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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je již několik roků 
nejpočetnějším spolkem na území České republiky. Naše činnost je 
velmi rozsáhlá a také rozmanitá. Jednoznačná priorita vyplývá z odkazu 
zakladatelů hasičského dobrovolného hnutí – tedy v různorodé 
oblasti záchranářství. Samozřejmě, že plníme také řadu jiných úkolů. 
Významným vkladem do budoucnosti je výchova mladých hasičů, 
našich nástupců, budoucích členů dobrovolných zásahových jednotek, 
ale i ostatních členů, kteří se podílejí na spolkové zájmové činnosti. 
Zabezpečujeme také prevenci na úseku požární ochrany především 
pro obecní úřady a zájemce z řad veřejnosti. Snažíme se realizovat 
různé aktivity ve stále aktuálnější oblasti ochrany obyvatelstva. 
Nezanedbatelná je preventivně výchovná činnost na školách i v dalších 
subjektech především pro mladou generaci, ale i pro stále početnější 
skupinu seniorů.

Jednou z dominantních oblastí činnosti dobrovolných hasičů je fyzická 
a odborná příprava včetně sportovních aktivit mládeže i dospělých. 
Snažíme se udržet letité hasičské tradice, pečujeme o historickou techniku 
a v neposlední řadě jsou dobrovolní hasiči v řadě obcích nositeli kultury 
a společenského dění. Využívám této příležitosti a upřímně děkuji 
všem členům SH ČMS, kteří se na tak široké škále činnosti nezištně 
podílí. Současně děkuji všem našim partnerům, bez jejichž organizační 
i materiální pomoci si nedovedeme naše konání představit.

Rok 2019 byl rokem, v němž jsme si připomínali 155. výročí založení 
českého hasičského hnutí. Při této příležitosti jsme si mnohdy 
uvědomovali, že tato více jak jeden a půl století dlouhá tradice měla, 
má a bude mít vždy v první řadě na paměti službu pro vlast. A to 
ve prospěch obcí a měst, službu pro naše spoluobčany na ochranu 
jejich majetku, zdraví a životů.

slovo starosty
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Hlavní posláním Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je podílet se 
na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku 
před požáry, stejně jako součinnost při poskytování pomoci při živelných 
pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo 
majetek. 

Dalším cílem je vytváření podmínek 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. 

Důležitým úkolem je rovněž podpora všeobecné sportovní činnosti 
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. 

V neposlední řadě se sdružení snaží o organizaci a podporu  
ve vykonávání dobrovolnické činnosti.

Poslání a cíle 
sh ČMs

Co čeká dobrovolné hasiče v roce 2020? Především mezník v naší práci –  
VI. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Toto vrcholné jednání 
naší dobrovolné organizace bude mít tři základní úkoly. Nejprve musí 
zodpovědně zhodnotit uplynulé pětileté období a následně vytyčit úkoly 
ve všech oblastech naší činnosti na další volební období do roku 2025. 
Třetím úkolem je volba nového vedení SH ČMS, včetně nového statutárního 
orgánu SH ČMS, tedy Výkonného výboru. Přál bych si, aby se náš sjezd 
nestal bojištěm o nejvyšší hasičské posty, ale naopak, aby byl novým 
stmelujícím mezníkem v nastávající náročné práci celé početné rodiny 
dobrovolných hasičů. 

Jan Slámečka
starosta SH ČMS

1

6



98

Články struktury:

Ústřední orgány a Kancelář 

Ústřední kontrolní a revizní rada

Krajská sdružení hasičů

Okresní sdružení hasičů

Sbory dobrovolných hasičů

Ústřední hasičské školy

Centrum hasičského hnutí

organizační 
struktura

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, 
tvoří jej starostové OSH a starosta sdružení a s hlasem poradním členové 
výkonného výboru, starostové KSH, ředitel Kanceláře, ředitelé ÚHŠ, CHH  
a členové Ústřední kontrolní a revizní rady. Rozhoduje o ročních 
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.

2

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

 

ÚKRR

KSH

OSH

SDH

ÚHŠ

CHH
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V roce 2019 mělo sdružení   362 995 členů 
v 7 663 sborech (SDH), 
77 okresních sdruženích a 14 krajských sdruženích. Oproti roku 2018 
se počet členů zvýšil o 3879 nových členů. 66 396 našich členů pracovalo
 v 6 338 jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí.

hasiči nad 18 let

muži

ženy

mladí hasiči 3–5 let 

mladí hasiči 6–14 let

mladí hasiči 15–17 let

mladí hasiči do 18 let celkem

mládež 18–26 let

celkem členů do 26 let

Členská základna

298 510

222 740

75 770

3 862

47 493

13 130

64 485

35 008

99 493

3

10

Činnost 
Represe

Na přelomu roku ÚORR opět vydala pro potřeby velitelů jednotek SDH 
obcí metodický dokument Výcvikový rok 2019. Dokument vychází z plánu 
zaměření odborné přípravy na následující rok, který vydává GŘ HZS ČR, 
plníme tak požadavek velitelů jednotek SDH obcí. V tomto roce jsme 
podruhé zpracovali k tomuto metodickému dokumentu i elektronickou 
prezentaci, jako podklad pro provádění odborné přípravy.

V rámci Aktivu vedoucích odborných rad represe OSH a KSH se daří 
udržet vysoký standard v účasti jednotlivých vedoucích. Jeho program 
byl opět naplněn přednáškami z oblasti represe – problematika jednotek 
požární ochrany, sborů dobrovolných hasičů, spolupráce s oblastí 
ochrany obyvatelstva a další. Dále je zde prezentována činnost represe 
v jednotlivých krajích, předávají se zkušenosti, probíhá i velmi přínosná 
panelová diskuse.

Zkoušky specializace HASIČ I. stupně v loňském roce úspěšně zvládlo 
13 hasičů. V rámci plnění specializace dlouhodobě rada represe deklaruje 
možnost organizace zkoušek i v jednotlivých krajích.

