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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS ze 7. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 11. 6. 2019 v 16:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 349, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr.  Jiří Koubek, DiS., Ing. Lubomír Brož, Mgr. Karel Hanzlík, Ing. Jan Hora, MUDr. Tomáš Kaštovský, 

Milan Maruštík, Mgr. Martin Pacovský, Mgr. Petr Prchal, MPA  

Omluveni: Mgr. Jiří Knitl, JUDr. Jakub  Drápal, M.Phill.,  RNDr.  Daniel Mazur, Ph.D., Mgr. Josef Macháček  

Hosté: Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl. m. Prahy, Libor Kousal - provozní náměstek SS HMP, 
MUDr. Jaroslav Valášek - náměstek ředitele sekce léčebně preventivní péče ZZS HMP, Ing. Ján Doubrava, 
MBA -  náměstek ředitele sekce technicko - provozní ZZS HMP, plk. Mgr. Petr Matějček - náměstek 
ředitele KŘ pro vnější službu, brig. gen. Ing. Roman Hlinovský - ředitel HZS HMP, Jiří Chvojka - Soho 
Prague, Tomáš Tesner - Soho Prague, Ing. Petr Hejma - místostarosta Prahy 1, Mgr. Jan Štern - předseda 
Komise Rady hl. m. Prahy pro nočního starostu 

Jednání řídil: Mgr.  Jiří Koubek, DiS. - předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP      
 

Text zahájení: 

Předseda Koubek přivítal členy výboru a hosty a zahájil jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP v 16:00 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení  

2. Schválení programu jednání 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

4. Informace o činnosti Odboru bezpečnosti 

5. Opatření v Dlouhé ulici - pevně zařazeno na 17.00 hod 

6. Zpráva KŘP HMP k bezpečnostní situaci za květen 2019 

7. Zpráva o činnosti MP HMP za květen 2019 

8. Informace o činnosti ZZS HMP za květen 2019 

9. Informace o činnosti HZS HMP za květen 2019 

10. Informace o činnosti Správy služeb HMP za květen 2019 

11. Schválení termínů jednání Výboru pro bezpečnost na II. pololetí 2019 

12. Různé 

13. Závěr 

Předseda Koubek poděkoval přítomným členům výboru a hostům a ukončil jednání v 18:40 hod. 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení  

V rámci zahájení výboru upozornil na termíny konání jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP na druhé pololetí roku 
2019, zda budou členům výboru takto vyhovovat. Dále sdělil, že uvažuje o změně jednání výboru, s tím, že by se 
zpracovávaly pouze čtvrtletní zprávy a více by se zaměřili na činnosti jednotlivých složek. 

2. Schválení programu jednání 

Program jednání výboru byl odsouhlasen přítomnými členy. 
přijato, pro:6, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

 
Ověřovatelem zápisu byl určen člen výboru Mgr. Petr Prchal, MPA. 

