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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - základní informace o spolku 
Právní postavení: Pobočný spolek 
 

      

 

- Mezinárodní výbor Červeného kříže 1863  
- Ženevská konvence o zlepšení osudu zraněných vojáků v polních armádách 1864 
- Liga společností Červeného kříže Paříž 1919, Ženeva 1939 
- Zákon č. 126/1992 Sb. „O ochraně znaku a názvu Červeného kříže  

a o Československém červeném kříži“ 
- Registrace ČČK č.j. VS/1-20 998/93-R ze dne 10. 6. 1993 v registru občanských 

sdružení u MV ČR 

 

 

 

Oblastní spolek ČČK Liberec je zapsán v registru oblastních spolků ČČK vedeného 
Úřadem ČČK Praha dle § 42 Stanov ČČK pod č. registrace 45 ze dne 1. 1. 1994, dodatky:  
č. 1 dne 10. 6. 1997, č. 2 dne 19. 9. 2001, č. 3 dne 14. 10. 2004, č. 4 dne 28. 6. 2005, č. 5 
dne 16. 3. 2007, č. 6 dne 2. 11. 2009, 1. 1. 2014, spolkový rejstřík Městský soud Praha 
oddíl L, vložka 39609 

 
Oblastní spolek ČČK Liberec je: 

- organizační složkou národní společnosti ČČK se samostatnou právní  
a ekonomickou subjektivitou 

- součástí Integrovaného záchranného systému České republiky 
- registrované nestátní zdravotnické zařízení pro přepravu DRN 
- v rámci ČČK držitelem Evropského certifikátu první pomoci (EFAC) 
- držitelem rekvalifikačních akreditací MŠMT pro vzdělávání zdravotníků pobytových 

akcí a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Úřad OS ČČK 

Karel Studený   - ředitel   
Anna Stahoňová  - referent  

 

 

Místní skupina Liberec 1 

Andrea Kulíková  - předseda 
 Romana Kohlová  - jednatel 
  Anna Stahoňová  - pokladník 

  

 

 
 
Orgány OS ČČK 
 

 Oblastní výkonná rada ČČK 

  předseda                               - Karel Veselský   
 místopředseda                      - Roman Hainz 
 Ondřej Hradec  - člen 
  Yvona Bejblová  - člen 
 Michaela Kirschová  - člen 
 Andrea Kulíková  - člen 

 

Oblastní dozorčí rada ČČK 

  předseda                               - Lenka Žáková    
 člen                                       - Ondřej Bejbl       
            člen                                       - Michael Horčička                     
 člen                                        - Markéta Tajmrová    

         

 

 

Členskou základnu tvořilo k 31. 12. 2019 celkem 49 členů včetně dětí sdružených 
v 1 místní skupině Liberec 1, kteří napomáhali realizovat jednotlivé programy a aktivity 
Oblastního spolku ČČK. 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 
 
Vážení čtenáři, 

držíte v ruce Výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec 
za rok 2019. Než se začtete do celého jejího obsahu, dovolte mně Vás ve stručnosti 
seznámit s obsahem programové činnosti, která je hlavním posláním všech členů spolku.    

V roce 2019 oslavil celý Český červený kříž 100 let od svého založení. Věřím,  
že Vám její obsah poskytne ucelený přehled o naší činnosti v daném roce, ale i obraz 
o Červeném kříži jako celku, který působí nejen v ČR, ale jako součást naši národní 
společnosti v celém Mezinárodním hnutí. Naše činnost je nezpochybnitelná v mozaice 
působení všech oblastních spolků ČČK při pomoci lidem v nouzi. Náš Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Liberec je jedním z nich. Od 1. 10. 2018 se působnost našeho 
oblastního spolku rozšířila o oblast Českolipska, kterou jsme převzali po zániku OS ČČK  
v České Lípě. Mohu s hrdostí konstatovat, že se nám za tento rok 2019 podařilo oživit na 
tomto okrese působnost našeho OS hlavně v oblastech dárcovství krve, spolupráce 
s vedením města k zajištění akcí pořádaných na Českolipsku a oblasti vzdělávání 
v poskytování PP.  I když naše členská základna je tvořena pouze jednou Místní skupinou 
ve, které je registrováno 39 dospělých členů a 10 dětí zajišťujeme ucelenou škálu 
programové činnosti, kterými jsou školení laické i odborné veřejnosti v poskytování první 
pomoci, propagace dárcovství krve, oceňování zasloužilých dárců, humanitární  
a záchranný systém. Jsme držitelé akreditací MŠMT, další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, školení zdravotníků pro pobytové a zotavovací akce. V sociální přímé pomoci 
je zřízeno „Ošacovací středisko pro sociálně slabé občany“, kde úzce spolupracujeme se 
Statutárním městem Liberec, odborem sociální péče, Krajskou nemocnicí a ostatními 
institucemi v Liberecké oblasti. Vyjadřuji touto cestou poděkování všem pracovníkům 
a dobrovolníkům OS ČČK Liberec, Statutárnímu městu Liberec za finanční podporu na 
částečné umoření provozních nákladů našich středisek (ošacovací, školící, humanitární 
a dárcovství krve) díky které jsme mohli věnovat vlastní prostředky k dalšímu rozvoji 
našeho spolku, jako vybavování materiálem, vyškolení nových členů ZT a zdravotnických 
instruktorů pro zabezpečení výuky první pomoci v našem školícím zařízení.  

