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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 16. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 20. 2. 2018 v 16:00 hod. 

místnost č. 349, Nová radnice, Mariánské náměstí 2 

     

 
Přítomni: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Daniel Hodek, JUDr. Ivan Hrůza, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Mgr. Petr 

Prchal, Jaroslav Štěpánek, MBA  

Omluveni: Ing. Antonín Lébl, Mgr. Petra Kolínská, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.    

Hosté: plk. Ing. Lakis Jordanidis – ředitel kanceláře ředitele HZS HMP, plk. Ing. Jiří Hošek – náměstek pro 
prevenci a civilní nouzovou připravenost HZS HMP, Mgr. Bohdan Frajt - ředitel Správy služeb hl. m. 
Prahy, místostarostka MČ Prahy – Satalice Leona Táborská, Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie 
hl. m. Prahy, Bc. Libor Hadrava - radní, Mgr. Daniel Barták - vedoucí oddělení krizového managementu, 
plk. Mgr. Petr Matějček – pověřen vedením (náměstek ředitele KŘ pro vnější službu), MUDr. Jaroslav 
Valášek – náměstek ředitele sekce lékařských pracovníků ZZS HMP   

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

Text zahájení: 

Předseda Štěpánek zahájil v 16:00 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. Informace - Návrh stabilizace, fungování a rozvoje Městské policie hlavního města Prahy do roku 2023 

2.2. Informace - R-28434 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů městských částí hl. m. Prahy v roce 2018 z kap. 07 - BEZPEČNOST 

3. Informační zpráva o činnosti Operačního střediska KŠ HMP za rok 2017 

4. Prezentace Flaga - Satalice 

5. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za rok 2017  

6. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2018  

7. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2018  

8. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2018  

9. Zpráva o činnosti Správy služeb HMP za leden 2018 a za rok 2017  

10. Různé 

11. Závěr 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Program jednání byl odsouhlasen přítomnými členy. 
                                             přijato, pro:6, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
 
 
Ověřovatelem zápisu byl určen radní Hodek. 

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

2.1. Informace - Návrh stabilizace, fungování a rozvoje Městské policie hlavního města Prahy do roku 2023 

Úvodní slovo k předloženému Návrhu stabilizace, fungování a rozvoje Městské policie hl. m. Prahy do roku 2023 
provedl radní Hadrava. Uvedl, že předložený Návrh navazuje na předešlou koncepci, ale jsou v něm zahrnuty i nová 
témata a skutečnosti. Tento materiál již byl všem politickým klubům v elektronické podobě rozeslán k podnětům a 
připomínkám. Společně s ředitelem MP HMP osobně všechny kluby navštíví. Cílem je předložit tento materiál na 
březnové jednání ZHMP. Upozornil, že materiál je klasifikován jako interní, a jelikož není zatím schválený, tak by 
neměl být zveřejněn. 
Předseda Štěpánek doplnil, že k tomuto bodu se vrátí na příštím jednání výboru. Apeluje, aby veškeré podněty k 
dokumentu byly projednány dříve prostřednictvím radního Hadravy a ředitele MP HMP, než na samotném jednání 
výboru. 
 

2.2. Informace - R-28434 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů městských částí hl. m. Prahy v roce 2018 z kap. 07 - BEZPEČNOST 

Úvodní slovo k tisku provedl radní Hadrava. Již od roku 2016 se snaží pomáhat finančně při obměně techniky pro 
jednotky Sborů dobrovolných hasičů v Praze. Celková výše uvolněné rezervy činí 52.500 tis. Kč a bude využita pro 
výměnu hasičských cisteren a další požární techniky. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje ZHMP schválit tisk R-28434 k návrhu na uvolnění rezervy pro     
městské části hl. m. Prahy a jednotky Sboru dobrovolných hasičů městských částí hl. m. Prahy v roce 
2018 z kap. 07 – BEZPEČNOST. 