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

 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

Náměstek primátora Ing. Hlubuček informoval o nejbližších záměrech v oblasti bezpečnosti. Sdělil, že připravují do 
červnového zasedání Zastupitelstva HMP tisky týkající se financování Jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen 
JSDH) pro městské části z kapitoly 07 - bezpečnost (tento záměr vychází z koncepce). Investičně budou přerozdělovat 
50 mil. Kč. V oblasti neinvestičních akcí (na základě požadavků městských částí) pro JSDH, např. na opravy zásahové 
techniky, budou rozdělovat 9 700 tis. Kč. Dále uvedl, že na základě požadavků od městských částí týkající se 
chybějícího vybavení (např. zásahové oblečení, defibrilátory) či techniky pro JSDH se bude přerozdělovat 15 700 tis. 
Kč. Z důvodu enormního počtu požadavků, došlo k jejich revizi zejména na ty týkající se oblasti zásahu, záchraně 
života.  Bude potřeba koncepčně zpracovat záměr na nákup termovizí, radiostanic a dýchacích přístrojů pro III. a V. 
JSDH. Koncepce, která byla schválena do roku 2021 pro JSDH, projde aktualizací z hlediska relevantnosti jednotlivých 
požadavků. Poděkoval zástupci HZS HMP, že vyřazená zásahová vozidla přecházejí do vlastnictví JSDH. Informoval o 
schválení Koncepce příspěvků pro HZS HMP. Díky tomuto budou nakoupena dvě zásahová vozidla. Dále informoval o 
příspěvku na rekonstrukce služeben KŘ Policie HMP a MP HMP. Týká se služeben na území Prahy 1, 16, 6 a 22 a také 
na Praze 4 a 8. Je vyčleněna částka 8 555 tis. Kč pro letošní rok. Přispějí na chlazení kancelářských prostor na Inspekci 
MP HMP a zajištění signálu v tunelech. V rámci memoranda mezi hl. m. Prahou a KŘ Policie HMP bude vyčleněn tým 
policistů, kteří budou kontrolovat především technický stav vozidel a zaměří se především na spalinové cesty a filtry 
pevných částí. Důvodem je, že zdrojem znečištění v Praze jsou z největší části automobily. Zároveň je v memorandu i 
dohoda s šesti STK stanicemi, kde se Praha zavazuje nakoupit mobilní měřící přístroje. Také sdělil, že Komise Rady hl. 
m. Prahy pro bezpečnost zasedne 17.6.2019. Bude potřeba nalézt optimální koncept jednání této Komise, ať nedojde 
k suplování pravidelných porad IZS nebo Výboru pro bezpečnost ZHMP. V závěru poděkoval všem složkám IZS, MP 
HMP i SS HMP za jejich práci. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hanzlík - poděkoval za smysluplné směřování financí do oblasti bezpečnosti. Vznesl dotaz zda 
rekonstrukce služeben KŘ Policie ČR a MP HMP bude rozprostřena do tří let, tak jak bylo schváleno. 
 
náměstek primátora Hlubuček - potvrdil, že ano. Koncepce bude revidována, pokud se vyskytnou nové požadavky, 
bude se snažit, aby byly do Koncepce zakomponovány. 

 

4. Informace o činnosti Odboru bezpečnosti 

Bude prezentováno na dalším jednání výboru. 

