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2. Úvodní slovo
Vážení příznivci dobrovolných hasičů,
rok 2018 byl z pohledu naplnění poslání a cílů spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku,
rokem úspěšným. Členská základna byla personálně stabilní a v průběhu roku došlo k navýšení
o jednoho člena, který byl dlouholetým spolupracovníkem spolku. Hlavním posláním spolku bylo
v souladu se stanovami pořádání ankety Dobrovolní hasiči roku, který je jejím jediným
pořadatelem. V roce 2018 se tak uskutečnil již osmý ročník. Na průběhu ankety aktivně
spolupracovali organizace a zástupci HZS ČR, SHČMS, MHJ a ČHJ a své záštity anketě poskytl
také Ministr vnitra.
Hlavní úsilím spolku byla prezentace činnosti dobrovolných hasičů široké veřejnosti, šíření
osvěty o jejich nepostradatelném zapojení v rámci IZS a jejich ocenění prostřednictvím ankety
Dobrovolní hasiči roku. Patrony Ankety byla Ilona Csáková a Ondřej Vetchý. V roce 2018 bylo u
příležitosti 100. výročí vzniku samostatného českého státu v kategorii sbory dobrovolných hasičů
vypsáno speciální téma. Osmý ročník ankety byl, se 170 přihlášenými jednotkami a sbory,
ročníkem s největším počtem podaných platných přihlášek. Velkou pozornost jsme tradičně
věnovali partnerské struktuře a nabídce reklamních a propagačních činností. Všechny smluvní
závazky a plnění vůči partnerům Ankety byly dodrženy a řádně splněny. Oproti roku 2017 došlo
k rozšíření partnerské struktury. Významný podíl na průběhu Ankety mají také spolupracující
organizace. Díky této široké a stabilní spolupráci proběhla realizace jedné z největších akcí
zaměřených na podporu a propagaci dobrovolných hasičů celé České republiky v souladu
s pravidly a očekáváním.
Závěrečné vyhlášení výsledků ankety Dobrovolní hasiči roku 2018, se poprvé uskutečnilo
v pavilonu A1 brněnského výstaviště. Tyto prostory byly vybrány s ohledem na dostupnost a
prostorové možnosti dle požadavků produkčního štábu České televize, která slavnostní
vyhlášení vysílala formou záznamu. Všechny finanční i věcné ceny se podařilo předat finalistům
večera do konce kalendářního roku 2018.
S ohledem na vypršení pracovní smlouvy na dobu určitou jediného zaměstnance spolku proběhl
v závěru výběr vhodných kandidátů na uvolněné místo, které se doposud nepodařilo obsadit
vhodným uchazečem. Spolek prošel v průběhu roku několika kontrolami z řad finančního úřadu,
správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny. Kontroly neshledaly žádná pochybení a
nebyly uděleny žádné pokuty nebo nápravná opatření. Trvalým úsilím členů byla minimalizace
nákladů a jejich přehlednost a transparentnost. Nad jejich čerpáním prováděli kontrolu členové
kontrolní komise. Vedení účetnictví spolku na základě smluvního vztahu zajišťovala účetní
společnost Cassay & Co.Accounting & TAX s.r.o. A stejně jako v předchozích letech prošlo
hospodaření spolku odborným auditem.
Závěrem děkuji členům našeho spolku, patronům Ankety, všem partnerům a spolupracujícím
organizacím i všem, kteří se podíleli na dosažení stanovených cílů. Zejména patří naše
poděkování dobrovolným hasičům za jejich činnost.
S úctou

Ing. Jiří Bezděk
prezident spolku
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3. Zpráva Kontrolní komise o kontrolní činnosti v roce 2018
Kontrolní komise spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku (dále jen SF-DHR, z. s.) pracovala
v roce 2018 ve shodném tříčlenném složení jako v předešlém účetním období a v souladu
s platnými stanovami spolku. Kontrolní komise tak plynule navázala na předešlá kontrolovaná
období.
V průběhu kalendářního roku 2018 kontrolní komise dohlížela na výkon a působnost výkonného
výboru při naplňování cílů a poslání spolku a kontrolovala, zda výkonný výbor postupuje v souladu
s obecně závaznými předpisy, stanovami a interními předpisy.
Činnost kontrolní komise byla zaměřena zejména na:





činnost spolku v rámci plnění hlavní činnosti – prezentaci a ocenění činnosti dobrovolných hasičů
činnost spolku v rámci vedlejší hospodářské činnosti
kontrolu hospodaření s finančními prostředky
účetní závěrku.

