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Zápis z 8. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 

Termín:  14. 10. 2015 od 17,00 h do 18, 00 h 

Místnost:  č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 

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

Ing.  Antonín Lébl, Mgr. Ondřej Mirovský, M. EM, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, 

CSc., Jaroslav Štěpánek  

Stálí hosté:   Mgr. Ludvík Klema – náměstek pro výkon služby MP HMP, MUDr. Petr Kolouch – 

ředitel ZZS HMP, plk. JUDr. Ivan Smékal – náměstek ředitele krajského ředitelství 

pro službu kriminální policie a vyšetřování, plk. Ing. Roman Hlinovský – ředitel HZS 

HMP, Mgr. Bohdan Frajt – ředitel SS HMP 

Hosté:   Mgr. Daniel Barták – RED MHMP, Ondřej Profant – člen ZHMP (Piráti) 

  

Výbor je usnášeníschopný. 

1. Úvodní slovo 

Předseda Štěpánek zahájil v 17.00 hod. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP. Na úvod přivítal členy 

výboru i hosty a dále seznámil členy výboru s programem jednání.  

Program 8. jednání Výboru pro bezpečnost 

Program jednání byl bez připomínek odsouhlasen přítomnými členy. 

hlasování (5 – 0 – 0) 

Ověřovatel zápisu 

Předseda Štěpánek určil ověřovatelem zápisu z tohoto jednání výboru Ing. Antonína Lébla. 

Kontrola zápisu 

Zápis ze 7. jednání Výboru pro bezpečnost byl bez připomínek odsouhlasen přítomnými členy. 

 

V 17:10 přišel na jednání výboru Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM. 

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

Předseda Štěpánek uvedl, že TISK R – 18999 k záměru odboru bezpečnosti na realizaci veřejné 

zakázky s názvem „Zvýšení spolehlivosti Městského rádiového systému TETRA hl. m. Prahy – 

2.  etapa“, který byl rozeslán, se nebude na tomto jednání výboru projednávat. Radní Hadrava požádal, 

aby byl tento TISK stažen z projednávání na výboru, jelikož by mělo nejdříve dojít k projednání 

TISKU napříč politickými kluby. 

Radní Hadrava předložil výboru jeden tisk. 

TISK Z – 3630 k uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0704, §5311 – záležitosti bezpečnosti a 

veřejného pořádku. Tento TISK se týká dofinancování prevence kriminality a obsahuje granty pro 
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městské části (dále jen „MČ“) a příspěvkové organizace MČ. Peníze se rozdělují z celkové částky 

297  tis. Kč.  

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje přijetí materiálu Z – 3630 ke schválení. 

 hlasování (7 – 0 – 0) 

Předseda Štěpánek dále otevřel diskusi k TISKŮM do Rady HMP, které jsou na výboru pro informaci. 

Jedná se o TISK R – 19361 k návrhu na přidělení účelové neinvestiční dotace SH ČMS – Městské 

sdružení hasičů hl. m. Prahy, TISK R – 19013 k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské 

policie hl. m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou MČ Praha 6 a navýšení limitu na platy o účelovou 

dotaci poskytnutou MČ Praha 6, TISK R – 19417 „Dodávka radiostanic do vozidel Městské policie 

hl.  m. Prahy“ a TISK R – 19413 „Dodávka výstražných světelných a zvukových zařízení pro vozidla 

Městské policie hl. m. Prahy“. Diskuse k těmto materiálům neproběhla. 

 

3. Návrh nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru 

Předseda Štěpánek na úvod řekl, že návrh nařízení vznikal několik měsíců. Návrh byl porovnáván 

s vyhláškou Jihomoravského kraje, kde období sucha přetrvávají nejdéle. K tomuto návrhu dostal 

jednu připomínku. Týká se vágní formulace doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, kdy je 

uvedeno, že její trvání by bylo dáno: 

 zpravidla – chybí fixní zakotvení, kdy nastává doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

 výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu  - chybí aktivní přístup primátora hl. m. 

Prahy (dále jen „HMP“). 

