
Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků 

SH ČMS za roky 2020 a 2021 

 

Termíny: 

- valné hromady sborů za rok 2020 musí být ukončeny nejpozději  

do 31. 12. 2021. (Vzor usnesení č. 1 za rok 2020) 

- valné hromady sborů za rok 2021 musí být ukončeny nejpozději 

do 31. 1. 2022. (Vzor usnesení č. 2 za rok 2021) 

- valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. 2. 2022 

(Vzor usnesení č. 3)   

 

 

Doporučený program valné hromady: 

1) Zahájení a přivítání hostů 

2) Volba návrhové komise (tříčlenné) 

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu (1 zapisovatel + 2 ověřovatelé) 

4) Zpráva o činnosti za daný rok (pozn. pro SDH, která čerpají dotaci NSA 

„Můj klub“ = výroční zprávu o činnosti za daný rok) 

5) Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za daný rok 

6) Zpráva revizora 

7) Návrh plánu činnosti na další rok 

8) Návrh rozpočtu na další rok 

9) Diskuse (ocenění členů, výše členských příspěvků, přijetí nových členů 

apod.) 

10) Volba zástupců sboru/okrsku na valnou hromadu okrsku, popř. shromáždění 

představitelů OSH 

11) Usnesení (vzor viz. příloha) 

12) Závěr jednání 

 

Na jednání valných hromad doporučujeme mimo výše uvedeného programu 

projednat: 

a) informace z jednání VI. sjezdu SH ČMS ze dne 9. července 2021 a 

usnesení z tohoto jednání 

b) informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS od 

poslední valné hromady 

 

 

 



Dále: 

  

• vyplnit v programu evidencesdh „Hlášení o činnosti sboru za rok 

2021“ popřípadě odevzdat toto hlášení v písemné podobě 

bezprostředně po konání VH, nejpozději do 31.01.2022 

 

• vyplnit a odevzdat Registrační list kolektivu mladých hasičů 

(pokud v SDH působí) (https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/686-

smernice-cinnosti-s-kolektivy-mladych-hasicu-2) nejpozději do 

31.01.2022 

• vyplnit a odevzdat Registrační list sportovního oddílu SDH 

(pokud v SDH působí) (https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-

sport/dokumenty/330-smernice-sportovnich-oddilu-sh-cms) nejpozději do 

31.01.2022 

• pokud má sbor registrovaný sportovní oddíl, provádět aktualizaci 

sportovců, trenérů atd. v Rejstříku sportu Národní sportovní 

agentury (průběžně po celý rok)  

• odeslat účetní závěrku do Sbírky listin veřejného rejstříku 

nejpozději do 31.12.2022 

 

Metodické materiály k zabezpečení valné hromady: 

Platné Stanovy SH ČMS čl. 75 
https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/Stanovy_SH_%C4%8CMS_2021/S
tanovy_SH_CMS_9.7.2021_-_podepsane.pdf 

 
Příloha č. 1 Příručky funkcionáře sboru  

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/prirucka-funkcionare/Zajisteni-

valnych-hromad-sboru-priloha-c.-1.pdf  
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Vzor usnesení č. 1 za rok 2020  

 

Usnesení z valné hromady sboru  

 

Usnesení valné hromady sboru ..................................................................  

 konané dne: .................  v (místo): .....................................................  

 Valná hromada sboru ........................................  přijímá následující usnesení: 

 

I. Schvaluje: 

1) Zprávu o činnosti a hospodaření SDH a účetní závěrku za rok 2020 a návrh rozpočtu 

na rok 2021 

2) Zprávu revizora sboru za rok 2020 

3) Plán činnosti sboru na rok 2021 

4) Hlášení o činnosti sboru za rok 2020 

II. Ukládá (doplnit dle potřeby) 

1)   

2)   

3)  

 

 

 

 

 

Podpisy členů návrhové komise: 

  ...........................................  

  ...........................................  

  ...........................................  

