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Hasiči „na síti“Otestujte si své 
hasičské znalosti

Pozvánka do hasičské expozice 
ve Vrbně pod Pradědem

Na testování koronavirové infekce se podílejí i hasiči z HZS Královéhradeckého kraje. foto mf

V roce 1994 byla vydána půvab-
ná brožura Šarmantní žhářka (o po-
žárech vesele i vážně). Vydavate-
lem bylo Ministerstvo vnitra ČR. 
Brožura měla velký úspěch nejen 
u hasičů, ale i u široké veřejnosti. 
Obsah  publikovaných  příspěvků 
prezentoval  – vesele i vážně  práci 
hasičů. Podobnou publikaci začal 
nyní  připravovat Karel  Potužník 
z Děčína (77 let). Je to symbolické 
opětovné  vstoupení  do  téže  řeky 
veselých  i  vážných  hasičských 
historek a příběhů, které zaujaly již 
v roce 1994.  Jak sám pan Potužník 
říká: „Jsem hasičem od roku 1976. 
Chtěl  bych  vydáním  publikace 
poděkovat  př íslušníkům  HZS 
a  JSDHO  za  jejich mimořádnou 
pomoc a nasazení v boji s pandemií 
covid-19.“ Publikace by měla mít 
název „Pravdivé příběhy požárníků 
a  hasičů“  s  podtitulem  „Příběhy 
psané životem a dobou“. Formátem 
by se mělo opět jednat o publikaci 
A5. Pan Potužník má pro brožuru 
zatím připraveno 58  originálních 
příběhů  řazených  chronologicky 
od roku 1880 po současnost. V Ha-
sičských novinách rádi otiskneme 
na  ukázku  některý  z  příběhů. 
Pokud byste chtěli pana Potužníka 
v  jeho práci  podpořit  (ať  už  jako 
jednotlivec či instituce) a umožnit 
mu  vydání  chystané  publikace, 
můžete mu napsat na e-mail  jeho 
zetě Martina Koláře (martinkol.2@
seznam.cz). Poštovní adresa: Karel 
Potužník, Na Pěšině  267,  405 05 
Děčín IX 2.  

Jestliže by v současné době neexistovala žádná krizová opatření, kancelář 
SH ČMS by usilovně pracovala na finálních přípravách VI. sjezdu SH ČMS, 
který by proběhl 12. prosince 2020 v Brně. Jednalo by se o náhradní termín, 
který byl stanoven po zrušení původního termínu 11. července. Bohužel, 
podzimní eskalace koronavirové pandemie neumožňuje sjezdové jednání. 
Je nutné najít a pojmenovat nová řešení reagující na současnou situaci. 

Vedení SH ČMS si již v rámci 
porady  konané  20.  ř íjna  2020 
uvědomovalo, že vládní omezení 
mohou s velkou pravděpodobností 
znemožnit  konání VV SH ČMS 
dne  6.  listopadu  i  navazujícího 
jednání Shromáždění starostů dne 
7.  listopadu,  které  byly  klíčové 
pro  konání VI.  sjezdu  SH ČMS 
v  prosincovém  termínu  tohoto 
roku. Vedení SH ČMS tak začalo 
pracovat na přípravě variantního 
postupu, který by vyřešil tuto pa-
tovou situaci a zajistil kontinuitu 
mandátu členům stávajícího vede-
ní i členům výkonného výboru SH 
ČMS.  Jedna  z možných  variant, 
která se nabízela, byla implemen-
tace postupu, který definuje zákon 

Hasičské příběhy 
Karla Potužníka
aneb dvakrát vstoupit 

do téže řeky

na monitoru vašeho 
počcítacče i displeji telefonu

www.facebook.com/www.facebook.com/

hasicskenovinyhasicskenoviny

www.hasicskenoviny.czwww.hasicskenoviny.cz

ˇ ˇ
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Prezident Miloš Zeman na 
Pražském hradě ocenil nejvý-
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra-
nářským křížem. 

