
  

       
V období listopad 2019 až leden 2020 budou probíhat volební valné hromady sborů a v průběhu 

února 2020 také volební valné hromady okrsků. Na webových stránkách našeho okresního sdružení 

(www.oshps.cz) najdete podrobný návod, jak tato jednání obsahově připravit a následně uskutečnit, 

včetně všech potřebných výstupních dokumentů, kterými jsou: 

- Usnesení – zůstává v dokumentaci sboru nebo okrsku 

- Zpráva z volební valné hromady – odevzdává se 1x na kancelář OSH 

- Hlášení o činnosti za rok 2019 – odevzdává se 1x na kancelář OSH 

- V případě volby nového statutárního zástupce – starosty SDH nebo okrsku je třeba vyplnit 

Souhlas se zápisem do veřejného rejstříku a Prohlášení statutárního zástupce – s ověřeným 

podpisem a Výpis z usnesení valné hromady s podpisy členů návrhové komise (bez ověření 

podpisů) – odevzdává se 1x na kancelář OSH v originále 

- V případě opětovného zvolení statutárního zástupce – starosty SDH nebo okrsku je postup 

obdobný jako při volbě nového statutárního zástupce, tj. do veřejného rejstříku se zapisuje 

nová volba stávajících statutárních zástupců tak, aby bylo zřejmé, od kdy začalo nové 

funkční období – odevzdává se 1x na kancelář OSH v originále 

- Příloha k registračnímu listu – s vlastnoručními podpisy členů výboru sboru nebo okrsku – 

odevzdává se 3x v originále na kancelář OSH 

 

 

 

 

Hlášení o činnosti za rok 2019. Vyplnění prosím věnujte dostatečnou pozornost, nepoužívejte jiné, 

či zastaralé tiskopisy!!! Hlášení o činnosti je možné vyplnit a odeslat také v elektronické podobě – ke 

stažení na www.oshps.cz v sekci dokumenty výkonného výboru. Hlášení o činnosti vyplňují jen 

sbory dobrovolných hasičů, okrsky NE! V kontaktech uveďte aktuální poštovní adresu, správné 

mobilní číslo a e-mailovou adresu. Nezapomeňte také uvést Vaše plánované sportovní, kulturní a 

společenské akce, oslavy v roce 2020! 

 

Členské příspěvky – usnesením SP SDH z listopadu 2010 platí: 

- dospělý hasič 100,-- Kč 

- mladý hasič (od 3tří do 18ti let) 50,-- Kč  
-  

Na jednání SP dnes, tj. 16. 11. 2019 byl projednán návrh na zvýšení odvodu členského 

příspěvku jak pro dospělé tak mladé hasiče a to o 20,-- Kč. Pokud bude návrh schválen, pro 

odvod členských příspěvků od roku 2020 platí: 

 

- dospělý hasič 120,-- Kč/rok 

- mladý hasič (od 3tří do 18ti let) 70,-- Kč 

 
S úhradou členských příspěvků na rok 2020 mohou sbory začít ihned. Platbu prosím proveďte            

p o u z e  bezhotovostním převodem na účet č. 236 675 071 / 0300.  

Variabilním symbolem (VS) je vždy registrační číslo Vašeho SDH (příklad 325001) nepoužívejte 

stará registrační čísla, která začínala 3407!  

http://www.oshps.cz/
http://www.oshps.cz/


Sbor, který má zřízen bankovní účet, provede úhradu členských příspěvků bezhotovostním 

převodem, do zprávy pro příjemce uvede počet dospělých a počet mladých hasičů (příklad 25 D, 5 

MH) a označením sboru, např. SDH Plasy – dokladem o zaplacení je příkaz k úhradě a následně 

výpis z bankovního účtu. 

Sbor, který nemá zřízen bankovní účet, provede úhradu členských příspěvků poštovní poukázkou 

typu A na kterékoliv poště, do zprávy pro příjemce uvede počet dospělých a počet mladých hasičů 

(příklad 25 D, 5 MH) a s označením sboru, např. SDH Plasy – dokladem o zaplacení je ústřižek 

poštovní poukázky, který se neodevzdává na kancelář OSH, tento doklad slouží hospodáři SDH do 

pokladny sboru!!! 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

Informace k připomínkovému řízení k návrhu nových 

stanov SH ČMS pro VI. sjezd SH ČMS 

 

Na webových stránkách SH ČMS byl zveřejněn návrh nových stanov SH ČMS pro VI. sjezd. Návrh 

je zveřejněn jednak v konečné podobě (černý tisk) a dále v podobě změn (černý a červený tisk). 

