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Rok 2015 byl pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezs-
ka rokem volebním – ve sborech, okrscích, okresech, krajích 
byly zvoleny výkonné, poradní a kontrolní orgány. Na čer-
vencovém V. sjezdu v Pardubicích jsme zvolili také vedení  
a orgány ústřední.  Ze sjezdu vzešly programové dokumenty 
pro příští období, v nichž jsme se zavázali k mnoha úkolům, 
mimo jiné k práci na zlepšování podmínek nutných k zabez-
pečení činnosti dobrovolných hasičů a na zvyšování jejich 

společenského uznání. Dále k zlepšování informovanosti 
uvnitř sdružení, podpoře činnosti jednotek SDH obcí, rozví-
jení preventivní a výchovné oblasti a hasičského sportu. 

V loňském roce se dařilo na poli jednání s představiteli 
vlády, kteří na V. sjezdu přislíbili zlepšení podmínek práce 
našich členů v jednotkách požární ochrany. Následně se 
uskutečnila trojstranná jednání SH ČMS, HZS ČR a vlády 
ČR. Kromě finanční podpory jednotek, resp. obcí, by mělo 
jít o benefity pro zaměstnavatele, a to především zaměst-
navatele ze soukromého sektoru, kteří mají s uvolňováním 
členů jednotek SDH často velké problémy. Dále by mělo dojít 
ke změnám v oblasti nemocenské.

Minulý rok také obnášel zpracovávání změn ve spolkovém 
rejstříku v souvislosti s novým občanským zákoníkem. 
Dokončení tzv. přeregistrace předpokládáme koncem měsí-
ce července 2016.

V roce 2015 mělo Sdružení 354 650 členů v 7 736 sborech 
dobrovolných hasičů. Z toho ve věku do 18 let je 54 794 
členů. Úspěšně vychováváme nastupující mladou genera-
ci – ať už pro hasičský sport, pro práci v jednotkách, resp. 
v IZS, pro preventivně výchovnou činnost nebo pro práci  
s mládeží. 

Slovo starosty
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Naše Ústřední hasičské školy se podílejí na odborné 
přípravě prostřednictvím kurzů pro velitele, strojníky, nos-
itele dýchací techniky, ale také pro práci s motorovými pil-
ami či plavidly. Další vzdělávání probíhá v oblasti prevence 
a ochrany obyvatelstva. Jejich práce a znalosti jsou pak 
užitečné při nebezpečných, mimořádných událostech.  Po-
dle statistiky HZS ČR zasahovali v loňském roce hasiči u 111 
984 událostí, při kterých bezprostředně zachránili nebo eva-
kuovali z ohrožených prostor 63 462 osob. Z tohoto počtu 
se jednalo o téměř 20 000 požárů, při kterých zemřelo 115 
osob a 1 449 osob se zranilo. Rád bych na tomto místě 
poděkoval všem našim sponzorům a podporovatelům.

V roce 2016 budeme spolu s představiteli HZS ČR 
pokračovat v jednáních s představiteli vlády, pracovat na 
plnění úkolů vyplývajících z programových dokumentů  
V. sjezdu. Čekají nás tradiční celostátní akce – Mistrovství 
ČR hry Plamen a soutěže dorostu v Českých Budějovicích, 
Mistrovství ČR v požárním sportu v Brně, Mistrovství ČR  
v disciplínách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem a Mistrovst-
ví ČR v TFA ve Štramberku. I letos se uskuteční soutěž Miss 
hasička nebo anketa Dobrovolní hasiči roku. U příležitosti 
svátku svatého Floriána se uskuteční Den českého hasičstva.

Na závěr mi dovolte, abych vám popřál úspěch ve vašem 
konání v celém roce 2016, a to nejen vám, ale i vašim 
bližním. Za vaši práci v rámci hasičského hnutí vám srdečně 
děkuji. 

Ing. Karel Richter, starosta SH ČMS

Slovo starosty
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1)		Spolupůsobit	při	vytváření	podmínek	k	účinné	ochraně	života	a	zdraví	občanů	a	majetku	před	požáry	a	při	poskytování	
pomoci	při	živelných	pohromách	a	jiných	událostech,	při	nichž	je	v	nebezpečí	život,	zdraví	nebo	majetek.	

