
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů  

PLZEŇ - SEVER 
 

Důležité informace k přeregistraci 
 

Vážené kolegyně - hasičky, vážení kolegové - hasiči! 
 

Začátkem letošního roku se Vám do rukou či na e-maily dostaly dokumenty spojené 

s přeregistrací našich SDH na spolky u Městského soudu v Praze. Mnozí jste se s jejich 

zněním již seznámili, valná většina z Vás novou Přílohu k registračnímu listu již na 

kancelář OSH odevzdala v pořádku, včetně kopie usnesení z volební valné hromady. 

„Někde“ to ještě skřípe a není vše, jak má být – zdvořile, ale důrazně Vás žádám, aby 

jste urychleně vše uvedli do pořádku – včetně správného razítka!!! 

Pomalu a jistě se blíží čas, kdy budeme mít určitý prostor na shromáždění dalších 

dokumentů potřebných pro řádnou přeregistraci jednotlivých sborů na našem okrese a 

následnému předložení našemu hlavnímu spolku (ústředí SH ČMS), který veškeré 

náležitosti s novou registrací ve spolkovém rejstříku bude vyřizovat – ZDARMA! 

Prosím tedy o velkou a důslednou pozornost při vyplňování dokumentů. Na dalších 

stranách tyto dokumenty připomínám a jsou vyplněny jako vzory, aby Vám pomohly se 

správně orientovat, včetně vzorů razítek. Tam, kde došlo ke změnám ve vedení sborů, je 

nutné předložit dva nové originály Přílohy k registračnímu listu. Můžete si již připravit 

dokument – Výpis z usnesení valné hromady, kde jsou neověřené podpisy členů návrhové 

komise, dále si můžete „předvyplnit“ souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a 

souhlas vlastníka s umístěním sídla – tady důrazně upozorňuji – ZATÍM 

NEPODEPISOVAT!!! S ověřováním zatím vyčkejte – platnost ověřeného podpisu je 

pouze 90 dní!!! Zákon č. 634/2004 Sb, položka 5, bod 2, příloha č. 1 uvádí, že jsme od 

poplatku za legalizaci (ověření podpisu) osvobozeni! Ověřování podpisů můžete zdarma 

pořídit na krajském úřadě, obecním úřadě s rozšířenou působností, obecním či 

městském úřadě, úřadech městských částí a také u pošty označené logem Czech POINT. 

Sledujte stránky OSH Plzeň – sever (www.oshps.cz), kde jsou a nadále budou postupně 

zveřejňovány aktuální informace! 

Budete-li potřebovat pomoc s vyplněním, obraťte se na kancelář OSH – ráda Vám 

pomohu tak, aby nedocházelo k nejasnostem, a vzájemně jsme si nepřidělávali práci a 

zbytečné problémy! 

 

Děkuji Vám za pochopení, Váš čas a spolupráci! 
 

                                                                          Alena Foldová – starostka OSH Plzeň – sever 
 

 

1) VZORY RAZÍTEK 

2) Souhlas vlastníka s umístěním sídla - VZOR 

3) Výpis z usnesení valné hromady - VZOR 

4) Souhlas se zápisem - VZOR 

 
Veškeré tiskopisy lze vypsat v PC a jsou ke stažení na www.oshps.cz 

v dokumentech výkonného výboru!!!      

http://www.oshps.cz/
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                                                                                               Příloha č. 10  
 

 

Vzory doporučených razítek organizačních jednotek 

(pobočných spolků) SH ČMS 
 

Znění  textu  razítek  je  shodné  s textem  uvedeným  v čl. 5, odst.7) platných  Stanov 

SH ČMS. Zhotovení razítek je v kompetenci každé samostatné organizační jednotky 

(pobočného spolku) SH ČMS – Krajského sdružení hasičů, Okresního sdružení hasičů, 

Okrsku  i Sboru dobrovolných hasičů. Centrálně se razítka zhotovovat nebudou.  

 

 

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  SH ČMS – Krajské sdružení hasičů 

Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina           Moravskoslezského kraje  

          Husova 300                     Výškovická 40 

                582 22  Přibyslav            700 30  Ostrava-Zábřeh  

 

 

   Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska       SH ČMS – Okresní sdružení hasičů 

 Okresní sdružení hasičů Žďár nad Sázavou         Ústí nad Orlicí  

                       Komenského 1                     Tvardkova 1191 

            591 01  Žďár nad Sázavou             562 01  Ústí nad Orlicí   

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  SH ČMS – Okrsek č.1 – Příbram 

          Okrsek č.5 – Mukařovsko           Příbram VIII.  

