
Vážené hasičky a hasiči, vážení hosté! 

Předstupuji před Vás na posledním shromáždění představitelů sborů před řádnými 

volbami, které se uskuteční v březnu příštího roku. Společně jsme prošli řadou 

úspěchů, ale i nezdarů, společně jsme si připomínali důležitá výročí jak sborů, tak 

celé naší republiky. Zítra, 17. listopadu to bude již dlouhých 30 let od tzv. Sametové 

revoluce. Mnozí jsme před třiceti lety s nadějí a odvahou vyhlíželi do příštích let. 

Nepřísluší mně, abych tady vedla politické diskuse o tom, co se podařilo dobrého, 

nebo co se zkrátka nepovedlo. Každý z nás to jistě cítí jinak a má na to plné právo. 

Na dobrovolné hasiče se během těch třiceti let nahrnulo spoustu povinností, 

především v souvislosti s účinností Nového občanského zákoníku, se kterými jsme 

se vypořádali po svém, ale mnohde ještě bojujeme. Na druhé straně nám změny ve 

společnosti i na politické scéně přinesly větší prestiž našeho poslání a také nebývale 

mnoho finančních prostředků od státu, krajů i obcí, které byly, jsou a budou 

využívány pro ochranu životů a majetku našich spoluobčanů, pro lepší vybavenost 

a ochranu nás samotných, rekonstrukce hasičských zbrojnic jako dokonalé zázemí 

pro veškerou činnost a také pro výchovu mladé generace.  

 

Nyní mi dovolte, abych Vám z pohledu statutárního zástupce našeho okresního 

sdružení přiblížila činnost a práci především výkonného výboru a okrajově i 

odborných rad. Bohužel v červenci letošního roku po dlouhé a těžké nemoci 

zemřel první náměstek pan Vlastimil Červenka. Pro celé okresní sdružení, a také 

pro mě osobně to byla a je velmi citelná ztráta kolegy, kamaráda, skvělého parťáka 

a vždy rozhodného, obětavého a přímého člověka. Byli jsme ve výkonném výboru 

nuceni tuto ztrátu akceptovat a tak jak by si pan Červenka přál – pracujeme dál a 

plně věříme, že na nás z hasičského nebe stále dohlíží.  

Jednání výkonného výboru se řídí dle plánu práce a docházka některých členů je 

bohužel v posledních letech i pod 50ti procenty. Mnozí členové se nezúčastňují 

okresních akcí, byť jsou termíny vždy známy předem…nemůžeme a nebudeme 

nikoho nutit, ale opětovně tady zazní: dobrovolně jsem vstoupil do řad našeho 

sdružení, pokud jsem zvolen do jakékoliv funkce je tzv. po dobrovolnosti, a 

zavazuje mě to k povinnostem. Máme právo být voleni, ale s tím jsou spojeny právě 

ty povinnosti. Mluvím o tom především v souvislosti s nastávajícími volebními 

valnými hromadami. Obracím se na Vás, představitele sborů, aby jste případné 

nové kandidáty na funkce ve sborech, okrscích, ale i na okresní úrovni vybírali 

s rozvahou a odpovědností, že tito členové funkce vykonávat chtějí a mají pro to 

veškeré předpoklady. Sami dobře víte, jak to mnohde chodí – ať to ten Lojza dělá, 

hlavně, když to nemusím být já! A pak se stane, že se nevede dokumentace sboru, 

starosta nemá přehled a nezná základní dokument, kterým jsou naše Stanovy a 



prováděcí předpisy, že není připraven plán činnosti, že například nefunguje velitel, 

protože na to nemá čas, že hospodář sboru neví, že má řádně vést účetnictví sboru, 

a tak bych mohla pokračovat ještě dál….Chápu, že dobrovolnou hasičskou činnost 

vykonáváme ve svém volném čase, že důležité je naše zaměstnání a také naše 

rodiny – ale když se chce, jde i tohle skloubit. Velmi důležitá je dělba práce – 

upozorňuji na to v souvislosti s nově vydanou Příručkou funkcionáře, kterou 

doporučuji vytisknout do každého sboru. Budete tak přesně vědět, co má kdo na 

starosti, za co je zodpovědný, jaká má práva a povinnosti.  

Někteří z Vás si teď možná myslí, že jsem hodně kritická, že snad na to ani nemám 

právo, ale jsem přesvědčená, že je třeba nahlas říkat i ty nepopulární věci, ukázat 

prstem na nedostatky. V našich sborech je spousta skvělých, obětavých a 

pracovitých lidiček, kteří neváhají nezištně pomáhat jak v zásahových jednotkách, 

tak při sportovních a společenských akcích a také při výchově mladé generace. 

