
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Úvodní slovo 
 

Po více jak dvou letech Vám předkládáme Výroční zprávu našeho okresního sdružení 

hasičů Plzeň – sever. Uplynulé období bylo velmi silně poznamenáno pandemií 

koronaviru. Více jak rok nebylo možné uskutečnit nejen tradiční sborové, okrskové, ale i 

okresní, krajské a republikové akce v plném rozsahu, ale nebylo možné se ani pravidelně 

scházet. 

Naše činnost byla zaměřena na pomoc v boji s COVID 19, kde mnozí z Vás prokázali 

odvahu a statečnost ve svých obcích a městech, kdy jste byli vždy připraveni pomoci 

obyvatelům tak, jak bylo třeba – za to Vám všem patří uznání a velké poděkování. 

Přesto si myslíme, že se mnohé podařilo a že se za naši činnost, kterou jsme vždy 

vykonávali ve prospěch nás všech můžeme směle postavit a říci – obstáli jsme i v těchto 

složitých časech. Přes různá omezení a nařízení se uskutečnilo několik soutěží a akcí, o 

kterých Vás dále v jednotlivých kapitolách informujeme zprávami jednotlivých úseků naší 

činnosti. 
 

Na podzim roku 2020 proběhlo volební shromáždění delegátů, které zvolilo starostku, 

náměstky, členy výkonného výboru a okresní kontrolní a revizní radu. 
 

V tomto úvodníku bychom se rádi zmínili o významné finanční podpoře, které se nám již 

několik let dostává prostřednictvím účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Nejinak 

tomu bylo i v roce 2021, kdy Plzeňský kraj poskytl našemu OSH částku 339tis. Kč. 

Podmínkou účelové dotace bylo minimálně sedmdesáti procenty podpořit činnost sborů a 

okrsků. Závěrečné vyúčtování nakonec vyznělo pro sbory částkou 243.972,-- Kč, což 

představuje 77,5% z celkové přiznané částky. Tyto finanční prostředky pomohly sborům 

ke zkvalitnění materiálně-technické základny, úhrad nákupu sportovního oblečení, úhrady 

části pronájmů, dopravy a ubytování. Vedení Plzeňského kraje i všem zastupitelům patří 

naše poděkování za podporu činnosti dobrovolných hasičů, kteří jsou na obcích 

povětšinou jedinými nositeli sportovní, kulturní a společenské aktivity. 
 

Sestry a bratři! 

Dovolte mi jménem výkonného výboru Vám všem, kteří jste se podíleli na výsledcích a 

činnosti našeho okresního sdružení v uplynulém roce, poděkovat. Posledních několik 

měsíců bylo nestandartních, nebylo možné se scházet a vykonávat téměř žádnou aktivitu – 

ta byla zaměřena na pomoc a ochranu životů a na boj se zákeřným COVID 19. Vedení 

našeho OSH Vám všem, kteří neváhali a ihned se zapojili do pomoci a nadále pomáhají 

celé naší společnosti, vyslovili speciální díky! 

Poděkování patří i všem našim podporovatelům, sponzorům a všem, kterým naše práce a 

činnost není lhostejná.  

Do nového období, které určitě nebude po všech stránkách jednoduché, nám všem přeji 

především pevné zdraví, správný nadhled, dobré přátele a chuť posouvat naše hasičské 

dění stále kupředu!  

Za výkonný výbor                                                                         Alena  F o l d o v á 

         starostka OSH Plzeň-sever 



 
 

 

 

2) Organizační struktura OSH Plzeň – sever 

 

Okresní sdružení je organizováno na územním principu pobočných spolků – sborů 

dobrovolných hasičů a okrsků.  

OSH je tvořen výkonným výborem, složeným ze zástupců jednotlivých okrsků a vedoucích 

odborných rad. Vedení tvoří starosta OSH, náměstkové a vedoucí odborných rad. Odborné 

rady jsou stálými poradními orgány výkonného výboru, které se řídí svými plány práce a 

pravidelně předkládají zprávy o své činnosti. 

