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2. Úvodní slovo   
     
   
Vážení a milí přátelé, 
 
       rok 2014 byl z pohledu plnění a zajišťování cílů rokem, ve kterém se opět podařilo 
posunout Anketu o značný kus kupředu. Jediným organizátorem a pořadatelem Ankety 
bylo sdružení Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., na kterém se aktivně podílely 
zástupci HZS ČR, SHČMS, MHJ a ČHJ.  Na počátku roku došlo na základě novely 
Občanského zákoníku k převodu formy zájmového sdružení z původního „občanského 
sdružení“ na nový „zapsaný spolek“, který je registrován v rejstříku spolků u Krajského 
soudu v Brně.  
 
  Čtvrtý ročník ankety, který se uskutečnil v roce 2014, je rokem, kdy se podařilo 
realizovat několik nových prvků podporující propagaci dobrovolných hasičů a oslovit 
řadu nových partnerů díky kterým se podařilo zrealizovat jednu z největších akcí 
zaměřených na podporu a propagaci dobrovolných hasičů celé České republiky. 
 
   Zapojení nových partnerů, umožnilo nejen zvýšit propagaci činnosti dobrovolných 
hasičů, ale zejména poskytnout vítězným jednotkám a sborům ocenění s finančními a 
věcnými dary pro rozvoj jejich činnosti. Zapojení „Patronů ankety, kterými je Ondřej 
Vetchý a Ilona Csáková posílilo vnímání této oblasti u laické veřejnosti, které vyvrcholilo 
vyhlášením výsledků ankety, vysílané také formou záznamu Českou televizí. 
 
  V průběhu celého roku bylo vyvíjeno maximální úsilí pro účelné a efektivní čerpání 
nákladů, jejich přehlednost a transparentnost.  
 
  Podpory, kterou společně poskytují všichni partneři, dárci a dobrovolní 
spolupracovníci, která přispívá k dosažení našeho poslání, si velice vážíme. 
 
      S úctou 
 
      
       
            
  
                                                                           

 Ing. Jiří Bezděk  
            prezident spolku 
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3. Zpráva Kontrolní komise o kontrolní činnosti 
v roce 2014  
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4. Zpráva o činnosti 
 

4.1. Poslání 

 
Posláním spolku Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s., je příprava, zajištění a 
realizace ankety „Dobrovolní hasiči roku“, jejímž cílem je najít a prezentovat nelepší 
jednotky a sbory dobrovolných hasičů za provedené zásahy a činnost v daném období. 
Součástí tohoto poslání je propagace samotné existence a činnosti dobrovolných 
hasičů. Za tímto účelem spolek navazuje vztahy s potencionálními partnery akce a 
zajišťuje finanční prostředky, které jsou použity jak na pokrytí nákladů na realizaci 
ankety, tak a to zejména na finanční dary a ocenění pro vítěze ankety.  
 
Spolek se zapojením veřejnosti do finálové části projektu, ve kterém hlasuje o pořadí 
umístění přihlášených jednotek a sborů, podílí se na rozvoji dobrých vztahů mezi 
hasičskou a laickou veřejností. Posiluje pozitivní vnímání poslání profesionálních i 
dobrovolných hasičů. Srozumitelnou a praktickou formou seznamuje veřejnost 
s rozsahem jejich práce a jejich důležitosti. 
 

 

4.2. Hlavní činnost spolku 

 
     Hlavní činností byla organizace a realizace ankety Dobrovolní hasiči roku 2014, 
která byla IV. ročníkem v historii tohoto projektu. Jediným organizátorem byl Svatý 
Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s. Akce probíhala pod záštitou Ministerstva vnitra, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky a šesti krajů České republiky. Na 
přípravě a průběhu spolupracují tři základní sdružení dobrovolných hasičů, kterými je 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota a Česká hasičská 
jednota. Tato spolupráce je upravena v rámci sepsané Dohody o spolupráci. 
Doprovodnou akcí k anketě byla fotografická soutěž „HASIČI OBJEKTIVEM 2014“. 
  