Připomínky lze posílat poštou na adresu Kanceláře SH ČMS nebo v elektronické podobě na email:   

stanovy@dh.cz  

 

S přihlédnutím k usnesení Shromáždění starostů OSH konaného dne 19. října 2019 bod č. 9: 

Shromáždění starostů OSH 

1. schvaluje po dopracování připomínek návrh změn Stanov SH ČMS pro VI. Sjezd SH ČMS  

2. schvaluje pracovní komisi pro přípravu nových stanov SH ČMS pro VI. Sjezd SH ČMS ve 
složení J. Slámečka, L. Janeba, R. Dudek, M. Němečková, J. Salivar, A. Maděra,   O. 
Lacina,   A. Pazdera,   J. Černý,  A. Minář,   L. Langmajer,   V. Maxa,   E. Steinerová,   J. 
Soural,  L. Zeman,  J. Fabiánová, V. Švubová, J. Polanský, J. Dumbrovský,  
J. Bochňák, J. Aulický, T. Švejdová, L. Deverová a J. Březinová 

3. ukládá Kanceláři SH ČMS  

a) zajistit zveřejnění návrhu změn stanov SH ČMS pro VI. Sjezd SH ČMS k vnitrosvazové diskusi – 
připomínkám, na webu dh.cz 

b) evidovat pro schválenou pracovní komisi doručené připomínky k návrhu nových stanov pro VI. 
Sjezd SH ČMS (mail stanovy@dh.cz) 

4. ukládá KSH a OSH vytvořit potřebné organizační podmínky pro zahájení, průběh a 
vyhodnocení vnitrosvazové diskuze - připomínkového řízení k návrhu nových stanov SH 
ČMS pro VI. Sjezd SH ČMS 

5. doporučuje OSH projednat a schválit souhrnné připomínky k návrhu nových stanov SH 
ČMS pro VI. Sjezd SH ČMS na shromáždění delegátů sborů 

6. doporučuje KSH projednat a schválit souhrnné připomínky k návrhu nových stanov SH 
ČMS pro VI. Sjezd SH ČMS na shromáždění delegátů OSH 

 
a) připomínkové řízení pro členy SH ČMS končí dnem 29. února 2020 

b) připomínkové řízení pro Okresní sdružení hasičů končí dnem 31. března 2020 

c) připomínkové řízení pro Krajská sdružení hasičů končí dnem 30. dubna 2020 

 

mailto:stanovy@dh.cz


 

 

Většina členů našich sborů nové členské průkazy má již vystaveny, tam kde je to ještě potřeba 

nebo je nutná výměna, požádejte písemně kancelář OSH o zhotovení členských průkazů. 

 

➢ PLASTOVÁ – výrobu zajišťuje kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH za cenu 10,-- Kč 

za kus. Tato forma členského průkazu může na žádost OSH obsahovat symbol EYCA – 

European Youth Card je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé, v ČR jej mohou získat 

mladí lidé ve věku 5 až 30 let. Držitelé těchto karet mohou využívat až 1 000 slev a výhod. 

Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, 

doprava, ubytování, stravování, nakupování, sport, služby či vzdělávání. V ČR je 

momentálně 30 000 držitelů těchto karet. Na tomto typu členského průkazu musí vždy být 

fotografie člena. Slevy související se symbolem EYCA platí maximálně po dobu 4 let. (pak 

je nutná výměna členského průkazu) 

➢ PAPÍROVÁ – výrobu zajišťuje kancelář OSH buď jako dočasnou (po dobu výroby plastové) 

nebo jako trvalou. Na tomto typu členského průkazu nemusí být fotografie člena. 

➢ VÝMĚNA členských průkazů byla zahájena od 1. 1. 2017 – a stále ještě mnohde probíhá… 

 

Fotografie členů je nutné na kancelář OSH zasílat pouze elektronicky ve formátu JPG tak, aby 

fotografie člena mohla být vložena do centrální evidence SDH. Ten, kdo má přístup do 

programu centrální evidence může fotografie vkládat sám!!! 

 

VSTUP do programu www.evidencesdh.cz – všem, kteří o tento přístup zažádají, bude 

přiděleno uživatelské jméno a heslo. Vše podléhá schválení výkonného výboru a osobním 

podepsáním prokazatelného seznámení s programem. Ten, kdo je uživatelem programu, přímo 

odpovídá za jeho případné zneužití!!! 

Od roku 2015 byla vytvořena nová řada registračních čísel členů. Tato čísla jsou uvedena 

v programu centrální evidence SDH. 

První trojčíslí značí kraj a okres, 2. trojčíslí je číslo SDH v rámci OSH a 3. trojčíslí je číslo 

člena v SDH. 

