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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 8. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 16. 2. 2017 v 16:00 hod. 

3. patro, č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Daniel Hodek, JUDr. Ivan Hrůza, Ing. Antonín Lébl, Mgr. Petra Kolínská, Jaroslav 

Štěpánek, MBA  

Omluveni: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Mgr. Petr Prchal, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.  

Hosté: Bc. Libor Hadrava - radní Hadrava, Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl. m. Prahy, Mgr. Bohdan 
Frajt - ředitel Správy služeb hl. m. Prahy, Mgr. Daniel Barták - vedoucí oddělení krizového managementu, 
Bc. Josef Macháček - ředitel BEZ MHMP, MUDr. Jaroslav Valášek - náměstek ředitele sekce lékařských 
pracovníků, plk. Ing. Lakis Jordanidis - ředitel kanceláře ředitele HZS HMP, plk. Ing. Zdeněk Bezouška - 
náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu, Ing. Vlastislava Šenarová - předsedkyně 
sdružení Za naši budoucnost   

Jednání řídil: Mgr. Petr Štěpánek, CSc. - předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP      
 

Text zahájení: 

Předseda Štěpánek zahájil v 16:04 hod. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP. Přivítal přítomné členy výboru a hosty a 
seznámil je s programem jednání. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

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

2.1. TISK:R-24487 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a 
veřejného pořádku v roce 2017 

3. Informační zpráva o činnosti Operačního střediska KŠ HMP 

4. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad, prosinec 2016, leden 2017 a výroční zpráva za 
rok 2016 

5. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2017 

6. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2017 

7. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za rok 2016 a leden 2017 

8. Zpráva o činnosti SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za rok 2016 a leden 2017 

9. Materiály pro informaci 

10. Různé 

11. Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
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Schválení programu 
 
Program jednání byl odsouhlasen přítomnými členy. 
                                                                        přijato, pro:5, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
 
Kontrola zápisu 
 
Zápis ze 7. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP byl bez připomínek odsouhlasen přítomnými členy. 
                                                                        přijato, pro:5, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
 
Ověřovatelem zápisu byl určen Jaroslav Štěpánek. 
 
V 16:06 přišel na jednání výboru radní Hodek. 

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

2.1. TISK:R-24487 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a 
veřejného pořádku v roce 2017 

Úvodní slovo k tisku R-24487 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti 
bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2017 provedl radní Hadrava. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků - 
grantů nepřesahují částku 200 tis. Kč a přesahující částku 200 tis. Kč. Tento tisk bude projednáván až na březnovém 
jednání Rady HMP a Zastupitelstva HMP, čili členové výboru si mohou tento dokument v předstihu pročíst a na 
dalším jednání výboru k němu může být vedena diskuze. Bude přizvána i zpracovatelka tohoto tisku. 
Dále radní Hadrava informoval o předložení tisku na jednání Rady HMP týkající se obměny vozidel pro MP HMP. 
Jedná se o zakázku do 50 mil. Kč. Bude se obměňovat 66 vozidel z celkového počtu 72 vozidel.  
 
Štěpánek Jaroslav - dotázal se o jaký typ vozidla půjde. 
radní Hadrava - odpověděl, že se bude jednat o různé druhy vozidel dle specifikací u jednotlivých veřejných zakázek 
(např. vozidla na hlídkovou službu). 
 
Dále sdělil, že na jednání Rady HMP bude předložen tisk týkající se rekonstrukce operačního střediska krizového 
štábu HMP. Důvodem je fakt, že od zprovoznění v roce 1995 nebyly provedeny žádné zásadní úpravy. Zejména se 
jedná o technologie, které jsou zastaralé a je nutná jejich obměna, aby práce operačního střediska krizového štábu 
HMP byla kvalitní a efektivní. Celková částka rekonstrukce nepřesáhne 50 mil. Kč. 
 
