
 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ – SEVER 

 

 

 

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH 

DRUZTOVÁ, 12. LISTOPADU 2022 


Vážené kolegyně, vážení kolegové! 
 

Držíte v rukou podzimní zpravodaj, ve kterém najdete důležité informace: 

 Výsledky hospodaření OSH za 10 měsíců roku 2022 

 Návrh rozpočtu OSH na rok 2023 

 Pokyny ke konání valných hromad sborů a okrsků 2022/2023 

 Navýšení odvodu členských příspěvků, Datové schránky 

 Přehled vyznamenání a jeho udělování 

 Informace z kanceláře OSH 

 

Věřím, že Vám předložený pracovní materiál pomůže zorientovat se v poněkud náročnější, 

především administrativní stránce vedení dokumentace jak ve sborech, tak v okrscích. 

V průběhu dnešního jednání Vám budou podány podrobnější informace a pochopitelně 

v diskusi se Vám budeme snažit zodpovědět Vaše případné dotazy. 

Po dvou covidových letech se začala i k nám hasičům vracet lepší nálada, chuť opět sportovat, 

pořádat různé oslavy, společenské akce, trávit čas na schůzkách a akcích pro mládež – zkrátka 

věnovat se našim tradičním činnostem. Někde se to dařilo a daří lépe, jinde se ještě trošku 

„odpočívá“.  

Brzy nás čekají valné hromady sborů a okrsků, na kterých zhodnotíte jak svou dosavadní 

činnost, úspěchy, ale také poukážete na to, co je třeba zlepšit, napravit – věřím, že Vám 

stručný manuál pro konání valných hromad pomůže Vaše vrcholná jednání dobře připravit.  

Od ledna 2023 je povinností dle Zákona č. 261/2021 Sb. zřídit všem právnickým subjektům 

včetně Sborům dobrovolných hasičů DATOVÉ SCHRÁNKY. Na webových stránkách 

www.oshps.cz najdete prezentaci, jak si datovou schránku zřídit – doporučuji požádat 

úředníky na obecních nebo městských úřadech, kde Vám určitě poradí a pomohou. 

Upozorňuji také na to, že každý sbor či okrsek, který má přiděleno identifikační číslo, je 

povinen vést buď daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví – Metodický pokyn SH ČMS 

číslo 1. z 6. října 2022 najdete také na webových stránkách našeho okresu. Tento metodický 

pokyn Vás provede nejdůležitějšími právními předpisy, zásadami účetní práce ve sborech a 

také Vám osvětlí daňové povinnosti. 

V březnu na posledním okresním shromáždění jste pověřili výkonný výbor a vedení 

k objednání okresního praporu – tento úkol byl splněn a firma Alerion s.r.o. Brno, nám 

zhotovila krásný prapor, který Vám bude dnes slavnostně představen. Pořízení nebylo levnou 

záležitostí, ale pevně věřím, že prapor bude po mnoho desítek let důstojným a 

reprezentativním symbolem nás, severoplzeňských hasičů! 

http://www.oshps.cz/


Letošní podzim patřil mimo jiné komunálním volbám – v mnoha obcích a městech byli do 

vedení a zastupitelstev zvoleni dobrovolní hasiči. Ekonomická situace a doba s ní spojená 

není dvakrát příznivá, jednoduchá – všem Vám, kteří jste se rozhodli ve svých obcích a 

městech tyto funkce vykonávat, přeji pevné nervy, spoustu nadhledu a skvělé 

spolupracovníky. Jsem přesvědčena o tom, že jste na těch správných místech a naši 

dobrovolnou hasičskou práci a činnost budete hájit a podporovat. 

Hospodaření našeho okresního sdružení máte dnes před sebou za měsíce leden až říjen. Je 

patrné, že finanční prostředky jsou vynakládány účelně a hospodárně tak, aby byly pokryty 

požadavky všech odborných rad a jejich činnost. Poděkování patří Zastupitelům Plzeňského 

kraje, kteří naši činnost podpořili opět účelovou dotací, která byla sice schválena poněkud 

později, než bylo zvykem, ale i přesto věřím, že mnohým sborům pomůžou finanční 

prostředky zkvalitnit materiálně-technickou základnu a podpoří jejich činnost – na tomto 

místě patří vyslovit – DĚKUJEME! 

