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Arm. gen. Ing. Josef Bečvář

Rozhovor s předsedkyní
představenstva Hasičské
vzájemné pojišťovny, a.s.

Uctění památky
Ludvíka Svobody

Svaz důstojníků
a praporčíků AČR

Domov
pro seniory

nabízí:

Domov pro seniory na Zátoru v Hostomicích
disponuje několika význačnými přednostmi.
Za nejvýznamnější z nich považujeme lokalitu,
ve které se nacházíme. Vyjedete-li z rušného
města, ocitnete se zanedlouho v příjemné klidné oblasti plné zeleně. Všude kolem se nachází druhově rozmanité lesy, umožňující nerušený
pobyt a poskytující v období jara a léta dlouhé
procházky, na podzim a v zimě pak procházky
kratší, ale intenzitou odpočinku stejně relaxační. V bezprostřední blízkosti našeho domova se
také nachází malý park, který umocňuje pozitivní prožití letních i zimních dnů. Domov poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Občanům, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu a kterým z důvodu trvalých změn
zdravotního stavu nemůže být zajištěna péče
v domácím prostředí. Hlavním cílem je spokojenost uživatelů, respektování potřeb a požadavků, včetně zajištění bezpečí a klidu, s navozením příjemné atmosféry v kolektivním soužití
při zachování soukromí, občanských práv a svobod každého uživatele. Základním principem je
poskytování služby v souladu s platnými právními předpisy, standardy kvality sociálních služeb,
profesní odborností a etikou.

Objednávky zasílejte na SvazDaP AČR, z.s.,
Pilotů 217, 160 00 Praha 6 – Ruzyně, nebo na info@svazdap.cz

Kontaktní adresa Domov Hostomice:
– Zátor, poskytovatel sociálních služeb,
Zátor 373, 267 24 Hostomice.

Na základě rozhodnutí přijatých Radou
GAMINGE INITIATIVE a potvrzených
během GI II v Praze, zadal SvazDaP
výrobu odznaků organizace. Na náš
svaz připadlo celkem 15 kusů těchto
odznaků, které mají hodnotu 20 €
(540 Kč) za kus. Svým členům SvazDaP
dotuje část ceny, takže je možné
si odznaky objednat za 300 Kč.
SvazDaP
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Gaming 2016 – Gamingská
iniciativa zasedala
v Drážďanech
Letošní jarní zasedání Gamingské iniciativy proběhlo ve dnech 26. – 29. května 2016 v Drážďanech. Hostitelem tohoto setkání byla saská skupina Svazu rezervistů německého Bundeswehru. Za Česko
se zasedání v Drážďanech zúčastnila delegace Svazu důstojníků a praporčíků AČR
vedená předsedou Svazu mjr. v.v. Rostislavem Konečným, dalšími členy delegace
byli za ÚR Svazu kpt. v.z. Ivan Lamprecht,
pplk. v.v. Miroslav Tlamicha, pplk. v.v. Jaroslav Palkoska a kpt. v.z. Jan Berwid-Buquoy z táborské pobočky Svazu.
Hlavní pracovní téma letošního zasedání GI bylo „Migrační krize a její působení na naši společnost“. Místem konání se
stala Army Officer School OSH ( Offizierschule des Heeres), která se nachází v modernizovaném areálu Albertstadtu, někdejším tradičním sídle Královské saské
vojenské školy, založené už v roce 1875
na historické tradici ze 17. století.
Naše
pracovní
jednání
probíhalo
ve Stauffenbergově sále, pojmenovaném po známém činiteli protihitlerovského odboje, strůjci atentátu na Adolfa Hit-

4

lera, plukovníkovi Clausu Schenkovi von
Stauffenberg. Zúčastněné delegace národních svazů Česka, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska přivítal velitel
školy Brig.Gen. Harald Gante, který pak
v úvodním sdělení seznámil účastníky setkání s historií a tradicí školy. V návaznosti jsme pak vyslechli přednášku o výchovném a vzdělávacím systému německého
důstojnictva na Army Officer School OSH.
Jako úvodní film k tématu letošního zasedání byl pak v dopoledním bloku prvního jednacího dne promítnut film o tzv. Islámském státě ISIL, jeho projevech a hrozbách pro náš svět.
Odpolední program, stejně jako program
dalšího dne, byl věnován hlavně sdělením
a referátům zúčastněných národních delegací. Pracovnímu jednání předsedal pan
LtCdr. Giuseppe F. Imbalzano, vicepresident GI. Pro nemoc a ze zdravotních důvodů byla omluvena nepřítomnost pana
Col. (R) Stanislava Liniče, presidenta GI
a pana kpt v.z. Radima Marušáka, současného vicepresidenta GI. Své příspěvky

a referáty k ústřednímu tématu letošního
zasedání GI postupně přednesli zástupci
všech národních delegací.
Český příspěvek mjr. v.v. Rostislava Konečného, který se věnoval příčinám současné migrační krize, jejím projevům
a důsledkům pro evropskou společnost,
její bezpečnost a kulturu, přednesl v angličtině kpt. v.z. Jan Berwid-Buquoy. Následoval maďarský příspěvek nazvaný Migrace – několik aspektů z pohledu maďarských rezervistů přednesený Capt. (R)
Gergely Tóthem, jenž referoval o historickém vývoji migrační situace, nekontrolovaném vpádu proudu migrantů na maďarské území a řešení vzniklé bezpečnostní situace ve vnitrozemí i incidentech
na hranicích, což vyústilo v nutnost postavení plotu jako zábrany na hranici se Srbskem. Velice zajímavý příspěvek npor. v.z.
Zdeňka Šťastného k tématu migrační krize ze slovenského pohledu přednesl v zastoupení por. v.z. Ladislav Balazs jr.
Za Federaci spolků rezervistů a veteránů
armády Polské republiky přednesla zprávu
Migrační krize a její vliv na polskou společ-

1 | 2016

nost paní Lt. MD Maria Holdrowicz-Naczk.
Podnětný a zajímavý příspěvek podal slovinský delegát pan Col. (R) Viljelm Kobal o průběhu a působení migrační krize ve Slovinsku, které bylo a je silně zasaženo invazí migrantů při pochodu a pobytu na slovinském území, o nejen bezpečnostních, ale zejména také ekonomických vlivech a finančních nárocích na řešení této krize ve Slovinsku. Za Chorvatsko podal průběžnou informaci pan Col.
(R) Branko Gačak ve svém příspěvku Syrian Civil War and how it effects on EU
Security.
Naproti tomu pan Maj. (R) André Roosen
ze Svazu rezervistů Bundeswehru zevrubně popsal situaci s migranty v Německu,
připravené postupy práce s nimi k jejich
cílené integraci do německé společnosti. Situace s migranty ve Spolkové republice je dle jeho vyjádření dobře řešitelná,
neboť Německo má cca 89 mil. obyvatel,
migrantů ve světě se pohybuje asi 60 mil.,
ale v Německu bylo dle statistik ke konci roku 2015 zaznamenáno asi 1,1 mil migrantů. Tuto situaci a začlenění migrantů
úspěšně řeší Spolkový úřad pro migranty
a uprchlíky, jenž byl za tímto účelem zřízen a má přesně zpracovanou metodiku.
Blíže na stránkách úřadu www.bamf.de .
Zcela z jiného pohledu na problematiku
migrační krize a jejích vlivů na evropský
vývoj a italskou společnost nahlíží a neustávající migrační vlnu vidí italský příspě-

vek k tématu nazvaný „Routes to a better Life – Managing the Migration Flows“,
který přednesl pan LtCdr. Giuseppe F. Imbalzano. Zabýval se především neustávající vlnou běženců z Afriky přes moře k evropským břehům Itálie, hovořil o nákladech italské námořní operace Mare Nostrum a následné námořní operaci Triton
a EUNAVFOR MED pro léta 2015–2016.
Capt. (R) Mauro De Angelis k tomu pak
pohovořil o finančních vlivech a nákladech, které stojí asylová politika EU a Itálie. Švýcarský pohled na dopady současné migrační krize a její vlivy na další vývoj

