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Zápis ze 4. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 

Termín: 15. 4. 2015 od 16,00 h do 17,38 h 

Místnost: č. 430, Nová Radnice, Mariánské náměstí 

Přítomni a hosté: dle prezenční listiny 

 

Výbor je usnášeníschopný. 

 

1. Úvodní slovo 

Úvodní slovo si vzal místopředseda Hodek, který zahájil 4. jednání Výboru pro bezpečnost. Zastupitel 

Prchal vznesl stížnost, jelikož mu na e-mail nedošla příloha s materiály pro jednání výboru. Pan 

tajemník vzal tuto stížnost na vědomí. 

 

Kontrola zápisu 

Zápis z 3. jednání Výboru pro bezpečnost byl bez připomínek odsouhlasen přítomnými členy. 

hlasování (5 – 0 – 0) 

Volba ověřovatele zápisu 

Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Mgr. Prchala. 

hlasování (5 – 0 – 0) 

Program 4. Jednání 

Místopředseda Hodek navrhl, aby bod 2 programu - Materiály radního pro Bezpečnost a prevenci 

kriminality Bc. Libora Hadravy, byly přesunuty nakonec programu z důvodu pozdějšího příchodu 

předsedy Štěpánka na výbor. Program jednání byl s touto změnou odsouhlasen přítomnými členy 

výboru.   

hlasování (5 – 0 – 0) 

 

2. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za březen 2015 

Se zprávou KŘ policie HMP Výbor seznámil plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka, ředitel krajského 

ředitelství hl. m. Prahy. Plukovník Procházka sdělil, že za březen 2015 bylo v Praze zjištěno o 3 183 

TČ celkové kriminality méně, než tomu bylo v březnu 2014. Plukovník Procházka dále pokračoval 

informací, že veškerá pozornost Policie ČR se nyní bude soustřeďovat na nadcházející MS v ledním 

hokeji. K této akci se bude konat jedna z posledních porad, kde budou zastoupeny všechny složky 

integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Plukovník Procházka v závěru řekl, že Policie ČR 

bude i nadále plně vytížená, jelikož na MS v hokeji budou navazovat další velké sportovní a kulturní 

akce jako jsou např.: oslavy 1. května, maraton, ME ve fotbale do 21 let, akce k oslavám 70. výročí 

konce 2. světové války a další. 

V 16.11 přišel na jednání výboru předseda výboru Mgr. Petr Štěpánek, CSc.  
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Diskuse: 

 JUDr. Hrůza – dotazoval se, jak si vysvětlují pokles TČ celkové kriminality policejní 

analytici. 

 Plukovník Procházka – jeho názor je, že je to díky dobré práci MP HMP a Policie ČR, dále 

uvedl, že pokles TČ není jen v Praze, ale po celé republice. Také je to dáno i tím, že mnoho 

osob propuštěných po amnestii bylo znovu zadrženo. 

 Místopředseda Hodek – reagoval na MS v hokeji, kdy uvedl, že hl. město Praha vydalo 

stanovisko, že se fun zóna rozšíří i o Staroměstské náměstí, kde bude další obrazovka, pokud 

budou čeští hokejisté bojovat o medaile.  

 Plukovník Procházka – odpovídal s tím, že složky IZS dávaly na vědomí od loňského května, 

že čím méně fun zón a obrazovek, tím lépe pro složky IZS z kapacitních důvodů. Dále 

konstatoval, že rozšíření fun zóny o další lokality, může způsobovat problémy, ale přesto bude 

učiněno vše k dostatečnému zajištění těchto míst silami a prostředky IZS.  

 Mgr. Prchal – dotazoval se, zda je rozdíl mezi místy, např. v dostupnosti pro složky IZS, kde 

budou fun zóny a obrazovky. 