  Průběh akce se řídí dle nastavených podmínek a „Pravidly ankety“, které byly veřejně 

dostupné na webových stránkách ankety www.adhr.cz. Za jejich stanovení a 
dodržování odpovídá tzv. Odborná komise složená se zástupců organizátora akce, 
zástupců sdružení dobrovolných hasičů, a zástupců profesionálních hasičů.  
 
  Hlavní činnost byla zajišťována členy spolku bez nároku na honorář. Členové spolku 
zajišťovali jednotlivé úkoly dle jejich možností a schopností, tak, aby byly vždy 
zajišťovány s ohledem na maximální efektivitu a kvalitu. Velká pozornost byla věnována 
účelovosti vynakládaných nákladů, které byly díky osobnímu zapojení členů 
minimalizovány. 
 
  V rámci IV. ročníku ankety bylo v souladu se stanovenými pravidly oceněno 15 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a 15 sborů dobrovolných hasičů vybraných 
Odbornou porotou, jejichž pořadí vzešlo z veřejného hlasování. Na základě výsledků 
vlastní hospodářské činnosti bylo finalistům vyplaceno formou finančních darů celkem 
1.270.000,- Kč a formou věcných darů 213.782,- Kč a od partnera akce další věcné 
dary v hodnotě 200.000,- Kč. Celková hodnota tedy činila 1.673.782,- Kč. 
 
  Největší podíl nákladů na zajištění průběhu ankety bylo zajištění samotného 
slavnostního vyhlášení výsledků ankety, které proběhlo zábavnou formou v Městském 
divadle Brno a ze které byl pořízen televizní záznam. Další významnou položkou bylo 
zajištění webových stránek ankety, které jsou klíčové pro zajištění řádného průběhu 
ankety.  
 

http://www.adhr.cz/


 Výroční zpráva 2014 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s. 

  Čtvrtý ročník ankety byl díky vlastní organizaci a novým komunikačním prvkům 
hodnocen jako nejúspěšnějším ročníkem, v rámci kterého se podařilo splnit všechny 
stanovené cíle a poslání a prezentovat činnost dobrovolných hasičů široké veřejnosti na 
konkrétních příkladech jejich činnosti. V jejím průběhu nebyly zaznamenány žádné 
prohřešky proti stanovám spolku či nastaveným pravidlům ankety 
 
 

4.3. Vlastní hospodářská činnost 

       
Hospodářkou činností spolu bylo poskytování reklamy a propagace prostřednictvím 
ankety Dobrovolní hasiči roku 2014. V roce 2014 byla významným způsobem rozšířena 
partnerská spolupráce v oblasti reklamy i mediální podpory. V rámci ankety byly 
poskytovány reklamní a propagační služby Partnerům Ankety. Generálním partnerem 
byla společnost RWE Distribuční služby, s. r. o., a Hlavními partnery byly společnosti 
NET4GAS, s. r. o., Česká pošta, s. p., Lesy České republiky, s. p. a ČEPS, a. s. 
Partnery Ankety byla společnost DCom, spol. s r. o., GINA Software s. r. o., Brnocar a. 
s., a  ABAS IPS Managemet s. r. o., ZPMV, Vítkovice Tours s. r. o., Benzina, s. r. o. 
Mediálními partnery byla Česká televize, Vltava Labe Press, a. s., Český rozhlas, 
Časopis 112, Hasičské noviny a webový portál Požáry. cz. 
 
V průběhu ankety bylo využíváno několik propagačních kanálů. Jedním z hlavních bylo 

poskytování reklamy a propagace na webových stránkách ankety www.adhr.cz a na 
facebookovém profilu ankety. Dále bylo realizováno 28 roadshow po krajských akcích 
dobrovolných hasičů, kde byly prostřednictvím reklamních nosičů a tiskovin 
propagováni partneři akce. 
Byly realizovány celkem 3 tiskové konference a bylo vydáno 5 tiskových zpráv s logy 
partnerů 
 
Mediaplán ankety byl zaměřen zejména na měsíce květen, červen, září a říjen. V tomto 
období byla propagace zajišťována zejména prostřednictvím inzerce v tištěných 
médiích, kde byla nejvíce zastoupena spolupráce s Deníkem a dále pak webové portály 
mediálních partnerů. Velkou část zajišťovali také sponzorské vzkazy vysílané na stanici 
Český rozhlas Dvojka a na regionálních stanicích Českého rozhlasu.  
 
