roku, schválení jednotlivých zpráv a schválení 

plánu práce a rozpočtu na rok následující, tak jak jste zvyklí a jak se u nás na okrese koná 

většinou v průběhu března. V roce 2019 toto shromáždění bude mít ovšem ještě úkol 

připravit podklady pro jednání volebního shromáždění v roce 2020 a to není možné téměř 

s ročním předstihem. Proto VV OSH Prachatice navrhuje, aby se shromáždění představitelů 

v roce 2019 konalo až v průběhu měsíce listopadu s tím, že ohledně rozpočtu bude OSH 

pracovat s provizorním rozpočtem. To znamená, že budou použity částky z rozpočtu 

předešlého  roku a nebudou probíhat investiční výdaje mimo výdajů, které mohou uvolnit 

výkonné orgány bez schválení rozhodovacích orgánů. Ohledně plánu práce by pak dnešní 

shromáždění v usnesení zavázalo VV OSH připravit na konci roku 2018 plán práce pro rok 

2019 v rozsahu běžných každoročních akcí, tento plán by zveřejnil na webových stránkách 

OSH, tak aby se k němu mohly jednotlivé sbory vyjadřovat. Rozhodnutí jestli se tak stane 

bude probíhat prostřednictvím dnešního usnesení a je věcí případné diskuse.    

 

A protože už jsem hovořila dost, tak předměty činnosti jednotlivých odborných rad, 

ponechám na nich, abyste nemuseli poslouchat vše dvakrát. Je bezpředmětné, abych se ve 

své zprávě věnovala sportu, mladým hasičům, prevenci a represi, protože o těchto 

záležitostech vás budou podrobně informovat vedoucí jednotlivých odborných rad.  

 

Zprávu za rok 2017 zakončím poděkováním všem sborům, které se organizačně podílely na 

jednotlivých akcích okresu. Doufám, že na nikoho nezapomenu. 

SDH Netolice – shromáždění představitelů sborů za rok 2016 

SDH Zbytiny – jarní kolo hry Plamen, ročníku 2016/2017 

SDH Vitějovice – okresní kolo v požárním sportu Ž II a M II 

SDH Tvrzice – školení vedoucích a rozhodčích mládeže a podzimní kolo hry Plamen, nově 

probíhajícího ročníku 2017/2018 

SDH Vlachovo Březí – zajištění časomíry, zajištění stravy na okresním kole soutěže 

v požárním sportu Ž I a M I, školení rozhodčích PS 

SDH Zdíkov  - školení preventistů 



 

Poděkování patří také sborům, které zajišťují jednotlivé pohárové soutěže v rámci PHL. Tady 

si dovolím zmínit SDH Žitnou, kde se pohárová soutěž v rámci PHL konala poprvé. Byla jsem 

na soutěži přítomna a musím konstatovat, že byla zajištěna perfektně. Žitné vyšlo počasí, 

což dělá také velkou část úspěchu, ale myslím, že všichni přítomný mi musí dát za pravdu, 

že organizačně to bylo zajištěno bezchybně. Takže si dovolím Žitné coby nováčkovy 

v pořádání PHL poděkovat individuálně. DĚKUJI MOC.  

A v neposlední řadě patří poděkování Ing. plk. Milanu Rabovi za vzájemnou spolupráci 

s územním odborem HZS. 

 

Poslední poděkování patří Vám všem, za vaší celoroční práce. DĚKUJI. A svou zprávu 

ukončím pozváním za týden do mého domovského sboru do Vlachova Březí, kde proběhne 

setkání dříve narozených hasičů a funkcionářů se starostkou OSH.  

 

děkuji Vám za pozornost starostka OSH Prachatice 

Ing. Bc. Helena Kotrcová  

 