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

 

3. Informační zpráva o činnosti Operačního střediska KŠ HMP za rok 2017 

Informační zprávu o činnosti Operačního střediska KŠ HMP za rok 2017 prezentoval Mgr. Daniel Barták, vedoucí 
oddělení krizového managementu. Uvedl, že v loňském roce nebyl vyhlášen krizový stav. Eskalace přišla až na konci 
roku, kdy se udály tři významnější události, a to pád lávky v Tróji, požár haly fy RONEX a únik chlóru firmy 
Interpharma Praha. Meziročně vzrostl počet řešených událostí, ale nebral by to jako pravidlo. Nárůst se týká určitých 
oblastí jako např. řešení nálezu uhynulých zvířat. Dále sdělil, že došlo k úbytku počtu telefonátů meziročně o cca 
1000. Důvodem může být využívání jiných informačních kanálů. Na závěr připomněl fungování stránek 
bezpecnost.praha.eu. Zájmem je, aby stránky byly více navštěvované, proto na konci roku instalovali Google 
Analytics, aby mohli více pracovat s marketingem a věděli tak, co veřejnost nejvíce zajímá. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí Informační zprávu o činnosti Operačního střediska KŠ HMP 
za rok 2017. 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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4. Prezentace Flaga - Satalice 

Problematiku Flagy-Satalice odprezentoval Mgr. Daniel Barták, vedoucí oddělení krizového managementu. Na úvod 
sdělil základní informace o objektu a jeho historický vývoj. K základní činnosti Flagy-Satalice patří nakládání se 
zkapalněnými uhlovodíkovými plyny jako jsou propan-butan, propan a propylen. V areálu dochází ke stáčení 
železničních cisteren a autocisteren, část látek se skladuje, dále se plní tlakové lahve a nakonec je distribuují k 
zákazníkům. V areálu se nachází více zásobníků, ale největším zdrojem rizika jsou dva kulové zásobníky s objemem 
1000 m3 látky/zásobník. Bezpečnost je zajišťována automatickými bezpečnostními systémy, jako jsou EPS, SHZ a v 
případě, že dojde k dosažení 50 % dolní meze výbušnosti je vyhlášen poplach. Z pohledu zákona č. 224/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií je objekt zařazen do skupiny B. Zákon navazuje na evropskou směrnici SEVESO III. Z 
tohoto provozovatelům vyplývají určité podmínky pro provoz a povinnosti. Každý rok probíhá kontrola ze strany 
ČIŽP, HZS HMP, Magistrátu a dalších dotčených subjektů. V loňském roce byla Magistrátem udělena pokuta ve výši 
220 tis. Kč za nedodržení legislativní povinnosti. Dále sdělil, že z historického hlediska došlo k rozšiřování zástavby 
směrem k areálu. V legislativě není opora ve smyslu, v jaké vzdálenosti mají být areály a zástavba obce. Na závěr 
uvedl, že neexistuje zákonný institut, který by přiměl provozovatele zásobníky přemístit z areálu nebo vybudovat 
podzemní zásobníky. 
 
Diskuze: 
 
místostarostka Prahy-Satalice - doplnila, že areál leží na katastru Prahy 19 a Prahy 14 a samotná výstavba se rozšiřuje 
z Prahy 14. Upozornila na změnu zejména v oblasti bezpečnosti, např. přibývajícími teroristickými útoky. Také jim 
vadí laxní a pomalý přístup vedení společnosti k řešení této situace. Dále uvádějí neúplné či chybné informace do 
bezpečnostní dokumentace, např. špatně uvedené větrné růžice mající vliv na posouzení bezpečnostní zprávy, 
chybné počty zaměstnanců atd. Požadují kontrolu veškeré bezpečnostní dokumentace. Chtějí apelovat na vedení 
společnosti, aby došlo k inovacím zásobníků  k zajištění bezpečnosti a prevenci proti haváriím. 
 
radní Hadrava - informoval o schůzce, která proběhne 28.2.2018 se zástupci společnosti, Magistrátu hl. m. Prahy a 
zástupci Prahy-Satalice. O výsledcích schůzky bude informovat. 
 
předseda Štěpánek - řekl, že jelikož se jedná o delší proces, tak na dalších jednání výboru se k tomuto bodu vrátí. 

5. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za rok 2017  

Zprávu okomentoval plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu (pověřen vedením). Uvedl, že 
vývoj trestné činnosti má klesající tendenci a to celorepublikově. Praha není výjimkou a oproti lonškému roku bylo 
zjištěno o 5 706 TČ méně, tzn. 50 726. Zásluha na tomto je společná, a to MP HMP, PČR, samosprávy, ale i občanů, u 
kterých se zvyšuje bezpečnostní povědomí a také kvalitnější kamerový systém. Velice pomáhá při objasňování 
přestupků i trestných činů, např.  u objasněnosti krádeží automobilů. Dále sdělil, že celková objasněnost klesla. 
Důvodem jsou specifika hl. m. Prahy, jako např. anonymita, provádění TČ osobami mnoha různých národností. 
Každopádně od r. 1990 byl zjištěn nejnižší počet trestných činů, ať se jedná o násilné TČ, krádeže nebo odcizení 
motorových vozidel. Největší podíl na celkové kriminalitě zaujímají prosté krádeže. Další větší oblastí jsou kapesní 
krádeže, u kterých se počty zjištěných činů významně nemění. Je to dáno činností skupin cizinců např. Bulharů, 
Rumunů a dalších na území hl. m. Prahy. Proto i v tomto roce je prioritou omezení této TČ. Upozornil na klesající 
počty loupěží, zejména pak v bankách. Tyto případy jsou nyní výjimkou. V oblasti hospodářské kriminality je také 
klesající trend, s tím, že největší problém při objasňování je mnoho administrace a chybějící kvalitní kriminalisté se 
specializací na hospodářskou kriminalitu. Dále sdělil, že dopravní nehodovost v Praze je vysoká, celkově bylo 
evidováno 23 032 nehod. Pozitivem jsou klesající následky na zdraví a životech občanů. Největším problémem jsou 
chodci, kteří nerespektují bezpečnostní předpisy,  např. se pohybují mimo přechody, nebo podcení situaci, zejména 
při přechází před tramvají. Dále sdělil, že policisté se snaží být, co nejvíce nápomocní při řešení nehod, zejména při 
vyplňování EU formuláře. Nehoda je dříve vyřešena a díky tomu provoz plnohodnotně obnoven. Budou pokračovat i 
v dopravních bezpečnostních akcích se zaměřením nejen na řidiče, ale i chodce. 
 
Diskuze: 
 
zastupitel Prchal - dotázal se na příčiny toho, že klesají krádeže automobilů. 
 
plk. Mgr. Matějček - myslí si, že část je u technického zabezpečení automobilů a část u zvyšujícího bezpečnostního 
povědomí veřejnosti, tzn. nenechávají v automobilech své věci, které by přilákaly zloděje. 
 
zastupitel Hrůza - myslí si, že aspekty u objasněnosti jsou složitější. A dotázal se na příčiny toho, proč i při menším 
počtu trestných činů je i menší objasněnost těchto trestných činů. 
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plk. Mgr. Matějček - uvedl, že tento problém je v celkovém nedostatku policistů. S tímto se potýkají již druhý rok. 
Chybí policisté, jak v ulicích, tak i na služebnách a další problém je i v jejich kvalifikaci, kdy chybí standardní model 
zaučování služebně mladšího policisty služebně starším policistou. 
 
zastupitel Hrůza - uvedl, že je potřeba sdělovat politickému vedení, s jakými problémy se potýkají. Nedostatek 
policistů není problémem krátkodobým. Je třeba se zaměřit na obsazování tabulek kvalifikovanými lidmi. To by se 
mělo zásadním způsobem začít řešit. 
 
plk. Mgr. Matějček - souhlasí a vnímá to i ve vybavení policie, zejména u zastaralého vozového parku. 
 
předseda Štěpánek - vznesl dotaz, zda mají srovnání s jinými evropskými městy (Mnichov, Bratislava) z hlediska 
objasněnosti. 
 