2)		Vytvářet	 podmínky	 pro	 činnost	 s	 dětmi	 a	mládeží,	 podporovat	 zdravý	 rozvoj	 jejich	 osobnosti,	 zejména	 pak	 jejich	
psychických,	intelektuálních,	mravních,	sociálních	a	fyzických	schopností,	vést	mladé	členy	k	odpovědnosti	za	rozvoj	
své	osobnosti,	úctě	 k	 vlasti,	 přírodě	a	 celému	 lidskému	 společenství,	 jako	 i	 k	 dodržování	 preventivně	 výchovných	
zásad	v	oblasti	požární	ochrany,	ochrany	obyvatelstva	a	dalších	mimořádných	událostí.	

3)		Podporovat	všeobecnou	sportovní	činnost	svých	členů	s	ohledem	na	zdravý	rozvoj	jejich	osobnosti,	intelektuálních	
a	 tělesných	 schopností	a	 zvyšování	 fyzické	 kondice	 v	duchu	 zásad	 sportu	pro	 všechny	a	 zdravého	 životního	 stylu,	
sportovní	reprezentaci	a	přípravu	na	ni.	Organizovat	a	podporovat	výkon	dobrovolnictví.

Poslání a cíle sdružení
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Sdružení	hasičů	Čech,	Moravy	a	Slezska	je	organizováno	
na	územním	principu.	Obvody	působnosti	pobočných	spol- 
ků	 –	 SDH,	 OSH,	 KSH	 −	 se	 zpravidla	 shodují	 s	 územně	
správním	členěním	ČR.	

Články struktury:
Ústřední	orgány	a	Kancelář	
Ústřední	kontrolní	a	revizní	rada	(ÚKRR)
Krajská	sdružení	hasičů	(KSH)
Okresní	sdružení	hasičů	(OSH)
Sbory	dobrovolných	hasičů	(SDH)
Ústřední	hasičské	školy	(ÚHŠ)
Centrum	hasičského	hnutí	(CHH)

Sdružení	 řídí	 výkonný výbor,	 za	 který	 jedná	 starosta	
nebo	některý	z	náměstků	starosty.	Významná	rozhodnutí	
jsou	 přijímána	 a	 schvalována	 výkonným	 výborem	 
a	shromážděním	starostů	OSH.

Shromáždění starostů OSH	 je	 stálým	 rozhodovacím	
orgánem	 sdružení	 mezi	 sjezdy,	 tvoří	 jej	 starostové	 OSH	 
a	starosta	sdružení	a	s	hlasem	poradním	členové	výkonného	
výboru,	 ředitel	 Kanceláře,	 ředitelé	 ÚHŠ,	 CHH	 a	 členové	
Ústřední	 kontrolní	 a	 revizní	 rady.	 Rozhoduje	 o	 ročních	

Organizační struktura sdružení
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průběžných	 zprávách	 o	 činnosti	 a	 výsledku	 hospodaření,	 
o	ročním	rozpočtu,	o	zásadních	strategických	rozhodnutích	
apod.

Výkonný výbor je	složen	ze	zástupců	všech	krajů,	starosty	
sdružení	a	jeho	náměstků,	vedoucích	ústředních	odborných	
rad	a	s	hlasem	poradním	předseda	ÚKRR,	vedoucí	Aktivu	
zasloužilých	hasičů	a	ředitel	Kanceláře.	Zajišťuje	provádění	
rozhodnutí	sjezdu	a	shromáždění	starostů	OSH.	Připravuje	
podklady	 pro	 shromáždění	 starostů.	 Určuje	 zaměření	
ústředních	odborných	rad,	koordinuje	činnost	krajů.

Vedení	je	tvořeno	starostou	a	jeho	náměstky	a	s	hlasem	
poradním	 také	 ředitelem	 Kanceláře.	 Vedení	 projednává	
a	 rozhoduje	 běžné	 záležitosti	 řízení	 sdružení,	 záležitosti	
svěřené	 výkonným	 výborem,	 připravuje	 podklady	 pro	
jednání	výkonného	výboru.

