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Zápis z 3. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 

Termín: 18. 3. 2015 od 16,00 h do 18,00 h 

Místnost: č. 430, Nová Radnice, Mariánské náměstí 

Přítomni a hosté: dle prezenční listiny 

 

Výbor je usnášeníschopný. 

 

1. Program 3. jednání Výboru pro bezpečnost 

Předseda Štěpánek navrhl, aby informace Bc. Josefa Macháčka o zabezpečení budov MHMP byla 

zařazena do programu po projednání materiálů radního Libora Hadravy. Program byl s touto změnou 

odsouhlasen přítomnými členy. 

 

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

Radní Hadrava předložil výboru dva tisky.  

Tisk R-17069 k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy se zabývá 

napojením pěti mateřských škol a jednoho objektu státní správy na PMS tak, aby případný zásah MP 

mohl být co nejrychlejší.  

Tisk R-17194 k objednávce metodické a poradenské podpory zavádění systémů řízení bezpečnosti 

informací a řízení kontinuity činností MHMP od Ing. Richarda Michálka. 

Diskuse: 

 JUDr. Hrůza – dotazoval se k tisku R-17194 zda na MHMP není odborník na uvedené 

systémy řízení.  

 Bc. Macháček – odpověděl, že na odboru OIM je pracovník věnující se této oblasti, ale není 

v silách jednoho člověka systémy zavést a zpracovat veškerou dokumentaci plánů obnovy 

klíčových činností Magistrátu.  

 Ing. Hujová – dotazovala se k tisku R-17069 na základě čeho jsou zařazovány mateřské školy 

na poplachový monitorovací systém.  

 Kousal - odpověděl, že školy a instituce jsou do návrhu zařazeny na základě vlastních žádostí. 

 Ing. Šuster – doplnil, že nyní je v tomto systému kolem 860 objektů. Jsou to školská zařízení, 

městské úřady, knihovny a další zařízení. 

Ing. Hujová požádala o databázi objektů z Prahy 3 zařazených do systému. Radní Hadrava navrhnul, 

aby Ing. Šuster předložil formou informace na příští zasedání výboru seznam všech objektů 

napojených na poplachový monitorovací systém HMP.  

Radní Hadrava dále seznámil členy výboru s částí přípravy ke změně zákona č. 361/2000 Sb., 

o  provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Přesněji se týká problematiky 

provozu segwayů v ulicích Prahy. Radní Hadrava vysvětlil, že z navrhované změny zákona 

z Ministerstva dopravy (dále jen MD) vyplývá, jako jediná možnost jak omezit segwaye, je svislým 

dopravním značením, kde je jasně dán zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou – segway.  
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Diskuse: 

 Předseda Štěpánek – omluvil JUDr. Krobovou Hášovou z jednání výboru, dále dodal, že 

změnu, kterou navrhuje MD, staví chodce a cyklistu do stejné roviny a vysvětlil, že ve světě 

existují dva modely užívání segwayů. První model je takový, kdy je segway považován za typ 

vozidla určený pro soukromé komunikace a druhý model, který je v podstatě středoevropský, 

kdy má segway stejný statut jako elektrokolo (v ČR jízdní kolo) a může se pohybovat po 

cyklostezkách, silnicích. Dále řekl, že v Praze se tato problematika nemůže řešit vyhláškou, 

ale může se to řešit zákazovými tabulemi např.: zákazovou značkou při vjezdu do památkové 

rezervace.  

 Radní Hadrava - zastává názor, že segway nemůže splňovat parametry stanovené pro jízdní 

kolo a jelikož nemá stejnou rychlost jako chodec, nesmí se pohybovat po chodnících.  

 Mgr. Prchal – usoudil, že tato změna zákona neřeší tuto problematiku a nevidí reálnou 

možnost, jak posuzovat rychlost segwayů.  

 MUDr. Schwarz - podotkl, že se jedná o snahu se zbavit segwayů, a je možné, že na řadu 

přijdou např. elektrokola nebo koloběžky. 

 Ing. Šuster – poznamenal, že tento problém se řeší dva roky, protože změna novely zákona je 

dlouhý proces. Jeho názor je, že jízda na segwayi podle předloženého návrhu je nepostižitelná, 

nevynutitelná a rozhodnutí je tím pádem spíše politické. 