plk. Mgr. Matějček - je lepší, ale záleží na vedení samotné statistiky, která zvýší celkovou objasněnost. 
 
zastupitel Hudeček - dotazoval se, kam až je možné klesnout z hlediska vývoje zjištěné trestné činnosti ve velkém 
městě Evropy? Pokud zohledníme klesající trend od roku 2013, z 82 000 na necelých 51 000 TČ. 
 
plk. Mgr. Matějček - odpověděl, že se zúčastnil konference, kde se tato problematika probírala a v evropském 
měřítku je stejná jako v Praze. A nárůst počtu TČ v roce 2013 byl zapříčiněn amnestií. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za rok 
2017. 

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

 

6. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2018  

Zprávu okomentoval MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce lékařských pracovníků. Uvedl, že v 
meziročním srovnání jsou za leden 2018 menší počty tísňových volání i výjezdů. Z hlediska nasazení sil a prostředků 
bývá začátek týdne náročný a když nastane mimořádná událost, nezbývají rezervy. Proto u případů s menší 
naléhavostí se využívá subjektů zdravotnických služeb. Tímto se snaží o zajištění akceschopnosti ZZS HMP na vysoké 
úrovni. Dále zmínil dvě lednové mimořádné události. Jedna se týkala nehody autobusu. Zajistili 48 zraněných, zhruba 
8 zranění bylo závažných. Celá situace byla zvládnutá za 1 hod. a 6 min. na velice profesionální úrovni. Druhá událost 
byl požár hotelu, kde přes veškerou snahu 4 lidé zemřeli. Dále zdůraznil, že neevidovali žádný problém při předávání 
pacientů do nemocničních zařízení. Doufá, že se to tímto směrem bude situace odvíjet i nadále. 
 
Diskuze: 
 
zastupitel Hrůza - dostala se k němu zpráva o přiotrávení rodiny z Prahy oxidem uhelnatým. Co bylo příčinou převozu 
do kladenské nemocnice, místo do Nemocnice Na Homolce? 
 
MUDr. Valášek - odpověděl, že kladenská hyperbarická komora disponuje větší kapacitou, a protože nechtěli rodinu 
rozdělit, rozhodli o převozu do kladenské nemocnice. 
 
zastupitel Prchal - dotázal se, zda je v dnešní době problém umístit rodičku, která není registrovaná v žádné pražské 
nemocnici. 
 
MUDr. Valášek - odpověděl, že před 5-6 lety měli problém umístit akutně probíhající porody do pražských porodnic. 
Nyní již tento stav neevidují. Potýkají se s jinou věcí a to s umístěním nezralých novorozenců (do 30. týdne 
těhotenství) do specializovaných nemocničních zařízení. Ty jsou v Praze tři - Motol, Nemocnice U Apolináře a Ústav 
pro péči o matku a dítě. Někdy nemají přesné informace, v jakém týdnu těhotenství se matka nachází a z toho pak 
plynou potíže při předání do porodnice. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 
2018.                                                                                 přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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7. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2018  

Zprávu okomentoval plk. Ing. Lakis Jordanidis, ředitel kanceláře ředitele. Uvedl, že leden 2018 byl náročný pro 
pražské hasiče. Zejména směřoval k požáru hotelu v Náplavní ulici. Chtěl poděkovat všem, co se na zásahu podíleli 
napříč IZS. Více k vyšetřování požáru sdělil plk. Ing. Jiří Hošek, náměstek pro prevenci a civilní nouzovou 
připravenost. Uvedl, že probíhá spolupráce na vyšetřování s PČR. Přidal pár informací o hotelu. Ten byl zkolaudován 
v r. 2006 dle platných předpisů. Byl vybaven požárně bezpečnostními zařízeními. Nacházely se tam dvě chráněné 
únikové cesty, evakuační rozhlas, evakuační výtah. Otázkou nyní je, jak byly zařízení funkční. A je nutné zodpovědět 
dvě otázky a to, co bylo příčinou požáru a jeho šíření. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 
2018. 