společnosti potom přednesla paní LtCol.
(R) Heidi Kornek.
Všechny přednesené příspěvky a referáty
(Country Reports) k projednávanému tématu „Migrant crisis and how it affects
our societies“ budou souhrnně vydány
v bookletu – Annual Brochure, který bude
zveřejněn k dispozici a praktickému využití cestou národních zúčastněných důstojnických svazů rezervistů.
V průběhu zasedání a o přestávkách jednání se také debatovalo o organizaci plánu a přípravy příštích jarních a podzimních zasedání Gamingské iniciativy. Česká delegace pak přihlásila svůj návrh
na uspořádání podzimního zasedání GI
v Praze ve dnech 21.–24. 9. 2017.
Nejbližší příští, tedy letošní podzimní zasedání se bude konat na Slovensku v Bratislavě, a to ve dnech 27.–30. 10. 2016.
Za slovenskou delegaci vyjádřil pozvání do Bratislavy pan por. v.z. Ladislav Balazs jr.
V rámci kulturního programu byla hostiteli po jednání prvního pracovního dne organizována prohlídka blízkého vojenského
musea Militärmuseum Dresden. V podvečer druhého pracovního dne to zase byla
vyhlídková projížďka autobusem po Drážďanech s výkladem průvodce. Před prohlídkou města položili účastníci zasedání
Gamingské iniciativy pietní květy na vojenském hřbitově. Jarní zasedání bylo zakončeno slavnostní večeří uspořádanou
hostitelským Svazem rezervistů německého Bundeswehru v zámečku Carolaschlösschen v areálu městského parku.
Ivan Lamprecht
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Svaz důstojníků
a praporčíků AČR
udělil „Čestnou stuhu“
Útvaru pro ochranu
ústavních činitelů
ochranné služby
AD OMNIA PARATUS – ve znaku máme, dva meče, dva štíty a český lev
AD OMNIA PARATUS – my se nevzdáme, nikdo ať nepozná ochráncův hněv
Na slavnostním shromáždění si 26. výročí založení útvaru připomnělo několik desítek policistů,
zaměstnanců a pozvaných hostů.
Ředitel Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby plk. JUDr. Jiří Komorous zhodnotil historii útvaru od jejího založení až po současnost a poděkoval všem příslušníkům a zaměstnancům
za jejich práci.
Tato významná událost patřila především příslušníkům útvaru pod vedením
plk. JUDr. Jiřího Komorouse. Mezi čestnými hosty nechyběli předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, velvyslanec Spojených států amerických v ČR J.E. Andrew H. Schapiro, velvyslanec Izraele J.E. Gary Koren, velký přítel útvaru generálporučík Jaroslav Klemeš, vysocí důstojníci Policie ČR a Armády ČR. V projevech, které oceňovaly náročnou práci příslušníků útvaru, se odrazily i aktuální bezpečnostní hrozby. Poté
následovalo oceňování jednotlivých pracovníků útvaru.
Při slavnostní ceremonii převzali vybraní
příslušníci a hosté z rukou policejního prezidenta gen. Mgr. Tomáše Tuhého a ředitele Útvaru pro ochranu ústavních činitelů
ochranné služby plk. JUDr. Jiřího Komorouse služební medaile a čestné odznaky
útvaru.
Policejní prezident gen. Mgr. Tomáš Tuhý
poděkoval všem příslušníkům za perfektní výkon služby a konstatoval, že v současnosti si mnoho činností, které policie
vykonává, nedovedeme představit bez
kvalitní a odborné připravenosti všech
policistů.
Na závěr slavnostní příležitosti předali zástupci Svazu důstojníků a praporčíků armády České republiky a Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska Útvaru pro
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ochranu ústavních činitelů ochranné služby „čestnou stuhu“. Stuhou dekoroval zástavu útvaru JUDr. Svetozár Plesník.
Mgr. František Bartek jménem organizací
Občanského sdružení Stříbrný kruh, Svazu
důstojníků a praporčíků AČR, Svazu PTP
Vojenských táborů nucených prací a Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska
vyzdvihl kvalitní práci Policie ČR jako celku a zodpovědnou práci příslušníků Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné
služby. Podtrhl význam spolupráce a dobrých vztahů mezi Armádou ČR a Policií ČR.
Na závěr slavnostního shromáždění
zazněla hymna útvaru a hosté mohli
shlédnout film Ochranná služba 2015.
Útvar pro ochranu ústavních činitelů
ochranné služby je speciální útvar Policie
České republiky, který má za úkol ochranu vybraných ústavních činitelů. Tento
útvar se dále zabývá ochranou představitelů jiných států požívajících mezinárod-

ní ochrany včetně diplomatických zástupců. Útvar poskytuje osobní a epizodickou
ochranu a bezpečnostní dopravu trvale
chráněných ústavních činitelů České republiky a osob, kterým je po dobu jejich
pobytu poskytována ochrana podle mezinárodních dohod.
Zajišťuje také ochranu diplomatických objektů (zastupitelských úřadů a rezidencí velvyslanců) a ochranu chráněných
objektů a prostorů zvláštního významu
pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které
schválila vláda. Patří mezi ně Poslanecká
sněmovna Senát, Ústavní soud, Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra a třeba i část letiště Praha
– Ruzyně a další desítky objektů.
Práce osobního ochránce je pouze jednou ze složek systému ochrany, osobní ochránce je poslední překážkou útoku
na chráněnou osobu.
redakce
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Rozhovor s armádním
generálem Ing. Josefem
Bečvářem – náčelníkem
Generálního štábu Armády
České republiky
V říjnu 1918 vznikla Československá
republika a následně dne 15. října
1919 vznikl oficiálně Hlavní štáb
československé branné moci k zajištění státní suverenity a nezbytnosti vybudovat či spíše dotvořit Čs.
Armádu. Událost vzniku Hlavního
štábu se přímo váže na aktivity spojené s vytvořením samostatného
československého státu a jeho ozbrojených sil.
Dne 1. ledna 1993 došlo k rozdělení České a Slovenské Federativní
republiky zákonem České národní
rady č. 15/1993 Sb. a vznikla Armáda
České republiky.  Generální štáb Armády České republiky řešil úkoly
spojené s rozdělením bývalé federativní armády na dvě samostatné formace národních obranných sil  a vytvořil armádu zabezpečující obranu
a suverenitu nově vzniklé České republiky.
S náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky armádním generálem
Ing. Josefem Bečvářem, nositelem řádu
Chevalier de la Légion d´Honneur, de
Commandeur de l‘Ordre National du Merite, vedl   13. června 2016 rozhovor pro
Military Forum JUDr. Svetozár Plesník.
MF: Vystudoval jste vojenské gymnázium v Moravské Třebové, následně dělostřelecký obor na Vysoké vojenské škole ve Vyškově. Působil jste
v řadě funkcí v systému raketového
vojska a dělostřelectva naší armády. Co Vás vedlo ke vstupu do ozbrojených složek? Byl to klukovský sen,
nebo jste  měl svůj vzor?
JB: V patnácti letech asi každý kluk tak

trochu
přemýšlí o budoucnosti a u mne to bylo
spojené se zájmem
o techniku a nové
věci. I proto jsem se
rozhodl pro armádu,
ač nepocházím z typicky vojenské rodiny. Za uniformou
jsem pak viděl obecně spíš řád a disciplínu, než že by byl některý konkrétní voják v té době mým
vzorem.
MF: V  roce 1993
jste byl vyslán
do informačního
kurzu
francouzského
četnictva
v Melunu, po návratu jste se stal
zástupcem velitele velitelství Vojenské
policie
v Praze, následně ředitelem Úřadu Vojenské policie a do roku 2004
jste byl náčelníkem Vojenské policie. Můžete porovnat systém výcviku a vzdělávání ve francouzské armádě – četnictvu a u nás v České republice?
JB: Patřil jsem k jedněm z prvních, kteří
byli vysláni ke studiu do Francie a dodnes
na tu dobu rád vzpomínám. Kromě jazyka jsem si tehdy osvojil i řadu zajímavých
poznatků využitelných do další praxe, ať
již se jednalo o způsoby řízení dopravy vo-

jenských vozidel, ohledávání místa činu či
technických systémů zabezpečení prostorů a budov. Pochopitelně ne vše šlo aplikovat do našich podmínek, stejně tak jako
nelze říci, že by francouzské či naše postupy byly lepší či horší. Vždy je to na odpovědném zvážení a hledání plusů a minusů, které vás posouvají dál.
MF: V letech 2004 až 2007 a následně
2011 až 2014 jste působil jako přidělenec obrany České republiky ve Fran-
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cii. Co Vám tyto vojenské diplomatické mise přinesly pro Vaše další působení v Armádě České republiky?
JB: Jednoznačně to pro mne byla příležitost detailně poznat francouzské ozbrojené síly, ale díky úzkému kontaktu a výměně zkušeností s ostatními vojenskými a leteckými přidělenci vlastně i řadu dalších
armád. Na diplomacii je pak úžasné to, že
vás naučí dívat se i na čistě technické vojenské věci v širším kontextu. Zjistíte, že
je vše nutné zvážit i z politického, ekonomického či sociálního hlediska tak, aby se
posléze podařilo najít skutečně dlouhodobě funkční řešení.
MF: V  mezidobí Vašeho působení
ve funkci vojenského přidělence jste
pracoval na Generálním štábu Armády České republiky, kam jste se vrátil dne 1. srpna 2014 jako 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR. V lednu 2015 schválila jednomyslně Vláda České republiky Vaší
nominaci na post náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.
Funkce, do které Vás jmenoval prezident České republiky Miloš Zeman,
jste se ujal dne 1.
května 2015.
Jak můžete zhodnotit dobu působení v této nejvyšší funkci v rámci armády České republiky. Jaké jsou Vaše
další vize a cíle, kterých chcete dosáhnout po dobu působení ve funkci náčelníka Generálního štábu AČR?
JB: Rozhodně jsem se
na Generální štáb nevracel s vizí, že se později stanu jeho náčelníkem. Mým cílem
bylo uplatnit v zahraničí získané zkušenosti, ať již to bylo na pozici náčelníka štábu, či
později na vámi zmiňované pozici 1. zástupce náčelníka Generálního štábu, v jehož gesci jsou shodou
okolností i mezinárod-
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ní vztahy na vojenské úrovni. To, že jsem
byl posléze vybrán do funkce náčelníka Generálního štábu, pro mne byla výzva, která
se neodmítá.
Na tuto pozici jsem přišel s jasnou vizí rozvoje armády, kterou jsem spolu s mými
kolegy vtělil do dokončení Koncepce výstavby AČR. V první řadě musíme nyní doplnit personál. Dnes jsme sice již na více
než 80 % naplněnosti jednotek vojáky, ale když jsem armádu přebíral, bylo
to v důsledku předchozích rozpočtových
škrtů jen v průměru kolem 70 procent.
Posílit musíme i zálohy.
V druhé řadě je pak nezbytné pokračovat i v přezbrojování armády. Řada techniky je ještě ze 70. a 80. let minulého století. Proto mezi hlavní modernizační projekty řadím dokončení přezbrojení armády moderními ručními zbraněmi, pořízení nových víceúčelových vrtulníků a mobilních radiolokátorů, přezbrojení 7. mechanizované brigády na novou platformu
pásových bojových vozidel a pořízení kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích.