Služební kynologie SH ČMS
V uplynulém období byly aktualizovány interní dokumenty oblasti represe. 
Mimo vytvoření zásady financování reprezentace TFA, aktualizace rukověti 
funkcionářů, proběhla i novelizace předpisu oblasti psovodů SH ČMS. 
Služební kynologie je nyní v rámci Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska 
nedílnou součástí oblasti represe, která je přesně vytyčena našimi 
spolkovými předpisy. V roce 2019 bylo u SH ČMS registrováno celkem 

4
4.1
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jedenáct družstev psovodů. V roce 2019 proběhly desítky organizovaných 
výcviků a další desítky hodin teoretické přípravy jak psovodů, tak 
i technické podpory. 

Mistrovství ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
MČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování u dopravních nehod  
se uskutečnilo 5. října 2019 v Olomouci před OC Galerie Šantovka. 
Úkolem velitelů družstev bylo vyřešit, jak bezpečně, efektivně a rychle 
vyprostit osobu pomocí hydraulických rozpínáků a nůžek a poskytnout 
jí předlékařskou první pomoc. Týmy měly na rozlousknutí zapeklitých 
a těžkých scénářů, které mají simulovat reálné podmínky při dopravních 
nehodách, časový limit 20 minut. Rozhodčí hodnotili taktiku zásahu, 
techniku i charakter první pomoci. S náročným zadáním si nejlépe poradil 
tým z Březové nad Svitavou v Pardubickém kraji. Druhou příčku získalo 
družstvo ze Zbirohu v Plzeňském hejtmanství a třetí pak Rumburk 
z Ústeckého kraje. 

Strategický plán oblasti represe
66 396 našich členů pracovalo v 6 338 jednotkách sborů dobrovolných 
hasičů obcí (z celkového počtu 6 698 JSDHO). V roce 2019 se jednotky 
podílely na 58 592 zásazích při mimořádných událostech, což činí 31,5 % 
z celkového počtu 186 052 zásahů.

V roce nadcházejícím je rovněž potřeba řešit problematiku uvolňování 
dobrovolných hasičů pro plnění hasičské služby. I v tomto případě budou 
i nadále probíhat velmi zásadní jednání na úrovni ministerstev financí 
a práce a sociálních věcí. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, je v současnosti jediným 
subjektem na úseku požární ochrany, který v roce 2019 zahájil statistické 
sledování činnosti jednotek SDH obcí nasazovaných na zmírnění následků 
klimatických změn. Přesto, že se jednalo o shrnutí činnosti v prvním roce 
sledování, můžeme konstatovat masivní nasazení dobrovolného hasičstva 
ve prospěch obcí, spolků, firem a celé občanské společnosti, při řešení 
problematiky sucha. Jedná se o neurgentní zásahy, bez kterých by ale byl 
život ve městech i obcích velmi nepříznivě ovlivněn. A to jak ekonomicky, 
tak sociálně. 
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SH ČMS je držitelem  
čestného titulu MŠMT ČR – 
Organizace uznaná pro práci 
s dětmi a mládeží 
na období 2016–2020.

Jsme členy České rady 
dětí a mládeže a Sdružení  
sportovních svazů ČR.

Mládež4.2

Hra Plamen,
Celoroční činnost 

dorostu
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A. VýCHOVně VZděláVACí PROgRAM MlAdýCH HASIČů 

Volnočasové aktivity a vzdělávání MH
•	 101 079 pravidelných schůzek 
•	 14 016 jednodenních akcí (282 986 dětí a mládeže)
•	 2 254 vícedenních akcí (33 212 dětí a mládeže)
•	 439 táborů (50 zimních: 766 dětí, 389 letních: 10 149 dětí)

Celostátní a partnerské projekty
•	 VI. ročník Junior university: Kraj Vysočina a 34 dětí
•	 Rescue camp, 13.–27. července, 37 dětí
•	 Speciální hasičská olympiáda pro děti a mládež z domovů pro osoby  

se zdravotním postižením a speciálních škol, 66 účastníků
•	 Hasičské jiskření – preventivně vzdělávací program pro školy  

a školská zařízení, SOŠ a SOU Dubno, 9 škol, 609 dětí
•	 Požární ochrana očima dětí a mládeže, celkem 32 228 dětí z 938 škol,  

676 SDH a 24 zájmových subjektů
•	 OČMU – výuková videa pro školní témata Ochrana člověka  

za mimořádných událostí

Vzdělávání vedoucích a dalších pracovníků s dětmi a mládeží
Kurzy neformálního vzdělávání: 
•	 Garant vzdělávání, 26.–28. 10., 22 osob
•	 Hlavní vedoucích táborů, 8.–10. 3., 17 osob

kolektivy mladých  
hasičů

družstva 
mladí hasiči

dorost

vedoucí  
s kvalifikací

mladí hasiči 6–18 let
přípravka 3–5 let

mládež 
18–26 let

2 456 4 885
463

7 289 60 623
3 862

35 008
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 CTIF v ČR CTIF v zahraničí TFA ostatní

mladí hasiči 217 15 1 218 11 340

dorost 1 686

zapojená 
družstva

krajská kola MČR

mladí hasiči 3 014 104 15

dorost družstva 333 103 30

dorost jednotlivci 2 249

2) Zapojení družstev do soutěží v klasických disciplínách CTIF a ostatních 
regionálních soutěž (ligy, memoriály a další)

    

Počet aktivních sportovců do 18 let: 26 641
Počet sportovců v soutěžích do 18 let: 28 361
Počet rozhodčích sportovních soutěží mládeže: II. st. 2 558, I. st. 187
Školící seminář pro rozhodčí I. stupně, 9.–10. 2. Přibyslav, 41 osob