Na závěr se zmínil, že bude zasedat dozorčí a správní rada nadačního fondu Bezpečná Praha, která rozhodne o 
finanční podpoře rodině příslušníka HZS HMP, který zemřel při zásahu u požáru lakovny ve Zvoli u Prahy. Plk. 
Jordanidis poděkoval za veškerou podporu jak HZS HMP, tak i rodině zemřelého hasiče. 

 

3. Informační zpráva o činnosti Operačního střediska KŠ HMP 

Zprávu o činnosti Operačního střediska KŠ představil Mgr. Daniel Barták, vedoucí oddělení krizového managementu. 
Uvedl, že loňský rok neřešili žádnou velkou mimořádnou událost, proto nebylo nutné svolávat krizový štáb HMP. Z 
celé statistiky vyplývá, že rok 2016 byl z pohledu řešených událostí standardní a nedošlo k žádnému enormnímu 
výkyvu v počtu řešených událostí. 
 
Diskuze: 
 
předseda Štěpánek - upozornil na kategorii požáry, kde se počet těchto událostí od roku 2014 zvýšil téměř o 
dvojnásobek. 
 
Mgr. Barták - odpověděl, že tyto požáry se liší od těch, které jsou vedeny ve statistice HZS HMP. V této statistice se 
řeší požáry, které mají určité faktory a řeší se od jisté úrovně. Jsou to faktory finanční, kdy je škoda vyšší než 500 tis. 
Kč, dále zda došlo ke zranění či úmrtí osoby a kulturní hodnota zasaženého objektu. 
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usnesení: 

 
Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí Informační zprávu o činnosti Operačního střediska KŠ 

HMP. 

                                                                                                            přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

 

4. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad, prosinec 2016, leden 2017 a výroční zpráva za rok 
2016 

Zprávy představil plk. Ing. Zdeněk Bezouška, náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu. Vývoj 
kriminality za poslední dva měsíce roku 2016 nevybočoval ze standardu poklesu trestné činnosti. Myslí si, že díky 
zvýšeným bezpečnostním opatřením a nasazením většího počtu policistů do oblastí se zvýšenou koncentrací osob na 
konci roku 2016, byl pozitivně ovlivněn vývoj kriminality. V další části rekapituloval výsledky za celý rok 2016. 
Konstatoval, že loňský rok došlo k poklesu kriminality o 12 %, což je nejnižší počet zjištěných trestných činů od roku 
1991. Počet zjištěných trestných činů od roku 2002 meziročně klesá, přičemž poslední tři roky se jedná o pokles vyšší 
než 10 %. Praha oproti jiným regionům je specifická svými faktory, které udávají trend ve vývoji kriminality a její 
objasněnost. Jsou to např. vysoká hustota obyvatelstva, rozsáhlá obchodní sítˇ, velikost a kvalita infrastruktury, 
kumulace orgánů státní správy a další.  Praha patří mezi 20 nejnavštěvovanějších měst světa a v loňském roce 
centrum navštívilo téměř 6 mil. turistů. Z tohoto důvodu je i výraznější majetková pouliční kriminality, tzn. kapesní 
krádeže, krádeže na osobách, věcech a z automobilů. Zdůraznil, že k největšímu poklesu trestných činů došlo v již 
zmíněné majetkové pouliční kriminalitě, což je vnímáno velmi pozitivně. Na závěr se zmínil o statistice za leden 2017, 
kdy počty trestných činů klesají, výjimku tvoří vloupání do bytů a rodinných domů a neoprávněné držení platebního 
prostředku, kde došlo k nárůstu. Je to dáno zejména působením cizojazyčných skupin, které se na tento typ 
kriminality zaměřují a zkopírované karty používají v rámci celého světa. 
 