Součástí pracovních materiálů je také návrh rozpočtu na rok 2023, který vychází z čísel roku 

letošního – neumíme předvídat, jak se bude situace odvíjet v oblasti přidělování dotací jak 

z MŠMT, Národní sportovní agentury a také z Plzeňského kraje.  

Ekonomická situace, která se dotýká každého z nás a také všech spolků a organizací, přináší 

nepopulární rozhodnutí, které je ale potřebné a důležité pro další fungování a činnost i našeho 

okresního sdružení, potažmo i hlavního spolku. Proto dnes budeme rozhodovat o navýšení 

odvodu členských příspěvků. O této skutečnosti se již několik měsíců vedou diskuse a tak 

věřím, že navýšení odvodu jak za dospělého tak mladého hasiče bude schváleno. 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči! 

 

Dovolte mi vyjádřit poděkování za veškerou činnost, kterou jste ve prospěch dobrovolných 

hasičů vykonali. Není v silách členů vedení a výkonného výboru obsáhnout Vaše výroční 

sborová a okrsková jednání, proto Vás zdvořile prosím, předejte při valných hromadách 

poděkování všem Vašim členům – patří jim právem!  

 

Za šest týdnů budou jedny z nejkrásnějších dnů v roce VÁNOCE a pak přivítáme nový rok 

s trojkou na konci!  Přejme si navzájem úctu, pokoru, zdvořilost a empatii při všem, co 

konáme! Přeji Vám jménem svým i jménem výkonného výboru především, abyste Vás i Vaše 

nejbližší neopustilo pevné zdraví, abyste byli spokojení a šťastní nejen v osobních, ale i 

pracovních životech! 

 

 

V Druztové, 12. listopadu 2022  

 

       Alena F o l d o v á, v.r. 

       starostka OSH Plzeň-sever  

 

 

 

 

 

 

 



 

ZABEZPEČENÍ VALNÝCH HROMAD SBORŮ A OKRSKŮ 

ZA ROK 2022 


Termíny: 

- Valné hromady sborů za rok 2022 musí být ukončeny nejpozději do 31. 1. 2023 (vzor 

usnesení č.1) 

- Valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. 2. 2023 (vzor usnesení        

č. 2) 

 

DOPORUČENÝ PROGRAM VALNÉ HROMADY: 

1) Zahájení a přivítání hostů 

2) Volba návrhové komise (vždy tříčlenné), volba zapisovatele + 2 ověřovatelé 

3) Zpráva o činnosti za daný rok (pro sbory, které čerpají dotaci Národní sportovní 

agentury „Můj klub“ předkládají výroční zprávu o činnosti za daný rok) 

4) Zpráva o hospodaření, účetní závěrka za daný rok 

5) Zpráva revizora 

6) Návrh plánu činnosti na další rok, včetně plánu činnosti kolektivu mladých hasičů, 

pokud v daném sboru je ustaven 

7) Návrh rozpočtu na další rok 

8) Diskuse – ocenění členů, výše členských příspěvků, přijetí nových členů apod. 

9) Volba zástupců sboru/okrsku na valnou hromadu okrsku, popřípadě shromáždění 

představitelů  

10) Usnesení 

11) Závěr jednání 

 

Na jednání valných hromad se doporučuje mimo výše uvedeného programu projednat: 

- Informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS od poslední valné 

hromady 

 

A dále: 

 vyplnit v programu www.evidencesdh.cz „Hlášení o činnosti sboru za rok 

2022“ popřípadě odevzdat toto hlášení v písemné podobě bezprostředně po 

konání VH, nejpozději do 31.01.2023 

 vyplnit a odevzdat Registrační list kolektivu mladých hasičů (pokud v SDH 

působí) (https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/686-smernice-cinnosti-s-

kolektivy-mladych-hasicu-2) nejpozději do 31.01.2023 

 vyplnit a odevzdat Registrační list sportovního oddílu SDH (pokud v SDH 

působí) (https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/dokumenty/330-smernice-

sportovnich-oddilu-sh-cms) nejpozději do 31.01.2023 

 pokud má sbor registrovaný sportovní oddíl, provádět aktualizaci sportovců, 

trenérů atd. v Rejstříku sportu Národní sportovní agentury (průběžně po 

celý rok) a v Centrální evidenci SH ČMS (je nutný soulad obou evidencí!!!) 

