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Podklady ke kontrole Okresní kontrolní a revizní radě – 23. srpna 

2021, OSH Praha-západ, zpráva kanceláře OSH 
 

1/ Fungování kanceláře OSH 

Kancelář OSH PZ funguje již od začátku pandemie COVID-19 jako home office bez pevných 

úředních hodin, avšak požadavky našich klientů je možno díky operativnosti – email, telefon, 

sociální sítě atd. – vyřídit téměř kdykoliv. Vyžaduje-li to situace, je možno si operativně 

domluvit osobní schůzku na základě vzájemných možností.  

 

2/ Hlášení o činnosti a Zpráva o VVH 

Za rok 2020 byla kancelář OSH PZ vyžadována od sborů pouze Hlášení o činnosti, neboť 

Výroční valné hromady nebyly uskutečňovány z důvodu pandemie, tudíž kancelář OSH 

nepožadovala ani zprávu z VH. Hlášení nebyla dodána od sborů Chýně a Číčovice, ostatní 

sbory Hlášení o činnosti dodaly. Celkem se jedná o 69 dodaných Hlášení.  

 

Během lockdownu(na poč. roku 2021) proběhla korespondenční formou VVH v SDH 

Štěchovice, kde odstoupilo téměř celé vedení sboru včetně starosty. VVH zvolila nového 

starostu, p. Jiřího Malého. O jeho zvolení byla dodána řádná dokumentace pro zápis do 

Spolkového rejstříku. V květnu pak proběhla VVH v SDH Roztoky, kde byl rovněž zvolen 

nový starosta, resp. starostka – pí. Simona Mádlová. Bývalý starosta p. Drchota zůstává 

členem sboru, zatímco v případě SDH Štěchovice bývalý starosta p. David požádal o zrušení 

členství v SH ČMS. Také u SDH Roztoky byla dodána řádná dokumentace pro zápis ve 

Spolkovém rejstříku.  

 

3/ Příloha k Registračnímu listu OSH PZ 

Již po Shromáždění delegátů SDH (září 2020) byly v následujících týdnech vyplněny 

dokumenty potřebné pro zápis starosty a členů OKRR do Spolkového rejstříku. Veškerá 

dokumentace byla odevzdána kromě Přílohy k Registračnímu listu (pro evidenční účely SH 

ČMS). Tato příloha byla vyplněna na jaře 2021 starostou OSH, jeho náměstky a pracovnicí 

kanceláře a odeslána do kanceláře SH ČMS.  

 

4/ SDH Číčovice a SDH Chýně 

Jedná se o dva sbory, které nedodaly Hlášení o činnosti a jejichž komunikace s OSH Praha-

západ je v podstatě nulová.  

 

V SDH Číčovice zemřel starosta již před téměř dvěma lety, nové volby provedeny nebyly, 

byť pan René Simet, jemuž měl údajně zesnulý starosta p. Plechinger předat veškerou 

dokumentaci ke sboru, při telefonickém rozhovoru s pracovnicí kanceláře v únoru 2020 uvedl, 

že má zájem o pokračování sboru a pokusí se dát vše do pořádku. Jelikož nebyla žádná další 

odezva, jednal na základě pověření starosty OSH s p. Simetem člen VV OSH Praha-západ p. 

Jan Menšík (z okrsku č. 1, kam SDH Číčovice spadá). Pan Simet na přelomu roku 2020 a 

2021 již uvedl, že nemá zájem o pokračování sboru a že sbor bude pravděpodobně zrušen. 

Tento postup je ovšem poměrně náročný, je nutno jmenovat likvidátora a postupovat dle 

Nového občanského zákoníku. P. Menšík se pokusil jednat i s Obecním úřadem Číčovice 

s návrhem, aby byl pouze formálně veden sbor a uchován pro další generace se symbolickou 
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členskou základnou minimálního počtu 5 členů. Takto např. je „zakonzervován“ SDH 

Svrkyně. S ohledem na skutečnost, že Obec Číčovice podpořila v minulosti OSH PZ 

sponzorským darem na zakoupení překážek, navrhl člen VV p. Menšík, že by OSH PZ 

nepožadovalo ani členské příspěvky za formálně vedené členy. Nicméně ani tento návrh nebyl 

přijat a v tuto chvíli je nutné, aby VV OSH PZ zaujal k této věci stanovisko, jak dále 

postupovat.  