 

Pro objednání plastových členských průkazů je nutné důsledně vyplnit formulář, 

který najdete na webu OSH. Tento formulář se překlápí do programu pro 

výrobu plastových průkazů a je NUTNÉ, aby byl v této formě a ne jiné!!! 

Vyplnění sloupce EYCA Ano/Ne je důležité. Mladým hasičům se automaticky 

EYCA nedává, a proto je nutné tento sloupec mít vyplněný!!! 

Pro objednání papírových členských průkazů najdete rovněž objednávkový 

formulář na webu OSH – mnozí z Vás si papírové průkazy již objednalo a 

vyzvedlo. Cena papírového, zalaminovaného průkazu je pro všechny členy stejná 

tj. 10,-- Kč za kus. 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

OSH PLZEŇ-SEVER V ROCE 2020 
 

Leden     7. 1.     Únor                      11. 2. 

Březen   10. 3.     Duben             7. 4. 

Květen   12. 5.     Červen             23. 6. (veřejný VV) 

Září     8. 9.     Říjen             6. 10. 

Listopad  10. 11.     Prosinec          15. 12. 

http://www.evidencesdh.cz/


 

 

V průběhu měsíce ledna 2020 bude na webu OSH zveřejněn termínový kalendář jednání 

výkonných výborů na okresní, krajské a republikové úrovni pro Vaše včasné podávání návrhů 

na vyznamenání, a dále Vašich námětů a připomínek k práci orgánů na všech úrovních. 

 

Změny termínů jednání budou včas oznámeny a průběžně aktualizovány!!! 

 

 

PŘEHLED UDĚLENÝCH VYZNAMENÁNÍ 

ČLENŮM A SDH OSH PLZEŇ – SEVER ZA OBDOBÍ LEDEN – LISTOPAD 2019 

 

Čestné uznání OSH  87x   Čestné uznání KSH  10x 

Medaile ZPP   28x   Medaile sv. Floriána    6x 

Medaile ZZ   44x   Záslužná medaile OSH        4x 

Čestné uznání SH ČMS   7x                          Medaile za sport a výcvik    2x 

Medaile ZMZ    7x 

Titul ZH   p. Oldřich Horský – SDH Nýřany 

 

CENÍK pro udělovaná vyznamenání, platný od 1. 11. 2019 (sbor nebo okrsek 

hradí 1/3 ceny ocenění) 

 
Medaile 10 let 60,-- Kč  Stužky ČU OSH, KSH    40,-- Kč 

Medaile ZPP  75,-- Kč  Stužky za věrnost     30,-- Kč 

Medaile ZZ  75,-- Kč  Medaile sv. Florian   110,-- Kč 

Záslužná medaile OSH   100,-- Kč 

 

 
 

Na kanceláři je možnost zakoupení dalšího hasičského zboží a odborné literatury 

dle aktuální nabídky. 
 

 

 

 

ADRESA kanceláře OSH: 
 

SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Plzeň – sever 

Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň Jižní Předměstí 
 

IČ 497 74 417, Veřejný rejstřík Městského soudu v Praze - spisová značka L 30689 
 

www.oshps.cz, e-mail: oshps@oshps.cz, silhankova@oshps.cz 

 

telefon + fax: 377 270 333   mobil: 724 786 590 – starostka p. Foldová 

      e-mail: alenafoldova@seznam.cz 

      mobil: 792 779 414 – pracovnice p. Šilhánková 
 

 

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


Úřední hodiny kanceláře OSH Plzeň – sever: 
 

Pondělí 8,00 – 14,00      kancelář Plzeň 

Úterý  8,00 – 14,00      kancelář Plzeň 

Středa  8,00 – 12,00  12,30 – 15,30   kancelář Plzeň 

Čtvrtek 8,00 – 14,00      kancelář Plzeň 

Pátek  8,00 – 13,00      kancelář Plzeň 

 

Posledním úředním dnem v roce 2019 je středa, 18. prosince, prvním 

úředním dnem roku 2020 bude pondělí 6. ledna!!! 

 

 

 
 

V souladu se zákonem č. 89/2012Sb. Občanský zákoník jsou v rámci SH ČMS zřízeny pobočné 

spolky, kterými jsou sbory dobrovolných hasičů, okrsky, OSH, KSH, ústřední hasičské školy a 

Centrum hasičského hnutí. 

Pobočné spolky jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, 

zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném 

Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají povinnost vést účetnictví. Účetnictví se řídí zákonem č. 

563/1991Sb. 

