SMLOUVA O ČLENSTVÍ
V JEDNOTCE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Smluvní strany
1. Obec / Město ______________________________________________,
zast. starostou / primátorem _____________________________ (dále jen „Obec“)
a
2. pan ______________________________________narozen ___________________
rodné číslo ____________________, bytem _________________________________
jakožto člen (dále jen „Člen“) jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále "JSDH")
uzavírají podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

tuto Smlouvu o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce
(dále jen „smlouva“)
Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je vymezení výkonu, činnosti a podmínek členství v JSDH (dále jen „výkon služby“)
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, prováděcími předpisy a požárním řádem obce.
Čl. II.
Výkon služby
1. Výkonem služby Člena JSDH se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich
zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování
odborné způsobilosti a akceschopnosti.
2. Výkon služby probíhá v organizačním nebo operačním řízení:
a) organizační řízení se uplatňuje při činnosti hasičů v jednotce k dosažení stálé organizační,
technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů JSDH,
b) operační řízení se uplatňuje při zásahu JSDH a plnění úkolů podle § 70 odst. 1 a odst. 5 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; jde o činnost od přijetí
zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení JSDH do jejího návratu na základnu
po zásahu.
3. Člen JSDH se touto smlouvou zavazuje plnit povinnosti a následující úkoly výkonu služby:
a) jednat podle rozkazů a pokynů velitele JSDH,
b) důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek požární ochrany,
c) plnit plán výkonu služby stanovený velitelem JSDH popř. jím pověřeným zástupcem,
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d)

při vyhlášení požárního poplachu, pokud mu v tom pracovní, rodinné či podobné problémy
nebrání, se neprodleně dostavit do hasičské zbrojnice (na základnu),
e) provádět požární zásah, záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech,
f) dodržovat platné právní předpisy upravující činnost na místě zásahu,
g) na výzvu velitele JSDH se podílet na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků
požární ochrany,
h) dbát na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používat přidělenou osobní výstroj,
výzbroj a ochranné prostředky,
i) nepoužívat osobní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není pro činnost
na místě výkonu služby třeba a které mohou být při výkonu služby poškozeny nebo které
mohou při náhlých a extrémních vlivech prostředí na místě zásahu ohrozit své zdraví, (např.
náramky, řetízky, náušnice)
j) prohlubovat své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a udržovat si potřebnou fyzickou
zdatnost,
k) zúčastňovat se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy
členů JSDH, na přípravě k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení
o odborné způsobilosti,
l) seznamovat se s používáním spojové techniky a dodržováním podmínek rádiového provozu,
m) využívat všech svých znalostí, zkušeností a technicko-taktických možností požární techniky,
věcných prostředků a zařízení požární ochrany,
n) podrobovat se zdravotní prohlídce ve stanoveném termínu určeném právním předpisem pro
členy JSDH.
o) neprodleně oznamovat veliteli JSDH svoji nezpůsobilost pro výkon služby (způsobilost
odborná, zdravotní a fyzická zdatnost), nezpůsobilost pro používání izolačního dýchacího
přístroje a ochranného oděvu protichemického, proti sálavému teplu nebo ohni nebo
nezpůsobilost pro provádění prací ve výšce nad 3 m na nezajištěných pracovištích (lana,
žebříky apod.), je-li pro uvedené činnosti předurčen,
p) být upraven tak, aby bylo zajištěno bezpečné používání dýchací techniky a její bezpečné
nasazení, je-li pro její používání předurčen,
q) musí prakticky použít alespoň jedenkrát za 3 měsíce izolační dýchací přístroj, je-li předurčen
jako nositel dýchací techniky,
r) absolvovat bezodkladně kondiční jízdu v délce nejméně 10 km bez použití zvláštního
výstražného světla modré barvy, příp. doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení v
případě, je-li určen k řízení vozidel s právem přednostní jízdy, a pokud v průběhu 4 týdnů
neřídil požární automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové vozidlo stejné
hmotnostní kategorie.
Čl. III.
Odměna a bezúplatné plnění
1. Členovi JSDH za vyjmenované činnosti výkonu služby podle této smlouvy může Obec poskytnout
odměnu, jejíž rozsah, výši a splatnost je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Činnosti výkonu služby Člena JSDH, které nejsou součástí odměny podle odst. 1, jsou bezúplatným
plněním podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění ve výši
stanovené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Obec, jako příjemce bezúplatného plnění, se zavazuje vyhotovit a předat Členovi JSDH potvrzení o
výši a účelu bezúplatného plnění, a to nejpozději vždy do 15. 2. po skončení předešlého
kalendářního roku.
4. Vzor potvrzení o výši a účelu bezúplatného plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
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Čl. IV.
Povinnosti Obce
1. Obec vytváří Členovi JSDH podmínky pro plnění úkolů uvedených v článku II. Smlouvy zejména:
a) vytváří podmínky pro zajištění akceschopnosti JSDH,
b) vybavuje Člena JSDH osobní výstrojí, výzbrojí a ochrannými pracovními prostředky
v souladu s platnými právními předpisy,
c) poskytuje mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, jestliže to vyžaduje výkon služby,
d) organizuje a zajišťuje odbornou přípravu k dosažení odborné způsobilosti Člena JSDH
nezbytnou pro výkon služby,
e) zajišťuje a na svůj náklad uzavře ve prospěch Člena JSDH pojištění pro případ úrazu při
výkonu služby a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností tohoto Člena JSDH
v souvislosti s výkonem služby v JSDH v takovém rozsahu a výši, která musí odpovídat
rozsahu a výši (pojistné hodnotě) vzniku možné škody (újmy),
f) zajišťuje a hradí zdravotní prohlídky předepsané pro výkon služby v JSDH,
g) poskytuje náhradu ušlého výdělku Členu JSDH, který se ve své pracovní době nebo v době,
ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných
záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo
nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
2. Člen JSDH má nárok na úhradu vynaložených cestovných výdajů ve výši stanovené pro služební
cesty podle zvláštního právního předpisu pro zaměstnance v pracovním poměru a schválené
velitelem JSDH před započetím služební cesty.
Čl. V.
Odpovědnost Obce
1. Obec odpovídá za škodu způsobenou Členovi JSDH při výkonu služby nebo v přímé souvislosti
s ním, není-li touto smlouvou nebo právním předpisem stanoveno jinak.
2. Obec neodpovídá Členovi JSDH za škodu na věci, které použil při plnění služebních úkolů nebo v
přímé souvislosti s ním bez souhlasu nadřízeného.
Čl. VI.
Odškodňování úrazů a jednorázové mimořádné odškodnění
1.

