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MALANT, P. Finanční aspekty ovlivňující činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

a jejich členů : diplomová práce, Ostrava : VŠB – TUO, 2010. 44 s. 

Diplomová práce se zabývá finančními moţnostmi obcí, jako zřizovatelů jednotek 

SDH, které se liší podle velikosti a prostředí, ve kterém se tyto obce nacházejí. Práce hodnotí 

stav zabezpečení akceschopnosti jednotek v samostatné působnosti obcí z hlediska finančního 

v závislosti na rozpočtech obcí. Samostatnou kapitolou pak bude zabezpečení jednotek 

kategorie JPO II a jejich financování vzhledem k moţnosti čerpání státní účelové neinvestiční 

dotace na zajištění akceschopnosti jednotky s dobou výjezdu do 5 minut od vyhlášení 

poplachu. Práce v závěru nastiňuje moţnosti zlepšení financování zmíněných jednotek a tím 

zkvalitnění práce jednotek sboru dobrovolných hasičů, které se účastní více neţ třetiny všech 

zásahů jednotek PO na území ČR. 

Klíčová slova 

zřizovatelé jednotek SDH, akceschopnost jednotek, samostatná působnost obce, 
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MALANT, P. Financial Aspects Influencing the Activity of Municipal Volunteer Fire 

Brigades and Members of Them : Graduation Theses, Ostrava : VŠB – TUO, 2010. 44 p. 

The graduation theses deals with financial possibilities of municipalities as founders of  

Volunteer Fire Brigades (VFB), that differ according to size and environment in which these 

municipalities exist. The work evaluates the state of assurance of fighting power of VFB 

founded in municipalities as legally separate units from financial point of view considering 

the budgets of these municipalities. The single chapture is going to be the assurance of  

VFB (category JPO II) and their financing in face of possibilities of drawing the government 

specific non-investment grant for arrangement of fighting power of VFB with departure to 5 

minutes after putting on the alert. At the end the work advices the possibilities of 

improvement of financing the mentioned brigades thereby the optimizing of work of VFB 

who take part in almost a quarter of all interventions of fire-brigades in the Czech Republic.   

Key words 

founders of Volunteer Fire Brigades, fighting power of brigades, municipality as 

legally separate unit, budgets of municipalities, brigades category JPO II, government specific 

non-investment grant, fire brigades



OBSAH 

 

 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 1 

 

REŠERŠE ................................................................................................................................... 2 

 

1. PŘEHLED PRÁV A POVINNOSTÍ STÁTNÍCH ORGÁNŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE    

POŢÁRNÍ OCHRANOU ................................................................................................... 3 

 

2. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY ................................................................................................ 8 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBCE (ZŘIZOVATELE) ..................................................... 10 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ JSDH....................................................................... 11 

 

5. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY MEZI ZŘIZOVATELEM A ČLENEM JSDH, 

ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ JSDH ..................................................................................... 12 

 

6. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ JEDNOTEK KATEGORIE JPO II .................................. 19 

 

7. POSOUZENÍ STAVU ZABEZPEČNÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTEK JPO II 

V NÁVAZNOSTI NA ROZPOČTY OBCÍ ..................................................................... 27 

 

8. NÁVRHY NÁPRAV NEDOSTATKŮ ........................................................................... 32 

 

9. ZÁVĚR ............................................................................................................................. 39 

 

POUŢITÉ ZKRATKY ............................................................................................................. 41 

 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ...................................................................................... 42 

 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

  

ÚVOD 

 

 

1) Rozvedení konkrétního zadání práce:  

 

Práce volně navazuje na Bakalářskou práci, kterou jsem zpracoval v roce 2008 a zabývá 

se finančními moţnostmi obcí, jako zřizovatelů jednotek SDH. Práce hodnotí stav 

zabezpečení akceschopnosti jednotek z hlediska finančního v samostatné působnosti obcí 

v návaznosti na rozpočty obcí, jejich velikosti a zařazení do plošného pokrytí kraje. Dále se 

bude zabývat zabezpečením jednotek kategorie JPO II a jejich financováním vzhledem 

k moţnosti čerpání státní účelové neinvestiční dotace, dotací od HZS kraje a náklady 

vynaloţenými zřizovatelem, na zajištění akceschopnosti. Ve vztahu ke zřizovatelům jednotek 

kategorie JPO II nastiňuje moţnosti zvýhodnění těch obcí, které z hlediska plošného pokrytí 

jednotek odvádějí práci nad rámec stanovenou zákonem a jinými právními předpisy.  

 

 

2) Nástin postupu moţného řešení problému: 

 

Prostudování základních právních předpisů v oblasti jednotek sboru dobrovolných hasičů 

na úrovni ministerstva vnitra, kraje (zejména Moravskoslezského), obce s rozšířenou 

působností, obce, jednotky a sledování provázaností mezi jednotlivými předpisy. Zhodnocení 

stavu zabezpečení akceschopnosti jednotek z hlediska finančního v samostatné působnosti 

obcí z podkladů poskytnutých zřizovateli a HZS MSK. Prostudování jiţ vypracovaných prací 

na podobné téma. Ústní konzultace s povolanými osobami v oblasti PO např. HZS krajů, 

starostové obcí, JSDH obcí, VŠB – TUO nebo finančního úřadu. 
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REŠERŠE 

 

 

Při shromaţďování informací (právní předpisy, odborné publikace, internet, ústní 

konzultace) jsem se setkal s mnoha podklady, zabývajících se tematikou jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obce.  

Základem této problematiky je zákon č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů [1] a jeden z jeho prováděcích předpisů, vyhláška MV č. 247/2001 Sb. o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění  vyhlášky č. 226/2005 Sb. [4].  

Další upřesnění pracovně právních vztahů mezi členy jednotky SDH a zřizovatelem 

jednotky – obcí, nalezneme v Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 

ochraně, ve znění Nařízení vlády 498/2002 Sb., k provedení zákona o požární ochraně [2].  

Pro pochopení pracovně právních vztahů mezi členy jednotky a jejím zřizovatelem a 

tím proniknutí do problematiky odměňování, dotací a financováním, je nutné seznámit se s 

Zákonem  č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 262/2006 Sb. [5] a Zákonem 

č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 262/2006 Sb. [10]. 

Ze strany zřizovatelů se potom jedná zejména o právní předpis Zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích [6], Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla [18] a Nařízení vlády č. 172/2001 

Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [2], kterými jsou 

definovány práva a povinnosti obce, jako zřizovatele jednotky SDH.  

Pro upřesnění systému odměňování členů jednotek a také samotného výkonu sluţby 

v jednotce SDH vydalo generální ředitelství HZS Sbírku interních aktů řízení generálního 

ředitele HZS č.54/2007, kterým se stanoví zásady pro výkon služby a odměňování členů 

jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí [11] a Metodiku pro zřizování jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcí, MV GŘ HZS ČR 2009  [20].  

Internetové stránky Ministerstva vnitra - generální ředitelství  HZS ČR. Hasiči a 

záchranáři. Právní předpisy [17], kde je kompletní sbírka zákonů a také odborné publikace, 

například v časopise 112 [16], poskytly další poznatky z praxe.  

Z ústní konzultace bych zmínil pana mjr. Ing. Melčáka vedoucího oddělení IZS 

krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, vedoucího bakalářské práce a pana plk. Ing. 

Pavla Dekreta ředitele IZS a sluţeb Zlínského kraje.  

Čerpal jsem také ze své pětileté zkušenosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů Ostrava 

– Třebovice. 
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1. PŘEHLED PRÁV A POVINNOSTÍ STÁTNÍCH ORGÁNŮ 

ZABÝVAJÍCÍCH SE POŢÁRNÍ OCHRANOU 

 

 

Správními úřady na úseku poţární ochrany jsou ministerstvo vnitra, hasičský záchranný 

sbor kraje. Úkoly státní správy na úseku poţární ochrany (dále jen PO) plní v přenesené 

působnosti také orgány krajů a orgány obcí, podle Zákona o poţární ochraně č. 133/1985 Sb. 

(dále jen Zákon o PO), ve znění pozdějších předpisů (Zákona č. 237/2000 Sb.).  

 

 

1) Ministerstvo: podle §24 Zákona o PO (mimo jiné) 

  

 

a) schvaluje koncepci organizace a rozvoje poţární ochrany, 

b) předkládá Ministerstvu financí návrh rozpočtu hasičského záchranného sboru a návrh 

na poskytnutí dotací občanským sdruţením, 

c) předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace pro jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí, 

d) zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování finančních prostředků 

ze státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu poţární techniky pro 

obce, jejichţ jednotky poţární ochrany jsou určeny poţárním poplachovým plánem 

okresu k zásahům mimo svůj územní obvod, (dále jen "vybrané obce"), 

e) kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá hasičským záchranným sborům 

krajů, 

f) řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon sluţby v jednotkách 

poţární ochrany, 

g) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek poţární ochrany a 

ústřední řízení záchranných prací, 

h) zabezpečuje statistické sledování poţárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek 

poţární ochrany, 

 

pozn.: podrobněji viz kapitola Pracovně-právní vztahy; 
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2) Hasičský záchranný sbor kraje: podle §26 Zákona o PO (mimo jiné) 

 

a) zpracovává koncepci poţární ochrany kraje, 

b) kontroluje plnění nařízení orgánů kraje a okresního úřadu vydaných na úseku poţární 

ochrany, 

c) řídí po odborné stránce výkon sluţby v jednotkách poţární ochrany, 

d) koordinuje zabezpečování poţární ochrany v kraji s ostatními orgány, 

e) soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek 

sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí, 

f) zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje a 

okresní úřady v oblastech, které vymezuje zákon, 

g) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek poţární ochrany a 

řízení záchranných prací, 

h) zabezpečuje statistické sledování poţárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek 

poţární ochrany na území kraje, 

i) v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, 

velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných 

hasičů podniků, 

j) zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu poţární ochrany v kraji a předkládá ji 

krajskému úřadu a přednostům okresních úřadů v kraji, 

 

            pozn.: podrobněji viz kapitola Pracovně-právní vztahy; 

 

 

 

3) Kraj: podle §27 Zákona o PO (mimo jiné) 

 

a) Orgány kraje v přenesené působnosti 

I) projednávají koncepci poţární ochrany v kraji, 

II) vytvářejí podmínky pro dislokaci a vybavení jednotek hasičského záchranného 

sboru, 
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III) vydávají nařízením kraje poţární poplachový plán kraje a stanoví podmínky k 

zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami poţární ochrany a 

podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení poţárů, 

IV) hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami poţární ochrany 

náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy 

mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, 

pořízení a obnově poţární techniky, 

V) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení: 

                   - poţární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku poţáru, 

                   - poţární ochrany v budovách zvláštního významu, 

                   - poţární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

 

 

 

4) Kraj v samostatné působnosti 

 

 

a) projednává roční zprávu o stavu poţární ochrany v kraji, 

b) k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami poţární ochrany přispívá: 

I) hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb, 

II) obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 

 

 

 

Druhy dokumentace PO krajů, jejich obsah i vedení zpracovává Nařízení vlády č. 