 



Vzor usnesení č. 2 za rok 2021  

 

Usnesení z valné hromady sboru  

 

Usnesení valné hromady sboru ..................................................................  

 konané dne: .................  v (místo): .....................................................  

 Valná hromada sboru ........................................  přijímá následující usnesení: 

 

I. Schvaluje: 

1) Zprávu o činnosti a hospodaření SDH a účetní závěrku za rok 2021 a návrh rozpočtu 

na rok 2022 

2) Zprávu revizora sboru za rok 2021 

3) Plán činnosti sboru na rok 2022 

4) Hlášení o činnosti sboru za rok 2021 

II. Ukládá (doplnit dle potřeby) 

1)   

2)   

3)  

 

 

 

 

 

Podpisy členů návrhové komise: 

  ...........................................  

  ...........................................  

  ...........................................  
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Příručka funkcionáře sboru – příloha č. 4 

 

Zpráva o hospodaření/pokladní zpráva 

Sboru dobrovolných hasičů ............................................................ 

pro valnou hromadu za období: .............................................. 

 

 

Vážené členky a vážení členové sboru! 

 

Po provedené revizi hospodaření sboru předkládám tuto zprávu o hospodaření. 

 

Zůstatek k začátku roku ke dni ………………  

1) v pokladně sboru činil   ……….…………….. Kč 

2) na běžném účtu (v bance, spořitelně) činil   .…………………….. Kč 

Příjmy za rok ………… činily za: 

1) členské příspěvky od členů sboru …………………….. Kč 

2) příspěvky sponzorů   …………………….. Kč 

3) kulturní akce (plesy, …)  …………………….. Kč 

4) provize HVP    …………………….. Kč 

5) dotace    …………………….. Kč 

6) sběr atd.    …………………….. Kč 

7) úroky z banky   …………………….. Kč 

8) ………    …………………….. Kč 

Celkem příjmy za rok ……… byly: ..…………………… Kč 

 

Výdaje za rok ………… činily za: 

1) odvod členských příspěvků na OSH …………………….. Kč 

2) valnou hromadu – občerstvení atp.  …………………….. Kč 

3) soutěže dospělých               …………………….. Kč 

4) mládež (soutěže, VČA aj.)   …………………….. Kč 

5) odbornou přípravu    …………………….. Kč 

6) zájezdy     …………………….. Kč 

7) bankovní služby    …………………….. Kč 

8) nákup hasičského zboží (medaile)  …………………….. Kč  

9) pojištění vedoucích mládeže  …………………….. Kč 

10) ………          …………………….. Kč 

Celkem výdaje za rok ………… byly: ..…………………… Kč 

 

Zůstatek ke konci roku ke dni …………………  

1) v pokladně sboru činil   ……….…………….. Kč 

2) na běžném účtu (v bance, spořitelně) činil   .…………………….. Kč 

 

 

Kontrolu provedl:  …………………………………… a během roku byla kontrola provedena    

………….krát. 

 

Zprávu zpracoval: ………………………………………………………… 

Dne ……………………………………………….. 



1 

 

Příručka funkcionáře sboru – příloha č. 5 

 

Zpráva revizora sboru 

pro valnou hromadu sboru za období: ............................... 
 

 

Vážené členky a vážení členové sboru! 

 

Po provedené revizi hospodaření sboru předkládám tuto zprávu revizora sboru. 

 

Ke dni 1. 1. 20…… byl stav pokladny   ………… Kč  

a bankovního účtu  ………… Kč.  

Po provedené fyzické kontrole dne ……………… konstatuji, že stav odpovídá – neodpovídá* 

částkám uváděným ve finančním deníku. 

 

Dále sbor vlastní akcie HVP, a.s. v hodnotě ……………………… Kč (1 ks listinné akcie = 

10 ks zaknihované akcie = cca 99,- Kč za 1 zaknihovanou akcii – sbory většinou pořizovaly 

dvě akcie za 2.000,- Kč, tj. nyní 20 akcií v celkové hodnotě cca 1.980,- Kč). 