Ústřední kontrolní a revizní rada	je	nejvyšším	kontrolním	
orgánem	SH	ČMS.	Rada	je	nezávislá,	samostatná	a	ze	své	
činnosti	odpovědná	 sjezdu	a	 shromáždění	 starostů.	Rada	
ani	 její	 členové	 nemohou	 zasahovat	 do	 činnosti	 orgánů	
sdružení.	 Členové	 nemohou	 být	 starosty	 nebo	 řediteli	
organizačních	jednotek.
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V. sjezd SH ČMS

5

4.	a	5.	července	se	v	Domě	hudby	v	Pardubicích	sešlo	
přes	300	delegátů	zastupujících	dobrovolné	hasiče	z	celé	
republiky.	Úvodního	 slova	 se	ujal	 starosta	 sdružení	Karel	
Richter.	 Velkou	 událostí	 tu	 byla	 přítomnost	 vysokých	
vládních	 činitelů	 ̶	 předsedy	 vlády	 Bohuslava	 Sobotky,	
ministra	 vnitra	 Milana	 Chovance	 a	 ministra	 financí	
Andreje	Babiše.	V	dějinách	sjezdu	dobrovolných	hasičů	se	
tak	stalo	vůbec	poprvé.	Na	sjezdu	byl	starostou	sdružení	
opět	 zvolen	 Karel	 Richter.	 Po	 volbě	 starosty	 následovala	
volba	pěti	náměstků	starosty	a	zvoleni	byli	Richard	Dudek,	
Monika	 Němečková,	 Jan	 Slámečka,	 Lubomír	 Janeba	 
a	Jaroslav	Salivar.	Na	sjezdu	byl	volen	i	předseda	Ústřední	
kontrolní	 revizní	 rady,	 kterým	 se	 stal	 Jan	 Bochňák.	
Potvrzeno	 bylo	 také	 složení	 nového	 výkonného	 výboru	 
a	Ústřední	kontrolní	a	revizní	rady.	

Orgány zvolené na V. sjezdu SH ČM v Pardubicích 
Vedení SH ČMS

Karel	Richter	–	starosta	
Richard	Dudek	–	náměstek	starosty
Lubomír	Janeba	–	náměstek	starosty
Monika	Němečková	–	náměstkyně	starosty
Jaroslav	Salivar	–	náměstek	starosty
Jan	Slámečka	–	náměstek	starosty

Výkonný výbor
Výkonný	 výbor	 tvoří	 vedení	 SH	 ČMS	 a	 členové	 Josef	

Bidmon,	 Jiřina	 Brychcí,	 Jiří	 Henc,	 Václav	 Hulec,	 Richard	
Kejmar,	 Robert	 Kučera,	 Leo	 Kuběna,	 Oldřich	 Lacina,	 An-
tonín	Maděra,	Jan	Majer,	Bohumír	Martínek,	Jiří	Orsák,	Jiří	
Pátek,	Alois	Pazdera,	Ludvík	Procházka,	Stanislav	Pumprla,		
Jiří	Zips	

Ústřední kontrolní a revizní rada
Jan	Bochňák,	Karel	Barcuch,	Martin	Bělohlávek,	Bohu-

slav	Biegler,	Dagmar	Bittnerová,	Josef	Dvořák,	Josef	Jemel-
ka,	Josef	Juráň,	Jan	Kumpán,	Pavel	Lamoš,	František	Malý,	
Jaroslav	Říha,	Vladislav	Štefl,	Antonín	Vovsík	
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Členská základna

6
V	roce	2015	mělo	sdružení	354	650	členů	v	7736	sborech	

(SDH),	77	okresních	sdruženích	a	14	krajských	sdruženích.	
62	 292	 našich	 členů	 pracovalo	 v	 6	 308	 jednotkách	 sborů	
dobrovolných	hasičů	obcí.

