
Projevy na V. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Premiér vlády Mgr. Bohuslav Sobotka 

"Vaše práce významně přispívá k zajištění bezpečnosti obyvatel České republiky a přispívá i k práci s 

mládeží. Dobrovolní hasiči jsou páteří života na venkově a jsem si vědom toho, jakou i na těch 

nejmenších obcích hrají roli dobrovolní hasiči. Když starosta na malé vesnici potřebuje organizovanou 

pomoc, jste složka, na kterou se může obrátit. Věřím, že toto není jen můj postoj," zahájil svůj proslov 

na sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předseda vlády Bohuslav Sobotka.  

"Rád bych poděkoval krajům, které tvoří významnou část těch, kteří vám pomáhají a pomáhaly i v 

dobách, kdy se finanční podpora krátila. Myslím, že základním úkolem pro vládu bude, jak najít způsob, 

jak materiálně a lidsky posílit vaši oblast. Vaše působení je profesionální a tomu by se mělo blížit i vaše 

vybavení. Bez toho by nebyla možná další spolupráce," pokračoval Sobotka.  

Premiér dále také zdůraznil, že spolu s ministerstvem vnitra prosazuje nový dotační program pro 

sdružení dobrovolných hasičů, který by měl mít schopnost integrovat prostředky vlády, krajů i obcí, 

který by měl pokrývat oblasti, na které nelze čerpat evropské dotace. Tento systém dlouhodobého 

financování by měl být nezávislý na změnách ve vládě. 

Bohuslav Sobotka hovořil i o novinkách v rozdělování finanční prostředků: "Letos se poprvé projeví v 

praxi náš boj s pojišťovnami. Podařilo se nám zlomit jejich odpor a poprvé půjdou významné finanční 

prostředky z Fondu zábrany škod na vaši činnost. Vytvoříme fond, do kterého by přispívaly pojišťovny 

na činnost dobrovolných hasičů. Z 90 milionů korun bude letos poděleno pětačtyřicet obcí. Třicet z nich 

obdrží částku dva a půl, patnáct z nich částku jeden a půl milionu korun. Tyto finance půjdou na 

zásahovou techniku a vybavení. A takto by mělo každý rok probíhat rozdělování prostředků." 

"Výdaje na činnost hasičských sborů jsou ty, které pomáhají zabránit materiálním a lidským škodám," 

zdůraznil ve svém proslovu premiér a dodal: "Tyto prostředky se najít musí, protože kdyby tyto složky 

nebyly, vznikají větší škody. Tady žádné peníze neušetříme a podpora dobrovolných hasičů by proto 

měla být i věcí soukromých firem. S ministrem vnitra jsme se shodli, že vaše problémy budeme řešit 

systémovým způsobem a první návrhy už k tomu jsou vytvořeny." 

Řešení vláda chystá také v sociální oblasti. Zabývat se bude vyplácením náhrad v době nemoci. 

"Uvažujeme o návratu k systému, kdy by dobrovolní hasiči měli mít nárok na sto procentní náhrady v 

době čerpání nemocenské dovolené, pokud úraz či onemocnění utrpí při výkonu tohoto povolání. 

Budeme řešit i hasičský sport a výchovu mladých hasičů," upřesnil předseda sociálních demokratů.  

 

"Chtěl bych vám poděkovat. Vám osobně i vaším prostřednictvím členům organizací. Za vaši obětavost, 

práci a váš čas, který věnujete lidem ve svém okolí, mládeži a své obci. Jako předseda vlády bych vám 

za toto chtěl upřímně poděkovat," uzavřel Bohuslav Sobotka.  

 

 

 

 



Bc. Milan Chovanec 

„Jsem vděčný za to, že vás máme. Jedna věc je děkovat, jedna věc je přijíždět, když jsou volby,“ uvedl 
na sjezdu SHČMS ministr vnitra Milan Chovanec. Ten také nastínil legislativní změny, které vláda 
pro  dobrovolné hasiče chystá. První z nich by měly vstoupit v platnost ještě tento rok. 
 
