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Zápis z 6. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 

Termín:  10. 6. 2015 od 16,00 h do 17, 30 h 

Místnost:  č. 430, Nová Radnice, Mariánské náměstí 

Přítomni:   Mgr. Petr Štěpánek, CSc., JUDr. Ivan Hrůza, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Mgr. 

Ondřej Mirovský, M. EM, Mgr. Petr Prchal, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

Omluveni:  Daniel Hodek, Ing. Antonín Lébl 

Stálí hosté:   Ing. Eduard Šuster – ředitel MP HMP, MUDr. Zdeněk Schwarz – ředitel ZZS HMP, 

plk. JUDr. Ivan Smékal – náměstek ředitele KŘ pro službu kriminální policie a 

vyšetřování, plk. Ing. Roman Hlinovský – ředitel HZS HMP, Libor Kousal – provozní 

náměstek ředitele SS HMP 

Hosté:   Mgr. Radan Šafařík – Úřad vlády, Mgr. Barbora Holušová – Intervenční centrum 

Praha, Mgr. Jindřiška Krpálková – Pro Dialog, z.s., Jiří Hovorka – odbor Kanceláře 

ředitele MHMP 

  

Výbor je usnášeníschopný. 

1. Úvodní slovo 

Předseda Štěpánek zahájil v 16.00 hod. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP. Na úvod omluvil 

radního Hadravu a radního Lacka z jednání výboru a seznámil s navrhovaným programem. 

Program 6. jednání Výboru pro bezpečnost 

Člen výboru Mgr. Mirovský navrhnul, aby informace z Výboru kontrolního ZHMP, týkající se 

stížnosti na MP HMP, byla zařazena do bodu Různé. Program 6. jednání Výboru pro bezpečnost byl 

odsouhlasen přítomnými členy. 

hlasování (6 – 0 – 0) 

Volba ověřovatele zápisu 

Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc. 

hlasování (5 – 0 – 1) 

Kontrola zápisu 

Zápis z 5. jednání Výboru pro bezpečnost byl bez připomínek odsouhlasen přítomnými členy. 

hlasování (5 – 0 – 1) 

 

Zápis ze 4. jednání Výboru pro bezpečnost byl bez připomínek odsouhlasen přítomnými členy. 

hlasování (5 – 0 – 1) 
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2. Domácí násilí 

Mgr. Šafařík ze sekce pro lidská práva z Úřadu vlády ČR provedl úvodní slovo k problematice 

domácího násilí. Sdělil, že letos v únoru byl schválen Akční plán prevence domácího a genderově 

podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jen „akční plán“). Dále řekl, že se jedná o samostatný 

strategický dokument vlády ČR v oblasti prevence domácího násilí. Obsahuje řadu opatření na úrovni 

vlády týkajícího se této problematiky. Akční plán je zaměřen nejen na domácí násilí, ale i sexuální 

zneužívání, stalking a další. Akční plán je primárně určen příslušným orgánům státní správy 

(ministerstva atd.) a může sloužit jako návod pro aktivity v oblasti sociální politiky na regionální 

úrovni (kraje a obce). V závěru uvedl, že v akčním plánu je celkem 70 úkolů rozdělených do 7 

strategických oblastí. 

Mgr. Krpálková představila činnost Výboru pro prevenci domácího násilí a genderově podmíněného 

násilí. Výbor se zabývá samotnou problematikou domácího a genderově podmíněného násilí, 

pozornosti věnované této oblasti v České republice a plnění úkolů z akčního plánu příslušných orgánů 

státní správy. 

Mgr. Holušová z Intervenčního centra Praha provedla prezentaci na téma Zlepšení praxe při prevenci, 

identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace (dále jen „projekt“). 

Mgr. Holušová uvedla, že cílem tohoto projektu je zvýšení odbornosti u klíčových institucí (např. 

Policie ČR, orgány péče o dítě a další), které se dostávají do kontaktu s oběťmi různých forem násilí. 

To znamená, aby ve všech klíčových institucí byl specialista, který bude proškolen a bude vědět, jak 

s těmito lidmi jednat a jak jim pomoci. Mgr. Holušová řekla, že zvýšení odbornosti má probíhat 

formou vzdělávacího programu, tematickým vzděláváním, vznikem publikace s kazuistikami a 

příklady dobré praxe pro odbornou veřejnost a masivní PR kampaní oslovující laickou i odbornou 

veřejnost. Na závěr zazněla informace, že v dubnu 2016 proběhne velká konference k tématu 

domácího násilí a bude se konat i v prostorách Magistrátu HMP. 