Muži:	261	749
Ženy:	92	901
Mladí	hasiči	do	18	let:	54	794
Hasiči	nad	18	let:	299	856

Vývoj členské základny SH ČMS

Věkové rozložení 
členské základny SH ČMS
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Zpráva o činnosti – úsek mládeže

Koncepce činnosti s kolektivy mladých hasičů
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Zpráva o činnosti – úsek mládeže

7

l	SH	ČMS	získalo	titul	Organizace	uznaná	 
pro	práci	s	mládeží	na	období	2016–2020	

l	Jsme	členy	České	rady	dětí	a	mládeže	

 Počet družstev Počet vedoucích Počet mladých hasičů do 18 let Počet hasičů 18–26 let

	 4	109	družstev	MH

	381	družstev	dorostu	
6 388 54 794 43 129

Volnočasové aktivity 
l		83	264	pravidelných	schůzek
l	12	178	jednodenních	akcí	(255	964	dětí	 
a	mládeže)

l	3	010	vícedenních	akcí	(24	925	dětí	 
a	mládeže)

l	334	táborů	(25	zimních:	374	dětí,	309	
letních:	7	902	dětí)	

l	Vzdělávání	mladých	hasičů:	Junior	univer-
zita:	ve	spolupráci	s	ÚHŠ	Jánské	Koupele,	
VŠB-TÚ	Ostrava,	realizace	Olomoucký	kraj,	
30	účastníků

Vzdělávání
l	Letní	školy	instruktorů	v	Jánských	Koupelích	a	v	Malých	Sva-
toňovicích,	92	osob

l	Rescue	Camp:	1.–15.	8.,	28	osob
l	Hasičské	 jiskření:	12	kurzů,	752	dětí,	preventivně-výchovný	
vzdělávací	program	pro	školy	a	školská	zařízení,	spolupráce	
se	SOŠ	a	SOU	Dubno

l	odborný	seminář	pro	vedoucí	a	 trenéry	MH	Základní	 tech-
niky	tréninku	disciplín	požárního	sportu	pro	mladé	hasiče

l	31.	10.	–	1.	11.	seminář	vedoucích	mládeže	I.	kvalifikačního	
stupně	(27	absolventů)

l	31.	10.	–	1.	11.	seminář	rozhodčích	soutěží	mládeže	I.	kvali-
fikačního	stupně	(29	absolventů)

l	2015	počet	vedoucích:	III.	st.	3006,	II.	st.	3262,	I.	st.	120
l	2015	počet	rozhodčích:	II.	st.	2567,	162.	st.

Výchovně vzdělávací program 
mladých hasičů
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Z dobrovolnických akcí:
l	Květinový	den,	13.	5.	Liga	proti	rakovině,	do	prodeje	kvítků	se	zapojilo	83	kolektivů
l	 Ruku	 na	 to,	 8.−11.	 10.,	 4.	 ročník	 dobrovolnického	 projektu	 72	 hodin	 (ČRDM),	 47	
kolektivů	MH,	2	754	dobrovolníků

l	Hasičská	mládež	žije	ekologií,	Elektrowin,	Recyklujte	s	hasiči	–	2	550,6	tun	vysloužilých	
spotřebičů,	zapojilo	se	1	221	sborů	dobrovolných	hasičů

Mezinárodní spolupráce
l	Mezinárodní	sportovní	federace	hasičů	a	záchranářů,	konference	 
18.–22.	11.	Izmir,	za	ČR	Monika	Němečková

l	Mezinárodní	komise	vedoucích	mládeže	CTIF,	93.	zasedání	17.–19.	
4.		Opole;	94.	zasedání	16.–18.	10.	v	Lisabonu,	za	ČR	Jan	Muška,	Eva	
Cápová

l	43.	Mistrovství	dolnorakouské	mládeže	v	disciplínách	CTIF,	SDH	Bystré	 
v	Orlických	Horách,	9.–12.	7.	

l	Mezinárodní	setkání	hasičské	mládeže,	Jánské	Koupele,	26.	7.	–	8.	8.	
(63	účastníků),	9.	8.–22.	8.	(68	účastníků)
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Zpráva o činnosti – úsek mládeže

7
Systém fyzické přípravy mladých hasičů

Mistrovství České republiky,  
8.−10. 7. Praha
l		vítěz	–	SDH	Poniklá

Hra Plamen (6–15 let)