 

 

 
  V oblasti prevence a práce s mládeží jsme našimi lektory z řad členů Záchranného 
týmu a ve spolupráci s našimi partnery - Policie ČR, Městská policie Liberec, Tým silniční 
bezpečnosti - proškolili na ZŠ a při dopravně bezpečnostních a osvětových 51 akcích  
na 5000 tisíc dětí, jen na Liberecku 2125 dětí I.- II. stupně ZŠ.    

Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení pro dopravu nemocných 
a raněných (DNR), zřizovatel je Liberecký kraj. Součást Integrovaného záchranného 
systému ČR. Máme uzavřeny smlouvy se všemi hlavními složkami IZS v kraji, HZS LK, 
ZZS LK, KŘ PČR. Je zřízena Humanitární a záchranná jednotka při oblastním spolku, 
která je připravena a nasazována při záchranných pracích a řešení mimořádných událostí 
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i mimo náš region. Oblastní spolek ČČK Liberec je členem PANELU – organizační 
a koordinační platforma pro poskytování potřebné pomoci a péče o občany při řešení 
mimořádných událostí. Jsme členy stálé pracovní skupiny a Krizového štábu LK, hlavním 
koordinátorem činnosti Nestátních neziskových organizací a dobrovolníků. Záchranná 
a humanitární jednotka je díky velké finanční podpoře od Krajského úřadu – Krizového 
fondu svým vybavením pro práci v terénu srovnatelná s kteroukoliv profesionální složkou 
a je neustále připravena k nasazení a pomoci při mimořádných událostech. V r.2019 byl 
náš ZT povolán ke dvěma mimořádným událostem, v září to byla evakuace 5000 obyvatel 
při nálezu nevybuchlé pumy a následně pátrací akce po pohřešovaném cyklistovi 
v Jizerských horách (více uvnitř zprávy). 

Podařilo se nám oživit zájem o školení první pomoci ve všech normách školení 
z řad laické, ale hlavně odborné veřejnosti, kromě autoškol (ani jedna) vůbec nemají 
zájem o školení uchazečů o řidičský průkaz, přitom máme mezinárodní certifikát pro tento 
typ školení. Při dopravních nehodách se to projevuje velmi malou znalostí poskytnout 
adekvátní první pomoc zraněným posádkám i proto se stává, že někteří řidiči od nehod 
ujíždějí. 

 
 

Stručně o hospodaření 

V roce 2019 pracoval Oblastní spolek ČČK Liberec s vyrovnaným rozpočtem, 
podařilo se udržet plánovaný stav v ekonomických ukazatelích.  

Výnosy z prodeje služeb a zboží jsou o něco lepší oproti roku 2018. Díky tomu 
jsme mohli nakoupit nové výukové pomůcky (resuscitační fantomy, vybavení do našich 
dvou sanitních vozidel aj.). Zdravotnický materiál pro zajišťování služeb zdravotnických 
dozorů. Dotační příspěvky z ČČK a MZ na programové akce (dárcovství krve, práce 
s mládeží) zůstaly stejné. Udržením provozních nákladů za nákup služeb, energií, 
materiálu, mzdových nákladů na přijatelné úrovni oproti výnosům, hlavně díky mimořádně 
obětavé práci dvou profesionálních pracovníků ÚOS ČČK a 39-ti dobrovolníků – převážně 
členů ZT a kroužku mladých záchranářů ČČK, dobrovolných pracovnic v ošacovacím 
středisku, kteří jako jeden tým zajišťují veškerou hlavní činnost spolku, odpracovali na  
7 000 hodin bez nároku na jakoukoliv odměnu a bez kterých by dosažené výsledky nebyly 
vůbec možné.  

