Bezpečnostní sbory
Co se u Policie ČR
a Hasičského záchranného sboru ČR
podařilo napravit od roku 2014 do současnosti
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Úvod
Vážené paní, vážení pánové,
příslušníci bezpečnostních sborů musí být v každém státě elitou národa. Uvědomují si to všude ve vyspělé Evropě, uvědomuji si to i já. Bohužel před rokem
2014 byli policisté a hasiči za otloukánky, kteří se tehdejším politikům hodili
jen ke snižování platů, rozpočtů a investic. Oba sbory tím viditelně dlouhodobě
trpěly. Na tuto krátkozrakou hru jsem odmítl přistoupit. Chce-li být společnost
svobodná, musí být i bezpečná. V době zhoršující se bezpečnostní situace
v Evropě není možné bezpečnostní sbory paralyzovat. Naopak, je nutné jim poskytnout maximální podporu. Proto jsem od nástupu do vlády vždy tvrdil, že je
nutné zajistit i policistům a hasičům spravedlivé platy, stabilní rozpočet a prostředky na nutné investice do rozvoje.
Tato stručná brožura neslouží k vychloubání, slouží jako důkaz toho, že jsme
svá slova mysleli vážně nejen na Ministerstvu vnitra, ale že tato slova vzali za
své také všichni policisté, hasiči i odboráři.
Milan Chovanec, ministr vnitra
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1. Stabilizace vedení Policie ČR
• Při nástupu vlády ČR�������������������������������������������������������
v lednu 2014������������������������������������������
byla ve vedení Policie ČR nevyjasněná si�
tuace.
• Funkci policejního prezidenta vykonával plk. Petr Lessy, protože předchozí
ministr vnitra Martin Pecina zrušil v prosinci 2013 jeho odvolání z funkce.
• Policie ČR měla fakticky dva prezidenty, a to až do odvolání brig. gen. Marti�
na Červíčka z funkce v lednu 2014!
• Martin Červíček s odvoláním nesouhlasil. Situaci musel řešit nový ministr
vnitra Milan Chovanec.
• Legitimita funkce policejního prezidenta i důvěra ve vedení Policie ČR a poli�
cejní sbor jako celek byla výrazně narušena.
• Novému ministrovi vnitra se podařilo hned v únoru 2014 patovou situaci
odblokovat! Petr Lessy i Martin Červíček souhlasili, že ani jeden z nich nebu�
de funkci policejního prezidenta vykonávat.
• Klíčová funkce policejního prezidenta mohla být nově obsazena.
• 12. dubna 2014 nastoupil do funkce policejního prezidenta plk. Tomáš Tuhý.
Tehdejšího náměstka policejního prezidenta pro vnější službu doporučila
odborná výběrová komise zřízená ministrem vnitra.
• Z iniciativy ministra vnitra nově vznikla funkce zástupce policejního prezi�
denta, aby se zamezilo vzniku policejního bezvládí.
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2. Ekonomické posílení bezpečnostních sborů
a) Nárůst rozpočtových prostředků Ministerstva vnitra ČR
• Schválený rozpočet MV od roku 2014 do roku 2018 (návrh rozpočtu na rok
2018 po 5. běhu) vzrostl oproti roku 2014 o 34 %, tedy o 18,4 mld. Kč.
• U investičních výdajů šlo o nárůst o 158 %, u mzdových a souvisejících
výdajů o 42 %.
• Nad rámec stanovených výdajů rozpočtu se v každém roce podařilo MV vy�
jednat další finanční prostředky v řádu mld. Kč (3 mld. v roce 2015, 4 mld.
v roce 2016 a a 3,1 mld. Kč v roce 2018). Šlo o finanční prostředky určené
například:
o pro výjezdové hasiče I. skupiny zvláštního příplatku,
o na rozvoj Policie ČR,

o na rozvoj Hasičského záchranného sboru ČR,

o na investiční dotace jednotkám sboru dobrovolných hasičů,
o na výdaje nutné k řešení migrace,

o na výdaje spjaté s protiteroristickými opatřeními,
o na boj s kyberkriminalitou,

o na dopady zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru přísluš�
níků bezpečnostních sborů,
o na posílení ochrany letišť.
b) Mzdové prostředky
• Od 1. ledna 2011 bohužel došlo k poklesu reálné mzdy příslušníků bezpečnostních sborů o 8,5 %. Až od roku 2015 dochází k postupnému vyrovnávání
na úroveň před r. 2009.
• Od 1. 7. 2014 bylo 6 500 příslušníků HZS ČR v přímém výkonu služby zařazeno
do první (vyšší) skupiny rizika, kam měli patřit již od 1. ledna 2007 (od účin�
nosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů)
• Rok 2015:
o Došlo k navýšení o 5 %.

