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2. Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé,
rok 2015 navázal na přechozí čtyři ročníky, při jehož pořádání a organizaci jsme využili získané
zkušenosti k úspěšnému splnění cílů. Organizátorem a pořadatelem Ankety bylo sdružení Svatý Florián –
Dobrovolní hasiči roku, z. s., na kterém se aktivně podílely jeho členové. Spolupracujícími organizacemi
jsou zástupci HZS ČR, SHČMS, MHJ a ČHJ.
V průběhu pátého ročníku ankety se podařilo upevnit a stabilizovat organizační a propagační akce,
zejména průběh Roadshow po krajích České republiky, které byly jedním z nosných prvků informovanosti
jednotek a sborů dobrovolných hasičů o anketě a jejich partnerech. Velkou pozornost jsme věnovali právě
partnerské struktuře a nabídce reklamních a propagačních činností, které jsme poskytovali. Celková
úroveň pátého ročníky byla díky Generálnímu partnerovi, Hlavním Partnerům, Partnerům i Mediálním
partnerům hodnocena velmi kladně a úspěšně. Významný podíl zásluh mají také spolupracující
organizace a poskytnuté záštity Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství, asociace krajů ČR a
Jihomoravského kraje. Díky této široké a stabilní spolupráci podařilo zrealizovat jednu z největších akcí
zaměřených na podporu a propagaci dobrovolných hasičů celé České republiky a prezentovat je široké
veřejnosti.
Výrazným a viditelným prvkem v propagaci byl vyšší rozsah aktivit na sociálních sítích a závěrečné
vyhlášení výsledků ankety Dobrovolní hasiči roku 2015, které probíhalo v brněnské Laser Show Hall za
přítomnosti televizních kamer České televize. Na slavnostním vyhlášení, kterého se účastnili všichni
zástupci finalistů, byli za přítomnosti patronů ankety Ilony Čákové a Ondřeje Vetchého předána ocenění,
finanční i věcné ceny.
V závěru roku bylo z organizačních důvodů zřízeno jedno chráněné místo s administrativní pracovní
náplní. V průběhu celého roku bylo vyvíjeno maximální úsilí pro účelné a efektivní čerpání finančních
prostředků, minimalizaci nákladů a jejich přehlednost a transparentnost. Nad jejich čerpáním prováděli
kontrolu členové kontrolní komise.
Dalším úspěchem roku 2015 bylo rozhodnutí o udělení Ochranné známky k anketě Dobrovolní hasiči
roku, kterou jsme po dvouletém jednání obdrželi od Úřadu pro průmyslové vlastnictví.
Podpory, kterou společně poskytují všichni partneři, dárci a dobrovolní spolupracovníci, a 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 2015
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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 tato 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 významem.

4.2. Hlavní činnost spolku
Hlavní činností spolku byla organizace a realizace ankety Dobrovolní hasiči roku 2015, která byla
pátým. ročníkem v historii tohoto projektu. Jediným organizátorem byl Svatý Florián – Dobrovolní hasiči
roku, z. s. Akce probíhala pod záštitou Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství, Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Asociace krajů ČR a Jihomoravského kraje.
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.
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 tyto vždy zajišťovány s ohledem na maximální
efektivitu a kvalitu. Velká pozornost byla standardně věnována účelovosti vynakládaných finančních
prostředků, které byly díky osobnímu zapojení členů minimalizovány.
V rámci V. 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 byly finalistům předány
finanční šeky za celkem 1.250.000,- Kč a věcné dary v hodnotě 309.580,- Kč.
Dále bylo na základě dohody o administraci grantového řízení pro společnost Lesy České republiky, s. p.,
řešeno smluvní poskytnutí finančních darů jednotkám sborů dobrovolných hasičů za zásahy na lesních
porostech dle předem stanovených kritérií.
Z důvodu kladení většího důrazu na maximální plnění stanovených cílů a reklamního plnění pro partnery,
které znamenalo značný nárůst administrativní činnosti, bylo Výkonným výborem rozhodnuto o zřízení
chráněného místa s náplní administrativní práce, které se po schválení příslušným Úřadem práce a
výběrovém řízení podařilo v závěru roku obsadit. Od tohoto okamžiku má spolek jednoho zaměstnance.
Na vybavení zřízeného chráněného pracovního místa přispěl Úřad práce dotací ve výši 50 tis. Kč, která
byla využita zejména na pořízení IT techniky.
Pátý ročník ankety je hodnocen jako úspěšný, v rámci kterého se podařilo splnit všechny stanovené cíle
a poslání a prezentovat činnost dobrovolných hasičů široké veřejnosti na konkrétních příkladech jejich
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činnosti. V jejím průběhu nebyly zaznamenány žádné prohřešky proti stanovám spolku či nastaveným
pravidlům ankety.
Významnou událostí bylo rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví, ze dne 2. 12. 2015, které
rozhodlo o zápisu Ochranné známky na anketu Dobrovolní hasiči roku.

