II.
INFORMACE KE SCHVÁLENEMU MATERIÁLU VLÁDOU „ŘEŠENÍ NĚKTERÝCH
OBLASTÍ U JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ
PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY“
Předkládané informaci předcházela informace pro členy vlády „Informace
o některých oblastech k řešení ve věci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
a spolků působících na úseku požární ochrany“, projednaná vládou na jejím
zasedání dne 20. srpna 2015, a následná jednání s dotčenými správními úřady
(zejména Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí a
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Následně byl zpracován a schválen
usnesením vlády ze dne 8. června 2016 č. 506 materiál Řešení některých oblastí u
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární
ochrany. V průběhu řešení oblastí, které se dotýkají jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí (dále jen „jednotky SDH obcí“), bylo diskutováno i se spolky působícími
na tomto úseku, zejména se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.
I. Splněné oblasti pro jednotky SDH obcí
1. Autoškoly (řidičská oprávnění pro členy jednotek SDH obce)
Umožněno legislativně a nyní se řeší věcně (dislokace Hlučín, Borovany).
Předpoklad je zařazení jako odborný výcvik podle zákona o požární ochraně – tedy
zdarma pro členy jednotek SDH obce.
Předpoklad započetí pravidelných kurzů v roce 2017.
V současné době je na Ministerstvu vnitra-generálním ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) před dokončením
návrh materiálu pro jednání vlády, na jehož podkladě bude vláda žádána o posílení
rozpočtu HZS ČR o finanční prostředky na vybudování pracoviště „autoškoly“.
Zřízení pracoviště se plánuje v Jihlavě, v areálu na ul. Kosovská, kde je v současné
době dislokována 4. Záchranná rota Záchranného útvaru a předsunuté sklady
Národní základny humanitární pomoci. Počáteční jednorázové náklady na zřízení
tohoto pracoviště jsou vyčísleny na částku cca 87,8 mil. Kč; roční provozní náklady
se pak odhadují na částku cca 7,7 mil. Kč (bez nákladů na reprodukci majetku).
Vzhledem k výši nákladů na zřízení (a následný provoz) pracoviště autoškoly není
reálné ufinancování tohoto projektu z rozpočtu HZS ČR bez toho, aby byl rozpočet
odpovídajícím způsobem posílen. V případě schválení materiálu do vlády a i posílení
rozpočtu HZS ČR pak lze očekávat plnohodnotné zahájení provozu pracoviště
v Jihlavě v roce 2020.
K uvedené oblasti bude zpracován samostatný materiál do vlády, navrhující
další postup.
2. Investiční dotace na požární techniku a požární zbrojnice jednotek SDH obcí
Novela zákona o požární ochraně by v roce 2015 umožnila počínaje rokem
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2016 vytvořit nový dotační systém pro obce – zřizovatele všech kategorií jednotek
SDH obcí na dopravní automobily a požární zbrojnice všech kategorií jednotek SDH
obcí, vedle již stávající dotace na cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“).
Přehled o počtu žadatelů, poskytnuté dotaci na dopravní automobily a požární
zbrojnice udává následující tabulka:

Na rok 2018 předpokládáme opět rozdělit v dotaci na dopravní automobily
a požární zbrojnice jednotek SDH obcí částku 310 mil. Kč. To bude záviset na
schválení ve státním rozpočtu na rok 2018, výběr žadatelů však už musí proběhnout
v roce letošním. Dotace na dopravní automobily a zbrojnice jsou poskytovány ze
státního rozpočtu prostřednictvím MV-GŘ HZS ČR.
Dotace na CAS
MV-GŘ HZS ČR poskytuje obcím od roku 1997 jako motivační pobídku pro
jednotky SDH obcí kategorie JPO II a JPO III na nákup nových CAS, účelovou státní
dotaci do výše do 50% jejich pořizovací ceny. Do roku 2009 činila výše dotace na
jednu CAS maximálně 2,5 mil. Kč., pak v letech 2011 až 2014 pouze 1 mil Kč,
z důvodu toho, že celková dotace tvořila jen 10 mil. Kč. Měnil se také celkový objem
investiční dotace na CAS, což uvádí následující graf:

Pokles dotace na CAS ze 116 mil. Kč v letech 2011 až 2014 na 10 mil. Kč byl
způsoben úspornými opařeními ve státním rozpočtu.
V roce 2015, poprvé, v poválečné historii, byla investiční dotace na CAS
hrazena z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
v celkové výši 97 mil. Kč. Zákon č. 168/1999 Sb. zajišťuje minimálně 60 % z ročního
výnosu fondu HZS ČR a z těchto prostředků minimálně 20 % pro obce pro jednotky
SDH obcí. To je významný a stabilní zdroj, který pokud nedojde ke změně legislativy
v oblasti zákonného pojištění z provozu motorových vozidel, dává záruku stabilního
naplnění investiční dotace na CAS.
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V roce 2016 bylo z prostředků fondu zábrany škod poskytnuto HZS ČR
celkem 380 mil. Kč. Z toho bylo určeno 281 mil. Kč na techniku pro HZS ČR
a částka 98,5 mil. Kč pro jednotky SDH obcí formou účelových investičních dotací na
pořízení nebo rekonstrukci CAS.
Na rok 2017 MV-GŘ HZS ČR žádá z Fondu zábrany škod České kanceláře
pojistitelů pro obce 84,4 mil Kč, investiční dotaci na CAS by pak obdrželo 31 obcí na
novou CAS ve výši 2,5 mil Kč a 5 obcí na rekonstrukci své CAS.
Uvedená oblast je nastavena finančními prostředky každoročně navrženými
ze státního rozpočtu na tuto dotaci. Proces dotací zajišťuje MV-GŘ HZS ČR a ve
spolupráci s hasičskými záchrannými sbory krajů (dále jen „HZS krajů“)
a samosprávnými kraji.
3. Státní neinvestiční dotace
V této souvislosti vydává každý rok MV-GŘ HZS ČR „Zásady poskytování
a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ
HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“.
Účelová neinvestiční dotace má v roce 2017 v souladu s výše uvedenými
právními předpisy tuto strukturu:
Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce ve formě
příspěvku:
a)
na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd
z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu
jednotce v síle nejméně jednoho družstva o zmenšeném početním stavu. V letošním
roce činí 150 000,- Kč na uvedenou jednotku, pokud vybraná obec zabezpečuje
výjezd dvou družstev, náleží jí dotace ve výši 300 000,-Kč,
b) na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu
v jednotce SDH vybrané obce (kategorie JPO II nebo JPO III) jako svoje zaměstnání
v pracovním poměru. Minimální rozsah pracovního úvazku musí činit 40 % plné
týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na požární ochranu. Dotace se
poskytuje ve výši 50.000,-Kč na zaměstnance obce - člena jednoty SDH obce.
Výdaje na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů všech
jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti, dále specializační kurzy pro určené členy jednotek
SDH obcí, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení
pořádaná HZS krajů. Obcím se poskytuje dotace v závislosti na délce kurzu jejich
velitele nebo strojníka:
Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně
příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.
Výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy a dále neinvestiční opravy,
revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
(např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.) jednotky SDH vybrané
obce kategorie JPO II, JPO III a také JPO V, která ve smyslu § 29 odst. 4 písm. a)
zákona o požární ochraně provedla zásah v průběhu roku mimo svůj územní obvod
v souladu s poplachovým plánem kraje nebo na výzvu operačního a informačního
střediska HZS kraje v souladu s § 73 odst. 3 zákona o požární ochraně.
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Pro srovnání vývoje neinvestiční dotace je v následující tabulce uveden
celkový objem účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR od roku 2007
do roku 2017:
Rok