o Současně se zvýšily stupnice základních tarifů pro příslušníky všech
bezpečnostních sborů o 5 %.
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o Na základě usnesení vlády ČR došlo
 k navýšení platů příslušníků o 3 % od listopadu 2015
 ke zvýšení základních stupnic platových tarifů příslušníků o 3 %.
• Rok 2016:
o Od 1. listopadu narostl objem prostředků na platy příslušníků o 5 %.

o Současně se zvýšily stupnice základních tarifů pro příslušníky o 4 %.
• Rok 2017:
o V�������������������������������������������������������������������
červenci 2017 došlo ����������������������������������������������
k navýšení objemu prostředků na platy přísluš�
níků v návaznosti na zvýšení stupnic základních tarifů pro příslušníky
bezpečnostních sborů o 10 %.
o Od 1. ledna 2017 bylo zrušeno zdanění výsluhových příspěvků
příslušníků bezpečnostních sborů, kteří přestali������������������
činnost u bezpeč�
nostního sboru vykonávat.
o Od 1. listopadu 2017 dochází k dalšímu navýšení objemu prostředků
na platy příslušníků v návaznosti na zvýšení stupnic základních tarifů
pro příslušníky bezpečnostních sborů znovu o 10 %.
Vývoj dosaženého a předpokládaného průměrného platu příslušníků Policie ČR
a Hasičského záchranného sboru ČR 2010–2018 (v Kč)
Přísluš�
níci

Skutečně dosažený průměrný plat /*

Předpokládaný
skutečně
dosažený
průměrný
plat /**

Předpokládaný
skutečně
dosažený
průměrný
plat /***

ROK

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Policie ČR
(bez škol)