Naší největší finanční zátěží jsou provozní výdaje za nájemné – 170 tis Kč  
a energie – 87 tis Kč, účetní služby, telefony, autoprovoz a ostatní služby – 284 tis Kč. 
Mzdové náklady včetně odvodů soc. a zdr. pojištění 980 tis Kč 

Tyto výdaje se nám daří částečně pokrýt díky finanční podpoře z rozpočtu 
Statutárního města Liberec, za kterou jsme velice rádi a vděčni. Pořád tak největší 
aktivita všech členů OS je věnována na zabezpečení chodu spolku a teprve následně na 
programovou činnost a další rozvoj.  

 

   

 

     

                    Karel Studený 
                                                                  ředitel Úřadu OS ČČK Liberec 
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Programová činnost: ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO 
            Jedním z hlavních směrů činnosti spolku je osvěta v oblasti záchrany lidského 
života – poskytování první pomoci. Školící středisko proto nabízí svým členům, ale hlavně 
odborné a laické veřejnosti systém norem zdravotnických znalostí. Neustále pracuje na 
modernizaci výukových metod a obnově pomůcek.  

Veškerý obsahový program zajišťují externě členové lektorského sboru OS ČČK, 
který tvoří 3 zdravotničtí instruktoři ČČK, Yvona Bejblová, Lenka Žáková, Michaela 
Kirschová, kteří odškolili stovky hodin na všech stupních norem první pomoci. 
V hodnoceném roce se prováděla školení zážitkovou formou. Tato forma se ihned 
projevila na zvýšeném zájmu frekventantů, jak ze strany široké veřejnosti, tak i zájmu 
firem. Proto nedílnou součástí střediska jsou maskéři, kteří při školení vytvářejí reálné 
typy poranění. Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce s Týmem silniční bezpečnosti, 
kde probíhají „Dny s dopravní výchovou na ZŠ. Dále při akcích pro motorkáře na 
autodromech v projektu „Učme se přežít“. Zpětná vazba, která přichází na náš Oblastní 
spolek, svědčí o vysoké kvalitě našich kurzů a lektorů. 

Statistika proškolených lidí je v níže uvedené tabulce. 
 

Počet vyškolených osob / rok  

Popis školení  Rok 2019 
Speciální školení menšího rozsahu (školy, instituce)  267 
Život zachraňující úkony (4 hod)  160 
Základy první pomoci (12 hod)  120 
Základy první pomoci pro pedagogy (20 hod)      6 
Zdravotník zotavovacích akcí    38 
Automatický externí defibrilátor AED    20 
Členové a dobrovolníci ČČK    49 
Mladý zdravotník I. A II. Stupně    10 
 
 
Nestandardní projekty 

Popis školení  Rok 2019 
Dny s dopravní výchovou na ZŠ s Týmem sil. bezpečnosti  4572 
Učme se přežít pro motorkáře s Týmem sil. bezpečnosti    320 
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Programová činnost: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ POMOCI 
 

Středisko pro sociální činnost - „Ošacovací středisko“ je zřízeno pro potřeby 
sociálně slabších spoluobčanů a je využíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, 
vícečlennými rodinami a bezdomovci. Do střediska přijímáme obnošené šatstvo od 
veřejnosti a bezplatně jej vydáváme na základě žádostí soc. referátů obcí, měst a dalších 
organizací. Dnes již denně vyřizujeme žádosti Magistrátu města Liberce, městských úřadů 
Frýdlant, Chrastava, Centra sociálních služeb Libereckého kraje - Azylového domu 
Speramus, „Návrat“ azylový dům pro rodiny s dětmi Centra zdravotní a sociální péče 
Liberec - Domova pro matky s dětmi, Vězeňské služby ČR v Liberci a mnoha dalších.  

 

 

 
  Provoz zajišťují 2 dobrovolnice z řad členů ČČK. Velice nám pomáhá finanční 
podpora od Statutárního města Liberec, která částečně kryje provozní náklady tohoto 
střediska. Odpracováno v roce 2019 celkem 1 200 hod. bez nároku na odměnu. V roce 
2019 bylo obslouženo cca 8 000 osob. Z toho na doporučení orgánů města, nemocnice  
a věznice vykryto zdarma 500 osob, včetně lidí bez domova, kterými je středisko hojně 
využíváno nebo našimi silami rozváženo na místa výskytu těchto osob. V případě potřeby 
je těmto lidem poskytnuta zdravotní pomoc ošetřením drobných poranění i odvoz naší 
sanitou k dalšímu ošetření u lékaře. Využito bylo ošacení k dalšímu užití občanů 
cca 9 000 kg, nepoužitelné ošacení odevzdané k dalšímu zpracování cca 5 000 kg. 
Velkou zásluhu na úspěšném provozu střediska má firma DIMATEX s.r.o.  ze Svárova se 
kterou máme uzavřenou smlouvu o vzájemné pomoci, která nám pomáhá jak výběrem  
a dodávkou vhodného ošaceni, ale i s odvozem nepoužitelného ošacení k dalšímu 
zpracování. 