 

Čerpání rozpočtu sboru v roce ………… odpovídá – neodpovídá*  schváleným záměrům jak 

v oblasti příjmové, tak i výdajové. 

 

Případný komentář - zdůvodnění: 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Evidence členské základny je-není* řádně vedena. 

Sbor má   …………  členů, z toho  ……… mužů, ………… žen, ………..… mladých hasičů 

a …………. dorostenců a dorostenek. 

 

Členské příspěvky v částce ……………. Kč byly – nebyly*  řádně odvedeny Okresnímu 

sdružení hasičů ……………... 

 

Výbor pracuje v  ……….členném složení.  Během roku se sešel ……krát.     

 

Usnesení valné hromady, vyřízení připomínek, stížností a námětů bylo – nebylo*  splněno. 

 

Z jednání výboru sboru byly – nebyly* pořízeny zápisy.  

Byly – nebyly* zjištěny případy porušení stanov SH ČMS.  

 

Dokumentace sboru je – není* řádně vedena a uložena.  

 

Sbor má inventárně veden majetek v částce   ………………….…….….. Kč, v roce ………… 

byl přírůstek o   …………….……………..,   úbytek o  ………………….………     (jedná se 

o vlastní majetek; majetek zapůjčený od obce, OSH nebo někoho jiného se zde neuvádí). 

Inventarizace majetku sboru byla provedena dne …….………… („inventarizace majetku“, 

viz vysvětlení k příloze č. 5). 

O majetek je – není* řádně pečováno. 

Daňové přiznání bylo – nebylo* včas podáno na finanční úřad. 

 

Po provedené kontrole doporučuji schválit – neschválit* hospodaření sboru v roce  ………… 

jako řádné a současně doporučuji – nedoporučuji* udělit hospodáři – pokladníkovi* pochvalu 

za výkon funkce. 

Dne:  ………………….          Vypracoval:  …………………………………..  
* nehodící škrtnout 
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Příručka funkcionáře sboru - vysvětlení k příloze č. 5  

 

Inventarizace majetku a závazků 

 

Sbory inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda 

odpovídá údajům v účetnictví. Inventarizace se provádí každoročně k 31.12. příslušného 

roku, tj. k datu, kdy se sestavuje účetní závěrka. 

U peněžních prostředků v hotovosti musí být inventarizace provedena nejméně 

čtyřikrát ročně. Kontrolu pokladny zpravidla provádí revizor sboru. 

Skutečný stav majetku a závazků se při inventarizaci zjišťuje: 

a) fyzickou inventurou u hmotného (nehmotného) majetku a stavu hotovosti. 

Musí být odlišen majetek sboru od majetku obce, resp. dalších subjektů. Fyzická 

inventura spočívá ve zjištění skutečných stavů přepočítáním (včetně peněz 

v pokladně), 

b) dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, tj. prověří se, zda pohledávky a 

závazky uvedené v účetních knihách odpovídají skutečnosti a tyto stavy je třeba 

zaznamenat v inventurních soupisech. 

 

Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

a) seznamy hmotného, nehmotného a finančního majetku, včetně stavů peněžních 

prostředků v pokladnách a na bankovních účtech, stavy zásob, stavy jednotlivých 

pohledávek a závazků, včetně způsobů jak byly zjištěny, 

b) ocenění majetku ke dni účetní závěrky (31.12.), 

c) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury, 

d) podpis osoby odpovědné za zjištění skutečných stavů majetku a závazků (tj. osoby 

odpovědné za provedení inventury) a podpisy členů inventarizační komise, 

e) podpis statutární osoby – starosty sboru. 

 

Inventarizaci provede nejméně tříčlenná komise jmenovaná starostou sboru. Členem 

inventarizační komise je zpravidla revizor sboru a určený člen výboru. 