Předseda Štěpánek navrhl, že vzhledem k rozběhnuvší se diskuzi by mohla být ustanovena pracovní 

skupina, která by se problematikou segwayů zabývala. Skupina by navrhla řešení za hlavní město 

Prahu a poté by se rozhodlo, jakou cestou (formální, neformální, mediální) segwaye řešit. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP nepřijal usnesení doporučit přijetí materiálu R-17194 ke schválení. 

hlasování (1 – 0– 6) 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje přijetí materiálu R-17069 ke schválení. 

hlasování (6 – 0– 1)  

 

V 16.20 přišel na jednání výboru Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

 

3. Prezentace Bc. Macháčka k zabezpečení budov Magistrátu hl. m. Prahy 

Bc. Macháček, pověřený řízením odboru stručně přiblížil vznik a rozsah působnosti Odboru ochrany 

informačních systémů a infrastruktury Magistrátu (dále jen OIM), hlavní cíle OIM a fungování 

Jednotného bezpečnostního systému. V další části prezentace Bc. Macháček přistoupil k detailnějšímu 

popisu zabezpečení budov Magistrátu hl. m. Prahy. Jako pilotní projekt byla vybrána budova 

v Charvátově ulici, kde již došlo ke stavebním úpravám a v nejbližší době po zprovoznění turniketů a 

nastavení nezbytných procesů pro zvýšení fyzické bezpečnosti dojde ke zlepšení ochrany zdraví a 

života úředníků, ale i majetku. Dále Bc. Macháček na pláncích objektu Nová Radnice vysvětlil způsob 

uzavření této budovy.  U hlavního vchodu vznikne prostor recepce s turnikety a bezpečnostním 

rámem. Recepce bude sloužit pro zaměstnance i pro odbavení návštěv, s rozdílem, že návštěvy, které 

jsou očekávané či objednané projdou bezpečnostním rámem z důvodu zjištění, zda nepronášejí do 

budovy Magistrátu v rozporu s provozním řádem budovy nějaké zbraně. Zadní vchod do budovy bude 
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sloužit zejména pro handicapované osoby, ale také pro zaměstnance a zastupitele. Dále Bc. Macháček 

uvedl, že prezentované projektové řešení je kompromisem mezi stavebními úpravami, požárně 

bezpečnostními požadavky a požadavky odborníků památkové péče. Bc. Macháček dále seznámil 

členy výboru s plánovanou optimalizací vstupu do Škodova paláce. Uzavření přízemí tohoto objektu je 

vzhledem ke stavebnímu řešení těžko realizovatelné. V minulosti byla snaha o omezení vstupu do 

prvních a vyšších pater po úpravě chodbových dveří. V současné době by to však bylo časově a 

organizačně náročnější. 

 

Diskuze: 

 JUDr. Hrůza – dotázal se na fáze zabezpečení budov včetně načasování a ceny. Podotkl, že 

lidé by měli mít k úředníkům a politikům samosprávy, co nejsvobodnější přístup. Dále měl 

připomínku, že u uzavření budov Magistrátu hl. m. Prahy musí jít o kompromis mezi 

otevřeností vůči veřejnosti a bezpečností, tedy o vyvážení míry rizika a rozsahu opatření. 

Navrhl tuto problematiku postoupit k politické debatě. 

 Bc. Macháček - odpověděl, že k realizaci dojde v co nejkratší době, a to v létě 2015, v plném 

provozu budou opatření od 1. 9. 2015. Cena je vzhledem k rozsahu opatření adekvátní, jedná 

se o cca 12 milionů.  

 Mgr. Prchal – nemá zásadnějších námitek, až praxe ukáže, jak systém zabezpečení bude 

fungovat. Potenciální problém vidí při zasedání Zastupitelstva HMP v omezování přístupu 

veřejnosti, kdy se do budovy bude chtít dostat větší počet lidí.  

 Radní Hadrava – podotkl k věci zasedání Zastupitelstva HMP, že nepůjde rozhodně o 

omezování občanů. Stejným způsobem funguje systém návštěv např. u soudů nebo na 

ministerstvech, kdy musí návštěvníci projít bezpečnostní kontrolou. Co se týče návštěv např. u 

radních, ty budou fungovat na stejném principu, jako je tomu nyní. Občané si budou schůzky 

domlouvat na recepci, čili nebudou odcházet s nepořízenou. Radní Hadrava zdůraznil, že bude 

prosazovat bezpečnost úředníků a zastupitelů napříč celým Magistrátem. 

