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Zápis ze 7. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 

Termín:  2. 9. 2015 od 16,00 h do 17, 30 h 

Místnost:  č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 

Přítomni:   Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Daniel Hodek, JUDr. Ivan Hrůza, Mgr. Petr Prchal, Ing. 

Antonín Lébl 

Omluveni:  RNDr. Tomáš Hudeček, Mgr. Ondřej Mirovský, M. EM  

Stálí hosté:   Ing. Eduard Šuster – ředitel MP HMP, MUDr. Petr Kolouch – ředitel ZZS HMP, 

plk. Ing. Zdeněk Bezouška – náměstek ředitele KŘ pro vnější službu, plk. Ing. Roman 

Hlinovský – ředitel HZS HMP, Mgr. Bohdan Frajt – ředitel SS HMP 

Hosté:   Ing. Vlastislava Šenarová – předsedkyně OS „Za naši budoucnost“, Mgr. Jana 

Štosková – ZSP MHMP, Mgr. Daniel Barták – RED MHMP, Mikuláš Ferjenčík - 

Piráti 

  

Výbor je usnášeníschopný. 

 

1. Úvodní slovo 

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

nového ředitele ZZS HMP MUDr. Petra Koloucha, a dále seznámil členy výboru s programem 

jednání.  

Program 7. jednání Výboru pro bezpečnost 

Program jednání byl bez připomínek odsouhlasen přítomnými členy. 

hlasování (5 – 0 – 0) 

 

 

Volba ověřovatele zápisu 

Předseda Štěpánek určil ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání JUDr. Ivana Hrůzu. 

 

Kontrola zápisu 

Zápis z 6. jednání Výboru pro bezpečnost byl bez připomínek odsouhlasen přítomnými členy. 

hlasování (5 – 0 – 0) 

 

 

 



2 
 

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

Radní Hadrava předložil výboru jeden tisk. 

TISK R – 18788 k uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0704, §5311 – záležitosti bezpečnosti a 

veřejného pořádku. Tento TISK se týká prevence kriminality a obsahuje dotace pro městské části (dále 

jen „MČ“). Peníze se rozdělují z celkové částky 12 mil. Kč.  

Diskuse: 

 Mgr. Prchal – poznamenal, že by se mohly navýšit granty na prevenci kriminality pro příští 

rok. 

 Radní Hadrava – řekl, že bude pro příští rok žádat o 500.000 Kč více, vše záleží na tom, jak 

bude schválen rozpočet. 

 Předseda Štěpánek – uvedl, že na příštím jednání výboru se bude projednávat samostatná 

rozpočtová kapitola. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje přijetí materiálu R – 18788 ke schválení. 

 hlasování (5 – 0 – 0) 

 

 

3. Seznámení s návrhem koncepce správy a rozvoje městského kamerového systému 

Na úvod ředitel Macháček uvedl, že rozeslání DVD s návrhem koncepce rozvoje MKS mělo za cíl se 

s tímto rozsáhlým materiálem v dostatečném předstihu seznámit. Na příštím jednání výboru bude 

připraven TISK s návrhem na přijetí této koncepce, která byla zpracovaná externím dodavatelem 

firmou PINKERTON, již v roce 2014. Dále řekl, že od té doby došlo k vyjasnění některých 

problematických otázek, jako např.: vyhlášení výběrového řízení cestou jednacího řízení bez 

uveřejnění. Proto koncepce, která byla předložena, bude v TISKU revokována tak, aby byl předložen 

návrh, který bude transparentnější a průkaznější, a nejlépe cestou otevřené soutěže. V závěru podotkl, 

že na příštím jednání výboru budou probrány podrobnosti k celé koncepci MKS. 

Předseda Štěpánek poděkoval za rozeslání DVD a otevřel diskusi. 

 JUDr. Hrůza – poděkoval za otevření otázky koncepce MKS, jelikož se tato problematika týká 

i jednotlivých MČ. Dále řekl, že v porovnání Prahy s ostatními evropskými městy existuje 

disproporce z hlediska počtu kamer a obyvatel. Je však důležité, aby množství kamer bylo 

adekvátní k možným bezpečnostním rizikům. Proto zde vyvstávají otázky, zda bude 10 kamer 

navíc ročně stačit, a také jakou roli budou v rozvoji MKS sehrávat MČ. Měl by existovat 

systém financování při budování MKS v rámci Prahy jako celku, ale také systém finanční 

podpory MČ ze strany hlavního města Prahy při zřizování kamer dle místních potřeb.  

