
Registrační list kolektivu mladých hasičů na rok 2021 

MANUÁL 

Registrační list kolektivu mladých hasičů k vyplnění na stránkách OSH Plzeň – jih (dále jen 

OSH PJ): http://www.oshpj.cz/aktuality/odborne-rady/mladez/materialy-pro-

cinnost/registracni-list/registracni-list_643?fbclid=IwAR08k8E-

LOvN1e8b_lUDj5UCJYKbj0BQ3nHBWu4FuGFDQ5hLFkJA5YgSa9Q  

nebo na https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/248-registracni-list-kolektivu-mladych-

hasicu 

Prezentace k tomuto manuálu je možné stáhnout na stránkách OSH PJ. 

Nutnost dopravit originál na kancelář OSH PJ (Slovanská alej 1993/28, Východní Předměstí, 

326 00 Plzeň 2) nebo zaslat naskenovaný originál opatřený podpisem starosty SDH a 

razítkem sboru nejdéle do 31. 1. 2021. 

 

REGISTRAČNÍ LIST KROK ZA KROKEM 

Nejprve do hlavičky registračního listu kolektivu mladých hasičů vyplníme rok, za který 

registrační list podáváme tzn. 2021 

PRVNÍ podtabulka: základní informace o organizaci 

- pozor na IČO SDH – musí začínat 491 

Kolektiv SDH:  HORNÍ DOLNÍ IČO SDH: 49154321 

Adresa:  HORNÍ DOLNÍ 57, 333 22 

 

DRUHÁ podtabulka: vedoucí kolektivu 

- 1 vedoucí kolektivu, nutnost platné kvalifikace VM III nebo VM II kvůli pojištění 

Jméno, příjmení, titul: JIŘÍ JANDEČKA, Mgr. Kvalifikace: II 
Adresa: HORNÍ DOLNÍ 73 Datum narození: 2.1.1983 
Email: jirjan@seznam.cz  

Telefon: 722 322 155 

 

TŘETÍ podtabulka – vedoucí a instruktoři družstev  

- znovu nepíšeme člověka, který je napsán jakož to vedoucí kolektivu 

Jméno, příjmení: Kvalifikace: 
Datum 

narození: 
email Telefon poznámka 

Martin Ostrý II 14.2.1997 ostroch@seznam.cz  730 550 740   

Blanka Jasná III 28.6.1986 blanzkov@email.cz  623 888 856   

Irena Šikmá II 27.2.2003 Irka.šiko@gmail.com    instruktor  
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ČTVRTÁ podtabulka – činnost 

- křížkem označíme činnost, kterou hodláme provozovat s kolektivem v roce 2021 (na 

výběr ze 6 skupin činnosti)  

všeobecné výchovně – vzdělávací X práce se znevýhodněnými dětmi 

 pobyty v přírodě 

 

dobrovolnické a charitativní projekty X 

akce pro neorganizovanou mládež (pro veřejnost) X pohybové aktivity X 

 

 

PÁTÁ podtabulka – počet družstev a jednotlivců, zařazených v roce 2021 do kolektivu MH  

PŘÍPRAVKA 
MLADŠÍ STARŠÍ 

DOROSTENCI DOROSTENKY 

Družstva Jednotlivci Družstva Jednotlivci Družstva Jednotlivci 

 

3  2 1   3   1 

  

 

Pokud mám kolektiv s 6 dětmi a například 3 

z toho jsou ročník 2006–2009, musím tento 

kolektiv (potažmo družstvo) klasifikovat 

jako starší.   

ročníky 2003–2005 uvádíme vždy jako 

dorostenky/nce 

 

 

ŠESTÁ podtabulka – týká se počtu družstev celkem (neřešíme zapojenost do hry Plamen)  

POČET DRUŽSTEV CELKEM: 4 

 

 