5. Opatření v Dlouhé ulici - pevně zařazeno na 17.00 hod 

Úvodní slovo k bodu opatření v Dlouhé ulici provedl předseda Koubek. Přivítal Jiřího Chvojku a Tomáše Tesnera ze 
Soho Prague a Ing. Petra Hejmu, místostarostu Prahy 1 a Mgr. Jana Šterna, předsedu Komise Rady hl. m. Prahy pro 
nočního starostu. Sdělil, že tento bod byl zařazen z důvodu věcného záměru vyhlášky, která má regulovat noční život 
v Praze. Původní termín k podání připomínek od městských částí byl na konci roku 2018. Poté byl usnesením Rady hl. 
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m. Prahy prodloužen termín do 31.5. 2019. Mezitím byla přijata určitá opatření v lokalitě Dlouhá ulice. Požádal o 
komentář všechny zúčastněné. 
Místostarosta Prahy 1 Ing. Hejma uvedl, že v rámci centra jsou lokality, které markantně zatěžují trvale žijící i slušné 
turisty. Jsou to lokality Dlouhá, Václavské a Staroměstské náměstí, dále oblast Havelská, Michalská, Uhelný trh až ke 
Karlovým lázním. Oblast Dlouhé byla neúměrně zatěžovaná díky alkoholovému turismu a neustálým nedodržováním 
veřejného pořádku. Předchozí vedení vyvinulo určitou iniciativu spočívající v návrhu obecně závazné vyhlášky. 
Osobně není příznivcem restrikcí, ale je třeba dát do souladu život residentů a noční život, který je díky početným 
restauračním zařízením v Dlouhé rušný. Obecně závaznou vyhlášku vnímá jako výstrahu, pokud společně nenajdou 
řešení k dodržování veřejného pořádku. Legislativa může pomoci více na úseku striktnějšího postihu výtržnictví, 
rušení nočního klidu a dalších přestupků. Je potřeba takovou kultivaci, aby byl po 22 hod. na ulicích klid a zároveň, 
aby se lidé bavili v klubech a barech. Dále pokračoval, že připomínkovali návrh vyhlášky, kde byla dohodnuta ve 
spolupráci s MP HMP a Policií ČR zvýšená intenzita v hlídkové činnosti. Bylo zavedeno dopravní opatření, které 
uzavíralo v době víkendu oblast Dlouhé od 22:00 hod do 3:00 hod., kdy byli vpouštěni pouze rezidenti. Bylo 
vyhodnoceno, že v nočním hodinách Dlouhou ulicí projede až 1500 vozidel/hod. Toto opatření proběhlo dva víkendy. 
Na základě pernamentního měření hluku, skutečně došlo ke snížení hlukové hladiny. Po 3:00 hod., po zrušení 
opatření, došlo k jejímu navýšení. Toto opatření vyvolalo rozporuplné reakce, nejen ze strany podnikatelů, ale i 
rezidentů. Následně došlo k jeho soudnímu zrušení. V rámci komunikace s podnikateli byla navázána spolupráce. 
Prvním výsledkem je zákaz tzv. pub crowlingu, kdy několik stovek mladých lidí navštěvovalo jednotlivé kluby. Karlovy 
Lázně zrušily smlouvu od 1. 5 . 2019 na pub crowling. Tento produkt se bude postupně vypovídat v jednotlivých 
klubech. Chtějí se zaměřovat i na další produkty alkoholové turistiky jako jsou Riverside party, Boat party, Cyklobary 
a další. 
Dále se slova ujal Mgr. Jan Štern, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro nočního starostu. Na základě připomínek k 
návrhu vyhlášky vyspecifikovala Praha 1 problémové oblasti. Zastupitelstvo Prahy 1 definovalo určitý problém, jehož 
závažnost si žádá nejtvrdší formu řešení (vyhlášku). Díky tomuto došlo na jednání s kluby, které jsou sdružovány pod 
Soho Prague. Snažili se najít opatření, která byla akceptovaná i ze strany klubů a mohou přispět ke zlepšení celé 
situace. Výsledkem je desatero, které se kluby zavázaly dodržovat. Vnímá velmi pozitivně zapojení všech 
zainteresovaných subjektů ke zlepšení celé situace. Je žádoucí, že proběhla realizace dopravních opatřeních, která 
jsou nyní ve fázi vyhodnocování. Doprava byla označena rezidenty jako jedním z hlavních zdrojů hluku. Vyhodnocují 
se opatření, která jsou již zavedena, jejich dodržování a přínos. Na závěr sdělil, že Magistrát ve spolupráci s Pražskou 
informační službou chystají kampaň do ulic, zaměřenou na návštěvníky oblasti Dlouhé. 
K celé záležitosti se vyjádřil i Jiří Chvojka ze Soho Prague. Zastupují sdružení Soho Prague vzniklé v roce 2013, ve 
kterém jsou sdruženi občané a právnické osoby společně s provozovateli restaurací, barů a dalších provozoven na 
Starém Městě. Memorandum (desatero) bylo předloženo již v roce 2014 na Zastupitelstvu Prahy 1. Nyní je rád, že se 
toto memorandum projednává a snad se dospěje ke společnému schválení a podpisu se zástupci Magistrátu a MČ 
Praha 1. Nyní jsou zavedena všechna opatření, která jsou v memorandu zahrnuta. Konkrétně se zrušil tzv. pub crowl, 
zvýšil se počet ochranek v klubech v krizových dnech (pátek a sobota), zavedlo se vstupné do jednotlivých klubů, 
zavedly se sousedské hlídky (vysvětlují lidem, že musí dodržovat noční klid a rozdávají informační letáky), zavedla se 
vzájemná kontrola hluku (v létě chtějí zavést online měření hluku pomocí speciálních měřičů hluku), zavedly se kroky 
k omezení taxislužby v ulici Dlouhé. Nyní jsou znepokojeni tím, jak bude probíhat letní sezona v centru. Vnímají, že 
kluby a bary nejsou primárním zdrojem hluku. Kluby mají stabilní obrat, počet návštěvníků a tržby již čtvrtým rokem. 
Upozorňují na fakt, že do Prahy přiletí letos o 15 % turistů více. Ve spolupráci se společností Delloite se zpracovává 
analýza, která má ukázat nejvíce využívané trasy a způsoby dopravy do klubů. Ukazuje se, že nejhoršími oblastmi 
jsou Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Národní třída a okolí. Poukazují na to, že v okolí Dlouhé, Rybné a 
dalších pěti ulic se nachází 118 provozoven, které jsou pronajaty MČ Praha 1 a také provozovny v majetku hl. m. 
Prahy. Myslí si, že odtud by měla jít regulace jako první. Největší problém jsou lidé, kteří si ve večerkách nakoupí 
alkohol a ten konzumují na ulici klidně ve čtyři ráno. Navrhují zřídit speciální dispečink, přes který by se problémy s 
nočním životem řešily. Vnímá jako nešťastné, že byly vytipované kluby v jedné ulici a označily se za základ problému. 
Nastavená opatření stojí členské kluby SOHO tři miliony Kč měsíčně. Chtějí začít vést seriózní diskuzi před hlavní letní 
sezonou a upozorňují, že letos navštíví Prahu 9, 5 mil. turistů. A za tento trend může i reklama jakou si platíme v 
zahraničí.  
Plk. Matějček k tomuto uvedl, že když se Policie ČR zaměřila na jednu část oblasti, tak se návštěvníci přemístili jinam. 
Mělo by to být o nastavení větších pravomocí a také větších sankcí, s tím, že se budou důsledně vymáhat, pokud 
nebudou vyřešeny na místě. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - sdělil, že Dlouhá není jedinou ulicí, která trpí dopady nočního života. Už nyní, co se tam děje jsou 
přestupky. Dotázal se, zda se jedná o teorii nebo je to běžná praxe. 
 