Cenu za záchranu života obdr-
želi například studenti 2. ročníku 
střední školy Martin Bartoš a Ma-
těj Hulík. Když sjížděli řeku na ká-
noích viděli, jak 3letý chlapec sjel 
s odrážedlem do řeky. Matka, kte-
rá měla v kočárku další tříměsíč-
ní dítě, ihned skočila do vody, aby 
zachránila syna. Ve vyhrocené si-
tuaci ale nezabrzdila kočárek a i 
ten se rozjel do vody a začal oka-
mžitě klesat ke dnu. Martin skočil 
do vody přímo k tříletému chlap-
ci, Matěj pádloval rychle k místu, 
kam spadl kočárek s tříměsíční hol-
čičkou. Obě děti se jim podařilo z 
vody vytáhnout. 

Dalším z oceněných byl deva-
tenáctiletý Martin Šimek, který 
po automobilové nehodě dokázal i 
přes své těžké zranění vytáhnout z 
havarovaného vozu, těsně předtím 
než celý vůz vzplál, své dva těžce 
zraněné kamarády. Za obdobný čin 
obdrželi Zlaté záchranářské kříže 
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kte-
ří z hořícího automobilu vyprostili 
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.  

Ocenění si z Hradu odnesl i ve-
litel hasičů z Unipetrolu Petr Krá-
lert, který loni v srpnu velel zása-
hu v chemičce při úniku propyle-
nu a moravskoslezští hasiči, kte-
ří se podíleli na zásahu při srážce 
vlaku a kamionu ve Studénce. Zla-
tý záchranářský kříž za humanitár-
ní čin mimo Česko dostal takzva-
ný traumatým, který pomáhal obě-
tem loňského ničivého zemětřesení 
v Nepálu. Tvořilo jej devět lékařů 
a deset zdravotních sester z brněn-
ské fakultní nemocnice, 14 hasičů 
a jeden tlumočník.

Cenu obdržel i Sbor dobrovol-
ných hasičů při domově zdravotně 
postižených v Všebořicích, přede-
vším za pořádání hasičských sou-
těží pro lidi z domovů pro zdravot-
ně postižené. 

President Miloš Zeman oce-
něným řekl, že největší odměnou 
pro ně bude to, že „celý jejich ži-
vot bude prozářen vzpomínkou, že 
pomohli někomu jinému“. 

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

Ročník 27., číslo 08-2016, 22. dubna 2016 Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hala JablonecVypalování porostů 
– každoroční evergreenna str. 8 na str. 5

Prakticky v každé lodi s nos-
ností nad 500 kg (což je napří-
klad i čtyřmístný raft) s mini-
aturním pomocným motorkem 
musí být umístěn dvoukilový 
hasicí přístroj. A hasicí přístroj 
musí být dokonce i na vodním 
skútru a menších člunech byť 
alespoň jednokilový. 

Na celé této zprávě je zají-
mavé především to, že toto na-
řízení vydalo o své vůli minis-
terstvo dopravy, které se vehe-
mentně roky brání přidat hasi-
cí přístroje do povinné výbavy 
silničních motorových vozidel. 

Asi nemá smysl spekulovat o 
tom kdo dokázal prosadit hasi-
cí přístroje do lodiček, ani pře-
mýšlet kdo nedokázal prosadit 
hasicí přístroje do silničních 
motorových vozidel. Spíše by-
chom měli přemýšlet jak obe-
jít neoblomné úředníky a hasi-
cí přístroje do aut dostat dob-
rovolně. 

Jen vloni hasičská statistika 
zaevidovala přes dva tisíce po-
žárů dopravních prostředků a 
pracovních strojů, při kterých 
zemřelo 40 osob a 250 osob utr-
pělo při požárech dopravních 
prostředků zranění. Snad nikdo 
z hasičů nepochybuje, že právě 
na silnici může snadno dostup-
ný hasicí přístroj zabránit vel-
kým škodám. 

Když nechápe úředník, pak 
je na nás jak zapůsobíme na ve-
řejnost, abychom přesvědčili co 
nejvíc řidičů,  že hasicí přístroj 
v autě smysl má.