4.3. Vlastní hospodářská činnost
Hospodářkou činností spolu bylo poskytování reklamy a propagace prostřednictvím ankety Dobrovolní
hasiči roku 2015. V roce 2015 byla upevněna 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., Hlavními partnery byly společnosti NET4GAS, s. r. o.,
Lesy České republiky, s. p. a ČEPS, a. s. Partnery Ankety byla společnost Česká pošta, s. p., ČEZ, a. s.,
DCom, spol. s r. o., Ford Motor Company, s. r. o., GINA Software s. r. o., Brnocar a. s., BISON
spotrswear, s.r.o., ZPMV a Vítkovice Tours s. r. o. Mediálními partnery byla Česká televize, Vltava Labe
Press, a. s., Rádio Impuls, Časopis 112, Hasičské noviny a webový portál Požáry. CZ a Fire TV.
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 30 roadshow po krajských akcích dobrovolných hasičů, kde byly prostřednictvím
reklamních nosičů a tiskovin propagováni partneři akce. Byly realizovány celkem 3 tiskové konference a
byly vydány 4 tiskové zprávy s logy partnerů.
Mediaplán ankety byl opět 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 zajišťovaly také
sponzorské vzkazy vysílané nově na Rádiu Impuls.
Závěr mediálního plánu byl postaven na prezentaci jmen a značek partnerů ankety v průběhu
slavnostního vyhlášení výsledků, které probíhalo v brněnské Laser Show Hall za přítomnosti cca 500
hostů. Zástupci partnerů se ujali role předávajících ocenění vítězným jednotkám a sborům. Celý večer
probíhal za přítomnosti televizních kamer České televize. Stejně jako v loňském roce se jednalo o
společnou výrobu televizního pořadu, který byl odvysílán jako zábavný pořad na ČT2. Součástí bylo
zajištění odvysílání sponzorského vzkazu před a po pořadu a propagace partnerů v průběhu pořadu.
Režisérem večera a pořadu byl pan Roman Petrenko s jeho týmem, který pro Českou televizi tvoří
zábavné pořady jako např. Stardance. Provedení a kvalita scény a programu večera byla přítomnými
zástupci hostů a partnerů hodnocena velmi pozitivně.
Největší podíl nákladů na zajištění průběhu ankety pak připadl právě na zajištění tohoto slavnostního
vyhlášení výsledků ankety.

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

4.5. Výhled
Spolek bude nadále rozvíjet a posilovat aktivity na podporu činnosti dobrovolných hasičů prostřednictvím
pořádání Ankety Dobrovolní činnosti roku. V provozní oblasti bude i nadále pozornost věnována efektivitě
čerpání finančních prostředků a minimalizaci výše nákladů.
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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:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
E-mail:

Zubatého 1, 614 00 Brno
01905872
CZ01905872
261103710/0300
info@sf-dhr.cz

K naplnění svého poslání využívá výhradně zákonných možností a způsobů poutajících 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
Sádky 372
664 43 Želešice
T: 606 644 732
E: prezident@sf-dhr.cz

Ing. Václav Špéra
Díly 1202
696 11 Mutěnice
T: 724 180 100
E: jednatel@sf-dhr.cz

Ing. Michal Hlavička
Sluneční 207
666 03 Hradčany
T: 607 788 587

K 31. 12. 2015 měl spolek 8 platných členů.
Členům spolku ani zástupcům statutárních orgánů nebyly vypláceny žádné odměny ani mzda.
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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 2015
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 2016

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Michal Hlavička
manažer spolku

Osoby odpovědné za výroční zprávu spolku SF-DHR, z. s. za rok 2015
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
prezident spolku

Ing. Václav Špéra
jednatel spolku

Výroční zpráva 2015 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.

