
SK pražských hasičů, z. s.  

  Sokolská 62, 121 24 Praha 2  

              IČO: 22733451  
  

Zápis z výroční členské schůze SK pražských hasičů, z. s.    
  

 Datum zpracování: 3. 12. 2018              Počet stran: 10 

                      

Datum a místo konání schůze Výkonného výboru:  

 -  3. 12. 2018, 17:00 hod., hotel Globus  

  

Přítomni: přílohou zápisu  

  

Program:  

1) Seznámení s činností SK v roce 2018 

2) Zpráva o hospodaření SK v roce 2017 

3) Plán akcí na rok 2019 

4) Reorganizace výkonného výboru  

5) GDPR 

6) Ostatní  

 

  

Průběh jednání:  

 

Předseda Jiří Kotáb přivítal členy SK na členské schůzi a požádal organizátory jednotlivých akcí o jejich 

stručné shrnutí. 

 

1) Seznámení s činností SK v roce 2018 

 

Nejprve hovořila Květa Valentová o lednové akci „O pohár ředitele HZS hl. m. Prahy v běhu na lyžích“ 

v Bedřichově, které se zúčastnilo cca. 57 závodníků v různých kategoriích a květnovém „Jarním běhu 

Kunratickým lesem“, které se zúčastnilo cca. 35 závodníků.  

Dále pohovořil Vít Valenta o účasti na akci „Přebor HZS ČR Mistrovství ČHSF v badmintonu, které se 

účastnilo cca. 41 závodníků, garant Marek Schoř není přítomen.  

Akce Inline Firespeed Race v Račicích byla z důvodů malého zájmu zrušena, garant Iveta Kroulíková není 

přítomna. 

O akci Fireman golf tour, garant Marcela Husáková také není přítomna, byla zmíněna pouze malá účast členů 

SK. 
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Organizátoři i členové, kteří se akcí účastnili potvrdili, že i vzhledem k novým pravidlům (11. Pokyn 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 19.2.2018, kterým vydává „Řád sportovních  

soutěží tělesné přípravy Hasičského záchranného sboru České republiky“), resp. změnám v uvolňování 

příslušníků ze strany HZS sklidily akce nadšení a je zájem o další. 

 

Účast našich členů v ostatních soutěžích – Nicole Reuvolfová, která se zúčastnila běhu „Weber Jičín City 

Run“ v Jičíně, pořadatel Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, se pochlubila 1. místem ve své 

kategorii. 

David Endrýs, který se účastnil akce Mistrovství Unitop 2018 v Jiu-jitsu, pořadatel UNITOP ČR, se pochlubil 

2. místem ve své kategorii. Zároveň se zmínil o plánované cestě na závody do Číny a požádal SK o případnou 

podporu. 

 

2) Zpráva o hospodaření SK v roce 2017 

  

Vít Valenta předložil zprávu o hospodaření klubu v roce 2017, která byla jednohlasně odsouhlasena, viz. 

příloha 1. 

 

3) Plán akcí na rok 2019 

 

Výkonný výbor se domluvil na přesných termínech sportovních akcí, vč. kontaktů na garanty.  

Tyto akce budou uvedeny v kalendáři na web. stránkách SK.  

Členům SK bude účtováno poloviční startovné!  

 

16. ledna 2019  Závod o pohár ředitele v běžeckém lyžování Bedřichov, garant Valentová 

6. - 7. dubna 2019   Přebor HZS ČR - Mistrovství v badmintonu Pardubice, garant Schoř 

8. května 2019         Jarní běh Kunratickým lesem Praha, garant Valentová  

srpen - září 2019      Fireman Tour – golfový turnaj Praha, garant Husáková 

12. září 2019            Firespeed Race - Inline závod Račice, garant Kroulíková 

 

říjen 2019                 Přechod Krkonoš (volnočasová aktivita, grant ČHSF), garant Valentová 

 