K osvětě můžeme přispět tře-
ba působivou ukázkou rychlosti 
šíření požáru automobilu. Což k 
tomu využít třeba magický pá-
tek třináctého?     O. Přibyl

Ministerstvo pro místní rozvoj 
otevřelo Integrovaný regionální 
operační program, který výrazně 
pomůže zmodernizovat vzděláva-
cí a výcviková střediska složek In-
tegrovaného záchranného systému. 

Celkem je na to připraveno přes 
jednu miliardu korun. V přepoč-
tu 869 miliony korun přispěje Ev-
ropský fond pro regionální rozvoj. 

Podporu mohou získat projek-
ty modernizace stávajících vzdě-
lávacích a výcvikových středisek 
pro základní složky integrované-
ho záchranného systému přispíva-
jící rozvoji dovedností, odborných 
znalostí a součinnosti základních 
složek IZS při řešení mimořádných 
událostí. Kromě stavebních úprav 
budou střediska moci s dotační 
podporou pořídit i nové technic-
ké a technologické vybavení, výu-
kový software a výcvikové a ško-
licí pomůcky.

Příjemci podpory mohou být 
složky HZS ČR, Policie ČR, kraje 
jako zřizovatelé zdravotnické zá-
chranné služby krajů. Bohužel ško-
ly Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska do výčtu příjemců zahrnu-
ty nebyly.                                              PO

Symbolem sbírky se staly ná-
plasti na popáleniny. Ty získa-
ly Popálky jako sponzorský dar a 
lidé, kteří chtěli na pomoc popá-
leným přispět, si náplast mohli za 
třicet korun koupit.

Starostové okresních sdružení 
hasičů Kraje Vysočina si ze zase-
dání kraje, kam bylo koncem loň-
ského srpna dopraveno osm tisíc 
prodejních artefaktů a informač-
ních letáků týkajících se prevence 

Prezident 
ocenil i hasiče

Nultý ročník sbírky pro popálené 
byl úspěšný, už se pracuje na dalším 

Hasiči se v minulém roce zapojili do sbírky na pomoc popáleným lidem, kterou koncem roku 
organizovala nestátní nezisková organizace Popálky, obecně prospěšná společnost. Pilotní 
projekt – nultý ročník sbírky, se konal ve dvou krajích – v Kraji Vysočina a v Královéhradec-
kém kraji. Sbírka byla zahájena k Mezinárodnímu dni boje proti popáleninám, což je 8. října. 

popálenin, odvezli počet náplastí 
adekvátní zastoupení členské zá-
kladny v kraji. Jejich prodej, tedy 
průběh sbírky, nebyl na Vysočině 
omezen na jediný den, ale akce tr-
vala několik týdnů. 

Celková částka, kterou jen ha-
siči Kraje Vysočina vybrali na po-
moc popáleným, se vyšplhala na 
227 160 korun, z čehož 15 330 Kč 
za prodaných sedm set kusů ná-
plastí přidala firma Požární bez-

Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během 
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru dosahuje teplota až tisíc stupňů Celzia. Oheň dokáže automobil kompletně zni-
čit během dvou minut. Tak rychle se na místo nedostanou hasiči téměř nikde na světě. Účinný je tak jen velmi rychlý zásah 
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky jen za pomoci hasicích přístrojů. U většiny požárů automobilů však ha-
sicí přístroje nejsou k dispozici.

V mnoha státech patří hasicí přístroje do povinné výbavy všech dvoustopých motorových vozidel. Je tomu tak např. např. 
v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Černé Hoře, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Rusku, Ukrajině, Lotyšsku, Estonsku, Litvě... 
V některých státech, například v Polsku a Belgii, musí vozit hasicí přístroj alespoň všechna auta registrovaná v dané zemi a 
v Chorvatsku tato povinnost platí alespoň pro všechna vozidla určená k podnikání. Řada dalších států např. v Dánsko, Švéd-
sko a Norsko začlenila hasicí přístroje do vyhláškou doporučené výbavy.