 

Členy výkonného výboru jsou: Alena Foldová, Ondřej Melichar, Petr Česánek, Jan Suchý, 

Kamil Hanus, Petr Severa, Ondřej Holeček, Ladislav Kapitán, Michal Češka, Tomáš Polcar, 

Jan Stádník, Alexandr Hlaváč, Jiří Honzík, Ing. František Lüftner, Štefan Bindzar, Josef Sak, 

Aleš Tyc, Mgr. Luboš Urbánek a vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů František Hanus. 

 

Okresní kontrolní a revizní rada je voleným orgánem, v jehož čele stojí předseda: Eduard 

Cízl. Dalšími členy jsou Marie Severová, Ing. Jaroslav Matoušek, Jaromír Bech a Ing. Jan 

Hadinger. Činnost rady je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná shromáždění 

představitelů a delegátů SDH. 

 

 

 



3) Členská základna 

 

K 31. 12. 2021 bylo na OSH Plzeň – sever registrováno 130 sborů, které jsou dále členěny ve 

14ti okrscích. Celkem bylo evidováno 5.994 členů. 

Všechny sbory a 12 okrsků má řádnou registraci u MS Praha ve Veřejném rejstříku a členská 

základna je elektronicky vedena a řádně zabezpečena v centrální evidenci. 

 

 

Mladí hasiči 3 – 5 let 

chlapci  36  dívky    33         celkem      69  
 

Mladí hasiči 6 – 14 let 

chlapci            443  dívky  395         celkem    838  
 

Mladí hasiči 15 – 17 let 

chlapci            119  dívky    97         celkem    216 
  

C E L K E M                   1 123 

Hasiči 18 – 26 let 

muži  284  ženy  216         celkem     500 

 

Hasiči 26 a více let 

muži          3 372  ženy  999         celkem   4 371 

 

C E L K E M          4 871 

Hlášení o činnosti za rok 2021 odevzdalo 122 sborů z celkového počtu 

registrovaných 130ti SDH. 
 

MLÁDEŽ 

Besedy a ostatní kulturní akce  131 akcí 3 215 celkový počet všech dětí 

Akce pro děti a mládež 2-6dnů    23 akcí             417 celkový počet všech dětí 

Pravidelné mimovíkendové schůzky         1 272 schůzek 

Letní tábory         9 akcí    293 celkový počet všech dětí 
 

MLADÍ HASIČI a DOROST       

Počet SDH, kde působí kolektiv MH      36   počet SDH, kde působí družstva dorostu      3 

Družstva zapojená do hry Plamen      43     

Počet družstev přípravky         3 
 

POČET REGISTROVANÝCH SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ    46 
 

POČTY VEDOUCÍCH MLÁDEŽE: 

Kvalifikace I.      2            

Kvalifikace II.    64         

Kvalifikace III.   71                            
 



AKTIVITA SDH: 
 

DRUH AKTIVITY Počet akcí Počet členů 

Počet členů SDH v krizových orgánech obce, kraje, ČR --- 80 

Charitativní a humanitární akce SDH 71 472 

Preventivně – výchovná činnost 74 543 

Pomoc v souvislosti s COVID 19 250 329 

Pomoc v období extrémního sucha 122 221 

Pomoc obcím ostatní 455      1 842 

 

SPOLUPRÁCE s JSDHO 

 

Počet JSDHO celkem       83 

Z toho JPO II          3 

            JPO III       22 

            JPO V        63 

Počet členů zařazených v JSDHO   941 

 

Jiné soutěže a počty družstev mladých hasičů a dorostu v nich zapojených: 
 

Mladí hasiči   147   dorost    20 
 

Jiné soutěže a počty družstev dospělých zapojených do soutěží: 

Muži      91   ženy    32 

 

 

4) Hospodaření OSH Plzeň – sever za rok 2021  

 

Součástí Výroční zprávy je ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu a VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu. 

