
Zápis ze zasedání valné hromady ze dne 22.6.2012 
 
 
 

Valná hromada OSHP a ZO UBS proběhla 22.6.2012 od 8:30 hod. na stanici HS3. 
 
Za předsednictvo OSHP přítomni: 
Martin Nedvěd, Petr Brabec, Hynek Obroučka, Pavel Varvařovský  
 
Za předsednictvo ZO UBS přítomni: 
Bc. Ladislav Čapek, Martin Nedvěd, Aleš Kocner 
 
Počet zúčastněných členů 16. 
 
 
 
1) Účastníci byli seznámeni s následujícími body jednání mezi odborovými 
organizacemi a vedením HZS Prahy: 
a) Byla podepsána kolektivní dohoda – zásadní změny – změnilo se odměňování odběrů 
krve, výročí doby služby, životní jubilea (zrušeno), ceny ubytování v rekr. zařízeních, 
zastoupení ve výběrových komisích, nové zřízení třetí turnus letního tábora pro malé děti 
od 5 let. 
b) dosáhli jsme rozmístění 5 zásahových kompletů na každé stanici – aktuálně se řeší 
odpovědnost (velitelé stanic) 
c) Svítilny na helmách – Byli jsme seznámeni s tím, že se v předchozím roce nakoupily 
Mini MagLite v Led provedení, cca 125 ks a akumulátorové Peli v LED provedení (mají 
VD), cca 125 ks. Vydávat se budou pouze za ztracené, zničené nebo nově příchozím. 
Nemění se. 
V další fázi jednání s vedením jsme byli informováni o tom, že zde není reálná potřeba 
obnovení svítilnového parku, neboť hasiči jsou spokojeni se stávajícími. Tato informace 
se nezdá být relevantní v momentě, kdy si valná část výjezdových hasičů pořizuje nové 
svítilny z vlastních prostředků. O této věci se chystáme nadále jednat, ale vše bude 
samozřejmě záležet také na rozpočtových prostředcích HZS.  
d) Mapy na vozy – aktuálně nebyly dostupné lepší než ty, které se pořídili. Přesto by bylo 
lepší aby se ke škále vybraných map vyjadřovali řadoví hasiči, primárně ti, jež jezdí na 
spojkách.  
Následně se v souvislosti s navigací a kontrolou cesty k zásahu řeší informace od 
společnosti, která dodávala celý výjezdový systém pro ZZS. Systém by stál cca 1,5 až 2 
mil.Kč (stabilní operační systém dle množství parametrů informační podpory) a cca od 
20.000,- koncové zařízení na jedno auto dle jeho kvality. Na prezentaci firmy se účastnili 
výjezdoví hasiči a vedoucí zúčastněných informačních odborů.  
 
2) Finance – pokladník Ladislav Čapek  
a) bude zřízen nový účet bez jakýchkoli poplatků u GE money bank 
b) byly vybírány členské příspěvky 
c) hledáme nového pokladníka a další 2 členy, jakožto finanční kontrolní komisi 
 
3) Body pro nejbližší jednání s vedením 
a) výměna směn v rámci stanic – systém, který již snadno funguje v ostatních krajích 
chceme zavést kvůli nemožnosti vybrat dovolené (stavy). 
b) ½ směny dovolené – již bez problémů lze využívat 
c) prezentace řidičů po DN – návrh zavést prezentace do pravidelného školení řidičů aby 
prezentoval někdo ze strojního, nikoli aby byl diskriminován dotyčný strojník 
d) Soutěž v pilách - k čemu přesně tato soutěž za danou cenu slouží? V čem se lidi při 
řezání špalíků na čas zdokonalují? Máme více prostředků než v minulém roce, když se z 
těchto důvodů soutěž vloni nekonala?  
e) ořezání PIT týmů o lidi – proč by se měl tým zmenšovat.  