U nás se i přes několik pokusů hasicí přístroje do povinné výbavy zatím nedostaly. Zda investovat do hasebních prostřed-
ků je tak na osobní úvaze každého majitele vozidla. 

pečnost. Vybrané peníze byly prů-
běžně vkládány převodem nebo 
poštovními poukázkami na kon-
to sbírky. Bylo tak možné sledo-
vat, jak sbírka roste. „Sto dvacet 
tisíc korun jsem teď nedávno pře-
bírala přímo,“ doplňuje ředitelka 
Popálek, o.p.s., Bc. Jana Lacino-
vá. „Byla jsem pozvána na výroč-
ní valné hromady v jednotlivých 
okresech, kde byly Popálkám z 
výsledků sbírky předány darova-

cí šeky.“ Na zasedání OSH Jihlava 
to bylo 27 300 Kč, v okrese Hav-
líčkův Brod 38 730 Kč, v okrese 
Třebíč 45 000 Kč a v okrese Žďár 
nad Sázavou 58 800 Kč.

V Královéhradeckém kraji byla 
sbírka spojena s osvětou ohled-
ně popáleninového zranění a s 
akcemi pro veřejnost. V Poli-
ci nad Metují, Deštném v Orlic-
kých horách i na jiných místech 
hasiči 8. října zorganizovali ven-
kovní akci, při které nejen sezná-
mili návštěvníky s úrazem po-
pálením, ale prezentovali i práci 
dobrovolných hasičů např. ukáz-
kami hašení, provedli zbrojni-

(Dokončení na straně 7)
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Prezident Miloš Zeman na 
Pražském hradě ocenil nejvý-
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra-
nářským křížem. 

Cenu za záchranu života obdr-
želi například studenti 2. ročníku 
střední školy Martin Bartoš a Ma-
těj Hulík. Když sjížděli řeku na ká-
noích viděli, jak 3letý chlapec sjel 
s odrážedlem do řeky. Matka, kte-
rá měla v kočárku další tříměsíč-
ní dítě, ihned skočila do vody, aby 
zachránila syna. Ve vyhrocené si-
tuaci ale nezabrzdila kočárek a i 
ten se rozjel do vody a začal oka-
mžitě klesat ke dnu. Martin skočil 
do vody přímo k tříletému chlap-
ci, Matěj pádloval rychle k místu, 
kam spadl kočárek s tříměsíční hol-
čičkou. Obě děti se jim podařilo z 
vody vytáhnout. 

Dalším z oceněných byl deva-
tenáctiletý Martin Šimek, který 
po automobilové nehodě dokázal i 
přes své těžké zranění vytáhnout z 
havarovaného vozu, těsně předtím 
než celý vůz vzplál, své dva těžce 
zraněné kamarády. Za obdobný čin 
obdrželi Zlaté záchranářské kříže 
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kte-
ří z hořícího automobilu vyprostili 
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.  

Ocenění si z Hradu odnesl i ve-
litel hasičů z Unipetrolu Petr Krá-
lert, který loni v srpnu velel zása-
hu v chemičce při úniku propyle-
nu a moravskoslezští hasiči, kte-
ří se podíleli na zásahu při srážce 
vlaku a kamionu ve Studénce. Zla-
tý záchranářský kříž za humanitár-
ní čin mimo Česko dostal takzva-
ný traumatým, který pomáhal obě-
tem loňského ničivého zemětřesení 
v Nepálu. Tvořilo jej devět lékařů 
a deset zdravotních sester z brněn-
ské fakultní nemocnice, 14 hasičů 
a jeden tlumočník.

Cenu obdržel i Sbor dobrovol-
ných hasičů při domově zdravotně 
postižených v Všebořicích, přede-
vším za pořádání hasičských sou-
těží pro lidi z domovů pro zdravot-
ně postižené. 

President Miloš Zeman oce-
něným řekl, že největší odměnou 
pro ně bude to, že „celý jejich ži-
vot bude prozářen vzpomínkou, že 
pomohli někomu jinému“. 

