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 USNESENÍ 
Výkonné rady Odborového svazu hasičů, 

konané 9. 11. 2022 v Třešti 
 
 
 
 
Výkonná rada 
 
 
 
1. Děkuje    

 
a) funkcionářům ZO OSH za jejich práci pro odbory a těm služebním 

funkcionářům, kteří zástupcům ZO OSH vytvářejí korektní podmínky pro 
odborovou činnost, 

 
     b) všem členům OSH, kteří přispívají do Nadace policistů a hasičů,  
 

    
 

2. Vyzývá 

 
všechny příslušníky a zaměstnance ke sledování webových stránek OSH, kde 
jsou uveřejňovány všechny aktuální informace. 

 
 

 
3.  Bere na vědomí 
 

a) zprávu o činnosti OSH, přednesenou předsedou OSH a plně schvaluje  
jeho dosavadní kroky k obhajobě zájmů příslušníků a zaměstnanců HZS ČR, 

 
b) vystoupení hostů, 

 
b) přednesené diskusní příspěvky a odpovědi na tyto příspěvky, 

 
c) zprávu revizní komise OSH, 

  
d)  zprávu o plnění ze Vzájemného podpůrného fondu (VPF) za rok 2022. 

 
 
 

4. Zmocňuje 

 
předsedu OSH, aby  i nadále plně využíval veškeré zákonné prostředky  
k prosazování oprávněných zájmů příslušníků a občanských zaměstnanců 
HZS ČR, mediálních výstupů, zvláště pak webu OSH. 
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5. Doporučuje  
 

členům OSH, aby prostřednictvím mzdové účtárny i nadále pravidelně   
přispívali na činnost Nadace policistů a hasičů vzájemná pomoc v tísni 
a předání informací do všech krajů o rozšířené péči pro tělesně postižené děti 
příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR 

 
 
 

6. Schvaluje 

  
a) dotaci na úrazové pojištění na rok 2023/2024 z organizačně hospodářského 

fondu 200,-Kč pro každého člena, který bude úrazově pojištěn a další dotaci z 
organizačně hospodářského fondu ve výši 280,-Kč pro člena, který bude  
úrazově  pojištěn a bude i členem VPF na rok 2023/2024,  

 
c) dotaci na pojištění odpovědnosti na rok 2023/2024 ve výši 200,-Kč  

z organizačně hospodářského fondu pro každého člena, který bude touto 
pojistkou pojištěn a bude i členem VPF na rok 2023/2024, 

 

c) zprávu o hospodaření za rok 2020 a rok 2021, dotace do pojistek na rok 
2021/2022 a rok 2022/2023, návrh rozpočtu na rok 2021 a rok 2022 a návrh 
pravidel VPF na rok 2021/2022 a rok 2022/2023, které schválilo předsednictvo 
OSH v rámci delegované pravomoci z důvodu nemožnosti svolání VR v letech 
2020 a 2021 z důvodu covidových opatření, 

 
d) zprávu o hospodaření OSH k 30. 9. 2022, předloženou předsednictvem OSH, 

 
e) návrh rozpočtu OSH pro rok 2023, předložený předsednictvem OSH, 

 
f) pravidla VPF na r. 2023/2024. 
 

 

 
7.   Ukládá  

  

a) předsedovi OSH nadále jednat s ministrem vnitra, ohledně postojů  
k finančnímu zajištění rozpočtu HZS ČR, 
 

b) předsedovi OSH nadále jednat s generálním ředitelem HZS ČR o spolupráci 
při prosazování oprávněných zájmů příslušníků a zaměstnanců HZS, 
 

c) předsedovi OSH dále jednat s generálním ředitelem HZS ČR o zvýšení  
zvláštního  příplatku  u dalších funkcí v rámci struktury HZS ČR, 

  
d) předsedovi OSH nadále jednat s generálním ředitelem o problematice   

 
v oblasti vystrojování,  
 

e) základním organizacím odeslat do 31. 3. 2023 abecední seznamy pojištěných 
osob na úrazové a odpovědnostní pojištění pro období 2023/2024, do 31. 3. 
2023 dodat na OSH podepsané seznamy obou pojistek včetně vybraných 
částek, 
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f) 1. místopředsedovi OSH seznámit všechny ZO s usnesením VR, 
 

g) členům VR informovat své ZO o průběhu jednání VR, 
 

h) předsedům ZO vysvětlovat prospěšnost „proč být členem OSH“ stávajícím 
nečlenům odborového svazu i nově příchozím příslušníkům a zaměstnancům, 
 

i) základním organizacím vyrovnat dlužné členské příspěvky v termínu do       
31. 12. 2022,  
 

j) vystavit potvrzení členům ZO OSH o výši zaplacení členských příspěvků pro 
snížení daně z příjmu, 
 

k) základním organizacím odeslat do 31. 3. 2023 abecední seznam účastníků 
VPF dle čl. I. odst. 8 pís. b) pravidel VPF a zaplatit adekvátní vypočtenou 
celkovou platbu za ZO, 
 

l) předsedům KO vést jednání se služebním vedením směřující k uzavření 
(event. prodloužení platnosti) KD (KS) na r. 2023, 
 

m) předsedovi OSH informovat o jednání Výkonné rady OSH ministra vnitra ČR a 
generálního ředitele HZS ČR. 

 
    
     

 
 
 
 
 

 
 
 
Usnesení přijato  hlasů pro:  66  

                             hlasů proti:  0   
                             zdržel se:  0  
                             nehlasoval:  0 

 
 
      přítomno 66 ze 76 ZO 

 
 
V Třešti 9. 11. 2022 

 
 
 
Návrhová komise: předseda Bc. Milan Pazourek 

   členové Ing. Martina Neuwirthová 

  Ing. Robin Kastner      
        Josef Pražák 