 Radní Hadrava – reagoval na komentář JUDr. Hrůzy s tím, že maximální počet 10 - ti kamer 

počítal návrh v roce 2013. Uvedl, že nyní je situace zase jiná, mění se bezpečnostní hrozby, 

skladba obyvatelstva, zástavba a s tímto se mění i trendy v trestné činnosti. Důležité jsou 

statistiky od PČR a MP, tzn.: přestupky, trestná činnost. Podle těchto ukazatelů se dá s počtem 
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kamer pracovat. Dále řekl, že na TISK, který bude předložen na příštím jednání, budou 

navazovat další. Budou se znovu vypisovat soutěže na přenosové kapacity i servisy. 

 Ředitel Macháček – poděkoval za příspěvek a řekl, že tato problematika bude vyžadovat 

širokou diskusi. Dále upozornil, že od r. 2013, kdy se pozastavila výstavba, je evidováno 100 

žádostí a uvítal by, kdyby se tuto věc podařilo cestou návrhu z výboru do rady a zastupitelstva 

vyřešit. 

 Zastupitel Ferjenčik – vznesl dotaz, zda je možné DVD s koncepcí MKS také dostat. 

 Předseda Štěpánek – odpověděl, že ano. Náležitosti týkající se DVD řeší ředitel Macháček. 

 Místopředseda Hodek – poznamenal, že součinnost MČ je dobrá. Navíc tímto nástrojem se dá 

kompenzovat stagnace počtu strážníků MP HMP. Dále souhlasí, že navýšení o 10 kamer ročně 

je málo. A myslí si, že není problém s financemi, ale v pomalé přípravě umístění kamer, 

jelikož samotná příprava v sobě zahrnuje spoustu kroků. 

 

4. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen a červenec 2015 

Zprávu představil plk. Ing. Zdeněk Bezouška, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu. Uvedl, že za 

období 1. 1. 2015 – 31. 7. 2015 bylo zjištěno přes 37 000 trestných činů. Objasněnost trestných činů se 

zvýšila o 3%, a to na 25,3%, než tomu bylo za sledované období roku 2014. Vyzdvihl narůstající trend 

kapesních krádeží, který je dán letní turistickou sezonou a opakuje se každý rok. 

Diskuse: 

 JUDr. Hrůza – vznesl dotaz, zda Praze nehrozí při pohybu migrantů podobná situace jako v 

Budapešti. 

 plk. Ing. Bezouška – odpověděl, že otázka této problematiky je prioritní a řeší se komplexně v 

rámci celé České republice v součinnosti s dalšími státy EU. Dále řekl, že mají informace o 

vývoji migračních vln od států, které jsou tímto zasaženy. Praha je vnímaná jako tranzitní 

město a nemělo by dojít, s nastavenými bezpečnostními opatřeními, k většímu přílivu 

migrantů. 

 Mgr. Prchal – požádal o včasné informování, pokud by nastala změna ve vývoji migrační vlny 

a Praha by musela přijmout mimořádná bezpečnostní opatření. 

 plk. Ing. Bezouška – reagoval s tím, že je standardně nastavena spolupráce s magistrátem a to 

přes radního Hadravu. Informace jsou předávány, a pokud jsou některé informace hodny 

zvláštního zřetele, pak jsou sdělovány i primátorce Krnáčové. 

 Radní Hadrava – informoval, že k problematice imigrantů bude 8. 9. 2015 jednání na 

Ministerstvu vnitra, kterého se zúčastní zástupci ze všech krajů a tajemníci bezpečnostních 

výborů. 

 

usnesení: 

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

a červenec 2015 na vědomí.  

 

 hlasování (5 – 0 – 0) 
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5. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen a červenec 2015 

Na úvod se výboru představil MUDr. Petr Kolouch, nový ředitel ZZS HMP, který převzal vedení ZZS 

HMP k 1. 7. 2015. Řekl, že chce pokračovat ve vedení ZZS HMP, stejně úspěšně, jako ji vedl MUDr. 

Schwarz. S MUDr. Schwarzem jako s kolegou spolupracuje na ZZS HMP díky aktivitám, které 

započalo bývalé vedení ZZS HMP. MUDr. Schwarz zůstává na ZZS HMP v rámci skupiny, která bude 

prohlubovat práci s policií týkající se problematiky koronera. 

