
Zpráva starostky OSH o činnosti za rok 2018 a 2019 

 

Ještě jednou zdravím všechny přítomné, a na úvod si dovolím poděkovat SDH Vitějovice za zajištění 

dnešního jednání. Má zpráva bude oproti předešlým rokům stručnější, slibuji Vám, že o to rozsáhlejší bude 

má zpráva na jaře při shromáždění delegátů, kde budeme hodnotit předešlé pětileté období a já si dovolím 

zhodnotit celé své působení ve funkci starostky OSH Prachatice, které na shromáždění delegátů ukončím.  

 

A nyní již k roku 2018 a 2019. Členskou základnu ke včerejšímu dni tvořilo 5 135 členů registrovaných ve 

110 sborech. Z hlášenky za rok 2018 lze vyčíst, že to bylo 4 956 členů registrovaných ve 110 sborech. 

 

V roce 2018 jsme zaznamenali přechodný pokles z 5126 členů na 4956 členů. Tento pokles nebyl způsoben 

skutečným poklesem členské základny, ale pokračováním nápravy nedostatků v centrální evidenci. Ještě 

stále nejsme v této věci na konci cesty a potřebujeme součinnost jednotlivých sborů. Je ve vašem zájmu, 

abyste prováděli průběžnou kontrolu své členské základny, včas odhlašovali zemřelé členy, zaniklé členství 

a přihlašovali členy nové. K přihlašování nových členů se ještě ve své zprávě vrátím. 

 

V roce 2019 znovu členská základna rostla, takže v podstatě stále můžeme hovořit o mírně stoupající 

tendenci. Podstatným ukazatelem evidence členské základny je fakt, že nám stále narůstají počty mladých 

hasičů.  

        

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.  

 

Nyní si probereme, co máte ve svých podkladech pro dnešní jednání a co to obvykle bývá a vy to tam 

nenajdete.  

 

- Ve svých materiálech nenajdete směrnici pro konání prvních kol a informace ke druhému kolu, 

které běžně na shromáždění představitelů od nás vždy obdržíte, ta očekávejte až na jaře při 

shromáždění delegátů 

- vzhledem k tomu, že se scházíme na podzim a naše dnešní jednání je v podstatě přípravným 

jednáním shromáždění delegátů zaměřili jsme podklady tohoto shromáždění tímto směrem 

- ve svých podkladech najdete návody a vzory k uskutečnění VVH na úrovni sborů a okrsků, přehled o 

majetku, vzor vyplnění přihlášky MH který dovrší 18 let, registrační list oddílu a registrační list 

kolektivu MH, návrh na udělení vyznamenání, podrobněji o těchto materiálech bude hovořit 1. 

náměstkyně v bodě různé 

- dále v materiálech najdete plán práce, který je samostatným bodem dnešního jednání 

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

následnou provizi pro sbory z každé uzavřené pojistky člena sboru nebo jeho rodinného příslušníka. 

Zde bych se chtěla pozastavit u odpovědnostní pojistky, kterou HVP nabízí sborům. Jedná se o 

pojištění nepostupových hasičských soutěžích, plesů, zábav a jiných akcí včetně pojištění movitého 

majetku stanů. Při variantě pojištění újmu na zdraví ve výši 1 mil, škody na majetku ve výši 1 mil a 

škody na movitých věcech, stanech ve výši 200 tisíc je roční pojistné ve výši 1.475,-Kč bez 

spoluúčasti pojištěného. Jistě jste zaznamenali změnu ve stanovách, kdy statutárním orgánem 



sboru byl původně výbor, po změně je statutárním orgánem pouze starosta sboru. Odpovědnost za 

škodu tak byla původně na kolektivním orgánu, nyní je na jediné osobě, a to starostovi sboru. 

Doporučuji Vám, abyste přistoupili k uzavření těchto odpovědnostních pojistek u HVP. Já budu 

jednoznačně prosazovat uzavření této pojistky na úrovni okresu pro ochranu budoucího nového 

starosty. Dluhem, který vůči Vám okresní sdružení má, je seznam sborů, které mají s HVP uzavřenou 

smlouvu o spolupráci. Na naši obhajobu uvádím, že jsme o tento seznam žádali a do dnešního dne 

ho nemáme. Budeme tento seznam urgovat. U prezence si můžete vyzvednout ještě srovnání HVP 

odpovědnostních pojistek, pokud je uzavíráte pro jednotlivé akce a pokud uzavřete celoroční 

pojistku. 