 

Diskuse: 

 Mgr. Mirovský, E. EM – dotázal se na trendy související s vývojem domácího násilí. 

 Mgr. Holušová – odpověděla, že nejvíce je zastoupeno partnerské násilí, zvyšují se počty u 

mezigeneračního násilí a zaznamenávají větší nárůst u násilí na mužích. Uvedla, že vzrůstající 

tendence počtů těchto případů je od roku 2007, kdy byl zaveden institut vykázání, ale může to 

být i větší informovaností mezi lidmi, díky které jsou tyto případy více ohlašovány. 

 MUDr. Schwarz – požádal o sdělení, jak funguje terénní práce v rámci šetření domácího 

násilí. 

 Mgr. Krpálková – odpověděla, že terénní práce se neosvědčuje, jelikož vždy záleží na dané 

osobě, jestli sama uvede, že je obětí domácího násilí, pak má největší kompetence Policie ČR, 

která násilníka může vykázat. Je důležité, aby došlo ke zvýšení odbornosti u zaměstnanců 

Policie ČR, aby byli co nejúspěšnější při řešení těchto případů. 

 plk. JUDr. Ivan Smékal – uvedl, že veškeré snahy o zvýšení povědomí u odborníků na domácí 

násilí bude KŘ Policií ČR plně podporováno. 

 RNDr. Hudeček, Ph.D. – zeptal se, jakým způsobem může Výbor pro bezpečnost pomoci 

v řešení problematiky domácího násilí. 

 Mgr. Krpálková – odpověděla, že primárně se jedná o podání informace k této problematice. 
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 Předseda Štěpánek – v závěru diskuse řekl, že na Výboru pro bezpečnost je unikátní příležitost 

se setkat se zástupci všech bezpečnostních složek a získat tak možnost zpětné vazby k tomuto 

tématu. Podotkl, že i přes zákonné zázemí je stále co zlepšovat. Vítá možnost dalšího 

proškolování příslušníků Policie ČR, jelikož situace, které musí řešit, jsou stále obtížnější. 

Dále uvedl, že se jedná o kontaktní schůzku, která by měla seznámit výbor s touto 

problematikou. V závěru požádal Policii ČR, aby navázala na tuto informativní schůzku, 

předložila podněty pro zlepšení, v čem vidí rezervy a v čem potřebují podporu v rámci řešení 

případů domácího násilí. 

 

3. Materiály radního pro bezpečnost a prevenci kriminality Bc. Libora Hadravy 

Předseda Štěpánek předložil výboru dva tisky. 

Tisk R – 17209 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Prahy 17 (kamerová stanoviště). 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje přijetí materiálu R – 17209 ke schválení. 

hlasování (5 – 0 – 1) 

Tisk R – 17538 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem na činnost 

jednotek sboru dobrovolných hasičů. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje přijetí materiálu R – 17538 ke schválení. 

hlasování (5 – 0 – 1) 

 

Ostatní materiály jsou předkládány na výbor formou informace. 

Člen výboru Hudeček se zdržel hlasování z důvodu pozdějšího rozeslání materiálů (2,5 dne před 

konáním výboru). Konstatoval, že při množství probíraných materiálů na výboru nelze všechny 

s dostatečným předstihem přečíst, pokud nejsou k dispozici materiály, mělo by se projednávání odložit 

na pozdější termín. 

Tajemník výboru Macháček konstatoval, že problém nastal u termínu jednání výboru, který je brzy po 

začátku měsíce a jednotlivé složky, které předkládají zprávy za předchozí měsíc, musí čekat na 

statistiky, aby mohly zprávu zpracovat. Dochází tak k prodlevě, kterou nejsou schopni odstranit. 