Diskuse: 

 Mgr. Barták – uvedl, že nyní je tento návrh v legislativním procesu hl. m. Prahy. Odbor 

legislativní a právní Magistrátu chce do nařízení zařadit buď Český hydrometeorologický úřad 

(dále jen „ČHMÚ“) nebo primátora HMP, nikoli obě varianty. Mgr. Barták se přiklání 

k primátorovi HMP, jelikož platnost výstrahy ČHMÚ je podkladem pro rozhodnutí primátora 

HMP. Dále poukázal na problém se zákazem používání pyrotechnických výrobků, jelikož není 

možné zakazovat plošně používání pyrotechnických výrobků. Hrozily by tak žaloby na hl.  m.  

Prahu. Pokud jsou to pyrotechnické výrobky 3. a 4. stupně, je nutné, aby měli povolení 

k odpalu od Báňského úřadu, nebo odpovědná osoba musí mít průkaz odpalovače, a ten také 

musí zajistit požární dohled a náležitosti požární ochrany. Proto se navrhne doplnění, že by se 

zákaz týkal pyrotechnických výrobků 1. a 2. třídy.  

 Hodek – seznámil s problémem týkající se povodí Vltavy. Praha je díky Vltavě v jiném 

režimu, a navíc povodí je v právních předpisech týkající se používání pyrotechnických 

výrobků vyňato. Pokud je snaha o zákaz ohňostroje, pak je to obcházeno tím, že se ohňostroje 

střílí z lodí. Proto navrhuje, aby povodí bylo do zákazu míst při zvýšeném nebezpečí vzniku 

požáru také zahrnuto.  

 Mgr. Prchal – připojuje se k názoru místopředsedy Hodka ohledně povodí. Také souhlasí se 

zapojením primátora HMP do vyhlašovacího procesu doby zvýšeného nebezpečí vzniku 

požáru. 
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 Předseda Štěpánek – navrhuje usnesením specifikovat vyhlašovatele a druhým usnesením 

přijmout navrhované nařízení. Dále řekl, že usnesení  Jihomoravského kraje je platné přes 10 

let, a tímto regulují plošně území i pyrotechnické výrobky. A proto by nedělal již žádné 

změny, jelikož to samé usnesení je dlouhodobě funkční. 

usnesení: 

Výbor doporučuje v §4 specifikovat vyhlašovatele „doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“ s tím, 

že tímto úkonem by měl/-a být pověřen/-a primátor/-ka. 

 hlasování (8 – 0 – 0) 

usnesení: 

Výbor doporučuje RHMP navrhované „Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“ přijmout. 

hlasování (7 – 0 – 1) 

 

4. Cvičení „Berounka 2015“ 

Mgr. Barták uvedl, že má k dispozici pouze předběžnou zprávu, jelikož cvičení proběhlo 

10.  října  2015. Proto předseda Štěpánek rozhodl, že se na příštím jednání výboru pro bezpečnost 

bude projednávat finální písemná zpráva z tohoto cvičení. 

 

5. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za srpen a září 2015 

Zprávu představil plk. JUDr. Ivan Smékal, náměstek ředitele krajského ředitelství pro službu 

kriminální policie a vyšetřování. Na úvod řekl, že nedochází k zásadním výkyvům ve vývoji 

kriminality. Pozitivním faktorem je, že došlo k poklesu u většiny druhů kriminality. Mírný nárůst 

zaznamenali pouze u kapesních krádeží, ale ve srovnání s rokem 2014, kdy byl pokles cca o 20%, se 

nejedná o velký problém. Dále uvedl, že za sledované období se zvýšil počet útoků vůči seniorům 

z hlediska majetkové kriminality. Probíhá spolupráce s Policií Středočeského kraje a Ústeckého. Jsou 

vytvořeny skupiny, které se tímto problémem zabývají, a předpokládá se, že dojde k poklesu u tohoto 

druhu majetkové kriminality. 

 

usnesení: 

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

a září 2015 na vědomí.  