 Ing. Lébl – jako prioritu vidí bezpečnost úředníků a zastupitelů. Uvedl, že minulý týden na 

zastupitelstvu MČ Prahy 4 byl verbálně napaden. Tato situace se může opakovat, a proto se to 

musí systémově řešit. 

 Štěpánek Jaroslav – souhlasí s argumenty kolegů, MHMP se musí přizpůsobit měnícím se 

bezpečnostním hrozbám a souhlasí jednoznačně se zabezpečením budov MHMP. Nelíbí se 

mu, že se i večer po budově pohybují neznámé osoby. 

 Doc. Svoboda – poukázal, že má jít především o kvalitu zabezpečení ve vztahu k dispozicím 

budov a např. požární ochraně, evakuaci atd., dále upozornil na kvalitu personálu na recepci, 

která bude filtrovat návštěvy. Nesmí tam docházet k větším zdržením. Doc. Svoboda má 

obavy, aby nedošlo k vynaložení finančních prostředků zbytečně, protože se návštěvy po 

projití recepcí budou moci pohybovat po budově bez kontroly a v úřednících a zastupitelích 

bude vybudován falešný pocit bezpečí.  

 MUDr. Schwarz – v této souvislosti upozornil, že budova ZZS HMP a MP HMP v Korunní 

ulici není vůbec zabezpečená. Není tam zaveden žádný monitoring osob u vstupu do budovy. 

 Ing. Šuster – MP HMP má v plánu se Správou služeb HMP zabezpečení vstupů do objektů 

ZZS a MP V Korunní ulici, již v tomto roce. 

 Štěpánek Jaroslav – uvedl příklad Izraele, kde jsou ve všech veřejných budovách monitorovací 

systémy. Připojuje se k zabezpečení Nové Radnice. 

 Bc. Macháček – dále řekl, že navržené řešení je kompromisní, které výrazně zvýší fyzickou 

bezpečnost v celé budově a pokud v budoucnu dojde k politickému rozhodnutí přijmout 

nákladnější a technicky náročnější variantu, která bude splňovat veškeré bezpečnostní 

standardy, pak nynější investice do tohoto projektu budou využity i v budoucnu, takže nedojde 

k  plýtvání finančních prostředků.  

 Doc. Svoboda – vyjádřil skepsi ke kompromisním řešením, ze zkušenosti se bude muset 

přistoupit i k druhému kroku, což je monitoring pohybu návštěv poté, co projdou recepcí a 

bezpečnostním rámem.  
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 Předseda Štěpánek – ukončil a poděkoval za diskusi s tím, že se na politické rovině v blízké 

časové době bude v debatě dále pokračovat. 

 

4. Zpráva Odboru bezpečnosti a krizového řízení HMP 

Zprávu představil Mgr. Eduard Dvořák, specialista krizového managementu, který omluvil 

nepřítomnost ředitele BKR MHMP Ing. Josefa Juránka. Prezentaci statistiky činnosti Operačního 

střediska krizového štábu HMP za rok 2014 provedl Mgr. Daniel Barták, specialista záchranného 

bezpečnostního systému. Mgr. Barták upozornil především na celkový počet událostí za rok 2014, 

kterých je 1025 z cca 30 000 informačních toků přijatých operačním střediskem. Dále poukázal na 

fakt, že na operačním středisku slouží jeden člověk, který drží stálou službu. V závěru zmínil 

výslednou tabulku v předloženém materiálu, ve které jsou všechny významné události loňského roku, 

např. cvičení Blackout, maratony, rozsvícení vánočního stromu atp. 

Diskuze: 

 Mgr. Prchal – dotazoval se, zda došlo oproti předchozím letům k nárůstu informačních toků.  

 Mgr. Barták – odpověděl, že k nárůstu nedošlo, tendence je podobná, výjimkou byl rok 2013, 

kdy bylo zaznamenáno větší počet oznámení během jednoho měsíce z důvodu povodní. 

 

V 17.18 odešel z jednání výboru Štěpánek Jaroslav. 

 

5. Zpráva Policie České republiky za leden a únor 2015 

Zprávy o trestné činnosti za leden a únor 2015 představil plk. Ing. Zdeněk Bezouška, náměstek 

ředitele krajského ředitelství pro vnější službu. Plukovník Bezouška okomentoval zprávu za leden a 

únor 2015, s tím, že celkově došlo k celkovému poklesu evidovaných TČ, výjimku tvoří TČ 

neoprávněné držení platebních prostředků, kde došlo k mírnému nárůstu.  