Celoroční 
činnost dorostu 

(13–18 let)

Mistrovství České republiky, 
11.–12. 7. Praha

l	Dorostenci:	SDH	Bludov	
l	Dorostenky:	SDH	Střezimíř
l	 Jednotlivci	 dorostenci	 mladší:	 Lukáš	 Gerža,	

střední:	Michal	Lejska,	starší:	Jan	Lampa
l	 Jednotlivkyně	 dorostenky	 mladší:	 Anna	 Vo-

dehnalová,	 střední:	 Lucie	 Tůmová,	 starší:	
Karolína	Krčilová

Český halový pohár 
v běhu na 60 metrů s překážkami

l	 28.−29.	 3.	 	 Jablonec	 nad	Nisou,	 7.−8.	 11.	 Praha,	
12.−13.12.	Ostrava,	celkem	1988	účastníků,	vítězové:	
ml.	 dívky	 Valentýna	 Homolková,	 st.	 dívky	 Anežka	
Švrčková,	 ml.	 Chlapci	 Tomáš	 Štinčík,	 st.	 chlapci	

Patrik	Linhart

VI.	 ročník	 Mistrovství České 
republiky v disciplínách TFA 

mladého hasiče (SOŠ	a	SOU	Dubno),	
přes	 70	 mladých	 hasičů,	 dorostenců	 
a	dorostenek

Mezinárodní	úspěchy
l 20. Mezinárodní soutěž mladých 
hasičů v disciplínách CTIF (Opole,	 Pols-

ko)	–	SDH	Poniklá	(smíšené	družstvo)	4.	místo,	
SDH	Písková	Lhota	(kategorie	dívky)	1.	místo

l Mistrovství světa v požárním sportu dorostu a ju-
niorů	(Grodno,	Bělorusko),	29	družstev	z	12	států,	
družstva	ČR:	dorostenci	–	1.	místo,	dorostenky	–	 

4.	místo,	 junioři	do	23	let	–	2.	místo,	 ju-
niorky	do	23	let	–	3.	místo
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Represe
l		 Rady	velitelů	na	všech	úrovních	přejmenovány	na	rady	represe
l		 Vydán	metodický	dokument	k	provádění	celoroční	pravidelné	odborné	přípravě	jednotky	–	Výcvikový	rok	pro	dobrovol-

né	hasiče
l		 Specializační	zkoušky	odborností	HASIČ	–	meziroční	nárůst	zájmu	o	více	jak	50%.
l		 Dovršil	se	proces	oddělení	hasičského	sportu	z	úseku	represe	pod	Ústřední	odbornou	radu	hasičských	soutěží	
l		 62	292	našich	členů	v	6308	jednotkách	
l		 Zásahy	2014:	37	805	JSDH	obcí,	tedy	26,8	%	z	celkového	počtu	141	071
l		 Zásahy	2015:	45	591	JSDH	obcí,	tedy	31,6	%	z	celkového	počtu	160	484
l		 Zraněno	137	dobrovolných	hasičů
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Zpráva o činnosti – Hasičský sport

7
Jsme členy Sdružení sportovních svazů
Požární sport
(počty	zapojených	družstev)

Klasické disciplíny CTIF
(počty	zapojených	družstev)

Zapojení dětí a mládeže do sportovních disciplín

Soutěže ostatní regionální (ligy, memoriály a další) 

Rozhodčí požárního sportu

  I. kolo II. kolo III. kolo MČR

Muži	(družstev)	 5238	 559	 84	 15

Ženy	(družstev)	 1826	 352	 71	 15

  Soutěže v ČR Soutěže v zahraničí MČR

Muži	(družstva)	 70	 31	 4

Ženy	(družstva)	 20	 23	 4

  Zapojená družstva Krajská kola MČR CTIF v ČR CTIF v zahraničí

MH	 	 2863	 158	 15	 58	 7

Dorost	družstva	 305	 170	 30  

Dorost	jednotlivci	 1814	 	 76	 	

                       Rozhodčí požárního sportu   Rozhodčí instruktor

                                        3511    356

  ČR  Zahraničí

Muži   19 843  288

Ženy   8 602  79 
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  I. kolo II. kolo III. kolo MČR