 

 hlasování (8 – 0 – 0) 

6. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za srpen a září 2015 

Zprávu představil MUDr. Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP. Na úvod řekl, že statisticky nevykazují 

žádnou odchylku od běžných končících prázdninových a školně začínajících měsíců. Dále upozornil 

na dvě aktuální témata. Tím prvním je intoxikace kysličníkem uhelnatým. Od listopadu 2015 bude mít 
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Praha hyperbarickou komoru. Bude umístěna v nemocnici Na Homolce. Dále se zmínil, že proběhla 

jednání na téma porodnic s pozitivním výsledkem, jelikož všichni přednostové pražských fakultních 

nemocnic jsou nakloněni vstříc potřebám ZZS HMP. Také informoval, že proběhlo cvičení „Pražská 

155“, kterého se účastnily všechny krajské zdravotnické záchranné služby. Tématem byla hromadná 

nehoda. Zhruba za měsíc by mělo být vyhodnocení tohoto cvičení. Na vyhodnocení se podílí 

i  Ústřední vojenská nemocnice. Během celého cvičení nebyla zaznamenána nespokojenost, ani 

organizační, tak ani metodická. Na závěr poděkoval týmu, který celé cvičení organizoval. 

 

usnesení: 

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

2015 na vědomí.  

 

 hlasování (8 – 0 – 0) 

 

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

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

statisticky k drobnému poklesu počtu požárů, naopak mírný nárůst zaznamenali u technických havárií 

a u úniků nebezpečných látek. Nejedná se však o skokový nárůst. Na závěr upozornil na požár, který 

se stal v Libni, kdy při snaze zachránit obyvatelku bytu, došlo k lehkému zranění dvou zasahujících 

hasičů. 

Diskuse: 

 Předseda Štěpánek – vznesl dotaz, zda se suché období v letních měsících statisticky projevilo 

na počtu požárů.  

 plk. Ing. Hlinovský – odpověděl, že proběhl drobný nárůst počtu požárů, ale oproti krajům, 

které mají rozsáhlé lesní porosty, to nebylo nijak dramatické. A dále řekl, že je zásadní mít 

nařízení (podmínky k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru), které 

umožňuje vymáhat určité povinnosti pod hrozbou sankcí. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere zprávu HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za  září 2015 na 

vědomí.  

 hlasování (8 – 0 – 0) 

 

8. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za srpen a září 2015 

Zprávu představil Mgr. Ludvík Klema, náměstek pro výkon služby MP HMP. Uvedl, že meziměsíčně 

roste počet odhalených přestupků kolem 20%, s tím, že většinu tvoří dopravní přestupky. Dále se 

zmínil o větším nárůstu přestupků odhalených automatizovaným systémem pro měření rychlosti. Není 

to z důvodu, že by se na to MP HMP více zaměřovala, ale vždy jednou za půl roku se sejde pracovní 

skupina v rámci hl. m. Prahy a ta vyhodnocuje statistiky nehodovosti a díky tomu se zhruba 2x ročně 

mění úseky, která bude automatizovaný systém pro měření rychlosti měřit. Nové úseky s radary jsou 

vyvěšeny na webových stránkách MP HPM. 

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

 Mgr. Klema – odpověděl, že nábor probíhá vcelku dobře, hlásí se tisíce lidí měsíčně, z tohoto 

počtu dochází k selekci na několik desítek, a pak záleží, kolik uchazečů dokončí 5 měsíční 

vzdělávání a výcvik. Dále si myslí, že se již více pro nábor nových strážníků dělat nedá, teď 

bude záležet, zda práce u MP HMP bude pro lidi zajímavá a budou chtít u MP HMP pracovat. 

Efekt náborů se určitě promítne, ale nebude během pár měsíců. Dále zopakoval, že ke konci 

roku musí z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů odejít od MP HMP několik desítek 

strážníků. 

 JUDr. Hrůza – dotazoval se, jakou má MP HPM představu o podstavu strážníků k 1. 1. 2016. 

 Mgr. Klema – odpověděl, že by si přál, aby to bylo, co nejméně. Pokud odejde cca 80 

strážníků, pak to bude samozřejmě nepříjemné pro MP HMP. Je snaha připravit opatření, která 

by měla motivovat strážníky, kteří se rozhodnou, že si maturitní vzdělání doplní. Ale na 

druhou stranu nemohou strážníkům dát výjimku, po které volají, kdy by si nemuseli dodělávat 

požadované vzdělání. Povinnost si dodělat požadované vzdělání je závazná, a pokud to tak k 

1. 1. 2016 nebude, pak nemohou být u MP HMP zaměstnáni.  

