
Okresní sdružení hasičů ČMS Kutná Hora 

Vladislavova 311, Kutná Hora 

 

Informace pro Sbory dobrovolných hasičů  1/2011 

Vážení  hasiči,  

Dovolte abych Vám popřál do nového roku hodně zdraví a pohody nejen Vám, ale i Vašim rodinám.  

I tento rok Vás budeme průběžně cca 1x měsíčně informovat o dění a akcích, které připravujeme.  

1.) MOTOROVÉ PILY 

 Připravujeme školení pro obsluhu motorových pil – získání průkazu - ZÁKLADNÍ KURS OBSLUHY 

MOTOROVÉ PILY. Školení je určeno pro členy JPO a SDH, kteří tento průkaz NEMAJÍ. Termín je 

stanoven na sobotu 22.1. a cena školení je 400 Kč.  Místo školení je ještě v řešení a bude oznámeno 

na SDH, které se nahlásily.  Zatím máme přihlášeno cca 40 lidí. 

Pozn. V prosinci proběhlo  OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ OBSLUHA MOTOROVÉ PILY – zaměřeno na hasičské 

zásahy.  Školení  se zúčastnilo 30 hasičů. 

2.) Informace pro vás 

Protože si většina SDH  dělá na akcích občerstvení ve vlastní režii, zde nabízíme  

pár užitečných rad při prodávání rozlévaných lihovin při soutěžích (zákon č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních, v platném znění) 

 

Podle ustanovení § 133 odst. 4 zákona o SPD, lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték. Podle 

odst. 5 téhož ustanovení zákona o SPD osoba (organizace), která může podle odstavce 4 

lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce písemně 

informovat příslušný celní úřad. Písemná informace musí obsahovat tyto údaje:  

 1) osoba - název sdružení, která lihoviny prodává 

 2) časové vymezení prodeje lihovin 

 3) údaje o druhu a množství prodávaných lihovin 

Podle ustanovení § 5 zákona o SPD daňový doklad musí obsahovat: 
1) identifikace prodejce 
2) identifikace kupujícího  
3) množství vybraných výrobků (tzn. lihovin) a jejich název  
4) výši spotřební daně celkem 
5) datum vystavení dokladu 
6) číslo daňového dokladu 
7) u lihovin musí být na faktuře ještě % alkoholu (§ 74 zákona o SPD) 

Tzn., že na dokladu musí být uvedena spotřební daň (problém při nákupu v krámech a 
v řetězcích - dát si na to pozor, protože to mohou celníci zabavit). 

DOKLAD MUSÍTE MÍT U SEBE NA AKCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Nesmí se prodávat tabákové výrobky ! 

 
V příloze paragrafované znění zákona o spotřebních daních a příslušnost k celním úřadům, 
tzn. k jakým celním úřadům, má být akce nahlášena. 

 

3.) MISS HASIČKA Středočeského kraje 

Připravuje se další ročník této soutěže 

Pokud máte ve svých řadách slečny či mladé paní, které by měly zájem se zúčastnit, přinášíme 

předběžné informace.  

Podmínky účasti 

• Být profesionální nebo dobrovolná hasička. Nutné je  min. jednoroční členství v některé 
zastřešující hasičské organizaci  (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ČHJ, HZS, HZSP,  
atd.). 

• 17 - 30 let 
• státní občanství České republiky 
• neúčast na jiném finále Miss hasička 
• souhlas s event. účastí (v případě postupu) na neveřejném základním castingu, semifinále a   

finálovém dni na Konopišti   
• Pokud dívka spolupracuje s modelingovou agenturou, je podmínkou písemný souhlas své 

modelingové agentury k účasti v soutěži Miss hasička  Středočeského kraje 2011. 
 

4.) Evidence členů 

Už 30 SDH si požádalo a získalo  přihlašovací hesla do této evidence. Využijte možnosti přímo z domu 

nahlížet do své členské základny. Stačí se ozvat emailem a zhruba do druhého dne máte přístup.  

5.) Školení – témata 

Nabízíme pomoc při zajištění lektorů pro Vaše školení členů. Pokud má váš sbor nebo okrsek zájem 

proškolit své členy, můžeme Vám zajistit zkušené lektory. Tato služba je samozřejmě bezplatná, na 

Vás bude si zajistit prostory pro školení a účast členů. Ideální je, aby se toto školení udělalo v rámci 

okrsku, případně lze dle zájmu dát dohromady i jednotlivé členy SDH. Jde o to, aby lektor nepřijel 

přednášet 4-5 lidem.  Nabízejí se témata např. Poskytování první pomoci, obsluha a údržba techniky,  

znalost požárního sportu, ochrana členů JPO (viz. Bod 6). Napište, co Vás zajímá, budeme se snažit 

Vám pomoct. 

6. Právní ochrana a pojištění členů JPO 

Na nejbližší dobu připravujeme prezentaci, jak by měly vypadat smlouvy členů SDH s obcí, jaké jsou 

možnosti pojištění pro případ úrazu při zásahu i majetku a další problematiku týkající se ochrany 

členů .  

7.) Výroční valné hromady 



 Probíhají výroční valné hromady, pokud máte zájem o účast zástupce OSH, pošlete pozvánku 

emailem, rádi za Vámi přijedeme. Připomínáme nutnost předání hlášení o činnosti i to lze poslat 

emailem.  

8.) Nabídka  za symbolickou cenu 

 Nabízíme starší přilby pro sport – funkční, ale nejsou homologované,  

psací stůl – do klubovny , hasičárny apod.  

Gumové holiny -  používalo se u tzv.“atombordelu“ 

 