 

  Ošacovací středisko je nejvytíženější středisko Oblastního spolku, ale energeticky 
také nejnáročnější. 

 

Celkový počet obsloužených osob cca 8 000 
Z toho obslouženo na doporučení          500 
Pohyb ošacení + odvoz odpadu     14 000 kg 
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Programová činnost: DÁRCOVSTVÍ KRVE 
 

Prostřednictvím Českého červeného kříže děkuje společnost mnohonásobným 
bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich ochotu pomoci druhým, za obětavost a vytrvalost, 
se kterou k dárcovství krve přistupují. Kodex bezpříspěvkového dárcovství poukazuje na 
to, že pouze krev darovaná bez nároku na odměnu může být pro příjemce krve bezpečná. 

  Slavnostní oceňování zasloužilých dárců krve stříbrnými, zlatými medailemi  
a zlatými kříži II. a II. stupně proběhlo na Liberecké radnici za finanční podpory MZ  
a Statutárního města Liberec. Od r. 2018 oceňujeme dárce stejnou formou i v České Lípě 
za účasti starostky města. Oceňování se vždy účastnili zástupci města a Transfuzního 
oddělení KNL. 

   

 

 
  V roce 2019 registrujeme v Liberci a České Lípě 6802 bezpříspěvkových dárců 
krve. Ze statistik vyplývá, že nábory nových dárců při prezentačních akcích ve městě, ve 
firmách a školách Liberecka se projevuje menší stagnace v počtech nových dárců. 
od roku 2019 probíhá propagace i v České Lípě, kterou OS Liberec převzal od 1. 10. 2018 
a teprve se snažíme vše zmapovat a vytvořit novou databázi programu v tomto regionu. 
V tabulce je srovnání Liberec/Česká Lípa 

 

BDK v Liberci a České Lípě  2019 
Celkový počet registrovaných dárců Liberec/Česká Lípa  5181/1602 
Nově registrovaní dárci  413/171 
Celkový počet odběrů krve  9053/3024 
Celkový počet odběrů plazmy  4566 
Celkový počet odběrů ostatních  - 
Ocenění medailí prof. Dr. Jánského – bronzová  221/74 
Ocenění medailí prof. Dr. Jánského – stříbrná  137/45 
Ocenění medailí prof. Dr. Jánského – zlatá  78/26 
Ocenění zlatým křížem – III. stupně (80 odběrů)  35/16 
Ocenění zlatým křížem – II. stupně (120 odběrů)  14/14 
Ocenění zlatým křížem – I. stupně (160 odběrů)  14 
Zasloužilý dárce – 250 odběrů    1 
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ZÁCHRANNÁ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST 
 

Středisko pro záchrannou a humanitární činnost - OS ČČK Liberec má zřízenou 
plně funkční záchrannou jednotku. Je členem Integrovaného záchranného systému ČR 
(dále jen IZS) na základě smluv uzavřených se všemi hlavními složkami Libereckého 
kraje Jednotka je složena ze členů ČČK - dobrovolníků MS Liberec 1, kteří se pravidelně 
vzdělávají v oblasti záchrany života a řešení nouzových stavů. V době vyhlášení 
mimořádné situace pro danou oblast spolupracuje s profesionálními i ostatními složkami 
IZS a koordinuje humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu, soustřeďuje a organizuje 
další dobrovolníky pro likvidaci následků události. Základem týmu je 23 vycvičených osob 
pro koordinaci jakékoliv pomoci (humanitární, zdravotní, psychosociální) při mimořádných 
událostech. Od října 2018 se náš tým rozšířil o 5 nových členů z řad Baňské záchranné 
služby v Hamru na Jezeře, kteří k nám přešli ze zaniklého Oblastního spolku v České 
Lípě. Stále se dle potřeby doplňuje dobrovolníky pro další zajišťování služeb. 