V roce 2021 byla činnost OSH financována z členských příspěvků a dále z účelové dotace 

Plzeňského kraje a z dotací NSA, MŠMT a MV ČR. 

Ekonomické výsledky jsou pravidelně předkládány okresní a kontrolní radě a výkonnému 

výboru, vždy za uplynulé čtvrtletí. 

 

Dotace Ministerstva vnitra ČR: 

- Přidělené finanční prostředky ve výši 18.987,-- Kč byly čerpány na zajištění činnosti 

okresních odborných rad (kromě rady mládeže) na kancelářské potřeby, počítačovou 

techniku, platbu internetové domény apod. 
 

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: 

- Na mzdové náklady 15.500,-- Kč 

- Vzdělávání vedoucích mládeže 20.000,-- Kč 

- Provozní náklady OSH – 50.000,-- Kč 

- Volnočasové aktivity SDH 55.000,-- Kč 

- Letní hasičské tábory 148.806,-- Kč 



Dotace Národní sportovní agentury – NSA ČR 

- Přidělené finanční prostředky ve výši 16.340,-- Kč byly vyčerpány na okresní kolo hry 

Plamen – zajištění pitného režimu, diaboly, pronájem sportoviště, apod. 
 

Účelová dotace z Plzeňského kraje ve výši 339.000,-- Kč byla rozdělena: 

- Pro sbory a okrsky 243.972,-- Kč 

- Pro potřeby OSH       95.028,-- Kč 

 

 

Hospodaření OSH je plněno v rámci schváleného rozpočtu. Účelně a efektivně se daří 

nakládat s přidělenými finančními prostředky. 

Ze strany sborů je platební morálka na dobré úrovni a nejsou zásadní problémy se splácením 

závazků ze strany OSH.  

Je třeba poděkovat všem, kteří se o tyto finanční výsledky velkou měrou zasloužili 

 

 

Miroslava Š i l h á n k o v á                                                                        Alena F o l d o v á 

účetní kanceláře OSH                   starostka OSH 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

Zpráva inventarizační komise – inventura 2021 
 

Inventura majetku OSH a hasičského zboží za rok 2021 byla provedena dne 26. ledna 2022. 
 

Hmotný inventář (300,-- až 5.000,--Kč)                          138.822,00 Kč 

- rychlovarná konvice, měřící kolečko, skartovačka, bannery, diktafon, bezdrátový 

mikrofon, kancelářské křeslo, stopky, megafon, monitor k PC, harddisk, přepěťová 

ochrana PC, vysavač, rohože pod džberovky, rádio, zrcadlo, montážní schůdky, stolní 

lampa, ventilátor, sportovní proudnice KLIMEŠ, pušková pouzdra, funkční polokošile 

pro rozhodčí, průmyslová vysavač Kärcher, metry CTIF… 
 

Hmotný majetek (5.tis. Kč – 40tis. Kč)                    551.488,00 Kč 

- zde je zahrnut majetek pořízený z vlastních zdrojů a z dotace PK: 

- překážky pro MH, čestný prapor, fotoaparát, notebooky pro vedoucí OR, lednice, 

videokamera, data projektor, zvuková aparatura, laminovací stroj, přetlakový ventil, 

vzduchovky, zdravotnický batoh pro OR ochrany obyvatel, sada čísel, tiskárna pro OR 

mládeže, nástřikové průhledné terče pro PÚ, stojany pro CTIF (armatury, uzle) a 

nástřikové terče pro CTIF, nový nábytek v kanceláři OSH, kopírka + skener + tiskárna 

CANON (kancelář OSH), zdravotnická nosítka, nůžkové stany 3 x 3m a 3 x 4,5 m, 

tiskárna HP k notebooku, startovní čísla TRIKOT, záchranářský batoh, žebřík pro 

výstup na věž, nášlapná deska pro výstup na věž, sada praporků, vakuové dlahy, 

bannery s logem SH a PK, klaprám „áčko“, resuscitační figuríny, žebříková stěna CTF 