 odeslat datovou schránkou účetní závěrku do Sbírky listin veřejného 

rejstříku nejpozději do 31.12.2023 

 

https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/686-smernice-cinnosti-s-kolektivy-mladych-hasicu-2
https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/686-smernice-cinnosti-s-kolektivy-mladych-hasicu-2
https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/dokumenty/330-smernice-sportovnich-oddilu-sh-cms
https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/dokumenty/330-smernice-sportovnich-oddilu-sh-cms


Vzor usnesení č. 1  

 

Usnesení z valné hromady SDH 

 

Usnesení valné hromady sboru dobrovolných hasičů……………………………………………. 
 

Konané dne: …………………………………….v (místo)………………………………………………………………………………… 

 

Valná hromada sboru dobrovolných hasičů……………………………………přijímá následují usnesení: 

 

I. schvaluje: 

1) zprávu o činnosti a hospodaření SDH a účetní závěrku za rok 2022 a návrh rozpočtu na 

rok 2023 

2) zprávu revizora sboru za rok 2022 

3) plán činnosti sboru a kolektivu MH na rok 2023 

4) hlášení o činnosti sboru za rok 2022 

 

II. ukládá: (doplnit dle potřeby) 

1) 

2) 

3) 

        Podpisy členů návrhové komise: 

 

 

 

 

 

Vzor usnesení č. 2 

 

Usnesení z valné hromady okrsku 

 

Usnesení valné hromady okrsku……………………………………………………………………… 
 

Konané dne:………………………………………. V (místo) ……………………………………………………………………………….. 

 

Valná hromada okrsku…………………………………….přijímá následují usnesení: 

 

 

I. schvaluje: 

1) zprávu o činnosti a hospodaření okrsku a účetní závěrku za rok 2022 a návrh rozpočtu 

na rok 2023 

2) zprávu revizora okrsku za rok 2022 

3) plán činnosti okrsku na rok 2023 

 

II. ukládá: (doplnit dle potřeby) 

1) 

2) 

3) 

 

 

                 Podpisy členů návrhové komise: 

 

 



DATOVÉ SCHRÁNKY 
 

Od 1. 1. 2023 dle Zákona č. 261/2021 Sb. bude státní správa postupně (do 31.3.2023) zřizovat 

datové schránky všem právnickým subjektům včetně spolků, tj. i Sborům dobrovolných 

hasičů.  To se projeví v tom, že budeme muset s finanční správou písemně komunikovat 

prostřednictvím této datové schránky. Při podání Přiznání k dani z příjmu právnických osob 

již nebudeme moci použít papírovou formu, ale musíme přiznání podat elektronicky ve 

formátu XML.  

Upozornění: 

Nutnost podat Přiznání k dani z příjmů právnických osob se týká pouze těch SDH a Okrsků, 

které mají jakýkoliv příjem, který podléhá dani z příjmů a tento příjem není osvobozen od 

daně z příjmů. Jsou to příjmy: 

- z podnikání 

- z pronájmu 

- z reklamy 

- z činností, které jsou našim posláním (čl. 3 Stanov) pokud na nich dosahujeme zisk 

Přiznání nepodávají Sbory dobrovolných hasičů, pokud mají příjmy pouze z členských 

příspěvků, příspěvků obcí, dotací a darů.  Tyto subjekty pouze informují písemnou formou 

příslušný finanční úřad (např. datovou schránkou), že nemají příjmy, které jsou předmětem 

daně z příjmů právnických osob nebo jsou od daně osvobozeny. 



ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY  

Výše odvodu členských příspěvků od 1. 1. 2023 bude schválena na SP SDH 12. 11. 

2022!!! 
S odvodem členských příspěvků na rok 2023 mohou SDH začít i h n e d ! 

Termín pro odvod členských příspěvků je do 31. ledna 2023 !!! 