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘEHLEDU O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH U 

POBOČNÝCH SPOLKŮ, KTERÉ VEDOU JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ: 
 

SDH a okrsky, které vedou jednoduché účetnictví, zveřejňují pouze PŘEHLED O MAJETKU A 

ZÁVAZCÍCH. 
 

Způsob zasílání podkladů pro zveřejnění: 
 

SDH a okrsky zapsané ve Veřejném rejstříku, které vedou jednoduché účetnictví, postupují 

takto: 

- vyplněný a podepsaný Přehled o majetku a závazcích zašle SDH nebo okrsek na OSH do konce 

května za předchozí kalendářní rok. 

- Přehled o majetku a závazcích zašlou tedy SDH a okrsky za rok 2019 na OSH do 31. 5. 2020 
 

Zveřejňování účetní závěrky u SDH a okrsků, zapsaných ve Veřejném rejstříku, které vedou 

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, postupují takto: 

- účetní závěrku tvoří: ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A PŘÍLOHA 

- vyplněné formuláře zašlou SDH a okrsky ve formátu PDF na kancelář OSH 

- Přehled + další přílohy budou tedy SDH a okrsky, které vedou podvojné účetnictví, odevzdávat 

na OSH za rok 2019 do 31. 5. 2020 

 

Celý Metodický pokyn starosty SH ČMS, č. 4 ze dne 25. 5. 2016 najdete na webu OSH 

v dokumentech výkonného výboru. 

Rovněž tak jsou ke stažení formuláře jak pro jednoduché, tak podvojné účetnictví. 

 

Kancelář OSH Vám nabízí technickou a konzultační pomoc po předchozí domluvě. 



 
 

Datum Pořadatel Název akce Místo 

25. 2. SH ČMS Praha Gala odpoledne hasičských sportů Svitavy 

15. 2.  SH ČMS Praha 25. reprezentační ples Benešov 

28. 3. OSH Plzeň-sever Shromáždění delegátů SDH Všeruby 

3. 4. SH ČMS Praha Školení hospodářů a porada vedoucích OORM Přibyslav 

18. 4. KSH PK Shromáždění delegátů OSH Lužany 

23. a 24. 4. SH ČMS Praha Předávání titulu Zasloužilý hasič Přibyslav 

25. 4. SH ČMS Praha Celostátní pouť hasičů sv. Hostýn 

9. 5.  OSH Plzeň-sever Memoriál Vendulky Fránové – dorost Plzeň 

23. – 24. 5. OSH Plzeň-sever Závěrečné kolo 48. ročníku hry Plamen ??? 

6. nebo 13. 

června  

OSH Plzeň-sever Okresní kolo v požárním sportu + O pohár 

starostky OSH PS 

??? 

12. června SH ČMS Praha Celorepublikové vyhodnocení soutěže POODM Litoměřice 

12. – 13. 6. SH ČMS Praha Hasičské slavnosti Litoměřice 

 KSH PK Krajské kolo hry Plamen Plzeň-jih 

 20. 6.  KSH PK Krajské kolo dorostu Tachov 

 KSH PK Krajské kolo v požárním sportu Klatovy 

26. – 28. 6. SH ČMS Praha MČR hry Plamen  Jihlava 

4. – 6. 7. SH ČMS Praha MČR dorostu  Zábřeh 

11. 7. SH ČMS Praha VI. sjezd SH ČMS Brno 

28. – 30. 8. SH ČMS Praha MČR v požárním sportu Ostrava 

 

Uvedené termíny soutěží jsou orientační, mohou se měnit. Tam kde není uvedeno místo nebo 

termín konání, bude oznámeno dodatečně.  

Aktualizace termínů bude zveřejňována na webových stránkách OSH! 

 

 

 
 

Vedle tradičních pojistných produktů, jako je komplexní majetkové a odpovědnostní 
pojištění občanů a podnikatelů, nabízí pojišťovna auto pojištění, zahrnující havarijní 
pojištění a povinné ručení, pojištění jednotek SDH obce, které bylo inovováno a 
zřizovatel JSDH má tak možnost sjednání až pětinásobku pojistných částek. 
 

O všech pojistných produktech Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. lze najít 
podrobné informace na webu – www.hvp.cz nebo na pobočce HVP, a.s. v Plzni, 
Purkyňova 27. 
Informace lze získat i u p. Františka Hanuse a p. Aleny Foldové – výhradních 
pojišťovacích agentů HVP, a.s. 
Stále se hledají noví spolupracující pojišťovací zástupci, kteří mohou kontaktovat 
pobočku v Plzni, kde jim budou podány vstupní informace. Pojďme společně pomoci 
pojišťovně, sobě ale i svému sboru!!! 
 

 

 

http://www.hvp.cz/