POSTuPOVé SOuTěže
Hra Plamen (6−15 let)
Mistrovství České republiky hry Plamen, 29. 6.−1. 7. Vlašim
•	 vítězové: kolektiv MH z Manětína (Plzeňský kraj)
•	 mistryně republiky v běhu na 60 m s překážkami: Michaela Adamcová
•	 mistr republiky v běhu na 60 m s překážkami: Zdeněk Sazeček

dorost (13−18 let)
Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu,  
5.−7. 7. 2019, Svitavy
•	 dorostenci: SDH Skuteč (Pardubický kraj) 
•	 dorostenky: SDH Písková Lhota (Středočeský kraj)
•	 jednotlivci dorostenci − mladší: Jan Motl (Žichlínek), střední: Petr Bělíček 

(Zádveřice), starší: Filip Hemza (Teplá) 
•	 jednotlivkyně dorostenky − mladší: Iva Babková (Bystřice nad Úhlavou),  

střední: Hana Kotulková (Hutinsko — Solanec), starší: Natálie Presslová 
(Klenová)

Mistrovství České republiky dorostu v disciplíně výstup na věž,  
30. 8. 2019, Ústí nad labem
•	 Dorostenky − mladší: Tereza Chovancová (Raškovice),  

střední: Karolína Lefnerová (Nová Ves), starší: Apolena Kasalová (Dobrá)
•	 Dorostenci − mladší: Vít Vymazal (Morkovice), střední: Petr Bělíček  

(Zádveřice), starší: Maxim Rokosz (Michálkovice)

•	 Školení hospodářů, 5. 4. 
•	 Celorepubliková porada vedoucích okresních  

a krajských odborných rad mládeže, 5. 4.

Systémové vzdělávání: 
•	 Letní školy instruktorů v Jánských Koupelích (27. 7.–10. 8. 2019, 41 osob)  

a v Malých Svatoňovicích (27. 7.–10. 8. 2019, 35 osob)
•	 Školení vedoucích mládeže I. KS, 16.–17. 11., 30 osob
Počet vedoucích a instruktorů: III. st. 3 462, II. st. 3 707, I. st. 120 

Mezinárodní spolupráce
•	 Zasedání Mezinárodní komise vedoucích mládeže CTIF, 14. 4.
•	 Mezinárodní setkání hasičské mládeže (2×), Jánské Koupele, 150 dětí
•	 Mezinárodní setkání hasičské mládeže ve švýcarském MARTIGNY, 14. 7.–21. 7.
•	 104. Zasedání Mezinárodní komise vedoucích mládeže CTIF, 24. 8.
•	 105. Zasedání Mezinárodní komise vedoucích mládeže CTIF, 19. 10.

dobrovolnictví
•	 Český den proti rakovině, 15. 5., Liga proti rakovině, do prodeje kvítků se zapojili hasiči 

z 54 okresů a 14 krajů
•	 72 hodin, 10.−13. 10., VII. ročník dobrovolnického projektu (ČRDM), 2 584 

dobrovolníků prostřednictvím 48 projektů z 12 krajů
•	 Mládež se zapojuje do projektu Recyklujte s hasiči, registrovalo se již 1 571 SDH

B. FyZICKá PříPRAVA MlAdýCH HASIČů −  
SPORTOVní ČáST

1) Zapojení družstev do postupových soutěží Hry Plamen  
a požárního sportu dorostu



2120

OSTATní CelOSTáTní SOuTěže
Český halový pohár v běhu na 60 metrů s překážkami
•	 9. 3. Ostrava, 23.−24. 3. Jablonec nad Nisou, 2.−3. 11. Praha, 23. 11. Ostrava,  

celkem 1507 závodníků
•	 vítězové: ml. dívky Anna Karpielová (Újezd), st. dívky Tereza Chovancová (Raškovice), 

ml. chlapci Jan Pistorius (SDH Štěpánkovice), st. chlapci Lukáš Flégr (Skuteč) 

Český pohár v běhu na 100 metrů s překážkami
•	 28. 4. Praha, 4. 5. Třebíčská stovka, 25. 5. Ostrava- Poruba,  

27. 7. Bludovská stovka, 10. 8. Večerní stovka Kamenec
Vítězové v kategoriích dorostu: 
•	 Mladší: Tomáš Knotek (Střezimíř), Tereza Chovancová (Raškovice)
•	 Střední: Matěj Kábele (Skuteč), Izabela Jurenková (Havířov město)
•	 Starší: Lukáš Míka (Jetřichovec), Kateřina Vébrová (Úněšov)

X. ročník Mistrovství České republiky v disciplínách TFA mladého hasiče  
•	 19. 9. (SOŠ a SOU Dubno), 81 mladých hasičů a dorostu
•	 vítězové: mladí hasiči – Aleš Stradiot (Velichovky), dorost – Tomáš Sirotek (Doubek)

MeZInáROdní ÚSPěCHy
Mezinárodní setkání hasičské mládeže ve švýcarském Martigny  
14. 7.–21. 7. 2019
Českou republiku reprezentovala dvě družstva chlapců: SDH Bludov a SDH Písková 
Lhota a dvě družstva dívek: SDH Raškovice a SDH Písková Lhota. Dívky z Raškovic 
obsadily v celkovém pořadí ve své kategorii 6. místo a obhájkyně zlata z Pískové Lhoty 
získaly stříbrnou medaili. Oba týmy chlapců předvedly skvělé výkony především ve 
štafetovém běhu. Bohužel se ani jeden tým nedokázal vyhnout penalizaci, Písková Lhota 
na požárním útoku CTIF a Bludov na štafetě, která je posunula mimo medailové pozice. 

Mistrovství světa dorostu v požárním sportu,  
8.−16. září 2019, Saratov, Rusko
Dorostenky vybojovaly první místo v požárním útoku a celkové druhé místo, dorostenci 
v celkovém pořadí skončili šestí. Individuální úspěch zaznamenala Tereza Chovancová, 
která získala 1. místo v běhu na 100m s překážkami, úspěšný byl i její reprezentační 
kolega Petr Bělíček, který ve stejné disciplíně získal bronz. Ve výstupu na cvičnou věž 
získal český závodník Maxim Rokosz rovněž bronzovou medaili.
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Jsme členy Sdružení 
sportovních svazů ČR.

