Příloha č. 1 k Smlouvě o členství v JSDH obce ze dne ______________

ROZSAH A VÝŠE
ODMĚNY A BEZÚPLATNÉHO PLNĚNÍ ČLENA JSDH
Čl. 1
Odměna
A. Členovi JSDH podle Čl. III. Odst. 1 smlouvy za vyjmenované činnosti výkonu služby v JSDH podle Čl.
II odst. 3 písm. d) a e) smlouvy náleží finanční odměna ve výši ………… Kč/hod.
B. Počet hodin pro výpočet odměny podle bodu A eviduje velitel JSDH ve výkazu výkonu služby za
příslušné období.
C. Dnem splatnosti a výplatním termínem odměny podle bodu A je ………. den měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém vznikl Členovi JSDH nárok na odměnu.
D. Odměna je splatná na účet Člena JSDH vedený …………………………č. ……………………………/………………
Čl. 2
Bezúplatné plnění
A. Předmětem bezúplatného plnění na požární ochranu, podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992
Sb. o daních z příjmů v platném znění, je výkon služby Člena v jednotce sboru dobrovolných
hasičů obce za účelem plnění základních úkolů jednotky požární ochrany 1, vyjma výkonu služby,
za který náleží Členovi JSDH odměna podle Čl. 1 bodu A této přílohy.
B. Hodnota bezúplatného plnění je stanovena obdobně jako způsob poskytování náhrady ušlého
výdělku členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obce podle ust. § 22 odst. 2 Nařízení vlády
č. 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně, a to jako součin počtu hodin výkonu služby
Člena JSDH podle bodu A a hodinové sazby, která se vypočte jako podíl dvanáctinásobku
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních
věcí ve Sbírce zákonů za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a počtu pracovních
hodin stanovených zvláštním právním předpisem připadajících na příslušný kalendářní rok.
C. Pro rok 2016 je hodnota hodinové sazby bezúplatného plnění stanovena částkou 154,- Kč/hod.
D. Hodnota bezúplatného plnění za pohotovost u členů Jednotky je stanovena obdobně jako odměna
za pohotovost podle § 21 Nařízení vlády č. 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně a činí
v pracovní dny 15 %, ve dnech pracovního klidu 25 % průměrné hodinové sazby, a to za každou
hodinu vykonané doby pohotovosti.
E. Od základu daně lze odečíst podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v
platném znění pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 %
ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Hodnotu bezúplatného plnění lze odečíst v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně
poskytnuty.
F. Počet hodin výkonu služby Člena JSDH vykazované jako podklad pro výpočet hodnoty
bezúplatného plnění v daném roce vykazuje velitel JSDH ve výkazu výkonu služby.
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§ 70 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění

Komora velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z.s., IČ 041 21 376, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka L7321