Diskuze: 
 
Ing. Šenarová - zmínila se o praxi policistů, kteří chodili na místní šetření mezi občany a také na častější pochůzky do 
vilové čtvrti v Holešovičkách, kde žijí hlavně senioři. To se již neděje. Dále si stěžovala na zdlouhavé šetření trestných 
činů a soudních řízení, nebo na případy, kdy se trestné činy nevyšetřují vůbec.  Jedná se o trestné činy, které se 
vztahují zejména k seniorům. Na závěr se obrátila na plk. Bezoušku se žádostí o setkání, na kterém by se 
prodiskutovaly podněty od občanů. 
 
předseda Štěpánek - reagoval s tím, že na konci jednání výboru bude domluven termín setkání mezi Ing. Šenarovou a 
plk. Bezouškou. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v 
HMP za listopad, prosinec 2016, leden 2017 a výroční zprávu za rok 2016. 

                                                                                                              přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

5. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2017 

Zprávu okomentoval MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce lékařských pracovníků. V lednu 2017 opět 
došlo k značnému nárůstu počtu výjezdů, s tím souvisí i datum 2.1. 2017, kdy za 12ti hodinovou směnu uskutečnili 
296 výjezdů. Jedná se o rekordní číslo. Souviselo to evidentně s charakterem počasí, kdy sněžilo a tvořilo se náledí. 
Také se zmínil o spolupráci se soukromými záchrannými službami, které vypomáhají při méně závažných případech 
ve dnech, kdy jsou všechny vozidla ZZS HMP v terénu. Dále se zastavil u tématu resuscitace, kdy je stále větší 
problém získat zpětná data z nemocnic (z. o ochraně osobních údajů, složitá komunikace). Počet přeživší pacientů se 
pohybuje v řádu 40 %, což řadí Prahu mezi evropské unikáty. Praha je tak srovnatelná s jinými západními zeměmi. Na 
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závěr se zmínil o stále se zlepšující spolupráci s nemocnicemi a případy potíží při předávání pacientů do 
zdravotnických zařízení jsou v řádu jednotek. V minulosti těchto případu byly desítky. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za 
leden 2017. 

                                                                                                     přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2017 

Zprávu okomentoval plk. Ing. Lakis Jordanidis, ředitel kanceláře ředitele HZS HMP. Sdělil, že za měsíc leden 2017 se 
nestalo nic mimořádného. Zasahovali u dvou významnějších požárů na Praze 12, kde hořela střecha skladové haly a v 
Letňanech, kde hořelo na výstavišti. 
 
Diskuze: 
 předseda Štěpánek - požádal plk. Jordanidise, aby spolu s Mgr. Bartákem zjistili důvod diskrepance ve zprávě k 
činnosti Operačního střediska krizového štábu týkající se požárů. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za 
leden 2017. 