172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.“). Dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí kraje 

jednotkami poţární ochrany (§5 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.). 
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5) Obec: podle §29 Zákona o PO 

 

 

a) Obec v samostatné působnosti: 

 

I) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení poţárů a 

záchranné práce při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní 

další úkoly podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, dálen jen „Zákon 

č. 239/2000 Sb.“) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce za hašení poţárů a záchranné práce při ţivelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje 

odměnu, 

II) udrţuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

III) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

IV) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce a poţární ochrany, 

V) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakoţ i péči o 

zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy 

jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o 

osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliţe zasahují za 

ztíţených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce, 

VI) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z 

podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při poţáru 

nebo jiných záchranných prací při ţivelních pohromách nebo jiných mimořádných 

událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy, 

VII) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

preventivní zdravotní prohlídky, 

VIII) zabezpečuje výstavbu a údrţbu objektů poţární ochrany a poţárně 

bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, 

IX)   zpracovává stanovenou dokumentaci poţární ochrany, 

X) zřizuje ohlašovnu poţárů a další místa, odkud lze hlásit poţár, 
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XI) zabezpečuje zdroje vody pro hašení poţárů a jejich trvalou pouţitelnost a stanoví 

další zdroje vody pro hašení poţárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé 

pouţitelnosti, 

XII) umoţňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním 

území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, 

XIII) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení poţární 

ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky, 

XIV) organizuje preventivně výchovnou činnost, 

XV) obecně závaznou vyhláškou: 

                        - vydává poţární řád obce (obsah viz Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.) 

                        - stanoví podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se 

                          zúčastní větší počet osob. 

 

b) Obec v přenesené působnosti na úseku poţární ochrany: 

 

I) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na 

jejich odborné přípravě, 

II) zajišťuje úkoly poţární ochrany pro období stavu ohroţení státu a válečného stavu. 

 

c) Vybrané obce v přenesené působnosti (dle §20 odst.2 NV č. 172/2001 Sb.): 

 

I) zabezpečují podle poţárního poplachového plánu okresu, popřípadě kraje hašení 

poţárů a záchranné práce při ţivelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech mimo svůj územní obvod, 

II) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům 

mimo svůj územní obvod, 

III) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území 

kraje jednotkami poţární ochrany, zabezpečují nepřetrţitou pracovní pohotovost 

mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho poţárního druţstva o sníţeném 

početním stavu. 
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7) Občanská sdruţení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace 

působící na úseku poţární ochrany: §75 Zákona o PO 

 

 

a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 

b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 

c) podílejí se, se souhlasem vlastníka na provádění údrţby, oprav poţární techniky, 

věcných prostředků poţární ochrany a objektů poţární ochrany, včetně vodních 

zdrojů, 

d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení poţárům, zejména na preventivně 

výchovné činnosti mezi občany a mládeţí, 

e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie poţární ochrany a 

hasičstva. 

 

            pozn.: například Moravská hasičská jednota; Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska; 

 

 

 

 

 

 

2. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

 

 

Nařízení vlády: podle §30 Zákona o PO (viz Nařízení vlády č.172/2001 Sb.) 

 

 

a) druhy dokumentace poţární ochrany krajů, okresních úřadů a obcí, 

b) minimální podmínky a rozsah poskytování péče zasahujícím příslušníkům jednotky 

hasičského záchranného sboru, zaměstnancům zařazeným v jednotce hasičského 

záchranného sboru podniku, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

členům jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (§ 65) a příslušníkům vojenské 
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hasičské jednotky (§ 65a), jakoţ i osobám vyzvaným k poskytnutí osobní pomoci 

podle § 18, 

c) systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště členů jednotek sboru dobrovolných 

hasičů vybraných obcí a odměnu za ni, 

d) způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obce, kteří se zúčastní zásahu, nařízeného cvičení anebo nařízené odborné 

přípravy v době, ze které jim plynou příjmy z podnikání nebo jiné samostatně 

výdělečné činnosti, 

e) podmínky akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí. 

 

pozn.: podrobněji viz kapitola Pracovně-právní vztahy..;  

 

 

 

Prováděcí právní předpis (zejména Vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti 

jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Vyhláška č. 247/2001 Sb.“) stanoví 

 

 

f) organizaci plošného pokrytí území jednotkami poţární ochrany (zahrnuje také způsob, 

kterým kraj finančně zabezpečí plošné pokrytí, viz příloha č.1), 

g) organizaci, druhy a termíny preventivních zdravotních prohlídek zaměstnanců 

podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků, obsah lékařského 

posudku, seznam nemocí, vad a stavů, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr, 

h) způsob zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek poţární ochrany poţární 

technikou a věcnými prostředky poţární ochrany, jakoţ i jejich pouţívání. 
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3. PRÁVA A POVINNOSTI OBCE (ZŘIZOVATELE) 

 

 

V § 3 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb. je stanoveno, ţe obec zřizuje jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce zřizovací listinou (viz příloha č. 3), která můţe být nahrazena 

smlouvou o zřízení společné jednotky podle § 69a zákona o poţární ochraně. Podle § 69a 

odst. 1 zákona o poţární ochraně mohou obce na základě smlouvy o sdruţení uzavřené podle 

zvláštního zákona (Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 262/2006 Sb., 

dále jen „občanský zákoník“) vzájemně mezi sebou nebo s hasičským záchranným sborem 

kraje sdruţovat prostředky a zřídit společnou jednotku poţární ochrany. Společnou jednotku 

poţární ochrany mohou dvě nebo více obcí zřídit jen vytvořením svazku obcí (zákon č. 

128/2000 Sb., o obcích, dále jen „zákona o obcích“). 

 

 

Povinnosti vyplývající ze zřizovací listiny: 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce plní prioritně úkoly na úseku poţární 

ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 1 a odst. 5 zákona o poţární ochraně a § 30 

vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany,  

a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zařazením do poţárního 

poplachového plánu kraje. 

Jednotka můţe v souladu s § 97 zákona o poţární ochraně poskytovat pohotovostní  

a jiné sluţby nebo práce za úhradu vynaloţených nákladů za předpokladu, ţe se jedná o práce  

a sluţby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohroţení její 

akceschopnosti. 

 

Poţární hlídku, kterou zřizovatel zřídil podle § 69 odst. 1 zákona místo jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce, tvoří velitel poţární hlídky a nejméně další 3 členové. Vybavení 

poţární hlídky, která je zřízená místo dobrovolné jednotky, určí hasičský záchranný sbor 

kraje.  
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4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ JSDH 

 

 

Zdravotně způsobilý členové (podle Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování 

zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, dále jen „Nařízení vlády č. 352/2003 

Sb.“), starší 18 let jsou jmenováni do jednotky SDH dohodou o členství v JSDH. Velitel 

jednotky SDH je jmenován starostou obce a schvalován HZS kraje, jmenovací listinou 

velitele JSDH (viz příloha č. 4).  

Starosta obce musí vzít rovněţ v úvahu neslučitelnost funkce velitele jednotky s funkcí 

člena zastupitelstva obce. Podle §5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je totiţ funkce člena zastupitelstva 

neslučitelná nejen s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace obce, nebo osoby 

oprávněné jednat za organizační sloţku obce, ale také se zaměstnancem obce, kterého 

jmenuje starosta.  

 

 

Povinnosti vyplývající z pracovních dohod pro členy JSDH: 

 

 

 Ţadatel o členství v JSDHO se touto dohodou zavazuje jednat podle rozkazů a 

pokynů veli-      tele  jednotky SDHO a plnit tyto úkoly: 

    1) dostavit se při vyhlášení poţárního poplachu v obci neprodleně do poţární zbrojnice ne- 

        bo na dohodnuté místo 

    2) provádět podle rozkazů velitele poţární zásah, případně jiné záchranné práce 

    3) účastnit se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem  odborné přípravy členů 

        jednotky SDHO 

    4) podrobovat se stanovené zdravotní prohlídce  

    5) uţívat při zásahu, výcviku a údrţbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní 

        prostředky 

    6) podílet se na výzvu velitele na údrţbě poţární techniky a jiných věcných prostředků PO 

          zejména po zásahu 
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Dále jsou povinni prohlubovat své odborné znalosti v oblasti poţární ochrany dle §72 

Zákona o PO a udrţovat si potřebnou fyzickou zdatnost (součástí odborné přípravy je i 

poţární sport), podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám podle 

Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. 

 

 

 

 

 

 

5. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY MEZI ZŘIZOVATELEM A 

ČLENEM JSDH, ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ JSDH 

 

 

Podle § 35a odst. 1 zákona o obcích můţe obec pro výkon samostatné působnosti zakládat 

a zřizovat právnické osoby a organizační sloţky obce, nestanoví-li zákon jinak. Vzhledem 

k tomu, ţe vyhláška č. 247/2001 Sb. mluví v § 3 odst. 2 o „zřizovací listině“, můţe se 

jednotka poţární ochrany obce zřizovat ve formě organizační sloţky podle příslušných 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen 

„zákona č.250/2000 Sb.“). 

 

Vymezení pojmů: 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je jednotka poţární ochrany 

kategorie JPO II nebo JPO III [1]. Tato jednotka je sloţena z členů, kteří vykonávají sluţbu v 

jednotce jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k obci na základě pracovní smlouvy, 

a/nebo z členů, kteří vykonávají sluţbu v jednotce na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr uzavřených s obcí (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o 

provedení práce, viz příloha č. 5), uzavřených  dle zákoníku práce, resp. jiného smluvního 

vztahu, (např. dohoda o členství v jednotce). Jednotka má územní působnost i mimo území 

obce, která ji zřizuje. 
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Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je vykonávána zpravidla 

v pracovněprávním vztahu k obci nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému záchrannému 

sboru kraje (viz. §65 Zákona o PO). 

 

Pracovní poměr založený na pracovní smlouvě - pracovní poměr, kdy zaměstnanec 

vykonává práci pro zaměstnavatele jako svoje povolání (dle zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce, ve znění platném do 31.12.2006, se jednalo o hlavní a vedlejší pracovní poměr, dále jen 

„zákoník práce“). 

 

Pracovní pohotovost - doba, v níţ je zaměstnanec připraven k případnému výkonu 

práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad 

rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost můţe být jen na jiném místě 

dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. 

 

Dosažitelnost člena jednotky - připravenost člena jednotky pro zajištění výjezdu 

jednotky v době stanovené plánem výkonu sluţby. Týká se členů jednotky, kteří mají s obcí 

uzavřenu dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce dle zákoníku práce. 

Těmto členům nelze nařídit pracovní pohotovost, neboť nemají uzavřenu s obcí pracovní 

smlouvu. 

 

 

Na základě uzavření pracovně právního vztahu dle zákoníku práce vykonávají členové 

jednotky sluţbu v jednotce při zabezpečení činností v organizačním a operačním řízení (viz. 

