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1. Úvodní slovo předsedy ČHSF 

Vážení,  

opět Vám po roce předkládám výroční zprávu spolku Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, 

z s., ve které se seznámíte s naší činností a hospodařením za rok 2020. Tento rok byl pro všechny rokem plným 

nepředvídatelných událostí. Pandemie Covid 19 postihla bez výjimky všechna odvětví a činnosti. Tato složitá doba 

přinesla nová omezení a požadavky. I přesto jsme se v tomto roce snažili uspořádat sportovní akce, soutěže, 

soustředění a v rámci možností jsme naši činnost neomezovali. Ačkoli nám omezení a bezpečnostní opatření 

zabraňovaly se fyzicky některé měsíce vídat, přesto jsme nepřestali pracovat a snažili jsme se ke všem 

neočekávaným problémům přistupovat aktivně. Domlouvali jsme změny termínů, měnili propozice, reflektovali 

všechna omezení a bezpečnostní opatření a ve chvíli kdy to bylo jen trochu možné, jsme naši činnost provozovali. 

Myslím, že i tento rok byl pro náš spolek rokem úspěšným.  

Rok 2020 byl tak znovu 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. 

Můj velký dík, patří 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. Poděkování patří Ministerstvu vnitra Generálnímu ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České Republiky za dotační podporu a všem sponzorům za finanční dary. Bez podpory těchto 

partnerů bychom jen stěží realizovali takové množství sportovních akcí, které pomáhají nejen zvyšovat fyzickou 

zdatnost, ale také sbližovat lidi. 

 

2. Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z.s. 

Roční zprávu o činnosti zpracovává Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, 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 je ode dne 28. 6. 2018 zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod 

spisovou značkou L 12599 se sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové. Nejvyšším orgánem ČHSF 

je Shromáždění delegátů.  

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 
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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 – sportovních klubů hasičů (dále jen „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. 

 

Složení Předsednictva k 31. 12. 2020 

Předseda:     Ing. David Pouč 

Sekretář:    Ing. Sabina Hloušková 

Místopředseda:    Bc. Pavel Zámečník 

Člen:     Mgr. Václav Svach 

Člen:      Ing. Lukáš Novák 

 

Jednání Předsednictva 2020 

Jednání Předsednictva se v roce 2020 uskutečnila dne 24. 2. a dne 17. 6 v zasedací místnosti Hasičského 

záchranného sboru Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec Králové. 
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Na svých jednáních Předsednictvo projednávalo zejména rozdělování a čerpání dotací na rok 2020, fungování 

spolku a plnění povinností ČHSF a jejích členských klubů, včetně materiální a nemateriální podpory. Dále 

Předsednictvo zpracovalo návrh změny loga, výrobu bannerů na propagaci na soutěžích a akcích, připravilo 

podklady pro jednání Shromáždění delegátů a požádalo o změnu registrace k DPH. 

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. 2020 

Sekretář:    Ing. Sabina Hloušková 

Hospodář:     Ing. Petr Malina 

Právník:    Mgr. Zuzana Herzogová 

Správce webových stránek:   Ing. Lukáš Drozdík 

 

V roce 2020 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 2020 jednotlivým SKH, 

❖ zpracování a vyúčtování dotace 2020, 

❖ zpracování průběžné a závěrečné zprávy o čerpání dotace za rok 2020, 

❖ zpracování výroční zprávy za rok 2020,  

❖ zpracování finanční zprávy za rok 2020, 

❖ aktualizace webových stránek. 
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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. 2020 

Předseda:      Ing. Zdeněk Borovička 

Člen:      Ing. Miloš Černý 

Člen:      Mgr. Jan Dvořák 

 

Zasedání dozorčí rady 2020 

Zasedání Dozorčí rady ČHSF se v roce 2020 uskutečnilo jednou, a to dne 18. 6. v zařízení MV Tokáň. V uvedeném 

období proběhlo jedno hlasování per rollam. Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti projednala na tomto 

zasedání finanční zprávu za rok 2019 předloženou Ing. Sabinou Hlouškovou, sekretářem ČHSF a zpracovala 

Zprávu o výsledcích činnosti, která byla Dozorčí radou ČHSF schválena ve znění ke dni 10. 7 2020. Dozorčí rada 

dále přezkoumala účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a neshledala žádné nesrovnalosti. Následně 

doporučila Shromáždění delegátů ČHSF schválit řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019. Tato byla usnesením 

č. 2/2019 dne 23. 7. 2020 Shromážděním delegátů schválena. 