 

 
 

  Pro potřeby záchranného týmu máme ve vybavení vozového parku 2 sanitní vozy 
a dvě vozidla s právem přednosti v jízdě vybavena pro poskytnutí PP.  
               
  Záchranný tým OS ČČK Liberec, jehož členové (24) jsou nosným pilířem spolkové 
činnosti OS a bez kterých by dosažené výsledky nebyly možné, odpracoval přes 7 000 
hodin pro zvládnutí všech úkolů v oblasti vzdělávání, zdravotnických asistencí  
a prezentaci ČK.  Při tom všem se připravoval na zvládání svého hlavního poslání, plnění 
daných povinností vázaných uzavřenými dohodami o pomoci na vyžádání hlavními 
složkami IZS pro řešení případných mimořádných situací po celý rok. Na podzim v září byl 
náš ZT povolán KOPIS  k ostrému zásahu. První byla evakuace 5000 obyvatel Liberce  při 
nálezu nevybuchlé letecké pumy. Náš záchranný tým zajištoval služby ve dvou 
evakuačních centrech na ZŠ Dobiášova a ZŠ Ještědská. Naši jednotce se dostalo 
velikého uznání od všech složek IZS i samotného primátora SML pana Jaroslava 
Zámečníka. 
   
  Druhá akce následovala záhy, kdy jsme zasahovali při pátrací akci po 
pohřešovaném cyklistovi, který se ztratil v Jizerských horách. Deset našich záchranářů 
a sanitní vozidlo se dva dny přímo podílelo s ostatními složkami na úspěšné záchraně 
cyklisty. 

 
  Další hlavní náplní členů Záchranného týmu jsou zdravotnické dozory na 
kulturních a sportovních akcích v celém našem regionu. Jen stručně - hokejová utkání 
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(195) Bílých tygrů Liberec od mládeže až po dospělé, Krajská hokejová soutěž dospělých, 
atletika mládeže, fotbal mládeže, ME v gymnastice , MČR cyklistů mládeže, Války pěti 
armád, Bedřichovský Bastard, Svijanské a Hejnické slavnosti, Liberecké slavnosti, velké 
koncerty, spolupráce v projektech dopravní výchovy dětí na ZŠ a motoristů na 
autodromech s Týmem silniční bezpečnosti a mnoho jiných akcí, které by byly na další 
stránku této zprávy. Rok 2019 byl z hlediska zajištění všech akcí velmi náročný s ohledem 
na kapacitní možnosti členů ZT, ale to víc úspěšný. 

 

 

 
            Podotýkám, že se náš Záchranný tým nesnaží suplovat záchrannou činnost 
profesionální zdravotnické záchranné služby, ale účelně tuto jejich činnost doplňovat 
právě zajišťováním výše uvedených zdravotnických dozorů, kde je soustředěno velké 
množství osob na jednom místě a je předpoklad výskytu různých poranění, kdy při 
vážných stavech rozhoduje prvních 5 minut o životě postižené osoby. Další velkou 
nepostradatelnou činností Záchranného týmu je propagace poskytování první pomoci, 
školení na ZŠ, odborné a laické veřejnosti, ve firmách a různé prezentační akce. 

            
  Několikrát v roce se ZT účastnil společných cvičení (Dětřichov, Kunratice, 
Heřmanice v rámci přípravy Integrovaného záchranného systému s Hasičským 
záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje  
a dobrovolnými hasiči z celého regionu Liberecka. 

    
  Pravidelná školení členů Záchranného týmu na učebně každých 14 dní, kde nám 
velice pomáhá školení od profesionálních záchranářů ZZS LK. Čtyřdenní soustředění 
záchranného týmu v různých lokalitách ČR  
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Programová činnost mládeže  
 

  Místní skupina ČČK Liberec 1 sdružuje ve svém středu 12 dětí a mládeže ve věku 
od 6 do 18 let. 

Je vytvořen kroužek „Mladý záchranář“ ve kterém se již od raného věku 
soustřeďují na výuku poskytování první pomoci a zároveň týmové práci v oblasti záchrany 
života.  

 

 

 
  Pod vedením vedoucí kroužku i za pomoci některých rodičů se schází pravidelně 
jednou za 14 dní. Jsou zaměřeny nejen na výuku zdravotnických znalostí, ale i na 
poznávání a celkový rozvoj osobnosti. Děti se formou her seznamují s okolím svého 
bydliště, s přírodou, s lidským tělem. Velký důraz je kladen na prevenci úrazovosti. Oblibu 
u skupinek dětí si našla také jednodenní i víkendová setkání, na kterých si mohou 
porovnat znalosti z oblasti poskytování první pomoci. 