 Plukovník Procházka – odpověděl, že výrazných rozdílů mezi místy není. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere zprávu KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP 

za  březen 2015 na vědomí.  
 hlasování (6 -0-0) 

 

3. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za březen 2015 

Se zprávou ZZS HMP Výbor seznámil MUDr. Zdeněk Schwarz, ředitel ZZS HMP. Ředitel Schwarz 

vyzdvihl fakt, že dochází k nárůstu počtu volání a s tím souvisí i nárůst počtu výjezdů. Těch je denně i 

kolem 350. Přisuzuje to hlavně nefungujícímu systému zdravotnictví - primární péči. Dále uvedl, že na 

MS v hokeji a další akce je ZZS HMP připravena, ale nelze předvídat, jak se celá situace bude vyvíjet 

přímo na těchto velkých sportovních a kulturních akcích. 

Diskuse: 

 Mgr. Prchal – dotazoval se na současnou situaci v rámci jednání vedení ZZS HMP s odboráři. 

 MUDr. Schwarz – odpověděl, že organizace funguje jak má. V současné době je na ZZS HMP 

auditorská firma. 

 RNDr. Hudeček – dotazoval se, zda se Rada HMP problémem na ZZS HMP zabývá. A pokud 

ano, jestli by bylo možné na příští jednání výboru předložit vyjádření Rady HMP např. 

písemnou zprávou nebo prostřednictvím radního, jak se situace vyvíjí. 

 Hodek – potvrdil, že na Zastupitelstvu HMP se rozhodlo, že se situací ve ZZS HMP bude 

Rada HMP zabývat. 

 Profant – uvedl, že na Zastupitelstvu HMP interpeloval radního Lacka. Bylo mu sděleno, že se 

čeká na výsledky auditu, které by měly být na konci dubna. 

 Předseda Štěpánek – doplnil informaci, že po ukončení auditu radní Lacko předloží 

závěrečnou zprávu. Dále řekl, že bude výbor informovat, jakou cestou bude zpráva 

předložena. 



3 
 

  

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere zprávu ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP 

za  březen 2015 na vědomí.  
 hlasování (6 -0-0) 

 

4. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za březen 2015 

Se zprávou HZS HMP Výbor seznámil plk. Ing. Oldřich Klegr, náměstek pro IZS a operační řízení. 

V úvodu plukovník Klegr omluvil nového ředitele HZS HMP plk. Ing. Romana Hlinovského. Dále 

uvedl, že počet případů se zvýšil o 25%. Důvodem byly tři dny, kdy Česko postihl silný vítr. Na závěr 

plukovník Klegr konstatoval, že došlo k úmrtí dvou osob při požáru. 

Diskuse: 

 Mgr. Prchal – zaznamenal ze sdělovacích prostředků, že se u HZS HMP objevil problém 

u kontroly čerpání financí. 

 Plukovník Klegr – odpověděl, že NKÚ prováděl kontrolu na investiční akce a problém byl u 

jedné akce za cca 300.000 Kč, kdy došlo k proplacení faktury před termínem, než začala její 

splatnost. Šlo tedy pouze o formální nesrovnalost. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere zprávu HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP 

za  březen 2015 na vědomí.  
 hlasování (6 -0-0) 

 

 

5. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za březen 2015 

Se zprávou MP HMP Výbor seznámil Mgr. Ludvík Klema, náměstek pro výkon služby.  Náměstek 

Klema na úvod omluvil ředitele MP HMP Šustera. Vyzdvihl fakt, že počet odhalených přestupků v 

oblasti veřejného pořádku narostl téměř o 30% oproti březnu 2014. Dále uvedl, že se mírně zvedla 

objasněnost u přestupků v dopravě a je to dáno tím, že se počasí zlepšilo a řidiči se chovají méně 

ukázněně. Také upozornil, že většina přestupků je řešena v gesci odboru dopravněsprávních činností 

Magistrátu, nikoliv MP HMP.  

Diskuse: 

 Místopředseda Hodek – dotazoval se na personální situaci u MP HMP, jak je to s udržováním 

počtu strážníků, a nábory nových zaměstnanců. 