Kontrolní komise konstatuje, že byla Výkonným výborem informována o dění a finanční situaci
SF-DHR, z. s., a dle vyžádání podávala doplňující komentáře a vysvětlení. Činnost Výkonného
výboru probíhala v souladu se stanovami spolku i interními předpisy.
Kontrolní komise vzala na vědomí Zprávu auditora, přezkoumala účetní knihu, účetní závěrku SFDHR, z. s., za rok 2018 a Výroční zprávu za rok 2018 a k obsahu neměla žádné výhrady. Kontrolní
komise dospěla k závěru, že předkládaná účetní závěrka podává věrný obraz finanční situace,
hospodaření a peněžních toků SF-DHR, z. s., k 31. prosinci 2018.

V Brně dne 15. března 2019
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4. Zpráva o činnosti
4.1. Poslání
Posláním spolku Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s., je prezentace činnosti jednotek a
sborů dobrovolných hasičů a šíření osvěty o jejich zapojení v rámci integrovaného záchranného
systému v ČR. Součástí tohoto poslání je propagace samotné existence a činnosti dobrovolných
hasičů. V souladu s tímto posláním spolek jako vedlejší hospodářskou činnost připravuje,
zajišťuje a realizuje „Anketu Dobrovolní hasiči roku“, jejímž cílem je najít a prezentovat nejlepší
jednotky a sbory dobrovolných hasičů za provedené zásahy a činnost v daném období. Za tímto
účelem spolek navazuje vztahy s potencionálními partnery akce a zajišťuje finanční prostředky,
které jsou použity jak na pokrytí nákladů k realizaci ankety, tak i, a to zejména, na finanční dary
a ocenění pro vítěze ankety.
Spolek se 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 prezentace a propagace činnosti dobrovolných hasičů, spočívající
v šíření osvěty, přínosu dobrovolných hasičů pro společnost, prezentovanou na konkrétních
činnostech a zásazích. Při této činnosti jsme spolupracovali s HZS ČR, Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Českou hasičskou jednotou a Moravskou hasičskou jednotou.
Hlavní činnost byla zajišťována všemi osmi 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.
Rok 2018 byl členskou schůzí 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 činnosti. V jejím průběhu nebyly zaznamenány žádné prohřešky
proti stanovám spolku.

4.3. Vlastní hospodářská činnost
Vedlejší hospodářskou činností spolku bylo poskytování reklamy a propagace prostřednictvím
ankety Dobrovolní hasiči roku 2018, která byla osmým ročníkem v historii tohoto projektu.
Jediným organizátorem byl Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s. Akce probíhala pod
záštitou Ministra vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.
Průběh akce se řídí nastavenými „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.
V rámci poslání spolku bylo v souladu se stanovenými pravidly oceněno 25 jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí a 25 sborů dobrovolných hasičů vybraných Odbornou porotou. Hlavní
ocenění spojené s finančními a věcnými dary obdrželi finalisté, kteří se umístili na prvních třech
místech pro každou z oblastí v obou kategoriích. Celkem byly předány finanční šeky ve výši
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1.750.000,- Kč a věcné dary v hodnotě 744.945,- Kč. V rámci osmého ročníku byla u příležitosti
100. výročí vzniku českého státu, vytvořeno speciální téma pro kategorii sborů dobrovolných
hasičů, zaměřené na mapování historie v jejich obci či městě, spojené s prezentací těchto
informací veřejnosti. U příležitosti tohoto významného výročí bylo součástí tématu možnost
zapojení se do projektu Stromy svobody s případnou výsadbou nových líp srdčitých.
V rámci ankety byly poskytovány reklamní a propagační služby Partnerům ankety. Generálním
partnerem byl GridServices, s.r.o., Hlavními partnery byly společnosti NET4GAS, s. r. o., Lesy
České republiky, s. p., Česká pošta, s. p., ČEZ, a. s. s Nadací ČEZ, Andreas Stihl, spol. s r.o.,
DCom, spol. s r. o., Ford Motor Company, s. r. o. Partnery byly společnosti, GINA Software s. r.
o., ČEPS, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Brnocar a. s., ZPMV, Techsport, s.r.o., Rescop a
Teleskopické stožáry, s.r.o., Partnery slavnostního vyhlášení byly Kobit, spol. s r.o., Scania
Czech Republic s.r.o., Veletrhy Brno, a.s. a Vinařství Mutěnice. Mediálními partnery byla Česká
televize, LIN a.s., Vltava Labe Media a. s., Časopis 112, Hasičské noviny, webový portál
Požáry.CZ a Fire TV.
Jedním z hlavních propagačních kanálů bylo poskytování reklamy a propagace na webových
stránkách ankety www.adhr.cz a na facebookovém profilu ankety. Dále bylo realizováno 64
roadshow po akcích dobrovolných hasičů ve všech krajích, kde byli prostřednictvím reklamních
nosičů a tiskovin propagováni partneři akce. Průběh ankety a oficiální výsledky jednotlivých fází
byly poskytovány prostřednictvím dvou tiskových konferencí, vydanými tiskovými zprávami a
prostřednictvím informací publikovaných na webových stránkách ankety, sociálních profilech a v
Deníku. Velkou část zajišťovaly také sponzorské vzkazy vysílané na rádiu Český Impuls a na
Ráááádiu Impuls.
Závěr mediálního plánu byl postaven na prezentaci jmen a značek partnerů ankety v průběhu
slavnostního vyhlášení výsledků, které probíhalo v pavilonu A1 brněnského výstaviště za
přítomnosti cca 430 hostů. Zástupci partnerů se ujali role předávajících ocenění vítězným
jednotkám a sborům. I tentokrát probíhal celý večer za účasti kamer České televize. Stejně jako
v předešlých letech se jednalo o společnou výrobu televizního pořadu, který byl odvysílán 1. 12.
2018 formou sestřihu večera na ČT2. Součástí bylo zajištění odvysílání sponzorského vzkazu
před a po pořadu a propagace partnerů v průběhu pořadu. V pořadu byli formou medailonků
představeni všichni finalisté a vyhlášeni byli finalisté na prvních, druhých i třetích místech.
Moderátorem večera byl herec a moderátor Petr Rychlý. Režisérem večera a pořadu byl pan
Roman Petrenko s týmem odborníků. Celý slavnostní večer byl zástupci hostů a partnerů
hodnocena velmi kladně.
Anketa Dobrovolní hasiči roku je na základě rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví od
2. 12. 2015 chráněna Ochrannou známkou.
Také v roce 2018 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.

