
PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ VVH SDH a okrsků za rok 2019 v okrese Zlín 
 
Vážení hasiči, funkcionáři sborů a okrsků, 
na základě několika specifik volebních výročních valných hromad za rok 2019 (dále jen VVH) a na to 
navazujících Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín a Shromáždění delegátů OSH Zlínského kraje 
předkládáme doporučení k průběhu přípravy a vlastního provedení VVH. Tento vzor není závazný a 
slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH hlavně pro SDH, jejichž funkcionáři 
nemají tolik zkušeností s přípravou a konáním VVH. 
 
VVH SDH se uskuteční v období od 10.11.2019 do 19.1.2020, okrskové od 1.1.2020 do 16.2.2020. 
Termíny VVH nahlásí SDH i okrsky elektronicky do 30.10.2019 tak, aby se členové 
Výkonného výboru OSH mohli zúčastnit jejich jednání. 
Co letošní VVH ovlivní v porovnání s předcházejícími roky? 
Jde o rok volební a proto se do programu VVH musí zařadit Volba funkcionářů SDH resp. okrsků. 
VVH zvolí funkcionáře SDH resp. okrsků 
VVH může navrhnout kandidáta do funkce v orgánech okrsku a OSH Zlín 
VVH sboru projedná a schválí kandidáty do voleb na úrovni okrsku a OSH Zlín 
VVH sboru projedná a schválí delegáta na Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín, které 
proběhne 14.3.2020 a bude volit funkcionáře okresu 
 
Má-li výroční valná hromada splnit své významné poslání, musí být po obsahové i organizační stránce 
dobře připravena. K přípravě výroční valné hromady se doporučuje v dostatečném předstihu: 
- stanovit termín VVH, hodinu a místo konání a nahlásit na OSH Zlín 
- zhodnotit činnost členů výboru, připravit návrh nové kandidátky na 5-leté období, připravit 

návrh delegátů na okrskovou VVH a Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín 
- s navrženými kandidáty projednat jejich kandidaturu a jejich souhlas potvrdit na 

kandidátním lístku (pro funkce v SDH, okrsku i okresu) 
- určit termín předání dílčích zpráv jednotlivých funkcionářů SDH, stanovit, kdo zpracuje 

celkovou zprávu pro VVH, návrh usnesení a plán činnosti na rok 2020 
- upozornit revizory na termín konání VVH, aby si připravili zprávu ke stavu hospodaření 

SDH, účelnosti vynakládání prostředků a placení členských příspěvků 
- provést výběr nejaktivnějších členů SDH (okrsku) za účelem ocenění jejich práce 
- projednat konečné sestavení kandidátky výboru a revizorů SDH na další volební období 
- určit člena, který bude VVH řídit, kdo přednese zprávu o činnosti, připravit návrh na složení 

volební a návrhové komise. 
Úspěšný průběh VVH značnou měrou ovlivňuje řídící jednání. Proto pověřujme řízením takového 
člena, který má potřebné zkušenosti a přirozenou autoritu. Na řídícím schůze záleží zejména při 
diskusi, aby dokázal tuto usměrňovat, aby byla vedena k projednávaným problémům a aby byla 
konkrétní a současně ukázala, jak je problémy možno řešit a hlavně dořešit. 
Program výroční valné hromady SDH: 
1) Zahájení a přivítání hostů 
2) Volba volební a návrhové komise (3+3) 
3) Zpráva o činnosti SDH za rok 2019 
4) Zpráva revizora účtu SDH 
5) Volba funkcionářů SDH 
6) Volba delegátů SDH na VVH okrsku 
7) Volba delegáta SDH na Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín 
8) Návrh činnosti na rok 2020 
9) Diskuse (ocenění členů) 
10) Usnesení 
11) Závěr 
Tyto pokyny nemohou vystihnout všechny problémy, které se budou při přípravě a průběhu VVH 
řešit, ale jsou základním vodítkem pro jejich zdárné zvládnutí. 
 
Předkládá: Ing. Josef Bernátík 