Pojďme těmto našim členům pomoci, nenechávejte odpovědnost na jednom 

člověku – vždy je dobré, když je parta lidí, kteří si vzájemně pomáhají. A pak se 

veškerá práce začne více dařit, je více spokojenosti, dostavují se úspěchy a daleko 

lépe se snáší to, když se něco nepovede – i neúspěch, pokud si z něho vezmeme 

příklad, nás posouvá dopředu!  

Současné věkové složení výkonného výboru je v průměru 49 let a věřte, že mnozí 

ze současných členů plánují, že nadále kandidovat nebudou – ať je to z důvodu 

vyššího věku nebo ze zdravotních důvodů, má na to každý plné právo. Velmi si 

vážím práce všech, kteří mají snahu spolupracovat, tvořit, konstruktivně jednat a 

vyšší věk vůbec není překážkou. Takovým lidem je třeba obrovsky poděkovat, vážit 

si všeho, co vykonali a z jejich zkušeností si vzít do dalšího období ponaučení. 

Mnozí z nich, pokud se na ně obrátíte o radu či pomoc, Vás neodmítnou.  

Proč o tomto mluvím – přála bych si, aby do funkcí u dobrovolných hasičů byli 

voleni mladí lidé, kteří mají chuť a elán posouvat věci kupředu, kteří mezi nás 

přinesou čerstvý vítr, nové nápady, nové poznatky – jen tak naše dobrovolná 

hasičská činnost může a bude pokračovat! 

 

O činnostech odborných rad se zmíním jen okrajově – podrobné zprávy Vám 

přednesou jednotliví vedoucí těchto rad.  

Rada represe v uplynulém období organizovala dvě velké soutěže – okresní i 

krajské kolo v požárním sportu dospělých. Rada prevence jako každoročně 

vyhodnotila soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže a ke konci listopadu 

chystá společný seminář s radou ochrany obyvatelstva.  

Rada ochrany obyvatelstva organizuje přednášky a akce pro jednotky i občany a 

spolupracuje s kynology. Rada historie nadále shromažďuje zprávy z výročí sborů, 



fotodokumentaci historických razítek a sošek sv. Floriána a úzce spolupracuje 

s Aktivem Zasloužilých hasičů 

Radu mládeže jsem si nechala nakonec. Tady je aktivita nejvyšší. Počet mladých 

hasičů a kolektivů se v téměř uplynulém roce opět navýšil – jen s politováním 

konstatuji, že se bohužel mnohé kolektivy neúčastní celostátní hry Plamen. Právě 

ve hře Plamen, ale i v dorostu jsme již po mnoho let nejlepšími v celém Plzeňském 

kraji. V červenci ve Vlašimi obhájili mistrovský titul mladí hasiči z Manětína. 

Následovalo mistrovství dorostu ve Svitavách, kde dorostenky z Úněšova skončily 

na druhém místě a dorostenci z Horní Bělé svou první účast na mistrovské soutěži 

proměnili v 8. místo. Za zmínku rovněž stojí účast našich tří dorostenek na 

Mistrovství světa v ruském Saratovu.  

V loňském roce nebyl vyhlášen Pohár okresní odborné rady mládeže – přesto se 

v průběhu roku uskutečnilo mnoho zajímavých soutěží, kde si mladí hasiči poměřili 

své síly a výkony. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kdo tyto soutěže 

organizovali a také všem vedoucím mladých hasičů a dorostu za jejich čas, 

trpělivost a vynikající přípravu na vrcholné soutěže. Sluší se vyjádřit poděkování i 

všem rozhodčím, kteří objektivně rozhodovali na všech soutěžích.  

Mnohým členům všech rad je rovněž třeba vyslovit díky, ale i tady zazní kritická 

slova – některé členy výkonných orgánů na jednáních nebylo za celé volební 

období vůbec vidět, nebyli nápomocni ani při organizování soutěží nebo dalších 

akcích – o čem to svědčí? Z mého pohledu je to nechuť, nezájem, výmluvy - 

odpovězte si sami. 

Tolik stručně k činnostem odborných rad, stálých poradních orgánů výkonného 

výboru. 

 

Nyní bych se ráda zmínila o finanční pomoci, které se naší činnosti dostává 

z rozpočtu Plzeňského kraje. Je to již po sedmé, kdy jsme obdrželi účelovou dotaci, 

kterou již třetím rokem rovněž rozdělujeme jednoduchou žádostí Vám do sborů a 

okrsků. Lze si tak například pořídit pro kolektivy mladých hasičů materiálové 

vybavení pro hasičský sport, pro sportovce i z řad dospělých jednotné dresy, 

drobné vybavení na soutěže jako jsou altány nebo sedací soupravy, finanční pomoc 

je znát při organizování sportovních nebo kulturních akcích a také při pořizování 

propagačních materiálů při výročích sborů. Tato finanční pomoc sebou nese 

odpovědné vyúčtování jak ze strany kanceláře okresu, tak ze strany sborů a okrsků. 