Vyhláška č. 247/2001 Sb.), aby byl zajištěn výjezd jednotky. Členům jednotky kategorie JPO 

II je v reţimu stanoveném velitelem jednotky určena dosaţitelnost nebo pracovní pohotovost 

(dále jen „pohotovost pro výjezd“). Pohotovost pro výjezd členům jednotky na hasičské 

zbrojnici lze nařídit výjimečně, pokud to vyţaduje povaha mimořádné události.  
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Obecně lze doporučit dle [20]: 

- u jednotek kategorií JPO V a JPO N formu dohody o provedení práce, neboť u těchto 

kategorií jednotek není předpoklad větší četnosti zásahů a celkový počet hodin 

odpracovaných z důvodů činnosti v jednotce (údrţba, odborná příprava, zásahy, nařízená 

cvičení) se zpravidla pohybuje do 150 hodin ročně, 

- u jednotek kategorií JPO III, u nichţ není předpoklad většího počtu zásahů, je 

vhodná forma dohody o provedení práce. Pokud se v praxi ukáţe, ţe objem 150 hodin ročně 

nepostačuje, pak je vhodnější forma dohody o pracovní činnosti (v běţné mluvě uţíván název 

„poloviční úvazek“), 

- u jednotek kategorií JPO II je vhodnější forma dohody o pracovní činnosti, neboť u 

těchto jednotek je předpoklad překročení 150 odpracovaných hodin ročně ve prospěch 

činnosti v jednotce z důvodů většího počtu zásahů, zpravidla i většího objemu hodin odborné 

přípravy (předurčenost na dopravní nehody apod.), většího a sloţitějšího technického 

vybavení tudíţ i časově náročnější údrţby, 

- u jednotek kategorie JPO II, resp. i JPO III, je vhodné zváţit i uzavření pracovního 

poměru, např. s velitelem jednotky nebo s určeným strojníkem, který se bude starat 

o dokumentaci jednotky, údrţbu techniky a věcných prostředků jednotky. 

 

 

     Pracovně právní vztah zaloţený na pracovním poměru [11]: 

 

a) pracovně právní vztah na základě pracovního poměru se uzavírá se členem jednotky, 

který vykonává sluţbu v této jednotce jako svoje zaměstnání. Pracovně právní vztah 

uzavírá člen jednotky a obec, která je zřizovatelem jednotky, podle zákoníku práce. 

Vybraná obec můţe obdrţet účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na 

mzdové výdaje a zákonné pojištění pro členy jednotky (sociální, zdravotní a úrazové 

odváděné zaměstnavatelem); 
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b) pracovně právní vztah se řídí zejména zákoníkem práce a platovými předpisy 

(Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a 

správě, dále jen „Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.“, Nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o 

minimální mzdě, o nejniţších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíţeného pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíţeném pracovním prostředí, dále jen 

„Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.“); 

 

c) zařazení členů jednotky do platových tříd podle katalogu prací (Nařízení vlády č. 

469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění 

nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů) a platového předpisu (Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) je uvedeno 

v následující tabulce č. 1.  

 

Tabulka č. 1, Zařazení členů jednotky do platových tříd podle katalogu prací 

 

Funkce Platová třída dle 

katalogu prací 

Příplatek za vedení 

(%) 

Zvláštní příplatek 

(Kč) 

Hasič 5.1, 6.1, 7.2, 8.1 Ne 1000 - 4000 

hasič - technik 

speciálních sluţeb 
8.2 Ne 1000 - 4000 

hasič - strojník 6.2, 7.3 Ne 1000 - 4000 

velitel druţstva 9.1 5 - 30 1000 - 4000 

velitel jednotky 10.1 15 - 40 1000 - 4000 

 

 

d) za plně započitatelnou praxi se povaţuje prokazatelná doba výkonu sluţby v 

jednotce poţární ochrany od absolvování nástupního odborného výcviku nebo od sloţení 

zkoušky odborné způsobilosti. Za započitatelnou praxi se povaţuje také doba zaměstnání 

v jednotce HZS kraje nebo v jednotce HZS podniku; 

  

e) za podmínek stanovených zákoníkem práce a nařízeními vlády k jeho provedení 

náleţí členům jednotky téţ další příplatky a odměna za pracovní pohotovost (Např. § 21 

nařízení vlády č. 172/2001 Sb.). 
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  Pracovně právní vztah na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr [11]. 

 

a) pracovně právní vztah na základě dohod se uzavírá zejména se členem jednotky 

kategorie JPO II, který nevykonává sluţbu v jednotce v pracovním poměru. Pracovně právní 

vztah uzavírá člen jednotky a obec, která je zřizovatelem jednotky, podle zákoníku práce. 

Vybraná obec můţe obdrţet účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na mzdové 

výdaje, zákonné pojištění (sociální, zdravotní a úrazové odváděné zaměstnavatelem) a 

odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti se zajištěním 

výjezdu jednotky kategorie JPO II do 5 minut od vyhlášení poplachu nejméně pro 12 členů 

jednotky. Dotace se neposkytuje na odměny vyplývající z jiných neţ výše uvedených dohod; 

 

b) minimální výše odměny za hodinu vykonané sluţby je uvedena v platovém 

předpisu (Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.); 

 

c) výše odměny členovi jednotky za zajištění pohotovosti pro výjezd dle plánu výkonu 

sluţby se sjednává s přihlédnutím k § 21 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. 

 

 

 Velitel jednotky kategorie JPO II zpracovává plán výkonu sluţby, který rovněţ 

obsahuje rozpis pohotovostí pro výjezd (viz příloha č. 1). Plán se sestavuje tak, aby jednotka 

byla trvale akceschopná, přičemţ výkon sluţby a pohotovost pro výjezd členů se organizuje 

na směny zpravidla po dnech nebo v týdenním reţim. Vykazování výkonu sluţby 

a pohotovostí pro výjezd se provádí dle interních předpisů obce. 

 Zařazení do výjezdu jednotky vychází z počtu členů jednotky schopných výkonu 

sluţby. Velitel jednotky zajišťuje, aby výjezd jednotky byl v poţadovaném sloţení členů  

a vyhovoval právním předpisům, které upravují poţadavky na výkon sluţby v jednotkách. 

 

Jednotliví členové jednotky kategorie JPO II mohou ve zvláštních případech (nemoc, 

pracovní poměr apod.) být ve směnách vzájemně zaměňováni, pokud bude za-chována trvalá 

akceschopnost jednotky. Tyto změny schvaluje a eviduje velitel jednotky. Při zpracování 

plánu výkonu sluţby se vychází z toho, aby doba sjednaná na základě pracovně právního 

vztahu byla rovnoměrně čerpána v době, kdy je člen jednotky zařazen do výjezdu jednotky. 
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Zbytek doby nutné pro zajištění výjezdu jednotky se řeší pohotovostí pro výjezd.  

U členů v pracovním poměru musí být na činnost v jednotce a činnost související se 

zajišťováním akceschopnosti této jednotky čerpáno minimálně 75 % z celkové doby výkonu 

práce sjednané v pracovní smlouvě. 

 

Členové jednotky jsou určeni velitelem jednotky k pohotovosti mimo pracoviště 

(hasičskou zbrojnici). Tento způsob zabezpečení výjezdu jednotky je povaţován za standardní 

i z hlediska příspěvku na akceschopnost jednotky - dotace pro jednotky kategorie JPO II. V 

jednotce mohou být zařazeni i členové, kteří vykonávají sluţbu jako svoje zaměstnání 

v hlavním pracovním poměru- tento způsob zabezpečení výjezdu jednotky je povaţován z 

hlediska dotace za nadstandardní, z důvodu příspěvku (dotace) navíc pro tyto členy jednotky 

kategorie JPO II.  

 

Smyslem pracovněprávního vztahu je výkon závislé práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele, přičemţ právní úprava by měla omezit vnější zásahy, které tento výkon práce 

přeruší. Přerušení výkonu práce lze dle právní úpravy připustit pouze z váţných objektivních 

důvodů, které zákoník práce nazývá překáţky v práci a mohou spočívat v obecném zájmu 

společnosti nebo důleţitém osobním zájmu zaměstnance (na základě vzájemné dohody můţe 

zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci pracovní volno i z důvodu jakýchkoli dalších 

skutečností). 

 

„Překáţky v práci z důvodu obecného zájmu“, (ustanovení § 200 zákoníku práce) 

stanoví, ţe zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu 

k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud 

tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele 

v těchto případech nepřísluší, není-li dohodnuto jinak, například v kolektivní smlouvě se 

zaměstnavatelem.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe náhradu ušlého výdělku poskytuje obec, a to přímo 

členu JSDH obce, který se zúčastnil hašení poţáru, provádění záchranných prací při ţivelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech, nařízeného cvičení nebo nařízené odborné 

přípravy, pokud nebylo dohodnuto jinak. 
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Před rokem 2006 (změnou zákoníku práce), stačilo členovi JSDH u svého stálého 

zaměstnavatele ukázat „potvrzení o účasti při zásahu“, svou mzdu dostal od stálého 

zaměstnavatele, který si ji pak nárokoval od obce.  

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozím odstavci, v současné době refunduje mzdu členovi 

přímo obec, po dobu nepřítomnosti u svého stálého zaměstnavatele má neplacené volno, ze 

kterého pro člena JSDH vyplývá povinnost hrazení sociálního a zdravotního pojištění ve 

vlastní reţii. Tímto se členovi JSDH zkomplikovala situace při refundaci mzdy po dobu 

zásahu.  

 

V § 65 odst. 2 písm. c) zákona o poţární ochraně se říká, ţe činnost v jednotce sboru 

dobrovolných hasičů obce při hašení poţáru, provádění záchranných prací při ţivelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech se povaţuje za výkon občanské povinnosti (viz 

zákoník práce §200 a §202 a některé další zákony) a činnost v jednotce sboru dobrovolných 

hasičů obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem 

v obecném zájmu (viz § 124 zákoníku práce) a obec (dle §29 odst. 1 písm. f) Zákona o 

poţární ochraně) poskytuje členu JSDH náhradu ušlého výdělku. 

 

 

 

Zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, § 14 Překáţky 

z důvodu obecného zájmu:  

 

1) K výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném 

zájmu vyuţívají zaměstnanci především svého volného času. Pokud je ve výjimečných 

případech třeba vykonat tyto funkce, povinnosti nebo úkony v pracovní době, poskytne 

zaměstnavatel zaměstnanci k tomuto účelu pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu; 

 

2) Výkonem veřejné funkce se rozumí například výkon povinností vyplývajících 

z funkce poslance Poslanecké sněmovny, Parlamentu, člena zastupitelstva obce a přísedícího;  

 

3) O výkon občanské povinnosti jde zejména u svědků, tlumočníků a jiných osob 

předvolaných k jednání u soudu nebo jiného státního orgánu nebo orgánu obce, při poskytnutí 

první pomoci, povinných lékařských prohlídkách, opatřeních proti přenosným nemocem, 

jiných naléhavých opatřeních léčebné preventivní péče, izolace z důvodu veterinární 
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ochranných opatření, poskytnutí osobní pomoci při poţární ochraně, ţivelních událostech 

nebo v jiných obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba 

povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout;  

 

4) Jinými úkony v obecním zájmu jsou úkony, o nichţ to stanoví právní předpisy [19]. 

 

 

 

 

 

 

6. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ JEDNOTEK KATEGORIE JPO II 

 

 

Ministerstvo vnitra, přes rozpočet MV-GŘ HZS ČR, navrhuje účelovou dotaci pro 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a zabezpečuje uvolňování finančních prostředků ze 

státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu poţární techniky pro obce, jejichţ 

jednotky poţární ochrany jsou určeny poţárním poplachovým plánem kraje k zásahům mimo 

svůj územní obvod, (dále jen "vybrané obce"). 

