
 

Tisková zpráva 
Hasiči musejí kvůli úsporám propouštět,  

žádají radnici o pomoc 
 

S ředitelem Hasičského záchranného sboru (HZS) Libereckého kraje plk. Ing. Romanem Hlinovským 
se ve středu 6. června setkala primátorka Liberce Martina Rosenbergová. Na liberecké radnici ho 
přijala po jeho návratu z Afghánistánu, kde bezmála tři týdny předával své bohaté zkušenosti 
místním začínajícím hasičům. Účelem schůzky na radnici však bylo závažnější téma. Rozpočet HZS 
ČR se v posledních letech významně snižuje, vloni byl oproti roku 2011 zkrácen o 1,8 miliardy 
korun, letos je o dalších 100 milionů nižší. V následujících dvou letech by se měl rozpočet ztenčit o 
1,4 miliardy korun. A protože po zrušení téměř všech investic a krácení výdajů už není moc na čem 
šetřit, museli hasiči přistoupit k propouštění zaměstnanců.  
 
Ještě letos opustí řady hasičů v Libereckém kraji čtrnáct lidí, zejména úředníků. Kvůli dalším 
úsporným opatřením ale hrozí rušení pobočních stanic, mezi které patří Raspenava, Turnov, 
Jilemnice, Jablonné v Podještědí a Tanvald. To by v důsledku znamenalo mimo jiné výrazně delší 
příjezdové časy hasičů k požárům nebo dopravním nehodám. 
 
Hasiči proto hledají možnosti jak získat více peněz do svých rozpočtů, aby se kritický scénář nemusel 
naplnit. Vznikl proto vládní návrh na zřízení fondu zábrany škod. Jeho zavedení by upravilo 
přerozdělení části zisku pojišťoven ve prospěch záchranných sborů. Konkrétně čtyři procenta ze zisku 
pojišťoven z povinného ručení by mohly směřovat jako příspěvek na činnost záchranným sborům. 
Podobný systém se osvědčil v mnoha zemích západní Evropy, například i v sousedním Slovensku.  
 
„Tím, že fungují hasiči a záchranka, nemusejí pojišťovny vyplácet tolik peněz za náhradu škody. Je 
velký rozdíl v tom, jestli hasiči zlikvidují oheň už na sporáku, nebo jestli jednotka dorazí až za hodinu, a 
bude muset hasit celý byt. Rychlým zásahem hasiči a záchranáři uchrání majetek, ale i zdraví 
člověka,“ říká ředitel krajských hasičů Roman Hlinovský. 
 
Chtěl by proto apelovat na politiky, aby podpořili zmíněný návrh. „Mluvil jsem na toto téma již 
s hejtmanem, se starosty měst a s poslanci a senátory z Libereckého kraje,“ dodává Hlinovský. 
 
Primátorka Martina Rosenbergová přislíbila sehnat politickou podporu u poslanců a senátorů PČR. 
 
 
 

V Liberci 7. června 2012 