    
  Na prezentačních akcích OS vhodně doplňují tým lidí, kde se prezentují reálnými 
ukázkami poskytování první pomoci na společných akcích (dětské dny, Den bez aut, dny 
s IZS a dalších akcích) nenásilnou formou motivují ostatní k potřebě umění nebát se 
pomoci člověku, když ji potřebuje. Přispívají svou účastí i k náboru občanů k darování 
krve. 
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Spolková činnost 
 
  Prezentační a preventivní akce pořádané OS uskutečňujeme se všemi 
partnerskými organizacemi SML, (Liberecký jarmark), KÚ ( dny otevřených dveří), PČR 
(dopravně bezpečnostní akce), dny s IZS, předváděcí akce na ZŠ, MP ( Dny s dopravní 
výchovou), Besip -Tým silniční bezpečnosti (výuka bezpečného chování v dopravě na 
ZŠ). Pravidelně spolupracujeme s MP na dopravním hřišti při pořádání oblastních 
a okresních kol soutěží mladých cyklistů. S MP monitorujeme lokality, kde se zdržují 
bezdomovci a následně poskytujeme potřebnou pomoc.   

           
  Nedílnou součástí činnosti našeho spolku kromě propagace a výuky první pomoci 
je i využití našich sanitek k zajištění sekundárních převozů klientů do zdravotnických 
zařízení, nebo zpět do domácí péče po celé ČR. Velmi dobrou spolupráci máme 
s Hospicem sv. Zdislavy Libereckého kraje, kde se snažíme společně plnit někdy 
i poslední přání klientů a zavezeme je na místa, která jsou pro ně připomínkou jejich 
aktivního života.  
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Hospodářský výsledek OS ČČK v roce 2019 (v tis. Kč) 
 

Přehled prostředků vázaných na státní zakázky 
Celková dotace – MZ ČR na programové akce   18 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na programovou činnost 233 
 

 

 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Náklady celkem    1 704 
Z toho spotřeba materiálu – režie  76 
Autoprovoz – PHM   55 
Spotřeba energie   87 
Opravy a udržování, cestovné, reprezentace   64 
Ostatní služby 153 
Nájemné 170 
Mzdové náklady           767 
Zákonné sociální pojištění 213 
Ostatní náklady – poplatky   23 
Odpisy dlouhodobého majetku   96 
 

 

Výnosy    2 090 
Z toho členské příspěvky     9 
Prodej služeb – vlastní výkony        1 309 
Jiné ostatní výnosy     80 
Dotace a finanční příspěvky (nadace, město, kraj)   110 
Příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami   251 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK    55 
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Rozpočet OS ČČK Liberec 2020 dle jednotlivých středisek 
 
  
 
Název Kategorie Náklady v tisících Kč  Výnosy v tisících Kč 
   

Středisko OS 

Režie Nájemné 38  Členské příspěvky   10 
Energie 25  Dotace město 100 
Spoje – internet 25  Příspěvky ostatní   46 
Účetní služby 50   
Údržba úřad   5  
Parkovné 24  

 Ostatní služby   6  
 Cestovné   5  
  
Osobní náklady Mzdy 742  

Sociální pojištění 250  
  
Autoprovoz PHM, STK, údržba 30  

Rezerva 10  
 Operativní Leasing Octávia 34  
 
          

Humanitární 
středisko 

Režie Nájemné 22  Zdrav. Služby 700 
Energie 10  

Autoprovoz             PHM-STK-údržba            45 
Nouzové stavy        cvičení                             30 
 Vybavení ZT  60 

 
 

Školící 
středisko 

Režie Nájemné 45  Školení PP 350 
Energie 20  

 
 Výukový materiál 10 
OON Mzdy DPP 70 

 
  
Ošacovací 
středisko 

Režie Nájemné 40  Příspěvky za ošacení 120 
Energie+údržba + DPP 70 Dimatex – odpady   10 

 
 
Spolková  
činnost 
 

Děti Přímé náklady 5  Dotace ČČK 128 
 Dotace ČČK POS 126 
BDK Přímé nákady 41 Příspěvek KNL 122 

 

 
 
 
 

CELKOVÉ NÁKLADY                                1712  VÝNOSY       1712 
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PLÁN ČINNOSTI  
OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK LIBEREC NA ROK 2020 
 

 

LEDEN 
 

o Školení ve všech normách první pomoci dle standardů ČČK 
o Zdravotní dozor na hokejových zápasech žákovské ligy a dorostu Bílí tygři Liberec, 

