
Chránit životy, zdraví a majetek občanů 
patří k dlouhodobým prioritám ODS. Hasiči 
jsou ti, kteří tak při jakýchkoli mimořádných 
a krizových situacích činí i s nasazením 
vlastního života. Ti dobrovolní navíc bez 
nároku na odměnu. Jako první jsme přišli 
s promyšlenou koncepcí obnovy jejich 
zásahové techniky a vybavení, a to i v 5 500 
nejmenších obcích v ČR. Chceme v této 
dlouhodobé podpoře pokračovat. Vážíme si 
nejen toho, že při pomoci druhým často jdou 
i tam, odkud jiní utíkají, ale že jsou mnohdy 
jedinými neúnavnými nositeli společenského 
a spolkového života v tisících obcí v ČR.

pro hasiče
Řešení

Bez vašeho hlasu to nepůjde

ods.cz

   pro budoucnost bez dluhů
 Zákon o vyrovnávání státního rozpočtu do 7 let
  Jednoduché a nízké daně, zachování 
daňových paušálů
  Důchodová reforma s podporou penzijního 
připojištění a spoření

   pro pracovní místa a podnikání
  Motivace firem vytvářet nová pracovní místa
  Slevy na pojištění za nové částečné úvazky
  Povinnost platit DPH jen z uhrazených faktur

   proti zneužívání sociálních dávek
  Podpora sociálně potřebných, adresný 
sociální systém
  Za vyšší aktivitu vyšší dávky, vzdělávání 
pro nezaměstnané
  Dávky v hotovosti pro zodpovědné, 
strhávání dávek neplatičům

   pro zdravotnictví
  Posílení práv pacienta, silná kontrolní role státu
  Odstranění chaosu v poplatcích, zachování 
ochranného limitu spoluúčasti
  Dobrovolné připojištění a zdravotní spoření

   pro rodinu
  Podpora firemních miniškolek, živností 
péče o děti a jejich hlídání v rodině
  Pružná rodičovská a částečné úvazky 
pro rodiče s dětmi
  Dobrovolný převod 1 % z pojištění 
na zvýšení důchodu rodičům

   pro vzdělanou společnost
  Výhodné studijní půjčky a studijní spoření
  Povinná angličtina nejpozději od 3. třídy
  Stipendijní fond pro vynikající studenty

   proti korupci a byrokracii
  Veřejné zakázky na internetu
  Ve veřejných soutěžích jen transparentní 
a „čisté“ firmy
  Snadnější podnikání, méně byrokracie 
a regulací



Co prosazujeme

 Daňově zvýhodníme dobrovolné hasiče 
z výjezdových jednotek.

Podpoříme zaměstnavatele dobrovolných hasičů 
z výjezdových jednotek slevou na sociálním pojištění.

Umožníme dobrovolným hasičům získání řidičských 
průkazů sk. C a dalších specializačních 
(a zároveň rekvalifikačních) kurzů.

 Budeme pokračovat ve financování námi zřízeného 
fondu obnovy požární techniky (min. 40 ks nových 
cisteren za 200 mil.  Kč ročně) a kofinancování 
hasičské techniky (min. 50krát 2 mil. Kč ročně).

33 330 zásahových oděvů a bot doplníme 
dalšími ochrannými prvky – rukavicemi a helmami.

 Podpoříme další rozšíření grantů na činnost 
SH ČMS, práci s mládeží, školení a výcvik, 
případně s využitím evropských prostředků.

Prosadíme větší zapojení dobrovolných hasičů 
do systému plošného pokrytí.

Navrhneme účinnější systém kofinancování 
likvidačních a obnovovacích prací ze strany 
viníků mimořádných událostí.

 Podpoříme odbornou diskusi nad dofinancováním 
hasičských jednotek ze strany pojišťoven.

 Veškerou starší akceschopnou techniku HZS, 
policie a armády budeme bezúplatně převádět 
výhradně pro potřeby sborů dobrovolných hasičů.

 Do zákona o státních svátcích navrhneme přidat
nový významný den – Den hasičů (4. květen, svátek 
sv. Floriána) společně s 21. červnem jako Dnem 
Policie ČR.
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