4.4. Následné události
Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které by měly významný dopad na spolek nebo
jeho činnost. Od 31. 12. 2018 nemá spolek žádného zaměstnance.

4.5. Výhled
Spolek bude nadále rozvíjet a posilovat aktivity na podporu činnosti dobrovolných hasičů
prostřednictvím pořádání Ankety Dobrovolní činnosti roku a dalšími dostupnými prostředky.
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 Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, 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., která 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 oprávněn za spolek jednat a činit právní úkony jeho prezident
a jednatel spolku.
Prezident spolku:

Jednatel 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

K 31. 12. 2018 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
Osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku
Na základě smluvní dohody od 8. 11. 2016 účetnictví vede a odpovídá společnost CASSAY&Co.
Accounting & TAX s. r.o., IČ: 03469891, se sídlem Příkop 838/6, 627 00 Brno – Zábrdovice.
Osoba odpovědná za ověření účetní závěrky a audit
Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky SF-DHR, z. s., za období
2017 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
Osoby odpovědné za výroční zprávu spolku SF-DHR, z. s. za rok 2018
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.

V Brně dne 15. března 2019

Ing. Jiří Bezděk
prezident spolku

Ing. Václav Špéra
jednatel spolku
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6. Účetní závěrka
6.1. Výkaz zisku a ztráty za rok končící k 31. 12. 2018 (v celých tis. Kč)
Číslo
účtu

Název ukazatele

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

číslo
řádku

Hospodářská
činnost

Celkem

1
2

50X

1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

504

2.Prodáné zboží

4

511

3.Opravy a udržování

5

512

4.Náklady na cestovné

6

513

5.Náklady na reprezentaci

7

518

6.Ostatní služby

8

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Hlavní
činnost

12

3,837

3,849

210

210

32

32

267

267

12

3,328

3,340

9

571

7.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

10

572

8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

573

9.Aktivace dlouhodobého majetku

12

III. Osobní náklady

13

60

197

257

521

10.Mzdové náklady

14

60

146

206

524

11.Zákonné sociální pojištění

15

50

50

525

12.Ostatní sociální pojištění

16

527

13.Zákonné sociální náklady

17

1

1

528

14.Ostatní sociální náklady

18

53X

IV. Daně a poplatky

19

6

6

15.Daně a poplatky

20

6

6

V. Ostatní náklady

21

13

13

12

12

1

1

4,053

4,125

541

16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

543

17.Odpis nedobytné pohledávky

23

544

18.Nákladové úroky

24

545

19.Kursové ztráty

25

546

20.Dary

26

548

21.Manka a škody

27

549

22.Jiné ostatní náklady

28

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

29

551

23.Odpisy dlouhodobého majetku

30

552

24.Prodaný dlouhodobý majetek

31

553

25.Prodáné cenné papíry a podíly

32

554

26.Prodaný materiál

33

556

27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

VII. Poskytnuté příspěvky
58X

28.Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

VIII. Daň z přijmů
59X

29.Doň z příjmu

Náklady celkem

35
36
37
38
39
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Číslo
účtu

Název ukazatele

B. Výnosy
I. Provozní dotace
69X

1.Provozní dotace

II. Přijaté příspěvky

číslo
řádku

45
46
45

2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

46

682

3.Přijaté příspěvky (dary)