f) nové pojistky pojištění odpovědnosti – zjišťujeme podmínky jiných pojišťoven 
Nabídka od Generalli pojišťovny – pojištění odpovědnosti + úrazové pojištění, dohromady 
za cca 400,-, mělo by platit i na vedlejší pracovní poměr. 
g) preventivní prohlídky – možnost zajištění ze služby by měla fungovat na všech 
stanicích 
h) podepisování listin – zajištění prostřednictvím VST, kteří mohou dokumenty k podpisu 
převézt (umožňuje to „spisová služba“?), nefunguje na všech stanicích – zbytečné výdaje 
za cesty 
i) kvalita PS2 + Nomexy, proč se nefasují blůzy (budeme řešit na KŘ i GŘ) 
 
4) Přezkumné řízení  
a) podány 16.4.2012 
b) řešeno bude zřejmě ještě v letošním roce,  
 
5) Jednání UBS plánované na 28.6., se Sdružením měst a obcí a členy 
bezpečnostní rady státu 
- bude se týkat přípravy informační akce, která proběhne na Moravě za účasti ministra 
vnitra, ministr financí, premiéra, zástupců GŘ HZS, krajských ředitelů HZS, starostů a 
hejtmanů obcí, velitelů SDH, média 
 
 
6) Nabídky pro hasiče 
a) Rekreační středisko MV – Bystřička, možnost zaštiťuje UBS - 170 míst kapacita, ceny 
cca jako Bedřichovka, objekt po rekonstrukci, je třeba pouze vymalovat, nastěhovat, 
nábytek je, objekt má správce, který ho udržuje. 
b) O2 Hermoid – má to Policie ČR – nevýhodné, překupník 
c) řeší se nabídka od Vodafone – za 300,- na měsíc neomezeně, to co je u HZS Praha 
využíváno na služebních telefonech a u ostatních krajů u řadových příslušníků. 
d) Auto Kelly – sleva pro hasiče až 35% - služební průkaz, ELIT taky sleva až 40%, musí 
se uvést „číslo“. 
e) Slevy na jízdném MHD jsou bohužel ještě stále v jednání, visí to na vedení UBS – stále 
čekáme 
 
 
7) Akce Upír  
– v září, v den voleb nebo ve volební období – hromadné odběry krve – účelem je ukázat 
jak by situace vypadala po snížení stavů v 2013 a 2014 
 
8) Ombudsmanka MV ČR,  
Platí i pro hasiče, pomůže, poradí. Dokument ohledně její činnosti byl zveřejněn na 
stránkách odborů. 
 
 
9) „Zrušení“ Řídící úrovně  
Účelem jsou údajné úspory v rámci úsporného balíčku GŘ – efekt této části je nulový 
k žádným úsporám nedochází řídící úroveň se zruší ale lidi zůstávají ve svých pozicích i 
za stejných finančních podmínek, pouze jde o kamufláž na lidi. 
Takto vypadají současné úspory :  
Prezidium Policie ČR ze 1700 na 700 lidí (cca 500 příslušníků a 200 občanů), řídí 39000 
lidí. GŘ HZS z 1200 na 1050 lidí, řídí 8000 lidí. 
 
11) Volba dalšího místopředsedy 
Bc. Pavel Mošnička HS-7/A  
Počet členů v době hlasování – 14 
Pro – 14 
Proti – 0 
Zdrželo se – 0 



Bc. Pavel Mošnička byl zvolen. Bude navrhován do komisí pro nákup technických 
prostředků a výstroje. 
 
12) Diskuse:  
Body od členů odborů pro jednání s vedením: 
a) Proč jezdí někteří příslušníci na fyzické testy do Bedřichova. Nejspíš by jim stačila 
tělocvična v Praze, čímž by se ušetřili prostředky za cesty. 
b) Proč pí Rožníčková již neeviduje kurzy. 
c) Vysílačka k úhradě Dušan Koutník HS-1/B – vypadla mu Matra, která nemá držák. 
d) Možnost pořízení erárních riban ke všem chemickým oblekům 
e) Opasky Bupex Alpin jsou špatné – povolují se 
 