- ve Vašich podkladech pro dnešní jednání máte uzavřenou statistiku požárovosti od HZS, ke které se 

určitě vyjádří ve svém vystoupení pan ředitel HZS   

- posledními podklady pak jsou dvě tabulky, které rozeberu v bodu jednání příprava shromáždění 

delegátů 

 

Od materiálů se dostávám k činnosti VV OSH. Ten se v roce 2019 sešel fyzicky 3 krát, jednou jednal per 

rolllam a jedno jednání je připraveno na měsíc prosinec kdy VV OSH bude řešit především jednotné mašiny 

na PHL a časomíru. 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. Kromě běžných záležitostí VV OSH dne 29.10.2019 projednal na svém jednání 

připravovanou změnu stanov. Na stránkách dh.cz je otevřena celosvazová diskuze, kam můžete přispět 

svými připomínkami. Jednotlivé zápisy z jednání VV OSH jsou k dispozici na webových stránkách OSH.  

 

Sliby vlády, že najde prostředky na pracovníky okresních sdružení a my budeme mít zpátky placeného 

pracovníka na plný úvazek, jsou ty tam. Prostředky se našly pouze na pracovníky na úrovni krajů. Pro nás to 

znamená, že i nadále zůstaneme v režimu dohody o provedení práce zajišťující chod okresního sdružení za 

pouhých 2,5 hodinách týdně. Asi jste zaznamenali, že v kanceláři okresního sdružení začala pracovat 

Helenka Šandová z SDH Žitná. Své práce se dle mého názoru zhostila velmi dobře a já jí přeji, aby se jí práce 

líbila, a na Vás apeluji, abyste na ni byli hodní. Není to práce jednoduchá a není ani zrovna královsky 

zaplacená. Helenko DĚKUJI za to, s jakým nasazením si se této práce zhostila.  

  

Na začátku své zprávy jsem slibovala, že se vrátím k přihlašování nových členů. Minulý víkend jsem byla 

v Přibyslavy obnovovat kvalifikaci vedoucího mládeže I. stupně. V bloku školení byl mimo jiné uváděn 

příklad, kdy na okrskovou soutěž byl na přihlášce uveden člověk, který nebyl členem SH ČMS. Při soutěži 

utrpěl vážný úraz. Vystříkl si oko. Jednalo se o osmnáctiletého kluka, který měl těsně před maturitou. Oko 

mu zachránili, dnes vidí pouze černobíle a vznikl spor o to, kdo je za úraz odpovědný. Věc není k dnešnímu 

dni dořešena. Předpokládám, že určitá míra odpovědnosti bude na vedoucím družstva, který musel vědět, 

že soutěžící není členem SH ČMS, ale nelze vyloučit ani odpovědnost starosty vysílajícího SDH. Jednoznačná 

spoluodpovědnost bude na samotném závodníku, který ale bude jednoznačně operovat tím, že nevěděl, že 

musí být členem. Nevidím zde moc prostoru na plnění z úrazové pojistky pro členy SH ČMS ale ani na plnění 

z odpovědností pojistky, o které jsme zde hovořili. Tady se totiž bude prokazovat úmysl a v takovém 

případě pojišťovna nikdy neplní. Nepodceňujte prosím to, kdo sbor reprezentuje. Osmdesát korun odvodu 

za členství nestojí za následné případné problémy vzniklé z újmy na zdraví a škodě na majetku.  Při 

vyplňování sportovců soutěží se ukázalo, že tyto praktiky jsou používány i u nás na okrese.         

  



Sport, mladé hasiče, prevenci a represi uslyšíte ve zprávách odborných rad. Ohledně hospodaření ještě 

prostor dostanu, takže myslím, že z mé strany vše podstatné bylo řečeno.  

 

Jako vždy svou zprávu zakončím poděkováním všem sborům, které se organizačně podílely na jednotlivých 

akcích okresu. Protože dnešní zpráva by měla být za roky 2018 a 2019 byl by výčet sborů pořádající 

jednotlivé akce velmi dlouhý. Strašně nerada bych na někoho v tom dlouhém výčtu zapomněla, takže mé 

poděkování bude anonymní. Děkuji všem sborům, které se podílely na jednotlivých akcích OSH v roce 2018 

a 2019. V neposlední řadě patří mé poděkování také Ing. plk. Milanu Rabovi za vzájemnou spolupráci 

s územním odborem HZS. 

 

Poslední poděkování patří Vám všem, za vaší celoroční práce. DĚKUJI. Vyřiďte prosím mé poděkování doma 

ve sborech při konání výročních valných hromad.   

 

děkuji Vám za pozornost starostka OSH Prachatice 

Ing. Bc. Helena Kotrcová  