Platbu poukažte pouze bankovním převodem na číslo účtu 236 675 071 / 0300 

Do variabilního symbolu zapište registrační číslo SDH – které začíná 325..., důrazně 

upozorňuji, NEPOUŽÍVEJTE stará registrační čísla, která začínala 3407!!! 

A do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte např. 25 D, 10 MH pro identifikaci Vaší platby! 

Kancelář OSH nebude vystavovat žádnému sboru fakturu na platbu členských příspěvků, 

Dokladem pro hospodáře ve sboru je příkaz k úhradě a výpis z účtu. Při daňové evidenci 

(jednoduché účetnictví) je dokladem pro hospodáře např. podepsaný příkaz od starosty sboru. 



HLÁŠENÍ O ČINNOSTI ZA ROK 2022 

Tiskopis HLÁŠENÍ O ČINNOSTI najdete na webu OSH na aktuální stránce. Pokud máte 

zřízen přístup do Centrální evidence SDH za Váš sbor, můžete Hlášení vyplnit v programu 

evidence. 

Dříve, než Hlášení v programu vyplníte, pošlete email s registračními čísly odhlášených členů 

k 31. 12. 2022 – je to důležité pro správné a aktuální počty členů ke konci roku 2022!!! 

Zemřelé členy odhlašujte neprodleně, stejně tak přestupy mezi sbory, popř. do jiného 

okresu či kraje. 

Pokud využijete papírovou formu Hlášení, nepoužívejte STARÉ tiskopisy, vyplněné Hlášení 

můžete naskenovat do formátu PDF a odeslat emailem, popřípadě poštou nebo doručit 

osobně. 



ADRESA KANCELÁŘE, ÚŘEDNÍ DNY 

Adresa kanceláře: 

SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Plzeň – sever 

Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň 

www.oshps.cz email: oshps@oshps.cz  
 

GSM starostka: 724 786 590 GSM účetní a pracovnice kanceláře: 792 779 414 

Alena Foldová    Jitka Špelinová, Dis. 

 

Úředními dny jsou: 

PONDĚLÍ      8,00 – 14,00 

      Polední přestávka: 11,30 – 12,00 

STŘEDA      8,00 – 15,30 
 

Pokud potřebujete osobně navštívit kancelář OSH v jiné dny, vždy si termín a čas 

návštěvy předem domluvte buď telefonicky nebo emailem! 

 

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE – POSLEDNÍM ÚŘEDNÍM DNEM JE PONDĚLÍ 19. 12. 

2022 A PRVNÍM DNEM V ROCE 2023 JE STŘEDA 4. LEDNA! 

 





PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY JEDNÁNÍ VÝKONNÝCH VÝBORŮ 2023 
 

VV OSH Plzeň-sever: 

 

10. ledna  14. února  14. března  4. dubna 

16. května  20. června  12. září  10. října 

7. listopadu  12. prosince 

 

VV KSH Plzeňského kraje: 

 

7. února  11. dubna  27. června  3. října 

21. listopadu 

 

VV SH ČMS Praha – pouze na ½ roku 2023 

 

19. ledna  23. února  30. března  27. dubna 

25. května  22. června 

 

Termínový kalendář bude vyvěšen na webu www.oshps.cz a průběžně aktualizován!!! 

 

Termíny uvádíme pro Vaše případné návrhy na vyznamenání! 

Návrhy na krajská a republiková vyznamenání vždy zpracujte s dostatečným předstihem tak, 

aby členové obdrželi ocenění v termínu, kdy chcete ocenění předávat (výročí sboru, životní 

výročí člena) – doporučuji minimálně 3 měsíce předem!!!  