Nutné je také pořízení děl standardů
NATO a doplnění moderních protiletadlových prostředků.
Samozřejmostí zůstává zachování a posilování operačních schopností české armády a společný výcvik s aliančními a partnerskými zeměmi. Letošním největším
cvičením v České republice se zahraniční
účastí bude zářijové cvičení Ample Strike,
které tradičně hostí v měsíci září 22. základna vrtulníkového letectva u Náměště
nad Oslavou. Neméně důležitá je také příprava do hotovostních sil Severoatlantické
aliance a Evropské unie.
MF: Klasická otázka. Jak relaxujete,
pokud Vám zbývá čas? Řeknete nám
něco o svých koníčcích.
JB: Není tajemstvím, že mým koníčkem je
jezdecký sport a koně. Kromě nich je to
pak chalupa a vůbec relaxace s rodinou,
kterou považuji ve svém životě za velmi
důležitou.
Děkuji za rozhovor…
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Nové stanovy SvazDaP
V červnu 2016 podalo předsednictvo Ústřední rady SvazDaP Městskému soudu v Praze 2 návrh na zápis změn do veřejného rejstříku. Součástí návrhu je konečné znění Stanov SvazDaP schválených Valnou hromadou dne 20. 11. 2015. Plné
znění Stanov zde přinášíme pro potřebu našich členů i dalších organizací.
redakce
Čl. I.
Preambule
1. Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s. (dále jen „spolek“) je pokračovatelem Svazu československého důstojnictva a Svazu československých rotmistrů z let
1918–1949, který byl zákonem č. 138/1949 Sb.,
jímž se zrušuje Svaz brannosti, ke dni 11. 5. 1949
zrušen.
2. Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s. byl založen dne 27. 5. 1993,
a to ve formě občanského sdružení, jehož účelem bylo navázat na odkaz historických svazů
dle odst. 1 tohoto článku stanov.
3. Nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, došlo k zákonné transformaci Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s. z občanského sdružení
na zapsaný spolek.
Čl. II.
Název a sídlo
1. Název spolku zní: Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s.
2. Sídlem spolku je: Dukel. hrdinů 1806, Rakovník II, 269 01 Rakovník
3. Korespondenční adresa: Pilotů 217, 160 00,
Praha 6 – Ruzyně
4. IČO: 60437774
5. Zapsán: ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
5057
Čl. III.
Účel a činnost spolku
1. Spolek je samosprávným a dobrovolným
sdružením osob s profesním vztahem k ozbrojeným silám České republiky, navazující na prvorepublikové tradice a Masarykův odkaz,
sdružující profesionální vojáky, vojáky v záloze a ve výslužbě bez ohledu na jejich vojenskou hodnost a současné nebo bývalé zařazení, a dále sdružuje současné nebo bývalé občanské zaměstnance resortu obrany, členy jejich rodin, příznivce ozbrojených sil a občanské spolky, které se ke spolku připojily a které
souhlasí s účelem, pro který byl spolek založen
a s jeho činností.
2. Spolek je právnickou osobou mající právní
osobnost, zřízenou za účelem uspokojování

a ochrany zájmů svých členů. K dosahování tohoto účelu využívá spolek především sil a prostředků velení Armády České republiky a jejich
útvarů (dále jako „AČR“) a jiných ozbrojených
složek, územních a samosprávných celků.
3. Spolek se podílí na přípravě obyvatel k obraně vlasti, formování veřejného mínění o ozbrojených silách ČR a jejich chápání jako nezbytné
součásti svrchovanosti ČR.
4. Spolek vytváří podmínky pro pozitivní chápání alianční obrany ČR občanskou veřejností ve formě široké a aktivní spolupráce s podobnými organizacemi států NATO a EU. Spolek dbá na zachování vojenských a historických
tradic pro mladou generaci.
5. Hlavní činností spolku, směřují k ochraně
a uspokojení společných zájmů členů, je:
a) zabezpečovat v součinnosti s Ministerstvem
obrany ČR, Generálním štábem AČR a útvary
AČR podmínky pro realizaci zájmů členů spolku;
b) udržovat a rozvíjet spolupráci s teritoriálně
dislokovanými spolky;
c) zapojení se do společenských a veřejných
činností a akcí, s cílem podílet se na vytváření
pozitivního vztahu veřejnosti k AČR;
d) vést všechny své členy k důstojné reprezentaci vojenského stavu;
e) zapojení občanské veřejnosti do činnosti
spolku a přispívat k rozvoji připravenosti občanů k obraně vlasti;
f) vytvářet podmínky pro účelné využití volného času a aktivně se podílet na výchově a přípravě mládeže;
g) upevňovat navázané vztahy a rozvíjet spolupráci s obdobnými organizacemi států NATO
a EU;
h) zachovávat a podporovat vojenské tradice;
i) iniciovat programy výhod pro své členy a jejich rodinné příslušníky;
j) rozvíjet spolupráci s ostatními spolky a svazy majícími profesní vztah k ozbrojeným silám.
6. K výlučné podpoře hlavní činnosti může
spolek vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to zejména tím, že:
a) organizuje a pořádá sportovní turnaje a závody s cílem propagace AČR;
b) organizuje a pořádá kulturní akce, přehlídky
zaměřené na propagaci AČR;
c) vydává spolkový časopis;
d) vyvíjí marketingovou činnost zaměřenou
na propagaci spolku a AČR všeobecně.

7. Zisk z vedlejší činnosti lze použít pouze a výhradně pro správu a naplňování účelu a hlavní
činnosti spolku.
Čl. IV.
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku vzniká přijetím člena příslušným regionálním pobočným spolkem (dále
jen „pobočkou“). K přijetí za člena spolku musí
zájemce o členství písemně nebo elektronicky požádat, a to přihláškou zaslanou příslušné
pobočce nebo Ústřední radě spolku a zaplatit
členský příspěvek.
2. Členství ve spolku může být řádné nebo čestné.
Čl. V.
Řádné členství
1. Členem spolku se může stát:
a) voják v činné službě, voják v záloze a voják
ve výslužbě, který se ztotožňuje s účelem spolku, přispívá k dobrému jménu AČR, po přijetí plní úkoly spolku a řádně platí členské příspěvky;
b) rodinní příslušníci vojáků, současní nebo bývalí občanští zaměstnanci resortu obrany a jejich rodinní příslušníci a příznivci ozbrojených sil
za stejných podmínek, uvedených v písm. a) tohoto odstavce.
c) právnická osoba, schválená Ústřední radou
spolku.
2. Zájemci dle čl. V. odst. 1 písm. a) a b) těchto stanov podají v regionech, kde jsou založeny pobočky, přihlášku o členství ve spolku výboru příslušné pobočky. Ta následně rozhoduje
o schválení podaných přihlášek.
3. Zájemci dle čl. V. odst. 1 písm. a) a b) těchto stanov z regionů, kde nejsou založeny pobočky, podávají přihlášky o členství ve spolku
přímo nebo prostřednictvím příslušné pobočky Ústřední radě spolku. Ta následně rozhoduje
o schválení podané přihlášky.
4. Dle zájmu zájemců a dle stanoviska pobočky, jež je schopná realizovat jejich zájmy, přiděluje Ústřední rada spolku zájemce do příslušné pobočky.
5. O přijetí právnické osoby za člena spolku rozhoduje Ústřední rada spolku.
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Čl. VI.
Čestné členství
1. O udělení čestného členství rozhoduje
Ústřední rada spolku na návrh členů poboček nebo členů Ústřední rady. Čestné členství ve spolku se uděluje členům spolku, kteří se významnou měrou zasloužili o propagaci a naplňování účelu a poslání spolku a kteří svým přístupem k plnění zadaných úkolů byli
pro ostaní členy příkladem.
2. Čestné členství může Ústřední rada udělit
na návrh členů poboček nebo členů Ústřední rady také občanům České republiky a/nebo
občanům jiných států, kteří se významnou měrou zasloužili o spolupráci a rozvoji vztahů se
spolkem a aktivně podporovali jeho činnost.
3. Ústřední rada může na návrh členů Ústřední rady nebo členů poboček rozhodnout o tom,
že se odstupujícímu předsedovi představenstva
spolku uděluje titul „Čestný předseda Ústřední
rady“.
4. Výbor pobočky může na návrh členů výboru pobočky nebo členů pobočky rozhodnout
o tom, že se odstupujícímu předsedovi výboru pobočky uděluje titul „Čestný předseda pobočky“.
5. Osoby, kterým bylo uděleno čestného členství a/nebo čestné tituly, mají právo se účastnit schůzí a jednání spolku s hlasem poradním
v těch orgánech spolku, do kterých byli čestně jmenováni.
Čl. VII.
Zánik členství
1. Členství řádného člena spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku na základě
jeho písemné žádosti podané výboru příslušné pobočky, nebo Ústřední radě;
b) vyloučením člena
a. pro závažné porušení povinností vyplývající ze členství ve spolku, a to tehdy, byl-li člen
Ústřední radou spolku nebo výborem příslušné pobočky vyzván ke zjednání nápravy a byla
mu ke zjednání nápravy poskytnuta přiměřená lhůta;
b. z důvodu jeho pravomocného podmíněného nebo nepodmíněného odsouzení pro úmyslný trestný čin;
c. nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě
stanovené ve výzvě k jeho úhradě, byl-li člen
v této výzvě zároveň upozorněn, že následkem
neuhrazení příspěvku může mít za následek
eventuální vyloučení ze spolku;
c) úmrtím člena spolku,
d) zrušením v případě člena právnické osoby.
2. Rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku doručí Ústřední rada nebo výbor příslušné pobočky vyloučenému členovi.
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3. Návrh na vyloučení člena může Ústřední
radě nebo výboru pobočky podat v písemné
formě kterýkoli člen spolku. V podaném návrhu na vyloučení musí navrhující člen uvést
konkrétní důvody a označit konkrétní důkazy, pro které žádá vyloučení konkrétního člena.
4. Člen, proti kterému návrh na jeho vyloučení
ze spolku směřuje, má právo se s návrhem seznámit, požádat o jeho vysvětlení a má právo
na svou obhajobu doložit a uvést vše, co je mu
ku prospěchu.
5. O vyloučení člena rozhoduje výbor příslušné pobočky.
6. Vyloučený člen může ve lhůtě do 15-ti dnů
ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení podat v písemné formě návrh na přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to Ústřední radou spolku.
Návrh na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení se podává buď přímo Ústřední radě spolku
nebo prostřednistvím pobočky, jehož je vyloučený člen členem.
7. Ústřední rada zruší rozhodnutí o vyloučení
člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám, případně i z jiných odůvodněných důvodů.
8. Vyloučený člen může do 3 měsíců ode dne
doručení konečného rozhodnutí Ústřední rady
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti
vyloučení.
9. V případě, že mu nebylo Ústřední radou konečné rozhodnutí doručeno, může vyloučený
člen navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, a to ve lhůtě 3 měsíců ode
dne, kdy se o svém vyloučení dozvěděl, nejdéle však do 1 roku ode dne, kdy byl zánik jeho
členství zapsán do seznamu členů.
10. Právo vyloučených členů uvedené v čl. VII.
odst. 8 a 9 těchto stanov zaniká marným uplynutím stanovených lhůt.
Čl. VIII.
Členské příspěvky
1. Povinností řádného člena je placení členských příspěvků.
2. Způsob úhrady členského příspěvku a způsob s jeho nakládáním stanovuje „Směrnice pro hospodaření spolku“, kterou vydává
a schvaluje Ústřední rada spolku.
3. Výši členského příspěvku na dané období
stanovuje valná hromada spolku, a to na svém
zasedání.