Celkový poskytnutý objem účelové
neinvestiční dotace
/tis Kč/

2007

55 310

2008

99 970

2009

105 486

2010

76 962

2011

59 788

2012

54 160

2013

359 997

2014

68 400

2015

60 000

2016

60 560

2017

100 000

V roce 2013 byla neinvestiční účelová dotace krajům pro jednotky SDH obcí
mimořádně navýšena v důsledku povodní o 200 mil. Kč na základě usnesení vlády
ze dne 3. července 2013 č. 532 a dále o 100 mil. Kč z rozpočtu kapitoly Ministerstva
vnitra.
Z výše uvedené tabulky je vidět, že v roce 2017 se dotace po letech
úsporných opatření vrátila na úroveň roku 2009, která je z hlediska účelu dotace
optimální.
Uvedená dotace se do roku 2015 poskytovala do rozpočtu krajů se závazným
rozpisem na uvedené položky akceschopnost, odborná příprava, zásady mimo
území zřizovatele jednotky a věcné vybavení. Kraj pak dotaci dále rozděloval na
základě rozpisu HZS kraje jednotlivým obcím. Tento systém zkomplikovala novela
zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která neúměrně
zbyrokratizovala rozdělování dotace z úrovně kraje do rozpočtu obcí, a tak bylo od
roku 2016 přistoupeno k tomu, že dotace na jednotlivé obce přímo rozděluje MV-GŘ
HZS ČR, zasílá jim uvedené prostředky prostřednictvím krajů.
O účelové neinvestiční dotace žádají obce MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím
HZS kraje. HZS kraje žádosti obcí vyhodnotí a připraví pro MV-GŘ HZS ČR podklady
pro souhrn žádostí obcí o účelovou neinvestiční dotaci, přičemž vycházejí z alokace
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finančního objemu dotace pro obce v kraji stanovenou MV-GŘ HZS ČR na daný
rozpočtový rok.
Účelová neinvestiční dotace byla navýšena a předpokládá se její ponechání
na zvýšené hodnotě (100 mil. Kč z rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra).
II. Další oblasti řešení jednotek SDH obce a spolků působících na úseku
požární ochrany
1. Možnost převodu majetku
V současné době se v rámci HZS ČR při obměně techniky, s níž jsou
jednotlivé krajské útvary příslušné hospodařit, předává starší a pro stát nepotřebná
technika bezúplatně obcím k činnosti jednotek SDH obcí. Tento postup je
dlouhodobě
a systematicky využíván tak, aby technika byla předávána zejména jednotkám SDH
obcí kategorie JPO II a JPO III. Počet předávané techniky se navýšil po roce 2013,
zejména v návaznosti na nákup techniky pro HZS ČR pomocí financování
strukturálních fondů EU.
Navrhuje se nastavit postup směřující k využití vybraných nepotřebných
hmotných movitých věcí ve vlastnictví státu (tj. zejména automobily, technika pro
možnost zásahu aj.) pro činnost jednotek SDH obcí, i ve vztahu k dalším
organizačním složkám státu a státním organizacím, a to bez nutnosti legislativního
řešení k dosažení tohoto cíle (formou usnesení vlády).
Nakládání s majetkem státu je upraveno zákonem č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), pokud jsou s tímto majetkem příslušné
hospodařit organizační složky státu a státní organizace v působnosti tohoto zákona.
Úprava postupů nakládání s nepotřebným majetkem v rámci ZMS ovšem
neumožňuje jednoduché řešení převodu majetku pro potřeby jednotek SDH obcí do
vlastnictví obcí. ZMS jednak požaduje přednostní naložení s takovým majetkem ve
prospěch jiných organizačních složek státu nebo státních organizací, které takový
majetek potřebují, a jednak – není-li v rámci státu o takový majetek zájem – preferuje
úplatný převod do vlastnictví nestátních subjektů, zatímco bezúplatný převod
připouští jedině tehdy, pokud by byl ve veřejném zájmu anebo by šlo o hospodárnější
naložení s takovým majetkem, případně tehdy, pokud by bezúplatný převod ukládal
zvláštní právní předpis.
Odhlédne-li se od možnosti, že by vláda udělovala výjimky podle § 21 odst. 2
ZMS z podmínky trvalé nepotřebnosti sledovaného majetku pro stát k převodům
jednotlivých věcí, což by byl administrativně i časově náročný proces (vláda nemůže
postupovat plošně ve smyslu nějaké „generální výjimky“, protože ZMS v § 44 odst. 1
připouští výjimky pouze pro jednotlivé konkrétní případy), pak fakticky každý majetek
nepotřebný pro jednotlivou organizační složku státu nebo státní organizaci
v působnosti ZMS (vyjma majetku určeného ke směně – nejde o zkoumané případy)
musí být přednostně nabídnut k převzetí ostatním organizačním složkám státu
5

