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

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 tuto dohodu o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce  
Název obce. 
 

I. Základní ustanovení 
Dnem podpisu této smlouvy se pan Jméno Přijmení, stává členem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Název 
obce (dále jen JSDHO). Tato smlouva upravuje práva a povinnosti člena JSDHO v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a požárním řádem 
obce. 

 
II. Povinnosti člena 
Člen je povinen při činnostech v JSDHO jednat podle rozkazů a pokynů velitele JSDHO a plnit zejména tyto úkoly: 
1. Důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek požární ochrany. Dodržovat platnou legislativu 

zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí předpisy, zejména 

Vyhlášku 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, SIAŘ 25/2009 Řád výkonu služby v 

jednotkách požární ochrany a požární řád obce. Dodržovat bojový a cvičební řád a další nařízení vztažená 

k organizaci a činnosti jednotek PO. 

2. Při vyhlášení požárního poplachu v obci se neprodleně dostavit do hasičské zbrojnice adresa zbrojnice a při zásahu 
na místě požáru, při záchranných pracích při živelní pohromě, nebo jiné mimořádné události plnit rozkazy velitele 
zásahu a pokyny svých nadřízených. 

3. Dodržovat platné předpisy v oblasti BOZP, ochrany životního prostředí a požární prevence. Při veškerých 
činnostech používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, osobní výstroj či výzbroj určenou pro danou 
činnost 

4. Prohlubovat své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a udržovat si potřebnou fyzickou zdatnost. 
5. Účastnit se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy členů JSDHO. 



 
                          Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů  

Dohoda o členství v jednotce 
Podpora velitelů jednotek 

                

 

Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů, z.s. Pod Norou 187, Horní Maršov 542 26, IČ 04452739 

6. Podrobit se pravidelně zdravotní prohlídce dle NV 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců 
jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 

7. Podílet se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany. 
8. Nezveřejňovat informace získané při činnosti JSDHO o skutečnostech, které v obecním zájmu, nebo v zájmu 

zúčastněných osob mají zůstat utajeny před nepovolanými osobami. 
9. Uposlechnout příkazu velitele JSDHO a řídit se jeho pokyny během výcviku, údržby strojů a vybavení, 

v doprovodných činnostech. 
 

III. Povinnosti obce 
Obec vytváří členovi JSDHO podmínky pro plnění jeho povinností zejména tím, že: 
1. Vybavuje člena JSDHO osobní výzbrojí, vystrojí a ochrannými pracovními prostředky, 
2. Refunduje mzdu za dobu nezbytnou při zásahu, nebo odborné přípravě, pokud člen JSDHO zasahoval, nebo se 

účastnil odborné přípravy v pracovní době. 
3. Zabezpečuje odbornou přípravu člena JSDHO, 
4. Poskytuje péči členům ve smyslu ustanovení §18 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů, jestliže zasahují u zásahu za ztížených podmínek, nebo u déletrvajících 
zásahů na území obce, 

5. Zabezpečuje a hradí členovi JSDHO preventivní zdravotní prohlídky. 
6. Členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách 

a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu dle § 29, odst. 1, písmena a) zákona č. 
133/1985 Sb. 

 

IV. Odpovědnost za svěřené prostředky 
Člen JSDHO se zavazuje: 
1. Používat požární techniku, věcné prostředky PO jen při zásahu, odborné přípravě, nebo jejich údržbě, kontrole, 

nebo zkoušení, 
2. Udržovat a chránit požární techniku a jiné věcné prostředky PO v čistotě a v předepsaném stavu, chovat se 

k veškerým svěřeným prostředkům s péčí řádného hospodáře. 
3. Nahlásit ztrátu, poškození nebo znehodnocení požární techniky nebo jiného věcného prostředku PO neprodleně 

veliteli JSDHO. 
4. Uposlechnout příkazu velitele JSDHO a řídit se jeho pokyny během výcviku, údržby strojů a vybavení, 

v doprovodných činnostech. 
Odpovědnost za škodu člena JSDHO se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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V. Závěrečná ustanovení 
1. Dohodu lze ukončit vzájemnou dohodou, písemnou výpovědí nebo odstoupením od smlouvy. 
2. Výpovědní lhůta je stanovena v trvání dvou měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi. 
3. Smluvní strana může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušování ustanovení dohody druhou smluvní 

stranou, zejména v případě opakovaného neplnění úkolů člena. Dohoda zaniká dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení.  

4. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran. 
5. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží obec a jedno člen. 
 
V Název obce dne xxxxx 
 
 
 
 
………………………………………   …………………………………………… 
Člen JSDHO  Starosta obce xxxxx 
 
 

 