Počty sportovců

Požární sport
Počty zapojených družstev v postupových soutěžích požárního sportu

Klasické disciplíny CTIF
Počty zapojených družstev

Počty družstev v ostatních regionálních soutěžích  
(ligy, memoriály a další)

hasičský sport4.3

počet aktivních sportovců k 31. 12. 55 673

počet sportovců v soutěžích k 31. 12. 67 610

základní 
kolo

I. kolo II. kolo MČR

muži 4 466 420 69 15

ženy 1 521 269 63 15

soutěže v ČR soutěže v zahraničí

muži 93 12

ženy 36 5

ČR zahraničí

muži 15 337 229

ženy 6 655 49
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Zapojená družstva do postupových soutěží Hry Plamen  
a požárního sportu dorostu

Zapojená družstva do soutěží v klasických disciplínách CTIF  
a ostatních regionálních soutěžích (ligy, memoriály a další)

Rozhodčí požárního sportu

Rozhodčí sportovních soutěží mládeže

Trenéři

Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů  
v požárním sportu, 30. 8.–1. 9., Ústí nad labem

•	 Muži: SDH Mistřín (Jihomoravský kraj)
•	 Ženy: SDH Michálkovice (Moravskoslezský kraj)

Mistrovství České republiky v klasických disciplínách CTIF,  
28. 9., dvůr Králové nad labem
•	 Kategorie A: muži – SDH Michálkovice, ženy – SDH Písková Lhota
•	 Kategorie B: muži – HZS Královéhradeckého kraje, ženy – SDH Nová Paka

zapojená 
družstva

krajská 
kola

MČR

mladí hasiči 3 014 104 15

dorost družstva 333 103 30

dorost jednotlivci 2 249

CTIF v ČR CTIF v zahraničí TFA (jednotlivci)

mladí hasiči 217 15 1 218

dorost 0 1 686

rozhodčí požárního sportu 2 881

rozhodčí instruktor 273

II. kvalifikační stupeň 2 558

I. kvalifikační stupeň 187

trenér požárního sportu III 88

trenér požárního sportu II 5

trenér 3 065

XVII. ročník Českého poháru v běhu na 100 metrů s překážkami
•	 820 účastníků
•	 28. 4. Pražský pohár, 4. 5. Třebíčská stovka, 25. 5. Ostrava, 27. 7. 

Bludovská stovka, 10. 8.  Večerní stovka Kamenec
•	 Vítězové: muži – Dominik Soukup, ženy – Šárka Jiroušová

litovel liga v klasických disciplínách CTIF
•	 10. 3. Hradecký pohár, 13. 4. Vlčnovský pohár, 14. 4. Moravskoslezský 

pohár, 5. 5. Pražský pohár, 7. 9. O pohár města Velké Meziříčí
•	 Vítězové: ženy – SDH Nová Paka, muži – HZS Královéhradeckého kraje

Mezinárodní soutěž v požárním sportu na památku hrdinských hasičů z 
Černobylu 27. 5.–1. 6., ukrajina
•	 XXXII. soutěž v požárním sportu 
•	 Reprezentace ČR muži celkové 3. místo

Mistrovství světa v požárním sportu, 8.–16. 9. Rusko, Saratov
•	 IX. Mistrovství světa v požárním sportu dorostenců
•	 V. Mistrovství světa v požárním sportu dorostenek
•	 Reprezentace ČR dorostenci 6. místo, ženy 2. místo

Mistrovství světa v požárním sportu, 8.–16. 9. Rusko, Saratov
•	 XV. Mistrovství světa v požárním sportu mužů
•	 VI. Mistrovství světa v požárním sportu žen
•	 Reprezentace ČR muži 3. místo, ženy 2. místo

Zpravodaj hasičského sportu vychází v elektronické podobě  
čtyřikrát ročně.

3/2019SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA WWW.DH.CZ

SH ČMS, Římská 2135/45, 121 07 Praha 2      Tel.: 222 119 501     E-mail: kancelar@dh.cz

ŠEST Ý SJEZD SH ČMS SE 
PŘÍŠTÍ ROK USKUTEČNÍ 
V BRNĚ

O příštích letních prázdninách, 11. čer-
vence 2020, se na brněnském Vý-
stavišti sejdou delegáti zastupující 
dobrovolné hasiče z  celé republiky, 
aby se zúčastnili VI. sjezdu Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a  Slezska. Nej-

vyšší orgán sdružení zhodnotí činnost 
a  hospodaření SH ČMS za období 
2015  −  2020, naplánuje zaměření čin-
nosti na další období, zvolí nového sta-
rostu, vedení a další výkonné a kontrol-
ní orgány sdružení.

OCENĚNÍ K ARLA 
RICHTER A

Prezident republiky Miloš Zeman ve 
středu 22. května předal ocenění 
za nejlepší záchranářské činy roku 
2018 na slavnostním ceremoniálu 
XX. ročníku Zlatého záchranářského 
kříže. Jeho posláním je ocenit výjimeč-
né zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, 
policistů a  jiných složek IZS, dobrovol-
níků i  profesionálů, neziskových orga-

nizací, stejně jako obětavé činy první 
pomoci laiků – dětí i  dospělých. Na 
Pražském hradě získali ocenění profesi-
onálové i laici. Za Výjimečný přínos pro 
záchranářství byl IN MEMORIAM oce-
něn Zlatým záchranářským křížem 
Ing. Karel Richter, dlouholetý starosta 
SH ČMS. V těchto dnech si připomíná-
me rok od jeho náhlého skonu.

