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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČHSF 

1. Úvodní slovo předsedy ČHSF 

Vážení, 

dovolte mi, abych Vám prostřednictvím této zprávy předložil základní údaje o našem spolku, jeho práci a 

výsledcích. Rád bych Vám v této zprávě nabídl i něco navíc, aby tento materiál nebyl jen strohým přehledem faktů, 

ale seznámil Vás s naší činnosti v širších souvislostech. Z našeho pohledu byl rok 2019 rokem úspěšným. V roce 

2019 se podařilo ČHSF stabilizovat po stránce finanční. Dořešili jsme problematiku DPH a daní z příjmu 

právnických osob za uplynulá období. Obnovili jsme úzkou spolupráci s MV – GŘ HZS ČR a „restartovali“ možnost 

čerpání dotací ze státního rozpočtu, určených nestátním neziskovým organizacím. Zároveň jsme získali nemalé 

finanční prostředky formou finančních darů. Velmi pozitivně také vnímám rozrůstání členské základny ČHSF. 

Rok 2019 byl také ve znamení mnoha aktivit, projektů a akcí. Díky podpoře Ministerstva vnitra Generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky se nám podařilo zrealizovat spoustu sportovních 

soutěží a soustředění.  

Chtěl bych poděkovat všem, kteří České hasičské sportovní federaci jakýmkoliv způsobem pomáhají. Děkuji 

kolegům z předsednictva a dozorčí rady našeho spolku zejména za jejich odvedenou práci, všem našim členům 

a představitelům sportovních klubů, bez jejichž činnosti bychom byli zbyteční. Samozřejmě velký dík patří i všem 

sponzorům, kteří nám svými dary umožňují dělat něco navíc. 

 

2. Česká hasičská sportovní federace, z.s. 

Roční zprávu o činnosti zpracovává Česká hasičská sportovní federace, z.s. (dále také „ČHSF“) a zasílá ji 

Ministerstvu vnitra – Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále také „GŘ“). 

Roční zpráva o činnosti obsahuje především informace o poskytnutých dotacích a činnosti ČHSF. 

ČHSF byla v roce 2017 zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce 

číslo 6147 se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava. Nejvyšším orgánem ČHSF je Shromáždění 

delegátů.  

Na základě usnesení Shromáždění delegátů dne 24. 4. 2018 provedena změna sídla ČHSF a volba nového 

předsednictva ČHSF.  

V roce 2017 měly být provedeny změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku z občanského sdružení na 

zapsaný spolek. Dne 14. 11. 2017 byl na Krajský soud v Ostravě podán návrh na zápis změny. Dne 6. 2. 2018 byl 

KS Ostrava zasláno, že návrh na zápis změn do spolkového rejstříku se odmítá se zdůvodněním, že spolek ve 

stanovené lhůtě nedoložil požadované listiny. Dne 28. 2. 2018 byla znovu zaslána výzva ke zjednání nápravy. 

Vzhledem k tomu, že nedošlo ze strany ČHSF ke zjednání nápravy, zaslal dne 16. 5. 2018 Krajský soud v Ostravě 

ČHSF dopis o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora spolku. Tyto skutečnosti vyplynuly z přebírání 

dokumentů nového předsednictva dne 21. 5. 2018. Ještě týž den byl telefonicky kontaktován krajský soud, aby 

nedošlo k likvidaci spolku a dne 28. 5. 2018 byla na krajský soud doručena žádost o posečkání. Dne 5. 6. 2018 

byla na krajský soud zaslána žádost o zápis změn a dokumenty k tomuto zápisu. 

Dne 28. 6. 2018 došlo k novému zápisu sídla spolku, předsednictva a dozorčí rady a České hasičské sportovní 

federace, z.s, která je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou 

značkou L 12599. 
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2.1. Identifikační údaje 

Název spolku:     Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z.s. 