                                                                                                     přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

7. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za rok 2016 a leden 2017 

Zprávy okomentoval Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Na úvod se pozastavil nad personální situaci u MP HMP. Je 
zřejmé, že od roku 2012 dochází ke kontinuálnímu snižování počtu zaměstnanců, ale zároveň každým rokem 
nastupuje více zaměstnanců. Za rok 2016 není ve statistice zahrnuto 110 strážníků, kteří z důvodu nesplnění zákonné 
povinnosti, dodělat si předepsané vzdělání, museli odejít. Dodnes se s tímto stavem potýkají. Dále informoval o  
řešení 1 055 163 přestupků za loňský rok. Je potěšující rostoucí počet přestupků řešených ve veřejném pořádku na 
úkor přestupků v dopravě. Za tyto přestupky bylo celkově uloženo cca 200 000 pokut ve výši necelých 70 mil. Kč. 
Největší část přestupků ve veřejném pořádku tvořily přestupky v souvislostech se zákonem o přestupcích, rušení 
nočního klidu (více jak 20 000 případů), neoprávněný zábor veřejného prostranství a porušování jednotlivých 
vyhlášek. V rámci vyhlášky, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, řešili 13 
106 případů, což je o 20 % více, než v roce 2015. Dále strážníky velmi zaměstnává tzv. "Tabákový zákon", v rámci 
něhož řešili cca 15 000 případů. Zmínil se o zvyšujících se kontrolách řidičů taxislužby. Přímo na tuto problematiku 
byl nasazen speciální tým, který nyní proškoluje i ostatní strážníky městských a obecních policií v rámci celé České 
republiky. Celkový počet kontrol řidičů taxislužby se zvýšil o 30 %. K dalším úspěchům MP HMP je vyšší počet 
zadržených sprejerů, celkově jich bylo 130. Ti byli předáni Policii ČR k dalšímu řešení. Od loňského března řešili i 
přestupky v souvislosti s buskingem. Za celý rok řešili 215 přestupků, a byl volen spíše informativní vstřícný přístup. 
Sankce byly ukládány až po opakovaných napomenutích. Dále se zmínil o odtazích vozidel. V roce 2016 bylo nařízeno 
celkem 16 795 odtahů, což je téměř o polovinu méně než v roce 2012. Respektovanost zón placeného stání je 
relativně stejně vysoká. Tato čísla platí i po rozšíření zón placeného stání, které nastaly v srpnu a říjnu. Na závěr sdělil 
informace o činnostech útulků a prevence. Přes dva útulky spravovaných MP HMP prošlo v loňském roce téměř 4000 
zvířat. Přes 90 % zvířat se buď vrátí původním majitelům nebo jsou vydáni do náhradní péče. V rámci preventivní 
činnosti bylo realizováno téměř 5000 přednášek. 
Za měsíc leden 2017 byl zaznamenán mírný pokles řešených přestupků. MP HMP zaměstnává problematika ptačí 
chřipky a za dobu, kdy se ptačí chřipka v Praze objevila strážníci odvezli k likvidaci téměř 1000 mrtvých zvířat. 
 
Diskuze: 
 
radní Hodek - dotázal se na řešení přestupků týkající se segwaů. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že od začátku prosince, kdy mohli zahájit faktickou vynutitelnost nařízení Rady HMP, byla 
připravená speciální akce. Za víkendovou akci bylo řešeno pouhých 17 přestupků. Došlo k tomu, že sami 
provozovatelé vyhlášku respektují. Je známo, že segwae z centra vymizely a naopak se přemístily do hraničních 
oblastí Prahy 2 a 10. V těchto částech je mohou také pokutovat, ale pouze ve smyslu nesprávného způsobu jízdy, 
ohrožování ostatních účastníků. Provozovatelé změnili strategii, kdy v centru vystaví segwae, nalákají turisty a 
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odvezou je na místa, kde s nimi mohou jezdit. Je snaha o řešení v rámci porušování přestupků proti veřejnému 
pořádku, konkrétně neoprávněný zábor veřejného prostranství. 
 
radní Hodek - chtěl upozornit na nový fenomén, který se v Praze objevil. Skupinky osob s deštníky, které nabízí různé 
sightseeingy, sdružují se na veřejných místech (např. náměstí), jelikož nemají prodejní stánky. Navíc fungují jako 
prostředníci pro provozovatele segwaů. Mělo by se to hlídat, zejména směrem k nástupu jarních a letních měsíců. 
 
ředitel Šuster - přislíbil, že se na tuto problematiku MP HMP více zaměří. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za 
rok 2016 a leden 2017. 