„Bez peněz a bez jasné vize toho co bude, se pomáhá složitě. První obrysy systémové podpory 
dobrovolných hasičů a změny legislativy se nám už rýsují. Složky IZS budou mít větší váhu pro to, jak se 
bude vyvíjet kvalita života v naší zemi. Je třeba si uvědomit, že naše hranice dnes už nekončí v 
Rozvadově, ale Řecku a dalších zemí. Jestli se tyto státy zhroutí, pocítíme to i my. I s tím proto musíme 
počítat,“ uvedl Chovanec. 
 
„Dobrovolní hasiči jsou mnohdy pilířem života ve městech  a především na vesnici a je tam často na 
nich, aby nám vesnice nevymírala a lidé z ní neodcházeli,“ uzavřel Milan Chovanec. 
 
 
Rozhovor s nově zvoleným starostou Ing. Karlem Richtrem krátce po jeho zvolení 

Celostátní sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska našel tuto sobotu v Pardubicích svého starostu 
na dalších pět let. Svůj post obhájil Karel Richter. 
Jako vítěz vzešel až z volby v druhém kole. Ve funkčním období už obhájil svůj post počtvrté.  
Sjezd dobrovolných hasičů do Pardubic přijela uvést jízda veteránu stříkačky Praga RN, která původně 
jezdila v Semtíně a Volči.  
 „Oceňuji zejména to, že poprvé v dějinách sjezdu jej návštěvou poctila vládní delegace. Kromě 
premiéra Bohuslava Sobotky do Pardubic zamířil ministr financí Andrej Babiš, ministr vnitra Milan 
Chovanec, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek ale i řada poslanců a senátorů. Je to pro nás 
dokladem toho, jak vysoce je ceněná práce dobrovolných hasičů,“ uvedl pro Deník Karel Richter. 
Vláda ústy pana premiéra velice kladně zhodnotila naši činnost a pan premiér vyjádřil přesvědčení, že 
naše oprávněné požadavky budou v průběhu několika měsíců uvedeny do života. V září se tak zřejmě 
každý dobrovolný hasič dozví, kolik peněz obdržíme na tu či onu činnost. Nechceme toho příliš nad 
rámec. Chceme, aby především ti chlapi v jednotkách dobrovolných hasičů, ti kteří vyjíždějí pomáhat 
občanům, měli odpovídající podmínky pro svou činnost. Aby byli zabezpečeni v případě úrazu či nemoci 
vzniklé při zásahové činnosti, aby měli stoprocentní nemocenskou. Dělají přeci jen něco nad rámec 
svých pracovních povinností. Chceme, aby k nim zaměstnavatelé byli vstřícní a požádali jsme proto 
vládu, aby zvážila určité úlevy zaměstnavatelům i hasičům, které by přispěly ke stabilizaci těchto 
jednotek. Je to práce velice náročná. Aby někdo trpěl za to, že jel zachraňovat ať už hodnoty nebo i 
lidské životy byl pak šikanován v zaměstnání, to si takováto chlapská práce nezaslouží.  
Kvitujeme, že vláda si uvědomuje tíhu práce, kterou dobrovolní hasiči odvádějí. Nejen při zásazích, ale 
na mnoha místech jsou hasiči i jakýmisi strážci kultury. 
Mnohde jsou události lokálního charakteru, které přijdou náhle a dobrovolní hasiči jsou v té chvíli 
jedinou záchranou každého starosty obce, protože mnohdy jsou to jediní, kdo jsou na místě a pracují 
ne osm hodin, ale tolik, kolik je třeba. Samozřejmě máme dále řadu met, které chceme dosáhnout. 
Jsem ale spíš z těch, kteří chtějí docílit zabezpečení těch našich základních požadavků.  
Staráme se o více než padesát tisíc mladých hasičů,“ řekl Richter. 
 

 

 