Sídlo:      nábřeží U Přívozu 122/4,  500 03 Hradec Králové  

IČO:     266 493 22 

DIČ:      CZ 26649322 

Právní forma:    spolek 

Zápis do registru:    1. ledna 2014 

Statutární orgán:    Ing. DAVID POUČ, předseda 

Datová schránka:    5k4jkyq 

 

Poslání:     

Spolek má za účel: a) podporovat sport a sportování hasičů a jejich rodinných příslušníků; b) přispívat k vytváření 

podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů; c) rozvíjet jejich mezinárodní sportovní kontakty; d) 

podílet se a podporovat organizování mezinárodních sportovních akcí; e) podporovat členské sportovní kluby v 

organizování sportovních akcí. 

 

2.2. Předsednictvo 

Předsednictvo je statutárním orgánem ČHSF a je složeno z lichého počtu členů. O konkrétním počtu rozhoduje 

Shromáždění delegátů. Funkční období členů Předsednictva je 4 roky. Za ČHSF vystupuje navenek předseda. 

V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda, případně pověřený člen Předsednictva. 

Předsednictvo: 

a) plní rozhodnutí Shromáždění delegátů; 

b) svolává Shromáždění delegátů a navrhuje jeho program; 

c) předkládá na Shromáždění delegátů výroční zprávu ČHSF; 

d) zpracovává a předkládá harmonogram sportovních akcí na kalendářní rok; 

e) schvaluje přijetí nových členů – SKH; 

f) zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vede evidenci členských klubů; 

g) organizuje odborné kurzy, školení a semináře, zajišťuje vydávání metodických a propagačních materiálů 

a tiskovin pro potřeby členských SKH; 

h) připravuje pravidla pro financování činnosti členských SKH ze společných zdrojů pro příslušný rok. 
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Složení předsednictva k 31. 12. 2019 

Předseda:     Ing. David Pouč 

Sekretář:    Ing. Sabina Hloušková 

Místopředseda:    Bc. Pavel Zámečník 

Člen:     Mgr. Václav Svach 

Člen:      Ing. Lukáš Novák 

 

Jednání předsednictva 2019 

Jednání předsednictva se v roce 2019 uskutečnila dne 12. 6. 2019, dne 18. 9. 2019 v zasedací místnosti HZS 

Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec Králové  a dne 19. 11. 2019 v zasedací místnosti MV – 

GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha, 148 01. 

Předsednictvo ČHSF se věnovalo problematice daně z příjmů právnických osob za roky 2016 a 2017 a daně 

z přidané hodnoty za roky 2016, 2017 a 2018. Dalším předmětem jeho činnosti bylo přerozdělení a čerpání dotací, 

včetně zajištění pořádání sportovních akcí.  

 

2.3. Sekretariát 

Počet členů a členy sekretariátu stanovuje předsednictvo. V čele sekretariátu stojí sekretář, který je řádným 

členem Předsednictva. Předsednictvo ČHSF usnesením č. 4/2018 stanovilo tříčlenné složení sekretariátu. 

Sekretariát:  

a) zabezpečuje jednání Předsednictva a Shromáždění delegátů; 

b) připravuje podklady pro zasedání Předsednictva a Shromáždění delegátů; 

c) vykonává rozhodnutí Předsednictva; 

d) vede administrativu ČHSF včetně dokumentace a archivace všech důležitých materiálů a listin a vede 

evidenci členských SKH; 

e) je zodpovědný za vedení evidence hospodaření ČHSF; 

f) zpracovává roční finanční zprávu a předkládá ji Dozorčí radě a Shromáždění delegátů. 