 

SDH Chýně nedodal řádnou dokumentaci pro zápis do Spolkového rejstříku, již více než rok 

pan starosta Záhora buď nereaguje na emaily či textové zprávy, nebo zašle reakce typu: 

„Podívám se na to dnes / příští týden….“ Telefony starostovi OSH či pracovnici kanceláře 

nezvedá p. Záhora vůbec. Kancelář OSH doporučuje, aby tento problém nekomunikace a 

ignorace ze strany SDH Chýně byl řešen ve spolupráci OKRR a VV OSH Praha-západ.  

 

5/ Nezaplacení členských příspěvků 

Čl. příspěvky na rok 2021 zaplatilo 69 sborů z celkového počtu 71. Nezaplatil SDH Číčovice 

a SDH Vonoklasy. První jmenovaný sbor požaduje likvidaci (viz výše), SDH Vonoklasy 

obdrželo upomínku s prosbou o platbu, jednatel a pověřený člen sboru byl dlouhodobě 

hospitalizován. Sboru bude zaslána připomínka o úhradu členských příspěvků. SDH Chýně 

zaplatil za rok 2021, avšak stále evidujeme nezaplacené ČP za rok 2020.  

 

6/ Zápis do Spolkového rejstříku 

Nový zápis do Spolkového rejstříku nemají vyřešena tato SDH: Chýně, Číčovice a Kozinec. 

Oba první jmenované sbory již byly v této zprávě řešeny, SDH Kozinec byl vyzván o dodání 

potřebné dokumentace (i na základě připomínky z ústřední kanceláře SH ČMS), bohužel 

dosud dokumenty dodány nebyly.  

 

7/ Vybrané členské příspěvky na rok 2021 

V hlavních členských příspěvcích na rok 2021 bylo za dospělé členy uhrazeno celkem 

314.550 Kč, za Mladé hasiče do 18 let věku 28.675 Kč. Celkem tedy hlavní členské příspěvky 

na tento rok byly vybrány ve výši 343.225 Kč. 

 

8/ Registrační list Kolektivu MH 

V letošním roce je zaregistrovaných u kanceláře OSH celkem 23 kolektivů Mladých hasičů. 

Všechny RL byly řádně vyplněny a dodány kanceláři OSH do 31. 1. 2021.  

 

9/ Vyúčtování srážkové daně 

Vyúčtování srážkové daně (neboli vybírané srážkou podle zvláštní sazby) bylo zaslána 

datovou schránkou na FÚ 29. ledna 2021.  

 

10/ Daňové přiznání za rok 2020 

Bylo odesláno v řádné lhůtě, a sice 11. března 2021, na Finanční úřad prostřednictvím datové 

schránky.  

 

11/ Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce byla poštou zaslána do kanceláře SH ČMS pro uložení do Sbírky 

listin. 
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12/ Dotační tituly a sponzorské dary 

 

a) Dotace MV určená na provoz odborných rad: 13.129,00 Kč – zaslána na účet OSH PZ 

dne 7. července 2021. Na základě komunikace pracovnice kanceláře OSH a odpovědného 

pracovníka z SH ČMS bylo zkoncipováno vyúčtování, které je v pořádku, pouze bude nutno 

na sklonku letošního roku zaslat aktualizované znění počtu jednání odborných rad a 

Výkonného výboru, neboť na tyto účely je dotační titul směřován.  

 

b) Dotace NSA sport pro rok 2021 – pro rok 2021 byly přiznány OSH Praha-západ dva 

dotační tituly na sport, a sice 9.450 Kč na okresní kolo dospělých a 13.980 na okresní kolo 

Plamen a dorost. Okresní kolo dospělých nebylo pořádáno, tudíž dotace nebude čerpána. 

Okresní kolo Plamene a dorostu se konalo v Zahořanech dne 30. května 2021, vyúčtování 

dotace bylo předloženo ke kontrole kanceláři KSH. Dotační prostředky budou na účet OSH 

PZ zaslány později, neboť krajské sdružení musí vyhotovit sumář vyúčtování za celý kraj.  

 

c) Dotace MŠMT pro rok 2021 

 

Na rok 2021 byly přiznány na základě Dílčí dohody pro OSH PZ tyto dotační částky: 

 

- Vzdělávání: 30.000 Kč – pokud dovolí pandemická situace, uskuteční se vzdělávání 

vedoucích mládeže na přelomu října a listopadu letošního roku. Prostředky jsou 

zasílány po vyúčtování. 

- Volnočasové aktivity: 50.000 Kč – budou uplatněny na potřeby uzlové štafety a 

čerpat budou zřejmě také SDH Sloup a Zahořany (opět záleží na pandemické situaci). 

Prostředky jsou zasílány po vyúčtování.  

