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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 18. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 10. 4. 2018 v 16:00 hod. 

Zasedací místnost č. 430, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., JUDr. Ivan Hrůza, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Ing. Antonín Lébl, Mgr. Petra 

Kolínská, Mgr. Petr Prchal  

Omluveni: Daniel Hodek, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. , Jaroslav Štěpánek, MBA  

Hosté: Bc. Josef Macháček - tajemník Výboru pro bezpečnost ZHMP, Ing. Rostislav Guth - metodik krizové 
prevence, Bc. Libor Hadrava - radní, Mgr. Bohdan Frajt - ředitel Správy služeb hl. m. Prahy, Ing. Eduard 
Šuster - ředitel Městské policie hl. m. Prahy, plk. Mgr. Petr Matějček - pověřen vedením (náměstek 
ředitele KŘ pro vnější službu), MUDr. Jaroslav Valášek - náměstek ředitele sekce lékařských pracovníků 
ZZS HMP, plk. Ing. Lakis Jordanidis - ředitel kanceláře ředitele HZS 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. K návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost jednotek sborů 
dobrovolných hasičů 

2.2. Návrh na poskytnutí dotací městským částem na rekonstrukce služeben MP a Policie ČR 

3. Návrh stabilizace, fungování a rozvoje Městské policie hlavního města Prahy do roku 2023 

4. Zprávy KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci za první čtvrtletí roku 2018 

5. Zprávy ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za únor a březen 2018 

6. Zprávy HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za únor a březen 2018 

7. Zprávy MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za únor a březen 2018 

8. Zprávy o činnosti Správy služeb HMP za únor a březen 2018 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Zápis z 16. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP byl schválen přítomnými členy. 
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Ověřovatelem zápisu byl určen Mgr. Petr Prchal. 
 
 
Program jednání byl odsouhlasen přítomnými členy. 
                                                                     přijato, pro:6, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

 

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

2.1. K návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost jednotek sborů 
dobrovolných hasičů 

Úvodní slovo k tisku R-28961 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost 
jednotek sborů dobrovolných hasičů provedl radní Hadrava. Sdělil, že se jedná o účelové dotace v celkové výši 9 700 
tis. Kč. Budou rozděleny dle požadavků jednotlivých jednotek sborů dobrovolných hasičů. Předseda Štěpánek 
doplnil, že tato koncepce dotací pro činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů vznikla na výboru a její finanční 
výše je každoročně upravovaná. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje ZHMP schválit tisk R-28961 k návrhu na poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů. 

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

 

2.2. Návrh na poskytnutí dotací městským částem na rekonstrukce služeben MP a Policie ČR 

Úvodní slovo k návrhu na poskytnutí dotací městským částem na rekonstrukce služeben MP HMP a Policie ČR 
provedl předseda Štěpánek. Uvedl, že se jedná o obdobný materiál, který se zabýval problematikou jednotek sborů 
dobrovolných hasičů. Nyní je situace obdobná i se služebnami MP HMP a Policie ČR. Z hlediska MP HMP je situace 
jednodušší, jelikož hl. m. Praha vystupuje z pozice zřizovatele, a mohou tak být investovány jak peníze z rozpočtu hl. 
m. Prahy, z vlastního rozpočtu MP HMP, tak i peníze od městských částí. U subjektu Policie ČR se jedná o složitější 
situaci, pokud se nachází v objektech městských částí, pak platí nájem a jiný finanční vztah by neměl vzniknout. Je 
zde návrh na vytvoření dotačního titulu, který by městským částem za jasně kontrolovatelných a přísných podmínek 
přispěl finančními prostředky na rekonstrukce a úpravy služeben Policie ČR, případně služeben MP HMP. Bylo by to 
striktně omezeno na majetek hl. m. Prahy svěřený městským částem, aby nedošlo k úniku financí k soukromníkům. 
Dále sdělil, že členové výboru mají k dispozici dvě tabulky. Jedna se týká služeben Policie ČR, kde jsou informace o 
technickém stavu služeben a jejich požadavky na investice. Druhá se týká služeben MP HMP. Se sběry požadavků se 
začalo loni v létě a finalizovaly se na konci roku 2017. Bude tedy na dohodě s náměstkyní pro ekonomiku, v jakém 
rozsahu bude moci hl. m. Praha toto financovat. Předseda Štěpánek navrhuje přijmout usnesením začátek celého 
procesu financování služeben a pak bude na něm a radním Hadravovi, aby vyjednali vše potřebné na Radě HMP a 
poté záměr předložili Zastupitelstvu HMP. 
 