Ke zprávě uvedl, že letní sezóna byla ve znamení vysokých teplot, což se promítlo i do počtu výjezdu. 

V srpnové statistice, která bude předložena na příštím jednání, se uskutečnilo i přes 400 výjezdů za 24 

hodin. Poděkoval za spolupráci ostatním složkám IZS a MP, díky kterým se výjezdy zvládly bez 

větších problémů. 

K dalším aktivitám ZZS HMP a HZS HMP patří téma intoxikace oxidem uhelnatým. Ředitel Kolouch 

řekl, že z krizových peněz vybavují posádky detektory na oxid uhelnatý a dále pracují na projektu 

mobilní hyperbarické komory. Do budoucna je snaha o umístění této komory do jedné z pražských 

nemocnic. 

Dále uvedl, že statistická struktura zpráv se nemění, ale pokud by byl zájem o změnu struktury, tak je 

možné se na změnách domluvit. V závěru řekl, že udělá vše pro to, aby ZZS HMP plnila svoji roli, a 

aby zaměstnanci byli v práci spokojeni. 

Diskuse: 

 JUDr. Hrůza – dotazoval se, na kolik se zklidnila situace mezi vedením a části zaměstnanců 

ZZS HMP a jakým způsobem se bude řešit problém s předáváním pacientů do zdravotnických 

zařízení. 

 Ředitel Kolouch – odpověděl, že má v tuto chvíli dvě odborové organizace, se kterými je 

v pravidelném kontaktu a oba předsedové vedení ZZS HMP ujistili, že důvody nespokojenosti 

zaměstnanců pominuly. Dále řekl, že je vyřešen problém operačního střediska, kde nebyly 

propláceny přesčasy. Se svým týmem došli k řešení formou proplácení poloviny přesčasů. 

Dále uvedl, že došlo k navýšení tabulkových míst pro záchranáře o 20, přičemž 8 záchranářů 

již bylo přijato. Otevřená otázka je u uniforem, kdy nevyhovují použitým materiálem a 

nechrání zaměstnance při zásazích. Nyní se dělají všechny právní kroky k tomu, aby mohlo 

dojít k vypovězení stávající smlouvy s dodavatelskou firmou a chtěl by vyhlásit nové 

výběrové řízení. Jako poslední zásadní věc ředitel Kolouch vidí v narovnání komunikace vůči 

skupinám, které více podporovaly MUDr. Schwarze, a doufá, že dojde mezi nimi a novým 

vedením ZZS HMP k dohodě. Ředitel Kolouch podotkl, že stávající zaměstnanci, pokud 

budou ochotni se vzdělávat a prokážou fyzickou zdatnost a odbornost, budou dále moci 

pokračovat v práci u ZZS HMP. 

K otázce předávání pacientů uvedl, že k poměru počtu výjezdů a počtu potíží při předávání 

pacientů, to nehodnotí jako kritický problém. Dále uvedl, že v září proběhne schůzka s řediteli 

nemocnic na toto téma a chce jim nabídnout určité řešení. Ředitel Kolouch řekl, že v rámci 

svého IT týmu se snaží najít důvod vzniku těchto situací. Největší problém vidí 

v nekomunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Proto by chtěli, jako první, 

převzít dispečink uzavřených lůžek, který by byl vyvěšen na internetových stránkách. Tímto 

by vznikl přehledný systém, nejen pro všechny občany, navíc by došlo k objektivizování 

spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními. V druhém kroku je snaha posunout lékaře ZZS 

HMP na částečné úvazky do nemocnic. V závěru uvedl, že chtějí vrátit vozidla ZZS HMP, co 

nejblíže hasičským stanicím, nebo nejlépe, aby byly součástí hasičských stanic. A lékaři ZZS 

HMP by měli do budoucna vyjíždět z nemocnic v rámci setkávacího systému, neboli rendez-

vous systému. 
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 Mgr. Prchal – dotazoval se, zda je v plánu nakoupit nomexové uniformy pro záchranáře. 

 Ředitel Kolouch – odpověděl, že nákup nomexových uniforem by byl finančně náročný, proto 

by se chtěl vydat standardní cestou, tzn.: standardní velikosti, možná prodloužený rukáv a 

nohavice a chtěl by se držet toho, co je běžné v jiných evropských městech. 

 Místopředseda Hodek – poděkoval za veškeré informace a nesouhlasí s JUDr. Hrůzou ve věci 

problému při předávání pacientů. Nemyslí si, že je to kritický problém, jak bylo v minulosti 

prezentováno. 