Muži	(družstev)	 5238	 559	 84	 15

Ženy	(družstev)	 1826	 352	 71	 15

  Soutěže v ČR Soutěže v zahraničí MČR

Muži	(družstva)	 70	 31	 4

Ženy	(družstva)	 20	 23	 4

  Zapojená družstva Krajská kola MČR CTIF v ČR CTIF v zahraničí

MH	 	 2863	 158	 15	 58	 7

Dorost	družstva	 305	 170	 30  

Dorost	jednotlivci	 1814	 	 76	 	

                       Rozhodčí požárního sportu   Rozhodčí instruktor

                                        3511    356

62. Mistrovství České repub-
liky v požárním sportu dobrovol-
ných hasičů, 26.–28. 6., Trutnov

l	Muži:	SDH	Těškovice
l	Ženy:	SDH	Chválenice

Mistrovství České 
republiky v klasických disciplínách 

CTIF, 26. 9., Dvůr Králové nad Labem
l	Kategorie	A:	ženy	SDH	Velké	Meziříčí,	muži	

SDH	Chlumec	nad	Cidlinou
l	Kategorie	B:	ženy	SDH	Nová	Skalice,	muži	SDH	

Vlčnov	M3
l	Mezi	zahraničními	účastníky	zvítězi-

la	družstva	ze	Slovinska

XIII. ročník Českého poháru 
v běhu na 100 metrů  

s překážkami
l	3.	5.	O	pohár	HVP,	a.s.	Praha,	17.	5.	Olomoucký	dvojboj,	
23.	5.	Ostrava	–	Poruba,	18.	7.	Bludovská	stovka,	15.	8.	2015	

Večerní	stovka	Kamenec,	6.	9.	2015	
Polabské	stovkování,	Písková	Lhota,	

celkem	1	394	účastníků
l	Vítězové	ČP:	muži	–	Daniel	Klvaňa,	ženy	–	Markéta	Marková,	

dorostenci	střední	−	Adam	Bartoň,	mladší	−	Jakub	
Filipčík,	dorostenky	střední	−Lucie	Tůmová,	

mladší	−	Lada	Landová

XI. Mistrovství 
světa v požárním sportu,  

7.–12. 9., Petrohrad,
l	Reprezentace	ČR	muži	3.	místo,	

ženy	2.	místo

Galaodpoledne 
hasičských sportů, 28. 11., 

vyhlášení nejlepších 
sportovců za rok 2015

První číslo elek-
tronického Zpravodaje 

hasičského sportu 
v prosinci 2015

  ČR  Zahraničí

Muži   19 843  288

Ženy   8 602  79 



Požární ochrana očima dětí

l Literární	a	výtvarná	soutěž,	38	882	dětí	 
a	mládeže	z	1	076	škol,	598	SDH	a	25	jiných	
zájmových	subjektů

l Osvědčilo	se	zařazení	kategorie	prací	zpraco-
vaných	pomocí	digitálních	technologií

Změna Metodického pokynu starosty SH ČMS 
k získávání odborností Preventista III.  
a II. stupně 

Lektorská činnost pro posluchače  
Univerzity dobrovolného hasiče a další
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 Typ akce  Počet akcí 