  

Jednotka SDH vybrané obce je jednotka SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III (tabulka 

č. 2) podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. a podle přílohy zákona o poţární ochraně zabezpečující 

výjezd jednotky v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Tabulka č. 2, Kategorie jednotek SDH 

 

JPO II/1 

-  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II,  která  zabezpečuje  výjezd  

druţstva o zmenšeném  početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem 

obyvatel nad 1000, 

JPO II/2 

-  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II,   která  zabezpečuje   

výjezd  dvou   druţstev  o zmenšeném  početním stavu  a zřizuje  se zpravidla ve vybrané 

obci s počtem obyvatel nad 1000, 

JPO III 
-  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která  zabezpečuje výjezd 

druţstva  a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, 

JPO V/1 

-  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V,  která  zabezpečuje  výjezd  

druţstva  o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem 

obyvatel do 200, 

JPO V/2 
-  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V,  která zabezpečuje  výjezd 

druţstva  a zřizuje  se zpravidla v obci s počtem obyvatel více neţ 200. 
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Poznámka: jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného 

pokrytí má základní početní stav členů jako jednotka JPO V/I. 

 

 

Ministerstvo vnitra dotuje odbornou přípravu a výdaje za uskutečněný zásah mimo 

příslušný uzemní obvod všem JSDH obcí zařazených do plošného pokrytí a přispívá na 

zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí podle „Rozhodnutí o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR do rozpočtů krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek 

SDH obcí“ (dále jen „rozhodnutí“). 

U vybraných obcí přispívalo Ministerstvo vnitra (do roku 2007) přes krajský úřad na 

pohotovosti členů, mzdy pro členy JSDH a to maximálně do výše 50% mzdových výdajů a 

zákonného pojištění. Ministerstvo vnitra přispívalo také na zásahy JSDH mimo svůj územní 

obvod (ţádost o úhradu nákladů viz příloha č. 2) podle Nařízení vlády č.172/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (podrobněji v kapitole „Pracovně právní vztahy mezi členem JSDH 

a zřizovatelem, odměňování členů JSDH). 

  

Od roku 2008 přispívá Ministerstvo vnitra na akceschopnost a odbornou přípravu 

pevně stanovenými částkami, podle „rozhodnutí“ (viz dále: Určení státní účelové neinvestiční 

dotace). Například na zabezpečení akceschopnosti pro jednotky JPO II částkou do výše 

150 000 Kč, na mzdové výdaje a zákonné pojištění pro člena vykonávajícího sluţbu 

v jednotce jako své zaměstnání částkou 50 000 Kč a přispěním na odbornou přípravu částkou 

1 735 Kč pro účastníka kurzu V 40 a 1 040 Kč pro V 24 (kurz velitele JSDH a kurz velitele 

druţstva JSDH). 

 

Poskytovat dotace jednotkám má dle § 27 zákona o PO i kraj. Kraj se má v přenesené 

působnosti podílet na hrazení nákladů jednotkám SDH vybraných obcí spojených se zásahy 

mimo jejich územní obvod a na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově poţární 

techniky. Část těchto nákladů hradí Ministerstvo vnitra v rámci dotace ze státního rozpočtu 

v poţární ochraně na výdaje jednotek (viz výše). 

V samostatné působnosti má kraj přispívat obcím na financování potřeb jejich 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, tj. ze svého rozpočtu nad rámec dotace 

poskytované Ministerstvem vnitra. 
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Státní účelovou neinvestiční dotaci obcím přiděluje krajský úřad na základě podkladů, 

které zpracovává a navrhuje v souladu s § 26 odst. 1 písm. h) zákona o poţární ochraně ředitel 

HZS kraje. 

 

 

Určení státní účelové neinvestiční dotace 

(podle „rozhodnutí“ č.j. MV-6694-1/PO-2009): 

 

Při poskytování účelové neinvestiční dotace se přihlíţí ke koncepci poţární ochrany 

kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami poţární ochrany, k materiálně technickému 

vybavení jednotek SDH vybraných obcí a plánu odborné přípravy jednotek SDH obcí, 

zpracovaného hasičským záchranným sborem kraje (dále jen „HZS“ kraje). 

 

Účelová neinvestiční dotace je prioritně určena na: 

 

1. Výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. věcné prostředky 

požární ochrany, odborná) jednotek SDH vybraných obcí ve formě příspěvku: 

 

a) na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení 

poplachu jednotce v síle nejméně jednoho druţstva, u kategorie JPO II/2 nejméně dvou 

druţstev, o zmenšeném početním stavu, ve sloţení velitel, strojník a dva hasiči. Členové 

jednotky zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu sluţby. Podíl obce na 

zabezpečení akceschopnosti jednotky z jejího rozpočtu činí minimálně 20 % celkové částky 

účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II; 

 

 

Tato část účelové neinvestiční dotace můţe být čerpána na: 

- neinvestiční opravy zásahové poţární techniky, přípravu na technické prohlídky 

techniky, revize věcných prostředků a neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je 

majetkem obce zřizující jednotku, 

- pracovní pohotovost člena vykonávajícího sluţbu v jednotce jako svoje zaměstnání, 

na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, 

dohoda o pracovní činnosti), na odměny členům, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o pracích 
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konaných mimo pracovní poměr za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu 

výkonu sluţby zpracovaného velitelem jednotky. 

 

 Pozn.: Pokud nebude zabezpečena akceschopnost jednotky SDH obce kategorie JPO II za 

celé období roku, krátí se dotace pro obec o příslušný počet 1/12 celkového objemu 

vyčleněných prostředků (tj. za měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna). 

 

b) na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím sluţbu v jednotce 

SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce. 

Podíl obce na mzdové a zákonné pojištění členům z jejího rozpočtu činí minimálně 10 % 

celkové částky dotace na 1 člena jednotky SDH obce; 

 

Dotace můţe být poskytnuta na plat člena jednotky SDH vybrané obce, který má s 

obcí uzavřenu pracovní smlouvu dle zákoníku práce, na zákonné zdravotní a sociální pojištění 

a zákonné úrazové pojištění; 

 

Pozn.: Pokud člen nebude vykonávat sluţbu v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání dle 

zákoníku práce po celé období roku, krátí se dotace pro obec o příslušný počet 1/12 objemu 

účelové neinvestiční dotace (tj. za měsíce, kdy akceschopnost nebyla plně zajištěna). 

 

c) na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a 

neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky poţární techniky a věcných prostředků 

poţární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro 

hasiče apod.). 

 

 

2. Výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné 

způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy 

a zaměstnání pořádané HZS krajů. 

 

HZS kraje podle § 26 odst. 2 písm. l) zákona o poţární ochraně řídí a organizuje 

odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí. Počet dobrovolných hasičů u 

jednotky SDH obce ve funkcích velitel a strojník, pro které HZS kraje pořádá odbornou 

přípravu, je systemizován přílohou č. 4 vyhlášky o jednotkách PO. Účelová neinvestiční 
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dotace v uvedené oblasti odpovídá druhu odborné přípravy k získání nebo prodlouţení 

odborné způsobilosti, tzn. příslušného kurzu pro člena jednotky SDH obce. Účelová 

neinvestiční dotace se přednostně čerpá na kurzy pro získání odborné způsobilosti a 

prodlouţení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti členů. 

 

Účelovou neinvestiční dotaci lze pouţít také na specializační kurzy a odborná 

zaměstnání pořádané HZS krajů pro členy jednotek SDH obcí. Specializační kurzy členů 

mohou být vyučovány pouze dle platných osnov odborných a specializačních kurzů vydaných 

MV-GŘ HZS ČR. 

Z prostředků uvedené účelové neinvestiční dotace se hradí členovi, který se 

příslušného kurzu zúčastnil zejména: 

- refundace mzdy, 

- cestovní náklady. 

Odborná příprava k získání nebo prodlouţení odborné způsobilosti je pořádána ve 

vzdělávacích zařízeních: 

- Ministerstva vnitra, 

- HZS krajů, 

- určených MV-GŘ HZS ČR. 

  

HZS kraje, jako pořadatel kurzu, můţe vyţadovat úhradu za stravu a ubytování ve výši 

odpovídající příslušným předpisům o cestovních náhradách, popř. další nezbytné náklady, na 

pořádání kurzu a stravné buď uhradí na místě účastník kurzu, nebo obec uhradí tyto náklady 

HZS kraje. 

Obci je moţno z účelové neinvestiční dotace vyčlenit prostředky na odbornou přípravu 

v tom případě, pokud se strojník, velitel druţstva, velitel jednotky SDH obce, popřípadě jiný 

určený člen, zúčastnil organizované odborné přípravy. 

Ředitel HZS kraje sestaví plán odborné přípravy na daný kalendářní rok podle potřeby 

zařazení výše uváděných funkcí na úseku poţární ochrany do odborné přípravy. Plán se 

sestavuje počátkem příslušného roku. Tento plán je současně podkladem pro rozpis účelové 

neinvestiční dotace na odbornou přípravu. Výši části účelové neinvestiční dotace na člena v 

kurzu stanovuje MV-GŘ HZS ČR pro kaţdý rok. 

V případě, ţe prostředky vyčleněné obci z účelové neinvestiční dotace na člena 

v kurzu (stanovuje MV-GŘ HZS ČR viz předchozí odstavec) nebudou vyčerpány, mohou se 

pouţít na výdaje k zabezpečení činností dle bodu 1. písm. c), nebo bodu 3. 
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3. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního 

a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. 

 

Účelovou neinvestiční dotaci lze pouţít pro jednotku SDH obce, která na výzvu 

územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo 

území obce, která ji zřizuje, nebo několika obcí, které ji zřizují, pokud je jednotka SDH obce 

zřízena na základě sdruţení prostředků (§ 69a zákona o poţární ochraně). Podkladem k 

čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje za uskutečněný zásah je dílčí zpráva o zásahu, 

resp. zpráva o zásahu. 

 

 

Podmínky poskytování státní účelové neinvestiční dotace 

(podle MV ČR č.j. MV-6694-1/PO-2009): 

 

MV-GŘ HZS ČR poskytuje dotace na příslušný rozpočtový rok na základě předloţené 

ţádosti na výdaje jednotek SDH obcí na rok (dále jen „ţádost“). 

 

Kritéria dle § 19 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. jsou: 

- počet jednotek PO v jednotlivých kategoriích podle aktuálního plošného pokrytí, 

- počet zásahů jednotek PO kategorií JPO II a JPO III na výzvu územně příslušného 

operačního a informačního střediska HZS kraje mimo územní obvod zřizovatele jednotky, 

resp. zřizovatelů jednotky, pokud je jednotka zřízena dle § 69a zákona o poţární ochraně, 

- počet jednotek PO kategorie JPO II zabezpečující akceschopnost v souladu s § 18 a § 11 

odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 247/2001 Sb., 

- počet členů vykonávajících sluţbu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo 

JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce. 

 

Termín předloţení ţádostí na následující kalendářní rok je stanoven k 31. říjnu 

běţného roku. 

Podkladem kraje pro přidělení účelové neinvestiční dotace obcím, je věcný rozpis 

účelové neinvestiční dotace předloţený ředitelem HZS kraje. 