Předseda Jiří Kotáb spolu s místopředsedou Jiřím Musilem upozornili na plánované změny financování ze 

strany České hasičské sportovní federace, vč. snížení příspěvků (cca. 10,-Kč/člen). Zároveň byl již 

předložen požadavek na grant pro rok 2019, vč. požadavků na fin. dotaci na volnočasové aktivity, 

které federace přislíbila, další jednání se bude konat začátkem roku 2019. 
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4) Reorganizace výkonného výboru  

 

Byly odhlasovány změny ve složení výkonného výboru, a to: 

   Jiří Kotáb - předseda  

   Jiří Musil - místopředseda  

       Květa Valentová - tajemnice  

   Vít Valenta - správce webových stránek  

Pavel Stošek - ukončení  

   Iveta Kroulíková - za SDH  

   Marcela Husáková - člen  

   Martina Tejnorová – ukončení  

Výkonný výbor hledá v současné době náhradu za Martinu Tejnorovou, resp. nového hospodáře SK. 

 

5) GDPR 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů byl pro členy SK pražských hasičů, z.s. 

vypracován dokument „Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů“. Přítomní členové 

SK byli s touto problematikou seznámeni a dokument podepsali. Pro nové členy bude tento dokument 

součástí přihlášky. 

  

6) Ostatní  

• Retro trika k 165. výročí hasičského záchranného sboru – zástupci SK v průběhu roku 

zorganizovali objednávky a distribuci těchto retro trik pro celý sbor se ziskem, který bude použit na 

budoucí sportovní akce. 

 

• Členský příspěvek SK na 2019 - byl zahájen výběr členských příspěvků na rok 2019. Členský 

příspěvek 200,-Kč je každý člen povinen uhradit do 28. 2. 2019  

 

• Česká hasičská sportovní federace - z důvodů změn a vzhledem k tomu, že jsme od federace 

neobdrželi žádnou podporu/grant, byl SK vrácen každoroční příspěvek za rok 2018 (á 50,-Kč/člen). 

 

 

Předseda Jiří Kotáb poděkoval všem za účast na členské schůzi. 

 

Zapsala: Martina Tejnorová 
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Příloha č. 1 - Zpráva o hospodaření SK v roce 2017  

 

 

       

 

Transakce 

2017   2018 

Náklady Příjmy 
Příjmy 

T Dotace Dar SK HZS    Náklady Příjmy Dotace Dar SK HZS  

Akce- závod ve sjezdovém 
lyžování 122330 79000   

13500 
(11%) 5146 

-
20484 10000   - - - - - - 

Akce - závod v běhu na lyžích 18633 7980   10000(54%)   -653 10000   10220 8150 - - 
-

2070 0 

Akce -turnaj v badmintonu 18989 7700   6000(32%)   -5289 10000   15912 15725 - - -187 0 

Akce- závod v běhu 19117 8400   8000(42%)   -2717 10000   5005 4500 - - -505 0 

Akce - beachvolejbal 3118 3150   -   32 ?   - - - - - - 

Akce- golf (občertsvení + poháry, 
medaile) - -   - - - 5000   0 0 - - 0 0 

Akce - inline Račice 2241 2550   0   309 3879   - - - - - - 

TOTAL akce 184428 108780   
37500 
(30%) 5146 

-
28802 48879   31137 28375 0 0 

-
2762 0 
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      Náklady Výnosy Startovné Dotace ČHSF Dar SK 

Závod ve sjezdovém lyžování v Rokytnici 122330 101846 83200 13500 5146 -20484 

Závod v běhu na lyžích v Bedřichově 18633 17980 7980 10000 0 -653 

Turnaj v badmintonu v Praze 18989 13700 7700 6000 0 -5289 

Běžecký závod v Kunratickém lese 19117 16400 8400 8000 0 -2717 

Beachvolejbalový turnaj ve Žlutých lázních 3118 3150 3150 0 0 +32 

Golfový turnaj  0 0 0 0 0 0 

Inline závod v Račicích  2241 2550 2550 0 0 +309 

Celkové náklady za vybrané akce 184428 155626 112980 37500 (30%) 5146 -28802 



 