 

http://www.oshps.cz/
mailto:oshps@oshps.cz
http://www.oshps.cz/


PŘEHLED VYZNAMENÁNÍ A JEHO UDĚLOVÁNÍ 

 
Posloupnost vyznamenání: 

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ: 

- uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám za aktivní činnost 

- počet udělovaných ČU je na rozhodnutí orgánu, který ČU uděluje, doba mezi 

udělením prvního ČU a příslušnou medailí je nejméně 5 let 

- ČU lze udělovat opětovně 

- ČU se uděluje i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří 

významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS 

 ČU SDH – uděluje se členům-hasičů od 18 let věku a je podmínkou pro udělení ČU 

OSH 

 ČU OSH – uděluje se členům-hasičům od 18 let věku a je podmínkou pro udělení 

medaile Za příkladnou práci a Za zásluhy...potom 

MEDAILE ZA PŘÍKLADNOU PRÁCI (ZPP) 

- Uděluje se nejdříve po 5 letech od ČU OSH a nejdříve ve 28 letech člena a po 10 

letech nepřetržité aktivní práce v SDH…potom 

MEDAILE ZA ZÁSLUHY (ZZ) 

- Uděluje se nejdříve po 5 letech od medaile ZPP…potom 

ČESTNÉ UZNÁNÍ KSH 

- Uděluje se nejdříve po udělení všech ocenění na úrovni OSH…potom 

MEDAILE SVATÉHO FLORIANA (MSF) 

- Uděluje se nejdříve po 5 letech od udělení medaile ZZ 

- podmínkou pro udělení medaile svatého Floriána je předchozí udělení Čestného 

uznání KSH a doba jednoho roku, která od udělení tohoto ČU uplynula…potom 

ČU SH ČMS 

- uděluje Výkonný výbor SH ČMS nejdříve však po udělení všech ocenění 

na úrovni OSH a KSH…potom 

MEDAILE ZA MIMOŘÁDNÉ ZÁSLUHY (ZMZ) 

- uděluje se nejdříve po 1 roce od ČU SH ČMS a nejdříve po 5 letech od MSF…potom 

ŘÁD SVATÉHO FLORIANA (ŘSF) – výběrové vyznamenání 

- uděluje se po 5 letech od medaile ZMZ a udělení všech předchozích vyznamenání 

- a po 30 letech členství a dosažení věku 50 let 

TITUL ZASLOUŽILÝ HASIČ 

- výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům – hasičům, kteří svou celoživotní 

prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva 

- uděluje se nejdříve po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dovršení délky členství 40 

let a věku 65 let 

MEDAILE ZA VĚRNOST 

- uděluje se i mladým hasičům – nejdříve po dovršení věku 15 let 

- dále za věrnost 20, 30, 40, 50, atd. let se uděluje stužka 

- členem v SH ČMS se může stát mladý hasič již od věku 3 let 

 

 



Podrobný přehled najdete v Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS v odkaze na 

www.oshps.cz – dále dokumenty výkonného výboru. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POKYNY K VYPLNĚNÍ NÁVRHU NA VYZNAMENÁNÍ 
 

Před vyplněním návrhu na vyznamenání Vašich členů (popřípadě sboru) doporučuji 

důkladně pročíst celý Statut!!! Vzor, jak návrh vyplnit najdete také na našem webu 

v odkaze dokumenty výkonného výboru.  

Pokud jste členům udělili čestné uznání sboru – tuto skutečnost oznamte na kancelář 

OSH, toto ocenění bude zaznamenáno v evidenci. 

 

Návrhy na vyznamenání vyplňujte v programu Centrální evidence SDH, tak to od nás 

požaduje hlavní spolek – SH ČMS. 

Usnadní Vám to vypisování osobních dat navrhovaného, předchozích vyznamenání a 

budete do budoucna mít přehled, kdy a které vyznamenání jste danému členu 

navrhovali.  

 

Pokud nemáte zřízen přístup do programu centrální evidence – požádejte o něj na 

kanceláři OSH co nejdříve. Podmínkou je pouze u Vašeho jména v evidenci uvedení 

mobilního čísla a následné podepsání poučení pro práci s programem. 

 

Upozorňuji – vyvarujte se duplicity hodnocení Vašich členů, všichni jsou aktivní, 

obětaví, ale každý něčím jedinečný – proto mu navrhujete ocenění!!! Pro republikové 

návrhy vždy doložte stručné hodnocení z obce či města. Návrhy podávejte na tiskopise, 

vytištěném oboustranně – vždy s podpisy členů Vašeho výboru a opatřené razítkem 

sboru. 

 

Pokud budete potřebovat radu či pomoc, neváhejte se obrátit na starostku OSH. 
 

 

http://www.oshps.cz/

