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Zápis z 5. jednání Výboru pro legislativu a bezpečnost ZHMP  
(dále jen VLB) 

 
 
Datum a místo konání:  18. května 2011, zasedací místnost KŘ Policie hl. m. Prahy, 
    Kongresová 2, Praha 4 
Přítomni:    dle prezenční listiny 
 
Jednání výboru zahájil v 16:18 předseda výboru JUDr. R. Blažek v počtu 7 členů. Přivítal 
přítomné, poděkoval řediteli KŘ Policie za umožnění uspořádat jednání  VLB v prostorách 
KŘ Policie hl. m. Prahy a po skončení jednání navštívit OS. Poté přistoupil k prvnímu bodu 
jednání.  
 
1. Program jednání 
Program jednání byl schválen. 
 
Usnesení: 
VLB schvaluje navržený program pátého jednání. 

                  hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

2. Kontrola zápisu ze 4. jednání VLB 
Nebyly vzneseny žádné připomínky k zápisu. 
 
Usnesení:  
VLB schvaluje beze změn zápis ze čtvrtého jednání. 

                 hlasování: 7 pro – 0 proti –  0 zdržel se 
 

3. Plnění úkolů 
      -      návrh nového znění zákona o regulaci prostituce 
Informaci podal v zastoupení pana primátora JUDr. Koláček. Představil materiály, které 
členové výboru obdrželi před jednáním výboru - úprava prostituce v zahraničí, vývoj právní 
úpravy prostituce na MHMP.  
Pan předseda vyjádřil nespokojenost s předloženými materiály s tím, že neodrážejí požadavky 
VLB vyjádřené v usnesení. Není např. zapracován závazkový vztah – problémové oblasti 
závazkového vztahu. Měla by vzniknout pracovní skupina, která by se touto problematikou 
zabývala. 
Následná diskuse se týkala problematiky závazkového vztahu - problémových oblastí 
v závazkovém vztahu. Pan předseda ukončil diskusi a navrhl přesunout problematiku regulace 
prostituce na červnové jednání s tím, že požádá pana primátora o osobní účast na jednání 
VLB a stanovisko, zda se touto problematikou bude chtít hl. m. Praha dále zabývat.  
 
Usnesení: VLB ukládá panu primátorovi předložené materiály dopracovat a předložit na 
červnové jednání VLB.  

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

-  systém varování a vyrozumění obyvatelstva 
Zprávu přednesl s odvoláním na předem zaslané materiály ředitel OKŘ Beran. Praha vytváří 
svůj vlastní autonomní systém varování a vyrozumění obyvatelstva. HZS hl. m. Prahy 
spravuje rotační sirény, které jsou ve vlastnictví státu. HZS se však potýká s nedostatkem 
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peněžních prostředků, které sotva stačí na jejich údržbu, nikoliv však na obnovu. Stávající 
sirény jsou zastaralé. 
Pan předseda navrhuje, aby VLB odsouhlasil vizi budování systému vyrozumění a varování 
obyvatelstva, ale v této podobě je koncepce zpracována nedostatečně,  a proto požaduje ji 
doplnit a předložit na další, červnové jednání VLB. 
 
Usnesení: 
VLB ukládá řediteli OKŘ dopracovat koncepci  a předložit ji na červnové jednání VLB. 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

- návrh odpovědi panu O. Noskovi – pan předseda požádal o odložení tohoto bodu na 
červnové jednání.  
 
Usnesení nebylo učiněno. 
 
4. Novela zákona č. 131/2000Sb. o hlavním městě Praze 
Písemné podklady nebyly k tomuto bodu jednání zpracovány. Informaci přednesl 
v zastoupení pana primátora JUDr. Koláček. Informoval přítomné o vzniku pracovní skupiny 
k úpravě Statutu hl. m. Prahy, kterou ustanovil pan primátor.  
Blažek: pokud má být novela zákona o hl. m. Praze přijata v r. 2014, znamená to, že 
nejpozději v roce 2012 musí být hotova. Musí být stanoven harmonogram postupu a okruh 
témat, která mají být řešena. 
Vašíček: požaduje znát harmonogram a okruhy témat, kterými se bude PS zabývat. Jak jsou 
řešena města Vídeň, Berlín – srovnávací analýza. 
 
Usnesení: VLB žádá pana primátora, aby na zářijovém zasedání VLB předložil 
harmonogram a okruhy témat, kterými se bude zabývat pracovní skupina pro úpravu 
Statutu hl. m. Prahy  včetně srovnávací analýzy.  