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?
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pro výcviková 

střediska
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Prakticky v každé lodi s nos-
ností nad 500 kg (což je napří-
klad i čtyřmístný raft) s mini-
aturním pomocným motorkem 
musí být umístěn dvoukilový 
hasicí přístroj. A hasicí přístroj 
musí být dokonce i na vodním 
skútru a menších člunech byť 
alespoň jednokilový. 

Na celé této zprávě je zají-
mavé především to, že toto na-
řízení vydalo o své vůli minis-
terstvo dopravy, které se vehe-
mentně roky brání přidat hasi-
cí přístroje do povinné výbavy 
silničních motorových vozidel. 

Asi nemá smysl spekulovat o 
tom kdo dokázal prosadit hasi-
cí přístroje do lodiček, ani pře-
mýšlet kdo nedokázal prosadit 
hasicí přístroje do silničních 
motorových vozidel. Spíše by-
chom měli přemýšlet jak obe-
jít neoblomné úředníky a hasi-
cí přístroje do aut dostat dob-
rovolně. 

Jen vloni hasičská statistika 
zaevidovala přes dva tisíce po-
žárů dopravních prostředků a 
pracovních strojů, při kterých 
zemřelo 40 osob a 250 osob utr-
pělo při požárech dopravních 
prostředků zranění. Snad nikdo 
z hasičů nepochybuje, že právě 
na silnici může snadno dostup-
ný hasicí přístroj zabránit vel-
kým škodám. 

Když nechápe úředník, pak 
je na nás jak zapůsobíme na ve-
řejnost, abychom přesvědčili co 
nejvíc řidičů,  že hasicí přístroj 
v autě smysl má.

K osvětě můžeme přispět tře-
ba působivou ukázkou rychlosti 
šíření požáru automobilu. Což k 
tomu využít třeba magický pá-
tek třináctého?     O. Přibyl

Ministerstvo pro místní rozvoj 
otevřelo Integrovaný regionální 
operační program, který výrazně 
pomůže zmodernizovat vzděláva-
cí a výcviková střediska složek In-
tegrovaného záchranného systému. 

Celkem je na to připraveno přes 
jednu miliardu korun. V přepoč-
tu 869 miliony korun přispěje Ev-
ropský fond pro regionální rozvoj. 

Podporu mohou získat projek-
ty modernizace stávajících vzdě-
lávacích a výcvikových středisek 
pro základní složky integrované-
ho záchranného systému přispíva-
jící rozvoji dovedností, odborných 
znalostí a součinnosti základních 
složek IZS při řešení mimořádných 
událostí. Kromě stavebních úprav 
budou střediska moci s dotační 
podporou pořídit i nové technic-
ké a technologické vybavení, výu-
kový software a výcvikové a ško-
licí pomůcky.

Příjemci podpory mohou být 
složky HZS ČR, Policie ČR, kraje 
jako zřizovatelé zdravotnické zá-
chranné služby krajů. Bohužel ško-
ly Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska do výčtu příjemců zahrnu-
ty nebyly.                                              PO

Symbolem sbírky se staly ná-
plasti na popáleniny. Ty získa-
ly Popálky jako sponzorský dar a 
lidé, kteří chtěli na pomoc popá-
leným přispět, si náplast mohli za 
třicet korun koupit.

Starostové okresních sdružení 
hasičů Kraje Vysočina si ze zase-
dání kraje, kam bylo koncem loň-
ského srpna dopraveno osm tisíc 
prodejních artefaktů a informač-
ních letáků týkajících se prevence 

Prezident 
ocenil i hasiče

Nultý ročník sbírky pro popálené 
byl úspěšný, už se pracuje na dalším 

Hasiči se v minulém roce zapojili do sbírky na pomoc popáleným lidem, kterou koncem roku 
organizovala nestátní nezisková organizace Popálky, obecně prospěšná společnost. Pilotní 
projekt – nultý ročník sbírky, se konal ve dvou krajích – v Kraji Vysočina a v Královéhradec-
kém kraji. Sbírka byla zahájena k Mezinárodnímu dni boje proti popáleninám, což je 8. října. 

popálenin, odvezli počet náplastí 
adekvátní zastoupení členské zá-
kladny v kraji. Jejich prodej, tedy 
průběh sbírky, nebyl na Vysočině 
omezen na jediný den, ale akce tr-
vala několik týdnů. 