a státním organizacím v působnosti ZMS (§ 19b odst. 4 a § 19c ZMS, pro státní
organizace ve spojení s § 54 odst. 1 větou první a druhou ZMS).
Teprve po té, co neprojeví o nepotřebný majetek zájem jiná organizační
složka státu nebo státní organizace, lze realizovat jeho převod z vlastnictví státu. Je
nepochybné, že mají-li vybrané hmotné movité věci sloužit potřebám jednotky SDH
obce, lze v principu dovodit naplnění podmínky veřejného zájmu pro bezúplatnost
převodu, stanovené v § 22 odst. 3 ZMS, a to i v rámci stávajícího výkladu
Ministerstva financí, že veřejný zájem je třeba posuzovat nikoliv potřebami
nabyvatele (obce), ale převodce (tj. státu), a že veřejný zájem na bezúplatnosti
převodu musí být spojen se způsobem využití konkrétního majetku, nikoli s osobou
nabyvatele. O tom, že zájmem státu (resp. společnosti jako takové) je zlepšovat
materiálně-technické vybavení jednotek SDH obce jako základních složek
integrovaného záchranného systému, nemůže být sporu. Způsob využití majetku,
opodstatňující veřejný zájem na bezúplatnosti jeho převodu, by byl i zde standardně
zajišťován formou smluvních závazků nabyvatele (obce).
Z úrovně vlády by tedy byl deklarován veřejný zájem na podpoře jednotek
SDH obcí formou bezúplatného převodu pro stát nepotřebného majetku a současně
by bylo uloženo všem ministerstvům zajistit, aby veškerou nabídku vhodného
hmotného movitého majetku (musel by být v usnesení blíže specifikován) pro ostatní
organizační složky státu a státní organizace v působnosti ZMS nejen zveřejňovaly
postupem podle ZMS, ale současně ji vždy povinně zaslaly MV-GŘ HZS ČR za
účelem zveřejnění předběžné informace o tomto majetku na jednom místě (formou
internetu) pro sledování obcemi.
K uvedené oblasti bude zpracován samostatný materiál do vlády, navrhující
další postup.
2. Výhody zaměstnavatelům, kteří uvolňují členy jednotky SDH obce
Jedná se o dlouhodobou diskusi, jejíž vyřešení by přispělo k efektivnějšímu
„uvolňování“ členů jednotky SDH obce, a tím i efektivnějšímu zajištění celého
systému. V platném právním řádu není obsažena úprava, která by regulovala
problematiku daňových úlev (výhod) ve prospěch zaměstnavatele, jenž je dotčen
uvolňováním zaměstnanců jako členů jednotek SDH obcí. Ani mezinárodní srovnání
nereflektuje obdobou problematiku, aby bylo možné zakomponovat určité změny
v právním řádu ČR.
Podle dosavadního mezinárodního srovnání a i možností podle právního řádu
(i po diskusi s Ministerstvem financí) není v současné době možnost právně zakotvit.
Jedná se o následující evropské země:
POLSKO:
Neexistují výhody zaměstnavatelů při zaměstnávání dobrovolných hasičů.
SLOVENSKO:
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Neexistují výhody zaměstnavatelů při zaměstnávání dobrovolných hasičů.
RAKOUSKO:
Zatím neexistují výhody při zaměstnávání dobrovolných hasičů, ale pracuje se
na zákonných úpravách, které by výhody přinesly.
NĚMECKO:
Neexistují výhody při zaměstnávání
Státního úřadu pro technickou pomoc.