Poskytovatel dotace má přísný požadavek na dokumentaci vyúčtování a tím se 

musíme všichni řídit. Bohužel i tady se setkáváme s velkými nedostatky, zjišťujeme, 

že někde nevedou základní účetní doklady…nechci tady vyjmenovávat všechno 

špatné, je toho více v pořádku, ale je třeba si uvědomit, že jsme plně odpovědni za 

to, co předkládáme, jak vedeme dokumentaci sboru i účetnictví a že jsme jako 



subjekty s přiděleným identifikačním číslem povinni každoročně předkládat 

finančnímu úřadu daňové přiznání! Pokud přijdete včas a budete ochotni a schopni 

naslouchat, bude Vám poskytnuta nejen rada, ale i pomoc. 

Představitelům a zastupitelům Plzeňského kraje za nás všechny vyslovuji velké 

poděkování nejen za finanční pomoc, ale také za zájem o naše potřeby, názory a za 

veškerou podporu naší práce a chci věřit, že nám bude podpora i nadále vstřícná. 

 

Chtěla bych Vás v této chvíli jen stručně upozornit na skutečnost, že se připravuje 

změna našeho hlavního předpisu, kterým jsou stanovy. V dnešních materiálech je 

tato problematika zmíněna a Vás, představitele sborů a okrsků žádám, aby jste 

aktivně zapojili širokou členskou základnu do diskuse k připravovaným změnám.  

Připomínkové řízení pro členy SH ČMS končí 29. února 2020, proto doporučuji, 

s návrhem změn stanov opravdu seznámit každého člena Vašich sborů a tuto 

problematiku zařadit i na projednávání Vašich přípravných schůzek k valným 

hromadám. 

 

V hodnotící zprávě je také potřeba se zmínit o naší Hasičské vzájemné pojišťovně. 

Od paní ředitelky pobočky v Plzni Ing. Korunkové Vám všem vyřizuji srdečné 

pozdravy a zároveň omluvu z nepřítomnosti na dnešním jednání. Pověřila mě 

dopisem, abych zde stručně přednesla dosažené výsledky k 30. září letošního roku: 

 

A) Výsledky k 30. 9. 2019 za celou HVP, a.s 
▪ splnění obchodního plánu na 108 % 
▪ plán 457 mil. Kč, skutečnost 494 mil. Kč 
▪ Ztráta k 30. 9. 2019 činí  -27 mil. Kč 

 
Tabulka předpisu – vývoj  

Rok Předpis 
pojistného  

2011  491 942 000 Kč 

2012 465 709 000 Kč 

2013  511 226 000 Kč 

2014  587 997 000 Kč 

2015 561 978 000 Kč 

 2016  526 800 000 Kč 

 2017  552 800 000 Kč 

 2018  579 000 000 Kč 

 
 
 

B) PLNĚNÍ KAPITÁLU k 30. 9. 2019 
 



Základní kapitál podle zákona o pojišťovnictví je požadován v celkové úrovni 265 mil Kč.  
 

Za období leden – září 2019 tento požadavek pojišťovna plní, ale vlivem negativního vývoje 

hospodářského výsledku činí převis nad požadovaným kapitálem pouze 14,7 mil. Kč.  

K 30. 9. 2019 činí použitelný kapitál 279,7 mil. Kč. 

Období leden – září 2019 bylo negativně ovlivněno náklady na pojistná plnění – zejména 
vichřice Eberhard z března 2019, škody na plodinách z krupobití z 1. července 2019 a 
v dalších dnech měsíce července.  
Dalším negativem dosahované ztráty byl výsledek netechnického účtu, tj. náklady a výnosy 
spojenými s údržbou nemovitostí v majetku pojišťovny. Jde zejména o odpisy budov a 
náklady na správu nemovitostí, včetně vynucených oprav nemovitostí ve výši 6 149 tis. Kč 
(nutná oprava bytového domu v Bílých Poličanech, oprava uzemnění v objektu Praha 
Michle), náklady na opravy střechy lesovny v Bílých Poličanech, částečně hrazené z dotace 
Ministerstva kultury ve výši 1,9 mil. Kč.  
Vzhledem k tomu, že plnění požadavku na základní kapitál je velmi křehké a nelze vyloučit 

negativní vývoj škodního průběhu, představenstvo bude usilovat o zvýšení základního 

kapitálu a navíc bude přistoupeno k dalším úsporám nákladů na správní režii (např. nájemné) 

a k zavedení systému řízení kvality kmene z pohledu profitability a rizikovosti. 

