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Zápis z jednání náčelníků HZS ČSJ
Sobota, 4. prosince 2021, 10:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams
Přítomni: 11-Josef Kába, 13-Jan Tlášek, 14+15-František Viták (přítomen na telefonu), 19-Radek
Satranský, 20-Richard Kafka, 21-Radim Vašík, 24-Lukáš Vavrla, HZS ČSJ-Martin Kršňák, Komise
závodů ČSJ-Martin Soušek a host Robert Kába
Omluveni: 12-Josef Sosnovec, 23-Petr Přikryl
Nepřítomni: 16+17-Jiří Petr, 22-Jakub Rozsypal

1) Program
1. Shrnutí sezóny 2020 a 2021
2. Zpráva o členské základně HZS v roce 2021
3. Zprávy z jednotlivých krajů, informace náčelníků o potřebě školení
Zjistit stav přerozdělení fin. prostředků a poukazů do jednotlivých krajů za aktivitu
4. Zpráva o hospodaření HZS
5. Volba předsedy HZS
6. Diskuze
a) Změna směrnice o fungování HZS
- jmenování školitelů a osob oprávněných potvrzovat praxi
- pravidelné vzdělávání krajských náčelníků
- zavedení registračního poplatku za školení
b) Nákup defibrilátorů (návrh Karla Švece)
c) Naplánování školení na rok 2022 v jednotlivých krajích
7. Závěr

2) Přítomní náčelníci krajských HZS přednesli zprávu o činnosti v jednotlivých krajích. Zprávy
byly vzaty na vědomí.
3) Martin Kršňák přednesl zprávu o činnosti HZS ČSJ v roce 2021. Zpráva byla vzata na vědomí.
4) Martin Soušek přednesl zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu HZS za rok 2021, dále pak
informoval o návrhu rozpočtu pro rok 2022.
5) Martin Kršňák oznámil rezignaci na funkci Předsedy-Náčelníka HZS ČSJ, zároveň navrhl

za svého nástupce Roberta Kábu. Po diskusi, byl Robert Kába jednomyslně schválen jako
osoba navržená na funkci Předseda-Náčelník HZS ČSJ. Martin Soušek tento návrh přednese
ke schválení VV ČSJ na jeho prosincovém zasedání.
HZS
21-01

Martin Soušek

Předložit na prosincovém jednání VV ČSJ návrh na
jmenování Roberta Káby jako Předsedy-Náčelníka
HZS ČSJ

16. 12.
2021

úkol trvá
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6) Radim Vašík doporučil zpracovat dokument „Doporučený postup organizace záchrany
pro ředitele závodů“. Tento návrh byl schválen.
HZS
21-02

Kába Robert

Ustanovit pracovní komisi a zpracovat dokument
„Doporučené postupy organizace záchrany pro
ředitele závodů.“

březen
2022

úkol trvá

7) Přítomní konstatovali, že je nezbytné provést revizi dokumentů týkajících se HZS a navrhnout případnou
jejich novelizaci.

HZS
21-03

Kába Robert

Revize dokumentů týkajících se HZS včetně
vypracování návrhů jejich novelizace.

březen
2022

úkol trvá

8) Karel Švec navrhl pořízení defibrilátorů, po diskuzi tento návrh nebyl přijat.
9) Po prověření členské základy a zjištění potřeb na doškolení bylo rozhodnuto, že v roce 2022 budou
zorganizovány školení HZS v těchto krajích:
11 – Praha
16+17 – Ústecký a Liberecký kraj
22+24 – Olomoucký a Moravskoslezský kraj
10) V rámci diskusi byl řešen případný registrační poplatek za účast na školení. Tento návrh nebyl přijat.
11) Bylo konstatováno, že je nezbytné dořešit problematiku školitelů a oprávněných osob, které jsou oprávněni
potvrzovat praxi.

HZS
21-04

Kába Robert

Zapracovat jmenování školitelů a osob oprávněných
potvrzovat praxi do závazných dokumentů HZS.

březen
2022

úkol trvá

12) S ohledem na čerpání rozpočtu bylo rozhodnutí o pořízení 12 ks záchranářských nožů pro jednotlivé
krajské náčelníky a dále pak 8 ks záchranných vest dle aktivity za rok 2021. Odměnění budou Radim Vašík,
Marek Pavlovský, Vladimír Rozsypal, Jan Tlášek, Karel Švec, Martin Malec, Lukáš Vavrla a Věra
Rozsypalová.
HZS
21-05

Soušek Martin

Objednat a zakoupit záchranářské nože a záchranné
vesty

prosinec
2021

úkol trvá