 

4. Seznámení s přípravou cvičení PPO 2015 - Zbraslav 

Se zprávou o přípravě cvičení Protipovodňových opatření 2015 (dále jen „PPO 2015“) seznámil Jiří 

Hovorka z oddělení krizového managementu. J. Hovorka uvedl, že cvičení PPO 2015 schválila 

Bezpečnostní rada hl. m. Prahy v prosinci 2014. Oddělení krizového managementu společně se 

Správou služeb hl. m. Prahy zpracovalo dokumentaci pro realizaci cvičení na území Zbraslavi, 
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Radotína a Chuchle. Dále p. Hovorka uvedl, že po povodni v roce 2013 není toto cvičení zaměřeno 

pouze na výstavbu protipovodňových opatření, ale i jako štábní cvičení, kdy část Povodňové komise 

hl. m. Prahy bude procvičovat řízení protipovodňových opatření za povodňových stavů. Cvičení bude 

inspirováno skutečnou povodní na Berounce v roce 2007 a bude mít tři části: 

 Svolání a zasedání povodňové komise, přijímání jednotlivých rozhodnutí dle situace. 

 Skutečná výstavba částí protipovodňových opatření. 

 Prezentace veřejnosti (prezentační stany, ukázka techniky pro výstavbu protipovodňových 

opatření atd.). 

Dále zmínil, že cvičení PPO 2015 by se mělo uskutečnit na přelomu září a října 2015. Upozornil, že 

před zahájením cvičení je potřeba svolat koordinační schůzku se všemi aktéry cvičení. K té zatím 

nedošlo, jelikož není určen přesný termín cvičení. Důvodem je, že Ministerstvo vnitra chystá rozsáhlé 

cvičení Blackout, čeká se na stanovení konkrétního termínu cvičení, aby se poté mohl stanovit termín 

cvičení PPO 2015. V závěru p. Hovorka uvedl, že rozpočet cvičení je vyčíslen na cca 500 000 Kč. 

Předseda Štěpánek požádal tajemníka výboru Macháčka, aby výbor informoval o průběhu realizace 

cvičení PPO 2015. 

 

5. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za květen 2015 

Zprávu představil plk. JUDr. Ivan Smékal, náměstek ředitele KŘ pro službu kriminální policie a 

vyšetřování. Náměstek Smékal vyzdvihl trvalý trend poklesu trestných činů (dále jen „TČ“) celkové 

kriminality, zhruba o 1000 TČ každý měsíc. Tento stav je celorepublikový. Dále uvedl, že je pozitivní 

pokles u majetkové trestné činnosti zahrnující krádeže, vloupání a další TČ typické pro hl. m. Prahu. 

Pokles byl také zaznamenán i u TČ krádeže aut. U závažnějších případů trestné činnosti byl objasněn 

případ pokusu o vraždu, kdy došlo k výbuchu auta v Horních Měcholupech. V závěru náměstek 

Smékal hovořil o bezpečnostních akcích, na kterých se Policie ČR aktivně podílela. Jednalo se 

zejména o MS v hokeji, které proběhlo bez větších problémů a nebylo zapotřebí dalších mimořádných 

opatření.  

 

6. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za květen 2015 

Ředitel ZZS HMP MUDr. Schwarz uvedl, že dle statistik vzrostl počet tísňových volání i počty 

výjezdů. Upozornil, že roste počet výjezdů k banálním případům. Ředitel Schwarz ocenil spolupráci s 

HZS HMP a MP HMP u případů snášení obézních pacientů z obtížně dostupného terénu, zejména 

z bytů. V závěru poukázal na fakt, že nemá informaci od zřizovatele o navýšení počtu zaměstnanců a 

finančních prostředků, aby ZZS HMP byla schopná pokrýt nárůst, na který poukazuje ve všech 

statistikách. 

Diskuse: 

 JUDr. Hrůza – existuje hlásná povinnost, pokud v krátkém čase v určitém místě dochází 

k normativnímu nárůstu počtu onemocnění (např. Dejvice – průjmová onemocnění), komu se 

tato informace hlásí a za jakých okolností? 

 MUDr. Schwarz – kolem 2. hodiny ráno ze soboty 23. 5. na neděli 24. 5. obdržel tuto 

informaci od vedoucí směny z dispečinku, postupovalo se dle standardního postupu, čili 
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vyrozumění Operačního střediska KŠ, dále hlášení na epidemiologickou linku a na 

hygienickou stanici, která spouští další řetězec opatření. 

Následně byla otevřena diskuse o okolnostech odvolání ředitele Schwarze. Člen výboru Hudeček 

požadoval vysvětlení, jakým způsobem bude ZZS HMP zajištěna z pohledu bezpečnosti. Člen výboru 

Mirovský reagoval na komentář člena výboru Hudečka, s tím, že Výbor kontrolní ZHMP žádá 

zdůvodnění týkající se odvolání ředitele Schwarze. Člen výboru Hudeček přesto žádá přítomnost 

radního Lacka na příští jednání výboru. K této výzvě se přidal člen výboru Prchal. 