dobrovolných

hasičů/dobrovolníků

SLOVINSKO:
Zaměstnavatelé
zatím
nemají
žádné
výhody
ze
zaměstnávání
hasičů/záchranářů. Byly učiněny legislativní pokusy zakotvit nárok na slevu z daně
(daně z podnikání, daně z příjmu), nebo úlevu jako při zaměstnávání postižených
osob.
Z hlediska určité obdoby by bylo možné odkázat na vojenské zákony podle
nové právní úpravy (ve smyslu zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze).
V rámci
§ 36 zákona č. 4/2016 Sb. je upravena finanční podpora zaměstnavateli:
„Zaměstnavateli, který není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací
podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla státního rozpočtu, jehož zaměstnanec
zařazený do aktivní zálohy nekonal práci pro překážku v práci v obecném zájmu
z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo
plánované služby v operačním nasazení, vzniká právo na poskytnutí finanční
podpory ve výši dvou třetin průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním
hospodářství naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem přede dnem
nástupu vojenské činné služby.
Po konzultacích s Ministerstvem financí a i Českou správou sociálního
zabezpečení nebyla nalezena shoda ani konkrétní úprava, která by byla vhodná
a optimální. Zjevně by se muselo jednat o legislativní změnu.
Navrhuje se po posouzení všech výše uvedených skutečností prozatím neřešit
„výhody zaměstnavatelům“, jelikož by se jednalo o výjimku budˇ
z daňové
povinnosti, či povinnosti sociálního zabezpečení, která nemá konkrétní mantinely
a ani neexistuje mezinárodní srovnání, nebo o konkrétní výdaj ze státního rozpočtu
velkého charakteru (vzhledem k počtu členů jednotky SDH obce). V dalším postupu
se bude hledat možné řešení pro nastavení uvedené oblasti.
3. Řešení odškodňování, nemocenského pojištění či zdravotní péče o členy
jednotky SDH obce
Řešeno legislativně:
Odškodňování úrazů členů jednotky SDH obce – řešeno sněmovní tisk č. 903
(novela zákoníku práce, nyní druhé čtení v Poslanecké sněmovně). Navrhuje se
odstranit aplikační nejasnosti ve vztahu zákoníku práce a zákona o požární ochraně
u náhrady škody člena jednotky SDH obce. V rámci související novely zákona
o požární ochraně se jednoznačně vymezuje odpovědnost za škodu vzniklou v rámci
činnosti jednotky SDH obce. Návrh naplňuje princip, že odpovědnost nese ten, kdo
aktivitu na úseku požární bezpečnosti nařídil a organizuje.
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Nemocenské pojištění pro členy jednotky SDH obce – řešeno sněmovní tisk
č. 821 (novela zákona o nemocenském pojištění, schváleno Poslaneckou
sněmovnou, upraveno i pro členy ostatních složek integrovaného záchranného
systému,
který
k této složce není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, v současné
době schváleno i v Senátu). Navrhuje se umožnit poskytování nemocenského ve
zvýšené výměře 100% denního vyměřovacího základu těm členům jednotky SDH
obce – pojištěncům, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými, nebo jim byla
nařízena karanténa z důvodu, že se prokazatelně podíleli na provádění záchranných
nebo likvidačních prací při mimořádných událostech. Podmínkou rovněž je, že
jednotka SDH obce byla povolána k zásahu operačním střediskem HZS kraje. Další
podmínkou k přiznání nemocenského ve zvýšené výměře je, aby HZS kraje, jehož
operačním střediskem byla jednotka k zásahu povolána, vyhotovil potvrzení o tom,
že žadatel o nemocenské je členem této jednotky, zúčastnil se zásahu a že k jeho
dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo v souvislosti se
zásahem, k němuž byla jednotka povolána. V rámci projednávání v Poslanecké
sněmovně byla úprava doplněna i na další osoby, tedy člena ostatní složky
integrovaného záchranného systému, který v ní nemá uzavřen pracovněprávní vztah.
Z hlediska zdravotní prevence, tedy zdravotní péče, bylo osloveno
Ministerstvo zdravotnictví s návrhem umožnit bezplatné očkování (např. zvláštní
očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B podle vyhlášky č. 537/2006
Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů). Proběhlo
jednání Národní imunizační komise, kde zástupci zdravotních pojišťoven zastávali
spíše postoj, aby tuto možnost hradilo ze svého rozpočtu Ministerstvo vnitra
a odmítli podřadit tuto možnost pod systém zdravotního pojištění. V současné době
se jedná s Veřejnou zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou ministerstva