6. Finanční zdroje
6.1. Účetní závěrka
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6.2. Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015
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 2015 vlastní
hospodářskou činnost, která spočívala především v dobrovolném zapojení členů do příprav a
organizace slavnostního vyhlášení výsledků Dobrovolných hasičů 2015 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: 1
Výše závazků:
Výše pohledávek:

0,- Kč
1.094.721,- Kč

Ke dni zpracování účetní závěrky byly všechny závazky i pohledávky vypořádány.
Další významné informace
V závěru roku došlo na základě rozhodnutí Výkonného výbor u k vytvoření a obsazení jednoho
chráněného pracovního místa.
Následné události
Po rozvahovém dni nenastali žádné události, které by měly významný dopad na SF-DHR, z. s., nebo
jeho činnost.
22. 6. 2016

Ing. Jiří Bezděk
prezident spolku

Ing. Václav Špéra
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:
Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, konkrétně:
Drahoslavu Rybovi, generálnímu řediteli
Miloši Svobodovi, náměstkovi GŘ HZS ČR
Slavomíru Bellovi, náměstkovi GŘ HZS ČR
Františku Zadinovi, náměstkovi GŘ HZS ČR
Monice Němečkové ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Zdeňku Milanovi z Moravské hasičské jednoty
Vasilu Silvestru Pekarovi z České hasičské jednoty
Ministru vnitra, Milanu Chovancovi
Ministru zemědělství, Mariánu Jurečkovi
Michalu Haškovi, předsedovi Asociace krajů ČR a hejtmanovi Jihomoravského kraje
za poskytnutí osobních záštit.
Partnerům akce
RWE Distribuční služby, s. r. o., a RWE Česká republika a. s., NET4GAS, s. r. o., Lesy České republiky, s.
p. a ČEPS, a. s. Partnery Ankety byla společnost Česká pošta, s. p., ČEZ, a. s., DCom, spol. s r. o., Ford
Motor Company, s. r. o., GINA Software s. r. o., Brnocar a. s., BISON sportswear, s.r.o., ZPMV a Vítkovice
Tours s. r. o.
Mediálním partnerů
Česká televize, Vltava Labe Press, a. s., Český rozhlas, Časopis 112, Hasičské noviny a webový portál
Požáry. CZ a Fire TV.

S upřímným poděkováním
Ing. Jiří Bezděk
prezident spolku

Výroční zpráva 2015 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.

Výsledky ankety Dobrovolní hasiči roku 2015

JSDHO

jih Moravy

sever Moravy

východ Čech

střed-sever Čech

jih-západ Čech

1. místo

JSDHO Sněžné

JSDHO Kostelec na
Hané

JSDHO Jevíčko

JSDHO Nepomuk

2. místo

JSDHO Drnovice

JSDHO Jablůnka

JSDHO Kněžmost

JSDHO Chodov

3. místo

JSDHO Adamov

JSDH Městys Brodek
u Prostějova

JSDHO Olešnice v
Orlických horách
JSDHO Dolní
Dobrouč

JSDHO Lysá nad
Labem

JSDHO Košťany

JSDHO Ostrov

4. místo

JSDHO Nové Veselí

JSDHO Bílovec

JSDHO Skuteč

JSDHO Březové Hory

JSDHO Žlutice

5. místo

JSDH Městys
Drnholec

JSDHO Poličná

SDH

jih Moravy

sever Moravy

východ Čech

střed-sever Čech

jih-západ Čech

1. místo

HS Hrušky

SDH Karlovice

SDH Chrudim

SDH Senohraby

SDH Střelské Hoštice

2. místo

SDH Velké Meziříčí

SDH Klimkovice

SDH Malé
Svatoňovice -

SDH Háj u Duchcova

SDH Borovany

3. místo

SDH Jabloňany

SDH Nošovice

SDH Jevíčko

SDH Přestavlky u
Čerčan

SDH Zvíkovec

4. místo

SDH Bezděčín

SDH Velký Újezd

SDH Příšovice

SDH Kněžmost

SDH Nepomuk

5. místo

SDH Košetice

SDH Senice na Hané

SDH Nepolisy

SDH Vědomice

SDH Plesná

JSDHO Horní Maršov JSDHO Velké Zboží

JSDHO Chotěšov