 

Složení sekretariátu k 31. 12. 2019 

Sekretář:    Ing. Sabina Hloušková 

Hospodář:     Ing. Petr Malina 

Právník:    Mgr. Zuzana Herzogová (Smitková) 

Správce webových stránek:   Ing. Lukáš Drozdík 
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V roce 2019 zajišťoval sekretariát ČHSF zejména tyto činnosti: 

 příprava jednání předsednictva ČHSF, 

 příprava jednání shromáždění delegátů ČHSF, 

 zpracování zápisů a usnesení z předsednictva ČHSF a shromáždění delegátů ČHSF, 

 zabezpečení hospodaření s finančními prostředky, 

 zpracování dokladů pro účetnictví, 

 komunikace a předávání dokumentace pro kontrolu finančního úřadu, 

 příprava smluv pro poskytnutí dotace v roce 2019 jednotlivým SKH, 

 zpracování a vyúčtování dotace 2019, 

 zpracování průběžné a závěrečné zprávy o čerpání dotace za rok 2019, 

 zpracování výroční zprávy za rok 2019,  

 zpracování finanční zprávy za rok 2019, 

 aktualizace webových stránek. 

 

2.4. Dozorčí rada 

Dozorčí rada jako kontrolní orgán vykonává základní působnost při dohlížení, zda jsou záležitosti spolku řádně 

vedeny, zda spolek vykonává svou činnost v souladu se stanovami, jakož i s právním řádem. Povinnosti dozorčí 

rady jsou uvedeny v ustanovení člI. XI bod 4 stanov ČHSF. 

Dozorčí rada: 

a) projednává roční finanční zprávu, zaujímá k ní své stanovisko a toto předkládá Shromáždění delegátů; 

b) kontroluje vedení příslušné dokumentace a jiných dokladů ČHSF; 

c) projednává stížnosti členů ČHSF a členských SKH; 

d) ověřuje podklady členských SKH o stavu členské základny za účelem kontroly výše úhrady odvodu z 

členských příspěvků. 

 

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2019 

Předseda:      Ing. Zdeněk Nytra do 31. 10. 2019 

Předseda:      Ing. Zdeněk Borovička od 19. 11. 2019 

Člen:      Ing. Miloš Černý 

Člen:      Mgr. Jan Dvořák 

 

Zasedání dozorčí rady 2019 

Zasedání dozorčí rady ČHSF se v roce 2019 uskutečnilo jednou, a to dne 7. června 2019 v zařízení MV Solenice. 

Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti projednala na tomto zasedání finanční zprávu za rok 2018 předloženou 

Ing. Sabinou Hlouškovou sekretářem ČHSF a doporučila Shromáždění delegátů České hasičské sportovní 

federace, sportovního svazu hasičů, z.s. schválit řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2018. Tato byla dne 19. 11. 2019 

shromážděním schválena. 
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Změna ve složení dozorčí rady 

Ing. Zdeněk Nytra dne 31. 10. 2019 písemně oznámil, že odstupuje z důvodu své pracovní vytíženosti z pozice 

předsedy dozorčí rady ČHSF. Dne 19. 11. 2019 byla na Shromáždění delegátů provedena nová volba předsedy 

dozorčí rady, kterým se jednomyslně stal Ing. Zdeněk Borovička. 

2.5. Shromáždění delegátů 

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem ČHSF a svolává ho předsednictvo. Skládá se z členů předsednictva 

a delegátů jednotlivých sportovních klubů hasičů (dále také „SKH“). Schází se minimálně jednou v kalendářním 

roce a dále tehdy, jestliže o to požádá nejméně 1/3 členských SKH. 

Počet delegátů za jednotlivý SKH se stanovuje v závislosti na počtu členů SKH k 31. 3. kalendářního roku 

následovně:  

a) 1 delegát, pokud je počet členů SKH menší než 50 

b) 2 delegáti, pokud je počet členů SKH 51 – 100 

c) 3 delegáti, pokud je počet členů SKH 101 – 150 

d) 4 delegáti, pokud je počet členů SKH 151 – 200 

e) 5 delegátů, pokud je počet členů SKH 201 – 250 

f) 6 delegátů, pokud je počet členů SKH větší než 250. 

