
 
 

Zánik organizační jednotky SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 
 
    
 

Platné Stanovy SH ČMS /dále jen Stanovy/ uvádějí ve své  části druhé "Členství a členové",v čl. 23 
"Zánik členství" jako jeden z důvodů neplacení členských příspěvků (viz. čl. 23,odst. 1,písm. b Stanov). 
        

Dále ve stejné části v čl. 29 "Zánik organizační jednotky v registru SH ČMS" je řešena 
možnost,"Rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS, na návrh okresních rozhodovacích orgánů,se 
organizační jednotka vyškrtne z registru organizačních jednotek vedených Kanceláří SH ČMS" 
 
Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím k ustanovení organizačního řádu se uplatňuje následující 
postup : 
 
1) Nezaplatí-li SDH do 31.3. běžného kalendářního roku na OSH stanovenou výši členských příspěvků,dle 

evidence členské základny k 31.12. předchozího roku bude SDH se zpětnou platností od 1.1. daného 
roku pozastavena činnost na celý probíhající kalendářní rok.(To znamená,že daný SDH pro OHS v 
tomto období "jako" neexistuje). 

 
2) Z toho vyplývá následující : 

- SDH není od 1.1. tohoto roku pojištěn proti úrazu při činnosti SDH 
- SDH,držitel akcií HVP a.s.,respektive jeho zásahová jednotka není pojištěna proti úrazu při zásahu a 

odborné přípravě 
- SDH nemůže v tomto roce obdržet žádné ocenění a vyznamenání pro SDH,ani své členy 
- SDH,ani jeho zástupci se nemohou  zúčastňovat jednání i akcí pořádaných OSH 
 

1) Odvedením dlužné částky členských příspěvků na OSH (na základě evidence členské základny k 31.12. 
předcházejícího kalendářního roku) v průběhu roku pro 31.3. bude SDH opětovně do evidence zařazen 
zpětně od 1.1.daného roku,s tím,že OSH je povinno odpovídající část těchto příspěvků poukázat na účet 
SH ČMS. 

 
2) Pokud SDH členské příspěvky do konce daného kalendářního roku na OSH neodvede  v plné výši,bude 

výkonným výborem OSH podán shromáždění představitelů sborů návrh na zrušení SDH se zpětnou 
platností k 1.1. daného kalendářního roku. 

 
3) Návrh na zrušení SDH,respektive vyškrtnutí z registru organizačních jednotek předloží OSH výkonnému 

výboru SH ČMS nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku. 
 
4) Na základě rozhodnutí výkonného výboru SH ČMS o vyškrtnutí SDH z registru organizačních jednotek 

zahájí OSH úkony k definitivnímu zrušení SDH (oznámení finančnímu úřadu,statistickému 
úřadu,peněžnímu ústavu a další). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sdružení hasičů ČMS 
okres ........................ 
 

P R O T O K O L 
 
 
z jednání o ukončení právního vztahu mezi SH ČMS -sdružením hasičů Čech, Moravy a 
Slezska okresu ....................................................................................................................... 
a Sborem dobrovolných hasičů v   .......................................................................................... 
 
Na jednání přítomni zástupci: 
 
Za Sdružení hasičů ČMS okresu ............................................................................................. 
Za Sbor dobrovolných hasičů  ................................................................................................. 
                                               ................................................................................................. 
                                               ................................................................................................. 
 
 Podle čl. 29 Stanov SH ČMS a čl. 5 Organizačního řádu SH ČMS zaniká právní vztah 
Sboru dobrovolných hasičů  v   ................................................................ 
ke Sdružení hasičů okresu  ............................................. s platností k .................................... 
 
Důvodem ukončení právního vztahu je  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
Statutární zástupci SDH ....................................................................,  tímto berou na vědomí 
ztrátu právní subjektivity SDH a z ní vyplývající odpovědnosti (čl. 5 Stanov SH ČMS, 
odstavec 6) - ztráta majetkové, obchodní a hospodářské samostatnosti. 
 
Sbor dobrovolných hasičů ................................................................. registruje  k datu 
........................................ členskou základnu v počtu   ............  členů. 
 
Plán činnosti na rok ..............  BYL - NEBYL zpracován. Odvod z členských příspěvků podle 
čl. 18, odstavce 7, písmene b) Stanov SH ČMS  BYL - NEBYL odveden. K termínu ukončení 
právního vztahu mezi SDH .........................................................a OSH ................................. 
DLUŽÍ - NEDLUŽÍ SDH na odvodu z členských příspěvků celkem ........................ Kč. 
Další dlužné finanční částky  JSOU - NEJSOU ........................................................ Kč. 
 
Hospodaření SDH: 
 

- doklady k finančnímu hospodaření  BYLY - NEBYLY  předloženy  za roky:     
.......................................................................................................................... 

 
 - pokladní hotovost ke dni ..................................  činí ......................................Kč. 
 - finanční hotovost na účtu (vkladní knížce) činí .................... Kč 
          a  JSOU - NEJSOU  v souladu s předloženými doklady. 
 
 
 



Rozhodnutí o likvidaci zůstatku finančních částek : 
 
Sbor dobrovolných hasičů ............................................... zůstatek finančních částek z účtu a 
z pokladny ke dni .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
majetek pořízený z finančních prostředků SDH v hodnotě ................................................. Kč 
Rozhodnutí o majetku  ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
Vyrovnání finančních a majetkových pohledávek k SH ČMS okresu ....................................... 
bude provedeno do ............................. 
 
Razítko SDH ..................................................  BYLO - NEBYLO odevzdáno na OSH ČMS. 
 
Registrační list SDH .......................................  BYL - NEBYL  odevzdán na OSH ČMS. 
 
Doklad o přidělení IČA   BYL - NEBYL  odevzdán na OSH ČMS. 
 
Potvrzení Finančního úřadu - písemný souhlas správce daně s ukončením činnosti  SDH  
BYL - NEBYL  odevzdán na OSH. 
 
Podle čl. 29 Stanov SH ČMS a čl. 5 Organizačního řádu, písmeno  a-h),  nejmenuje-li  
valná  hromada  SDH  likvidátora  je  jím  poslední  starosta SDH, který u sebe po 
zákonem stanovenou dobu uschová spisovou a další dokumentaci  SDH. 
 
 
Otisk předaných razítek: 
 
 
Za OSH ČMS - starosta OSH - člen VV OSH     .................................................................... 
                                                                           ..................................................................... 
                                                                           ..................................................................... 
 
Za SDH - starosta SDH - pověřený člen SDH     ..................................................................... 
                                                                           ..................................................................... 
                                                                           ..................................................................... 
 
 
 
 
.......................................                                                                 ........................................ 
razítko a podpis za OSH                                                                   razítko a podpis za SDH 
 
 
V ......................................  dne ........................................ 
 