47

684

4.Přijaté členské příspěvky

48

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

49

IV. Ostatní výnosy

59

641

5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

60

643

6.Platby za odepsané pohledávky

62

644

7.Výnosové úroky

63

645

8.Kursové zisky

64

648

9.Zúčtování fondů

65

649

10.Jiné ostatní výnosy

66

Celkem

1

317

317

317

317

880

881

880

880

1

2

1
2,805

2,805

20

22

2

2

20

20

67

652

11.Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hmot. majetku

68

653

12.Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

69

654

13.Tržby z prodeje materiálu

70

655

14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

657

15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

Výnosy celkem

Hospodářská
činnost

44

681

V. Tržby z pordeje majetku

Hlavní
činnost

81

3

4,022

4,025

C. Výsledek hospodáření před zdaněním

82

-69

-31

-100

D. Výsledek hospodaření po zdanění

84

-69

-31

-100
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6.2. Rozvaha k 31. 12. 2018 (v celých tis. Kč)
číslo
řádku

AKTIVA
A.Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

ř.2+10+21+29

1

ř.3 až 9

2

1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

3

2.Software

(013)

4

3.Ocenitelná práva

(014)

5

4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

6

5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

7

6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

8

7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek

(051)

9

ř.11 až 20

10

1.Pozemky

(031)

11

2.Umělecká díla a předměty

(032)

12

3.Stavby

(021)

13

4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

14

5.Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

15

6.Základní stádo a tážná zvířata

(026)

16

7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

17

8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

18

9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

19

(052)

20

ř.22 až 28

21

1.Podíly v ovládaných a řízených osobách

(061)

22

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

(062)

23

3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

24

4.Zápůjčky organizačním složkám

(066)

25

5.Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

26

6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

27

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

ř.30 až 40

29

1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a
vývoje

(072)

30

2.Oprávky k softwaru

(073)

31

3.Oprávky k ocenitelným právům

(074)

32

(078)

33

(079)

34

6.Oprávky k stavbám

(081)

35

7.Oprávky k samostatným movitým věcem a
souborům movitých věcí

(082)

36

8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

37

9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

38

(088)

39

(089)

40

4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému
majetku
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému
majetku

10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému
majetku
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému
majetku
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Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k
poslednímu dni
účetního období

11

číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního
období

ř.42 + 52 + 72
+ 81

41

2,147

ř.43 až 51

42

78

1.Materiál na skladě

(112)

43

2.Materiál na cestě

(119)

44

3.Nedokončená výroba

(121)

45

4.Polotovary vlastní výroby

(122)

46

5.Výrobky

(123)

47

6.Zvířata

(124)

48

7.Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

49

8.Zboží na cestě

(139)

50

9.Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

51

B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem

II. Pohledávky celkem

Stav k
poslednímu dni
účetního období
1,738

78

ř.53 až 71

52

1,080

724

1.Odběratelé

(311)

53

796

634

2.Směnky k inkasu

(312)

54

3.Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

55

4.Poskytnuté provozní zálohy

(314)

56

5.Ostatní pohledávky

(315)

57

6.Pohledávky za zaměstnanci

(335)

58

7.Pohledávky za institucemi soc. zab. a zdrav. poj.

(336)

59

8.Daň z příjmu

(341)

60

47

47

9.Ostatní přímé daně

(342)

61

10.Daň z přidané hodnoty

(343)

62

205

4

11.Ostatní daně a poplatky

(345)

63

12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozp.

(346)

64

13.Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. ÚSC

(348)

65

14.Pohledávky za účastníky sdružení

(358)

66

15.Pohledávky z pevných termínových operací

(373)

67

16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů

(375)

68

17.Jiné pohledávky

(378)

69

18.Dohadné účty aktivní

(388)

70

32

39

19.Opravná položka k pohledávkám

(391)

71

ř.73 až 80

72

554

764

1.Peněžní prostředky v pokladně

(211)

73

1

8

2.Ceniny

(213)

74

3.Peněžní prostředky na účtech

(221)

75

553

756

4.Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

76

5.Dlužné cenné papíry k obchodování

(253)

77

6.Ostatní cenné papíry

(256)

78

(±261)

80

ř.82 až 84

81

435

250

435

250

2,147

1,738

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

7.Peníze na cestě
IV. Jiná aktiva celkem
1.Náklady příštích období

(381) 82

2.Příjmy příštích období

(385) 83

AKTIVA CELKEM

ř.1+41 85
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číslo
řádku

PASIVA
A.Vlastní zdroje celkem
I.Jmění celkem
1.Vlastní jmění
2.Fondy

ř.87 + 91

86

1,872

ř.88 až 90

87

243

(901)

88

(911)

89

(±921)

90

II.Výsledek hospodaření celkem

ř.92 až 94

91

1.Účet výsledku hospodaření

(±963)

2. Výsledek hospodářský ve schvalovacím řízení

(±931)

3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.Cizí zdroje celkem
I.Rezervy celkem
1.Rezervy
II.Dlouhodobé závazky celkem