2.

Odškodňování při poškození na zdraví nebo smrti Člena JSDH v souvislosti s jeho činností v JSDH
anebo při cvičení jednotky požární ochrany se řídí platnou právní úpravou vztahující se na tyto
případy.
Jednorázové mimořádné odškodnění za poškození na zdraví nebo smrt Člena JSDH v souvislosti
s jeho činností v JSDH, tj. při zdolávání požáru, při cvičení v jednotce požární ochrany nebo při
záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události anebo v přímé souvislosti
s plněním těchto úkolů, se řídí platnou právní úpravou.
Čl. VII.
Odpovědnost Člena JSDH

Člen JSDH se zavazuje:
1. Používat požární techniku a jiné věcné prostředky požární ochrany jen při zásahu, odborné
přípravě, výcviku, údržbě, kontrole, zkoušení nebo obcí nařízené činnosti.
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2. Udržovat svěřenou požární techniku a jiné věcné prostředky požární ochrany v čistotě a
předepsaném stavu,
3. Veliteli JSDH neprodleně nahlásit každou ztrátu, poškození nebo znehodnocení požární
techniky nebo jiného věcného prostředku požární ochrany.
4. Člen neodpovídá za škodu,
a) která vyplývá z rizika výkonu služby, nebo
b) kterou způsobil při odvracení škody, jež hrozila JSDH nebo přímo ohrožovala život a zdraví
osob, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si při odvracení škody způsobem
přiměřeným okolnostem.
Čl. VIII.
Vypovězení smlouvy
5. Kterákoli ze stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba
činí jeden měsíc a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.
6. Výpověď smlouvy musí být písemná a doručená druhé smluvní straně, jinak je neplatná.
7. Obě strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky a pohledávky nejpozději do skončení
výpovědní lhůty.

Smlouva nabývá účinnost dne: ........................................

V...................................................................dne:............................................................

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

Obec

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

Člen JSDH
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