                                                                                                              přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Zpráva o činnosti SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za rok 2016 a leden 2017 

Zprávy okomentoval Mgr. Bohdan Frajt, ředitel SS HMP. V úvodu se zaměřil na protipovodňovou ochranu hl. m. 
Prahy (dále jen "PPO"). V současné době dále pokračuje předávání jednotlivých etap pevných částí PPO ze strany 
Magistrátu na SS HMP. Zatím se jedná o administrativní předávání. Samotné fyzické předání je ve fázi příprav ze 
strany Magistrátu. Rada HMP bude revokovat usnesení o prodloužení termínu na fyzické předání PPO, takže tato 
problematika je bedlivě sledována ze strany členů Rady HMP, tak i členů komise pro odstraňování následků povodní. 
Dále sdělil, že počet odtahů klesl, jelikož byly v některých částech Prahy zavedeny zóny placeného stání. V letošním 
roce chtějí snížit počet dispečerů parkovišť, s tím, že bez navyšování počtu zaměstnanců, bude snaha posílit 
zaměstnance techniky zaměřující se na vraky a autovraky přímo v terénu. Zmínil se, že SS HMP za hlavní město Prahu 
vymáhá pohledávky. Za loňský rok bylo podáno 1417 žalob k soudům a to bez spolupráce externích subjektů. Na 
závěr zopakoval, že SS HMP  disponuje novým vysokozdvižným vozíkem, který urychlí nakládku kontejnerů s 
mobilními prvky PPO. V termínech 4.4.2017 se uskuteční provozní zkouška na Čertovce a  11.4.2017 v Libni. Tato 
akce není veřejnosti přístupná, jelikož je potřeba proškolení a vybavení ochrannými pomůckami. 
 
Diskuze: 
 
Původní znění: 
Ing. Šenarová - sdělila, že každé dva roky bylo vyváženo bahno dvěma bagry z okolí Holešoviček. Bagry se však 
ztratily a již jednou o této ztrátě výbor v minulosti informovala. Proto tuto záležitost opět oznámila. 
 
Oprava:  
Ing. Šenarová se vyjádřila k protipovodňové ochraně v oblasti Libně. Sdělila, že každé dva roky, dva bagry u 
Libeňského ostrova, vyvážely bahno. Bagry se ztratily a již jednou o této ztrátě výbor v minulosti informovala. Nyní 
tuto záležitost opět nahlásila a žádá, aby se tímto případem zabývala Policie ČR. 
 
radní Hodek - reagoval na příspěvek s tím, že Vltava spadá pod Povodí Vltavy, které je přímo příslušné Ministerstvu 
zemědělství ČR. Je možné, aby tato informace byla předána generálnímu řediteli RNDr. Kubalovi. Vltava, i když se 
nachází na katastrálním území Prahy, není spravována hl. m. Prahou, ale Povodím Vltavy. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu o činnosti SS HMP k bezpečnostní situaci v 
HMP za rok 2016 a leden 2017. 

                                                                                                                          přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

9. Materiály pro informaci 

Materiály pro informaci byly probrány již v bodě 2. 
 

10. Různé 

JUDr. Hrůza se dotázal radního Hadravy v jakém stavu je řešení hyperbarické komory pro hl. m. Prahu.  
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Na tento dotaz reagoval MUDr. Valášek. Sdělil, že díky řediteli Kolouchovi a nynějšímu ministrovi zdravotnictví 
Ludvíkovi budou k dispozici finanční prostředky na opravu hyperbarické komory v Nemocnici Na Homolce. Podle 
nejnovějších informací již byli vyslání zaměstnanci nemocnice, kteří budou s barokomorou pracovat, na proškolení. 
Oprava má stát 1, 5 mil. Kč. V případě bezproblémové opravy, bude mít Praha svou hyperbarickou komoru k 1. 3. 
2017. 
 
Předseda Štěpánek doufá, že na březnovém jednání výboru dostanou potvrzení o fungování hyperbarické komory. 
 
JUDr. Hrůza poděkoval a věří, že barokomora bude sloužit k účelu, k jakému je předurčena. Bude čekat na potvrzení 
o fungování na březnovém jednání výboru. 

11. Závěr 

Předseda Štěpánek ukončil jednání výboru v 16:57 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Jaroslav Štěpánek, MBA  

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová  

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 
předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 
 
 
 

Bc. Josef Macháček 
ředitel BEZ MHMP 

 