Stav k
poslednímu dni
účetního období
1,529

243

1,629

1,529

92

x

-100

93

437

x

(±932)
ř.96 + 98 + 106
+ 130

94

1,192

1,629

95

275

209

ř.97

96

(941)

97

ř.99 až 105

98

1.Dlouhodobé bankovní úvěry

(951)

99

2.Emitované dluhopisy

(953)

100

3.Závazky z pronájmu

(954)

101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

102

5.Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

103

6.Dohadné účty pasivní
7.Ostatní dlouhodobé závazky

Stav k prvnímu
dni účetního
období

104
(959)

105

ř.107 až 129

106

247

209

1.Dodavatelé

(321)

107

225

192

2.Směnky k úhradě

(322)

108

3.Přijaté zálohy

(324)

109

4.Ostatní závazky

(325)

110

5.Zaměstnanci

(331)

111

10

10

6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

112

7.Závazky k institucím soc. zab. a zdrav. poj.

(336)

113

5

5

8.Daň z příjmů

(341)

114

9.Ostatní přímé daňě

(342)

115

10.Daň z přidané hodnoty

(343)

116

11.Ostatní daňě a poplatky

(345)

117

2

2

12.Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

118

13.Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC

(348)

119

14.Závazky z upsaných nespl. CP a vkladů

(367)

120

15.Závazky k účastníků sdružení

(368)

121

16.Závazky z pevných termínoných operací

(373)

122

17.Jiné závazky

(379)

123

18.Krátkodobé úvěry

(231)

124

19.Eskontní úvěry

(232)

125

20.Emitované krátkodobé dluhopisy

(241)

126

21.Vlastní dluhopisy (-)

(255)

127

22.Dohadné účty pasivní

(389)

128

23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

129

III.Krátkodobé závazky celkem
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13

ř.131 až 133

130

Stav k prvnímu
dni účetního
období
28

1.Výdaje příštích období

(383)

131

28

2.Výnosy příštích období

(384)

132

ř.86 + 95

134

číslo
řádku
IV.Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM
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Stav k
poslednímu dni
účetního období

1,738
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6.3. Příloha k roční účetní závěrce za rok 2018
6.3.1. Základní údaje
Účetní období:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Název:
Sídlo organizace:
Právní forma:
Statutární orgán:

Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s.
Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno
zapsaný spolek
Prezident:
Jednatel:

Ing. JIŘÍ BEZDĚK
Ing. VÁCLAV ŠPÉRA

Datum vzniku: L 17638 vedená u Krajského soudu v Brně, 17. července 2013
Účel (poslání): Posláním spolku je pořádat a organizovat soutěž či anketu Dobrovolní hasiči roku
pro dobrovolné hasiče, dále přispívat k pozitivnímu vnímání hasičské činnosti formou propagace
a pořádáním společenských i propagačních akcí a vytvářet členům podmínky pro jejich činnost.
Hlavní činnost: Hlavní činností účetní jednotky je podpora dobrovolných hasičů ČRa organizace
a realizace ankety Dobrovolní hasiči roku (dále jen „ADHR“), která spočívá v organizaci a zajištění
ankety, ve stanovení a práci Odborné komise a poroty a v zajištění cen pro finalisty ankety. Ceny
pro finalisty mohou mít finanční nebo věcný charakter. Získávání prostředků na podporu
dobrovolných hasičů je prostřednictvím věcných nebo finančních darů, grantů nebo jiných forem
podpory.
Vedlejší (hospodářská) činnost: Pořádání společenských akcí a propagačních aktivit na
podporu hlavní činnosti.
Kategorie účetní jednotky: nestátní nezisková organizace účtující podle Vyhlášky č. 504/2002
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
6.3.2. Obecné účetní zásady
Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení bez
ohledu na výši pořizovací ceny.
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší
než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého
majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný
majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti
delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti
vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný
majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti
delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.
V běžném a bezprostředně předcházejícím účetním období organizace neeviduje dlouhodobý
hmotný nebo nehmotný majetek.

Výroční zpráva 2018 – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.