PRVNÍ ROČNÍK CZECH 
TARGET SPRINT OPEN 

Ve školním roce 2018/2019 zorgani-
zovalo Sdružení sportovních svazů 
České republiky, jehož členem je 
i  SH ČMS, premiérový ročník soutěže 
Czech Target Sprint Open. Jednalo se 
o seriál závodů ve sportovně-střelecké 
disciplíně Target Sprint, která v  sobě 
kombinuje běh a  střelbu z  laserové/
vzduchové pušky, pro dívky a chlapce 
ze 7. a  8. tříd základních škol v  Praze 
a  ve Středočeském kraji. V  průběhu 
podzimu 2018 a  jara 2019 se do závo-
dů zapojilo 38 základních škol a  na 
2000 jejich žáků. Celý seriál vyvrcho-
lil v  červnu 2019 dvěma finálovými 
závody, kterých se zúčastnili medai-

listé ze školních kol. Ve finále v  Praze 
(6.  června) a  v  Čáslavi (18. června) zá-
vodilo celkem 312 závodníků z 33 zá-
kladních škol. V Praze se radovala z ví-
tězství ZŠ Weberova Praha, čáslavské 
finále ovládla ZŠ Zásmuky. Druhý roč-
ník soutěže odstartuje už v  září  2019. 
Více na www.targetsprint.cz. 

V  červenci vyrazila česká výpra-
va na XXII. Mezinárodní soutěž 
hasičské mládeže v  klasických 
disciplínách CTIF do švýcar-
ského města Martigny. Hlavní 
závod se uskutečnil ve čtvrtek 
18. července. Startovalo v  něm 
52 družstev z  23 států. Českou 
republiku zastupovaly 4 týmy – 
děvčata ze Sboru dobrovolných 
hasičů Písková Lhota (Středočes-
ký kraj), SDH Raškovice (Morav-
skoslezský kraj) a chlapci z SDH 
Bludov (Olomoucký kraj) a  SDH 
Písková Lhota. 

Mezinárodní technický výbor pro 
prevenci a hašení požárů (CTIF) byl 
založen v Paříži v roce 1900 za úče-
lem podpory spolupráce mezi ha-
siči v oblasti požární ochrany a zá-
chranářství po celém světě. Kromě 
sportovní části soutěže CTIF dbá 
i na společenskou stránku, která je 
zaměřena na představení jednot-
livých účastníků a  jejich národní 
tradice. Právě v  hodnocení kultur-
ních vystoupení národů získali Češi 
prvenství. 

V  den závodu vládla na stadionu 
skvělá atmosféra. Jen málokterá 
výprava zde neměla své fanouš-
ky. Nechyběly ani desítky těch 
českých. První z  našich na dráhu 
nastoupily obhájkyně zlata z  po-

slední olympiády, děvčata z  Pís-
kové Lhoty. Požární útok zvládly 
bez chybičky v  čase 48,47 s, který 
je zařadil na průběžné druhé místo. 
Pokračovaly štafetou CTIF rozděle-
nou do devíti úseků. Na časomíře  
v  cíli svítil čas 67,54 s. Na celkové 
zlato chybělo 13 setin sekundy! 
Mají tedy stříbro v kategorii děvčat!

Dalším českým týmem na startu 
byli chlapci z Bludova, kteří před-
vedli perfektní útok (45,26 s) a šta-
fetu v super čase 62,45 s. Tady však 
drobná chybička zmařila naději na 
umístění na stupních nejvyšších 
a berou 9. místo. Jako třetí z našich 
běžela děvčata z  Raškovic, která 
předvedla své nejlepší výkony. Bez-
chybné pokusy v  pěkných časech 
49,56 s za útok a 71,83 s za štafetu 
vystačily na báječné 6. místo. V zá-
věru soutěže přišli na řadu chlapci 
z  Pískové Lhoty. V  obou disciplí-
nách měli perfektní časy, ale chy-
bičky je stály bednu. Neodvezli si 
medaile (12. místo), ale mohou být 
hrdí na štafetu z říše snů v nejrych-
lejším čase ze všech 61,77 s!

Po závodech jsme vyzpovídali 
trojnásobnou úspěšnou olym-
pijskou účastnici, finišmanku 
pískolhotské štafety, Martinu 
Kovaříkovou.

Jak jsi prožívala olympiádu 
v Mar ti gny?
Olympiáda se mi neskutečně líbila. 
Odnesla jsem si spoustu nových zá-

žitků, a to s lidmi, které mám ráda. 
Atmosféra byla skvělá. S  holkami 
jsme neustále zpívaly, tancovaly 
a užívaly si olympiádu, jak to nejví-
ce šlo. Tancovaly jsme i ve školních 
třídách, jelikož jsme nemohly vyjít 
z kondičky a udržovaly jsme si stálý 
úsměv na tváři.

Co se ti na celé akci nejvíce líbilo? 
Na této olympiádě se mi líbilo 
snad všechno. Krajina a okolí bylo 
pohádkové. Fanoušci fandili a  vy-
tvářeli nádhernou atmosféru. Za 
to jsem jim velmi vděčná. Asi úpl-
ně nejvíce se mi líbilo, že jsem tam 
mohla být s těmi lidmi, se kterými 
jsem tam byla.

Vnímáš větší odpovědnost jako 
starší členka týmu?

Starších holek nás bylo více, takže 
jsme každá udělala, co bylo potře-
ba. Trenéři říkali, s  čím máme po-
máhat těm mladším, ale holky byly 
šikovné a  zvládaly to samy. Když 
něco potřebovaly, tak k nám hned 
přiběhly a pomohly jsme jim. Byla 
to větší odpovědnost, ale v našem 
týmu jsme si pomáhaly navzájem, 
takže to nebylo složité.