C)  OBCHODNÍ ČINNOST  
 

▪ na základě zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, 
aktualizovala HVP, a.s. Smlouvy o spolupráci s 505 osobami oprávněných 
zprostředkovávat pojištění. 

▪ obchodní úsek provádí neustále analýzy prodejnosti většiny pojistných 

produktů a operativně reaguje na potřeby zákazníků a obchodních partnerů. 
▪ I v letošním roce pokračovala HVP v inovacích v produktové činnosti, proběhla 

inovace v pojištění samosprávných celků, bytových domů, skupinovém 
úrazovém pojištění, a zemědělském pojištění hospodářských zvířat, 
odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli. 
Byla rovněž přijata opatření v pojištění plodin tak, aby byly maximálně 

eliminovány negativní vlivy do výsledku pojišťovny.    

▪ naše pojišťovna si vylepšila referenční postavení mezi pojišťovnami i díky 
pojišťování velkých územních celků a aglomerací (mimo jiné máme v současné 
době pojištěny již 4 kraje) 

D)   LIKVIDACE: 
K uvedenému období bylo pojišťovně nahlášeno 10 489 ks škod a celkem bylo vyplaceno            
264 711 000,-- Kč pojistného plnění. 
Pravdou je, do konce roku žádné další katastrofy neočekáváme a tudíž vzhledem k poměrně 
velkému sjednanému pojistnému dojde k jeho výraznému navýšení. 
 

Za pobočku Plzeň si vedeme výborně, plán téměř 50mil. Kč pojistného splníme. 

V předchozích letech nám většinou kazilo hospodářský výsledek zemědělské 

pojištění. Rizikové smlouvy jsme vypověděli a zůstává nám kmen téměř 

bezeškodný.  

Tolik zpráva od paní ředitelky. Já bych jen dodala, že bychom svou pojišťovnu měli 

ve vyšší míře podporovat, z členství nám plynou i jisté výhody, mimo jiné 



v trvalých slevách na majetkové i odpovědnostní pojištění včetně toho, že pokud 

má sbor uzavřenu smlouvu o spolupráci, z každé pojistné smlouvy má možnost 

získat provizi a tak si vydělat finanční prostředky pro svou činnost. 

 

Moje dnešní zpráva byla možná trošku netypická, v mnoha směrech i více kritická 

než jindy, ale jak jsem se již zmínila, je potřeba na nedostatky a neúspěchy poukázat 

a především je řešit a poučit se z chyb. Jsem přesvědčená, že se nám společně bude 

i nadále dařit nejen ve sborech, okrscích ale také ve výkonných orgánech okresu. Je 

důležité ctít morálku, etiku, moudrost, úctu a pokoru mezi sebou – jen tak se 

posuneme dál.  

Za šest týdnů skončí rok 2019. Ještě než oslavíme příchod toho nového, čekají nás 

nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Přeji Vám všem, Vašim blízkým, Vašim 

rodinám jejich klidné a pohodové prožití. Zkuste se zastavit, odpočinout si a 

především buďte spolu, užijte si ten kouzelný vánoční čas, a pokud budete muset 

Vy, kteří jste v jednotkách obcí a měst vyjet k zásahu i v tomto období, tak ať se 

všichni vrátíte v pořádku a zdrávi ke svým rodinám.  

Rodina je pro každého z nás přístavem, kde můžeme vždy bezpečně zakotvit – bez 

podpory rodin bychom svou činnost vykonávat nemohli a tak si važme každého 

dne, kdy můžeme se svými nejbližšími být.  

 

Vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté! 

Na samotný závěr mi dovolte poděkovat také Hasičskému záchrannému sboru 

Plzeňského kraje, jmenovitě panu krajskému řediteli brigádnímu generálu Františku 

Pavlasovi a řediteli Územního obvodu Plzeň plukovníku Pavlu Musilovi za jejich 

materiální i odbornou pomoc při organizování soutěží a odborné přípravy členů 

zásahových jednotek. Poděkování patří také starostkám a starostům obcí a měst, za 

jejich podporu veškeré činnosti dobrovolných hasičů, mnohde bez jejich přímé 

pomoci a to především finanční, by nebyly zrekonstruovány hasičské zbrojnice, 

které jsou důstojným zázemím jak pro dospělé členy, tak i pro mladé hasiče.  

Nezapomeňte proto představitele obcí a měst pozvat na Vaše valné hromady a 

vyjádřit jim Vaše poděkování. 

 

Věřím, že se dnes rozvine podnětná diskuse – námětů je více než dost.  

 

Děkuji za pozornost! 

 

 

 