Čl. IX.
Evidence členů spolku
1. K jednotné evidenci a získání přehledu o počtu členů vede spolek seznam členů, který obsahuje alepsoň jméno, příjmení, datum narození a bydliště členů spolku a kontaktní údaje.
2. Seznam členů spolku vede Ústřední rada
a každý výbor pobočky, a to v písemné a elektronické formě.
3. Osobou odpovědnou za úplnost a aktuálnost seznamu členů je tajemník Ústřední rady.
4. Výbor pobočky vede seznam členů svého
pobočného spolku. Za úplnost a aktuálnost seznamu je odpovědný předseda výboru pobočky, a to tajemníkovi Ústřední rady.
5. Zápisy do seznamu členů provádějí osoby
uvedené v čl. IX. odst. 3 a 4. V případě zániku
členství či na základě rozhodnutí:
a) o přijetí člena do spolku;
b) o vystoupení člena ze spolku;
c) o vyloučení člena ze spolku.
6. Seznam členů je neveřejný dokument. Právo nahlížet do něj lze udělit pouze tehdy, pokud s nahlížením souhlasila Ústřední rada spolku nebo předseda výboru pobočky, pokud jde
o seznam členů dané pobočky.
7. Zveřejnění úplného seznamu členů spolku
lze pouze po předchozím souhlasu všech osob
v něm uvedených.
Čl. X.
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen spolku je zejména oprávněn:
a) zúčastňovat se všech činností a aktivit spolku;
b) hlasovat, volit a být volen do všech funkcí
a orgánů spolku;
c) vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy, podněty a stížnosti a vyžadovat zprávy a informace o činnosti spolku;
d) účastnit se jednání spolku, kde se jedná o jeho osobě nebo návrzích souvisejících
s jeho osobou;
e) navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku pro jejich rozpor
se zákonem nebo stanovami, nelze -li se tohoto dovolat u dotčených nebo nadřízených orgánů spolku;
f) žádat zadostiučinění, a to v případě, že spolek porušil jeho základní členská práva;
g) v případě ukončení svého členství ve spolku
žádat na náklady spolku potvrzení o vymazání
údajů o jeho osobě ze seznamu členů.
2. Řádný člen spolku je zejména povinen:
a) dodržovat tyto stanovy a ostatní vnitrospolkové normy;
b) podporovat a realizovat poslání, účel a činnosti spolku;
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c) aktivně se podílet na realizaci zadaných úkolů a cílů spolku;
d) řádně platit členské příspěvky;
e) evidovat se u příslušné pobočky;
f) dbát na dobré jméno spolku.
Čl. XI.
Organizace spolku
1. Spolek má celostátní působnost a je tvořen
pobočkami.
2. Orgány spolku s celostátní působností jsou
Ústřední rada, Kontrolní komise a valná hromada.
3. Orgány spolku s regionální působností jsou
výbor a regionální členská schůze.
Čl. XII.
Regionální pobočný spolek
(viz jen „pobočka“)
1. Pobočka je základním organizačním článkem spolku, zabezpečujícím ochranu a uspokojování zájmů jednotlivých členů spolku.
2. Pobočka se vytváří v rámci konkrétní obce,
města, oblasti anebo tam, kde jsou podmínky
pro jeho aktivní činnost.
3. Pobočku tvoří nejméně 5 členů spolku.
4. Pobočka má nejméně 3-členný výbor, který
řídí jeho činnost. Členové výboru pobočky volí
ze svého středu předsedu, který pobočku zastupuje navenek.
5. Výbor pobočky je řídícím a výkonným orgánem pobočky a zejména (i) plánuje a organizuje plnění úkolů, (ii) vede evidenci seznamu
členů, (iii) zabezpečuje vybírání členských příspěvků, (iv) zabezpečuje styk s ostatními složkami spolku, (v) udržuje součinnost s vojenskými útvary a zařízeními, útvary ostatních složek
ozbrojených sil, složkami záchranného systému, spolky a orgány státu a samosprávy na teritoriu své působnosti.
6. V závislosti na počtu členů pobočky a na zájmu jeho členů, se pobočka může vnitřně členit
na kluby v čele s jmenovaným vedoucím. Klub
musí mít nejméně 3 členy.
7. Název pobočky nese název spolku s dodatkem názvu regionu, kde působí, např.: „Svaz
důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s., pobočka Tábor“.
8. Úkolem pobočky je (i) vytvářet podmínky
a realizovat uspokojování zájmů svých členů
v souladu s těmnito stanovami spolku, (ii) podílet se v daném regionu na pozitivním chápání úlohy armády ve společnosti, (iii) na přípravě obyvatel k obraně státu, (iv) na aktivním využití volného času mládeží a dbát na udržování vojenských tradic.

9. Ke své činnosti pobočka využívá úzké spolupráce s vojenskými útvary, zařízeními a útvary
jiných ozbrojených složek dislokovanými v daném regionu.
10. O založení, zrušení nebo přeměně pobočky rozhoduje Ústřední rada, a to svým rozhodnutím.
11. Bylo-li Ústřední radou rozhodnuto o založení pobočky, svolá Ústřední rada nebo jí
pověřený budoucí člen pobočky ustavující
členskou schůzi. Ustanovující členská schůze
se svolává pozvánkou vyvěšenou na internetových stránkách spolku dostupnou na internetových stránkách: www.svazdap.cz a vyvěšením v sídlem spolku a v sídle jednotlivých poboček.
12. Členové přítomní na ustanovující členské
schůzi se zapíší do listiny přítomných a podepíší ji vedle údaje o svém jménu, příjmení a bydlišti. Svolatel po kontrole správnosti a úplnosti listiny přítomných řídí ustanovující členskou
schůzi. Úvodem svolavatel oznámí počet přítomných a přítomné seznámí s jednáními, která již v zájmu nově založené pobočky učinil.
Dále navrhne ustavující schůzi přijetí (i) pravidel pro jednání pobočky, (ii) volbu předsedajícího a (iii) jednotlivých členů výboru a nechá
o všech návrzích hlasovat. Jednotlivá usnesení
se přijímají rozhodnutím většiny hlasů přítomných členů ustanovující členské schůze.
13. Pobočka vzniká tehdy, pokud byla přijata
svolavatelem navržená usnesení dle odst. 12.
tohoto článku.
14. Pobočka nemá právní osobnost. Smí však
vystupovat jako zástupce spolku a uzavírat
smlouvy regionálního významu s třetími osobami, je-li to v zájmu spolku. Za pobočku jedná předseda výboru pobočky samostatně.
15. Nejvyšším orgánem pobočky je regionální členská schůze. Zasedání svolává předseda
výboru nejméně jedenkrát ročně. Regionální členská schůze rozhoduje v souladu s účelem spolku (i) o zaměření a činnosti pobočného spolku, (ii) schvaluje plánované akce na další období a hodnotí jejich splnění, (iii) volí
a odvolává členy výboru, (iv) schvaluje výsledky hospodaření pobočky, (v) navrhuje Ústřední
radě zrušení a přeměnu pobočky.
16. Pobočka může být zrušena:
a) dobrovolným rozhodnutím členů pobočky;
b) rozhodnutím Ústřední rady, a to klesneli počet členů pobočky pod stanovený počet k jeho založení po dobu delší jak 6 měsíců; nebo
c) provádí-li pobočka i přes písemnou výzvu
Ústřední rady protizákonnou činnost nebo činnost, která není v souladu s posláním a účelem spolku.
17. Dohodnou-li se členové pobočky na regionální členské schůzi, že jejich spolek již neplní