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

8. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2018  

Zprávu okomentoval Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Uvedl, že z hlediska statistiky období ledna 2018 nijak 
nevybočovalo z normálu. Přidal komentář ke koncepčnímu materiálu, který navrhuje stabilizaci, fungování a rozvoj 
MP HMP do roku 2023. Materiál je velice podrobně zpracován a jsou v něm obsaženy všechny důležité body týkající 
se MP HMP, zhodnocení předešlé koncepce, oblast personální, realizace veřejných zakázek, rozpočet MP HMP. 
Poděkoval radnímu Hadravovi za přeložení na výboru, tak i do Zastupitelstva HMP. Pokud budou podněty či 
připomínky, pak jsou připraveni jednat i mimo výbor, na individuálních konzultacích. Na závěr požádal o podporu při 
schvalování materiálu. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 
2018. 

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

V 17:10 odešel z jednání výboru RNDr. Tomáš Hudeček. 

9. Zpráva o činnosti Správy služeb HMP za leden 2018 a za rok 2017  

Zprávy okomentoval Mgr. Bohdan Frajt, ředitel SS HMP. Uvedl, že v lednové zprávě jsou dvě události hodné 
pozornosti. První se týká dopravní nehody, která poškodila část pevné protipovodňové ochrany, na kterou navazuje 
výstavba mobilních protipovodňových prvků. Již je v procesu opravy. Druhá věc se týká výpomoci při výrobě sněhu 
na Vypichu zapůjčenými dieselagregáty. Dále se zaměřil na prezentaci roční zprávy. Sdělil, že se v minulém roce stali 
definitivními správci pevných (20 km) i mobilních prvků protipovodňové ochrany (cca 7 km). Při samotné předávce 
vznikaly komplikované situace, jelikož předávka probíhala od již neexistujících odborů Magistrátu a zaměstnanců, 
kteří již nejsou v zaměstnaneckém poměru. V rámci cvičení Trója 2017 se zjistilo spoustu námětů ke zlepšení. Z 
tohoto důvodu se v rámci investičních akcí budou pořizovat vysokozdvižné vozíky, modernější osvětlovací souprava 
včetně dalšího reflexního značení pro účastníky cvičení, či zasahující složky. SS HMP spravuje humanitární materiál. 
Nejvíce materiálu je ve skladu Českého červeného kříže nacházející se na Kunratce, odkud se vyváží humanitární 
pomoc zejména mimo ČR. Z hlediska investice a správy majetku byly realizovány určité zakázky, ale nejsou všechny 
dokončeny. Největším problémem je zdlouhavé stavební řízení, které může trvat 2-3 roky, a legislativní požadavky, 
např. velké množství připomínkových míst, u kterých se celý proces zdrží. Finance přidělené zřizovatelem, tak budou 
čerpány v letošním roce. Další oblastí, kterou komentoval jsou odtahy, kde počet klesl z cca 23 000 na 20 000. 
Důvodem je zavedení nového systému parkovacího stání, s tím pokud je zjištěn automobil, který nesmí v daném 
místě parkovat, tak se automaticky přestupek předává na MP HMP a úřad dané MČ a je vymáhaná pokuta. Naopak 
dochází ke zvýšení odtahů v rámci blokových čištění. V oblasti právní a ekonomické sdělil, že nevynakládají finanční 
prostředky na externí právní služby v oblasti vymáhání pohledávek. Mají k dispozici vlastní právníky, i když situace je 
hraniční. V závěru sdělil, že došlo k narovnání platů v rámci tabulek a tím k jejich zvýšení. 

 
usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2018  
a za rok 2017.                                                                   přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 



 

TED 8.2.0.8 Strana 6 
 

10. Různé 

Bez příspěvku. 

11. Závěr 

Předseda Štěpánek poděkoval přítomným členům výboru a hostům a ukončil jednání v 17:15 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Daniel Hodek  

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová  

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

 
 
 
 

Bc. Josef Macháček 
tajemník Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 