                        Mukařov                 261 01  Příbram 1 

     251 01  Mukařov 

          

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska                  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

   Sbor dobrovolných hasičů Chotouň                   Roženecké Paseky 

           254 01  Jílové u Prahy                        592 44  Roženecké Paseky 

 

 

         SH ČMS                         SH ČMS 

Sbor dobrovolných hasičů Chotouň                    Sbor dobrovolných hasičů 

          254 01  Jílové u Prahy                      Koberovice 

                              396 01  Humpolec 
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Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla – VZOR 
 

 

Název organizace:  Obec Novákov 

Sídlo:  333 33 Novákov 125 

IČO : 123456789 

zastoupená (Jméno a příjmení; trvalé bydliště, rodné číslo; číslo OP):  Václav Novák, 

Novákov 1, 333 33 Novákov, 551010/1111, číslo OP 987987 (VŽDY VŠE VYPLNIT!!!) 

dále jen „Vlastník“, 

je vlastníkem nemovité věci na adrese Novákov, Hasičská 1, 333 33 (město, ulice, č. p. / č. 

o., PSČ), nacházející se na parcele č.10/10 , zapsané na listu vlastnictví číslo 100 vedeném 

pro obec Novákov, katastrální území Novákov u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, 

Katastrální pracoviště Plzeň. 

Vlastník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby bylo na výše uvedené adrese umístěno sídlo 

společnosti  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů NOVÁKOV 

IČO:   45612899 

 

V Novákově, dne (vyplnit při podpisu!!!) 

 

 

 

Ověřený podpis má platnost pouze 90 dnů!!! Zatím s ověřením stat. zástupce Obce 

vyčkejte!!! 

 

 

 

 

……………..…………………………………..  

   ověřený podpis statut. zástupce vlastníka  
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů  NOVÁKOV  

se sídlem  

Hasičská 1, 333 33 Novákov 

 

uskutečnil dne (DOPLNIT DATUM) valnou hromadu. Valná hromada přijala ze svého  

 

zasedání usnesení. 

 

V Z O R 

Výpis z usnesení valné hromady sboru 
 

Valná hromada v bodě ………….  /doplnit bod usnesení např. I, odst. a)/ 

 

Z v o l i l a   do funkce starosty sboru a zároveň statutárního zástupce sboru: 

 

Jméno a příjmení: Josef Horký 

 

Rodné číslo:601010/1111 

 

Bydliště: Dlouhá 1, 333 33 Novákov  

 

 

 

Ověřovatelé správnosti výpisu z usnesení valné hromady (návrhová komise VVH SDH) 

(vypsat jména a příjmení členů návrhové komise – jejich podpisy jsou bez OVĚŘENÍ!) 

 

Předseda – jméno a příjmení ……………………… podpis …………………………….. 

  

 

 

Člen – jméno a příjmení ……………………………podpis …………………………….. 

  

 

 

Člen – jméno a příjmení ……………………………podpis ……………………………… 
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SOUHLAS SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU  

VZOR 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů NOVÁKOV 

 

Se sídlem U Hasičů 1, 333 33 Novákov 

 

Zapisuje svého statutárního zástupce (starostu SH ČMS – SDH) řádně zvoleného Valnou 

hromadou SDH konanou dne doplnit datum!!! (příloha: Výpis z usnesení VH SDH) 

 

Jméno a příjmení: Josef Horký 

 

RČ:  601010/1111 

 

Bydliště: Dlouhá 1, 333 33 Novákov 

 

 

PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE 

 (starosty SH ČMS – SDH) – vše vyplnit!!!!!!!!! 

 
Já, níže podepsaný Josef Horký rodné číslo 601010/11 bytem Dlouhá 1, 333 33 Novákov 

čestně prohlašuji, že souhlasím se svým zvolením do funkce starosty SH ČMS                  

SDH Novákov, se sídlem U Hasičů 1, 333 33 Novákov zapsané ve spolkovém rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze. 

 

Současně souhlasím, aby údaje o mé osobě byly zapsány do spolkového rejstříku. 

 

                

PODEPSAT A OVĚŘIT AŽ PO VÝZVĚ – platnost ověřeného podpisu pouze 90 dnů!!!! 

 

 

 

 

                                                                                                   ……………………………… 

                             ověřený podpis starosty  

   SH ČMS – SDH 
 

 

 

 

 

 

 