33 210

31 311

31 324

31 912

32 599

34 031

35 774

39 090

43 498

HZS ČR

34 315

31 904

31 943

32 190

33 904

35 739

36 898

39 887

45 168

* skutečně dosažený průměrný plat ze státních závěrečných účtů kapitoly Ministerstva vnitra
/** předpokládaný skutečně dosažený průměrný plat k 31. 12. 2017 včetně započtení 10procentního navýšení platových tarifů od 1. 7. 2017 a dalšího 10procentního navýšení platových tarifů
od 1. 11. 2017
/*** předpokládaný skutečně dosažený průměrný plat k 31. 12. 2018 vycházející z údajů po 5. běhu
návrhu rozpočtu pro rok 2018 a při započtení neplnění početních stavů příslušníků ve výši 3 %
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Úspěšná realizace projektů u Hasičského záchranného sboru a Policie ČR
• Na čerpání investičních výdajů se zásadně podílely úspěšně dokončené
investiční projekty spolufinancované z rozpočtu EU v rámci IOP:
• HZS ČR:
o Došlo k vybudování 15 integrovaných operačních středisek Po�
licie ČR, HZS a Zdravotnické záchranné služby v jednotlivých
krajích. Následně byly díky projektu GŘ HZS „Národní informační
systém IZS“ a projektu MV „Zajištění infrastruktury pro operační
střediska základních složek IZS“ propojeny všechny složky IZS, to
vše v hodnotě 1,45 mld. Kč.
o Díky projektu HZS „Připravenost HZS ČR k řešení povodní“ se po�
dařila modernizace technického a technologického vybavení HZS:
 HZS získal 455 kusů techniky, věcných prostředků a kapacit
pro řízení zásahu, záchranné a likvidační práce a pro nouzo�
vé přežití obyvatelstva při povodních a jiných živelních po�
hromách (cisternové automobilové stříkačky, plně vybavený
sklad prostředků humanitární pomoci, vyprošťovací stroje,
čerpadla, polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě, protipo�
vodňové kontejnery s ochrannými obleky do vody a záchran�
nými prostředky…).
 Vše v celkové hodnotě 1,7 mld. Kč.
o Realizoval se projekt k „Zajištění efektivní hlasové a datové ko�
munikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí“ a pro efek�
tivní zásah na místě. Hasiči tak získali 2 734 kusů komunikačních
prostředků v hodnotě 147,5 mil. Kč.
o Díky projektu „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro
efektivní zásah“ dostali hasiči moderní techniku a technologie
pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí a pro efektivní zá�
sah na místě mimořádné události.
 Šlo�������������������������������������������������������
celkem o 967 kusů techniky, technologií a věcných pro�
středků, jako jsou dekontaminační sprchy, autoplošiny, au�
tožebříky, terénní vozidla, polní kuchyně, dýchací přístroje,
chemické obleky atd.
 Vše v celkové hodnotě 806 mil. Kč.
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• Policie ČR:
o Podařilo se realizovat projekt „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR
při řešení mimořádných událostí“ za 1 054 mil. Kč.
 V rámci projektu policie získala 711 kusů techniky – 200 te�
rénních vozidel, 32 plavidel, 46 čtyřkolek, 213 vozidel pro
hromadnou přepravu, 105 vozidel pro monitoring reálných
hrozeb, 76 vozidel pro rychlou identifikaci nebezpečných
nálezů, speciální vozidlo pro přepravu nebezpečného a vý�
bušného materiálu, vozidlo s dekompresní komorou, systém
pro přenos videosignálu z vrtulníku.
o Díky projektu „Sjednocení technologické platformy Policie
ČR“ získali policisté 17 284 stolních počítačů, 3 404 notebooků,
72 serverů, 18 diskových polí a 18 firewallů v celkové hodnotě
516 mil. Kč.
o Projekt „Letecká technika pro záchranné práce v systému IZS“
za 489 mil. Kč zajistil policii vrtulník v záchranářském provedení,
4 optoelektronické plošiny a 3 cisterny.
o 4 724 ručních radiostanic a uživatelských datových terminálů,
9 vozidel s vybavením pro potápěče, 10 speciálních vozidel s vyba�
vením pro pyrotechniky a�������������������������������������
 4 ochranné pyrotec������������������
hnické obleky, mo�
bilní rentgen zajistil policejnímu sboru projekt „Moderní technika
a technologie PČR“ za 282 mil. Kč.
o Realizoval se projekt „Mobilní bezpečná platforma Policie ČR“
za 124 mil. Kč. Policisté získali 4 948 smartphonů, 915 tabletů,
serverové a softwarové řešení.
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3. Posílení atraktivity práce u bezpečnostních
sborů / personální stabilita
• Zásadním úkolem bylo zatraktivnit práci u bezpečnostních sborů tak, aby
byly oba sbory při nabírání nových kvalitních profesionálů na pracovním
trhu konkurenceschopné.
a) Přijetí novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
• Z���������������������������������������������������������������������������
ásadní novela��������������������������������������������������������������
k������������������������������������������������������������
posílení finanční stability��������������������������������
příslušníků bezpečnostních sbo�
rů vstoupí v platnost 1. ledna 2018. Na přípravě se podílela odborná pracov�
ní skupina složená ze zástupců bezpečnostních sborů a odborů.
• Novela přispěje k větší stabilizaci finanční situace všech příslušníků bez�
pečnostních sborů. Nová opatření mají vést k většímu zatraktivnění tohoto
povolání u potenciálních uchazečů.
• Zanikne povinnost příslušníků bezpečnostních sborů sloužit ročně 150 ho�
din bez nároku na náhradní volno či služební příjem za službu přesčas s vý�
jimkou vyhlášených krizových stavů.
• Zavádí se náborový příspěvek 30 000 Kč až 150 000 Kč.
• Policisté a hasiči získají příplatek za službu ve svátek.
• Zavádí se institut zkušební doby.
• Novela nově jasně definuje, za jakých okolností lze na příslušníkovi bezpeč�
nostních sborů vyžadovat službu přesčas.
• Nově vznikne možnost zrychlit služební postup u osvědčených středoškol�
sky vzdělaných příslušníků.
• Zásadně se zvyšuje odškodnění pro pozůstalé po příslušnících bezpečnost�
ních sborů.
• Výrazně se zvýší��������������������������������������������������������������
pří����������������������������������������������������������
platek pro službu ve ztížených a zdraví škodlivých pracov�
ních podmínkách, v prostředí s vysokou mírou ohrožení zdraví a pro službu
spojenou s ochranou zájmů státu, při níž může dojít k ohrožení života nebo
zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům, nebo službu s mimořádnou psy�
chickou zátěží.
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b) Rozšíření náboru k Policii ČR
• Policie ČR se musí otevřít novým skupinám obyvatel a využití jejich zkuše�
ností a znalostí. Například u IT expertů je třeba specifických dovednostní
a není nutné, aby byli plně fyzicky zdatní.
• Nový přístup vychází z vládou schválené Koncepce rozvoje Policie České re�
publiky do roku 2020.
• Změna podmínek náboru se týká:
o požadavků na zdravotní způsobilost uchazečů v závislosti na po�
vaze vykonávané služby tak, aby tyto požadavky odpovídaly reál�
nému stavu populace,
o specializace policejních činností tak, aby alespoň část z nich bylo
možno plnohodnotně vykonávat i s nižší fyzickou způsobilostí,
o otevření nástupních služebních míst i pro populaci bez středo�
školského vzdělání s maturitou a zajištění podmínek pro osob�
ní rozvoj ve smyslu zvýšení vzdělání těchto policistů na středních
a vyšších policejních školách,
o právní úpravy požadavku státního občanství České republiky.
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4. Strategický rozvoj Policie ČR pro další roky
a) Vznik Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2020
• Účelem koncepce�������������������������������������������������������������
, kterou vláda schválila v červnu 2017, je dosažení vize „Po�
licie ČR – garant vnitřní bezpečnosti“.
• Takto uceleným materiálem policie v minulosti nikdy nedisponovala a na roz�
díl od Armády ČR neměla na základě čeho hodnotit svou činnost.
• Realizace některých bodů koncepce je posunuta do roku 2022.
• Koncepce
o obsahuje popis rozvoje a aktuálního stavu Policie ČR,
o vyhodnocuje současnou bezpečnostní situaci����������������������
včetně prognóz�������
do bu�
doucna, popisuje současný stav policejního sboru i možný rozvoj,
o ukazuje nejen, jak vytyčených vizí docílit, ale také jak plnění uve�
dených úkolů kontrolovat a případně je přizpůsobovat nastalým
okolnostem.