15

Zásoby
Organizace eviduje v zásobách pouze zboží – přijaté věcné dary za účelem dalšího předání
darováním v rámci hlavní činnosti. O zboží účtuje způsobem A.
Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné
položky. O případné tvorbě opravné položky může rozhodnout výkonný výbor organizace.
Cizoměnové transakce
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni
jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).
Časové rozlišení
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově
rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími.
Organizace účtuje také o výdajích příštích období, a to v případě nakoupených dodávek
vyúčtovaných dodavatelem až v následujícím účetním období.
Organizace účtuje o dohadných položkách aktivních na přijaté dotace, u kterých nebylo doručené
rozhodnutí o schválení dotace před koncem účetního období.
Organizace účtuje o dohadných položkách pasivních na nevyúčtované náklady související
s běžným účetním obdobím, u kterých není přesně známá jejich výše.
Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení
bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo
účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 648 – Zúčtování
fondů současně s účtováním odpisů.
Přijaté dary
Přijaté dary na účel provozování vedlejší činnosti (propagace partnerů) se účtuje ve prospěch
výnosů vedlejší činnosti na účtu 682 – Přijaté dary ke dni přijetí daru.
Přijaté peněžní i nepeněžní dary na účel hlavní činnosti (poskytování darů v rámci „ADHR“) se
účtuje prostřednictvím fondů na účtu 911 – Fond poskytovaných darů „ADHR“. O přijatých
peněžních resp. věcných darech na tento účel se účtuje přímým zápisem ve prospěch fondu 911
a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet resp. účtu 132 – Zboží na skladě, a ke
dni následného předání daru se účtuje přímým zápisem ve prospěch účtu 211 – Pokladna nebo
221 – Bankovní účet resp. účtu 132 – Zboží na skladě a na vrub fondu 911.
Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního
rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkovém účtu 348 – Nároky na dotace,
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá částka dotace
do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 nebo jako
výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu
více, než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy
příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy
nulový. U dotací, ke kterým nebylo přijato rozhodnutí o poskytnutí dotace do konce účetního
období, se účtuje na vrub účtu 388 – dohadné položky aktivní a ve prospěch účtu 691 – Dotace
ve výši souvisejících nákladů, na které je dotace určena.
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Vlastní jmění a fondy
Organizace účtuje o Fondu poskytovaných darů „ADHR“ na účtu 911 dle statutu fondu určeného
pro zachycení přijatých darů, které budou následně darované příjemcům v rámci ankety „ADHR“.
Zůstatek fondu k datu účetní závěrky prezentuje hodnotu přijatých nepoužitých darů, které jsou
určeny pro následné darování účastníkům „ADHR“.
Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Organizace uplatňuje osvobození přijatých darů v rámci „ADHR“ podle §19b odst. 2 b) ZDP, které
jsou určeny pro účely vymezené v § 20 odst. 8 ZDP, a to na požární ochranu.
Organizace uplatňuje položky snižující základ daně dle § 20 odstavec 7 ZDP.

6.3.3. Doplňující údaje k výkazům
Dlouhodobý majetek
Organizace neeviduje žádný dlouhodobý majetek.
Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Organizace není společníkem v žádných jiných subjektech ani v nich nedrží žádné podíly,
podílové listy, dluhopisy či akcie.
Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné takové dluhy neeviduje.
Dlouhodobé závazky
Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období, a jejich zbytková
doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Účetní jednotka nevykazuje i dluhy kryté
zárukou účetní jednotky.
Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku účtovaného přímo do spotřebovaných nákladů neeviduje organizace
žádný majetek neuvedený v rozvaze. Celková hodnota pořízeného drobného dlouhodobého
majetku, který byl účtovaný přímo do spotřebovaných nákladů v roce 2018 byl 18 tis. Kč (v roce
2017 0 tis. Kč).
Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.
Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce
2018

Průměrný počet zaměstnanců v roce
2017

1

1

Průměrný počet řídících pracovníků
v roce 2018

Průměrný počet řídících pracovníků
v roce 2017

0

0
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Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2018 v tis. Kč
Osobní
náklady na
zaměstnance