 JUDr. Hrůza – vznesl dotaz na kvalifikovaný odhad podstavu u MP HMP. 

 Mgr. Kléma – odpověděl, že nejhorší číslo týkající se nedostatku strážníků je 80. 

 Mgr. Prchal – dotazoval se na zajištění výkonu služby i přes tíživou personální situaci, která 

nastane. 

 Mgr. Kléma – odpověděl, že základní služby, které očekávají občané i samospráva, budou 

vždy zajištěny. Občané nepoznají rozdíl. Budou se snažit tuto situaci řešit mimořádnými 

službami, přesčasy, ale priorita bude nabrat, co nejdříve nové strážníky. 

 Mgr. Mirovský, E. EM – vznesl dotaz na činnosti, které by se odebíraly, kdyby se naplnil 

nejčernější scénář a byl by velký nedostatek strážníků. 

 Mgr. Kléma – odpověděl, že to je složitá otázka, jelikož jsou věci, které dělají MP HMP dobré 

jméno, jako například včasný dojezd strážníků MP HMP. Dále řekl, že se bude muset 

upřednostňovat, co je důležité a co je méně důležité z hlediska výkonu služby, občané by však 

neměli nic poznat. 

 Mgr. Mirovský, E. EM – dotazoval se plk. JUDr. Ivana Smékala, zda došlo ke změně 

v trendech dopravních přestupků po otevření tunelu Blanka. 

 plk. JUDr. Smékal – odpověděl, že zatím nedošlo k ničemu zásadnímu a nebudou se přiklánět 

k žádným mimořádným opatřením. 

 Mgr. Kléma – reagoval, že dochází ke koordinaci opatření u MP HMP a Policie České 

republiky. A  také řekl, že nyní má největší problém s dopravou Praha 6. 

 Mgr. Mirovský, E. EM – vznesl námět, zda by členové výboru pro bezpečnost mohli navštívit 

řídící centrum tunelu Blanka, aby se seznámili s bezpečnostními opatřeními, která jsou 

v tunelu Blanka zavedena. 

 Předseda Štěpánek – reagoval na námět, že se pokusí návštěvu řídícího centra tunelu Blanka 

zařídit. 

usnesení: 

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

2015 na vědomí.  

 hlasování (7 – 0 – 0) 
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8. Zpráva SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za září 2015 

Zprávu představil Mgr. Bohdan Frajt, ředitel Správy služeb HMP (dále jen „SS HMP“). Na úvod se 

zmínil o možnosti navštívit úkryt civilní ochrany („dále jen CO“). Členům výboru pro bezpečnost 

nabídl dva termíny 20. 10. 2015 nebo 3. 11. 2015. Oba termíny od 16:00 hod. Jednalo by se o úkryt 

CO Folimanka. Asistent předsedy výboru pro bezpečnost, Jakub Ježek kontaktuje členy výboru 

s návrhy termínů návštěvy úkrytu. Ke zprávě uvedl, že v září proběhla komplexní prohlídka pevných 

částí protipovodňové ochrany (dále jen „PPO“). Prohlídky se účastnili zaměstnanci oddělení krizového 

managementu Magistrátu hl. m. Prahy, SS HMP a radní Hadrava. Doplnil informaci, že pokud jsou 

nutné opravy částí PPO, pak je neprovádí SS HMP, ale odbor Technické vybavenosti Magistrátu 

hl.  m. Prahy. V závěru informoval o proškolení celkem 240 příslušníků HZS hl. m. Prahy. Cílem bylo 

seznámení s výcvikovou výstavbou mobilních prvků PPO na výcvikovém polygonu v Dubči. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere zprávu SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za  září 2015 na 

vědomí.  

 hlasování (7 – 0 – 0) 

 

9. Různé 

Ondřej Profant, jako pověřená osoba za projekt „Otevřená data“, požádal zástupce složek 

Integrovaného záchranného systému a Městské policie HMP o krátkou schůzku po skončení výboru 

pro bezpečnost. 

 

 Další jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP se uskuteční 11. 11. 2015 od 16,00 hodin na 

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

 

 

 

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová     

Za správnost:  Ing. Antonín Lébl 

Tajemník: Bc. Josef Macháček 

  

 

 

 

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 

Předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 

 