O provedené inventarizaci provede inventarizační komise inventarizační zápis, ve kterém 

porovná stavy zjištěné inventurou se stavy účetními, vyčíslí inventarizační rozdíly a navrhne 

způsob jejich řešení. Inventarizační zápis musí být opatřen podpisy osob odpovědných za 

provedení inventarizace. Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a 

stavem v účetnictví, kdy: 

• skutečný stav je nižší než stav v účetnictví – rozdíl se označuje jako manko nebo 

schodek, 

• skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví – rozdíl se označuje jako přebytek. 

Inventarizační rozdíly se zaznamenají do účetních knih v daném účetním období, za které 

byla inventarizace provedena a v případě schodku přijme výbor sboru opatření k nápravě 

a odstranění nedostatků.  

 

Výstup z inventarizace zahrne revizor sboru do zprávy revizora sboru pro valnou hromadu 

sboru. 

 



 

 

PŘEHLED ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY SH ČMS, 2020 

 

Pro určení, kterou pojistku uplatnit při odškodnění úrazu člena SH ČMS je zásadní DRUH ČINNOSTI, při které se 

úraz stal. 

 

Mladí hasiči do 18. let věku: 

Pojistná smlouva č. 0259492692 Generali Pojišťovna a.s., 
https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/516-pojistna-smlouva-pro-mlade-hasice-generali-platnost-od-1-1-2018 
 

Jedná se zejména o úrazy, ke kterým dojde při VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ činnosti mladých hasičů:  

a) veškeré volnočasové a vzdělávací akce a pravidelné schůzky kolektivu MH;  

b) příprava a aktivní účast na akcích v ČR nebo v zahraničí (zejména akcích kulturních, turistických, rekreačních a 

všeobecně pohybových, výlety, tábory, víkendovky);   

c) brigády organizované pojistníkem a/nebo pojištěnými organizacemi;   

d) společné cesty pořádané pojistníkem a/nebo pojištěnými organizacemi do místa a z místa činnosti dle předešlých 

bodů;  

 
Pojistná smlouva č. 1310001770 Pojišťovna VZP, a.s., 
https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sportovni-cinnost  

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při SPORTOVNÍ ČINNOSTI:  

a) pořádání sportovních akcích – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;  

b) přípravy na sportovní akce – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu; 

c) sportovní soutěže – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu; 

d) tréninky sportovních disciplín hry Plamen a dorostu;  

e) náborové i propagační akce pro sportovní činnost atd.  

Pojištění se primárně vztahuje na registrované sportovce. 
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Hasiči od 18. let věku: 
 

Pojistná smlouva č. 0011-304-083 Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. 

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/324-hvp-pojistna-smlouva-uraz-platnost-od-1-1-2013  
 

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při VŠEOBECNÉ HLAVNÍ SPOLKOVÉ ČINNOSTI: 

a) společné hromadné akce a jednání; 

b) příprava a aktivní účast na kulturních a rekreačních akcích; 

c) krátkodobé brigády organizované pojistníkem anebo organizačními jednotkami SH ČMS;   

d) obecné organizované pohybové aktivity s výjimkou sportovních akcí v požárním sportu nebo klasických 

disciplínách CTIF (fotbalové, nohejbalové a jiné turnaje, hromadné běhy organizované jako spolková akce a další); 

e) zásahová činnosti členů SDH SH ČMS zařazených v Jednotce SDH obce (dále jen „JSDHO“);  

f) společné cesty na akce pořádané pojistníkem anebo pojištěnými SDH SH ČMS od místa hromadného srazu do 

místa činnosti a zpět s výjimkou činnosti JSDHO.  V případě činnosti JSDHO pojistná ochrana začíná vyhlášením 

poplachu a končí návratem do sídla zasahující jednotky; 

g) události, které nastaly během činnosti dobrovolníků z řad členů SDH SH ČMS, kteří poskytují osobní pomoc při 

zajišťování úkolů ochrany obyvatelstva v případě mimořádné události ve své obci na výzvu velitele zásahu, velitele 

JSDHO s vědomím velitele zásahu nebo starosty obce. Pojistné ochrana začíná povoláním na místo výkonu činnosti a 

končí ukončením této činnosti; 

h) výkon funkce jednotlivých funkcionářů;  

i) výkon funkce vedoucích mládeže a dalších pedagogických a jiných pracovníků (např. pracovníci na táboře) včetně 
samostatných cest z míst bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět; 
j) pojištění se nevztahuje na pojistné události, které nastaly při přípravě a aktivní účasti na sportovních akcích 

v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF.  
 