svůj účel, navrhnou Ústřední radě jeho zrušení.
Současně s návrhem na zrušení výbor pobočky doručí Ústřední radě soupis majetku a návrh na způsob jeho likvidace, seznam členů,
kteří chtějí být nadále členy spolku, a veškeré
účetní doklady, včetně účetní závěrky.
18. Ve lhůtě určené Ústřední radou předseda výboru pobočky vrátí zapůjčený materiál,
splatí případné dluhy pobočky a zbylé finanční
prostředky vydá Ústřední radě spolku. Ústřední rada po kontrole majetkového a finančního hospodářství, opraví centrální seznam členů spolku a členy zrušené pobočky, kteří chtějí být nadále členy spolku, přidělí dle jejich zájmů do ostatních poboček.
19. Obdobně postupuje Ústřední rada i v dalších případech nedobrovolného zrušení pobočky.
20. Při přeměně pobočky stanoví Ústřední
rada zúčastněným pobočkám rozhodný den
a určí zanikající a nástupnický spolek. Do rozhodného dne provedou všechny zúčastněné
pobočky účetní uzávěrku; nástupnická pobočka zpracuje nejméně 60 dnů před rozhodným
dnem zahajovací rozvahu, zprávu o následné
činnosti a způsobu financování pobočky. Způsob přeměny pobočky musí schválit Ústřední
rada a následně všechny zúčastněné pobočky
na svých členských schůzích. Na těchto zasedáních musí být seznámeni členové i se zahajovací rozvahou nástupnické pobočky.
21. Účinnost přeměny nastává rozhodným
dnem.
22. Pobočka má právo používat v písemném
styku a při jednáních znak spolku; pobočka
má právo jednat a uzavírat smlouvy se součinnostními složkami jen v rámci své působnosti, k tomu může používat vlastní razítko, vlastní medaile nebo pamětní odznaky
a tyto udělovat za aktivní práci a rozvoj spolupráce jednotlivým členům pobočky a členům součinnostních složek. Pobočka je dále
oprávněna navrhovat své členy k odměně
Ústřední radě spolku.
Čl. XIII.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má celkem 3 členy. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který kontrolní komisi zastupuje navenek.
2. V případě odstoupení některého člena
z funkce člena Kontrolní komise může Kontrolní komise kooptovat náhradní členy. Kooptování náhradních členů Kontrolní komise
musí být schváleno na nejbližším zasedání valné hromady.
3. Úkolem kontrolní komise je dohlížet, zda je
činnost spolku v souladu se stanovami, vnitřní-

11

Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

mi předpisy a ostatními právními předpisy. Dále
dohlíží, zda jsou řádně vedeny finanční a administrativní záležitosti spolku, zda hospodaření spolku odpovídá „Směrnici pro hospodaření Svazu“ a obecně platným právním normám.

k) vede účetní dokumentaci;
l) zabezpečuje informovanost poboček .

4. V rozsahu působnosti Kontrolní komise
může její pověřený člen nahlížet do všech dokladů spolku a požadovat od členů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

7. K zabezpečení své činnosti může Ústřední rada rozhodnout o vytvoření následujících
útvarů, a to redakční rady (k vydávání spolkového časopisu), ekonomického výboru (pro
spravování majetku spolku) a právního výboru
(ke zpracování dokumentů a postupu Ústřední rady v souladu platnými právním předpisy
a normami).

5. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Ústřední radu spolku.
6. Členem Kontrolní komise nemůže být členem Ústřední rady, předsedou výboru pobočky ani likvidátorem.

Čl. XV.
Nejvyšší orgán spolku

7. Kontrolní komise je volena valnou hromadou na dobu 5-ti let.

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Na její fungování se analogicky použijí ustanovení § 248 až 257 občanského zákoníku.

Čl. XIV.
Ústřední rada
1. Ústřední rada je nejvyšším výkonným orgánem spolku, který zabezpečuje v období mezi
valnými hromadami rozpracování a realizaci
přijatých usnesení a řídí činnost spolku.
2. Ústřední rada má do 20 členů, z jejich středu
se volí pětičlenné předsednictvo Ústřední rady
spolku, které ze svého středu volí předsedu,
prvního místopředsedu, dva místopředsedy
a tajemníka.
3. Jednání jménem spolku: Předseda předsedniíctva a 1. místopředseda Ústřední rady jednají jménem spolku samostatně.
4. V případě odstoupení některého člena předsednictví Ústřední rady spolku může Ústřední
rada kooptovat náhradní členy. Tito kooptovaní členové však musí být schváleni na nejbližším zasedání valné hromady.
5. Ústřední rada plní řídící a organizační úkoly a
a) svolává valnou hromadu;
b) připravuje jednací materiály;
c) k zabezpečení činnosti spolku spolupracuje s Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem AČR , řídícími prvky ostatních ozbrojených složek a integrovaného záchranného systému, součinnostními územními organizacemi
a spolky;
d) udržuje úzkou součinnost s pobočkami;
e) vydává směrnici pro hospodaření svazu;
f) koordinuje přidělení nových členů z organizačně nepokrytých regionů do nejbližších poboček;
g) rozhoduje o zřízení, zrušení nebo přeměně
poboček;
h) rozhoduje o sporech mezi členem a spolkem a přezkoumává návrhy na vyloučení člena;
i) vede celkový seznam členů spolku;
j) řídí hospodaření a financování spolku,
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6. Ústřední rada je volena valnou hromadou
na období 5-ti let.

2. Nejvyšší orgán spolku:
a) určuje směry vývoje, zaměření a činnosti
spolku;
b) volí a odvolávat členy Ústřední rady a Kontrolní komise;
c) schvaluje změny základních dokumentů spolku, zejména Jednacího řádu, statutu,
směrnic, vyjma směrnice pro hospodaření svazu, a ostatních vnitrospolkových dokumentů;
d) schvaluje výsledek hospodaření spolku;
e) rozhoduje o zrušení a přeměně spolku;
f) hodnotí členy volených orgánů a členů spolku.
3. Valnou hromadu svolává k zasedání předseda předsednictva Ústřední rady spolku nejméně jedenkrát do roka.
4. Valnou hromadu může předseda předsednictva Ústřední rady spolku svolat i na základě podnětu nejméně 1/3 všech členů spolku
nebo z podnětu Kontrolní komise. Není-li svolána valná hromada předsedou předsednictva Ústřední rady spolku ve lhůtě do 30-ti dnů
od doručení podnětu, může svolat tuto valnou hromadu na náklady spolku ten, kdo podal podnět k jejímu svolání.
5. Zasedání valnén hromady se svolává zasláním písemné nebo elektronické pozvánky
s uvedením místa, času a předmětu programu jednání. Pozvánka se zasílá členům ve lhůtě nejméně 30-ti dnů před dnem jejího konání, a to na elektronické adresy (e-maily), popř.
na korespondeční adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka na valnou hromadu se zároveň zveřejňuje na internetových stránkách
spolku dostupných z internetové adresy www.
svazdap.cz a vyvěšením v sídle spolku a sídle
poboček.
6. Odvolat nebo přeložit zasedání valné hromady může ten, kdo valnou hromadu svolal
bez náhrady nákladů nejméně 1 týden před jejím konáním, a to způsobem, kterým byla valná hromada svolána.

7. Je-li valná hromada svolána podle odst. 4
tohoto statutu, může se program jednání změnit pouze se souhlasem toho, kdo podnět k jejímu svolání podal.
8. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud
je přítomno alespoň 50% včech členů spolku. Usnesení valné hromady je platné, bylo-li
schváleno většinou přítomých členů.
9. Valná hromada může být svolána na základě rozhodnutí Ústřední rady, a to formou shromáždění delegátů. V tomto případě jsou delegáti voleni z jednotlivých poboček s poměrným zastoupením, a to dle počtu členů pobočky ve vztahu k celkovému počtu všech členů spolku.
10. Není-li valná hromada usnášeníschopná,
svolá předseda předsednictva spolku nebo
ten, kdo původní zasedání svolal, její náhradní zasedání, a to novou pozvánkou se stejným
programem zaslanou členům spolku ve lhůtě
15-ti dnů od předchozího zasedání. Náhradní
zasedání valné hromady se musí konat do 6-ti
týdnů ode dne původního zasedání. Náhradní
valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu
na počet přítomných členů spolku.
Čl. XVI
Právní postavení spolku, majetek a hospodaření
1. Spolek je právní subjekt s celostátní působností.
2. Statutárním orgánem spolku je Ústřední
rada, za kterou navenek jedná předseda předsednictva Ústřední rady samostatně, přičemž
v jeho nepřítomnosti jej zastupuje 1. místopředseda spolku.
3. Hospodaření a financování spolku se řídí
„Směrnicí pro hospodaření Svazu“ vydanou
a schválenou Ústřední radou.
4. Hlavní zdroj příjmu spolku tvoří:
a) členské příspěvky, jejichž výši na příslušné
období stanovuje valná hromada;
b) výnosy z kulturních, sportovních a společenských akcí;
c) výnosy z prodeje spolkového časopisu nebo
hospodářské činnosti;
d) dotace z rozpočtu Ministerstva obrany ČR
nebo jiných orgánů státní správy;
e) využití grantů v rámci ČR nebo EU k realizaci spolkových projektů;
f) příspěvky ze sponzorských darů a reklamy.
5. Spolek vede účetní evidenci a příslušnou
dokumentaci podle zákona o účetní evidenci
neziskových organizací. Pobočky vedou pouze seznam členů a evidenci úhrad členských
příspěvků.
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6. Za vedení účetní evidence a příslušné dokumentace zodpovídá první místopředseda
Ústřední rady.

