
Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 
 

V roce 2015 sdružení svoji činnost financuje z několika základních zdrojů. Hlavním zdrojem jsou 

členské příspěvky, podpora obcí, dotace územně samosprávních celků i ze státního rozpočtu a 

sponzorské dary. Vedle těchto příjmů se dodatečné zdroje potřebné na činnost získávají 

z poskytování služeb pro podnikatelské subjekty a z pronájmu vlastních nemovitostí.  
 

Podstatná část finančních prostředků je vydávána v rámci hospodaření základních článků sdružení – 

Sborů dobrovolných hasičů. V rámci dotací sdružení čerpalo prostředky ze státního rozpočtu 

z Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dotace z nižších územně 

samosprávních celků. 
 

Ekonomické podklady jsou vykazovány za ústředí Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska. 

Sumární výkazy za celé sdružení ( KSH, OSH, SDH, ÚHŠ a CHH) nelze s ohledem na rozdílné 

vedení účetnictví a jiné stanovování hospodářských výsledků sestavit tak, aby měly poskytnuté 

informace dostačující vypovídací schopnost. 
  

Dotace MV ČR 

Sdružení v roce 2015 pracovalo s dotací v celkové výši 8 191 tisíc Kč a celá byla plně vyčerpána. 

Prostředky byly použity na spolupráci při odborné přípravě, k zajištění odborné přípravy v rámci 

Ústředních hasičských škol, soutěží v požárním sportu a přípravu reprezentačních celků, výchovná a 

vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany – Postupová kola hry 

Plamen a soutěží dorostu a na preventivně výchovnou činnost, propagaci a historii požární ochrany. 

Vedle těchto jednotlivých grantů byly ještě čerpány prostředky na zajištění akceschopnosti psovodů 

SDH Hejnice. Podrobnější komentář k plnění je uveden v samostatné příloze a rozpis čerpání 

jednotlivých druhů dotací a použití vlastních zdrojů je uveden v tabulce „Vyhodnocení finančního 

plnění grantů Ministerstva vnitra ČR za rok 2015“ 
 

Dotace MŠMT ČR   

Sdružení byly přiděleny dva druhy dotací. Ve výši 20 490 tisíc byla poskytnuta neinvestiční dotace v 

rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 

2015 a ve výši 477 tisíc Kč investiční dotace. 

Částka 6 000 tisíc Kč byla poskytnuta v rámci Programu č. V v oblasti sportu.   

Prostředky poskytnuté z Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží byly použity na 

zabezpečení práce s dětmi a mládeží a využití jejich volného času. Dotace byla plně vyčerpána. 

Přidělené prostředky byly poskytnuty na tábory (letní, zimní), jednodenní i vícedenní akce, 

vzdělávání vedoucích, materiální dovybavení družstev mladých hasičů, táborových základen, na 

provoz a na zahraniční spolupráci. Podrobný rozpis čerpání dotace je rozpracován v komentáři úseku 

mládeže, který je součástí elektronické přílohy. 

Prostředky z dotace v oblasti sportu se použily na podporu realizace sportovní, organizační a 

obsahové činnosti spolku včetně zabezpečení technicko–servisních, zdravotních a metodických 

podmínek pro sportovní činnost členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska registrovaných dle 

stanov. 
 

Hlavní činnost sdružení skončila za rok 2015 ztrátou přes 7 192 tis. Kč. Ztráta z hlavní činnosti byla 

kompenzována ziskem z hospodářské činnosti, takže hospodaření skončilo ziskem ve výši 2 458 tisíc 

Kč po zdanění. Výše daňových nákladů a výnosů bude prověřena daňovým poradcem. 
 

Údaje o hospodaření v Hasičském domě, kde hospodářský výsledek skončil přebytkem, jsou v 

podrobném rozpisu jednotlivých položek nákladů a výnosů a jsou uvedeny v samostatné tabulce 

v příloze.  
 

V oblasti vnitřních plateb v rámci SH ČMS se udržela vysoká platební morálka. Dochází ke  splácení 

většiny starších závazků a s ohledem na vývoj hospodaření jednotlivých organizačních jednotek i 

vzniku několika nových. Vnitřní dluh v rámci SH ČMS si udržuje stabilní nízkou hodnotu.  