 

Shromáždění delegátů: 

a) stanovuje počty členů Předsednictva; 

b) volí a odvolává členy Předsednictva a Dozorčí rady; 

c) stanovuje výši odvodů z členských příspěvků na následující kalendářní rok; 

d) přijímá a schvaluje výroční zprávu Předsednictva; 

e) přijímá a schvaluje roční finanční zprávu ČHSF; 

f) rozhoduje o změnách stanov a symbolice ČHSF; 

g) rozhoduje o přijetí a změnách pravidel organizování sportovních akcí; 

h) stanovuje plán činnosti a harmonogram sportovních akcí na kalendářní rok; 

i) schvaluje a mění závazné dokumenty ČHSF (např. jednací řád, volební řád apod.); 

j) rozhoduje o zániku ČHSF a schvaluje majetkové vypořádání ČHSF; 

k) rozhoduje o vyloučení člena. 
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Zasedání shromáždění delegátů v roce 2019 

Shromáždění delegátů se uskutečnilo dne 19. 11. 2019 v zasedací místnosti MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 

Praha, 148 01. Zasedání se zúčastnilo celkem 26 delegátů a členů předsednictva. Byla prezentována výroční 

zpráva, finanční zpráva a zpráva Dozorčí rady za rok 2018. Dále byli delegáti seznámeni s problematikou DPH a 

DPPO za období 2016 až 2018. Proběhla změna na pozici předsedy dozorčí rady. Byl prezentován průběh plnění 

a postupné vyúčtování dotací MV – GŘ HZSČR za rok 2019 a výhled dotací na rok 2020. Na závěr shromáždění 

byly řešeny podněty delegátů. Uložilo předsedovi ČHSF projednat na Komisi sportu možnost vyslání reprezentace 

na Světové hasičské hry 2020 a oslovit jednotlivé SKH, aby sdělily případný zájem o účast na těchto hrách. 

 

3. Webové stránky, logo a logotyp ČHSF 

V průběhu roku 2019 probíhala průběžná aktualizace a obsahová náplň webových stránek ČHSF (www.chsf.cz).  

Dále se jedná o změně loga a logotypu ČHSF, která by se měla uskutečnit na základě návrhů v roce 2020. 

Prezentace webových stránek 

 

Současné logo ČHSF 

 

 

 

 

http://www.chsf.cz/
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4. Členská základna 

V souladu se stanovami byl k 31. 3. 2019 stav členské základy 1 424 členů. Odvod z členských příspěvků byl 

řádně uhrazen na účet ČHSF. Oproti roku 2018, kdy byla členská základna v počtu 1 250 členů, došlo v roce 2019 

k navýšení členské základny o 174 členů. Sportovní klub hasičů okresu Hodonín ukončil své členství a spolek 

Avika, z.s, požádal o členství v ČHSF. Dne 19. 11. 2019 byl spolek předsednictvem jednomyslně přijat. 

 

5. Poskytnuté dotace 2019 

Obdržené dotace ČHSF k 31. 12. 2019 

Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z.s. obdržela dotaci GŘ v oblasti podpory 1.8, dotační 

program s názvem “Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání 

specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo 

soutěže pro získání specifických dovedností členů nestátních neziskových organizací“, a to rozhodnutím č.j. MV-

133350-4/PO-IZS-2018 pro projekt s názvem „Příprava sportovních soustředění členských sportovních klubů 

hasičů“ ve výši 120 000 Kč  a s rozhodnutím č.j. MV-133350-5/PO-IZS-2018 projekt s názvem „Soutěže v 

ostatních sportech – soutěže republikového a regionálního charakteru“ ve výši 200 000 Kč. 

Účel dotace: Dotace na tento program se poskytuje za účelem, aby u příjemců podněcovala a rozvíjela tělesnou 

přípravu, fyzickou zdatnost nebo organizaci sportovních soutěží nebo soutěží ve specifických dovednostech pro 

výkon služby příslušníků, zaměstnanců, členů jednotek požární ochrany nebo členů nestátních neziskových 

organizací. 