- Provozní náklady: 29.000 Kč – vyúčtován bude nájem kanceláře OSH. Prostředky 

jsou zasílány po vyúčtování.  

- Mzdové náklady: 12.100 Kč – tato částka již byla zaslána na účet OSH PZ dne 3. 

srpna 2021, vyúčtování musí být odevzdáno do začátku ledna příštího roku.  

 

- Vzdělávací dny (specifické aktivity) - MŠMT dále poskytlo OSH PZ dotační 

prostředky na realizaci tzv. Vzdělávacích dnů (formou příměstského tábora), které 

proběhly ve dnech 17. až 20. srpna t. r. Dotační prostředky ve výši 30.000 Kč 

(materiální zajištění, doprava, vstupné atd.) již byly zaslány na účet OSH stejně jako 

dotační prostředky na mzdy pro lektory ve výši 10.000 Kč. Kancelář SH ČMS byla 

starostou OSH požádána o zaslání vyúčtovacích tabulek, aby vyúčtování mohlo být 

řádně kanceláří OSH zpracováno a odevzdáno.  

 

d) Dotace od Nadace ČEZ – Dne 25. února byl na účet OSH PZ zaslán dotační titul od 

Nadace ČEZ ve výši 30.000 Kč. Jedná se o příspěvek na rozšíření časomíry pro dráhové 

disciplíny – optozávory, konstrukce pro zavěšení optozávor, kabeláž, drobné příslušenství. 

Vyúčtování musí být provedeno do jednoho roku. Předmět tohoto projektu je nyní ve výrobě 

ve firmě KOVPAL Vlček.  
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e) Dotace od Města Dobřichovice – byla podepsána veřejnoprávní smlouva s Městem 

Dobřichovice na částku 10.000 Kč, tato částka musí být vyúčtována do 31. prosince t. r., 

finanční prostředky jsou poskytnuty na materiální pomoc v boji s Covid-19, budou tedy 

využity na zakoupení materiálu pro 3D tisk.  

 

f) Dotace od Středočeského kraje rozdělená prostřednictvím KSH Středočeského kraje 

na období 2020 – 2021: Na toto období schválil Výkonný výbor KSH pro OSH Praha-západ 

částku ve výši 168.000 Kč. Dotaci lze vyúčtovat jako celek i po částech. Kancelář OSH 

Praha-západ vyúčtovala částku ve výši 89.100 Kč již v prosinci roku 2020 a tyto prostředky 

byly již na sklonku roku 2020 zaslány na účet OSH Praha-západ. Do letošního roku byla 

převedena nevyčerpaná částka dotace ve výši 78.900 Kč. Tato částka byla vyúčtována 

kanceláří OSH v červenci r. 2021, finanční prostředky z účtu KSH Středočeského kraje byly 

zaslány na účet OSH PZ dne 13. července 2021.  

 

g) Dotace od Středočeského kraje rozdělená prostřednictvím KSH Středočeského kraje 

na období 2021 – 2022:Na toto období schválil Výkonný výbor KSH pro OSH Praha-západ 

částku ve výši 166.000 Kč. Část přiznané dotace bude čerpána do konce roku 2021. 

 

h) Nevyčerpaná dotace na realizaci Závodu požárnické všestrannosti z roku 2020 – 

částka ve výši 43.200 Kč poskytnutá z Fondu hejtmanky a zaslaná na účet OSH PZ v září r. 

2020 byla v květnu t. r. vrácen na účet poskytovateli dotace, tj. Středočeského kraje, neboť 

nebylo možno tuto částku vyčerpat (akce se neuskutečnila z důvodu pandemie). Na základě 

pokynu ze Středočeského kraje (jednáním byl pověřen náměstek starosty OSH p. Miloslav 

Holý) byla podána nová žádost na částku ve stejné výši. OSH PZ dosud nemá zpětnou vazbu 

o přiznání či zamítnutí této žádosti.  

 

ch) Výtěžek ze sbírky DONIO ve výši 3.677 Kč – použit na nákup osvětlovacích těles. 

i)     Výtěžek ze sbírky DONIO ve výši 18.300 Kč – použit na nákup generátorů ozónu 

 

i) Sponzorské dary:  

3.000 ks respirátorů FFP2 poskytl Nadační fond REGI Base I. (rozděleno po 5 ks hasičům 

seniorům od 70 let výše) 

Elektrocentrála v hodnotě 35.000 Kč – věnovala Obec Kytín  

Čerpadlo v hodnotě 2.000 Kč – daroval SDH Frymburk 

 

13/ Registrace v NSA 

Z důvodu čerpání dotačních prostředků bylo nutno, aby se OSH PZ zaregistrovalo jako 

sportovní oddíl v Rejstříku sportu NSA, tato registrace byla provedena kanceláří OSH PZ a 

potvrzena ze strany NSA dne 16. 3. 2021 (emailem).  