Celková částka, kterou jen ha-
siči Kraje Vysočina vybrali na po-
moc popáleným, se vyšplhala na 
227 160 korun, z čehož 15 330 Kč 
za prodaných sedm set kusů ná-
plastí přidala firma Požární bez-

Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během 
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru dosahuje teplota až tisíc stupňů Celzia. Oheň dokáže automobil kompletně zni-
čit během dvou minut. Tak rychle se na místo nedostanou hasiči téměř nikde na světě. Účinný je tak jen velmi rychlý zásah 
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky jen za pomoci hasicích přístrojů. U většiny požárů automobilů však ha-
sicí přístroje nejsou k dispozici.

V mnoha státech patří hasicí přístroje do povinné výbavy všech dvoustopých motorových vozidel. Je tomu tak např. např. 
v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Černé Hoře, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Rusku, Ukrajině, Lotyšsku, Estonsku, Litvě... 
V některých státech, například v Polsku a Belgii, musí vozit hasicí přístroj alespoň všechna auta registrovaná v dané zemi a 
v Chorvatsku tato povinnost platí alespoň pro všechna vozidla určená k podnikání. Řada dalších států např. v Dánsko, Švéd-
sko a Norsko začlenila hasicí přístroje do vyhláškou doporučené výbavy.

U nás se i přes několik pokusů hasicí přístroje do povinné výbavy zatím nedostaly. Zda investovat do hasebních prostřed-
ků je tak na osobní úvaze každého majitele vozidla. 

pečnost. Vybrané peníze byly prů-
běžně vkládány převodem nebo 
poštovními poukázkami na kon-
to sbírky. Bylo tak možné sledo-
vat, jak sbírka roste. „Sto dvacet 
tisíc korun jsem teď nedávno pře-
bírala přímo,“ doplňuje ředitelka 
Popálek, o.p.s., Bc. Jana Lacino-
vá. „Byla jsem pozvána na výroč-
ní valné hromady v jednotlivých 
okresech, kde byly Popálkám z 
výsledků sbírky předány darova-

cí šeky.“ Na zasedání OSH Jihlava 
to bylo 27 300 Kč, v okrese Hav-
líčkův Brod 38 730 Kč, v okrese 
Třebíč 45 000 Kč a v okrese Žďár 
nad Sázavou 58 800 Kč.

V Královéhradeckém kraji byla 
sbírka spojena s osvětou ohled-
ně popáleninového zranění a s 
akcemi pro veřejnost. V Poli-
ci nad Metují, Deštném v Orlic-
kých horách i na jiných místech 
hasiči 8. října zorganizovali ven-
kovní akci, při které nejen sezná-
mili návštěvníky s úrazem po-
pálením, ale prezentovali i práci 
dobrovolných hasičů např. ukáz-
kami hašení, provedli zbrojni-

(Dokončení na straně 7)

Před  necelými  čtyřmi měsíci 
zachránili lipničtí hasiči Františka 
Kováře  z  Lipníku  nad  Bečvou, 
když mu  doma  selhalo  srdíčko. 
Na místě  byli  během  pěti minut 
a  ihned muži  poskytli  první  po-
moc s automatizovaným externím 
defibrilátorem (AED). Díky včasné 
pomoci  rodiny, hasičů a následně 
pak  záchranářů  zdravotnické  zá-
chranné služby přežil. Pan Kovář 
přišel  v  listopadu  na  lipnickou 
stanici hasičům poděkovat.
Hasičský  záchranný  sbor Olo-

mouckého kraje disponuje 24 kusy 
AED. Přístroje  jsou  umístěny  na 
výjezdových vozidlech.