Osobní
náklady na
členy řídících
orgánů

2017 v tis. Kč
Osobní
náklady na
zaměstnance

Mzdové
náklady

206

195

Zákonné
sociální
pojištění

50

42

Ostatní
sociální
pojištění

0

0

Zákonné
sociální
náklady

1

1

Ostatní
sociální
náklady

0

0

Osobní
náklady na
členy řídících
orgánů

Členům orgánů v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim
poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2018 uzavřela smluvní
vztahy.
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě závdavků,
úvěrů či záloh s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou řádně zúčtovány.
Odměna přijatá statutárním auditorem
Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá. Účetní závěrka je ověřována auditorem
na základě dobrovolného rozhodnutí statutárního orgánu organizace. Výše odměny auditora na
ověření účetní závěrky běžného období je stanovena ve výši 10,000 Kč a vykázána v položce
rozvahy výdaje příštích období.
Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2018 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým
původem nebo objemem.
Významné položky výkazu zisku a ztráty
Organizace v roce 2018 dosáhla výnosy z poskytnutých služeb za propagaci v rámci vedlejší
hospodářské činnosti ve výši 2,805 tis. Kč (V roce 2017 3,465 tis. Kč).
Veškeré náklady hospodářské činnosti na služby v roce 2018 a 2017 souviseli s uspořádáním
kulturní a společenské akce pro předávání cen v rámci „ADHR“.
Náklady na finanční leasing tvořili v roce 2018 celkem 415 tis. Kč (V roce 2017 415 tis. Kč).
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Významné položky rozvahy
Organizace k 31.12.2018 vykazuje náklady příštích období z titulu časového rozlišení finančního
leasingu ve výši 248 tis. Kč (V roce 2017 435 tis. Kč).
Organizace k 31.12.2018 vykazuje výdaje příštích období z titulu časového rozlišení
nevyúčtovaných dodávek od dodavatelů ve výši 0 tis. Kč (V roce 2017 28 tis. Kč).
Organizace k 31.12.2018 vykazuje dohad na výnos z dotace za 4Q roku 2018, která bude
přiznána a vyplacena v roce 2019 ve výši 39 tis. Kč (V roce 2017 32 tis. Kč).
Organizace k 31.12.2018 vykazuje pohledávky k odběratelům ve výši 634 tis. Kč (V roce 2017
796 tis. Kč) a závazky k dodavatelům ve výši 192 tis. Kč (V roce 2017 225 tis. Kč), které nejsou
po splatnosti.
Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla ani nepřijala
žádná ručení.
Veřejná sbírka
Organizace v roce 2018 (ani 2017) nepořádala žádnou veřejnou sbírku.
Přijaté dotace
V roce 2018 byly přijaty následující dotace:
Poskytovatel

2018

2017

Úřad práce ČR – krajská pobočka v
Brně

117

117

Ministerstvo vnitra generálního
ředitelství záchranného sboru České
republiky

200

170

Celkem

317

287

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. Uvedená souhrnná výše přijaté dotace od
Úřadu práce zahrnuje vyplacenou dotaci za 1Q – 3Q roku 2018 a dohad na dotaci za 4Q roku
2018, přijatou v roce 2019.
Přijaté a poskytnuté dary
Organizace v roce 2018 přijala celkem finanční dary ve výši 3,430 tis. Kč (V roce 2017 2,850 tis.
Kč), z toho bylo použito na poskytnutí darů v rámci „ADHR“ 2,550 tis. Kč (V roce 2017 1,930 tis.
Kč) a zbylá část použita pro financování propagační činnosti v rámci vedlejší hospodářské
činnosti. Z výše uvedených darů organizace v roce 2018 využila dary v plné výši.
Organizace v roce 2018 přijala celkem věcné dary ve výši 745 tis. Kč (V roce 2017 646 tis. Kč),
které se použili v plné výši na poskytnutí darů v rámci „ADHR“.
K 31.12.2018 organizace nevykazuje žádné nevyplacené dary v rámci „ADHR“ 2018, které se
vykazují v rozvaze v položce Fondy na účtu 911. Přijaté finanční dary ve výši 165 tis. Kč a věcné
dary ve výši 78 tis. Kč, které byly vyplaceny a vydány příjemcům darů v rámci „ADHR“ roku 2017
až v následujícím účetním období roku 2018 jsou v rozvaze vykázané v položce Fondy na účtu
911 k prvnímu dni účetního období.
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření (ztráta) za rok 2018 ve výši -100 tis. Kč (za rok 2017 zisk ve výši 437 tis.
Kč) byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.
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Účetní jednotka ve sledovaném účetní období vykázala příjmy a výdaje jak v hlavní činnosti
uvedené ve stanovách jako hlavní poslání, tak ve vedlejší činnosti směřující k dosažení zisku pro
potřeby zabezpečení hlavní činnosti.
2018
Hlavní
činnost

2017

Hospodářská
činnost

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Výnosy
(Příjmy)

3,066

4,021,954

2,842

4,708,559

Náklady
(Výdaje)

72,610

4,052,763

85,392

4,189,336

Výsledek
hospodaření
před
zdaněním

-69,544

-30,808

- 82,550

519,223

Daň z příjmů

0

0

0

0

Výsledek
hospodaření
po zdanění

-69,544

-30,808

- 82,550

519,223

Výsledek hospodaření roku 2018 dosažen celkem ve výši -100,352 Kč (Výsledek hospodaření
roku 2017 436,673 Kč).
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření roku 2018 zjištěný z účetnictví ve výši -100,352 Kč byl zvýšen o daňově
neuznatelné náklady a náklady související se ztrátovou hlavní činností ve výši 339,420 Kč a
snížen o výnosy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené ve výši 2,635 Kč.
Výsledný základ daně ve výši 236,433 Kč byl snížen o 236,433 Kč uplatněním snížení základu
daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP na 0 Kč.
Organizaci nevznikla povinnost platit daň z příjmu právnických osob za rok 2018.
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události.
Okamžik sestavení:

15. 03. 2019

Sestavil:

Martin Kassay, MSc., certifikovaný účetní č.100458

Statutární orgán:

Ing. VÁCLAV ŠPÉRA, jednatel
Ing. JIŘÍ BEZDĚK, prezident
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7. 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:
genmjr. Ing Drahoslavu Rybovi, generálnímu řediteli
brig. gen. Mgr. Bc. Slavomíru Bellovi, MSc., náměstkovi GŘ HZS ČR
Ing. Monice Němečkové ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Zdeňku Milanovi z Moravské hasičské jednoty
Ing. Vasilu Silvestru Pekarovi, Ph.D., z České hasičské jednoty
Ministru vnitra, Milanu Chovancovi
za poskytnutí osobních záštit.
Partnerům akce
GridServices, s.r.o., NET4GAS, s. r. o., Lesy České republiky, s. p., Česká pošta, s. p., ČEZ, a. s. a Nadace
ČEZ, DCom, spol. s r. o., Andreas Stihl, spol. s r.o., Ford Motor Company, s. r. o., GINA Software s. r. o.,
ČEPS, a.s., Brnocar a. s., E.ON Česká republiky, s.r.o. ZPMV, Techsport, s.r.o., Kobit, spol. s r.o., Scania
Czech Republik s.r.o., Veletrhy Brno, a.s., Teleskopické stožáry, s.r.o., Rescop a Vinařství Mutěnice.
Mediálním partnerů
Česká televize, LIN a.s., Vltava Labe Média a. s., Časopis 112, Hasičské noviny a webový portál Požáry.
CZ a Fire TV.

S upřímným poděkováním
Ing. Jiří Bezděk
prezident spolku
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8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky
spolku
Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.

k 31. 12. 2018
15. 03. 2019
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Organizace, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky:
Název:

Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.

Sídlo:

Zubatého 685/1
614 00 Brno

Identifikační číslo:

01905872

Právní forma:

Spolek

Zpráva auditora je určena:

Zakladatelům

Ověřované období:

1. leden 2018 až 31. prosinec 2018

Ověření provedli:
Auditorská společnost:

AUDIT Brno spol. s r.o.
Příkop 6,
602 00 Brno
Oprávnění KA ČR č. 373

Auditor:

Ing. Vladimír Bobek, oprávnění KA ČR č. 1863

Místo provádění ověření:

Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.
Zubatého 685/1, 614 00 Brno

Období provádění ověření:

březen 2019

Rozdělovník:
Výtisk č. 1 - 3:

Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.
Zubatého 685/1, 614 00 Brno

Výtisk č. 4:

AUDIT Brno spol. s r.o.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky
Pro zakladatele spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.,
sestavené v souladu s českými účetními předpisy, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018,
výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
VÝROK AUDITORA
Podle našeho názoru účetní závěrka spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s. ve
všech materiálních ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2018 a
nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, v souladu
s českými účetními předpisy.
ZÁKLAD PRO VÝROK
Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a standardy Komory
auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu
se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme
na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
OSTATNÍ INFORMACE UVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární orgán spolku.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda
se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v
kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
2

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚČETNÍ JEDNOTKY
Statutární orgán spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., je odpovědný za sestavení
účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy,
a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku,
z. s. povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní,
popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární
orgán plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.
ODPOVĚDNOST AUDITORA
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím
základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoliv abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.
 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.
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Naší povinností je informovat statutární orgán účetní jednotky mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
V Brně, dne 15. 03. 2019
Auditorská společnost:
AUDIT Brno spol. s r.o.,
Příkop 838/6, Brno 602 00
Oprávnění č. 373
Odpovědný auditor:
Ing. Vladimír Bobek
Oprávnění č. 1863

----------------------------------------------------Ing. Vladimír Bobek
auditor
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Výsledky ankety Dobrovolní hasiči roku 2018

JSDHO

jih Moravy

sever Moravy

východ Čech

střed-sever Čech

jih-západ Čech

1. místo

Jimramov

Osvětimany

Horní Maršov

Komárov

Žabovřesky

2. místo

Letovice

Studénka

Březiny

Litvínov

Touškov

3. místo

Bobrová

Kunovice

Stráž pod Ralskem

Turkovice

Lenora

4. místo

Strážnice

Mosty u Jablunkova

Adršpach

Rožmitál pod Třemšínem

Ostrov

5. místo

Prušánky

Petrovice - Závada

Mlázovice

Všetaty

Nepomuk

SDH
a HS

jih Moravy

sever Moravy

východ Čech

střed-sever Čech

jih-západ Čech

1. místo

Lomnička

Ratiboř

Kunratice

Březové Hory

Žernovice

2. místo

Velká Bíteš

Dobroměřice

Chodov

3. místo

Křepice

4. místo Babice nad Svitavou
5. místo

HSŠlapanice

Mosty u Jablunkova Bystré v Orlických horách
Karlovice

Peklo nad Zdobnicí

Dolní Poustevna

Kralovice

Roštění

Široký Důl

Háj u Duchcova

Střelské Hoštice

Dolní Marklovice

Tanvald Šumburk

Telnice

Hamr