Pojistná smlouva č. 1310001770 Pojišťovna VZP, a.s., 

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sportovni-cinnost  
 

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při SPORTOVNÍ ČINNOSTI:  

a) pořádání sportovních akcích – požární sport a klasické disciplíny CTIF;  

b) přípravy na sportovní akce – požární sport a klasické disciplíny CTIF; 

c) sportovní soutěže – požární sport a klasické disciplíny CTIF; 

d) tréninky – požární sport a klasické disciplíny CTIF;  

e) náborové i propagační akce pro sportovní činnost atd. 

f) činnost trenérů v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF 

g) činnost rozhodčích v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF 

Pojištění se primárně vztahuje na registrované sportovce a další osoby dle předešlých bodů. 

 

Formuláře k nahlášení pojistné události naleznete na https://www.dh.cz/index.php/pojisteni 

 

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/324-hvp-pojistna-smlouva-uraz-platnost-od-1-1-2013
https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sportovni-cinnost
https://www.dh.cz/index.php/pojisteni


                       

 

 
✓ Pojištění odpovědnosti pořadatele za újmu za škodu na soutěžích a 

akcích pořádaných SH ČMS a jeho organizačními články 
Jedná se pojištění akcí typu nepostupových soutěží, oslav výročí SDH nebo sportovní a 
kulturní akce, které hasiči pořádají (plesy, zábavy, dětské dny). Každý dobrý pořadatel myslí i 
na rizika, spojená s pořádáním těchto akcí, jejichž zdárný průběh může pokazit zdánlivě i 
maličkost – způsobení újmy na zdraví nebo majetku přímých účastníků. HVP, a.s. dlouhodobě 
nabízí tento produkt na jednu akci, nyní s ohledem na „aktivnější“ sbory, které v průběhu 
roku pořádají více takových akcí a pojistné se jim tím pádem načítalo, nabízí pojišťovna toto 
pojištění na dobu neurčitou, a to ve dvou variantách: 

1. Varianta „A“ … odpovědnost za újmu na zdraví 500 000,- Kč, odpovědnost pro škodu 
na majetku 500 000,- a pojištění majetku (věci cizí nebo vlastní movité – např. stany, 
výčepní zařízení, stoly, lavice apod.) na 100 000,- Kč. Pojistné činí 1250,- Kč / rok. 

2. Varianta „B“ … odpovědnost za újmu na zdraví 1 000 000,- Kč, odpovědnost pro 
škodu na majetku 1 000 000,- a pojištění majetku (věci cizí nebo vlastní movité – 
např. stany, výčepní zařízení, stoly, lavice apod.) na 200 000,- Kč. Pojistné činí 1475,- 
Kč / rok. 

✓ Úrazové pojištění jednotky SDH obce 
Úrazové pojištění, které je speciálně připraveno pro členy Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce.  

Výhody úrazového pojištění JSDHO: 

- skupinové pojištění za nízké pojistné, 
- jednoduchá administrativa, 
- neomezená územní platnost, 
- pojistná ochrana při provádění zásahu (v době od vyhlášení poplachu do návratu 

členů jednotky na základnu), 
- pojistná ochrana se vztahuje i na plánovaná školení, výcvik a údržbu techniky, 
- u doby nezbytného léčení úrazu není nutné prokazování pracovní neschopnosti. 

