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Dodatek k dohodě o členství v  
Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
obce Název obce 
 
Uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Jmenování do funkce Strojník 
 

Obec Název obce 
se sídlem xxxxx 
zastoupená starostou xxxxx 
IČ xxxxx 
(dále jen obec) 
 
a 

pan Jméno Přijmení 
narozen xxxxx 
RČ xxxxx 
bytem xxxxx 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k dohodě o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
obce Název obce, uzavřené mezi panem Jméno Přijmení a obcí Název obce ze dne xxxxxxxx. 
 

I. Základní ustanovení 
Dnem podpisu tohoto dodatku je pan Jméno Přijmení, jmenován Strojníkem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
Název obce (dále jen JSDHO). Tento dodatek upravuje práva a povinnosti Strojníka JSDHO v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy  
a požárním řádem obce.   
 
Strojníkem se rozumí hasič určený k výkonu činností zajišťujících plnění zadaných úkolů strojní služby, při použití 
(řízení, obsluze, údržbě nebo opravě) prostředků strojní služby (viz příloha č.  1). Prostředky strojní služby se rozumí 
zejména požární technika (dále jen „PT“) a věcné prostředky požární ochrany (dále jen „VPPO“) a další technické 
prostředky, opravárensko-diagnostická zařízení a zařízení nezbytná pro provoz PT a VPPO.  
 

II. Povinnosti člena 
1. udržovat si odbornou způsobilost strojníka a na vyzvání velitele jednotky (dále jen VJ) se dostavit do kurzu strojníka, 

kurzu pro obnovení a dalších školení, 
2. odpovídá za udržování požární techniky v akceschopném stavu, 
3. vede dokumentaci provozu požární techniky a přidělených technických prostředků (výkaz jízd, spotřeba PHM, 

evidence zásob PHM atd.), 
4. udržovat provozuschopný stav prostředků strojní služby zařazených do provozu nebo zálohy a při jejím skladování 

v souladu s platnými předpisy,  
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5. dodržovat časový plán údržby a zkoušek, včetně opatření v souvislosti se změnou klimatických či jiných podmínek 
provozu, 

6. provádět dílenskou činnost, 
7. je povinen nahlásit bez prodlení ztrátu nebo odebrání řidičského průkazu nebo ztrátu zdravotní způsobilosti svému 

veliteli, to se netýká strojníka, který není zároveň určeným řidičem JSDHO, 
8. dodržovat a řídit se Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 6. 2009, kterým 

se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků (SIAŘ 25/2009),  
9. obsluhovat a řídit může pouze ta motorová vozidla, na které má příslušné oprávnění a pro řízení kterých je určen 

(viz.příloha č.1). 
 

III. Povinnosti obce 
1. zajišťuje pravidelné školení a kurzy odborné způsobilosti na své náklady. 
2. zajišťuje věcné a strojní vybavení včetně OOPP. 
 

IV. Odpovědnost za svěřené prostředky 
Odpovědnost za škodu člena JSDHO se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Strojník JSDHO svým podpisem níže stvrzuje, že byl seznámen s Pokynem generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru ČR ze dne 8. 6. 2009, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH 
obcí a SDH podniků (SIAŘ č. 25/2009) a že mu porozuměl. 

2. Dodatek k dohodě o členství v jednotce lze ukončit vzájemnou dohodou, písemnou výpovědí nebo odstoupením 
od smlouvy. 

3. Smluvní strana může odstoupit od tohoto dodatku v případě hrubého porušování ustanovení dohody druhou 
smluvní stranou, zejména v případě opakovaného neplnění úkolů strojníka. Dohoda zaniká dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení.  

4. Tento dodatek může být měněn a doplňován pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.  
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
6. Tento dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží obec a jedno strojník JSDHO. 
 
V Název obce dne xxxxxxx 
 
 
 
 
………………………………………   …………………………………………… 
Člen JSDHO - Strojník  Starosta obce Jméno Přijmení 
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Příloha č. 1: 

 
Strojník je určen používat a řídit při výkonu služby pouze tato motorová vozidla: 
Vozidlo typ, RZ 
 
 
 
 

Strojník je určen používat a řídit při výkonu služby zejména tyto prostředky strojní služby: 
Stroj typ, výrobní číslo 
 

 