Jak se ti povedly disciplíny? Ve 
štafetě jsi finišmanka, to je velká 
zodpovědnost!
První na řadě byl útok – nic jsem 
nezkazila a  odvedla jsem svou 
práci tak, jak jsem měla. Pak při-
šla na řadu štafeta CTIF. U té jsem 
byla dost nervózní, protože na tré-
nincích jsme kvůli jinému mate-
riálu/hadicím upravovali způsob 

běhání. Na proudnici bylo malé 
zaváhání, ale jinak jsem spokoje-
ná. Myslím si, že je to nejtěžší úsek 
na štafetě.

Uměla bys srovnat všechny tři 
své účasti na olympiádě? 
První olympiáda v  polské Opoli 
pro mě byla úplně nová zkušenost, 
především v tom, že jsem moc ne-
věděla, co mě čeká, ale s  holkami 
to bylo super. Na druhou olympiá-
du v rakouském Villachu jsem byla 
nejdříve náhradník, ale nakonec 
jsem byla v  týmu. Už jsem věděla, 
co mě čeká, a tak jsem si to snažila 
spíše užívat. Na třetí olympiádu ve 
švýcarském Martigny jsem se moc 
těšila, protože byla moje poslední. 
Ale také jsem byla více ve stresu 
než na předchozích olympiádách.

HASIČI SE V ČERVENCI ZÚČASTNILI 
MLÁDEŽNICKÉ OLYMPIÁDY VE 
ŠVÝCARSKU

ROZHOVOR

NOVINKY
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XXII. Mezinárodní 
soutěž hasičské 
mládeže v klasických 
disciplínách CTIF

4.4

Hostitelským městem bylo Martigny, město ležící v kantonu Valais 
ve Švýcarsku. Setkání hasičské mládeže se koná každé dva roky a jeho 
posláním je vedle sportovního měření sil i setkávání mladých lidí, věnujících  
se tomuto sportu. Na programu byly závody v disciplínách požární útok 
a štafeta CTIF. V Martigny startovalo 52 družstev ze 23 států. 

Týmy reprezentující Českou republiku vzešly z podzimního kvalifikačního 
závodu konaném v Litomyšli. Byla to děvčata ze Sboru dobrovolných hasičů 
Raškovice a chlapci z SDH Bludov a Písková Lhota. Děvčata z SDH Písková 
Lhota si účast zajistila vítězstvím na XXI. mezinárodní olympiádě v rakouském 
Villachu (2017). Česká delegace měla své zastoupení i v řadách rozhodčí, 
o vítězích rozhodovali Martina Crháková, Ludmila Vlášková a Petr Polášek.

Naše týmy vstupovaly na stadion, kde byla skvělá atmosféra vytvořená také 
desítkami českých fanoušků. Nejprve na dráhu vstoupily děvčata z Pískové 
Lhoty, které zvládly požární útok bez chyby v čase 48,47 s, a zařadily se na 
průběžné druhé místo. Pokračovaly štafetou CTIF, kde od zlaté medaile je 
dělilo pouhých 13 setin sekundy, celkově získaly stříbro v kategorii děvčat. 
Dalším českým týmem na startu byli chlapci z Bludova, kteří předvedli 
perfektní útok (45,26 s) a štafetu ve skvělém čase 62,45 s. Tady však drobná 
chyba zmařila naději na umístění na stupních nejvyšších a chlapci obsadili  
9. místo. Děvčata z Raškovic rovněž předvedla své nejlepší výkony.  
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Mistrovství světa

Mistrovství světa v požárním sportu dorostu
Mistrovství světa v požárním sportu v ruském Saratově (8.–16. září) přivítalo 
velkolepým ceremoniálem sportovce z mnoha zemí, letos nejen v kategorii 
mužů a žen, ale i závodníky z kategorií dorostenců.

České dorostenky se staly nejúspěšnějším družstvem z celé české 
reprezentace, když vybojovaly stříbrnou medaili ze štafet na 4 ×100m 
s překážkami (62,49 s) a zlatou medaili z požárního útoku (21,81 s). 
V celkovém součtu skončily na druhém místě za dominujícím Ruskem.Jejich 
kolegům dorostencům se už tak nedařilo a obsadili celkové šesté místo. 
Individuální úspěchy zaznamenaly ale obě kategorie. Mezi mladšími 
dorostenkami v běhu na 100 m s překážkami vybojovala Tereza Chovancová 
zlatou medaili s časem 18,12 s. Úspěšný byl i její reprezentační kolega Petr 
Bělíček, který si ve stejné disciplíně v kategorii středních dorostenců v čase 
16,88 s doběhl pro bronz. Třetici nejúspěšnějších doplnil Maxim Rokosz, který 
zvládl výstup na cvičnou věž v čase 11,20 s a rovněž získal bronz.

Mistrovství světa v požárním sportu mužů a žen
Ženy si z ruského Saratova po dlouhém boji odvezly bronzové umístění 
za požární útok (32,79s) a celkové druhé místo v pořadí družstev. V běhu 
na 100m s překážkami byly nejúspěšnější dvě české závodnice, Karolína 
Vyvialová a Dana Butulová, které se obě dostaly do semifinálových rozběhů. 
Do finále postoupila už jenom dana Butulová, která po dramatickém souboji 
vybojovala stříbrnou medaili (15,87s).

Speciálně družstvo mužů se pokoušelo obhájit zlatou medaili z loňského 
šampionátu z Banské Bystrice. Jako každý rok kategorie mužů měla největší 
konkurenci a po celou dobu šampionátu se čeští závodníci snažili uhájit 
vedoucí pozici vůči Rusům. Nakonec se dostali v celkovém pořadí na třetí 
místo. Nejvýraznější osobností týmu se stal daniel Klvaňa, který v běhu 
na 100 m s překážkami v druhém pokusu v základní části, posunul světový 
rekord na 14,70s. Bez problémů zvládl i semifinálový pokus, ale ve finále 
nakonec skončil druhý s časem 14,81 s za Vladimirem Sidorenkem z Ruska 
(14,76 s). Světový rekord ale Danovi už zůstal.