Diskuze: 
 
radní Hadrava - reagoval s tím, že bude k této problematice vytvořen koncepční materiál a finance na toto vyčleněné 
budou zahrnuty do rozpočtu pro rok 2019. 
 
předseda Štěpánek - potvrdil, že samotný tisk bude znovu projednán na výboru. 
 
zastupitel Lébl - dotázal se na odhad finančních prostředků, kolik by rekonstrukce služeben stála. 
 
předseda Štěpánek - uvedl, že se zatím výše finančních prostředků neví. 
 
radní Hadrava - sdělil, že bude také záležet na rozpočtu pro rok 2019, aby se nestalo, že se tento záměr odsouhlasí a 
peníze by nakonec nebyly k dispozici. 
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předseda Štěpánek - pokud bude záměr odsouhlasen, pak budou vybrány objekty s nejvyšší prioritou a samozřejmě 
proběhnou debaty se zástupci Policie ČR, aby své požadavky dospecifikovali. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje vytvořit dotační titul na rekonstrukci služeben Policie ČR a MP 
HMP. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

 

 

3. 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. Tento materiál byl předložen k seznámení na minulém jednání výboru. Sdělil, že všechny 
politické kluby se s materiálem seznámily. Společně s ředitelem MP HMP Šusterem je i osobně navštívili. Materiál byl 
již také schválený Radou HMP. 
 
Diskuze: 
 
zastupitel Hrůza - věří, že napříč všemi politickými kluby se jedná o jednotný názor, aby MP HMP měla dostatek 
prostředků. Nicméně pozastavil se nad oblastí dopravy. Tato oblast bezpečnosti je velice vnímaná veřejností. I když 
je tato problematika především věcí centrálních zákonných orgánů, tak by se měla MP HMP stále aktivně zapojovat 
do jejího řešení. Koncepce jednoznačně neříká, že problematika dopravy a řešení dopravních přestupků má být 
pouze v gesci Policie ČR. Vidí v tom záměr směřovat aktivitu MP HMP do jiných oblastí. Pokud však nebudou posíleny 
personální prostředky Policie ČR, nelze ukončit aktivitu MP HMP v oblasti dopravy.  Myslí si, že by bylo potřebné 
ubezpečit veřejnost, že se řešení problémů v dopravě nepředává Policie ČR, která nemá dostatek policistů.  
 
radní Hadrava - reagoval s tím, že probíhají pravidelné schůzky IZS, kde je personální otázka příslušníků Policie ČR a 
MP HMP řešena, i jejich rozmístění v terénu. Je potřeba, aby MP HMP s dopravou v Praze vypomáhala, ale 
nejdůležitější oblastí zůstává zajištění veřejného pořádku.  
 