2x, překážka 170/200 stavitelná 
 



Majetek pořízený z dotace MŠMT a  (5.tis. Kč- - 40tis. Kč)                149.933,00 Kč 

- sada čísel, telefon+záznamník+fax, sada praporků, počítačová sestava, kladiny pro 

MH, překážka dorost, přetlakový ventil, startovní čísla PŘEVLEČNÁ, bannery velké 

pro propagaci činnosti OSH PS, klaprám „áčko“, tiskárna EPSON pro OR mládeže, 

notebook Lenovo účetní kanceláře, kladina,  

 

Majetek pořízený z dotace MV ČR (5. tis. Kč – 40tis. Kč)        23.695,00 Kč 

- tiskárna EPSON (kancelář OSH), notebook Lenovo (OO ochrany obyvatelstva) 
 

Pohledávky 

- k 31. 12. 2021 Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje                     21.000,00 Kč 

- k 31. 12. 2021 SDH(trika)                2.100,00 Kč 

Závazky            

- k 31. 12. 2021 

- FA za telefon a internet               1.397,00 Kč 

- mzdy + odvody za prosinec (vyplatí se v lednu 2022)                   30.529,00 Kč 

-  

Hotovost na pokladně  k 31. 12. 2021                        8.702,00 Kč 

Hlavní účet OSH – zůstatek k 31. 12. 2021                    704.852,64 Kč 

 

Hasičské zboží                       100.644,00 Kč 

- medaile, stužky, tiskoviny, funkční označení, diplomy, odborné publikace a další 

knihy, drobné dárkové hasičské zboží, bloky a desky s logem SH a PK, kniha ZH a 

prapory, letáčky k prevenci, atd. 
 

 

           Jan  S u c h ý   

                                        předseda inventarizační komise 



1 x příslušnému fin. orgánu

SH ČMS-Okresní sdružení hasičů Plzeň-sever pobočný spolek
Kollárova 427/32
Plzeň 1 - Jižní Předměstí
301 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

49774417

IČO

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

ve zkráceném rozsahu
ROZVAHA

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 2130

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 207 225A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkem 30 21A. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -207 -225A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 816709
7Zásoby celkem 104 100B. I.
8Pohledávky celkem 4 -106B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 601 822B. III.

10Jiná aktiva celkemB. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 837739

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 789686

13Jmění celkem 578 686A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 108 103A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 4853
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 32 32B. III.
19Jiná pasiva celkem 21 16B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 837739

pobočný spolek
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 08.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

činnosti v oblasti protipožární ochrany,
dobrovolní hasiči



IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

49774417

SH ČMS-Okresní sdružení hasičů Plzeň-sever pobočný spolek
Kollárova 427/32
Plzeň 1 - Jižní Předměstí
301 00

Název a sídlo účetní jednotky
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

5782 14564Spotřebované nákupy a nakupované službyA. I.

3Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II.

3794 379Osobní nákladyA. III.

5Daně a poplatkyA. IV.

206 20Ostatní nákladyA. V.

7Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položekA. VI.

1328 132Poskytnuté příspěvkyA. VII.

9Daň z příjmůA. VIII.

Náklady celkem 1 1091 095 1410Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

46012 460Provozní dotaceB. I.

71413 714Přijaté příspěvkyB. II.

3814 38Tržby za vlastní výkony a za zbožíB. III.

15Ostatní výnosyB. IV.

16Tržby z prodeje majetkuB. V.

Výnosy celkem 1 2121 174 3817Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 10379 24C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)

Výsledek hospodaření po zdanění 10379 24D. 19ř. 18 - ř. 9

pobočný spolek
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 08.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

činnosti v oblasti protipožární ochrany,
dobrovolní hasiči