Závěr mediálního plánu byl postaven na prezentaci jmen a značek partnerů ankety 
v průběhu slavnostního vyhlášení výsledků, které probíhalo v Městském divadle Brno 
za přítomnosti cca 700 hostů. Zástupci partnerů se ujali role předávajících ocenění 
vítězným jednotkám a sborům. Celý večer probíhal za přítomnosti televizních kamer 
České televize. Jednalo se o společnou výrobu televizního pořadu, který byl odvysílán 
15. 11. 2014 na ČT1. Součástí bylo zajištění odvysílání sponzorského vzkazu před a po 
pořadu a propagace partnerů v průběhu pořadu.   
 

4.4. Následné události 

Po rozvahovém dni nenastali žádné události, které by měly významný dopad na SF-
DHR, z. s., nebo jeho činnost. 
 

4.5. Výhled 

Spolek bude nadále rozvíjet a posilovat aktivit na podporu činnosti dobrovolných hasičů 
prostřednictvím pořádání Ankety Dobrovolní činnosti roku. V provozní oblasti bude i 
nadále pozornost věnována efektivitě a výši nákladů. 
 
 
 
 
 
 

http://www.adhr.cz/
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5. Údaje o spolku 
 

5.1. Základní údaje o spolku 

 
Spolek Svatého Floriána - Dobrovolní hasiči roku, zapsaný spolek, je zapsán v rejstříku 
spolků u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 17638. 
 
Sídlo:  Zubatého 1, 614 00  Brno 
IČ: 01905872 
DIČ: CZ01905872 
Číslo účtu:  261103710/0300 
E-mail:  info@sf-dhr.cz 
 
K naplnění svého poslání využívá výhradně zákonných možností a způsobů poutající 
zájem cílové skupiny, kterou tvoří široké spektrum veřejnosti (zejména dospělí).  
 
Působení politických stran nebo prosazování jejich vlivu v rámci spolku je na základě 
stanov spolku zásadně nepřípustné. Organizace má charakter nepolitického kulturně 
společenského sdružení, které považuje za své právo a povinnost podílet se aktivně na 
veřejném životě. 
 
 

5.2. Statutární orgán 

 
    V souladu s platnými právními předpisy a stanovami spolku Svatý Florián - 
Dobrovolní hasiči roku, z. s., je jeho nejvyšším orgánem Členská schůze. 
 
  Členská schůze je orgánem spolku Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s., který 
rozhoduje o zásadních otázkách, týkajících se koncepce strategie a činnosti spolku. 
 
  Výkonným orgánem spolku je Výkonný výbor, který řídí činnost spolku v období mezi 
členskými schůzemi. 
 
  Na základě platných stanov je oprávněný za spolek jednat a činit právní úkony jeho 
prezident, jednatel nebo manažer spolku.  
 
 
Prezident spolku:  Jednatel spolku: Manažer spolku: 
 
Ing. Jiří Bezděk  Ing. Václav Špéra Ing. Michal Hlavička 
Sádky 372   Díly 1202  Sluneční 207 
664 43 Želešice   696 11  Mutěnice 666 03 Hradčany 
T: 606 644 732  T: 724 180 100  T: 607 788 587 
E: prezident@sf-dhr.cz E: jednatel@sf-dhr.cz  
 
 
K 31. 12. 2014 měl spolek 8 platných členů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jiri.pelikan@firebrno.cz
mailto:jednatel@sf-dhr.cz


 Výroční zpráva 2014 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s. 

