KOMENTÁŘ
SMLOUVA O ČLENSTVÍ A BEZÚPLATNÉ PLNĚNÍ

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce (dále jen „Jednotka“), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a
jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) ve svém územním obvodu;
členům Jednotky za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.
Obec dále udržuje akceschopnost Jednotky, zabezpečuje odbornou přípravu jejích členů, zabezpečuje
materiální a finanční potřeby Jednotky, požární ochrany a zajišťuje péči o členy této Jednotky.
Činnosti a podmínky pro výkon členství v Jednotce (dále jen „výkon služby“) vedle platných právních
předpisů jsou upravovány smlouvami (dohodami) o členství mezi obcí a jednotlivými členy Jednotky.
Smlouvy jsou však uzavřeny v dřívějším období a v současné době nemusí aktuálně reagovat na změny
právních předpisů například na platný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z výše uvedených
důvodů Komora velitelů JSDH připravila návrh Smlouvy o členství v jednotce sboru dobrovolných
hasičů obce.
Proti původním vzorům smlouva obsahuje zpřesnění práv a povinností smluvních stran a přesněji
definuje výkon služby člena Jednotky.
Většina členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí však vykonává službu v těchto jednotkách
dobrovolně bez nároku na finanční odměnu. Obce, zejména zřizovatelé jednotek kategorie JPO V,
nemají dostatek finančních prostředků nejen na zabezpečení prostředků požární ochrany, ale také na
odměňování členů Jednotek za výkon jejich služby.
Komora velitelů zapracovala do smlouvy o členství ustanovení o bezúplatném plnění, které mohou
uplatňovat členové Jednotky, kteří vykonávají službu nebo část výkonu služby bez nároku na finanční
odměnu.
Podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění lze od základu daně
odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím na požární ochranu. Od základu daně lze
odečíst úhrnnou hodnotu bezúplatných plnění ve zdaňovacím období, pokud přesáhne 2 % ze základu
daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Podle ust. § 38l odst. 1 písm. a) zákona č. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění prokazuje
poplatník nárok na nezdanitelnou část základu daně plátci daně potvrzením příjemce bezúplatného
plnění o výši a účelu bezúplatného plnění.
Předmětem bezúplatného plnění poskytnutého členem Jednotky obcím je plnění na požární ochranu.
Bezúplatné plnění je ve smlouvě o členství stanoveno za každou hodinu výkonu služby člena Jednotky,
za kterou člen Jednotky neobdržel žádnou finanční odměnu.
Hodinová sazba pro bezúplatné plnění je stanovena tak, aby odpovídala Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.
k provedení zákona o požární ochraně, a to ust. § 22 odst. 2, které upravuje způsob poskytování
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náhrady ušlého výdělku členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obce. Výše hodinové sazby je
vypočítána jako podíl dvanáctinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované
Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za první až třetí čtvrtletí předchozího
kalendářního roku a počtu pracovních hodin stanovených zvláštním právním předpisem připadajících
na příslušný kalendářní rok.
Příklad výpočtu hodinové sazby pro rok 2016:
 průměrná mzda v národním hospodářství podle Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č.
355/2015 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015
pro účely zákona o zaměstnanosti činí 25.903,- Kč,
 počet pracovních hodin v roce 2016 činí 2 016 hodin,
 hodinová sazba pro bezúplatné plnění na jednu hodinu výkonu služby člena Jednotky je
vypočtena pro rok 2016 takto: 25.903 x 12 : 2.016 = 154,- Kč/hod.
Celková hodnota bezúplatného plnění se stanovuje jako součin počtu hodin výkonu služby Člena
JSDH za kalendářní rok a hodinové sazby. V případě, že člen Jednotky za rok odsloužil ve výkonu
služby 150 hodin, poskytl obci v daném roce bezúplatné plnění ve výši 23.100,- Kč (150 hod. x154,- Kč
= 23.100,- Kč). Tato částka se uvede v potvrzení o poskytnutém bezúplatném plnění.
Od základu daně lze odečíst podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v
platném znění pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze
základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Počet hodin výkonu služby Člena JSDH vykazované jako podklad pro výpočet hodnoty bezúplatného
plnění v daném roce vykazuje velitel JSDH ve výkazu výkonu služby.
Od základu daně lze hodnotu bezúplatného plnění odečíst v tom zdaňovacím období, ve kterém byly
prokazatelně poskytnuty.
Vzor potvrzení je přílohou smlouvy o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Obec, jako
příjemce bezúplatného plnění, s ohledem na zpracování daně z příjmů, by měla vyhotovit a předat
Členovi JSDH potvrzení o výši a účelu bezúplatného plnění, a to nejpozději vždy do 15. 2. po skončení
předešlého kalendářního roku.
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