plk. Matějček - odpověděl, že největší problém je v dokazování, že dotyčný porušuje noční klid po 22 hod. 
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člen výboru Hora - obává se, že tato regulace nebude mít měřitelný efekt. Pokud se kluby uzavřou ve 22 hod., budou 
vynaloženy síly a prostředky, které nebudou mít šanci nápor osob na ulici zvládnout a navíc bez vhodných nástrojů. 
 
místostarosta Hejma - zopakoval, že nechce v tomto směru perzekuovat kluby. V zájmu je převýchova klientely, která 
jezdí do Prahy. Souhlasí, aby se zpřísnila legislativa, jak zvýšení pravomocí pro policisty, tak i zvýšení sankcí za 
přestupky. Je potřeba, aby ti, co porušují zákon, byli potrestáni. Je nutné mít dobře nastavenou komunikační 
strategii směrem k turistům, aby věděli, že v Praze není tolerovaný alkoholový turismus. 
 
člen výboru Hora - uvedl, že celý materiál návrhu závazné vyhlášky se bere jako dočasné řešení, jelikož je potřeba 
změnit celý koncept oslovování turistů. 
 
člen výboru Pacovský - souhlasí s místostarostou Hejmou. Je potřeba v centru města mít zavedena bezpečnostní 
opatření, jelikož má Praha díky alkoholovému turismu určitý mediální obraz. Bude se jednat ryze o preventivní 
opatření, která upozorní turisty na měnící se situaci v této oblasti. Bezpečnostní opatření se mohou rozšířit i na 
Prahu 2 a Prahu 3. 
 
člen výboru Kaštovský - vyjádřil také souhlas s místostarostou Hejmou. Je potřeba omezit současné nastavení pojetí 
turismu v Praze. Sám je pro zákaz tzv. Beer bike. Neví však, co se sleduje projednávaným materiálem a je pro přizvání 
radní pro kulturu Hany Třeštíkové k projednávání této problematiky, aby představila návrhy řešení. Jako dobrou 
cestu vidí v kompromisu od prevence k represi. 
 
plk. Matějček - řešení vidí v tom, aby turista přijel do Prahy již poučen. Mají s tímto praktickou zkušenost, když 
jednali se zástupci dánské a švédské ambasády. 
 
Mgr. Štern - reagoval s tím, že po minulém vedení Prahy zdědili věcný záměr, který byl v připomínkovém řízení u MČ. 
To skončilo v půlce dubna. Na základě připomínek měl odbor živnostenský a občanskosprávní připravit hrubý návrh 
znění vyhlášky. Nejsou ve fázi před přijetím této vyhlášky. Nyní jsou v průběhu diskuze k tomuto návrhu. Snaží se 
nalézt jiné způsoby, jak celou situaci řešit. Připravuje se komunikační kampaň s Prague City Turism, která má cílit na 
turisty. Mají však omezená data o návštěvnících Prahy. Proto bude paralerně probíhat dotazníkové šetření, ve 
kterém budou sbírat data o turistech. Na základě tohoto pak bude vytvořena větší a cílená komunikační kampaň. 
Získávají data i od operátorů - odkud turisté jsou a trasy, po kterých se v noci po Praze pohybují. 
 