1. Dobrovolné rozhodnutí o zrušení spolku
schvaluje valná hromada většinou hlasů přítomných členů.

7. Ústřední rada zpracovává každoročně finanční plán, jež obsahuje předpokládané příjmy a výdaje spolku rozdělené podle jednotlivých poboček a dále Zprávu o hospodaření
a Zápis z kontroly účetnictví.

2. Zrušením spolku se ruší i pobočky.

8. Finanční prostředky spolku jsou uloženy na bankovním účtu, který za tím účelem
Ústřední rada založila. Dispoziční práva k bankovnímu účtu mají pouze osoby, které určuje
„Směrnice pro hospodaření Svazu“.
9. Finanční plán, Zprávu o hospodaření a Zápis
z kontroly účetnictví předkládá Ústřední rada
ke schválení valné hromadě.
Čl. XVII
Práva spolku
1. Spolek má právo používat vlastní symboliku, konkrétně:
a) znak;
b) odznak;
c) medaili;
d) stuhu; a
e) prapor.
2. Symboliku schvaluje Ústřední rada. Medaili, stuhu nebo prapor uděluje Ústřední rada
konkrétnímu členovi v souladu s podmínkami spolku za aktivní práci a rozvoj spolupráce,
vždy na návrh členů Ústřední rady nebo členů poboček.
3. Spolek má právo vydávat tiskopisy a informovat své členy a širokou veřejnost o aktivitách spolku prostřednictvím vlastních webových stránek dostupných z www.svazdap.cz,
časopisu a internetového vysílání. Za jejich
provoz v souladu s příslušnými zákony a tímto
statutem odpovídá Ústřední rada, popř. zvolená Redakční rada.
4. S představiteli Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR, se zastupitelskými a exekutivními orgány ČR a s partnerskými zahraničními spolky a organizacemi jsou zplnomocněni jednat v zastoupejní spolku pouze předseda předsednictva Ústřední rady spolku, v době
jeho nepřítomnosti první místopředseda předsednictva Ústřední rady spolku nebo jimi pověřený člen spolku.
Čl. XVIII.
Zrušení spolku
1. Spolek se zruší na základě:
a) dobrovolného rozhodnutí členů o jeho zrušení;
b) rozhodnutím soudu o zrušení s likvidací;
c) fúzí s jiným spolkem nebo jeho rozdělením.
A) Dobrovolné rozhodnutí o zrušení spolku

B) Rozhodnutí soudu o zrušení spolku s likvidací
1. Soud zruší spolek v případě, že i přes upozornění vyvíjí zakázanou činnost (např. tím, že
popírá nebo omezuje osobní, politická nebo
jiná práva osob pro jejich národnost, pohlaví,
rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcuje nenávist a nesnášenlivost, podporuje násilí); podnikání či jiná výdělečná činnost je hlavní náplní činností spolku a získané prostředky
nejsou využívány k činnosti spolku; nutí třetí
osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře a nebo brání svým
členům ze spolku vystoupit.
2. Při zrušení spolku s likvidací je Ústřední radou povolán nebo soudem jmenován likvidátor, který zpracuje soupis jmění spolku a tento zpřístupní v sídle spolku všem jeho členům.
3. Likvidátor zabezpečí navrácení zapůjčeného
materiálu vlastníkům a zpeněží likvidační podstatu, ze které uhradí případné dluhy spolku.
Likvidační zůstatek následně převede poměrně na jednotlivé pobočky, a to dle počtu jejich
členů, kteří vyplatí svým členům podíl na likvidačním zůstatku.

5. Zasedání valné hromady o sloučení (splynutí) musí být svoláno nejméně 30 dnů před jejím konáním. V této době musí být zveřejněno společné oznámení, kterých spolků se fúze
týká a který je nástupnickým spolkem. Současně musí být všem členům spolku zpřístupněny:
a) návrh smlouvy o sloučení (splynutí);
b) stanovy nástupnického spolku;
c) výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků, který nesmí být starší více než 6
měsíců; a
d) zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze, je-li její vyhotovení nutné.
6. Je-li zasedání valné hromady svoláno jako
společné jednání, hlasují členové jednotlivých zúčastněných spolků o návrhu smlouvy o sloučení (splynutí) odděleně. Pokud se
po schválení smlouvy o sloučení (splynutí)
volí členové orgánů nástupnického spolku,
mohou členské schůze zúčastněných spolků
rozhodnout o tom, že o těchto volených členech budou hlasovat společně.
7. Ten, kdo za spolek podepisuje návrh
smlouvy o sloučení (splynutí), připojí k podpisu kromě dalších náležitostí i záznam, že
návrh smlouvy o sloučení (splynutí) schválila valná hromada spolku a datum, kdy se tak
stalo.
8. Smlouva o sloučení (splynutí) je přijata usnesením nejvyššího orgánu posledního ze zúčastněných spolků o schválení smlouvy o sloučení (splynutí).

4. S účelově vázanými prostředky z veřejného rozpočtu likvidátor naloží podle rozhodnutí
příslušného orgánu.

9. Návrh na zápis fúze do veřejného rejtříku
podá Ústřední rada spolku, a to společně se
všemi zúčastnými spolky.

C) Fúze spolku

10. V případě fúze spolků splynutím, podepisují návrh na zápis změn (výmaz) i členové statutárního orgánu nástupnického spolku.

1. Při fúzi spolků uzavírají zúčastněné spolky smlouvu o sloučení spolků nebo smlouvu
o splynutí spolků.
2. Smlouva o sloučení (splynutí) spolků obsahuje údaje alespoň o názvu, sídle a identifikační údaj každého zúčastněného spolku; určení
který spolek je spolkem zanikajícím a který je
nástupnickým; ujednání o stanovách nástupnického spolku a rozhodný den.
3. Společně s návrhem smlouvy o sloučení (splynutí) vyhotovuje předseda předsednictva spolku a statutární orgán zúčastněného spolku zároveň zprávu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze. Zpráva může být zpracována i jako společný dokument pro všechny zúčastněné spolky. Zpráva
nemusí být zpracována, souhlasí-li s tím všichni členové spolku.
4. Návrh smlouvy o sloučení (splynutí) schvaluje valná hromada spolku i členské schůze
ostatních zúčastněných spolků. Tato schůze
může být svolána jako společné zasedání.

11. Po zápisu fúze do veřejného rejstříku nelze
smlouvu o fúzi změnit ani zrušit.
12. Stávající členové spolku zápisem fúze nabývají členství v nástupnickém spolku.
13. Návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy
o sloučení (splynutí) může spolek podat pouze společně s návrhem na neplatnost usnesení
valné hromady, na které se rozhodovalo o fúzi
spolku.
14. Spolek může od smlouvy o sloučení (splynutí) odstoupit tehdy, byl-li připraven podat
návrh na zápis, ale ostatní zúčastněné spolky ve lhůtě do 6-ti měsíců ode dne, kdy byla
smlouva uzavřena, návrh na zápis do veřejného rejstříku nepodaly.
D) Rozdělení spolku
1. Při rozdělení spolku sloučením dojde k uzavření smlouvy o rozdělení, a to mezi spolkem
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a zúčastněnými spolky. Smlouva o rozdělení
obsahuje:
a) údaje o názvu, sídle a identifikující údaj zúčastněných spolků;
b) údaj o tom, který spolek je zanikající a které
spolky jsou nástupnické;
c) určení, jaký majetek a dluhy zanikajícího
spolku přejímají nástupnické spolky;
d) určení, kteří zaměstnanci zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci nástupnických spolků;
e) dohodu o změně stanov;
f) rozhodný den.
2. Při rozdělení sloučením platí ustanovení
o fúzi obdobně.
3. Při rozdělení spolku se založením nových
spolků vyhotoví Ústřední rada projekt rozdělení a předseda předsednictva Ústřední rady
spolku zpracovává zprávu vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky rozdělení.
Zpráva není třeba v případě, že s tím souhlasí
všichni členi spolku.
4. Projekt obsahuje údaje dle odst. 1 článku D)
tohoto statutu.
5. Není-li v projektu uvedeno rozdělení členů,
není-li z něj zřejmé, jaký majetek a dluhy přecházejí na nástupnické spolky, jsou členi spolku ke dni účinnosti rozdělení členy všech nástupnických spolků, nástupnické spolky jsou
spoluvlastníky rozdělovaného materiálu a dluhy platí společně a nerozdílně.
6. Zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky rozdělení obsahuje v případě
rozdělení sloučením:
a) návrh smlouvy o rozdělení;
b) stanovy nástupnického spolku;
c) výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků, které nejsou starší díle než 6 měsíců;
v případě rozdělení se založením nových spolků:
a) projekt rozdělení;
b) výkaz majetku a závazků rozdělovaného
spolku;
c) zahajovací rozvahy spolků; a
d) návrh stanov nástupnických spolků.
7. Smlouvu o rozdělení spolku a projekt rozdělení schvaluje valná hromada.
8. Zasedání valné hromady k rozdělení spolku, svolá předseda předsednictva spolku, a to
ve lhůtě nejméně 30 dnů před jejím konáním.
9. Ústřední rada spolku ve svém sídle zpřístupní ve lhůtě nejméně 30-ti dnů před zasedáním valné hromady k rozdělení zprávu předsedy předsednictva spolku vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky rozdělení (je-li
zpracovávána) a zveřejní oznámení o rozdělení
spolku s tím, že zároveň označí spolky, které se
stanou nástupnickými spolky.
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10. V případě rozdělení spolku podá předseda
předsednictva spolku návrh na zápis do veřejného rejstříku. Jedná-li se o rozdělení sloučením podá předseda předsednictva návrh společně se statutárním orgánem nástupnického
spolku.