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace rozhoduje generální ředitel HZS ČR. 
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Účelová neinvestiční dotace je poskytována „Rozhodnutím o poskytnutí účelové 

neinvestiční 

dotace z rozpočtu HZS ČR do rozpočtů krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek SDH obcí“ 

(dále jen „rozhodnutí“), ve kterém poskytovatel stanoví písemné podmínky poskytnutí dotace. 

Kraje jsou povinny tyto podmínky při pouţití finančních prostředků dodrţet. Účelovou 

neinvestiční dotaci mohou kraje pouţít pouze k financování činností jednotek SDH obcí 

zřízených dle § 29 odst. 1 písm. a) nebo § 69a zákona o poţární ochraně, kde je účastníkem 

smlouvy o sdruţení obec. 

 

Účelová neinvestiční dotace je poskytována účelově, a lze ji tudíţ pouţít jen na účel 

uvedený v rozhodnutí. Přitom je potřebné dodrţet výši a skladbu výdajů týkajících se 

poskytnuté účelové neinvestiční dotace tak, jak byly v rozhodnutí schváleny. 

Rozpis obcí, kterým jsou poskytovány prostředky z účelové neinvestiční dotace na 

výdaje k zabezpečení činností výše uvedených je závazný. 

Změny jednotlivých obcí v rozpisu čerpání účelové neinvestiční dotace v průběhu 

kalendářního roku, jsou moţné pouze v případě náhrady jednotky kategorie JPO II, resp. 

člena, za jinou plánovanou jednotku kategorie JPO II, resp. člena jiné jednotky SDH obce, 

která bude v daném kalendářním roce zajišťovat akceschopnost jednotky, resp. výkon sluţby 

člena. Tuto změnu bude moţné provést pouze formou ţádosti kraje o změnu vydaného 

rozhodnutí zaslanou na MV-GŘ HZS ČR.  

 

Pokud jednotka kategorie JPO II po celý příslušný kalendářní měsíc v roce poskytnutí 

dotace nezabezpečí svoji akceschopnost nebo členové nebudou vykonávat sluţbu v jednotce 

SDH obce jako svoje zaměstnání, bude poměrná část prostředků (1/12 za kaţdý měsíc, kdy 

nebyla akceschopnost plně zajištěna) účelové neinvestiční dotace vrácena na účet 

poskytovateli, v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Kraj účelovou neinvestiční dotaci musí pouţívat hospodárně a efektivně. 

Prostředky účelové neinvestiční dotace v minimální výši na výdaje na zabezpečení 

akceschopnosti podle bodu 1. písm. a) a b) kraj rozepisuje na počátku příslušného roku. 

Prostředky na výdaje podle bodu 1. písm. c), bodu 2. nebo bodu 3. rozepisuje v celém rozsahu 

na konci roku s ohledem na celkový podíl v počtu zásahů jednotek SDH obcí mimo území 

zřizovatele v období roku stanoveného HZS kraje a počtu členů jednotek SDH obcí, kteří se 

zúčastnili odborné přípravy organizované HZS kraje. 
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Kraj se při pouţití prostředků účelové neinvestiční dotace řídí rozpočtovými pravidly a 

je oprávněn provádět kontrolu hospodaření a evidence poskytnutých prostředků v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zúčtování účelové neinvestiční 

dotace se provádí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 218/2000 Sb. 

 

Obec jako příjemce prostředků z účelové neinvestiční dotace je povinna uchovávat 

veškeré průkazné účetní záznamy o jejich pouţití v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Při vyčerpání všech prostředků účelové dotace pro příslušný rok nároky uplatněné 

obcí za zásah její jednotky SDH obce mimo územní obvod obce k rozvahovému dni pro 

účetní závěrku k poslednímu dni účetního období v příslušném roce přidělení účelové dotace 

uhradí kraj ze svých rozpočtových zdrojů. Nároky uplatněné příslušnou obcí po rozvahovém 

dni pro účetní uzávěrku účetního období v příslušném roce lze uhradit z účelové dotace v 

následujícím roce.         

 

 

Výše státní účelové neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí je pro rok 2010 

stanovena MV – GŘ HZS ČR na 96.197 tis. Kč (150 tis. Kč na pohotovost JPO II a 50 tis. Kč 

na člena v pracovním poměru). 80% částky kraje obdrţí nyní a 20% v červenci, pokud nebude 

těchto 20% kráceno. 

Neinvestiční dotace pro nestátní neziskové organizace je stanovena na celkem 21.850 

tis. Kč z toho pro SH ČMS (Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska) 14.392 tis. Kč.  

 

Obec zajišťuje odpovídající stav hasičských zbrojnic, platí PHM a jiné náklady. 

Zajišťuje péči o zasahující členy u delších zásahů na území své obce. 
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7. POSOUZENÍ STAVU ZABEZPEČNÍ AKCESCHOPNOSTI  

     JEDNOTEK JPO II V NÁVAZNOSTI NA ROZPOČTY OBCÍ 

 

 

Zabezpečení akceschopnosti jednotek JPO II 

   

Dle zákona o PO je akceschopnost jednotky organizační, technická a odborná 

připravenost sil a prostředků k provedení zásahu.  

  Jednotka je akceschopná, pokud: 

a) početní stav hasičů (viz tabulka č. 3) a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu 

s ustanovením daného právního předpisu a jednotka je schopna uskutečnit výjezd k zásahu 

v časovém limitu (viz tabulka č. 4), 

 

Tabulka č. 3, Základní početní stavy členů jednotky SDH obce 

 

Funkce v jednotce Kategorie jednotky (JPO) 

II/1 II/2 III/1 III/2 V N 

Velitel jednotky 1 1 1 1 1 1 

Velitel druţstva 2 5 2 5 2 2 

Strojník (řidič) 3 6 4 6 2 2 

Hasič 6 12 5 12 4 4 

Celkem 12 24 12 24 9 9 

 

 

 

Tabulka č. 4, Operační hodnota jednotek PO dle kategorií 

 

Kategorie jednotky 

PO 
JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu [min] 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost 

[min] 
20 10 10 není není není 

Počet jednotek PO  238 202 1339 94 5802 256 

Druh jednotky PO 
HZS 

kraje 
SDH 

obce 
SDH 

obce 
HZS 

podniku 
SDH 

obce 
SDH 

podniku 
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b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce, kterou v jednotce 

zastávají, dle daného právního předpisu a v jednotce je prováděna pravidelná odborná 

příprava podle daného právního předpisu, 

 

c) má za účelem provedení zásahu připravenu poţární techniku a věcné prostředky a 

jsou splněny podmínky pro pouţití poţární techniky a věcných prostředků podle daného 

právního předpisu. 

 

Výkon sluţby zaměstnanců podniků a osob vykonávajících sluţbu v dobrovolné 

jednotce jako svoje zaměstnání (dále jen „hasiči z povolání“) je organizován ve směně tak, 

aby po dobu 24 hodin byla zajištěna akceschopnost jednotky. Akceschopnost jednotky nemusí 

být rovnocenně zabezpečena po 24 hodin v případě, ţe: 

 

a) pro výkon sluţby uvedených hasičů z povolání je stanovena doba směny kratší neţ 

24 hodin, nebo 

b) je početní stav hasičů z povolání ve směně v průběhu dne měněn z důvodu různého 

poţárního nebezpečí během dne v územním obvodu stanice. 

 

Zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce je velmi náročné. Obci je povinnost 

udrţení akceschopnosti jednotky uloţena § 29 odst. 1 písm. b) zákona o PO. Většina úkolů 

uloţených obci v § 29 zákona o PO souvisí právě se zajištěním akceschopnosti jednotky. 

 

V § 1 ve vyhlášce o organizaci JPO se hovoří o plošném pokrytí území jednotkami 

poţární ochrany, čímţ se rozumí jednotlivé rozmístění těchto jednotek na území celého kraje. 

Za tím účelem se stanoví stupeň nebezpečí území obcí v kraji a určí se jednotky, které budou 

plošné pokrytí zabezpečovat. Tento podklad následně slouţí jako základní materiál 

k samotnému sestavování poţárně poplachového plánu kraje. Pokud stanovíme stupeň 

nebezpečí pro danou obec, určíme jednotky, které budou v uvedené obci zabezpečovat plošné 

pokrytí. 
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HZS kraje, v rámci přípravy dokumentů pro plošné pokrytí území kraje (viz tabulky č. 

5 a 6), stanoví v dohodě se zřizovateli jednotek kategorii jednotky (viz tabulka č. 2). 

 

 

Tabulka č. 5, Rozmístění jednotek PO dle územních odborů Moravskoslezského kraje 

 

Územní odbor  JPO I  JPO II  JPO III  JPO IV  JPO V  JPO VI   JPO Celkem 

Bruntál 3 15 7 0 17 3  45 

Frýdek - Místek 3 7 18 2 57 0  87 

Karviná 5 0 13 1 21 2  42 

Nový Jičín 2 9 9 3 62 2  87 

Opava 3 9 20 0 75 6  113 

Ostrava 6 2 20 4 13 4  49 

Celkem  22 42  87  10  245  17  423  

 

 

Tabulka č. 6, Mapa plošného pokrytí JPO v Moravskoslezském kraji 
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Pokud je zapotřebí zřídit jednotku kategorie JPO II, děje se tak zpravidla ze dvou 

důvodů: 

1) daná obec má zpravidla počet obyvatel nad 1000 a zřízení jednotky JPO II je z důvodu 

stupně nebezpečí území dané obce 

2) u dané obce je zřízení jednotky JPO II ze zákona poţadováno HZS kraje z důvodu 

dojezdového času pro jednotky PO v plošném pokrytí (viz tabulka č. 7). 

 

Tabulka č. 7, Základní tabulka plošného pokrytí jednotek PO 

Stupeň nebezpečí území 

obce 

Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo 

zásahu 

I 
A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min 

B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

II 
A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min 

B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

III 
A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min 

B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 

 

Legenda: 1 JPO - jedna jednotka PO, 2 JPO - dvě jednotky PO, min - minut. 

 
 
 

 

Pokud vezmeme v úvahu 2. důvod zřízení jednotky kategorie JPO II, jedná se ze 

strany HZS kraje o domluvu zřízení takovéto jednotky, aniţ by ji daná obec musela mít pro 

svou potřebu (dostačovala by jednotka kategorie JPO III).  

 

Z ústních konzultací se statutárními zástupci měst a obcí bylo zjištěno, ţe velikost 

obce nesouvisí výrazně s velikostí výdajů na jednotku poţární ochrany, výdaje nejsou přímo 

závislé na počtu obyvatel v obci. V praxi to znamená, ţe v absolutní hodnotě vydávají na 

zajištění akceschopnosti jednotek PO ze svých rozpočtů nejvíce malé obce s počtem obyvatel 

do 10 000. Je to způsobeno také plošným rozmístěním jednotek poţární ochrany, kdy ve 

větších městech jsou zpravidla dislokovány jednotky HZS kraje a dle plošného pokrytí 

nevzniká nárok na zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů s vyšší (finančně náročnější) 

kategorií. 
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Tímto je naznačen jistý nepoměr ve financování vůči těm obcím, které po domluvě 

s HZS zřizují jednotku kategorie JPO II z důvodu dojezdového času plošného pokrytí (viz 

výše). Takové obce (je jich přibliţně 1/4 z celkového počtu 42 JPO II v MSK), můţou být, 

podle předchozího odstavce, malé velikosti a rozpočet na udrţení akceschopnosti takovéto 

jednotky je pro ně náročný. 