 Náměstek Klema – odpověděl, že opatření, která byla implementována, jsou úspěšná, jelikož 

se do řad MP HMP vrací strážníci, kteří v minulosti od MP HMP odešli. Také registrují 

zvýšený počet uchazečů o práci u MP HMP, ale díky tvrdším podmínkám u přijímacího řízení 

projde statisticky z 10 - ti uchazečů pouze 1. Přesto je trend zvyšování počtu zaměstnanců 

pozitivní, ale bude zřetelný až za několik měsíců.  

 JUDr. Hrůza – dotazoval se na problematiku přestupků u překročení rychlosti, kdy má 

informace z Prahy 6, že několik měsíců MP nemůže měřit rychlost vozidel kvůli nefunkčnímu 
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tabletu. Jaké může být východisko z této situace. Není dobré, aby měla MP HMP několik 

měsíců nefunkční techniku. 

 Náměstek Klema – odpověděl, že se na Praze 6 měří nepřetržitě za pomocí tzv. 

automatizovaných systémů. Co se týče mobilního měření, existují 2 typy zařízení, první tzv. 

přenosné zcela (trojnožka) a druhé je součástí služebních vozidel, tzv. zástavba. Součástí tzv. 

zástavby je tablet. Bylo rozhodnuto, že do aut starších 9 let se nebude nakupovat nová 

technika, protože nákladná montáž této techniky do vozidel před vyřazením by nebyla 

hospodárná. V závěru řekl, že na pražských obvodech, kde není funkční mobilní technika, 

měření rychlosti zajišťuje Policie ČR. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere zprávu MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP 

za  březen 2015 na vědomí.  
 hlasování (6 -0-0) 

 

Dále byla předložena jako informace zpráva MP HMP o problematice provozování Poplachového 

monitorovacího systému Městské policie hl. m. Prahy. Správcem poplachového monitorovacího 

systému je SS HMP, MP HMP sleduje poplachy a vyjíždí k objektům.  

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere zprávu MP HMP k problematice provozování 

Poplachového monitorovacího systému MP HMP na vědomí.  
 hlasování (6 -0-0) 

 

 

 

6. Zpráva SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za březen 2015 

Se zprávou SS HMP Výbor seznámil Mgr. Bohdan Frajt, ředitel SS HMP. Ředitel Frajt uvedl, že SS 

HMP se podílela na zajištění Půlmaratonu Praha 2015, kde bylo odtaženo 32 aut. Dále řekl, že má SS 

HMP ve správě 229 objektů civilní ochrany. Ředitel Frajt zdůraznil, že probíhají prohlídky pevných 

částí prvků protipovodňové ochrany. Ředitel Frajt zmínil konkrétně prohlídku v Holešovicích, ulice 

Jankovcova, kde proběhla provozní zkouška, při níž zjistili, že úpravou došlo k zásadní změně místa. 

Konkrétně zmizely části zpevněných ploch, obrubník je posunut, proto není možné implementovat 

mobilní části PO. Jedná se o objekt, kde hospodaří obchodní společnost České přístavy, která tyto 

změny s nikým nekonzultovala. Uvedl, že se pracuje na nápravě. V závěru ředitel Frajt řekl, že doufá, 

poté co proběhla reorganizace na Magistrátu a tyto věci byly odebrány z gesce BKR HMP, ve větší 

aktivitu příslušných odborů Magistrátu při řešení těchto případů. Do nynější doby byla praxe taková, 

že odpovědnost byla většinou přenášena za řešení těchto případů na městské části, popřípadě SS HMP.  

 

Diskuse: 

 Mgr. Prchal – dotazoval se, zda se záložní zdroje energie dovybavily standardní třífázovou 

zásuvkou. 

 Mgr. Frajt – odpověděl, že se zásuvky na dieselagregáty doplnily. Nyní řeší s radním 

Hadravou financování nákupu nových záložních zdrojů energie, aby se doplnil centrální sklad 

v Dubči. 
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usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere zprávu SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za  březen 

2015 na vědomí.  
 hlasování (6 -0-0) 

 

 

7. Materiály radního pro Bezpečnost a prevenci kriminality Bc. Libora Hadravy 

Předseda Štěpánek předložil členům výboru tři tisky radního Hadravy. 