Ze zápisu z Valné hromady připomínáme
VOLBU ORGÁNŮ Svazu DaP AČR

XI.
Společná a závěrečná ustanovení

Předseda SvazDaP, z.s. Rostislav Konečný představil navržené kandidáty do Ústřední rady
Svazu. Všichni kandidáti byli zvoleni 100% přítomných hlasů. Do Ústřední rady Svazu DaP
AČR byli Valnou hromadou SvazDaP, z.s. zvoleni: Červenák Ondrej, Drábek Dalibor, Ehl Josef, Fehér Miroslav, Chuda Zdeněk, Jakab Josef, Konečný Rostislav, Lamprecht Ivan, Marušák Radim, Palkoska Jaroslav, Pisinger Václav,
Plesník Svetozár, Tlamicha Miroslav, Turek Josef a Tyl František.
Poté proběhla volba Kontrolní komise Svazu na další období. Navrženi byli kandidáti:
Z. Pustayová, P. Švihovec a V. Češek. Kontrolní komise Svazu DaP AČR, z.s. v tomto složení
byla zvolena 100% přítomných hlasů.

j.1. Tyto stanovy vycházejí ze stanov Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky,
které byla zaregistrovány Ministerstvem vnitra
ČR dne 22.2. 2011 pod č.j. VS/1-20 837/93-R.

Po skončení schůze valné hromady
bylo svoláno první zasedání zvolené
Ústřední rady Svazu

11. Po zápisu do veřejného rejstříku nelze
smlouvu o rozdělení ani projekt rozdělení změnit nebo zrušit.
12. Spolek může od smlouvy o rozdělení odstoupit, byl-li připraven podat návrh na zápis,
ale ostatní zúčastněné spolky ve lhůtě do 6-ti
měsíců ode dne, kdy byla smlouva o rozdělení
uzavřena, návrh nepodaly.

j.2. Znění stanov spolku schválila valná hromada svolaná dne 20. 11. 2015 a tyto byly
ve smyslu ustanovení zákon č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob doručeny do sbírky listin spolkového rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.
j.3. Právní vztahy blíže neupravené tímto statutem se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
V Praze, dne 20. 11. 2015

za předsednictví Rostislava Konečného s jediným bodem programu – volbou 5členného
předsednictva ÚR, ve složení: předseda ÚR,
první místopředseda, 2 místopředsedové a tajemník.
Dosavadní místopředseda Ivan Lamprecht se
z osobních důvodů vzdal kandidatury do navržené funkce místopředsedy pro další období.
Poté byli jednomyslným souhlasem zvoleni tito
navržení kandidáti do funkcí:
předseda – Rostislav Konečný,
1. místopředseda – Miroslav Fehér,
2. místopředseda – Svetozár Plesník,
3. místopředseda – Radim Marušák,
tajemník – Ondrej Červenák.
Zvolení kandidáti své funkce přijali.
Paralelně na prvním jednání Kontrolní komise
ve stejnou dobu byla zvolena do funkce předsedkyně KK Zdeňka Pustayová.
Zapsal: Ondrej Červenák
Ověřovatelé zápisu: Josef Ehl a Václav Pisinger
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okénko organizací...
Činnost pobočky Tábor v 1. pololetí roku 2016
Činnost pobočky Tábor probíhala v 1. pololetí letošního roku dle Plánu činnosti schváleného členskou schůzí na konci
měsíce ledna 2016. Jednotlivé akce byly
uskutečněny díky podpory útvarů v posádce.
Dne 20. 2. 2016 se zúčastnili příslušníci
pobočky lyžování na Kramolíně, pořádaného Posádkovým domem armády Tábor.
Všichni účastníci (35 osob) byli dokonale
spokojeni. Za krásného počasí mohli využívat k procvičení oblouků a zvládnutých
stylů 5 ze 6-ti sjezdovek a při jízdě lanovkou nahoru se kochat pohledem na okolní jarní přírodu. Odměnou všem za ranní
vstávání byl přichystaný „manžestr“, který vydržel zhruba do 11-ti hodin.

Dne 26. 3. 2016 se zástupci pobočky zúčastnili za chladného počasí populárního „zahájení vodácké sezony na Lužnici“.
5 raftů z Tábora se mezi účastníky akce
neztratilo.

Díky dobré spolupráce výboru pobočky s velením praporu EB využívali příslušníci střeleckého klubu v termínu
8. 3. – 12. 4. 2016 každé úterý k rozvoji a udržení návyků vedení přesné střelby
z pistole střelecký trenažér. Zájem byl velký i mimo členskou základnu.
Absolvování střeleckých nácviků se u některých kladně odrazilo v následujících
střeleckých soutěžích.
Dne 22. 4. 2016 se družstvo pobočky
ve složení Hopfinger Petr, Pisinger Václav a Paur Tomáš zúčastnilo prestižní mezinárodní střelecké soutěže Free Contest 2016 v Chebu. Evidováno bylo celkově 200 družstev, v kategorii „F“ – střelecké kluby, kde startovali naši zástupci soutě-

žilo 28 družstev. Naše
družstvo v premiérovém složení skončilo
s nástřelem 433 bodů
v kategorii 10. a celkově na 52 . místě. V jednotlivcích skončil Pisinger na 19., Hopfinger
na 24. a Paur na 40.
místě kategorie. Celkové umístění v 1. pětině
výsledkové listině v tak
kvalitně obsazené soutěži není ostudou.
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Dne 6. 5.2016 se zúčastnil plk.v.v. Ing. Pisinger pietního aktu na Popravišti v Táboře, kde v rámci oslav ukončení 2. světové války spolu s vedením města, představiteli posádky Tábor a zástupci politických stran a občanských hnutí položil kytici se stuhou.

Dne 11. 5. 2016 v rámci akce Posádkového domu armády Tábor navštívili zástupci
pobočky divadelní představení „ Soudce
v nesnázích“ na naší přední scéně Divadla na Vinohradech. Každý odjížděl s hlubokými kulturními zážitky, neboť představení bylo hvězdně obsazeno v čele v Viktorem Preisem. Účastníci akce mohli navíc před představením na Náměstí Míru
shlédnout ukázku „Lékaři bez hranic“, zaměřenou na seznámení široké veřejnosti
s aktivitou českých lékařů v různých částech světa.
Dne 21. 5. 2016 proběhl na klubové
střelnici Tábor – Čekanice již 18. ročník
mezinárodní střelecké soutěže „ O táborský kalich 2016“, který připravila pobočka Tábor Svazu D+PR AČR za všestranné
pomoci Velitelství vojenské policie Tábor,
42. mechanizovaného praporu a posádkové ošetřovny Tábor. Záštitu nad touto
akcí tradičně převzal starosta Města Tábor pan Ing. Jiří Fišer.
Na základě zpracovaných propozic 22
tříčlených družstev, z toho 4 od spřátelené okresní skupiny Svazu vojáků BW
ve Freyungu, absolvovalo střelbu z pistole vz. 75 na olympijský terč ve vzdálenosti 25 m a střelbu z útočné pušky CZ 805
Bren vleže na nekrytě ležící figuru s kruhy
ve vzdálenosti 100 m.
Dosažené výsledky z obou zbraní prokázaly dobrou připravenost střelců a o umístění často rozhodovaly vyšší počty lepších
zásahů.
Vítězem a držitelem poháru pro rok 2016
se stalo družstvo Čestné stráže Praha „2“
s nástřelem 528 bodů ve složení: Kotek
Pavel, Podařil Martin a Michálek Martin.
Druhé místo z obou zbraní získalo družstvo „Tejňáci“ s nástřelem 523 bodů,
3. místo získalo družstvo Vojenské policie
„2“ s nástřelem 496 bodů.
Absolutním jednotlivcem se stal Petr Kališ z družstva „ Tejňáci“ s nástřelem 191
bodů, před druhým Martinem Michálkem
(Čestná stráž „2“) a třetím Ludvíkem Hajdů oba se 181 bodem.“
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V pistoli zvítězilo družstvo Čestné stráže Praha „2“ s nástřelem 262 body, druhé skončilo družstvo „Tejňáci“ s 261 bodem a třetí získalo družstvo Vojenské policie Tábor „2“ s 257 body.
V jednotlivcích z této zbraně byl první Kališ Petr s 99 body, druhý Michálek Martin
s 93 body a třetí Hajdu Ludvík s 92 body.
Ve střelbě z útočné pušky nejlepších výsledků dosáhlo družstvo Čestné stráže
Praha „2“ s nástřelem 266 bodů, jako
druhé s nástřelem 262 body skončilo
družstvo „Tejňáci“, třetí se stejným nástřelem 262 body bylo družstvo 42.mpr
V jednotlivcích z útočné pušky s 92 body
zvítězil Hopfinger Petr (SDP Tábor), se
stejným nástřelem jako druhý skončil Kališ Petr (Tejňáci) a třetí byl s90 body Chuda Zdeněk (Lovci).

ti kvality družstev možnost vyhrát každému. Velkou neznámou bylo pouze družstvo nováčka turnaje z Brna Obřan. Předpověď průběhu akce se naplnil. Poslední
utkání mezi pořadatelským týmem a týmem Radkova totiž rozhodovalo o pořadí na 1. až čtvrtém místě.
Domácí hráčky remízou s Radkovem si zajistily celkové vítězství, družstvo Radkova
skončilo až čtvrté. Na druhém místě skončil nováček turnaje Brno Obřany, třetí místo
získaly hráčky Slovanu Jindřichův Hradec.
Odměnou všem kromě skvělé nálady
a výborného občerstvení od pořadatelek
byly i ceny, mezi kterými mimo jiné byla
i tílka s logem turnaje a datem jeho pořádání.