Na základě výkonu své kontrolní činnosti Dozorčí rada konstatuje, že situace v ČHSF je konsolidovaná. Spolku 

se podařilo vypořádat se závazky z předešlých období v oblasti daně z příjmů právnických osob za roky 2016 a 

2017 a daně z přidané hodnoty. 

Předseda Dozorčí rady se v rámci dohledu nad výkonem působnosti Předsednictva účastnil vybraných zasedání 

Předsednictva. 

2.5. Shromáždění delegátů 

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

a delegátů jednotlivých 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:  
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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. 

 

Zasedání shromáždění delegátů v roce 2020 

Shromáždění delegátů se uskutečnilo dne 23. 7. v zasedací místnosti v zasedací místnosti Hasičského 

záchranného sboru Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec Králové. Zasedání se zúčastnilo 

celkem 26 delegátů a členů Předsednictva. Byla prezentována výroční zpráva, finanční zpráva a zpráva Dozorčí 

rady za rok 2019. Byl prezentován průběh plnění a postupné vyúčtování dotací GŘ za rok 2020 a výhled dotací 

na rok 2021.  

Zároveň byli delegáti informováni o zaslání příspěvku na činnost SKH podle klíče počtu členů. Každý členský SKH 

obdržel fixní částku 2.000,- Kč a dále částku 50,-Kč na každého člena členského SKH (dle stavu členské základny 

k 31. 3. 2020). Dále bylo představeno nové logo federace, které bylo delegáty jednomyslně schváleno.  

Na tomto shromáždění delegátů došlo ke změně stanov, zejména v čl. VIII „Shromáždění delegátů“ kde se měnil 

bod 6 počet delegátů na počet hlasů a čl. IX „Zasedání Shromáždění delegátů, kde se měnil bod 3, kdy je zasedání 

usnášeníschopné při přítomnosti takového počtu delegátů, který dosahuje nadpoloviční většiny hlasů všech 

delegátů. Rozhodnutí jsou platná, jsou-li přijata prostou většinou hlasů přítomných delegátů. Změny stanov musí 

být přijaty nadpoloviční většinou hlasů všech delegátů. Rozhodnutí o zániku ČHSF musí být přijato minimálně 2/3 

většinou hlasů přítomných delegátů. Tato změna byla shromážděním schválena, a to s ohledem na zjednodušení 
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dalších zasedání Shromáždění delegátů a usnášeníschopnosti, kdy bylo původně zasedání usnášeníschopné při 

přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. 

Dále byly představeny informace k přípravě reprezentace na WFG 2021. Světové hasičské hry v Dánsku mají být 

přesunuty na termín květen 2021. Podmínkou pro zařazení do reprezentace ČHSF  bude prokazatelné zaplacení 

registračního poplatku. Reprezentace bude podpořena z prostředků ČHSF. Pro reprezentaci měla být 

zorganizována v průběhu roku 2020 přípravná soustředění, na která byla poskytnuta ze strany MV GŘ HZS ČR 

dotace. Vzhledem k pandemii  Covid 19 tato soustředění uskutečněna nebyla a dotace byla vrácena. 

Na závěr shromáždění byly řešeny podněty delegátů. Jednalo se zejména o informace k připravovaným 

sportovním akcím, soutěžím a soustředěním. 

 

3. Webové stránky, logo a logotyp ČHSF 

V průběhu roku 2020 probíhala průběžná aktualizace a obsahová náplň webových stránek ČHSF (www.chsf.cz).  

Na shromáždění delegátů se projednaly návrhy nového loga a bylo schváleno logo nové. 

Prezentace webových stránek 

 

Nové logo ČHSF 

 

 

 

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

Stav členské základny k 31. 12. 2020 byl 1 544 členů. Odvod z členských příspěvků byl řádně uhrazen na účet 

ČHSF, a to ve výši 77 200 Kč. Oproti roku 2019, kdy byla členská základna v počtu 1 424 členů, došlo v roce 2020 

k navýšení členské základny o 120 členů.  

Sportovní klub HZS Jihomoravského kraje, z.s. požádal o členství v ČHSF. Dne 24. 02. 2020 byl spolek 

předsednictvem jednomyslně přijat. 

V roce 2020 bylo ve federaci celkem 17 členských klubů.  