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 
 
 
5. Informace o kamerových systémech (dále jen KS) DP hl. m. Prahy 
Prezentaci obdrželi členové elektronicky před jednáním výboru. Pan předseda uvedl, že tento 
bod zařadil do programu na základě polemiky médií o kamerovém systému DP. Informace 
k tomuto tématu podal v zastoupení GŘ Dvořáka bezpečnostní ředitel Dr. Fedorko.Uvedl, že 
kamerový systém DP nebyl do r. 2004 koncepčně řešen. Nyní zahrnuje 2 okruhy - vlastní 
kamerový systém a elektronické zabezpečovací systémy (ochrana objektů, požární systémy). 
Vašíček: média uváděla, že DP připravuje takový KS, který při vstupu do metra zaznamená 
obličeje. 
Fedorko: je to nešťastné vyjádření, takový záměr, který uvedla média není.  Zákon to ani 
nepřipouští. 
Blažek: DP je organizací hl. m. Prahy, zavedení takového systému by muselo schválit ZHMP. 
Manhart: je možné zaslat pro členy výboru vnitřní předpis pro použití tlačítka TÍSEŇ 
v autobusech ? 
Fedorko: ano, je možné ho poskytnout. 
 
Usnesení:  
VLB bere na vědomí informaci DP o kamerovém systému včetně vysvětlení médii citované 
informace o monitorování osob při vstupu a výstupu z metra.  
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VLB žádá DP, aby VLB čtvrtletně předkládal zprávu o bezpečnosti cestujících v MHD.  
VLB žádá pololetně na jednání VLB předkládat  informaci o MKS. 

                 hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 
 
 
 
 
6. Tisky R – 3999 a R – 4007 
Členové výboru odbrželi předkládané tisky v elektronické podobě před jednáním výboru.  
K tisku R-3999 pan předseda doplnil, že nově si může místní poplatek ze vstupného upravit 
na svém území každá MČ sama. 
  
Usnesení: 
VLB bere na vědomí a nemá připomínek k návrhu OZV o místním poplatku ze vstupného. 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 
Tisk R – 4007 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na r. 2011 
v kap. 07 
 
VLB bere na vědomí tisk R – 4007 a nemá připomínek k předkládanému tisku. 

hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

 
 
7. Zpráva o bezpečnostní situaci v hl. m. Praze za duben 2011 
7a/ KŘ Policie ČR 
Zprávu přednesl  ředitel KŘ PČR plk. Vondrášek. Zprávu, která byla rozdělena do dvou částí 
obdrželi členové výboru písemně.  
 
Kriminalita – v hl. m. Praze je zaznamenáván pokles nápadu TČ, za poslední čtyři měsíce  
došlo meziročně k poklesu o 5%. Rostou krádeže a vloupání. Je třeba klást důraz na prevenci. 
KŘ PČR startuje 24. 5. spolu s MP hl. m. Prahy  kampaň zaměřenou na rizikové lokality.  
 
Nehodovost:  nárůst  v počtu usmrcených osob - srážky chodců s tramvajemi. Probíhá kampaň 
s DP. 
Diskuse: 
 
Vašíček: dotaz na postup při vyšetřování korupce 
Hána: děkuje za kampaň, při které jsou chodci informováni, že nemají přednost před tramvají. 
 
7b./ MP hl. m. Prahy – písemnou zprávu doplnil ředitel MP Kotrouš. Výsledky nevybočují 
z běžného rámce činnosti. Roste počet osob zachycených s hladinou alkoholu nad 2%o.  
 
7c/ HZS hl. m. Prahy  
Předloženou písemnou zprávu doplnil D. Gosman. Zhodnotil měsíc duben jako relativně 
klidný, mírný nárůst požárů. Poděkoval ředitelům ZZS, MP a KŘ Policie hl. m. Prahy za 
součinnost a kvalitně odvedenou práci při nehodě autobusu.  
Dále informoval, že probíhá vyhodnocování preventivní akce „Hasík“. 
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Jednání opustil pan zastupitel Slezák. 
 
 
7d/ ZZS hl. m. Prahy 
Písemnou zprávu doplnil  ředitel ZZS Schwarz.  
 
 
Usnesení: 
VLB bere na vědomí zprávy bezpečnostních složek (PČR, MP, HZS, ZZS hl. m. Prahy) za 
měsíc duben v hl. m. Praze.  

           
hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 
8. Plán termínů na 2. pololetí r. 2011 
Pan předseda seznámil přítomné s termíny jednání VLB, které jsou jako v 1. pololetí navrženy 
vždy na středu, týden před jednáním ZHMP od 16:00 hod. V případě potřeby navrhuje svolat 
mimořádné jednání VLB během měsíců července a srpna. 
 
Usnesení: 
VLB schvaluje navržené termíny jednání. V případě potřeby bude svoláno mimořádné 
jednání během měsíců července a srpna. 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 
 
9. Různé 
V bodě Různé se nikdo nepřihlásil a pan předseda Blažek jednání VLB v 17:35 hod. ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: I. Němcová 
 
 
 
 
 
 
Ověřil:    JUDr. Rudolf Blažek – předseda výboru    
                  
 
 
     
    Petr Hána – ověřovatel zápisu 
 
 
                
 