předseda Štěpánek - uvedl, že je potřeba se na celou záležitost podívat historicky, kdy MP HMP vznikla jako obecní 
útvar, a jelikož se jedná o tak silný útvar, je republikovou výjimkou. Zákon o policii zřizuje dopravní policii v rámci 
Policie ČR. To, že na území hl. m. Prahy tuto činnost nevyvíjí, s výjimkou výjezdu k dopravním nehodám, se vyvinulo 
historicky a supluje ji MP HMP. Dospělo se ke zvyku, pokud zavoláte na linku 158, pak vás odkážou na MP HMP. Celý 
tento materiál je o tom, pokud MP HMP má všechny tyto činnosti dělat v rozumné kvalitě, pak musí mít náborové 
možnosti a hlavně udržet zaměstnance. V období cca 4 let se podařilo překonat propad v počtu zaměstnanců  u MP 
HMP, ale náskok nad jinými ozbrojenými a bezpečnostními složkami se ztratil. Shoduje se s názorem JUDr. Hrůzy, a 
MP HMP by stále měla být dominantní silou v udržování pořádku v oblasti dopravy, ale je potřeba vytvořit stabilní 
personální zázemí. 
 
radní Hadrava - doplnil další informace, s tím, že pokud bude Koncepce schválena, pak přijde na řadu další materiál 
se zaměřením na finanční prostředky a stabilizaci lidských zdrojů. Nyní se řeší ve spolupráci s paní ředitelkou 
Javornickou podklady k připravovanému tisku. 
 
ředitel MP HMP - požádal o podporu tohoto komplexního materiálu s konkrétními kroky a opatřeními do roku 2023 
u MP HMP. Materiál má širokou podporu u starostů jednotlivých městských částí a z hlediska fungování MP HMP a 
zajištění bezpečnosti se jedná o velice důležitý dokument. 
 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP přijmout Návrh stabilizace, fungování a 
rozvoje Městské policie hlavního města Prahy do roku 2023. 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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4. Zprávy KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci za první čtvrtletí roku 2018 

Zprávy okomentoval plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu. Uvedl, že celkový trend 
v nápadu TČ je klesající, ale v prvním čtvrtletí tohoto roku došlo u některých kategorií k mírnému nárůstu.  Týká se 
zejména nárůstu počtu hospodářských TČ i krádeží prostých (např. krádeže z aut, kapesní krádeže). Dále uvedl, že s 
příchodem turistické sezóny se připravují bezpečnostní akce se zaměřením na kapesní krádeže. Bude se řešit i 
bezpečnostní situace týkající se Václavského náměstí. Další oblastí, na kterou se chtějí zaměřit jsou chodci, jelikož 
přibývá nehod chodce s tramvají. Upozornil na stále se zhoršující personální situaci u Policie ČR, zejména u 
pochůzkové služby. Pokud by se tento stav měl zhoršovat, pak mohou přistoupit k různým organizačním opatřením 
(např. zavírání služeben na noc). Nechtějí přistupovat ke snižování náborových požadavků, jelikož by to mělo 
negativní dopad na řešení TČ s veřejností. Občané musí vidět, že jednají se vzdělaným a kompetentním policistou.  
Předseda Štěpánek vyjádřil plnou podporu pro zachování stávajících náborových požadavků. Sám vidí velmi dobrou 
práci při náborech nových policistů, zejména pak v terénu při jednání s občany, a tento směr je potřeba zachovat. 
Dále plk. Mgr. Matějček avizoval, že je naplánováno mnoho kulturně-sportovních akcí, např. sokolský slet, sraz 
motorkářů, koncerty. Poděkoval MP HMP za součinnost při zajišťování těchto akcí. Uvedl, že reagují na bezpečnostní 
hrozby, které se udály v Evropě a poděkoval za zábrany, které byly instalovány v souvislosti s Velikonocemi. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za 
první čtvrtletí 2018. 
 přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