vnitra, že pro členy jednotek SDH obce zajistí z fondu prevence příspěvek pro tyto
členy (zejména pro jednotky přímo zasahující, tedy kategorie JPO II. a III.) na
očkování proti žloutence typu A, jistě na dobrovolné bázi.
V současné době probíhá legislativní proces změn příslušných právních
předpisů a řeší se nelegislativně zajištění zdravotní prevence pro členy jednotek
SDH obce.
4. Zpřesnit činnost jednotky SDH obce (jejích členů) v obecném zájmu
Činnost člena jak ve formě účasti na odborné přípravě, tak i při zásahu vytváří
překážku v práci z důvodu obecného zájmu, kdy na základě tohoto právního institutu
zaměstnanci přísluší pracovní volno v nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze
provést mimo pracovní dobu.
Řešeno legislativně formou novely zákoníku práce - sněmovní tisk č. 903
(novela zákoníku práce, nyní druhé čtení Poslanecké sněmovny). Za účelem sladění
se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o požární ochraně“) se navrhuje doplnění poznámky pod čarou k § 203
zákoníku práce o odkaz uvedeného zákona (právní úprava upravující jiné úkony
v obecném zájmu).
V současné době probíhá legislativní proces změn příslušných právních
předpisů (zákoníku práce).
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5. Finanční prostředky pro krytí nákladů spojených s činností spolků působících
ve prospěch integrovaného záchranného systému
Jedná se zejména o administrativu a organizační činnost spolků působících na
úseku požární ochrany. Spolky, které působí na úseku požární ochrany, se aktivně
podílejí přímo na požární ochraně, integrovaném záchranném systému, ochraně
obyvatelstva a krizovém řízení, ale zejména rozvíjejí činnost jednotek SDH obcí.
Proběhlo jednání s Asociací krajů ČR, kde hejtmani přislíbili řešení tohoto
problému. Po proběhlých krajských volbách prozatím nebyl stanoven další postup.
V současné době probíhají jednání s Asociací krajů ČR o dalším postupu.
6. Hasičský sport
V návaznosti na rozdělování dotací v programech Státní podpory sportu
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je nutné nastavit systémové
rozdělování dotací i pro hasičský sport (tedy i požární sport a klasické disciplíny
CTIF), jako jedno ze sportovních odvětví. Jedná se zejména o Programy I., V. a VI.
Proběhla řada jednání na úrovni i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, některá
opatření již byla provedena (např. v Programu VIII.). Stále však není vyřešen
zejména Program I. – Sportovní reprezentace ČR. Na uvedeném se stále jedná.
Řeší se nelegislativní cestou, nastavením systému dotací i pro hasičský sport.
7. Pojištění členů jednotek SDH obcí
V současné době je pojištění odpovědnosti členů jednotky SDH obce
i pojištění samotné obce (majetku obce) za způsobenou škodu na soukromoprávní
bázi, kdy zejména zřizovatel, tedy obec, má možnost v rámci omezených produktů
(zejména u Hasičské vzájemné pojišťovny) sjednat pojištění členů.
Mezinárodní srovnání vybraných evropských zemí:
POLSKO:
Zřizovatel (většinou městský úřad) platí za dobrovolné hasiče pojištění. Dojdeli k úrazu, náklady jsou hrazeny z tohoto pojištění.
SLOVENSKO:
Dávky nemocenského pojištění jsou řešeny podle zákoníku práce (v obecné
rovině).
RAKOUSKO:
Zřizovatel (většinou městský úřad) platí za dobrovolné hasiče pojištění. Dojdeli k úrazu, náklady jsou hrazeny z tohoto pojištění.
NĚMECKO:
Je upraveno přímo v zákoně o Státním úřadu pro technickou pomoc, kde
pomocníkům Státního úřadu pro technickou pomoc nesmějí z jejich povinnosti
ke službě anebo ze samé služby vzniknout žádné nevýhody v pracovním poměru,
v sociálním pojištění, pojištění proti nezaměstnanosti anebo podnikovém
důchodovém zabezpečení (což je dále rozpracováno).
SLOVINSKO:
9

Pojištění je upraveno v zákoně o požární ochraně a obecně v zákoně
o ochraně před přírodními a jinými mimořádnými událostmi. Dobrovolní hasiči
a členové jiných záchranných jednotek mají stejný status jako příslušníci civilní
ochrany. Pojištění dobrovolných hasičů zahrnuje případy úmrtí, trvalé ztráty pracovní
schopnosti, dočasné pracovní neschopnosti při zásahu, cvičeních, výcviku
i vzdělávání. Zřizovatel hasičské jednotky je povinen její členy pojistit.
Navrhuje se ponechat pojištění na soukromoprávní bázi, tedy na uvážení
obce, jako zřizovatele jednotky SDH obce nebo člena jednotky SDH obce. Ani
zahraniční úprava není jednoznačná a není plně použitelná pro právní řád ČR.
Navrhuje se ponechat současný postup pojištění.
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