Propagace	požární	ochrany		 8	251

Preventivní	a	výchovná	činnost	 10	753

Preventivní	hlídky	a	dohledy	 9	891

Odborná	příprava	členů	SDH		 24	166	



V	roce	2015	sdružení	svoji	činnost	financuje	z	několika	základ-
ních	zdrojů.	Hlavním	zdrojem	jsou	členské	příspěvky,	podpora	
obcí,	dotace	územně	samosprávních	celků	 i	ze	státního	roz-
počtu	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	hos-
podaření	 základních	 článků	 sdružení	 –	 Sborů	 dobrovolných	
hasičů.	 V	 rámci	 dotací	 sdružení	 čerpalo	 prostředky	 ze	 stát-
ního	rozpočtu	z	Ministerstva	vnitra	ČR,	Ministerstva	školství,	
mládeže	a	tělovýchovy	ČR	a	dotace	z	nižších	územně	samo-
správních	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	 do-
stačující	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	
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spolupráci	při	odborné	přípravě,	k	zajištění	odborné	přípravy	 
v	rámci	Ústředních	hasičských	škol,	soutěží	v	požárním	spor-
tu	 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	 byla	 přidělena	 dotace	 v	 částce	 26	 967	 tisíc	 Kč.	 
Z	celkové	dotace	byla	částka	ve	výši	20	490	tisíc	poskytnuta	 
v	rámci	programu	státní	podpory	práce	s	dětmi	a	mládeží	pro	
nestátní	neziskové	organizace	v	roce	2015,	částka	ve	výši	477	
tisíc	Kč	v	rámci	investiční	dotace	a	částka	6	000	tisíc	Kč	v	rámci	
programu	č.	V	v	oblasti	sportu.

Prostředky	 v	 rámci	 neinvestiční	 dotace	 byly	 použity	 na	 za-
bezpečení	 práce	 s	 dětmi	 a	mládeží	 a	 využití	 jejich	 volného	
času.	Dotace	byla	plně	vyčerpána.	Přidělené	prostředky	byly	

 Typ akce  Počet akcí 

Propagace	požární	ochrany		 8	251

Preventivní	a	výchovná	činnost	 10	753

Preventivní	hlídky	a	dohledy	 9	891

Odborná	příprava	členů	SDH		 24	166	
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poskytnuty	 na	 tábory	 (letní,	 zimní),	 jednodenní	 i	 vícedenní	
akce,	 vzdělávání	 vedoucích,	materiální	 dovybavení	 družstev	
mladých	 hasičů,	 táborových	 základen,	 na	 provoz	 a	 na	 zah-
raniční	 spolupráci.	 Podrobný	 rozpis	 čerpání	 dotace	 je	 roz-
pracován	v	komentáři	úseku	mládeže,	který	je	v	elektronické	
příloze.

Prostředky	z	dotace	v	oblasti	sportu	se	použily	na	podporu	
realizace	 sportovní,	 organizační	 a	 obsahové	 činnosti	 spolku	
včetně	zabezpečení	technicko–servisních,	zdravotních	a	me- 
todických	 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	 skonči-
lo	 ziskem	ve	 výši	 2	458	tisíc	Kč	po	 zdanění.	Výše	daňových	
nákladů	a	výnosů	bude	prověřena	daňovým	poradcem.

Jako	 příloha	 jsou	 uváděny	 hlavní	 údaje	 o	 hospodaření	 
v	Hasičském	domě,	kde	hospodářský	výsledek	skončil	přebyt-
kem.	Podrobný	rozpis	jednotlivých	položek	nákladů	a	výnosů	
je	uveden	v	samostatné	tabulce	v	elektronické
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.	

1 x příslušnému fin. orgánu

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska
Římská 45
Praha 2
120 00

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2015

Účetní jednotka doručí:
00442739

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 315 844319 961

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 852 813I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 193 092 195 083II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkem 206 210 206 210III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -80 193 -86 262IV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 27 92328 058
7Zásoby celkem 2 618 2 481I.
8Pohledávky celkem 13 137 12 446II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 12 271 12 950III.

10Jiná aktiva celkem 32 46IV.
Aktiva celkem 11 343 767348 019

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Vlastní zdroje celkem 12 279 238275 503

13Jmění celkem 260 464 261 741I.
14Výsledek hospodaření celkem 15 039 17 497II.

B. Cizí zdroje celkem 15 64 52972 516
16Rezervy celkemI.
17Dlouhodobé závazky celkem 59 542 53 987II.
18Krátkodobé závazky celkem 10 536 9 561III.
19Jiná pasiva celkem 2 438 981IV.

Pasiva celkem 20 343 767348 019

pornájem nemovitostí
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 22.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



7 2 hodin

Projektoví partneři



Za SH ČMS zpracovala Jaroslava Čečrdlová
Vydalo nakladatelství Hasiči, s. r. o.

Tisk AGTyp, Kostelec nad Orlicí
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