Diskuze: 

 Mgr. Prchal – všiml si navýšení počtu případů u TČ neoprávněné držení platebních 

prostředků, zda to znamená krádeže platebních karet.  

 Plukovník Bezouška – odpověděl, že ano a s tím souvisí i padělání a zneužívání platebních 

prostředků, dále uvedl, že v současné době se jedná o celosvětovou problematiku, čili 

pachatelé těchto TČ jsou z celého světa, nejsou pouze z České republiky. 

 

 

6. Zpráva ZZS za leden a únor 2015 

Zprávy představil MUDr. Zdeněk Schwarz, ředitel ZZS HMP. Součástí zpráv byla informace o 

vyúčtování výsledků hospodaření organizace a plnění rozpočtu za rok 2014. Ze závěrečných zpráv 

MUDr. Schwarz upozornil na vyšší čísla u agresivních útoků pacientů na záchranáře a dopravní 

nehodovost. Na druhé straně došlo k poklesu počtu otrav oxidem uhelnatým. Dále MUDr. Schwarz 

uvedl, že trvale narůstají počty volání pacientů, výjezdů a ošetření. Jako příčinu tohoto trendu vidí 

MUDr. Schwarz v nedostatečné funkci primární péče, dále stárnutí populace a také to, že o sebe lidé 

více pečují, což je celosvětovým trendem.  

Diskuze: 

 Mgr. Prchal – zeptal se na důvod poklesu počtu cévních mozkových příhod. 
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 MUDr. Schwarz – odpověděl, že počet CMP se snižuje z důvodu fungující prevence, kdy lidé 

o sebe více pečují (konzumují preparáty s preventivními účinky), ale je i o pacienty lépe 

pečováno z hlediska zdravotního systému. 

 Mgr. Prchal – dotazoval se na nakládání s nevyčerpanými finanční prostředky. 

 MUDr. Schwarz – odpověděl, že finanční prostředky jsou přesunuty do dalšího roku a jsou 

používány na zaplacení pohledávek např. za ošetření cizinců. MUDr. Schwarz poděkoval za 

dostatek finančních prostředků na fungování ZZS HMP pro letošní rok. Finanční prostředky 

budou použity i na benefity zaměstnancům (např. stravenky atd.). 

 

7. Zpráva HZS HMP o bezpečnostní situaci v hlavním městě Praze za leden a únor 2015 

Zprávy představil plk. Ing. Oldřich Klegr, náměstek pro IZS a operační řízení. Plukovník Klegr uvedl, 

že se HZS HMP zúčastnil vyslání humanitární pomoci na Ukrajinu. Ke stále snižujícímu státnímu 

rozpočtu podotkl, že za těchto podmínek je obtížné udržovat hasičské stanice, které jsou majetkem 

Magistrátu HMP. Také plukovník Klegr řekl, že je komplikované čerpat finanční prostředky např. na 

hasičskou techniku z důvodu dlouhého procesu u veřejných zakázek. Ty se mnohdy nestihnou za 

jeden kalendářní rok a pak se finanční prostředky převádějí do dalších let. Na závěr plukovník Klegr 

poděkoval za finanční dar Magistrátu HMP související s pořízením techniky pro zásah v tunelu 

Blanka. 

V 17.30 přišli na jednání výboru Hodek Daniel a JUDr. Krobová Hášová. 

 

Diskuze: 

 Mgr. Prchal – pozastavil se nad částkou za pořízení techniky pro zásahy v tunelu Blanka, která 

činí přes 30 mil. Kč. Dotazoval se na pojem speciální technika pro tunely. 

 Plukovnik Klegr – odpověděl, že se jedná např. o speciální dýchací přístroje vhodné do tunelu. 

Upozornil, že peníze na techniku pro zásahy v Blance budou využity i při jiných zásazích. 

 

 

8. Zpráva o činnosti a hospodaření MP HMP  

Zprávy přednesl Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Ředitel Šuster uvedl, že dochází k nárůstu počtu 

odhalených přestupků, což znamená, že se činnost MP zlepšuje. V měsíci lednu to bylo skoro o 13% a 

v měsíci únoru dokonce o 30% více než tomu bylo v loňském roce v počtu odhalených přestupků. Ke 

zprávě o hospodaření ředitel Šuster řekl, že úspory za loňský rok byly 235 mil. Kč, kdy se část 

převedla do rozpočtu na rok 2015, část byla spotřebována pro účely MP a část se vrátila do rozpočtu 

Magistrátu HMP. 