Cílem dotace bylo: 

 pořádání soutěží, 

 pořádání soustředění nebo jiných sportovních aktivit pro zvýšení fyzické zdatnosti, 

 příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž mimo území České republiky. 

 

Dotace byla určena zejména na úhradu 

a) materiálních nebo nemateriálních neinvestičních výdajů jako: 

 ubytování, stravné a doprava účastníků soutěží nebo jiných akcí dle projektu dle příslušných předpisů 

Ministerstva financí o cestovních náhradách, 

 nájem stadionu nebo místa pro pořádání soutěží nebo jiných akcí. 

 zakoupení překážek, nářadí, náčiní a ostatních pomůcek pro sport a soutěží nebo úhrada za jejich 

zhotovení, nákup cen na soutěže nebo jiné akce dle projektu v podobě diplomů, medailí, pohárů a věcných 

cen, 

 nezbytné služby související s konáním soutěží nebo jiných akcí dle projektu, např. zdravotnická asistence, 

rozhodčí, časomíra, 

 výdaje na výzkumné práce projektů pro zvýšení fyzické a psychické odolnosti hasičů, zakoupení pomůcek 

pro provedení výzkumu nebo jeho ověření a nezbytné služby nevýrobní povahy s tím spojené, 
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 příspěvek na přípravu reprezentačního celku zahrnující: 

 vybavení sportovní výstrojí a sportovním nářadím nebo náčiním, 

 masážní a sportovní výživné prostředky, 

 cestovné a stravné na přípravná soustředění členů reprezentačního celku, 

 refundace mezd členům reprezentačního celku, v závislosti na době trvání přípravného soustředění do 

maximální výše na osobu podle tabulky č. 1, 

 výdaje na ubytování, 

 pronájem sportovních zařízení, 

 služby související se zvýšením fyzické kondice členů reprezentačního celku (posilovna, masáže, 

rehabilitace) v době konání soutěže nebo soustředění, 

b) osobních nákladů souvisejících s plněním projektu dle čl. 8 odst. 7 až odst. 9 výzvy. 

 

Jednotlivé částky podílu dotace byly zaslány jednotlivým SKH dne 13. 5. 2019 dle schváleného klíče a výpočtu 

finančních prostředků. SKH vyčerpali jednotlivé podíly dotací a předložily doklady k vyúčtování dotace k 31. 12. 

2019.  

Vyúčtování dotace bylo provedeno v souladu s ustanovením bodu D odst. 2 písm. a) rozhodnutí č.j. MV-133350-

4/PO-IZS-2018 pro projekt s názvem „Příprava sportovních soustředění členských sportovních klubů hasičů“  a 

rozhodnutí č.j. MV-133350-5/PO-IZS-2018 projekt s názvem „Soutěže v ostatních sportech – soutěže 

republikového a regionálního charakteru“. Dne 22. 7. 2019 byla na GŘ zaslána  písemná zpráva o průběžném 

věcném plnění projektu za 1. pololetí 2019 a dne 3. 2. 2020 byla zasána závěrečná písemná zprávu o věcném 

plnění projektu za rok 2019. 

 

5.1. Soutěže v ostatních sportech 

K 31. prosinci 2019 byla uvedená dotace poskytnuta na tyto soutěže v ostatních sportech – soutěže republikového 

a regionálního charakteru: 

 24. ročník Memoriálu Františka Fraita  

 Firefighter Combat Challenge Czech  

 Hasičský pětiboj - Firefighter Combat Challenge 

 Mistrovství HZS ČR ve fotbalu 

 Přebor HZS ČR ve futsalu 

 MTB Tour České Středohoří 

 Specialized – Extrém Bike Most 2019 

 Přátelský turnaj v plážovém volejbale 

 Jarní běh Kunratickým lesem HZS ČR 

 O pohár ředitele HZS hl. m. Prahy v běžeckém lyžování 
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 XIX. Mistrovství HZS ČR a přebor Policie ČR a MV ČR o orientačním běhu 