5.3. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření 
účetní závěrky 

 
 

Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky SF-DHR, 
z. s., za období 2014 je: 
 
AUDIT Brno, spol. s r. o. 
Příkop 6  
602 00 Brno 
IČ: 262 43 709 
DIČ: CZ26243709 
Oprávnění KA ČR č. 373 
Zastoupený: Ing. Vladimírem Bobkem, jednatelem 
 
 
 
V Brně dne 22. června 2015 
 
 
 
Osoba odpovědná za účetnictví 
 
 
 
 
 
Ing. Michal Hlavička 
manažer spolku 
 
 
 
 
 
Osoby odpovědné za výroční zprávu spolku SF-DHR, z. s. za rok 2014 
Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají 
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné 
posouzení činnosti spolku, nebyly opomenuty či zkresleny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Bezděk    Ing. Václav Špéra 
prezident spolku    jednatel spolku 
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6. Finanční zdroje 

6.1. Účetní závěrka 

 

Číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

b 1 2

A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1 0 0

I. (012) 2

(013) 3

(014) 4

(018) 5

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

Součet ř. 2 až 8 9 0 0

II. Pozemky (031) 10

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11

Stavby (021) 12

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14

Základní stádo a tažná zvířata (026) 15

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

20 0 0

III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

Půjčky organizačním složkám (066) 24

Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25

Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

28 0 0

Sestaveno dne:                       Razítko:                          Podpisový záznam statutárního orgánu:

22.06.2015

Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2014
(v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

Svatý Florián - Dobrovolní 

hasiči roku, z. s.

614 00

A K T I V A

IČO Zubatého 685/1

019 05 872 Brno

a

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek

Součet ř. 10 až 19

Dlouhodob

ý finanční 

majetek

Součet ř. 21 až 27
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Číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

b 1 2

IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

Oprávky k softwaru (073) 30

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 

majetku (078) 32Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 

majetku (079) 33

Oprávky k stavbám (081) 34

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 

movitých věcí (082) 35

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

40 0 0

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 50 659

I. Materiál na skladě (112) 42

Materiál na cestě (119) 43

Nedokončená výroba (121) 44

Polotovary vlastní výroby (122) 45

Výrobky (123) 46

Zvířata (124) 47

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

Zboží na cestě (139) 49

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50

51 0 0

II. Odběratelé (311) 52 254

Směnky k inkasu (312) 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55

Ostatní pohledávky (315) 56

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a 

veřejného zdravotního pojištění (336) 58

Daň z příjmů (341) 59

Ostatní přímé daně (342) 60

Daň z přidané hodnoty (343) 61 4

Ostatní daně a poplatky (345) 62

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64

2

Součet ř. 29 až 39

Zásoby

Součet ř. 42 až 50

Pohledávky

a

Oprávky k 

dlouho- 

dobému 

majetku
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Číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

b 1 2

II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

Jiné pohledávky (378) 68

Dohadné účty aktivní (388) 69

Opravná položka k pohledávkám (391) 70

71 0 258

III. Pokladna (211) 72 50 8

Ceniny (213) 73

Bankovní účty (221) 74 393

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

Ostatní cenné papíry (256) 77

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

Peníze na cestě (+/-261) 79

Součet ř. 72 až 79 80 50 401

IV. Náklady příštích období (381) 81

Příjmy příštích období (385) 82

Kursové rozdíly aktivní (386) 83

Součet ř. 81 až 83 84 0 0

ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 50 659

Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 150 1 977

a

Pohledávky

3

Součet ř. 52 až 69 minus 70

Krátkodobý 

finanční 

majetek

Jiná aktiva 

celkem
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Číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

d 3 4

A. Vlastní zdroje   č.90 + 94 86 37 409

1. Vlastní jmění (901) 87

Jmění Fondy (911) 88

Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního 

majetku a závazků (921) 89

Součet ř. 87 až 89 90 0 0

2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X 372

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 37 X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 37