 

Podle ústních konzultací se zřizovateli takovýchto jednotek se pohybuje roční provoz 

okolo 700 000 Kč. Podle kapitoly 6. má tato obec právo na státní účelovou neinvestiční dotaci 

ve výši 150 000 Kč na akceschopnost jednotky (pro jedno druţstvo o zmenšeném početním 

stavu), dále dotaci na člena vykonávajícího sluţbu v jednotce jako své zaměstnání ve výši 50 

000 Kč a dotaci na odbornou přípravu a výdaje za uskutečněný zásah mimo svůj uzemní 

obvod. 

 

Mimo dotaci státní obec částečně dotuje i kraj. Pokud tyto dotace sečteme, dostaneme 

se na částku zhruba 250 000 Kč, coţ je asi 36 % z celkových nákladů na provoz JPO II. 

Zbývá částka zhruba 450 000 Kč ročně na vrub rozpočtu takovýchto, většinou menších obcí. 

V případě, ţe by takovéto obci ze zákona příslušelo pouze zřízení jednotky kategorie JPO III, 

místo JPO II, byli bychom na ročních výdajích (i s menšími dotacemi od kraje) na částce 

okolo 150 000 Kč ročně.  

Rozdíl tedy činí 300 000 Kč, coţ není pro tyto obce zanedbatelná poloţka.    

 

 

Rozpočty obcí 

 

Finanční hospodaření obcí je dáno zákonem [18] a řídí se rozpočtovým výhledem. 

Rozpočet obce je spjatý s rozpočtem státním, kam patří například dotace, nebo návratná 

finanční pomoc.  

 

  Příjmy do rozpočtu obce tvoří například: 

b) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv 

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti 

d) příjmy ze své správní činnosti a příjmy z výkonu státní správy 

e) státní dotace 

f) krajské dotace 



 

32 

  

  Výdaje z rozpočtu obce tvoří například: 

a) závazky plnění povinností uloţených zákonem 

b) výdaje na vlastní činnost obce (péče o vlastní majetek a jeho rozvoj) 

c) výdaje spojené s výkonem státní správy 

d) výdaje na podporu prospěšného podnikání a činnosti  pro obec 

e) další výdaje například dary na sociální a humanitní účely 

 

 

Obec vypracovává svůj rozpočet na stejné období jako státní rozpočet. Schvaluje ho 

obecní zastupitelstvo. Přednostně obec zajišťuje pokrytí závazků daných zákonem. Přebytky 

hospodaření obce koncem roku nepropadají a dají se vyuţít i v dalším rozpočtovém období.   

 

 

 

 

 

 

8. NÁVRHY NÁPRAV NEDOSTATKŮ 

 

 

Následující návrhy jsou snahou sníţení finanční náročnosti pro obce zřizující jednotku 

sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II z potřeby daného HZS kraje, vycházející 

z dojezdových časů plošného pokrytí jednotkami PO. Návrhy vycházejí z předchozích 

teoretických podkladů, konzultací a osobních zkušeností. 

 

 

Ke zvýšení akceschopnosti, zkvalitnění činnosti a hlavně chodu jednotky SDH obce po 

stránce administrativní, se do ní mohou zařadit i osoby vykonávající tuto sluţbu jako svoje 

zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec po projednání s HZS kraje. 

Celkové roční náklady na mzdové výdaje pro jednoho člena vykonávajícího sluţbu 

v jednotce jako své zaměstnání jsou podle zástupců HZS kraje přibliţně 200 tis. Kč ročně. 
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 Dle současné legislativy by to ale mělo být (po součtu odpracovaných hodin za danou 

mzdu, sociálních a zdravotních odvodech a odvodech zaměstnavatele) přibliţně 350 tis. Kč, 

coţ by si ale mnoho zřizovatelů dovolit nemohlo a tím by byl chod jednotky ohroţen. 

Při prvním pohledu by se zdálo, ţe kdyby takové obce neměli ve své jednotce člena 

vykonávajícího sluţbu jako své zaměstnání, ušetřili by při výši státní dotace 50 tis. Kč 

spoustu peněz.  

Při ústní konzultaci se zástupci HZS kraje, bylo zjištěno, ţe takovýto člen můţe v obci 

vykonávat i jiné sluţby pro obec (sekání trávy, kácení stromů atd.) a pro danou obec je 

vynaloţená částka na takového člena dobře vyuţita. 

 

 

Co se týče dotací krajských, tak v samostatné působnosti má kraj přispívat obcím na 

financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (např. na akceschopnost), 

tj. ze svého rozpočtu nad rámec dotace poskytované Ministerstvem vnitra (viz kapitola 6.).  

Z ústního sdělení zainteresovaných osob se toto děje v moravskoslezském ne přímo 

přidělováním finančních prostředků jednotlivým jednotkám sboru dobrovolných hasičů, ale 

prostřednictvím nákupů daných věcných prostředků poţární ochrany a osobních ochranných 

pracovních pomůcek. 

 

   

Obce, které nezřídí jednotku poţární ochrany, z finančních, nebo jiných důvodů jsou ze 

zákona povinny sdruţit prostředky na společnou jednotku poţární ochrany s HZS kraje nebo 

s obcí, jejichţ jednotky PO jsou předurčeny poţárním poplachovým plánem kraje pro prvotní 

zásah v dané obci.  

Prostředky vynakládané obcí na společnou jednotku poţární ochrany zřízenou podle 

předchozího odstavce musí být minimálně ve výši potřebné k zajištění akceschopnosti 

jednoho poţárního druţstva o sníţeném početním stavu (tabulka č. 3 viz výše). 

U obce sdruţující prostředky v místě dislokace stanice hasičského záchranného sboru 

kraje musí být prostředky vynakládané obcí na společnou jednotku poţární ochrany 

minimálně ve výši potřebné k zajištění akceschopnosti jednoho poţárního druţstva 

příslušného typu stanice HZS kraje vynásobené počtem těchto stanic zřizovaných v obci 

podle základní tabulky plošného pokrytí (tabulka č. 7 viz výše).  
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Při konzultaci se zástupci HZS kraje bylo zjištěno, ţe při sloučení jednotky JPO II 

s jednotkou JPO III by došlo ke sníţení počtu jednotek vycházejícího z plošného pokrytí 

jednotkami PO.  

Při sloučení jednotky JPO II s jednotkou JPO V by byl finanční přínos od obce zřizující 

jednotku JPO V v porovnání s náklady na chod JPO II malý, ale ne zanedbatelný.  

 

 

Další moţností zlepšení financování jednotek sboru dobrovolných hasičů je srovnání se 

zahraničím. Pro porovnání byly zvoleny okolní země, kde je systém poţární ochrany podobný 

jako v České republice - Slovensko a Polsko. 

 

Ve Slovenské republice je systém zabezpečení jednotkami poţární ochrany podobný jako 

u nás, ale nemají v zákoně jednotku dobrovolných hasičů, nýbrţ obecný hasičský zbor a 

obecný hasičský útvar. Podle zástupců poţární ochrany ze slovenské strany je těchto zborů, 

útvarů fungujících jen malé mnoţství. Navíc podíl státní dotace na fungování těchto jednotek 

je prý „kapkou v moři“. 

 

Druhou zemí pro porovnání systému financování jednotek sboru dobrovolných hasičů 

byla Polská republika. Fungování je dosti podobné jako u nás (zřizovatel – obec hradí 

financování jednotky a dostává dotace od státu). Jako velkou výhodu oproti české republice 

vidím uzákoněnou povinnost přispívání na chod jednotky z výnosů pojištění. Jedná se zhruba 

o 10% z celkových příjmů plynoucích z povinného pojištění proti poţáru v určité oblasti 

poţární ochrany. Toto je uţ ale řadu let známo i u nás, bohuţel stále bez úspěchu v uzákonění 

tohoto poţadavku, kdy by se pojišťovny podílely určitým procentem ze zisku uchráněných 

škod. 

Dále v těchto dvou zemích funguje tzv. rozpočtové určení daní občanů, kdy si můţe kaţdý 

občan naloţit s jedním aţ třemi procenty odváděných daní dle uváţení. A protoţe mají hasiči 

dobrou pověst u veřejnosti, mnoho lidí dává tento podíl právě na ně. 

  

V přepočtu na 1 obyvatele jsou výdaje na poţární ochranu v ČR stále niţší ve srovnání 

např. s Rakouskem 1,4 krát, Nizozemím 1,8 krát, Velkou Británii 2,6 krát, Švédskem 2,6 krát, 

Japonskem dokonce 5,4 krát (viz tabulka č. 8). Výdaje na poţární ochranu jsou v ČR niţší neţ 

v celé řadě zemí, ale systém je co do uchráněných hodnot jeden z nejefektivnějších. Zhruba na 
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1 Kč výdajů na poţární ochranu ročně připadá 4 Kč uchráněných hodnot při poţárech a 

záchranných pracích. 

Jedním z moţných důvodů nízkých přímých škod ve vyspělých průmyslových zemích je 

například i to, ţe tyto země věnují značnou pozornost prevenci nebo mají zabezpečen včasný 

dojezd k poţáru, a tím minimalizují ztráty (viz tabulka č. 9). 

 

 

Tabulka č. 8, Porovnání nákladů na PO s některými státy světa 

 

Zdroj: Údaje World Fire Statistics Centrum, London za léta 1996-1998, doplněno o údaje 

           ČSÚ, týkající se HDP za roky 2000 - 2001 GŘ HZS ČR 

 

 

Tabulka č. 9, Porovnání přímých poţárních škod k HDP s některými státy světa 

 

Zdroj : Statistická ročenka 2007 MV-GŘ HZS ČR 
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Další směr pro zlepšení financování obcí zřizujících jednotku poţární ochrany 

kategorie JPO II spočívá v ulehčení finanční zátěţe takovýchto obcí přes rozpočty obcí. 

Pokud by obec mohla sníţit jisté výdaje směřující do státní pokladny, zbylo by jí více pro 

provoz JSDH (tento návrh by ale musel být legislativně podloţen). Po konzultaci s finančníky 

obcí bylo zjištěno, ţe obce nemají přímé výdaje ze svého rozpočtu, do státní pokladny.  

 

  

Smlouva o sdruţení prostředků poţární ochrany, která vychází z § 69a zákona o PO a 

také z občanského zákoníku, je také moţností pro zlepšení této problematiky. Daná 

spolupráce se dá realizovat v případě, ţe jsou dodrţeny poţadavky základní tabulky plošného 

pokrytí (viz výše). V praxi to znamená, ţe tento typ podpory lze vyuţít jen u obcí, které mají 

na svém území takové firmy, které mají povinnost zřídit vlastní jednotku poţární ochrany. 

Zmíněná firma (právnická, nebo podnikající fyzická osoba) tak můţe JSDH finančně či 

materiálně podporovat a JSDH můţe tomuto právnímu subjektu nabídnout zvýšený poţární 

dohled v jeho provozovně, jako například: provádění cvičného poţárního poplachu, 

seznámení se s technologií výroby, technologickými zařízeními a provozními podmínkami, 

coţ by vedlo ke zkvalitnění případného poţárního zásahu. Právních subjektů s povinností 

zřídit vlastní jednotku poţární ochrany ale v celkovém měřítku není mnoho.  