Dne 8. 6. 2016 střelecký klub pobočky
v součinnosti s Posádkovým domem armády Tábor pořádal jarní kolo „Střelecké
ligy žáků základních škol v Táboře“. Z důvodu velkého zatížení žáků v tomto období se dostavila z 6 nahlášených družstev
pouze 2. Předvedené výkony zasloužily uznání přítomných organizátorů i soupeřů. Chybějící družstva dostanou příležitost ukázat svoje umění ve střelbě v rámci
podzimního kola.
Velkým kladem dosavadního období je
i rozšíření členské základny. Od členské
chůze přibylo 6 členů, jeden člen své členství ukončil. K dnešnímu dni pobočka Tábor má 48 členů.
Václav Pisinger

Družstva i jednotlivci ve střelbě z jednotlivých i obou zbraní obdrželi kromě diplomů i věcné ceny.

Dne 22. 5. 2016 proběhly pod hlavičkou
Svazu D+Pr v rámci oslav osvobození Tábora za 2. světové války „Měšické slavnosti“. Akci, které se zúčastnilo asi 500
osob, zaštitoval poslanec Parlamentu ČR
a místopředseda strany KDU p. Bartůšek.
Kromě zábavných koutků pro děti zde zaujala účastníky i vystoupení klubů historického šermu.
Dne 1. 6. 2016 připravil 42. mechanizovaný prapor ve svém areálu Den otevřených dveří, kdy si každý mohl na vlastní
oči prohlédnout výzbroj a v rámci praktických ukázek se seznámit s úkoly vojáků
a způsobem jejich výcviku.
Dne 4. 6. 2016 příslušnice volejbalového klubu pořádaly na vojenské plovárně v Táboře již tradiční volejbalový turnaj
žen „Jordán cup 2016“. Více než z výsledku sportovního klání však organizátorky
měly obavy z počasí. To ale vyšlo, a podpořilo tak dobrou přípravu a především
hladký průběh turnaje.
Akce se zúčastnilo šest z osmi přihlášených družstev, což ale na atraktivitě turnaje neubralo. Systém soutěže, kdy každý hrál s každým, dával při vyrovnanos-
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Členové Svazu důstojníků
a praporčíků AČR uctili
památku generála
Ludvíka Svobody
U příležitosti oslav 71. výročí ukončení
2. světové války v Evropě se ve čtvrtek
5. května 2016 v Kroměříži konal pietní akt položení věnců u hrobu generála
Svobody, uspořádaný již tradičně městem Kroměříž spolu se Společností Ludvíka Svobody.
Slavnostního shromáždění se zúčastnili členové Společnosti Ludvíka Svobody,
Čsl. obce legionářské, ČSBS, zástupci
veteránských svazů a klubů, Svazu důstojníků a praporčíků AČR, Krajského
vojenského velitelství ze Zlína a dalších
organizací.

ková Svobodová, a také generální konzul Ruské federace pan Alexej Budajev.
Za Svaz důstojníků a praporčíků AČR se aktu zúčastnili kpt. v.z. Ivan Lamprecht
za ÚR Svazu a kpt. v.z. Karel
Trčálek za oblastní pobočku
Svazu, kteří uctili památku
generála Svobody položením věnce se stuhou Svazu
důstojníků a praporčíků AČR
k jeho hrobu.
Ivan Lamprecht

Váženými hosty pietního aktu byli mj.
i dcera Ludvíka Svobody paní Zoe Klusá-

Autoři čísla
Dr. Miroslav Fehér
první místopředseda Ústřední rady SvazDaP, šéfredaktor MILITARY FORUM
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Ing. Ivan Lamprecht
předseda pobočky SvazDaP,
z.s.
Valašské Meziříčí

Ing. Václav Pisinger
předseda pobočky SvazDaP Tábor

JUDr. Svetozár Plesník
místopředseda ÚR
SvazDaP, z.s.,
člen reakční rady MILITARY FORUM
tiskový mluvčí SvazDaP

Rozhovor s předsedkyní
představenstva  Hasičské
vzájemné pojišťovny
Ing. Vladimírou Ondrákovou
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. byla
založena v roce 1900 a je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě.
V roce 1992 byla její činnost obnovena
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na základě ustavující valné hromady.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. nabízí pojišťovací produkty neživotního pojištění širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám. Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České
republiky.
S předsedkyní představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny Ing. Vladimírou
Ondrákovou vedl dne 20. června 2016
rozhovor pro Military forum JUDr. Svetozár Plesník.
MF: Působíte na pozici předsedkyně představenstva a obchodní ředitelky Hasičské vzájemné pojišťovny,
a.s. Jste velice energická žena, která pozice Vás zaměstnává a vytěžuje nejvíce?
VO: Obě dvě funkce jsou naprosto odlišné, obě dvě však mají společného jmenovatele, a tím je práce s lidmi.
Jako předsedkyně představenstva musím přece jenom volit taktičtější vystupování v širokém spektru a směrech různých jednání, která vedu.
Obchodní ředitelka je to, v čem se cítím
jako „ryba ve vodě“. Mohu uplatnit svou
dvacetiletou letou praxi v naší pojišťovně, a tím i směrovat různá obchodní jednání, s mým kolektivem rozvíjet různé
druhy pojištění, rozvíjet regionální obchodní činnost…
V dnešní době je to těžké, ale snažím se
být v oblasti obchodu slušná a čestná…
MF: Jak moc je vaše Hasičská pojišťovna hasičská?
VO: Naše pojišťovna je hodně hasičská: pominu-li skutečnost, že naším většinovým vlastníkem je Sdružení dobrovolných hasičů a že podporujeme sbory

dobrovolných hasičů v jejich zásahových
i sportovních činnostech. Pak nemohu
opomenout, že řada našich zaměstnanců a pojišťovacích zprostředkovatelů byli
nebo stále jsou dobrovolnými hasiči. Rovněž naše pojišťovna spolupracuje s profesionálními hasiči na všech
úrovních.
MF: Vaše společnost je
ryze česká. Myslíte si, že
pronikání
zahraničního
kapitálu, investic a různých firem do České republiky neovlivní tuto samostatnost?
VO: Zahraniční kapitál do ČR
proniká již 25 let, zatím jsme
stále ještě ryze českou pojišťovnou, což nevnímám jako
nevýhodu, ale naopak jako
přednost a odlišnost.
Je potěšitelné, že i bez „cizí“
pomoci se naší pojišťovně v obchodní
činnosti daří a tři roky za sebou plní nelehké obchodní plány a to nedůležitější – vykazuje našemu akcionáři zisk.
Naším cílem a snahou je spojovat se
s českými subjekty a partnery – jako je
např. Český rybářský svaz, soutěž Česká chuťovka a další. A tím se snažíme
udržet „českého ducha“ i v oboru pojišťovnictví na pojistném trhu. Je to možná
hodně odvážné, ale přínosné.
MF: Jak hodnotíte, jako velká optimistka, současnou situaci na pojišťovacím trhu z hlediska konkurenceschopnosti a udržení si klientů?
VO: Klientela je stále náročnější, což
nás v konkurenčním prostředí pojišťování nutí udržovat krok s požadavky našich stávajících i potencionálních nových
zájemců o pojištění. Tzn. nejen neustále tvořit nové pojistné produkty, ale inovovat i ty stávající, dbát tím především
na spokojenost našeho klienta, počína-

je uzavřením smlouvy, přes její správu až
k likvidaci pojistné události, což je pro
klienta prioritou. Naší obrovskou výhodou a sílou v této oblasti je vlastní síť likvidátorů.
MF: Řeknete nám něco o svých zálibách a koníčcích. Jak relaxujete, pokud Vám zbývá čas?
VO: I v této uspěchané a náročné době
se snažím ponechat si místo na své koníčky i ženské záliby – to je můj čas pro
relaxaci a odpočinek. Mezi ně patří kresba, čtení a cestování. A samozřejmě
mým velkým koníčkem je má rodina…,
mám štěstí, že jsem trojnásobnou šťastnou babičkou.
Nechtěla bych, aby to vyznělo jako klišé,
ale částečný „relax“ nacházím i v práci.
Mám to štěstí, že jsem si kolem sebe vytvořila přátelský pracovní kolektiv, který mi napomáhá naplňovat i mé pracovní „sny“.
Děkuji za rozhovor…
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