
 

Jednání KOROO 2_2021 

dne 5.10.2021 na OSH PJ  

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 

2. Volba ověřovatelů zápisu  

3. Schválení programu jednání 

4. Informace o jednání s HZS Pk a způsobech možné spolupráce 

5. Výtah ze zprávy o činnosti v OO na nashromáždění starostů OSH 24. 4. 2021 

6. Diskuse k materiálu HZS – Koncepce OO 2025-2030 

7. Informace z okresů 

8. Různé 

9. Usnesení 

10. Závěr 

 

 

1) Uvítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 

Členů: 6 Přítomno:   5      KOROO je usnášeníschopná 

Omluvení: Ondřej Holeček-pracovní důvody, nám.starosty KSH Josef Veith 

Na jednání VV KSH Pk dne 29.6. byl do KOROO donominován a schválen zástupce OSH Tachov 

Martin Volka. 

Na jednání VV KSH Pk dne 12.9. byla přijata rezignace Stanislava Novotného a schváleno členství 

Václava Sykory, oba OSH PJ. 

Členové : Vladislav Strejc, Albert Jíra, Ondřej  Holeček, Václav Sýkora, Martin Volka, Luboš Mleziva 

 

Hosté:  

 

2) Volba ověřovatelů 

Zápis z minulého jednání ověřovateli schválen, pro dnešní jednání navrženi: Martin Volka, 

Luboš Mleziva 

 

Pro:  5 Proti:  0   Zdržel se:  0 

 

3) Schválení programu jednání 

Pro:  5 Proti:  0   Zdržel se:  0 

 

4) Informace o jednání s HZS Pk o způsobech možné spolupráce 

Některé body, jako třeba informaci o „Doklad o členství v JSDHO“, tedy o příslušnosti k IZS, nutno řešit 

přímo s PČR nebo přes ředitele HZS Pk, případně přes starostu KSH.  

Některé body by bylo vhodné řešit přes ÚOROO a GŘ HZS – viz. Usnesení.  

Jako první společný projekt HZS Pk na KOROO Pk navržena spolupráce na aktualizaci havarijního plánu 

Plzeňského kraje (HP Pk) pro nouzové zásobování pitnou vodou - viz. příloha Výzva ke spolupráci pro 

OSH a SDH. Správcem databáze může být KSH nebo HZS. Obě strany považují projekt za vzorový pro 



další spolupráci, zda se osvědčí nebo zda SDH a obce nebudou mít prostředky či zájem o tento způsob 

spolupráce.  

Dále doporučení pro SDH, aby se podíleli na eliminaci vzniku možných kritických stavů v obcích a 

městech, např. opomenutím samosprávy při údržbě břehů vodních toků, měrných tyčí, zastavování 

záplavových území, nekontrolováním protipovodňových prostředků – pytle, písek a další = preventivné 

výchovná činnost a další spolupráce se samosprávou.  

Pokud voláme po vyšší kvalifikaci dobrovolníků pro OO, musíme jim umožnit i kvalifikaci, což je třeba 

TOOB16.  Zde stále přetrvávají problémy s podmínkami účasti. Pokud se mohou účastnit pouze 

členové jednotky, případně nečlenům nejsou vydávána osvědčení, poskytujeme prostor samozvaným 

školitelům, kteří už někde obcím nabízí své služby. 

HZS doporučuje, aby SDH, která začínají organizovat a poskytovat školení pro mládež a veřejnost 

vůbec, svoje materiály a obsah přednášek konzultovala s jeho odbornými příslušníky, aby poskytované 

informace byly jednotné. 

Na žádost našich OORM je HZS připraven zajistit proškolení vedoucích mládeže na jejich seminářích, 

jakým způsobem je nejvhodnější realizovat PVČ OO v dětských kolektivech a kolektivech MP. 

Evakuace je nejčastější typová činnost OO pro jednotky. Je důležité její procvičování a výměna 

zkušeností. Nově např. důraz na přibalení léků, roztrojky s prodlužovacím kabelem, problematika 

exotických zvířat – krmení, boxy, misky na vodu,….a i třeba alergie osob na zvířata, očkovací průkazy 

zvířat,…. 

Nová koncepce OO doporučuje vyšší počet cvičení pro jednotky. HZS Pk předpokládá, že se jednotky 

budou aktivně podílet na jejich přípravě. Pokud zaznamenáme dobré výsledky – pravidelnost, dobrá 

účast, můžeme začít řešit otázku vybudování stálého polygonu pro výcv Pk. 

 

5) Výtah ze zprávy o činnosti v OO  na nashromáždění starostů OSH 24. 4. 2021 

S obsahem zprávy seznámeni všichni členové rady, vysloveno poděkování Sborům za obětavou práci 

při Covid-19. 

 

6) Informace o materiálu HZS – Koncepce OO 2025-2030  

Seznámení s některými pasážemi koncepce týkající se dobrovolnictvím a NNO. Diskuse nad 

použitelností Zákona o dobrovolnictví pro členy SDH, doporučeno zajistit výklad tohoto zákona, 

zejména §2 a §4. Konstatování, že další rozvoj spolupráce s NNO koncepce řeší nedostatečně. 

 

7) Informace z okresů 

nikdo k tomuto bodu nevystoupil 

 

 

8) Různé 
- Kontakt na styčnou osobu Krajského ředitelství HZS Pk pro oblast OO = por. Mgr. Pavla 

Jakoubková,  tel. 950330185, email: pavla.jakoubkova@hzspk.cz 
- Vedoucím ÚOROO jmenoval VV SH ČMS Pavla Říhu z Březiny u Poličky, náměstka starosty OSH 

Svitavy (PAK).  
- Zkušenosti s organizováním sbírek humanitární pomoci. 
- Organizace SDOO v Pk – žádné nové informace o jejich využití, konstatováno, že jejich případná 

existence je přijatelná i pro HZS Pk. Lze je vhodně kombinovat a využívat i s preferovaným 
způsobem HZS Pk pro řešení krizových situací a to Zařízeními CO. 

- KOROO děkuje OSH PJ a jejímu sekretariátu za možnost využít jeho prostory a čas ke svému 
jednání. 

 
9) Usnesení 

- Na BR Pk vznést informaci o existenci Dokladu o členství v JSDHO=IZS prostřednictvím Starosty 

KSH Pk nebo KŘ HZS, zejména na vědomí PČR – vedoucí KOROO 



- KOROO doporučuje VV KSH Pk spolupráci s HZS při aktualizaci HP Pk a její členové jsou připraveni 

zastávat úlohu garantů v jednotlivých OSH – vedoucí KOROO 

- Na ÚOROO vznést dotaz na výklad zákona o dobrovolnictví, o vysvětlení, zda předurčenost JSDHO 

pro OO je na stejné úrovni jako předurčenost daná kategorií JPO a vznést prostřednictvím UOROO 

návrh na úpravu podmínek pro přihlášení do kurzu TOOB16 zda by bylo možné nahradit členství 

v jednotce a třeba nahradit dobou aktivního členství v SDH (10let) – vedoucí KOROO 

- Zahájit přípravu materiálů a podkladů pro praktická cvičení v oblasti OO, zejména pro JSDHO 

předurčených pro OO – všichni členové KOROO 

- Sestavit doporučení pro organizování sbírek humanitární pomoci podle zkušeností s organizací 

sbírek pro Moravu po tornádech - DO+TA+PS 

-  

10) Závěr 
 
Jednání KOROO ukončeno v 17:30 
 
 
Zapsal: Vladislav Strejc 
 
 
 
Ověřili: Luboš Mleziva  Martin Volka 


