
Vážené sestry a bratři hasiči, členové a funkcionáři sborů dobrovolných hasičů! 
 
S blížícím se koncem roku a před jednáním Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín dne 
9.11.2019 ve Vizovicích Vám chci připomenout a zdůraznit některé zásady a souvislosti, 
týkající se evidence členské základny, placení členských příspěvků, hlášení o činnosti SDH za 
rok 2019 a odevzdání dalších dokumentů, ze kterých budou sestaveny plány akcí na rok 2020. 
Očekávám splnění následujících úkolů: 
 
Hlášení akcí a termínů sborů na rok 2020 
Termín předání „HLÁŠENÍ AKCÍ A TERMÍNŮ sborů na rok 2020“ byl stanoven na 
30.10.2019 a to elektronickou formou. Formulář hlášení byl zaslán na e-mailové kontakty 
SDH dne 7.10.2019. Sbory, které dosud hlášení neodeslaly, nechť tak učiní ihned, aby bylo 
možno sestavit přehled konání VVH sborů a okrsků s delegováním zástupců OSH, přehled 
oslav založení SDH a kalendář soutěží na rok 2020. Následné intervence a urgence k 
zařazení akcí do dotačních titulů nebudou z důvodu termínových návazností akceptovány!! 
 
 

Členská základna a placení členských příspěvků 
Do 15.12.2019 je nutné nahlásit na OSH Zlín e-mailem na adresu oshzlin@centrum.cz 
zrušení členství ve Vašem sboru za rok 2019. Důvodem je skutečnost, že členské příspěvky 
na rok 2020 se budou platit k aktuálnímu stavu centrální datové základny ke dni 
1.1.2020 a prostor mezi 16.12.2019 a 31.12.2019 je vyhrazen k provedení předložených změn 
v databázi centrální evidence členů SH ČMS. 
Požadavky na rušení členů po 1.1.2020 nebudou mít vliv na počty a výši placených 
členských příspěvků na rok 2020. 
Termín pro placení členských příspěvků je stanoven do 15.3.2020. 
 

Hlášení o činnosti a další dokumenty  
 

Do 31.1.2020 předložit na OSH Zlín: 
- Hlášení o činnosti SDH za rok 2019. Hlášení o činnosti SDH za rok 2019 je možno 

podat pouze elektronicky. Jakmile budete mít připravená data, sdělíte tuto skutečnost 
na oshzlin@centrum.cz a bude Vám do e-mailu zaslán odkaz, prostřednictvím kterého 
vyplníte Hlášení, zkontrolujete a odešlete přímo do centrální evidence.  

- Registrační list kolektivu MH – pokud máte kolektiv mladých hasičů, je povinnost ho 
zaregistrovat a vyplněný registrační list odevzdat na OSH do 31.1.2020. Bez tohoto 
dokumentu nebudou přiznány dotační částky na MTZ nebo volnočasové aktivity 
z prostředků MŠMT ČR. Registrační list kolektivu MH je nutnou podmínkou pro 
přiznání příspěvku pro okrsky za práci s mladými hasiči. 

- Zpráva z VVH SDH, ve které je nutné zapsat informace z průběhu volební VH včetně 
zvolených funkcionářů SDH, delegátů na Shromáždění delegátů sborů a navrhovaných 
kandidátů do funkcí ve vyšších organizačních úrovních SH ČMS. 

- Příloha k registračnímu listu SDH – všechny sbory, které na VVH SDH provedou 
změnu ve výboru, mají povinnost vyplnit „Přilohu k registračnímu listu SDH“, 
nechat podepsat zvolenými funkcionáři a 3x v originále odevzdat do kanceláře OSH 
Zlín k potvrzení. Jeden originál bude odeslán na ústředí SH ČMS, druhý zůstane 
v sekretariátu OSH Zlín a třetí originál bude vrácen SDH k založení.  

Nepoužívejte staré formuláře, platné najdete na www.dh.cz, www.oshzlin.cz !!!!!!! 
K vyplnění formulářů nepoužívejte černé náplně propisovacích tužek – takto vyplněné 
dokumenty jsou úřady vraceny jako neplatné. 
 

Děkuji předem, že budete respektovat výše uvedené termíny pro odevzdání dokumentů. 
 

S pozdravem      
         
            Ing. Josef Bernátík, v.r. 
                                  starosta OSH Zlín 
 