 

7. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za květen 2015 

Zprávu představil plk. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS HMP. Ředitel Hlinovský uvedl, že 

v květnu vyjížděl HZS HMP k 754 výjezdům, došlo ke dvěma rozsáhlým požárům. První požár byl na 

velkém objektu se škodou 5.000.000 Kč. Druhý požár byl závažnější, škoda byla vyčíslena na 

30.000.000 Kč. Negativně se na tomto zásahu podepsalo technické selhání u jedné ze 

zasahujících cisteren a muselo dojít k evakuaci zasahujících hasičů. 

Diskuse: 

 Mgr. Prchal – dotazoval se, zda profesionální hasiči a zaměstnanci vykonávající 

administrativu spadají pod vedení jednoho ředitele. 

 plk. Ing. Hlinovský – odpověděl, že spadají pod jednoho ředitele, jelikož HZS HMP zajišťuje 

jak prevenci, tak i adekvátní reakci na mimořádné události. 

 

 

8. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za květen 2015 

Zprávu představil Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Poukázal na fakt, že se řešilo přes 100 000 

přestupků. Razantní nárůst počtu přestupků byl zaznamenán v dopravě, téměř o 26 000. Důvodem 

bylo, že MP HMP zajišťovala bezpečnost na velkých sportovních a kulturních akcích např. MS 

v hokeji, maraton, oslavy 1. května a další. 

Diskuse: 

 RNDr. Hudeček, Ph.D – dotázal se, jak probíhá nábor nových strážníků, a co MP HMP dále 

potřebuje k úspěšnému náboru nových zaměstnanců. 

 Ing. Šuster – odpověděl, že po spuštění řady opatření od září 2014 se otočil trend a více 

strážníků přichází, než odchází (počet strážníku v této chvíli vzrůstá o 11 nových zaměstnanců 

měsíčně). Nábor se daří, aniž by se snižovala přijímací kritéria. V závěru konstatoval, že 

opatření, která byla navržena spolu s financemi z rozpočtu, jsou zatím dostačující. 

 Mgr. Prchal – dotazoval se, čeho se týká neoprávněný zábor veřejného prostranství. 

 Ing. Šuster – odpověděl, že se to týká prodejců se stánkem, kteří nemají patřičná povolení. 

 Mgr. Mirovský, E. EM – navrhnul, aby statistiky měly srovnání za kvartál k měsíci daného 

roku. 

 Ing. Šuster – odpověděl, že na další jednání výboru přichystá statistiku s kvartálním 

porovnáním, tak i meziročním porovnáním. 
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9. Zpráva o činnosti SS HMP za květen 2015 

Zprávu představil Libor Kousal, provozní náměstek ředitele SS HMP. Náměstek Kousal uvedl, že se 

uskutečnilo proškolení zaměstnanců SS HMP s Povodňovým plánem hl. m. Prahy, probíhají kontroly 

a prohlídky prvků protipovodňové ochrany a uskutečnily se provozní zkoušky motorgenerátorů 

s čerpadly. Tyto zkoušky proběhly bez závad. V závěru náměstek Kousal seznámil výbor se statistikou 

týkající se odtahů vozidel. 

 

Diskuse: 

 Předseda Štěpánek – vznesl dotaz, co znamená neúplný odtah. 

 Náměstek Kousal – jedná se o nedokončený odtah, pokud je auto naloženo, ale nenastane 

jízdní úkon. Za tento druh odtahu je v současnosti účtováno 1290 Kč. 

 

10. Různé 

Člen výboru Mirovský předal informaci z Kontrolního výboru ZHMP o znovuotevření stížnosti na MP 

HMP, konkrétně na Praze 3 ve věci odtahů a požádal ředitele Šustera o jeho přítomnost na Výboru 

kontrolním dne 2. 9. 2015. Ředitel Šuster potvrdil účast na jednání Výboru kontrolního ZHMP. 

 

 

Další jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP se uskuteční 2. 9. 2015 od 16,00 hodin na MHMP, 

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

 

 

 

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová     

Za správnost:  Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

Tajemník:        Bc. Josef Macháček 

  

 

 

 

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 

Předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 