SEDMÁ podtabulka – řeší počet členů kolektivu, ČLENOVÉ SDH (do tohoto čísla nejsou 

započítáni členové, kteří v kolektivu působí, ale jsou členy jiného SDH) 

Počet členů kolektivu – členů SDH (3 - 18 let): 42 

 

 

 

  



OSMÁ podtabulka – vypíšeme členy, kteří v kolektivu působí, ale nejsou členy našeho 

SDH, pokud žádné takovéto členy nemáte, nic nevypisujete 

Seznam členů kolektivu, kteří v kolektivu v daném roce působí, ale jsou členy jiného SDH: 

                    

Jméno, příjmení: Datum narození SDH, kde je členem 

 Martin Skočdopole 21.1.2009  STRAKOVA HUŤ  

 Evžen Potěkov 20.2.2010  DOLNÍ PRČICE  
      

      

      

 

DEVÁTÁ podtabulka – vypíšete počet členů kolektivu CELKEM tzn. počet členu 

kolektivu vašeho SDH + popř. počet členů, kteří působí ve vašem kolektivu, ale jsou členy 

jiného SDH    

POČET ČLENŮ KOLEKTIVU CELKEM: 44 

 

V poslední části RL je uvedeno čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů. Vypíšeme, 

kde a kdy byl RL vyplněn a opatříme platným razítkem SDH a podpisem statutárního 

zástupce sboru (starosty), pokud bude RL podepsán vedoucím kolektivu, bude RL vrácen na 

přepracování, stejně tak pokud nebude opatřen razítkem.  

 

Čestné prohlášení: Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Zároveň prohlašuji, 

že kolektiv mladých MH není základním článkem se způsobilostí k právním úkonům v 

jiném spolku, a že není zapsán ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin jako samostatný 

spolek. 

            V    HORNÍ DOLNÍ  dne 20. 1. 2021 

        

      

…………………………………
…. 

  

      

razítko, podpis starosty SDH 

  
            Přílohou registračního listu je seznam členů kolektivu - členů SDH (3 - 18 let) s datem narození,  

  kteří jsou členy kolektivu. 

          

 

 

 

 

SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Horní Dolní, 

Polesí 333 22 



NUTNOUST JE VYTVOŘENÍ PŘÍLOHY S JMENÝM SEZNAMEM A DATY 

NAROZENÍ ČLENŮ KOLETIVU, který lze vytisknou na druhou stranu RL například 

v tomto formátu (ukázka pro příklad), možno je také 4 sloupce vedle sebe.  

 

Příloha 1: Jmenný seznam členů kolektivu SDH Horní Dolní od 3 

do 18 let  

  
Příjmení a jméno datum narození  

Mokrá Lenka 17.5.2015 

Malá Emma 21.2.2015 

Jirota Pavel 16.9.2014 

Šílená Johana 2.2.2014 

Palec Jakub 11.8.2014 

Rychlý Jáchym 28.5.2014 

Moudrý Pavel 10.4.2013 

Otylá Václava 10.10.2012 

Kulatá Petra  30.7.2010 

Planá Tamara  2.6.2010 

Dumavý Jakub 7.11.2010 

Šedivá Eliška 8.12.2009 

atd. atd. 
 

Pokud v příloze bude místo datumů narození uveden pouze věk, nebo 

registrační číslo člena, budou RL vráceny k přepracování.  

PRO LEPŠÍ PŘEHLEDNOST A KONTROLU RL, PROSÍM UVÁDĚJTĚ DĚTI 

VĚKOVĚ VZESTUPNĚ NEBO SESTUPNĚ (jako ve vyplněné předloze). 

 

 

 

 

 

 

Případné Vaše dotazy směřujte na OORM 

František Hrubý (člen OORM – kontrola RL MH) 

tel: 737 022 158 

email: fanda.hruby@seznam.cz 

 

Ivana Zuberová (vedoucí OORM) 

tel: 603 886 854 

email: ivca.ruzi@gmail.com 


