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V Pardubicích dne 22. ledna 2015 

 

 

Vážený pane prezidente, vážené prezídium, 
 

na úvod mi dovolte, popřát Vám vše nejlepší a mnoho zdraví v roce 2015.  

V roce, kdy Profesní komora požární ochrany oslaví 15 let své existence. Za ta léta 

PKPO čítá již bezmála na 200 svých členů, působí v několika mezinárodních uskupeních, ale 

hlavně, velmi úzce a úspěšně spolupracuje s mnoha státními orgány v čele s Ministerstvem 

vnitra, potažmo s GŘ HZS ČR. 

Když v roce 2000 PKPO vznikala, tak většina zakládajících členů podnikala a 

pracovala především v oblasti výroby, kontrol, údržby a oprav hasicích přístrojů. Čas 

neúprosně běží, každé tři roky volby, a tak se nám proměnilo i naše prezidium ( i když asi ne 

dostatečně) a v současnosti v prezidiu převažují zástupci z oblasti požární bezpečnosti 

staveb. 

Přišel rok 2014, a mnoho „pouze“ přispívajících členů bez dechu čekalo, jak PKPO 

zúročí svoji významnou pozici ve vztahu k Ministerstvu vnitra, při tvorbě novely vyhlášky  

o požární prevenci. 

 Jedno přísloví říká, že „košile je bližší než kabát“, na což Vás ve své odpovědi 

upozornil i sám generální ředitel HZS ČR, když se podivil, že kopete pouze za § 7 a 10  

ale § 9 už Vás nezajímá, protože řeší „pouze“ hasicí přístroje. 

 Koncem dubna bude Valné shromáždění PKPO, tak ať všichni členové mají včas 

zaplacené členské příspěvky a pokud možno ty vyšší ( za 10 a 15 tisíc), protože pak budou 

mít celý rok 10% slevu na akce pořádané PKPO, a to se přece vyplatí!   
 

 

S přáním mnoha dalších úspěchů v práci i osobním životě Vám všem přeje 

 

Stanislav Šimák – Sdružení výrobců hasicích přístrojů 
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