Na výběr jsou tři varianty pojištění: 

1. varianta … Smrt úrazem = pojistná částka 90 000,- Kč, trvalé následky = pojistná 

částka 180 000,- Kč a doba nezbytného léčení = 30 000,- Kč. Roční pojistné za 10 

členů jednotky JPO V. je 3. 750,- Kč a u členů JPO III. pak 6. 375,- Kč. 

2. varianta … Smrt úrazem = pojistná částka 150 000,- Kč, trvalé následky = pojistná 

částka 300 000,- Kč a doba nezbytného léčení = 50 000,- Kč. Roční pojistné za 10 

členů jednotky JPO V. je 6.250,- Kč a u členů JPO III. pak 10. 625,- Kč. 

3. varianta … Smrt úrazem = pojistná částka 300 000,- Kč, trvalé následky = pojistná 

částka 600 000,- Kč a doba nezbytného léčení = 100 000,- Kč. 

Roční pojistné za 10 členů jednotky JPO V. je 12. 500,- Kč a u členů JPO III. pak  

21. 250,- Kč. 



 

• Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
- Rozsah, resp. typy pojištění … Standard (limit plnění pro škodu na zdraví, usmrcení, pro 

věcnou škodu a ušlý zisk 35 mil. Kč, Nadstandard (limit plnění 70 mil. Kč) a Exkluziv (limit 
plnění 100 mil.) 

- Možnost připojištění čelního nebo všech skel, připojištění živlu a střetu se zvěří či zvířetem 
nebo pojištění dodatkových asistenčních služeb 

- Hasičská sleva – pojištěný získává slevu 10 %, tipařem je SDH, které získá 7,5 % z pojistného.  

• Rodinné úrazové pojištění 
- Pojištění dospělé osoby – na smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, doba nezbytného 

léčení, denní odškodné za dobu léčení úrazu, invalidita pro případ úrazu nebo denní 
odškodné při pobytu v nemocnici pro případ úrazu 

- Pojištění dítěte … smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, denní odškodné za dobu 
léčení úrazu 

- Možnost platby jednou ročně, půlročně, čtvrtletně nebo měsíčně 

- Sleva pro členy SH ČMS je 10% 

• Komplexní pojištění občanů 

- Pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti v běžném občanském životě … tři rozsahy 
pojištění /Minimum, Standard, Exkluziv/ 

- Pojištění staveb … možnost pojistit hlavní i vedlejší stavbu nebo byt jako stavbu. Možnost 
připojištění pojistného nebezpečí povodeň a záplava. 

- Pojištění domácnosti … možnost pojistit trvale obydlenou i rekreační domácnost, movité věci 
v garáži na jiné adrese nebo např. i jízdní kolo na odcizení apod. 

- Pojištění odpovědnosti … odpovědnost za újmu v občanském životě, odpovědnost 
z vlastnictví nemovitosti, z vlastnictví domácích a hospodářských zvířat, odpovědnost 
z vlastnictví zbraně, odpovědnost za újmu fyzické osoby vypomáhající pojištěnému. 

✓ Pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou 
zaměstnavateli při výkonu povolání 

- 3 pojistné částky … 75 000,- Kč / 120 000,- Kč / 200 000,- Kč / 300 000,- Kč / 350 000,- Kč / 
400 000,- Kč 

- 4 rizikové skupiny 

- Možnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního 
prostředku, připojištění následné a čisté finanční škody nebo připojištění pokuty / penále 

- Pojištění v rámci ČR nebo Evropy 
 

Kontakty na HVP, a.s.: 

✓ Obchodní místo Prachatice – Miriam Matějková, telefon 603 233 681 

✓ Pojišťovací zprostředkovatel okr. Prachatice – Roman Liška, telefon 724 946 504 

✓ Kancelář pobočky v Českých Budějovicích – Ing. Václav Kalvas – telefon 775 611 612 

✓ Kancelář pobočky v Českých Budějovicích – Ilona Hrubešová – telefon 721 802 992 

 



události v okrese prachatice
od 1.1. 2021 do 3t.1.2021