b) Rozvoj řízení lidských zdrojů
• Policie ČR připravuje strategický materiál „Strategie řízení lidských zdrojů
Policie ČR“.
• Policie ČR bude díky materiálu disponovat základním strategickým materiá�
lem, který jí umožní připravit se na současné i budoucí výzvy.
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5. Úspěšná řešení konkrétních oblastí Policie ČR
a) Problematika migrace
• Od roku 2014 policie postupně aktualizovala krizové plány, včetně zavede�
ní operačních plánů pro případ znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
s Rakouskem, Slovenskem, Německem a Polskem.
• Policie se podílela na vyřešení problémů s nedostatečnou kapacitou zaříze�
ní pro zajištění cizinců (rozšířením objektů i jejich kapacity).
• Policie okamžitě přistoupila k intenzivní mezinárodní spolupráci a pomo�
ci státům zasaženým migrační krizí:
o Došlo k posílení počtu vysílaných členů národního týmu EBCGT do ope�
rativních aktivit Frontexu. Policisté působili a působí na všech částech
vnější hranice EU, včetně mezinárodních letišť v Itálii, Řecku, Španěl�
sku, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, na Ukrajině a v Srbsku.
o Policie od jara roku 2015 opakovaně vyslala 75 příslušníků Policie ČR
do Srbska, 80 do Slovinska, 100 do Maďarska a 494 do Makedonie.
 Tím policie zásadně přispěla ke snížení přílivu nelegálních
migrantů do Evropy a k omezení převaděčských aktivit.
b) Problematika terorismu
• Policie posílila své kapacity ve vztahu k boji s terorismem a extremismem.
• Vznikla sekce terorismu a extremismu Národní centrály proti organizova�
nému zločinu SKPV, která na vývoj v obou oblastech reaguje.
o V rámci sekce vznikl odbor, který se zabývá nebezpečnými materiály
a zbraněmi.
• V rámci Národního kontaktního bodu pro terorismus vznikl Útvar�����������
pro infor�
mace o cestujících. Cílem je zlepšit sběr informací ve vztahu k terorismu.
Útvar bude zodpovědný za shromažďování, zpracovávání a předávání údajů
o cestujících v letecké přepravě PNR.
• Po teroristických útocích v Evropě zavedla policie zvýšená bezpečnost�
ní opatření v souvislosti se zajištěním veřejného pořádku, bezpečnosti ČR
a ochrany potenciálně ohrožených míst a osob. Mj. došlo také k povolání
vojáků k plnění úkolů policie.
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• Vznikla informační linka Policie ČR k měkkým cílům a speciální skupina
Podpora vyhodnocující a koordinující postupy jednotlivých součástí Policie
ČR v této oblasti.
o Linka je určena pro provozovatele a vlastníky měkkých cílů, funguje od
srpna 2016 a provozuje ji Policejní prezidium ČR s metodickou podpo�
rou odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.