 10. Mistrovství České hasičské sportovní federace v badmintonu – přebor HZS ČR 

 Memoriál Josefa Romportla a Vlastimila Málka 

 Přebor HZS a PČR v cyklistice 

 Přebor záchranných a bezpečnostních složek v půlmaratonu a maratonu 

 Přebor HZS ČR v plážovém volejbalu 

 Republikový přebor ve florbalu 

 Hanácké pilař 

 Přebor HZS ve stolním tenisu 

 Běh do vrchu Totman 2019 

 Plzeňský hokejový turnaj 

 Mistrovství HZS ČR v tenise 2019 

 

5.2. Příprava sportovních soustředění členských SKH 

K 31. prosinci 2019 byla uvedená dotace čerpána jednotlivými členskými kluby hasičů na tyto sportovní akce 

členských sportovních klubů: 

 Sportovní klub hasiči Zlín, z.s. 

Podzimní výšlap na Dolní Moravu 

 Hasičský sportovní klub okresu Jihlava, z.s. 

Cyklistické soustředění sportovního klubu 

 Hasičský sportovní klub Ústí nad Orlicí, z.s. 

Soustředění Hasičského sportovního klubu Ústí nad Orlicí, z.s.  

 Sportovní klub hasičů Ústeckého kraje, z.s.  

Bowlingový turnaj družstev  

 SK pražských hasičů, z.s.  

Přechod Krkonoš  

 Sportovní klub HZS Libereckého kraje, z.s.  

Jablonecká hala - Soustředění 

Florbal  - Soustředění 

Badmintonový turnaj - Soustředění  
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 Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, z.s. 

Zimní soustředění členů SKH Královéhradeckého kraje v Peci pod Sněžkou  

Zářiové soustředění členů SKH Královéhradeckého kraje na Brádlerových boudách 

 Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s. 

Soustředění Jihočeského HSK a soutěž v nohejbalu  

 Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, z.s.  

Přebor HZS Středočeského kraje ve florbalu 2019 – soustředění  

 ČAATS, z.s. Klub technických sportů – Studentský klub požárního sportu, p.s. 

Otevřené akademické mistrovství ČR v požárním sportu  

 O.S. Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 

Sportovní den HZS Karlovarského kraje  

 Sportovní klub HZS Olomouckého kraje, z.s.  

Sportovní den členů sportovního klubu  

Volejbalový turnaj ÚO Prostějov 

Pronájem vodní plochy ÚO Přerov  

Turnaj HZS Olomouckého kraje v sálové kopané 2019 

 Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z.s 

Soustředění futsal týmu  

 Hasičský sportovní klub Plzeň, z.s.  

Soustředění členů HSK Plzeň – cyklistika Šumava 

Soustředění členů HZS Plzeň  – florbal 2019 

 

6. Ostatní akce za podpory ČHSF 

Česká hasičská sportovní federace v roce 2019 podpořila nebo pomohla realizovat prostřednictvím členských 

sportovních klubů  také sportovní a volnočasové aktivity, které nebyl financovány žádnými dotačními tituly. Ze 

sportovních soutěží to jsou například: 

 Přebor složek IZS v běhu do vrchu – Memoriál Václava Dobeše  

 MTB Jičínská „50“  

 City run Jičín 

 Přebor HZS ČR v nohejbalu dvojic 

 Přebor složek IZS v terénním triatlonu – Dřevěnický rykot 
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 Přebor složek IZS v závodě horských kol – Lázně Bělohrad 

 Dobrušský pohár v nohejbalu trojic 

Podařilo se zajistit například setkání bývalých reprezentantů HZS v cyklistice v rámci přeboru HZS a PČR 

v cyklistice a vyjednat podporu společnosti Ford Motor Company pro tuto akci.  Zároveň jsme prostřednictvím 

ČHSF a Fordu opět získali volné startovní sloty na největším triatlonovém závodě v ČR Challenge Prague a 

umožnili tak našim členům a příslušníkům HZS poměřit vzájemné síly ve štafetách i mezi jednotlivci na 

halfironmanské distanci. Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje jako členský klub ČHSF zrealizoval 

úžasnou akci „Cesta do Ameriky jako splněný sen“. Cestu po USA zorganizovali mimo jiné pro našeho kolegu, 

který po těžkém úrazu ve službě zůstal upoután na invalidní vozík.    