 

14/ Zápisy z jednání  

Veškerá jednání Výkonného výboru OSH PZ a odborných rad probíhala do dnešního dne 

formou per rollam – online (email, messenger, Skype, telefon). O těchto jednáních jsou 

pořizovány zápisy kanceláří OSH, které jsou evidovány pro případnou kontrolu.  
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K dnešnímu dni se jedná o následující počet zápisů za rok 2021: 

Výkonný výbor  - 6 x  

Vedení OSH – 7 x  

OKRR – 1 x  

Rada mládeže – 1 x  

Rada prevence – 2 x  

Rada represe – 2 x  

Aktiv ZH – 1 x  

 

15/ Přihlášky nových členů 

Přihlášky nových členů s podpisy a souhlasem GDPR jsou soustřeďovány v uzamykatelné 

skříni v kanceláři OSH z důvodu ochrany osobních údajů.  

 

16/ Finanční prostředky OSH Praha-západ 

 

Finanční prostředky OSH PZ ke dni 23. 8. 2021 jsou následující: 

 

Bankovní účet Komerční banka:                             245.693,79 Kč 

Bankovní účet Fio Banka:                                       519.949,32 Kč 

Pokladní hotovost:                                                       6.817,00 Kč (výčetka přiložena) 

Celkové finanční prostředky OSH PZ činí:             772.460,11 Kč 

 

 

17/ Kniha faktur přijatých a vydaných 

- Všechny faktury přijaté byly ze strany OSH PZ uhrazeny 

- Z faktur vydaných není uhrazena pouze faktura č. 21FV010, avšak její splatnost je až 

do 10. září 2021 

 

18/ Inventarizace majetku OSH 

V současné době probíhá inventarizace majetku OSH – soupis majetku, tvorba inventárních 

karet, členění lokací, kde je majetek uskladněn. Pověřenou osobou je p. Miloslav Holý, 

náměstek starosty OSH, který spolupracuje se sl. Simonou Barsovou z SDH Mníšek pod 

Brdy. Cílem této inventarizace je vytvoření ucelené agendy, kde budou vedeny veškeré 

záznamy o stavu majetku, jeho pohybu, případných opravách a další.  

 

19/ Inventarizace obchodního zboží OSH – je provedena vždy k 31. prosince daného roku, 

resp. k 1. lednu roku následujícího. Je třeba mít na paměti, že zboží, které není dále 

přeprodáváno (např. z důvodu pořízení z dotace), nemůže být vedeno jako zboží skladu se 

ziskem. Pro potřeby daňového přiznání a klasifikace zboží proběhla v únoru 2021 

komunikace mezi pracovnicí kanceláře OSH a ekonomem SH ČMS, Ing. Jirotou.  

 

20/ Pomoc tornádem zasažené jižní Moravě – OSH PZ realizovalo za aktivní spolupráce 

s Okresní odbornou radou prevence a ochrany obyvatelstva materiální sbírku na pomoc 

obyvatelům jižní Moravy zasažené v červnu t. r. tornádem. Vybraná humanitární pomoc byla 
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z velké části odvezena do postižené lokality ve spolupráci s hasiči z Prahy, malá část 

(zejména oblečení, jehož bylo opravdu velké množství) byla věnována charitativní organizaci 

v Příbrami. Výkonný výbor OSH PZ per rollam odsouhlasil na návrh Aktivu Zasloužilých 

hasičů (viz zápis v dokumentaci) uvolnění částky ve výši 50.000 Kč, jež byla převedena na 

účet SDH Moravská Nová Ves jako podpora činnosti pro Mladé hasiče, a sice na rekonstrukci 

klubovny zničené tornádem.  

 

21/ Dokumentace ze Shromáždění delegátů SDH (září 2020) – dokumentaci archivuje 

kancelář OSH Praha-západ. Dokumentace je předložena ke kontrole.  

 

22/ Kontrola na OSH Praha-západ Krajskou kontrolní a revizní radou – na základě 

komunikace kanceláře OSH a předsedkyně KKRR, pí. Růženy Maděrové, bude tato kontrola 

provedena dne 23. září 2021 od 14.00 hod. O termínu kontroly byl již informován p. Jiří 

Čejka, předseda OKRR Praha-západ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Petra Myslínová Cejpková, kancelář OSH Praha-západ 

Dne: 23. srpna 2021 