 

Pokud by JSDH chtěla „sdruţit“ prostředky s firmou, která nemá zákonnou povinnost 

na zřízení jednotky poţární ochrany, muselo by se jednat o dobrovolnou spolupráci mezi 

oběma stranami a daná firma by v této spolupráci musela vidět moţnost na sníţení případných 

škod, nebo také sníţení ceny pojistného pro daný objekt či výrobní proces. Právní subjekty ale 

častěji volí dotování různých, například sportovních klubů, kvůli lepší propagaci firmy. 

 

 

Při čtení předchozích odstavců vidíme, ţe se zatím ţádný návrh na zlepšení 

financování jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II nejeví jako reálný, nebo 

dostačující pro zlepšení financování jednotek kategorie JPO II.  
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Další moţností řešící danou problematiku je porovnání počtu zásahů jednotky SDH 

kategorie JPO II (zřízené z důvodu dojezdového času v plošném pokrytí) pro zřizující obec a 

mimo území zřizující obce. A tento poměr srovnat s poměrem financování JPO II ze strany 

zřizovatele a státu. 

Poměr financování JPO II je dle kapitoly 7., 36 % nákladů ze strany státu a 64 % ze 

strany zřizovatele (celkové náklady byly po konzultacích odhadnuty na 700 tis. Kč ročně). 

Tento 14 % rozdíl (vzhledem k polovině) činí v přepočtu na finance přibliţně 100 tis. Kč. 

 

Poměr počtu zásahů pro zřizující obce a mimo území zřizovatele u jednotek kategorie 

JPO II, zřízených z důvodu dojezdového času v plošném pokrytí, je 50 % pro zřizovatele 

jednotky a 50 % mimo území zřizovatele tzn. „pro stát“. Jedná se celkem o 292 zásahů za rok 

2009, pro tuto sledovanou čtvrtinu z celkového počtu jednotek kategorie JPO II v MSK. 

 

Poměr financování těchto jednotek (v tisících Kč) v porovnání s poměrem počtu 

zásahů těchto jednotek za rok 2009 nám ukáţe následující graf č. 1.  

 

 

Graf č. 1, Poměr počtu zásahů a financování JPO II 
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Zdroj údajů: KOPIS HZS Moravskoslezského kraje 
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 Jako poslední návrh pro zlepšení systému financování jednotek kategorie JPO II 

(i ostatních) uvádím moţnosti, které vzešly po konzultaci se zástupcem HZS Zlínského kraje. 

 

 K úspoře nemalých prostředků bychom došli cestou přezkoumání funkčnosti a 

vyuţitelnosti jednotek kategorie JPO V, které musí ze zákona o PO zřídit kaţdá obec (pokud 

nemá jednotku kategorie vyšší). Finanční náklady na fungování jednotky kategorie JPO 

V jsou zejména na odbornou přípravu, případné zásahy mimo území zřizovatele (na vyţádání 

KOPIS) a přispíváním na věcné vybavení. Sníţením počtu jednotek kategorie JPO V, jen na 

nezbytný počet dle skutečného vyuţití, bychom mohli přispět ke zlepšení financování 

jednotek sboru dobrovolných hasičů ostatních. 

 

   Další teorie na zlepšení financování jednotek sboru dobrovolných hasičů spočívá 

v posunutí dojezdových časů, respektive posunutí času výjezdu jednotek kategorie JPO II. 

Daná změna by ale musela být podloţena statistickými údaji o čase záchrany osob od 

vyhlášení poplachu, analýzou z hlediska ohroţení osob a škod. Pokud by tyto časy potvrdili a 

jednotky kategorie JPO II by mohly vyjíţdět „později“, daly by se tyto JPO II nahradit 

jednotkami kategorie JPO III a tím by došlo k výrazné finanční úspoře, díky zrušení drţení 

pohotovostí členů jednotky JPO II. Finanční úspora by se dala vyuţít pro zkvalitnění 

akceschopnosti zmíněných jednotek JPO III. 

 

U člena jednotky kategorie JPO II by bylo výhodou, kdyby byl zaměstnán například u 

technických sluţeb obce (nebo by zastával jinou funkci pro obce, jako svého hlavního 

zaměstnavatele), kdy by po jeho pracovní dobu odpadla povinnost hrazení pohotovostí a 

ušetřené finanční prostředky by vedly k jistému sníţení finanční náročnosti na provoz 

jednotek kategorie JPO II. Samozřejmě při zachování doby výjezdu pro tohoto člena. 
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9. ZÁVĚR 

 

 

Snahy vedoucí ke sníţení finanční zátěţe, pro obce zřizující jednotku kategorie JPO II 

z důvodu dojezdového času v plošném pokrytí, pouhým přerozdělením daných financí, dle 

předchozí kapitoly, k výraznému zlepšení nevedou. 

 

  

Jako jeden z mála proveditelných návrhů se jeví zvýšení účelové neinvestiční státní dotace 

(viz kapitola 6), pro zmíněné jednotky, v poměru uskutečněných výjezdů pro zřizovatele a 

mimo území zřizovatele, který je pro tyto jednotky v MSK „padesát na padesát“.  

V současné době je procentuelní výše finanční dotace od státu zhruba 36 % celkových 

nákladů pro jednotky kategorie JPO II. 

Tento 14 % rozdíl (vzhledem k polovině) činí v přepočtu na finance přibliţně 100 tis. Kč. 

Tudíţ zvýšení zmíněné státní dotace ze 150 tis. Kč na 250 tis. Kč ročně by odpovídalo 

podpoře financování takovýchto jednotek „státem“ ve  výši 50 % nákladů (po přičtení 

ostatních dotací).  

Toto by bylo spravedlivé nastavení poměru financování takovýchto jednotek, kdy se 

„stát“ podílí na financování ve stejné výši, jako je poměr výjezdů těchto jednotek mimo 

území zřizovatele „pro stát“. 

  

 Dále také zvýšení současné státní dotace ve výši 50 tis. Kč ročně, pro člena 

vykonávajícího sluţbu v jednotce jako své zaměstnání, na 100 tis. Kč ročně (dle předchozí 

kapitoly by se tímto vyrovnal poměr financování od zřizovatele a státu), by vedlo ke zlepšení 

financování jednotek kategorie JPO II.  

 

 

 Za zmínku stojí ale také návrh, uplatnění člena jednotky kategorie JPO II jako 

zaměstnance obce (například v technických sluţbách obce), kdy by po jeho pracovní dobu 

odpadla povinnost hrazení pohotovostí a ušetřené finanční prostředky by vedly k jistému 

sníţení finanční náročnosti na provoz jednotek kategorie JPO II. Samozřejmě při zachování 

doby výjezdu pro tohoto člena. 
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Závěrem bych chtěl dodat, ţe veškeré změny vedoucí k zlepšení současného stavu 

financování jednotek SDH kategorie JPO II (i ostatních), musí vycházet ze společné snahy 

všech zúčastněných stran a nestačí pouze „zapálenost“ ze strany dobrovolných hasičů.  

Pouze pokud si „podnikatelé“ a také vládní činitelé uvědomí důleţitost a prospěšnost 

těchto dobrovolných jednotek, bude to krok správným směrem a prostor pro další spolupráci. 

Jak jiţ bylo v úvodu zmíněno, tato práce volně navazuje na Bakalářskou práci zabývající se 

zvýhodněním samotných členů jednotek sboru dobrovolných hasičů. 

 

 

Na tuto práci by mohla navazovat práce zaměřující se na moţnost zlepšení financování 

jednotek JPO II, například poskytováním grantů a podpor, pro jednotky sboru dobrovolných 

hasičů z peněz Evropské unie. Nebo také prozkoumání pojistných smluv pro právní subjekty, 

týkajících se poţárního zabezpečení a s tím související poskytování úlev na pojistném, podle 

úrovně zabezpečení poţární ochrany, které by se pak dalo vyuţít k podpoře financování JSDH 

kategorie JPO II. 

Dalšími tématy pro samostatné zpracování by potom byly: cesta přezkoumání funkčnosti 

a vyuţitelnosti jednotek kategorie JPO V a následné zredukování jejich počtu na nezbytné 

mnoţství a dále teorie posunutí dojezdových časů, respektive posunutí času výjezdu jednotek 

kategorie JPO II podloţeno statistickými údaji o čase záchrany osob od vyhlášení poplachu a 

analýzou z hlediska ohroţení osob a škod a tím zrušení drţení pohotovostí u těchto jednotek, 

dle návrhů v předchozí kapitole.   
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POUŢITÉ ZKRATKY 

 

 

 

- PO: poţární ochrana 

- JSDH: jednotka sboru dobrovolných hasičů 

- MV: ministerstvo vnitra 

- HZS: hasičský záchranný sbor 

- SH ČMS: sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

- Siař GŘ HZS: sbírka interních aktů řízení generálního ředitele hasičského záchranného 

sboru 

- MSK: Moravskoslezský kraj 

- JPO: jednotka poţární ochrany 

- HDP: hrubý domácí produkt 

- KOPIS: Krajské operační a informační středisko 
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PŘÍLOHY 
 

 

 

Příloha č.1 - Plán výkonu sluţeb členů jednotky SDH (JPO II); Bc. Petr Malant, Finanční 

aspekty ovlivňující činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich členů. 

 

 

Plán výkonu sluţby v jednotce SDH obce………..  v měsíci …… 200?               

Pracovních 160 hodin, úvazek 0,05 x 160 = 8 hodin 



 

 2 

 

 

 

 

Seznam členů 

jednotky PO 
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Den v měsíci 
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s. 
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2
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ěle 

prac. 
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velitel 

jednotk

y 
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k 
5  2                   1        8  6 2 
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ovost 

1

9 

2

4 

2

2 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 
              

2

3 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 
 328 48 42 238 

2. W 

velitel 

druţstv

a 

Úvaze

k 
  2     5                     1 8  6 2 

Pohot

ovost 
       

1

9 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 
   

2

4 
          

2

3 
210 24 42 144 

3. Z 
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druţstv

a 
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k 
  2            6               8  6 2 
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1

8 

2

4 

2

4 
 

2

4 
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2

4 

2

4 

2

4 
 

2

4 

2

4 
  

2

4 
         

2

4 

2

4 

2

3 
234 48 42 144 

10

. 
L hasič 

Úvaze

k 
  2            6               8  6 2 

Pohot

ovost 
            

1

2 
 

1

8 

2

4 
 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 
        150 24 18 108 

11

. 
K hasič 

Úvaze

k 
  2            6               8  6 2 

Pohot

ovost 
            

1

2 
 

1

8 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 
        174 24 18 132 

12

. 
G hasič 

Úvaze

k 
  2     5                     1 8  6 2 

Pohot

ovost 
       

1

9 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 
 

2

4 
              

2

3 
162 24 42 96 
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Příloha č. 2 - Ţádost o úhradu nákladů při výjezdu jednotky mimo svou územní působnost; 

Bc. Petr Malant, Finanční aspekty ovlivňující činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí a jejich členů. 