člen výboru Hanzlík - vznesl dotaz, zda Mgr. Štern je nočním starostou pouze pro Prahu 1. Myslí si, že na Praze 1 mají 
celou tuto situaci zmapovanou velice dobře. Dále se dotázal zda mají povědomí, co je hlavním zdrojem narušování 
veřejného pořádku. Zatím celou věc vnímá jako omezování provozovatelů na Praze 1. 
 
místostarosta Hejma - je přesvědčen, že mají dobře zmapovány zdroje hluku a jsou to zejména opilí lidé na ulicích. 
Navíc je tento trend přenášen i do denní doby. Provozovatelé klubů musí zajistit, aby se jejich návštěvníci chovali 
před klubem slušně, a aby dodržovali kapacitu klubu. Dalším problémem jsou večerky, kde si mohou lidé zakoupit 
alkohol. Musí mít pod kontrolou i skupiny turistů na ulici. Pokud budou agresivní, pak účelně zasáhnout (např. 
zavření do krátkodobé cely předběžného zadržení na 6 hodin). 
 
Mgr. Štern - odpověděl, že jeho funkce se netýká pouze Prahy 1. Sdělil, že při dopravních omezeních klesl počet 
vozidel (až o polovinu) i v širším okolí ulice Dlouhé. 
 
člen výboru Prchal - upozornil na celopražský dosah, který vyhlášky mají a mělo by se zapracovat na odlišnostech, 
které jsou v rámci jednotlivých MČ. Za Prahu 12 se k návrhu nevyjadřovali. Rušení nočního klidu řeší i na Praze 12 
každé léto. Přijetím vyhlášky by se jednalo v okrajových MČ o brutální zásah do soukromého podnikání, protože na 
různé provozovny shodného zaměření, které jsou relativně nedaleko od sebe, by se vztahovala rozdílná opatření. 
 
místostarosta Hejma - reagoval s tím, že si od zdravotního ústavu chtěli nechat vypracovat analýzu vlivu hluku na 
zdraví. Zjistili, že lidský hlas je neidentifikovaný zdroj hluku, který se nedá pořádně změřit a vyhláška jej nepovažuje 
za zdroj hluku. Nyní jednají o tom, jak analýzu vyhotovit. 
 
Jiří Chvojka - dotázal se, zda jsou tedy pro toto léto připraveny konkrétní opatření, jelikož ví, že do Prahy přijede více 
turistů než loni. 
 
předseda Koubek - vnímá tuto otázku jako řečnickou a zda jsou připravena konkrétní opatření, tak na toto nedostali 
úplnou odpověď. Nevěděl, že se hledají i jiné cesty, než pouze přijetí této vyhlášky. Měl dojem, že se brzy dostanou 
do fáze schvalování vyhlášky. Měl by zájem o souhrnné informace z měření (např. omezení dopravy v ulici Dlouhá), 
které předá k dispozici členům výboru k seznámení. Kladně se staví k preventivním opatřením, která mohou pomoci 
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v dlouhodobém horizontu. A problém vidí i ve večerkách, které nabízejí alkohol, i když neví, jak moc se podílí na 
opilost návštěvníků. Je vůbec možné regulovat prodej alkoholu ve večerkách. 
 
Mgr. Štern - informoval se na odboru živnostenském a občanskosprávním o problematice večerek. V tuto chvíli není 
možnost regulovat prodej zboží ve večerkách. Chystá se Národní protidrogová strategie a po jejím schválení bude 
tato regulace možná. 
 
místostarosta Hejma - doplnil, že u prodejen Žabka dosáhli toho, že po 22 hod. stáhnou mříž na regálu s alkoholem, 
jelikož jsou v nebytových prostorech MČ Praha 1. Teď musí řešit i večerky, které se mnohdy nacházejí ve vlastnictví 
MČ Prahy 1 nebo hl. m. Prahy. 

 