7. Účetnictví 

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 

vyhláškou č. 504/2009 Sb., pro účetní jednotky, které nejsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví. Účetní zápisy jsou prováděny průběžně v účetním období po vystavení účetního dokladu na jednotlivé 

syntetické účty či analytické účty. ČHSF vede podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Peněžní prostředky 

tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

7.1. Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti - zisk     Kč     41.104,-  

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti - zisk    Kč     46.281,-  

Hospodářský výsledek (celkem)      Kč     87.385,- 

 

Převod z roku 2018 

 v pokladně          4.877,00 Kč 

 na účtech                  583.585,32 Kč 

 celkem                  588.462,32 Kč 

 

Výnosy v roce 2019 

 provozní dotace             17.000,00 Kč  

 přijaté příspěvky celkem                661.200,00 Kč 

 tržby za vlastní výkony a za zboží                 46.281,00 Kč 

 ostatní výnosy                                 9,00 Kč 

 výnosy celkem                724.490,00 Kč 



 

14 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČHSF 

Náklady v roce 2019 

 spotřebované nákupy a nakupované služby             225.805,00 Kč 

 ostatní náklady celkem                     66.206,00 Kč 

 daně a poplatky                345.094,00 Kč 

 daň z příjmů                  255.170,00 Kč 

 náklady celkem                       892.275,00 Kč 

 

Zůstatek k 31. prosinci 2019 

 v pokladně                          2.455,00 Kč 

 na účtech                  126.432,06 Kč 

 celkem                  128.887,06 Kč 

 

7.2. Daň z příjmů 

Účetní jednotka podala daňové přiznání za rok 2019 v řádném termínu dne 31. 3. 2020. Účetní jednotka v souladu 

se zákonem o daních z příjmů v platném znění a výsledkem hospodaření za účetní období 2019 nevykázala 

povinnost odvádět daň z příjmů právnických osob.  

 

7.3. Daň z přidané hodnoty 

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo dne 24. 4. 2018 zvoleno nové předsednictvo, které převzalo účetnictví, byla 

provedena změna sídla spolku a byla provedena registrace ČHSF na Finanční úřad Královéhradeckého kraje, 

stanovilo předsednictvo ČHSF svým usnesením č. 3/2018 ze dne 11. 6. 2018 provést revizi účetnictví za roky 

2016 a 2017. Zpráva byla zpracována firmou CESORG spol. s r. o. Na základě průběžných výsledků byla dne  

6. 9. 2018 podána přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty. Důvodem byl obrat uzavřených smluv o reklamě 

v roce 2018, zejména pak smluv uzavřených na MČR v požárním sportu v Liberci.  Smlouvy o reklamě v 

návaznosti na registraci DPH byly konzultovány s daňovou poradkyní. V roce 2019 tak byla ČHSF plátcem DPH. 

V rámci vyhledávací činnosti byla zahájena dne 29. 4. 2019 kontrola Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj 

vztahující se k dani z přidané hodnoty za jednotlivá zdaňovací období od října 2016 do prosince 2018 a k dani 

z příjmu právnických osob za zdaňovací období 2016, 2017 a 2018. V rámci kontrolního zjištění došlo ve vztahu 

k Finančnímu úřadu pro Královéhradecký kraj k finančnímu narovnání. ČHSF nemá k 31. 12. 2019 FÚ žádné 

daňové nedoplatky. 
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