KP hokej dospělých 
o A tým Bílí tygři Liberec 
o Zasedání Oblastní výkonné rady a Dozorčí rady ČČK 
o Muzikál  

 
 

ÚNOR 
  

o Školení Základní normy zdravotnických znalostí v rámci bezpečnosti práce 
v souladu se zákoníkem práce 

o Zdravotní dozor na hokejových zápasech žákovské ligy a dorostu 
Bílí tygři Liberec, KP hokej dospělých 

o Zdravotnický dozor florbal 
o ZD volejbal – finále mistrovství ČR středních škol 
o Školení v normě ZPP, ŽZU 
o Společný projekt týmu silniční bezpečnost a ZT ČČK Liberec – Bezpečnost 

v dopravě na ZŠ 
o ZD –Valentýnské bruslení 
o Pravidelná příprava HJ  
o Hejtmanský ples - dozor 

 

 

BŘEZEN 
 

o Zasedání OVR 
o Předávání medailí Dr. Janského bezpříspěvkovým dárcům krve  

– radnice Liberec 23. 3. od 16:00 hod 
o Zdravotní dozor na hokejových zápasech žákovské, dorostenecké ligy A týmu 

Bílých tygrů, 
o ZD volejbal 
o Školení  v normách, ZPP, ŽZU 
o Zdravotní dozor kulturní akce 
o Společný projekt týmu silniční bezpečnost a ZT ČČK Liberec – Bezpečnost 

v dopravě na ZŠ 
o Setkání panelu NNO a HZS LK – příprava cvičení MU 
o Pravidelná příprava HJ 
o Kontrolní den DR 
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DUBEN 
 

o Valné shromáždění OS ČČK Liberec 
o Zdravotnické dozory hokej Play of  Bílí Tygři 
o Předávání medailí Dr. Janského stříbrným a zlatým dárcům radnice  

Česká Lípa 15. 4. od 17:00 hod. 
o Prezentační akce Tip sport arena - Čáry 
o Školení v normě ŽZÚ, ZPP, ZZA 
o Společný projekt týmu silniční bezpečnost a ZT ČČK Liberec 

– Bezpečnost v dopravě na ZŠ 
o Oblastní kolo soutěže mladých cyklistů DDH MP 21. -23. 4 .2020 
o Den bez aut – zdravotnický dozor 
o Den IZS – bezpečně v dopravě  
o Zdravotnický dozor fotbal –pohár Josefa Masopusta  
o Cyklistické závody Hodkovice nad Mohelkou 
o Učme se přežít motorkáři- autodromy 
o Běžecké závody pro Michalku – Frýdlant 4. 4. 2020 od 9:00 hod. 

 
 

KVĚTEN 
 

o Zdravotní dozor na atletických závodech dětí z libereckých škol 
o Okresní kolo DSMC MP Liberec 12. 5. 2020 
o Dětské dopravní hřiště dětem MP  
o Učme se přežít pro motocyklisty - autodromy 
o Pravidelná příprava HJ - cvičení  
o Den s Městskou policií 
o Soustředění Záchranného týmu – Píšťany 28. – 31. 5. 2020 
o Zasedání OVR 
o Dětský den Český Dub 31. 5. 2020 
o Blesk ordinace nám. E. Beneše Liberec 19. 5. 2020 

 
 

ČERVEN 
 

o Předávání medailí Dr. Janského bezpříspěvkovým dárcům krve radnice  
Liberec 22. 6. 2020 od 16:00 hod. 

o Kontrolní den DR 
o Světový den dárcovství krve 
o Krajské cvičení KŠ a PANELU 
o Účast na Dni s Policií ČR  
o Pravidelná příprava HJ 
o Zdravotnické zabezpečení Války pěti armád Doksy   
o Učme se přežít pro motocyklisty autodromy – školení + zdravotnický dozor 

(sanita) 
o Krajské slavnosti 12. 6. 2020 
o Dětský den s hokejisty 20. 6. 2020 
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ČERVENEC 
        

o Zdravotnické dozory, Svijanské slavnosti, Hejnické slavnosti 
o Zdravotnické zabezpečení cyklistické závody Hodkovice nad Mohelkou (sanita) 
o ZD – cyklistické závody – Bedřichov (sanita) 
o Učme se přežít pro motocyklisty autodromy – školení zdravotnický dozor (sanita), 

termíny budou upřesněny 
o Zdravotnické dozory hokej Bílí tygři Liberec – příprava mládež, dospělí 

 

 