Bezchybné pokusy v pěkných časech 49,56 s za útok a 71,83 s za štafetu 
vystačila na 6. místo. Chlapci z Pískové Lhoty sice předvedli nejrychlejší 
štafetu závodu (61,77 s), ale chyby v požárním útoku je stály umístění, celkově 
skončili na 12. místě.

Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů (CTIF) byl založen 
v Paříži v roce 1900 za účelem podpory spolupráce mezi hasiči v oblasti 
požární ochrany a záchranářství po celém světě. Vedle odborné spolupráce, 
pořádá CTIF tato setkání mládeže, která mají nejenom svou sportovní část 
ale i volnočasovou. V rámci části volnočasové mají závodníci možnost změřit 
své síly v táborové olympiádě, účastnit se společných výletů nebo tanečních 
večerů, v neposlední řadě také představování národů a jejich tradic.

Děti, díky těmto doplňujícím aktivitám, absolvovaly výlet do podzemního 
jezera St. Leonard a do nejvýše položené ZOO v Evropě. Čtvrteční odpoledne 
patřilo táborové olympiádě, která čítala na 60 zábavných disciplín. Páteční 
večer patřil kulturním vystoupením a sobota výstavě národů, na níž týmy 
představily své země, jejich tradice, zajímavosti, národní pochutiny atd. Zážitek 
pro české reprezentanty a reprezentantky byl tak nejenom sportovní, ale 
obohatil je i po kulturní stránce.

4.5



3130

Prevence
V oblasti prevence se považuje za zásadní práce s dětmi a mládeží, a to nejen  
ve sborech dobrovolných hasičů, ale i ve školách a školních zařízeních. Podstatná 
je rovněž přednášková a osvětová činnost pro ostatní skupiny obyvatelstva, 
a pomoc obcím v plnění jejich povinností na úseku požární ochrany.

Dne 5. června 2019 proběhla koordinační schůzka na MV GŘ HZS ČR. 
Programem jednání bylo nalezení nejvhodnějších forem, způsobů a zaměření 
preventivně výchovné činnosti v ČR za účasti příslušníků HZS krajů a vedoucího 
ÚORP SH ČMS. Na GŘ HZS ČR je připravována koncepce požární prevence. 
Vize je vytvořit sjednocené dokumenty a metodiky pro jednotlivé cílové skupiny 
obyvatelstva. 

V roce 2019 byl Radou prevence vyhlášen již 46. ročník dětské a mládežnické 
soutěže POOdM (Požární ochrana očima dětí a mládeže). Radou bylo 
stanoveno téma pro zpracování prací v dalším kole pro rok 2019/2020 –  
„Požáry v přírodě a jak jim zabránit“. 

4.6
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ochrana 
obyvatelstva

V oblasti preventivně výchovné činnosti byla využívána část „Metodického 
pokynu SH ČMS pro starosty (starostky) SdH k vytváření skupin 
dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (SDOO) a k zapojení SDH do 
preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva“ č. 5/2016 
z 16. 6. 2016. Činnost se zaměřila na vytvoření předpokladů k aktivnímu 
zapojování instruktorů preventivně výchovné činnosti (IPVČ) do práce  
ve sborech a v obcích. 

Kursy odbornosti ochrany obyvatelstva, zejména specialista ochrany 
obyvatelstva a IPVČ byly zabezpečovány v ÚHŠ a v rámci KSH, resp. 
MSH Praha. Pokračovala příprava techniků ochrany obyvatelstva v gesci 
HZS krajů a její absolventi získali odbornost technik ochrany obyvatelstva 
SH ČMS. Tato příprava se začala realizovat ve větším měřítku od roku 
2017 a do roku 2019 je proškoleno cca 700 techniků. 

Dne 23. 10. 2019 se uskutečnil v hotelu Přibyslav seminář SH ČMS 
a Generálního ředitelství HZS ČR na téma „Místo a úloha dobrovolných 
hasičů v ochraně obyvatelstva“. Jeho cílem bylo zhodnocení realizace 
úkolů ochrany obyvatelstva ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
po V. sjezdu, úrovně spolupráce se zainteresovanými subjekty v oblasti 
ochrany obyvatelstva, prodiskutování možností další spolupráce 
a stanovení směrů dalšího rozvoje Sdružení v této oblasti po VI. sjezdu 
v roce 2020. 

Účast jednotlivých subjektů v soutěži POODM za léta 2015–2019 je uvedena v tab. 1.
Tab. 1 – Přehled zúčastněných subjektů v soutěži 
Požární ochrana očima dětí a mládeže v letech 2015–2019

V souvislosti se stále sílící potřebou změny ve stavebním řízení v ČR a tím i záměrem 
změny zákona č. 186/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů,  
se dne 18. února 2019 zúčastnil vedoucí rady prevence jednání v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR za účasti odborníků z oblasti požární bezpečnosti 
staveb, příslušníků odboru prevence HZS ČR, prezidenta Společenství kominíků ČR 
a předsedy podvýboru PSP ČR pro HZS ČR pana Ing. Pavla Růžičky. V popředí zájmu 
účastníků byla reforma stavebních úřadů v ČR a tím i změna mechanismu posuzování 
požární bezpečnosti staveb ve všech stádiích řízení o stavbě ze strany dotčeného 
orgánu státní správy – HZS ČR. 

Koncem března 2019 se vedoucí rady prevence zúčastnil odborné konference  
v Českých Budějovicích o požární ochraně s názvem „Červený kohout“. Renomovaná 
vystoupení odborníků pojednávala o nových skutečnostech nebo předpisech v oblasti 
požární ochrany v ČR a v EU a o nových trendech v této oblasti.

ÚORP vypracovala nové, aktualizované otázky pro ověření znalostí uchazečů  
o odbornost „Preventista II a III“, které byly rozeslány na KSH a potažmo na OSH  
k dalšímu využití. 