 

usnesení: 

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

červenec 2015 na vědomí.  

 

 hlasování (5 – 0 – 0) 

 

6. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen a červenec 2015 

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

žádného typu událostí nedošlo ke skokovému nárůstu. Obecně platí, že bývá cca 30 výjezdů za 24 

hodin a převažují technické zásahy. Dále informoval o rozsáhlém požáru ve Vysočanech. Při tomto 

požáru vznikl velký vývin zplodin hoření. Odebíraly se vzorky přímo na místě a měření pomocí 

specializované laboratoře ve směru šíření požáru. Vyvrátil informace, které se objevily v médiích, že 

nebyly naměřeny žádné hodnoty. Vysvětlil, že jelikož se jedná o kouř, nachází se v něm jedovaté 

plyny. Důležité však bylo, že nebyly naměřeny nebezpečné hodnoty. Poděkoval MP a PČR za pomoc 

při monitorování šíření kouře. V závěru řekl, že probíhá úzká spolupráce se ZZS HMP při 

projektování nové hasičské stanice v Holešovicích, kde by chtěli mít obě výjezdová stanoviště. 

Stěžejním krokem bude domluva s MHMP ohledně společného financování, jelikož tam bude sídlit 

subjekt Ministerstva vnitra a ZZS HMP. 

usnesení: 

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

červenec 2015 na vědomí.  

 hlasování (5 – 0 – 0) 

 

7. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen a červenec 2015 

Zprávu představil Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP.  

Diskuse: 

 Místopředseda Hodek – vznesl dotaz na stav počtu strážníků u MP HMP. 

 Ing. Šuster – odpověděl, že ke 2. 9. 2015 slouží u MP HMP o 36 strážníků více, než v roce 

2014 ke stejnému datu. Po přijetí všech opatření, se dnes začíná nabírat cca 27 lidí měsíčně. 

Ke konci letošního roku očekávají vyhodnocení, co veškerá opatření přinesla.  Také vyzdvihl 

informaci, že 50 bývalých strážníků, chce opět sloužit v Praze a to samé platí u 70 - ti 

strážníků z okolí Prahy. 

 Mgr. Prchal – pozitivně zhodnotil, že vzrůstá počet postihů za jízdu na červenou. 
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usnesení: 

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

červenec 2015 na vědomí.  

 hlasování (5 – 0 – 0) 

 

Příspěvek na jednání výboru měla Ing. Šenarová z Občanského sdružení „Za naši budoucnost“. 

Dotazovala se na situaci s vývojem kriminality ve vilových čtvrtí týkající se seniorů nad 70 let. 

Ing.  Šenerová obdržela statistiky s vývojem kriminality za rok 2014 a část roku 2015. Další dotaz se 

týkal řešení dopravní situace po otevření tunelu Blanka. Předseda Štěpánek odpověděl, že 

problematiku tunelu Blanka bude dále řešit dopravní výbor.  

 

8. Zpráva SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen a červenec a srpen 2015 

Zprávu představil Mgr. Bohdan Frajt, ředitel SS HMP. Na úvod řekl, že přes léto probíhaly provozní 

zkoušky, spolupráce se složkami IZS, prezentace spojené s činností SS HMP a spolupráce s MHMP. 

Ocenil spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů Praha 1, zejména v rámci příměstského tábora, 

na kterém se SS HMP podílela. Dále řekl, že úzce spolupracují s Ochranou službou Policie ČR, kdy 

SS HMP zajišťovala odtahy v rámci mezinárodních návštěv a také SS HMP zajišťuje řadu sportovních 

akcí, jako např.: Birell běh, triatlon a další. 

Diskuse: 

 Mgr. Prchal – uvítal by, kdyby členové výboru dostávali pozvánky na akce, které pořádá SS 

HMP. 

 Mgr. Frajt – odpověděl, že by si dovolil pozvat členy výboru do úkrytu CO dle jejich výběru.  