 

 

 

Ţádost o úhradu nákladů za zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce mimo její územní obvod 

 

Obecní/Městský úřad 

…………………………………………….……………………………………… 

Adresa 

…………………………………………………………………………………………………

… 

 

Ve smyslu §27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, ţádáme o úhradu nákladů spojených se zásahem jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce mimo její územní obvod
1
 ve výši 

(1) Náhrada ušlého výdělku (refundace mezd) členů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce 

        Refundace mezd celkem: ________________________,-Kč 

(2) Spotřebované pohonné hmoty 

Druh   Mnoţství   Finanční náklady (Kč) 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

(3) Spotřebovaná speciální hasiva  

Druh   Mnoţství(l)   Finanční náklady (Kč) 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Celková výše nákladů _______________________,-Kč 

 

V ………………………. dne …………………..           starosta obce 

         (razítko) 

 

 

 

 
Příloha: 

-kopie ţádosti zaměstnavatelů nebo samostatně výdělečně činných osob 
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Příloha č. 3 - Zřizovací listina jednotky SDH; Bc. Petr Malant, Finanční aspekty ovlivňující 

činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich členů. 

 

 

 

Doporučený vzor zřizovací listiny 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

 

 

 

 

 

Obec        

 

okres 

 

usnesením zastupitelstva č.    ze dne  

  

s účinností od     na dobu neurčitou 

 

 

zřizuje 

 
na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poţární 

ochraně“) 

 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 
 
 

(název obce) 

 

plánované kategorie JPO 

stávající kategorie   JPO jako svou 

 

organizační sloţku obce 

 
dle § 35a odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 3 - Zřizovací listina jednotky SDH; Bc. Petr Malant, Finanční aspekty ovlivňující 

činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich členů. 

 

 

Doporučený vzor zřizovací listiny 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

 

 

 

 

 

Obec        

 

okres 

 

usnesením zastupitelstva č.    ze dne  

  

s účinností od     na dobu neurčitou 

 

 

zřizuje 

 
na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poţární 

ochraně“) 

 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 

 
 

(název obce) 

 

plánované kategorie JPO 

stávající kategorie   JPO jako svou 

 

organizační sloţku obce 

 
dle § 35a odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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1. Identifikační údaje 

Organizační sloţka obce vystupuje v právních vztazích pod názvem 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

Sídlo organizace: 

 

 

IČO: 

 

Evidenční číslo jednotky přidělené HZS kraje 

 

2. Předmět činnosti 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka“) plní prioritně úkoly na 

úseku poţární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 1 a odst. 5 zákona o poţární 

ochraně a § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany,  

a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zařazením do poţárního 

poplachového plánu kraje. 

Jednotka můţe v souladu s § 97 zákona o poţární ochraně poskytovat pohotovostní  

a jiné sluţby nebo práce za úhradu vynaloţených nákladů za předpokladu, ţe se jedná o práce  

a sluţby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohroţení její 

akceschopnosti. 

 

3. Osoby oprávněné k jednání za jednotku 

Nestanoví-li právní předpisy jinak jsou v právních a jiných vztazích za jednotku oprávněni 

vystupovat velitel jednotky a zástupce velitele jednotky jmenovaní starostou obce. 

 

4. Vymezení majetku 

Nakládání s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy. 

Jednotka uţívá ke své činnosti vymezený majetek obce. Výčet majetku je uveden v příloze 

této zřizovací listiny, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Členové jednotky mohou 

svěřený majetek vyuţívat pouze k činnostem, ke kterým je jednotka zřízena nebo které 

umoţňují právní předpisy. Členové jednotky se podílí na údrţbě a drobných opravách 

svěřeného majetku. Pořízení, prodej, pronájem nebo zápůjčku svěřeného majetku lze 

uskutečnit pouze se souhlasem zastupitelstva obce, přičemţ musí být zachována 

akceschopnost jednotky. Toto neplatí pro zápůjčku potřebnou pro provedení činností 

v operačním řízení jednotek poţární ochrany. 

Majetek jiných subjektů můţe jednotka ke své činnosti vyuţívat pouze na smluvním základě 

nebo stanoví-li tak právní předpisy. 
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5. Vymezení působnosti 

Jednotka prioritně plní úkoly dle čl. 2 na území zřizující obce. Mimo území zřizující obce plní 

úkoly dle poţárního poplachového plánu kraje nebo na výzvu územně příslušného operačního 

a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje. 

 

6. Finanční zabezpečení 

Financování jednotky se řídí obecně platnými právními předpisy. 

Příjmy a výdaje jednotky jsou příjmy a výdaji obce. Příjmy a výdaje jednotky se vedou 

odděleně od ostatních příjmů a výdajů obce. S finančními prostředky přidělenými jednotce je 

oprávněn disponovat velitel jednotky a zástupce velitele jednotky. 

 

7. Členové jednotky 

Seznam členů jednotky a jejich funkční zařazení vedený velitelem jednotky je nedílnou 

součástí této zřizovací listiny. Podmínky pro zařazení osob do jednotky, minimální početní 

stav jednotky a činnost členů jednotky se řídí zákonem o poţární ochraně a souvisejícími 

předpisy. Specifikace dalších podmínek a činností, které nejsou uvedeny v zákoně o poţární 

ochraně a s ním souvisejících předpisech, mohou být upraveny vnitřním předpisem 

zřizovatele jednotky nebo v pracovně právních vztazích se členy jednotky, přičemţ nesmí být 

narušena akceschopnost jednotky. 

 

8. Organizace a činnost jednotky 

Organizace a činnost jednotky se řídí zákonem o poţární ochraně a souvisejícími předpisy. Za 

činnost jednotky v organizačním a operačním řízení zodpovídá velitel jednotky. 

 

9. Dotčené zájmy vzniklé činností jednotky 

Odškodňování členů jednotky a subjektů, jimţ vznikla škoda v souvislosti s činností jednotky, 

se řídí obecně platnými právními předpisy, příp. dokumenty vydanými obcí. 

 

10. Zrušení jednotky 

Jednotku lze zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva obce po souhlasu územně příslušného 

hasičského záchranného sboru kraje. 

 

V dne 

 

 

 

 

 razítko obce 
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Příloha č. 4 - jmenovací listina velitele JSDH; Bc. Petr Malant, Finanční aspekty ovlivňující 

činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich členů. 

 

 

Jmenovací dekret 

velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

 

 

 

Obec       

 

zastoupená starostou obce 

 

s účinností od     na dobu neurčitou 

 

 

jmenuje 

 
na základě § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

 

velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
 
 

(název obce) 

 
pana / paní 

 

narozen(a): 

 

trvalé bydliště: 

 

      

Při plnění výkonu funkce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka“) se velitel jednotky řídí ustanoveními 

zákona č. 133/1985 Sb. a souvisejícími předpisy. Velitel jednotky zodpovídá za činnost jednotky starostovi obce a ve spolupráci se starostou 
obce zabezpečuje akceschopnost jednotky a odbornou přípravu členů jednotky. 

 

V dne 

 

 

 

 velitel jednotky starosta obce (města) 

 razítko 
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Příloha č. 5 - Dohoda o pracovní činnosti/provedení práce; Bc. Petr Malant, Finanční aspekty 

ovlivňující činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich členů. 

 

 

Dohoda o pracovní činnosti / provedení práce *) 

uzavřená mezi 

 

Jméno a příjmení: 

Rodné příjmení: 

Číslo OP: 

Rodné číslo: 

Bytem: 

Místo narození: 

Poţivatel důchodu: 

Zdravotní pojišťovna: 

(dále jen „zaměstnanec“) 

a 
 

identifikační údaje zaměstnavatele-obce a jeho zástupce, který podepisuje smlouvu 

.  

. 

(dále jen „zaměstnavatel“). 

 

Předmětem této dohody je výkon služby v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce 
………………….. (dále jen „jednotka“). 

 

Zaměstnanec na základě této dohody se zavazuje vykonávat práce: 

 definovat odpovídající činnosti v platové třídě dle části 2.21.27 přílohy  nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve 

znění nařízení vlády č. 568/2006 Sb. – viz tabulka v čl. 5 pokynu 

 při údrţbě poţární techniky a technických prostředků podle potřeby zajištění 

akceschopnosti jednotky, 

 při nařízené odborné přípravě, 

 při nařízených cvičeních, 
 přidat případně další činnosti, které budou na něm vyžadovány, např. uvedené v čl. 2 pokynu 

Místo výkonu práce – hasičská zbrojnice, místo zásahu, jiné místo stanovené 

velitelem jednotky. 
 

Práce se sjednává pro období: 
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Rozsah:  max. 150 )
  
1043 

*)
 hodin ročně (je-li sjednán nižší rozsah – upraví se dle toho) 

 

Zaměstnanec obdrţí odměnu ve výši ………... Kč/hodinu vykonané sluţby. Odměna je 

splatná bezhotovostní platbou na účet zaměstnance nebo v hotovosti na pokladně 

zaměstnavatele v termínu ……………. 
  

Zaměstnanec je povinen vykonávat sluţbu osobně, svědomitě, řádně a hospodárně podle 

podmínek sjednaných touto dohodou při respektování platných právních předpisů a interních 

předpisů zaměstnavatele. 
 

Zaměstnanec souhlasí se zpracováním a vyuţitím osobních údajů spojených s jeho osobou pro 

interní potřeby zaměstnavatele. Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat 

zaměstnavatele o jakékoliv změně svých osobních údajů uvedených v této dohodě. 
 
K výkonu sluţby v operačním řízení jednotky se zaměstnanec dostaví do 5 ) 10 *) minut od vyhlášení poplachu jednotce, a to ve dnech 
stanovených plánem výkonu sluţby. Za tuto činnost mu náleţí odměna ve výši ……… Kč (lze zde upravit i poskytování odměny za týden, 

měsíc, půlrok či rok). Zaměstnanec se můţe dostavit k výkonu sluţby v operačním řízení jednotky do 10 minut po vyhlášení poplachu 

jednotce i v jiných dnech mimo rozpisu stanoveného v plánu výkonu sluţby, přičemţ velitel jednotky rozhodne, zda bude zaměstnanec 
vyuţit pro výkon sluţby v operačním řízení či nikoliv. Zaměstnanec se dostaví k výkonu sluţby v organizačním řízení dle plánu výkonu 

sluţby nebo v termínu stanoveném velitelem jednotky. 

 

Zaměstnavatel můţe poskytnout zaměstnanci odměnu za další aktivní přístupy v oblasti zajištění akceschopnosti jednotky nebo výkonu 

sluţby v operačním řízení jednotky. Tato odměna je splatná v termínech jako odměna za hodinu vykonané sluţby. 

 

Zde lze doplnit další ustanovení, které si zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou. 

 

Ostatní práva a povinnosti a odpovědnost za škodu zaměstnance i zaměstnavatele, vyplývající 

z této dohody, se řídí ustanoveními zákoníku práce. 
 

Zaměstnanec souhlasí / nesouhlasí s bezhotovostní úhradou odměny za vykonanou práci. 

Číslo účtu zaměstnance/ kód banky: 
 

Obě strany mohou dohodu vypovědět písemně s výpovědní ……..denní lhůtou, která začíná 

dnem následujícím po doručení výpovědi.  

 

Tato dohoda byla sepsána ve … vyhotoveních, z nichţ …. obdrţí zaměstnanec  

a …. zaměstnavatel. 

 

 

 

V ……………………….. dne ……………. 

 

 

 

 

 

Podpis zaměstnance     Podpis zaměstnavatele 

                                                 

)  Nehodící se škrtněte. 

)  Nehodící se škrtněte. 