Součet ř. 91 až 93 94 37 409

B. Cizí zdroje    ř.96 + 104 + 128 + 132 95 13 250

1. Rezervy (941) 96

2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97

Vydané dluhopisy (953) 98

Závazky z pronájmu (954) 99

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101

Dohadné účty pasivní (389) 102

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103

Součet ř. 97 až 103 104 0 0

3. Dodavatelé (321) 105

Směnky k úhradě (322) 106

Přijaté zálohy (324) 107

Ostatní závazky (325) 108 10 180

Zaměstnanci (331) 109

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111

Daň z příjmů (341) 112 70

Ostatní přímé daně (342) 113

Daň z přidané hodnoty (343) 114

Ostatní daně a poplatky (345) 115

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117

Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 118

Závazky k účastníkům sdružení (368) 119 3

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120

Jiné závazky (379) 121

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122

Eskontní úvěry (232) 123

Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124

Vlastní dluhopisy (255) 125

Dohadné účty pasivní (389) 126

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127

Součet ř.105 až 127 128 13 250

5. Výdaje příštích období (383) 129

Výnosy příštích období (384) 130

Kursové rozdíly pasivní (387) 131

Součet ř. 129 až 131 132 0 0

ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 50 659

Kontrolní číslo (ř.86 až 133) 998 200 2 636

4

Dlouhodobé 

závazky 

Krátkodobé 

závazky 

Jiná pasiva

P A S I V A 

c

Výsledek 

hospodaření
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hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

74 56 0 130

501 1 74 40 114

502 2

503 3 16 16

504 4

358 1 061 0 1 419

511 5

512 6 33 33

513 7 134 134

518 8 224 1 028 1 252

40 0 0 40

521 9 40 40

524 10

525 11

527 12

528 13

1 0 0 1

531 14

532 15

538 16 1 1

1 270 0 0 1 270

541 17

542 18

543 19

544 20

545 21

546 22 1 270 1 270

548 23

549 24

k 31.12.2013
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

Svatý Florián - Dobrovolní 

hasiči roku, z. s.
IČO

Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 504/2002 

Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo účtu Název ukazatele
Číslo 

řádku

Činnosti

Zubatého 685/1

019 05 872 Brno

614 00

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Prodané zboží

II. Služby celkem

Opravy a udržování

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

III. Osobní náklady celkem

Ostatní daně a poplatky

V. Ostatní náklady celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky celkem

Daň silniční

Daň z nemovitostí

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

1

Odpis nedobytné pohledávky

Úroky 

Kursové ztráty

Dary
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hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

0 0 0 0

551 25

552 26

553 27

554 28

556 29

559 30

214 0 0 214

581 31

582 32 214 214

0 0 0 0

595 33

1 957 1 117 0 3 074

0 1 787 0 1 787

601 1

602 2 1 787 1 787

604 3

0 0 0 0

611 4

612 Změna stavu zásob polotovarů 5

613 Změna stavu zásob výrobků 6

614 7

0 0 0 0

621 Aktivace materiálu a zboží 8

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 9

623 10

624 11

0 0 0 0

641 12

642 13

643 14

644 15

645 16

648 Zúčtování fondů 17

649 18

Číslo účtu Název ukazatele
Číslo 

řádku

Činnosti

Prodaný materiál

Tvorba rezerv

Tvorba opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 

celkem

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku

Prodané cenné papíry a podíly

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami

Poskytnuté členské příspěvky      

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

Dodatečné odvody daně z příjmů

III. Aktivace celkem

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Změna stavu zásob nedokončené výroby

Změna stavu zvířat

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

2

Platby za odepsané pohledávky

Úroky

Kursovné zisky

Jiné ostatní výnosy

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

IV. Ostatní výnosy celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále
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hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

0 0 0 0

652 19

653 20

654 21

655 22

656 23

657 24

659 25

1 729 0 0 1 729

681 26

682 27 1 728 1 728

684 28 1 1

0 0 0 0

691 29

1 729 1 787 0 3 516

-228 670 0 442

591 Daň z příjmů 65 70 70

-228 600 0 372

999 10 602 10 052 0 20 654

Sestaveno dne:                        Razítko:                                 Podpisový záznam statutárního orgánu:

22.06.2015

Číslo účtu Název ukazatele
Číslo 

řádku

Činnosti

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Zúčtování rezerv

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Zúčtování opravných položek

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

VII.  Provozní dotace celkem

Provozní dotace

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

VI. Přijaté příspěvky celkem

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

3

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

Kontrolní číslo
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6.2. Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014 

 
 

Všeobecné informace 
Zájmový spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku zahájila svoji činnost 
v druhé polovině roku 2013. Dle platných stanov spolku bylo hlavní činností 
organizace ankety „Dobrovolní hasiči roku“ a propagace činností profesionálních i 
dobrovolných hasičů. Podstata projektu spočívá v nalezení, ověření a následném 
ocenění jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a sborů dobrovolných hasičů 
nebo hasičských sborů a podpora jejich činnosti formou finančních a věcných darů 
za jejich profesionální zásahy a aktivitu v oblasti prevence. 
 
