
Obecní úřad v _______________________________ 

č.j.:              / 
  

Dohoda o členství 

v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce 

  

  

___________________________________ 

(název obce) 

   

I.  

Dohodu uzavírají 

  

Obecní úřad _________________________________________________________________ 

zastoupený starostou __________________________________________________________ 

a  

pan ______________________________________narozen ___________________________ 

rodné číslo ____________________, bytem _______________________________________ 

jako žadatel o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce (dále "jednotka SDH 
obce").  

II.  

Předmět dohody 

  

Členství žadatele v jednotce SDH obce v ___________________________ 
                                              (název obce)  

 

III.  

Úkoly člena jednotky SDH obce 

Žadatel o členství v jednotce SDH obce se touto dohodou zavazuje jednat podle 
rozkazů a pokynů velitele JSDH a plnit tyto úkoly: 

1. Při vyhlášení požárního poplachu v obci se neprodleně dostavit do hasičské zbrojnice. 



2. Podle rozkazů velitele provádět požární zásah, případně jiné záchranné práce. 

3. Účastnit se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy 
členů  jednotky SDH obce. 

4. Pravidelně jednou za dva roky se podrobit zdravotní prohlídce. 

5. Při zásahu, výcviku a údržbě používat osobní výstroj, výzbroj a ochranné prostředky. 

6. Na výzvu velitele jednotky SDH obce se podílet na údržbě požární techniky a jiných 
věcných prostředků PO, zejména po zásahu. 

IV.  

Povinnosti obce 

A)  Obecní úřad vytvoří členovi jednotky SDH obce podmínky pro plnění úkolů 
uvedených ve stati III. dohody takto : 

1. Vybaví člena jednotky SDH obce osobní výstrojí, výzbrojí a ochrannými pracovními 
prostředky. 

2. Dle zvyklostí a po vzájemné dohodě zajistí členovi jednotky SDH obce připojištění pro 
případ úrazu při výkonu služby v jednotce SDH obce a pojištění za škody, způsobené 
činností v jednotce SDH obce a hradí pojistné.  

3. Refunduje mzdu člena jednotky SDH obce za dobu nezbytnou při zásahu nebo odborné 
přípravě, jestliže člen jednotky SDH obce zasahoval nebo se účastnil odborné přípravy v 
pracovní době a zaměstnavatel si refundaci vyžádá. 

B) Odměna za činnost v jednotce SDH obce : 

  1.  Za činnost v jednotce SDH obce (účast na odborné přípravě, podrobení se zdravotním 
prohlídkám, držení pohotovosti, údržba a kontrola požární techniky a jiných věcných 
prostředků PO apod.) obecní úřad zprošťuje člena jednotky SDH obce placení 
následujících poplatků: 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 2. Za činnost v jednotce SDH obce může obec členovi jednotky SDH obce poskytnout 
finanční odměnu.  

 

 

 

 

 

 



V. 

Odpovědnost za svěřené prostředky 

Člen jednotky SDH obce se zavazuje: 

1. Používat požární techniku a jiné věcné a technické prostředky PO jen při 
zásahu, odborné přípravě  nebo údržbě, kontrole nebo zkoušení. 

2. Udržovat požární techniku a jiné věcné a technické prostředky PO v čistotě a 
předepsaném stavu. 

3. Veliteli jednotky SDH obce neprodleně nahlásit ztrátu, poškození nebo 
znehodnocení požární techniky  nebo jiného věcného a technického prostředku 
PO. 

Odpovědnost za škodu, kterou člen jednotky SDH obce zaviní na požární technice nebo 
věcném a technickém prostředku PO, se řídí § 2900, § 2906 a § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník *. 

VI.  

Vypovězení dohody 

1. Dohoda zaniká písemným vypovězením jedné ze stran. Vypovězení dohody nemusí 
obsahovat důvod. 

2. Vypovězení dohody nabývá platnosti patnáctým dnem po doručení druhé straně. 
3. Obě strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky do 15 dnů od vypovězení 

dohody. 

  

Dohoda nabývá účinnosti dnem: ........………................................................. 

  

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

  

…..…………………………………………..                    ………………………………… 
          za obec ( podpis + razítko ) člen jednotky SDH obce   
                                                                    

  

 

 

 

 

 



 

 

 * Výňatek z občanského zákoníku: 

 

§ 2900  

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat 
si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na 
vlastnictví jiného. 

§ 2906  

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě 
újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo 
nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, 
ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní 
vinou sám jednající. 

§ 2913  

 (1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i 
osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. 

(2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze 
smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů 
nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí. 

 