 

 

usnesení: 

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

červenec a srpen 2015 na vědomí.  

 hlasování (5 – 0 – 0) 

 

 

9. Různé 

 Busking 

Slovo si vzal místopředseda Hodek. Konstatoval, že problém buskingu (pouličního umění) je velký 

problém, zejména na Praze 1. V minulosti bylo zapotřebí, aby vznikl nástroj, kterým by mohl být 

busking regulován a postihován. Vznikla vyhláška a nyní Praha 1 přišla s její novelou. Místopředseda 

Hodek uvedl, že bylo otevřeno připomínkového řízení. Připomínky Prahy 1 vychází z každodenních 

zkušeností, které s buskingem mají. Dále řekl, že po vypořádání připomínek s Mgr. Ludvíkem Klémou 

a ředitelkou Novakovou, existuje rozpor obsahující 3 body, které by Praha 1 chtěla prodiskutovat. 
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Rozpor:  

1) Pouliční umělecká veřejná produkce (dále jen „PUVP“) je zakázána provozovat před vchody do 

budov či obchodů nebo v místech, kde by se bránila volnému průchodu.  

 Tento bod je v doporučení, ale Praha1 chce, aby toto ustanovení bylo zakotveno ve vyhlášce. 

 

2) Zákaz PUVP v akustické formě 50 metrů v ulicích přiléhajícím k ulicím, kde je akustická produkce 

zakázána. 

 Tento bod je na diskusi, jelikož bylo navrhováno 10 m, ale Praha 1 navrhuje 50 m, z důvodu, 

aby plochy přiléhající k ulicím, kde je busking zakázán, nebyly zneužívány. 

3) Provozovatel PUVP nesmí při výkonu produkce zabírat plochu větší než 1m
2
. 

 Praha 1 žádá, aby byl jasně vymezen počet buskerů. 

Místopředseda Hodek dále řekl, že tento návrh novely vyhlášky bude probírat legislativní výbor a 

výbor kulturní, dříve, než to půjde do zastupitelstva. Místopředseda Hodek žádá výbor o podporu 

k této novele vyhlášky.  

Diskuse: 

 Zastupitel Ferjenčik – řekl, že vyhláška v předkládané podobě je mnohem restriktivnější, než 

navrhoval kulturní výbor. Nemyslí si, že je třeba zpřísňovat pravidla a také, aby tyto pravidla 

platila pro celou Prahu. Navrhuje, aby vyhláška pro Prahu 1 byla odlišná od vyhlášky platnou 

pro celou Prahu, tzn.: vymezit přísnější pravidla, např.: pro pražskou památkovou rezervaci.  

 Mgr. Prchal – souhlasí s návrhem novely vyhlášky.  

 Ing. Lébl – dotazoval se, co platí v §5, odstavec 2, kde je 25 m a u připomínek je 50 m. 

 Místopředseda Hodek – odpověděl, že v tomto bodu je stále rozpor a hledá se dostatečná 

vzdálenost, která by tuto vyhlášku nedovolila obejít. Dále reagoval na zastupitele Ferjenčika, 

s tím, že děkuje za návrh, který prezentoval. Existují vyhlášky, které mají své přílohy, a ty 

platí v jednotlivých MČ. Dále řekl, že tento návrh novely vyhlášky půjde osobně prezentovat 

do kulturního výboru a legislativního výboru. Dotazoval se ředitele Šustera, co si myslí o 

vzdálenosti, která by měla v novele vyhlášky být. 

 ředitel Šuster – odpověděl, že tyto tři body, které zde byly prezentovány, probere s 

odpovědnými osobami a zašle stanovisko místopředsedovi Hodkovi. 

V 17:20 odešli člen výboru Lébl a radní Hadrava z jednání výboru. 

 JUDr. Hrůza – vznesl dotaz, jak je busking vymezen v jiných evropských městech a zda 

proběhla komunikace i se zástupci buskerů. 

 Místopředseda Hodek – odpověděl, že se zástupci buskerů komunikovali. Co se týče 

evropských měst, tak Praha i po přijetí vyhlášky bude benevolentnější k regulaci a postihům 

buskingu. V jiných městech je busking řízen tak striktně, že buskeři musí mít povolení, které 

je časově omezeno a zpoplatněno. K této problematice proběhla i osobní jednání ve Vídni a 

Bratislavě. Na závěr poděkoval, že členové výboru vzali tuto zprávu na vědomí a požádal o 

podporu na zastupitelstvu. 

Předseda Štěpánek na závěr informoval členy výboru, že je bude kontaktovat jeho asistent Jakub Ježek 

ohledně termínů jednání výboru na říjen 2015 – leden 2016.  
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 Další jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP se uskuteční 14. 10. 2015 od 17,00 hodin na 

MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, č. dv. 349. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová     

Za správnost:  JUDr. Ivan Hrůza 

Tajemník:        Bc. Josef Macháček 

  

 

 

 

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 

Předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 

 