 

5. Poskytnuté dotace 2020 

Obdržené dotace ČHSF k 31. 12. 2020 

ČHSF obdržela dotaci v oblasti podpory 7, dotační program s názvem “Podpora tělesné přípravy 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-1161685-9/PO-IZS-2019 pro projekt s názvem „Příprava reprezentačních 

celků v ostatních sportech pro mezinárodní soutěže mimo území České republiky“ ve výši 70 000 Kč, 

rozhodnutím č.j. MV-161685-10/PO-IZS-2019 pro projekt s názvem „Soutěže v ostatních sportech – soutěže 

republikového a regionálního charakteru“ ve výši 420 000 Kč a rozhodnutím č.j. MV-161685-11/PO-IZS-2019 pro 

projekt s názvem „Sportovní soustředění členských sportovních klubů hasičů“ ve výši 200 000 Kč. 

Jednotlivé částky podílu dotací byly zaslány SKH průběžně v měsíci červenci 2020 dle schváleného klíče 

a výpočtu finančních prostředků a na základě zaplacených členských příspěvků. Jednotlivé SKH předložily kopie 

dokladů k vyúčtování jednotlivých podílů dotace včetně dílčích zpráv o jednotlivých soutěžích a soustředěních. 

Zpráva o průběžném plnění projektu za 1. pololetí 2020 byla odeslána v termínu 29 7. 2020 a Zpráva 

o věcném plnění projektu byla odeslána v termínu dne 3. 2. 2021. 

ČHSF vrátila dne 3. 11. 2020, v souladu s ustanovením písm. B odst. 7 rozhodnutí č.j. MV-1161685-9/PO-IZS-

2019, nevyčerpané finanční prostředky neinvestiční dotace u projektu s názvem „Příprava reprezentačních celků 

v ostatních sportech pro mezinárodní soutěže mimo území České republiky“ v plné výši 70 000 Kč na účet GŘ. 

ČHSF vrátila dne 17. 12. 2020, v souladu s ustanovením písm. B odst. 6 rozhodnutí č.j. MV-161685-10/PO-IZS-

2019, nevyčerpané finanční prostředky neinvestiční dotace u projektu s názvem „„Soutěže v ostatních sportech – 

soutěže republikového a regionálního charakteru“, a to částečně ve výši 133 846 Kč na účet GŘ. Dotace ve výši 

286 154 Kč byla čerpána. 

ČHSF vrátila dne 17. 12. 2020, v souladu s ustanovením písm. B odst. 7 rozhodnutí č.j. MV-161685-11/PO-IZS-

2019, nevyčerpané finanční prostředky neinvestiční dotace u projektu s názvem „Sportovní soustředění členských 

sportovních klubů hasičů“, a to částečně výši 65 075 Kč na účet GŘ. Dotace ve výši 134 925 Kč byla čerpána. 

Vzhledem k pandemické situaci v České republice v souvislosti s Covid 19 a přijatými vládními opatřeními se 

nepodařilo pouze uspořádat přípravu reprezentačních celků. Naproti tomu se podařilo uspořádat celkem 

14 soutěží z původních 15 soutěží republikového a regionálního charakteru v ostatních sportech a celkem 16 
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sportovních soustředění, akcí nebo soutěží jednotlivých hasičských sportovních klubů z původních nejméně 10 

akcí.  

5.1. Příprava reprezentační celků 

Cílem projektu mělo být uspořádání nejméně 2 soustředění pro přípravu reprezentací v ostatních sportech.  

V rámci projektu měly být také zajištěny materiální potřeby reprezentací, zejména reprezentační dresy, tréninkové 

pomůcky, a hrazeny náklady na rekondici a rehabilitaci členů reprezentací.  Vzhledem k první vlně pandemie 

covid-19 byla tato soustředění naplánována na druhé pololetí roku 2020. Ani v tomto období pandemické situace 

v České republice nepominula a přijatá vládní opatření nedovolila tato soustředění uspořádat. 

5.2. Soutěže v ostatních sportech 

K 31. prosinci 2020 byla uvedená dotace poskytnuta na tyto soutěže v ostatních sportech – soutěže republikového 

a regionálního charakteru: 

❖ O pohár ředitele HZS hl. m. Prahy v běžeckém lyžování  

❖  Svijanský pohár ve futsalu 

❖ Plzeňský hokejový turnaj 

❖ Přebor HZS ČR v tenise 2020 

❖ Závody horských kol - Sayfyho memoriál 2020 

❖ Dřevěnický Rykot 

❖ Přebor HZS ČR a PČR v MTB cyklistice 

❖ Přebor ČR záchranných a bezpečnostních složek v půlmaratonu 

❖ Cyklozávod Jičínská 50 A City Run Jičín 

❖ Turnaj v nohejbale 

❖ MČR v badmintonu 

❖ Hanácké pilař 

❖ Běh do vrchu Totman 

 

5.3. Sportovní soustředění členských SKH 

K 31. prosinci 2020 byla uvedená dotace čerpána jednotlivými členskými kluby hasičů na tyto sportovní akce 

členských sportovních klubů: 

➢ Hasičský sportovní klub okresu Jihlava, z.s. 