c) Problematika kyberkriminality
• Problematika kybernetické kriminality byla postavena na roveň jiným ob�
lastem závažné trestné činnosti, jako jsou např. terorismus, extremismus či
korupce.
• V červenci 2017 vláda zpracovala strategický materiál Koncepce rozvoje
schopnosti Policie ČR vyšetřovat kybernetickou kriminalitu.
• V roce 2016 došlo k vytvoření nového centrálního pracoviště pro kyberne�
tickou kriminalitu v organizační struktuře Národní centrály proti organizo�
vanému zločinu, a to sekce kybernetické kriminality skládající se z odboru
kybernetické kriminality a odboru vyšetřování kybernetické kriminality.
o V roce 2016 došlo k posílení pracoviště o 92 systemizovaných
služebních míst, v roce 2017 o dalších 30.
• Od září 2017 fungují pracoviště kyberkriminality na úrovni územních odborů
krajských ředitelství policie.

d) Problematika zbraní, střeliva a munice, pyrotechnická služba
• Policie posílila dohled nad zbraněmi a držiteli zbrojních licencí a navýšila
počty policistů provádějících kontroly držitel��������������������������������
ů zbrojní licence���������������
nebo registro�
vaných držitelů bezpečnostního materiálu.
• Vzrostl počet příslušníků Pyrotechnické služby Policie ČR o 15 služebních
a 1 pracovní místo.
• Pyrotechnická služba získala novou speciální techniku nezbytnou k prove�
dení pyrotechnických prací při ohledání epicenter výbuchů.
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e) Oblast vybavenosti Policie ČR
• Uniformy:
o V červnu 2015 odstartovala zásadní obměna vnějšího označení,
služebních stejnokrojů, zvláštního barevného provedení a označe�
ní služebních vozidel, plavidel a letadel policie a prokazování
příslušnosti k policii.
• Služební zbraně:
o Podařila se zásadní modernizace výzbroje v souvislosti s vývojem
bezpečnostní situace a zvýšením bezpečnostních rizik.
o Prioritně bylo pořízeno vybavení mj. pro protiteroristické jednotky
URN, krajské zásahové jednotky a prvosledové hlídky.
• Ochranné balistické prostředky:
o Každý rok se podařilo vyčlenit 110 mil. Kč na nákup ochranných balistic�
kých prostředků.
o Vybavení policistů efektivními a kvalitními ochrannými prostředky zůstá�
vá prioritou MV.
• Služební dopravní prostředky:
o Od roku 2014 dochází k průběžné modernizaci vozového parku Policie ČR,
modernizace je největší od roku 2009.
• Drony:
o V květnu 2017 vláda schválila materiál k regulaci provozu a ochraně
před zneužitím dronů.
o V současnosti má Policie ČR 12 dronů.
f) Oblast prvosledových hlídek:
• Účelem je zlepšení schopnosti Policie ČR včasně a účinně čelit nebezpečné�
mu pachateli.
• Na počátku roku 2016 bylo v ČR v nepřetržitém provozu 127 prvosledových
hlídek denně, v pololetí 2017 už téměř 170.
o Cílový stav do roku 2020 počítá s 217 hlídkami, tj. v průměru třemi
hlídkami na každý územní odbor v jakoukoli denní dobu.
• Hlídka je minimálně dvojčlenná a je mimo běžný výkon služby přednostně
určena k rychlé reakci na mimořádné situace s aktivním útočníkem.
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6. Hasičský záchranný sbor ČR
• Po letech snižování rozpočtu, stagnace, neinvestování do hasičské techniky
a hasičských stanic a snižování mezd se podařilo tento negativní trend zlomit.
• Podařilo se úspěšně dokončit a nastavit projekty spolufinancované ze
strukturálních fondů EU.
o Zejména šlo o projekty na pořízení techniky a zlepšení činnosti ope�
račních středisek základních složek IZS, tedy věcí a techniky, která je
viditelná, hmatatelná a denně využitelná pro bezpečnost ČR.
• V rámci stabilizace rozpočtových prostředků bylo zajištěno nastavení řád�
ného využívání dotačního systému, aplikace využití prostředků z Fondu zá�
brany škod a optimální nastavení náhrad za činnost jednotek u dopravních
nehod.
• Byly přijaty zásadní legislativní změny, které mají dopad nejen na činnost
HZS, ale také na zajištění lepší ochrany občanů.