Činnost hospodářská 
K dosažení a podpoře hlavní činnosti spolku vyvíjeli jeho členové v průběhu roku 
2014 vlastní hospodářskou činnost, která spočívala především v dobrovolném 
zapojení členů do příprav a organizace slavnostního vyhlášení výsledků 
Dobrovolných hasičů 2014 a poskytnutí reklamní a propagační činnosti partnerů 
projektu. V této souvislosti byly vyvíjeny propagačních a prezentačních aktivity, 
byly pořádány společenských akce. 
 
Účetní metody: dle platných účetních standardů, vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
 
Počet zaměstnanců: 0 
 
Výše závazků: 180.000,- tis. Kč 
 
Výše pohledávek: 258.000,- tis. Kč 
 
 
Ke dni zpracování účetní závěrky byly všechny závazky i pohledávky vypořádány. 
 
 
Další významné informace 
Na počátku roku 2014 došlo na základě platného Občanského zákoníku ke změně 
charakteru organizace ze sdružení na spolek. Současně  byl změněn název na 
Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., který je zapsán v rejstříku spolků u 
Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou L 17638. 
 
Následné události 
Po rozvahovém dni nenastali žádné události, které by měly významný dopad na 
SF-DHR, z. s., nebo jeho činnost. 
 
 
22. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Bezděk   Ing. Václav Špéra 
prezident spolku   jednatel spolku 
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7. Zpráva nezávislého auditora 
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8. Poděkování  
 
  
Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, zapsaný spolek, děkuje všem, kteří fyzicky, 
formou záštit nebo finančních či věcných prostředků podpořily aktivity spolku a umožnili 
tak úspěšné splnění všech jeho výše uvedených úkolů a cílů. 
 
 
Jmenovitě děkujeme: 
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, jmenovitě:    
Drahoslavu Rybovi, generálnímu řediteli 
Miloši Svobodovi, náměstkovi GŘ   
Slavomíru Bellovi, náměstkovi GŘ 
 
Monice Němečkové ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  
Zdeňku Milanovi z Moravské hasičské jednoty  
Vasilu Silvestru Pekarovi z České hasičské jednoty 
 
Ministru vnitra, panu Milanu Chovancovi, Ministryni pro místní rozvoj, paní Věře Jourové 
a Ministru zemědělství, panu Mariánu Jurečkovi za poskytnutí osobních záštit. 
 
Partnerům akce 
RWE Distribuční služby, s. r. o., a RWE Česká republika a. s., NET4GAS, s. r. o., 
Česká pošta, s. p., Lesy České republiky, s. p. a ČEPS, a. s. Partnery Ankety byla 
společnost DCom, spol. s r. o., GINA Software s. r. o., Brnocar a. s., a  ABAS IPS 
Managemet s. r. o., ZPMV, Vítkovice Tours s. r. o., Benzina, s. r. o.  
 
Mediálním partnerů  
Česká televize, Vltava Labe Press, a. s., Český rozhlas, Časopis 112, Hasičské noviny 
a webový portál Požáry. cz. 
 
Hejtmanům za poskytnutí záštity 
Josefu Novotnému z Karlovarského kraje 
Michalu Haškovi z Jihomoravského kraje 
Josefu Říhákovi ze Středočeského kraje 
Milanu Chovancovi z Plzeňského kraje  
Oldřichu Bubeníčkovi z Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 
 
    S upřímným poděkováním 
 
       Ing. Jiří Bezděk 
       prezident spolku 
 
 
 
      
 
 
 
 
 