TISK: R – 17325 k návrhu na úpravu Pohotovostní pracovní skupiny pro řešení mimořádných 

událostí. Tento tisk souvisí se změnou v organizačním řádu Magistrátu.  

TISK: R – 17216 k návrhu na přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou. 

TISK:R – 16231 k záměru Městské policie hl. m. Prahy realizovat veřejnou zakázku „Úklid objektů 

užívaných Městskou policií hl. m. Prahy“. 

Diskuse: 

 Mgr. Prchal – dotazoval se k tisku – 16231, zda je výhodná centrálně objednaná služba na 

úklid, když má MP služebny po celé Praze. Vychází z praxe městských částí, které mají každá 

najatou svou službu. 

 Náměstek Klema – odpověděl, že i v minulosti měla úklid prostor MP HMP na starost jedna 

firma. Dále k veřejné zakázce uvedl, že by se neměla dělit dle zákona o veřejných zakázkách a 

také, že úklid prostor MP HMP byl historicky ve správě SS HMP, a mechanismus fakturace 

těchto služeb nebyl optimální. S tímto souhlasí i Mgr. Frajt.  

Zastupitel Hudeček otevřel diskusi, proč by výbor měl brát na vědomí schválené tisky z Rady HMP. 

Zastupitel Hudeček se vyjádřil, že nebude nikdy o těchto dokumentech hlasovat a brát je takto na 

vědomí. Proběhla diskuse se závěrem předsedy Štěpánka, který řekl, že prioritně se na výboru 

projednávají materiály do Zastupitelstva HMP. S tisky, které byly schváleny na Radě HMP chtěl členy 

výboru seznámit radní Hadrava, nikoliv předseda výboru. Do budoucna by tak dokumenty ex post šly 

do výboru formou informace. 

Výbor pro bezpečnost vzal tisky na vědomí. 

 

8. Různé 

 Segway 

Místopředseda Hodek seznámil členy výboru s materiálem zastupitelky Krobové Hášové, který 

představuje souhrnné informace o problematice segwayů na Praze 1. Jde prioritně o provozování 

segwaů za účelem provozování turistických projížděk pro turisty po centru hl. m. Prahy. Zásadní 

problém je ten, že při poslední novele zákona o pozemních komunikacích nebyl pojem segway plně 

ukotven. V principu to znamená, že segway je na stejné úrovni jako chodec. Praha 1 přišla s návrhem, 

aby legislativním nástrojem (např. vyhláškou) mohly příslušné obce (tedy i MČ) tento jev regulovat. 

Po slibném začátku byl tento návrh zastaven v mezirezortním připomínkovém řízení, kdy legislativa 
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MV řekla, že tento návrh není možný. V této chvíli se hledají nástroje, jak tento jev regulovat, např. 

dílčími nástroji pro MP HMP, existencí dopravní značky nebo zóny zákazu vjezdu pro segwaye atd. 

Proto místopředseda Hodek spolu se zastupitelkou Krobovou Hášovou žádají za Prahu 1 podporu 

hl.  m. Prahy, aby se tento problém mohl znovu projednat napříč politickým spektrem v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR. 

Po dlouhé diskusi, kdy byly probrány možné varianty řešení k tomuto problému, místopředseda Hodek 

požádal přítomné členy výboru, aby tento předložený materiál byl brán jako úvodní informace, o které 

by mohli jednat členové Zastupitelstva HMP se svými zástupci v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

ČR. V závěru místopředseda Hodek sdělil, že přijde s uceleným návrhem, o kterém se do budoucna 

bude na výboru hlasovat. 

 

 

 

Další jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP se uskuteční 20. 5. 2015 od 16,00 hodin na MHMP, 

Mariánské nám. 2, Praha 1, č. dv. 430. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová     

Za správnost:  Mgr. Petr Prchal 

Tajemník:        Bc. Josef Macháček 

  

 

 

 

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 

Předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 

 


