
Dodatek k dohodě o členství v jednotce SDH obce ve spojení se jmenováním 
velitele jednotky SDH obce

 

Dohoda s členem jednotky SDH obce, panem .......................................................,

 

uzavřená dne .......................... se v souvislosti s jeho jmenováním velitele jednotky SDH obce 
rozšiřuje takto:

 

I.

Pravomoci  velitele

Dnem jmenování  velitelem jednotky SDH obce  má velitel  jednotky SDH obce 
práva  stanovená  zákonem  č.  133/1985  Sb.,  o  požární  ochraně,  ve  znění  pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") a požárním řádem obce.

Zejména je oprávněn :

a) svolat členy jednotky SDH obce k odborné přípravě nebo jiné činnosti,

b) vyžádat  si  osobní  i  věcnou  pomoc  fyzických  osob  v  případech  stanovených 
zákonem o  požární ochraně,

c) řídit zásah do doby jeho ukončení nebo převzetí velení zásahu jinou oprávněnou 
osobou  (podle vyhlášky MV  č.247/2001 Sb., ve znění pozdějších změn),

d) povolit  výjezd  hasičského vozidla  jednotky  SDH obce  k  výcviku a  kondičním 
jízdám,

e) navrhovat obecnímu úřadu potřebu zajištění provozních prostředků pro jednotky 
SDH obce,

f) navrhovat přijetí nových členů jednotky SDH obce nebo ukončení členství členů 
jednotky SDH obce nezpůsobilých k výkonu činnosti v jednotky SDH obce.

II.

Povinnosti velitele

Dnem jmenování velitelem jednotky SDH obce se velitel jednotky SDH obce zavazuje 
plnit povinnosti stanovené zákonem o požární ochraně a požárním řádem obce, zejména se 
zavazuje:

a) udržovat trvalou akceschopnost jednotky SDH obce,

b) kontrolovat,  zda  se  členové  jednotky  SDH  obce  podrobili  pravidelné  zdravotní 
prohlídce,

c) nepřipustit,  aby jakoukoliv činnost v jednotce SDH obce vykonávali  členové trvale 



nebo přechodně zdravotně, nebo psychicky nezpůsobilí,  platí  to i  pro případ požití 
alkoholu,

d) dbát, aby všichni členové jednotky SDH obce používali při činnostech jednotky SDH 
obce předepsanou osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali 
zásady bezpečnosti práce,

e) provádět odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle plánu odborné přípravy 
členů jednotky SDH obce,

f) dohlížet  na provádění údržby, kontroly a zkoušení požární techniky a jiných věcných 
prostředků PO,

g) plnit  funkci  velitele  zásahu  podle  zásad  stanovených  zákonem o  požární  ochraně, 
zákonem  č.  239/2000  Sb  o  IZS,  vyhláškou  MV  č.247/2001  (  226/2005  Sb.)  a 
vyhláškou č.328/2001 Sb., ve znění pozdějších změn,

h) vést  evidenci  požární  techniky  a  jiných  věcných  prostředků  PO  a  zajistit  jejich 
hospodárné užívání,

i) dvakrát ročně předložit obecnímu úřadu zprávu o činnosti jednotky SDH obce, stavu 
požární  techniky  a  jiných  věcných  prostředků  PO,  a  také  o  jiných  okolnostech, 
důležitých pro zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce,

j) vést předepsanou dokumentaci o činnosti jednotky SDH obce a o odborné přípravě 
členů jednotky SDH obce.

III.

Odpovědnost za svěřené prostředky

Zástupce  obce  předá  veliteli  jednotky  SDH  obce  požární  techniku  a  jiné  věcné 
prostředky PO i další  prostředky pro jednotku SDH obce podle inventárního seznamu. Velitel 
jednotky SDH obce tyto prostředky převezme. Dále velitel jednotky SDH obce odpovídá za 
účelné, bezpečné a hospodárné užívání požární techniky a jiných věcných prostředků PO i 
dalších prostředků předaných jednotce SDH obce.

IV.

Odměna veliteli jednotky SDH obce

 Za plnění povinností velitele jednotky SDH obce poskytne obec veliteli jednotky SDH 
obce  finanční   odměnu  ve  výši  .....................................(měsíčně,  čtvrtletně)  s přihlédnutím 
k příslušným právním předpisům.

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

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


