
Zpráva o činnosti Ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS  

za období 2015–2021 

 

Ústřední kontrolní a revizní rada SH ČMS (dále jen ÚKRR nebo rada) byla zvolena 

v roce 2015 na V. sjezdu SH ČMS v Pardubicích. Členy rady byli zvoleni navržení zástupci 

jednotlivých krajů. Předsedou byl zvolen Ing. Jan Bochňák. Na prvním zasedání rady byl také 

zvolen Ing. Karel Barcuch zástupcem předsedy. Všichni členové rady však byli bez rozdílu po 

celé období velice platnými členy tohoto orgánu a přispívali k jeho dobré práci. Rada si 

každoročně vytvářela plán činnosti, podle něj se scházela nejméně čtyřikrát ročně. Pouze rok 

2020 byl narušen pandemií covid-19, kdy se ÚKRR scházela dle možností a za dodržování 

přísných pandemických opatření. V celém období se mimo jiné zabývala také ekonomickými 

záležitostmi, např.: 

 plněním rozpočtu, 

 úpravami a přípravou rozpočtu na další období, 

 informacemi o hospodaření organizací s majetkovou účastí SH ČMS, 

 informacemi k systému účetnictví v rámci SH ČMS, 

 informacemi o dotacích, 

 výběrem a odvodem členských příspěvků, 

 a dalšími. 

Rada se každoročně zabývala provedením inventarizací v 

SH ČMS v Praze, 

Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, 

Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech. 

Tyto inventarizace byly řádně provedeny inventarizačními komisemi, kde byli vždy 

zastoupeni určení členové ÚKRR. 

ÚKRR se však zabývala především kontrolní činností a řešila stížnosti a podněty došlé na 

její adresu. Většinou se jednalo o záležitosti složité a bylo jim nutné věnovat maximální 

pozornost. Vždy byly jmenovány skupiny a pověřeny prošetřením dané záležitosti. Nebudu 

v této zprávě vyjmenovávat všechny jednotlivé případy, pouze jakýsi průřez. Jednalo se 

zejména o stížnosti na nepřidělení finančních prostředků, na odvolání z funkce, prošetření 

udělení medaile, stížnost na zápis ÚOR, vyloučení ze sboru, stížnosti na hospodaření, stížnosti 

na nedodržení stanov při mimořádné volbě nového starosty sdružení a další. V prvních letech 

bylo těchto případů řádově pět až sedm ročně, v posledním období, snad také pod vlivem 

pandemie, těchto případů výrazně ubylo. Všechny tyto řešené záležitosti byly každoročně 

zpracovány do materiálu „Stížnosti a připomínky roku ….“. Tento byl součástí každoroční 

zprávy o činnosti ÚKRR, která byla přednášena na Shromáždění starostů OSH ČMS. ÚKRR 

rovněž prováděla kontroly hospodaření v některých pobočných spolcích, např. v UHŠ Bílé 

Poličany, a kontrolu účetnictví z větších akcích, např. Pyrocar, Mistrovství republiky 

v požárním sportu a další. Výsledky byly předány VV SH ČMS. Členové rady se každoročně 

účastnili kontrol, které na základě plánu prováděli členové Výkonného výboru SH ČMS ve 



svých vybraných okresech, V roce 2020 byly tyto kontroly v důsledku pandemie covid-19 

zrušeny. Mohu zde zodpovědně prohlásit, že se členové rady při všech kontrolách snažili a také 

vystupovali slušně, nestranně a v korektním duchu. 

V průběhu volebního období 2015–2021 byly odsouhlaseny úpravy stanov SH ČMS, kdy 

došlo mimo jiné ke zrušení kontrolních a revizních rad SDH a tyto byly nahrazeny revizory 

SDH, s možností zřídit kontrolní komise jako poradní skupiny při výborech SDH. Na tuto 

skutečnost rada reagovala tím, že projednala a doporučila Výkonnému výboru SH ČMS 

k projednání a schválení inovovaný metodický pokyn starosty SH ČMS „Provádění kontrolní 

činnosti pobočných spolků…“. Rada rovněž schválila a posléze inovovala metodický pokyn 

předsedy ÚKRR „Provádění kontrolní činnosti pobočných spolků SH ČMS kontrolními orgány 

a revizory“. Rada v roce 2019 rovněž vydala stanovisko k volbám na všech stupních spolků 

hasičů, kde apelovala na všechny funkcionáře sdružení, aby výběru kandidátů do kontrolních 

rad, ale i na funkce starostů a dalších funkcionářů věnovali velkou pozornost a přispěli tak ke 

zlepšení další činnosti. Rada také kontrolovala dokumenty sdružení a upozorňovala na jejich 

případné nesrovnalosti. Členové rady na každém shromáždění starostů OSH po dobu celého 

období řádně vykonávali funkci skrutátorů. Předseda ÚKRR se pravidelně účastnil jednání 

vedení SH ČMS, jednání výkonného výboru a také shromáždění starostů OSH. Zúčastnil se 

také jednání sjezdu polských hasičů a setkání vedení SH ČMS s vedením slovenských hasičů. 

V této zprávě bohužel musejí zaznít i smutnější informace. Dne 3. listopadu 2019 opustil 

řady ÚKRR její dlouholetý předseda a v dané době její člen br. PhDr. Josef Juráň. Dne 

24. června 2020 jej následoval člen ÚKRR br. Antonín Vovsík. Touto vzpomínkou v této 

zprávě jim chci oběma vyjádřit ještě jednou velké poděkování za jejich dlouholetou a obětavou 

práci ve prospěch hasičského spolku a popřát oběma odpočinutí lehké. 

Na závěr této zprávy chci poděkovat všem členům ÚKRR za jejich poctivou odvedenou 

práci, těm, kteří chtějí končit, chci popřát hodně zdraví a úspěchů v osobním i hasičském životě, 

těm, kteří se rozhodli pokračovat a kandidují na členy ÚKRR, přeji pevné zdraví a hodně 

odhodlání do další náročné činnosti. Také chci vyjádřit poděkování Ing. Ivanu Jirotovi za jeho 

obětavou práci garanta ÚKRR, také starostovi SH ČMS, vedení, výkonnému výboru SH ČMS, 

také pracovníkům kanceláře starosty a všem, kteří usilovali o dobrou spolupráci a přispěli tak 

k lepšímu obrazu SH ČMS. 

 

Zpráva o činnosti ÚKRR za období let 2015–2021 pro VI. sjezd SH ČMS 

Zpracoval Ing. Jan Bochňák, předseda ÚKRR 

V Praze dne 25. května 2021 

 

 