Bruslení a hokejové utkání pro členy SKH 

➢ SK pražských hasičů, z.s 

Přechod Jizerských hor 
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➢ Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, z.s 

Přechod Jeseníky 

Hokejové soustředění SKH Královéhradeckého kraje v Jaroměři 

Přechod Česko - Saské Švýcarsko 

Lyžařské soustředění členů SKH 

➢ Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s. 

Soustředění Trhovky. 

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

Soustředění záchrana na tekoucí a stojaté vodě 

➢ Sportovní klub HZS Olomouckého kraje, z.s 

Beachvoleybalový turnaj 

Bruslení pro členy SKH 

Sportovní den 

O pohár prezidenta sportovního klubu ve víceboji 

Turnaj v nohejbale trojic 

Turnaj v badmintonu 

➢ Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z.s 

Soustředění Vrbovec 

➢ Hasičský sportovní klub Plzeň, z.s. 

Cyklistický výlet v okolí obce Modrava 

 

6. 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., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 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. 
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6.1. Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření 2020 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti - zisk       0,- Kč 

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti - zisk     0,- Kč 

Hospodářský výsledek (celkem)       0,- Kč 

 

Výnosy v roce 2020 

• provozní dotace             29.912,00 Kč  

• přijaté příspěvky celkem                151.096,00 Kč 

• tržby za vlastní výkony a za zboží                         0,00 Kč 

• ostatní výnosy                               67,00 Kč 

• výnosy celkem                181.075,00 Kč 

 

Náklady v roce 2020 

• spotřebované nákupy a nakupované služby             178.079,00 Kč 

• ostatní náklady                         2.996,00 Kč 

• daně a poplatky                           0,00 Kč 

• daň z příjmů                             0,00 Kč 

• náklady celkem                       181.075,00 Kč 

 

Převod z roku 2019 

• v pokladně          2.455,00 Kč 

• na účtech                  126.432,06 Kč 

• celkem                  128.887,06 Kč 

 

Zůstatek k 31. prosinci 2020 

• v pokladně                          1.477,00 Kč 

• na účtech                  427.337,67 Kč 

• celkem                  428.814,67 Kč 
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Obdržené finanční prostředky v roce 2020: 

• Členské příspěvky: 77.200 Kč 

• Dary: 670.000 Kč (neprofinancované dary k 31. 12. 2020 ve výši 409.704,11 Kč). 

• Celková obdržená dotace: 690.000 Kč (420.000 Kč, 200.000 Kč a 70.000 Kč) 

• Z toho dotace ČHSF: 29.912 Kč a 70.000 Kč 

 

Vrácena dotace celkem: 268.921 Kč (133.846 Kč, 65.075 Kč a 70.000 Kč) 

Poskytnuté příspěvky na činnost jednotlivých SKH: 186.400 Kč 

 

6.2. Daň z příjmů 

Účetní jednotka podala daňové přiznání za rok 2020 v řádném termínu dne 31. 3. 2021. Účetní jednotka v souladu 

se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a výsledkem hospodaření za účetní 

období 2020 nevykázala povinnost odvádět daň z příjmů právnických osob.  

6.3. Daň z přidané hodnoty 

V roce 2020 byla ČHSF řádným plátcem DPH a podávala v souladu se zákonem a v daných termínech řádná 

kontrolní hlášení o dani z přidané hodnoty. Vzhledem ke skutečnosti, že uplynul nejméně jeden rok ode dne, kdy 

se ČHSF stala plátcem DPH a zároveň nebylo dosaženo za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců obratu většího než 1 000 000 Kč byla dne 11. 6. 2020 zaslána na Finanční úřad pro 

Královéhradecký kraj žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty. Na základě těchto skutečností správce 

daně rozhodl dne 1. 7. 2020 o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty. Tímto rozhodnutím přestala být 

ČHSF plátcem daně z přidané hodnoty (§106d odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Předsednictvo ČHSF tak učinilo veškeré kroky ke zjednání nápravy a k minimalizaci následných finančních 

dopadů. Díky zrušení registrace DPH tak odpadnou další administrativní kroky spojené s kontrolním hlášením 

a federace zároveň ušetří finanční prostředky spojené s fakturací účetní firmy právě v souvislosti s DPH. ČHSF 

nemá k 31. 12. 2020 na finančním úřadu žádné daňové nedoplatky. 
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