Diskuse: 

 Mgr. Prchal – pozitivně hodnotí, že finanční prostředky získané úpravou rozpočtu MP jsou 

vynakládány na platy strážníků. Dále si všiml, že ve statistikách stoupají počty napadených 

strážníků MP. 

 Ing. Šuster – sdělil, že se vedou statistiky počtu útoků na veřejného činitele, od 1. 4. 2015 se 

zvyšuje rizikový příplatek na úroveň rizikového příplatku pobíraného příslušníky PČR, a to ze 

4 na 6 tis. Kč. 
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 Hodek – omluvil se za pozdní příchod. Ocenil, že se daří nábory do řad strážníků MP. Měl 

otázku, zda se chystá posílení hlídek v určitých lokalitách stejně jako v loňském roce 

v souvislosti se začínající turistickou sezónou.  

 Ing. Šuster – odpověděl, že se připravuje řada opatření i ve spolupráci s PČR. Nebude se 

jednat o dopravní opatření, ale o zvýšení výkonu služby v dané lokalitě. 

 Hodek – také souhlasí, aby byl zvýšen počet hlídek v ulicích. 

 Ing. Šuster – doplnil, že by se mělo jednat o skupiny strážníků, které budou procházet danými 

lokalitami a řešit jednotlivé porušení vyhlášky zákona o přestupcích v daném místě a čase i ve 

spolupráci s PČR. Dále vyzdvihl fakt, že se konečně otočil poměr přijatých a odchozích 

strážníků, tedy více strážníků je přijímáno, než odchází. Zároveň, ale upozornil na blížící se 

prosinec 2015, kdy se očekává odchod asi 100 strážníků, kteří nebudou splňovat kvalifikační 

požadavky na vzdělání.  

 

 

9. Zpráva SS HMP  

Zprávy přednesl Libor Kousal, provozní náměstek ředitele. Kousal vyzdvihl, že SS HMP, vykonávala 

činnost s přípravou a odvozem humanitárního materiálu pro oblasti postižené válkou na Ukrajině.  

Výbor pro bezpečnost bere všechny souhrnné zprávy na vědomí. 

 

 

10. Různé 

Pan Hodek sdělil, že z loňského roku ze zasedání Zastupitelstva HMP zůstaly k projednání dva návrhy 

vyhlášek. První je novelizace vyhlášky o tzv. buskingu a druhý návrh vyhlášky Prahy 1 o omezení 

otevírací doby v určitých dnech, lokalitách a ulicích. Pan Hodek požádal o projednání těchto návrhů 

vyhlášek na výboru. 

 

Diskuse:   

 JUDr. Krobová Hášová – podotkla, že otázka buskingu se má řešit na Výboru pro 

kulturu. 

 Předseda Štěpánek – rozhodl, že diskuse o návrhu vyhlášek bude zařazena do příštího 

programu jednání Výboru pro bezpečnost. Zdůraznil, že je zapotřebí širší diskuse i 

s jinými výbory. 

 Ing. Lébl – chtěl by otevřít diskusi o bezpečnosti zastupitelů a jakým způsobem 

systémově nastavit opatření při zasedání Zastupitelstva MČ, zmínil možnost spolupráce 

s  MP. 

 Ing. Šuster – podle jeho názoru je automatické vázání strážníků na zasedání 

Zastupitelstev MČ plýtvání lidskou silou, když je možné zavolat na 156 a nejbližší hlídka 

je zpravidla na místě v řádu minut. Také řekl, že trvalá přítomnost strážníků na zasedání 

Zastupitelstva MČ nebyla nikdy požadována. 

 Předseda Štěpánek – reagoval na téma bezpečnosti na zasedání Zastupitelstva MČ, 

v návaznosti na verbální útok ze Zastupitelstva Prahy 4, již hovořil s ředitelem obvodního 

ředitelství MP Prahy 4 Mgr. Reném Štýbrem a celou věc projednali. Byla připravena 

opatření pro další jednání. 

 Ing. Hujová – ocenila MP, MP vychází vstříc potřebám radnice, např. každé ráno a 

odpoledne hlídají přechody u školských zařízení. 
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Další jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP se uskuteční 15. 4. 2015 od 16,00 hodin na MHMP, 

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

 

 

 

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová     

Za správnost:  JUDr. Ivan Hrůza 

Tajemník:        Bc. Josef Macháček 

  

 

 

 

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 

Předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 