dle zprávy 
z HZS Olomouckého kraje 

Poděkoval 
hasičům 

za záchranu 
života

VI. sjezd SH ČMS se uskuteční 
v nejbližším možném termínu, pokud to umožní krizová opatření 

č. 191/2020 Sb: Zákon o některých 
opatřeních  ke  zmírnění  dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-
2 na osoby účastnící se soudního 
řízení, poškozené, oběti trestních 
činů a právnické osoby a o změně 
insolvenčního  zákona  a  občan-
ského  soudního  řádu.  Bohužel, 
zevrubné právní analýzy ukázaly, 
že  přímou  implementaci  tohoto 
zákona,  vydaného  v  době  nou-
zového  stavu  na  jaře  roku  2020 
a označovaného jako lex COVID, 
nelze k řešení aktuální situace ve 
sdružení použít. Bylo třeba hledat 
jiné řešení, když použití lex CO-
VID nemohlo vést k řešení situace 
lege  artis,  tj.  podle  zákonného 
postupu. 

Jako správné se ukázalo hledání 
východiska  ve  stanovách,  zá-
kladním  ustavujícím  dokumentu 
sdružení.  Pochopitelně,  v  době 
definování, precizování a schvalo-
vání stanov sdružení nebylo mož-
no  předpokládat  situaci  vzniku 
globální pandemie a nutnost řešit 
témata  související  s  mandátem 
vedení i členů výkonného výboru 
bez konání sjezdu sdružení. Mohlo 
by se tak zdát, že k řešení situace 
s  prodloužením  výše  uvedených 
mandátů  nebude možné  stanovy 
použít,  protože  v  jejich  textu  ta-
kové  implicitní  formulace  chybí, 
a doplnit by je  tam mohlo pouze 
sjezdové jednání.  Detailní analý-
za stanov však ukázala, že jejich 

použití při řešení situace možné je, 
dokonce má i oporu v paragrafu 19 
již citovaného zákona č. 191/2020 
Sb. Jde o rozhodování per rollam 
(tzv. mimo zasedání), které se řídí 
ustanoveními  č.  10  stanov  sdru-
žení a čl. 7 jednacího a volebního 
řádu SH ČMS. Vedení  SH ČMS 
našlo  správné  řešení  a  navrhlo, 
aby  Výkonný  výbor  SH  ČMS 
rozhodl  per  rollam  (poznámka: 
mimo  klasické,  řádné  zasedání, 
které  je  nyní  znemožněno  opat-
řeními  proti  šíření  koronavirové 
pandemie) o věcech souvisejících 
s konáním sjezdu SH ČMS, řešil 
problematiku  funkčního  období 
členů  volených  orgánů  SH ČMS 
i  úpravu  jednacího  a  volebního 
řádu SH ČMS.  
Předmětem  rozhodování  VV 

SH ČMS  v  režimu  „per  rollam“ 
budou, kromě samotných mecha-
nismů volby per rollam, tyto body, 
které povedou k úplnému vyřešení 
současné komplikované situace:
1. Návrh úpravy čl. 7 jednacího 

a volebního řádu SH ČMS, 

2.  Návrh  úpravy  změny  sta-
nov SH ČMS (jedná se o úpravu 
funkčního období (čl. 5, odst. 10 
stanov) a úpravu lhůty pro konání 
sjezdu s ohledem na mimořádnou 
situaci (čl. 33, odst. 1 stanov).
Vložení  řešení  do  rukou VV 

SH ČMS  a  následně mimořád-
nému jednání SS OSH je jedinou 
a správnou cestou, která je v sou-
ladu se stanovami sdružení a není 
v rozporu ani s právním systémem 
ČR,  naopak má  podporu  i  argu-
mentační  relevanci  v  záměrech 
zákonodárců  včleněných  do  lex 
Covid.  Je  to  samozřejmě mimo-
řádné  řešení  pro  mimořádnou 
dobu. Původně plánovaný prosin-
cový sjezd SH ČMS se uskuteční 
v nejbližším možném termínu. Do 
té doby nám garanci pro platnost 
aktuálních mandátů  poskytnou 
stanovy našeho sdružení i schop-
nost  výkonného  výboru  stanovy 
modifikovat  v  rozhodovacím  re-
žimu per rollam.

Vedení SH ČMS 