Rada prevence vypracovala teze Hlavního zaměření preventivně výchovné činnosti 
pro materiály k VI. sjezdu SH ČMS. V nich opětovně zdůraznila nutnost práce s dětmi 
a mládeží, přibližování a vysvětlování zásad požární prevence všem věkovým  
vrstvám obyvatel a malým podnikatelům, rozvíjení soutěže POODM a další podporu 
získávání členů SH ČMS.

4.7
rok 2015 2016 2017 2018 2019 celkem
počet zúčastněných dětí celkem 38 882 38 119 36 340 35 195 32 228 180 764

počet zúčastněných škol: 1 076 1 032 1 056 904 934 5 002

            ›  mateřských 441 437 476 404 402 2 160

            ›  základních 599 575 558 486 404 2 734

            ›  středních 36 20 22 14 16 108

počet zúčastněných SDH 598 644 642 747 676 3 307

Počet zúčastněných jiných subjektů 
pracujících s dětmi a mládeží (DDM, 
zájmové kroužky)

25 11 24 38 24 122
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hospodářská zpráva

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 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 zajištění hlavních 
činností získávají z poskytování služeb pro podnikatelské subjekty  
a z pronájmu vlastních nemovitostí. 

Podstatná část finančních prostředků byla vydávána v rámci hospodaření 
základních článků sdružení – sborů dobrovolných hasičů. V rámci dotací 
sdružení čerpalo prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ČR  
a 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 (jednoduché 
a podvojné) sestavit tak, aby měly poskytnuté informace relevantní 
vypovídající schopnost.

dotace MV ČR
Sdružení v roce 2019 pracovalo s dotací v celkové výši 24 610,8 tisíc Kč. 
Dotace byla v průběhu roku plně vyčerpána. Prostředky byly použity 
na spolupráci při odborné přípravě, k zajištění odborné přípravy v rámci 
Ústředních hasičských škol, výchovné a vzdělávací činnost na úseku práce 
s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany – soutěže TFA mladého hasiče, 
besedy – Hasičské jiskření a Požární ochrana očima dětí a mládeže,  
na preventivně výchovnou činnost, propagaci a historii požární ochrany,  
na činnost psovodů SDH Hejnice, na zajištění soutěží v disciplínách TFA,  
na MČR ve vyprošťování a v neposlední řadě na zabezpečení chodu kanceláře 
SH ČMS a kanceláří pobočných spolků SH ČMS se stabilním aparátem. 

Přidělené dotace byly nezbytné pro zajištění daných činností na potřebné 
úrovni a dopomohly k rozvoji celého sdružení.

dotace MŠMT ČR  
Sdružení byla přidělena dotace z Programů na podporu nestátních 
neziskových organizací dětí a mládeže, Program č. I. ve výši 22 000 tisíc Kč. 
Prostředky v rámci této neinvestiční dotace 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 
mladých hasičů, táborových základen, na provoz nižších článků i úseku 
mládeže kanceláře SH ČMS a na zahraniční spolupráci. 

V rámci Státní podpory sportu byly v několika programech sdružení 
přiděleny dotace v celkové výši 8 069,24 tisíc Kč. Prostředky z dotací se 
použily k zajištění účasti reprezentace na vrcholných světových akcích,  
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. 

Hlavní činnost sdružení skončila za rok 2019 ztrátou přes 8 549 tis. Kč. 
Ztráta z hlavní činnosti byla kompenzována ziskem z hospodářské činnosti, 
takže hospodaření skončilo ziskem ve výši 3 608 tisíc Kč po zdanění. Zisk 
byl částečně použit na zajištění potřebných investic a splácení přijatých 
půjček. Výše daňových nákladů a výnosů bude prověřena daňovým 
poradcem.

V oblasti vnitřních plateb v rámci SH ČMS se udržuje vysoká platební 
morálka. Došlo ke splácení většiny starších závazků a s ohledem na vývoj 
hospodaření jednotlivých organizačních jednotek i vzniku několika nových. 
Vnitřní dluh v rámci SH ČMS vykazuje stabilně nízkou hodnotu. 

5



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

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

00442739

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 321 617319 570

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 824 711A. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 198 848 199 753A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkem 221 709 228 381A. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -101 811 -107 228A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 27 34027 160
7Zásoby celkem 2 889 3 044B. I.
8Pohledávky celkem 13 887 15 129B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 10 357 9 114B. III.
10Jiná aktiva celkem 27 53B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 348 957346 730

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 313 944303 769

13Jmění celkem 295 043 310 336A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 8 726 3 608A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 35 01342 961
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 33 653 26 310B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 8 327 7 722B. III.
19Jiná pasiva celkem 981 981B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 348 957346 730

pronájem nemovitostí
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 30.03.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

00442739

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

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2019

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 7 62414 5532 22 177A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 5319 5694 10 100A. III.

Daně a poplatky 5225 54A. IV. 

Ostatní náklady 1 1813 6866 4 867A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek

6 3927 4 9701 422A. VI.

Poskytnuté příspěvky 3 3938 3 393A. VII.

Daň z příjmů 2 6179 2 617A. VIII.

Náklady celkem 49 60032 625 16 97510Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 15 71412 15 714B. I.

Přijaté příspěvky 7 07413 7 074B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 29 13312914 29 262B. III.

Ostatní výnosy 88915 889B. IV.

Tržby z prodeje majetku 26916 269B. V.

Výnosy celkem 53 20824 075 29 13317Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 6 225-8 550 14 775C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 3 608-8 550 12 158D. 19ř. 18 - ř. 9

pronájem nemovitostí
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 30.03.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Zpracovala: Irena Špačková
Grafická úprava: Zuzana Vanišová
Vydalo: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45, 121 07 Praha 2
www.dh.cz

Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o., Nové Město nad Metují
Vytištěno na recyklovaném papíru.

hlavní partner 

hasičského sportu 

v roce 2019

partneři v roce 2019

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá 
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná 
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů). 

Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny 
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.4.
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Základní barevné pozitivní provedení značky 1.1
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