SRPEN 
 

o Zdravotnické dozory mládežnická liga a extraliga dospělých Bílí tygři Liberec 
o Společný projekt týmu silniční bezpečnost a ZT ČČK Liberec – Bezpečnost 

v dopravě na ZŠ 
o Pravidelná příprava HJ 
o Zasedání OVR 
o Cyklistické závody dětí Vesec, zdravotnický dozor 

 

 

ZÁŘÍ 
 

o Evropský den první pomoci 
o Zasedání OVR 
o Oceňování dárců zlatými kříži BDK na radnici Liberec 21. 9. 2020 od 16:00 hod. 
o Oceňování dárců stříbro, zlato, zlatý kříž na radnici Česká Lípa 23. 9. 2020  

od 17:00 hod. 
o Zdravotnické dozory mládežnická liga a extraliga dospělých Bílí tygři Liberec 
o Školení učitelů zdravotníků 
o Společný projekt týmu silniční bezpečnost a ZT ČČK Liberec – Bezpečnost 

v dopravě na ZŠ 
o Pravidelná příprava HJ 
o Den IZS Frýdlant 
o ZD – cyklistické závody – Bedřichov (sanita) 
o Víkendové soustředění Záchranného týmu – odborné školení členů HJ 

 
 

ŘÍJEN 
 

o Společný projekt týmu silniční bezpečnost a ZT ČČK Liberec – Bezpečnost 
v dopravě na ZŠ 

o Zdravotnické dozory mládežnická liga a extraliga dospělých Bílí tygři Liberec 
o Pravidelná příprava HJ 
o Zasedání OVR 
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LISTOPAD 
 

o Předávání medailí Dr. Janského – radnice Liberec 23.11. od 16:00 hod. 
o Předávání medailí Dr. Janského – radnice Česká Lípa 25. 11. od 17:00 hod. 
o Školení učitelů zdravotníků 
o Zdravotnické dozory, koncerty 
o Zdravotnické dozory mládežnická liga a extraliga dospělých Bílí tygři Liberec 
o Pravidelná příprava HJ 

 

 

PROSINEC 
 

o Ukončení roku  
o Zasedání OVR 
o Zdravotnické dozory mládežnická liga a extraliga dospělých Bílí tygři Liberec, 

kulturní akce 
 

 

Plán se během roku mění tak jak přicházejí jednotlivé akce. 
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM  
 

Naplnění plánu činnosti v roce 2019 jsme mohli řadu úkolů vykonávat za aktivní 
spolupráce dalších institucí a organizací. 

Významně nám pomohly poskytnuté finanční podpory od všech, kteří podporují 
naši činnost. 

 

 
Zvláště děkujeme: 

• Statutárnímu městu Liberec za finanční podporu z rozpočtu města, aktivní 
zapojení při oceňování zasloužilých dárců krve v obřadní síni Liberecké radnice. 
 

• Krajskému Úřadu Libereckého kraje za finanční podporu při pořádání výstavy  
100. let Českého červeného kříže ve vestibulu Krajského Úřadu 
 

• Krajské nemocnici za finanční podporu v oblasti dárcovství krve a podpory 
propagace k získávání nových bezpříspěvkových dárců krve. 
 

• Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje za odbornou podporu  
a přípravu v oblasti pomoci při řešení mimořádných událostí zařazením do 
PANELU. 
 

• Policii České republiky při cvičení a spolupráci v dopravně bezpečnostních akcích. 
 

• Městské policii za pomoc při akcích pro školy a děti v dopravní výchově. Pomoc při 
lokalizaci pobytů bezdomovců. 
 

• Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje za dobrou spolupráci v oblasti 
vzdělávání a poskytování zdravotnické pomoci. 
 

• Týmu silniční bezpečnosti za zapojení našich zdravotníků do výuky první pomocí 
na školách, zdravotnických asistencí při školeních motocyklistů na autodromech, 
propagačních osvětových akcích. 
 

• Našim partnerům v Ústeckém kraji: policie ČR, odboru pořádkové policie 
Poříčního oddělení Ústí n. Labem a partnerské poříční policie z Drážďan SRN, 
Vodní záchranné služba ČČK Ústí nad Labem. Povodí Labe za aktivní pomoc při 
výcviku na vodě. 
 

• Sboru dobrovolných hasičů Chrastava za pomoc a zapojení jejich jednotky do 
společných cvičení a přípravy k pomoci při mimořádných událostech. Děkujeme 
všem dalším nejmenovaným partnerům, bez kterých by činnost OS ČČK nemohla 
dosahovat současných výsledků. 

 