5. Zprávy ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za únor a březen 2018 

Zprávy okomentoval MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce lékařských pracovníků. Sdělil, že v meziročním 
srovnání za měsíc březen přetrvává počet výjezdů kolem 10 000. Výjezdů s lékařem pozvolna ubývá, jelikož je jich 
nedostatek a záchranáři mají větší kompetence řešit závažnější případy. Nevidí to jako negativum, jelikož pokrytí 
území Prahy nemocnicemi je dobré a jsou lehce dosažitelné. Statistika u letecké záchranné služby ukazuje snížení 
počtu vzletů. V Praze není prakticky využívána a je tak k dispozici Středočeskému kraji a ostatním krajům. Polovinu 
nákladů na provoz letecké záchranné služby hradí Středočeský kraj. Opět zopakoval, že méně závažné pacienty 
předávají dopravním zdravotním službám. V praxi dispečink předá výjezd dopravní zdravotní službě a ZZS HMP má 
poté zpětnou vazbu, že k výjezdu a předání pacienta došlo. Na základě licence jim jsou výjezdy propláceny 
zdravotními pojišťovnami. Zmínil se o častých uzávěrech záchytky, jejichž pacienti pak musí být hospitalizováni v 
nemocnicích. Na závěr se zmínil o testování podání látek ovlivňující krevní srážlivost přímo v terénu, která může 
zvýšit naději na přežití závažně zraněných osob. Proběhly i schůzky se zdravotními pojišťovnami o proplácení těchto 
látek ovlivňující krevní srážlivost a dopadly úspěšně. Potíží při předání pacientů přibylo. Největším dopadem je 
zdržení posádky a v případě akutního stavu pacientů, to nepřispívá ani jim. Pražské nemocnice jsou celkem přetížené 
a jedním z důvodu je uzavření některých oddělení díky nedostatku zdravotních sester. Nejhorší stav je v Nemocnici 
Na Bulovce a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V blízké době se v tomto ohledu nečeká žádné znatelné 
zlepšení. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za únor a 
březen 2018. 

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

6. Zprávy HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za únor a březen 2018 

Zprávy okomentoval plk. Ing. Lakis Jordanidis, ředitel kanceláře ředitele. Sdělil, že po náročném začátku roku byly 
měsíce únor a březen celkem klidné. Veškerá statistika je k dispozici v měsíčních zprávách. 

 

usnesení: 
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Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za únor a 
březen 2018. 

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

 

 

7. Zprávy MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za únor a březen 2018 

Zprávy okomentoval Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Sdělil, že statistika nevybočuje ze standardů. Probíhá úzká 
spolupráce s Policií ČR v koordinaci s radním Hadravou z hlediska zajištění bezpečnosti na území hl. m. Prahy. 
Poděkoval za výbornou spolupráci se složkami IZS a bude také plně podporovat zlepšení personální situace u Policie 
ČR. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za únor a 
březen 2018. 

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

 

8. Zprávy o činnosti Správy služeb HMP za únor a březen 2018 

Zprávy okomentoval Mgr. Bohdan Frajt, ředitel SS HMP. Zmínil se o úzké spolupráci s ČVÚT na novém řešení 
bezpečnostních zábran. Také bylo proškoleno 13 jednotek sborů dobrovolných hasičů na úseku protipovodňové 
ochrany, tzn. skládání mobilního hrazení, manipulace s technikou. Dále pravidelně zaměstnanci SS HMP provází 
veřejnost na dni otevřených dveří v úkrytu civilní ochrany Folimanka. Také se dokončila investiční akce Archivu SS 
HMP v prostorech areálu Kunratka. Od zřizovatele je schválen fond investic, může se pokračovat v činnostech z 
loňského roku. Na závěr uvedl, že navrhovali změnu zřizovací listiny, která je ve schvalovacím procesu na Magistrátu 
hl. m. Prahy a měla by do konce 1. pololetí projít Zastupitelstvem HMP. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy o činnosti Správy služeb HMP za únor a březen 
2018. 
 přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

9. Různé 

Plk. Mgr. Petr Matějček informoval o ukončení služebny na Vyšehradské po výpovědi ze stávajících prostor. Služebna 
bude přemístěna na ulici Sokolskou na Praze 2. 

 

10. Závěr 

Předseda Štěpánek poděkoval přítomným členům výboru a hostům a ukončil jednání v 16:43 hod. 
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Ověřil: Mgr. Petr Prchal  

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová  

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

 
 
 
 

Bc. Josef Macháček 
tajemník Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 