a) Nový zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
• Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR prosadil zcela novou právní úpra�
vu, která řeší nejen celkovou organizaci sboru, ale i dosud neukotvené in�
stituty, jako např. práci s informacemi.
• Zákon přináší právní zakotvení optimální činnosti HZS a nastavuje moderní
právní nástroje pro práci hasičů.

b) Personální zajištění
• Podařilo se navýšit početní stavy o 277 tabulkových míst.
• Výjezdoví hasiči byli zařazeni do 1. skupiny zvláštního příplatku, což reálně
znamenalo zvýšení platů cca o 1 000 Kč měsíčně.
• Hasičský záchranný sbor dosáhl historicky nejvyšší naplněnosti jednotek
požární ochrany. Přesto celková naplněnost stále nedosahuje úrovně stano�
vené plošným pokrytím. Chybí 444 služebních míst.
15

c) Záchranný útvar HZS ČR
• Podařilo se rozšířit kapacity a zlepšit akceschopnost pro celou ČR.
• Útvar tvoří čtyři základní roty: dvě v Hlučíně, jedna ve Zbirohu a další je od
roku 2016 v Jihlavě.
• Cílem rozšíření je poskytovat rychlou a účinnou odbornou technickou po�
moc při mimořádných událostech nebo při mezinárodních záchranných
a humanitárních operacích.
d) Fond zábrany škod
• Bylo vyčísleno využití finančních prostředků z Fondu zábrany škod na po�
řízení nové techniky pro HZS:
o V letech 2015 až 2017 se jednalo celkem o 856 mil. Kč.
• Fond zábrany škod slouží k zábraně škod vznikajících provozem vozidel. Ob�
hospodařuje jej Česká kancelář pojistitelů, kam se soustřeďují prostředky od
pojišťoven (ročně 3 % z povinného ručení, což představuje částku cca 500–
600 mil. Kč).
e) Strategické materiály pro rozvoj HZS
• Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva
o V roce 2015 hodnotila stav plnění úkolů ochrany obyvatelstva jak
z hlediska věcného, tak z hlediska stanovených termínů.
o Bylo navrženo upřesnění v zaměření některých úkolů s ohledem na
současný vývoj.
• Analýza hrozeb pro Českou republiku z roku 2016
o Analýza má zásadní význam pro systematické uplatňování politiky
prevence mimořádných událostí a krizových situací a z nich ply�
noucích rizik, stejně jako pro integrovan��������������������������
ý přístup cílený����������
na snižo�
vání vlivu těchto jevů.
• Strategie rozvoje HZS ČR do roku 2030
o Zpracovává se finální materiál, který bude přes Bezpečnostní radu
státu předložen vládě ČR.
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o Základní směry rozvoje jsou rozděleny do střednědobého období
do roku 2021, dále je rozepsána vize rozvoje do roku 2030.
o Mezi prioritní oblasti dalšího rozvoje HZS ČR patří zejména:
 Personální stabilizace sboru odpovídající aktuálnímu stavu
bezpečnostního prostředí, včetně navýšení početních stavů
o 696 míst.
 Finanční stabilizace odrážející aktuální potřeby a rozvoj HZS
v souladu s výše uvedenou strategií.
 Zajištění využívání moderních informačních technologií pro
varování obyvatelstva, ale také pro efektivnější zvládání
vzniklých mimořádných událostí.
 P������������������������������������������������������������
říprava legislativních podmínek pro realizaci úkolů���������
v oblas�
ti bezpečnosti, které mají přesah do problematiky vnitřního
a vnějšího ohrožení – terorismus, migrace, kybernetika atd.
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7. Podpora dobrovolným hasičům
• Zajištění využití financí z Fondu zábrany škod v úhrnné hodnotě 281 mil. Kč.
• Od r. 2016 funguje nový dotační systém pro obce, které jsou zřizovateli sbo�
rů dobrovolných hasičů.
o Dotace jsou na dopravní automobily a požární zbrojnice.
• Zatímco v letech 2011 až 2014 byly dotace na CAS pouze 1 mil. Kč na jednu
cisternu, od r. 2015 je dotace na CAS nově hrazena z prostředků Fondu zá�
brany škod České kanceláře pojistitelů.
o V roce 2015 šlo o 97 mil. Kč, v roce 2016 o 98,5 mil. Kč a v roce 2017
o 84,4 mil Kč.

18