6. Zpráva KŘP HMP k bezpečnostní situaci za květen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu. Sdělil, že z hlediska 
standardů, statisticky počty trestných činů nevybočují. Stále pozorují kontinuální pokles v počtu zjištěných trestných 
činů, již od loňského roku. V oblasti násilné trestné činnosti byly oba případy, vraždy a pokusu o vraždu, objasněny. 
Pozitivním trendem je pokles úmrtí při dopravních nehodách. Nárůst v počtu přestupků evidují v případech 
nesprávného předjíždění, zejména v každodenních kolonách. Informoval o realizaci bezpečnostních opatřeních při 
shromáždění na Václavském náměstí. U těchto akcích se navyšují počty osob, odhadují cca 90 000 při posledním 
shromáždění. Další tato akce se chystá 23. 6. 2019 na Letenském náměstí. Budou připraveni i s dalšími složkami IZS a 
MP HMP. Informoval o cvičení, které proběhne v noci ze 17. na 18. 6. 2019 v obchodním centru Nový Smíchov. 
Námětem cvičení je teroristický útok. Dále sdělil, že se podíleli na bezpečnostních opatřeních, které se týkaly hrozby 
pumového útoku ze strany radikálů na hlavním nádraží v Praze a hrozby aktivního střelce ve školách. Navýšili počty 
policistů vykonávající dohled a byli upozorněni i ředitelé škol, aby zvýšili pozornost týkající se odložených věcí ve 
školách či pohybu podezřelých osob. Oba tyto případy byly vyřešeny. Opět zdůraznil výrazný personální podstav 
policistů, kdy chybí 749 policistů. Upozornil na maximální kapacitu vodní dopravy na Vltavě. Jediným řešením je 
zákaz pro další lodě. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - reagoval na hrozbu aktivního střelce ve školách, kdy po obdržení informace úplně nevěděli (i 
ředitelé škol), co mají dělat a je potřeba se na toto zaměřit.  
 
člen výboru Hora - uvedl, že Policie ČR má k dispozici instruktážní video Utíkej, schovej se, bojuj týkající se hrozby 
aktivního střelce. Myslí si, že by bylo dobré, aby ředitelům škol bylo toto připomenuto a měli by se opětovně 
proškolit. 
 
náměstek Matějček - odpověděl, že na školy jezdí pravidelně policejní preventisté. Video, které bylo zmíněno, je k 
dispozici všem školám. Školy se tak mohou obracet na policejní preventisty, kteří mohou znovu přijít do škol a 
proškolit jejich zaměstnance. 
 
člen výboru Maruštík - sdělil, že největší riziko vnímá v podceňování této hrozby ze strany ředitelů škol a jejich 
zaměstnanců. Mluvil z vlastní zkušenosti, kdy obcházeli školy společně s ředitelem městské policie a bez problému se 
do školských zařízení dostali. Školy se musí zaměřit na opatření, která zamezí vstupu cizím osobám do jejich areálu. 

 

7. Zpráva o činnosti MP HMP za květen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Doplnil informace ke zvýšenému dohledu u 
pražských škol. Jelikož nebylo specifikováno místo ani město, tak strážníci MP HMP, kromě své každodenní agendy, 
preventivně přistoupili ke zvýšenému dohledu  u pražských škol. Jednali správně, jelikož nechtěli nastalou situaci 
podcenit. Dále se vyjádřil k tiskové zprávě ředitele neziskové organizace NADĚJE s názvem Zaměstnanec NADĚJE 
brutálně napaden MP HMP zato, že dodržel zákon. MP HMP byla sdělovacími prostředky oslovena, aby se k celé věci 
vyjádřila. K celé věci si vyžádali úřední záznam, který byl sepsán ihned po incidentu, který se odehrál v neděli ráno. 
Ředitel Šuster popsal celý incident, který skončil převezením zaměstnance neziskové organizace NADĚJE na Policii 
ČR. Bylo mu nabídnuto lékařské ošetření, které dotyčný odmítl a z policejního oddělení byl propuštěn. Strážníci jeho 
protiprávní jednání spočívající v neprokázání totožnosti, neuposlechnutí výzvy a znevážení úřední osoby při výkonu 
její pravomoci, oznámili správnímu orgánu. MP HMP se důrazně ohradila proti tvrzení oblastní pobočky NADĚJE 
Praha a jejího ředitele Kadlece. Řediteli Kadlecovi byla zaslána předžalobní výzva, k tomu, aby veškeré nepravdivé 
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informace, které byly publikované, odvolal. V případě, že se tak nestane, bude následovat žaloba. Stanovisko a 
reakce MP HMP jsou zveřejněny na sociálních sítích, které mají v dnešní době významný dosah. Ředitel Šuster mluvil 
s dotyčnými strážníky a nemá důvod pochybovat, že se stalo něco jiného, než, jak je zapsáno v úředním záznamu. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - vznesl dotaz, kdo může nahlížet do úředního záznamu, zda mají tuto možnost i zastupitelé nebo 
radní. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že ředitel MP HMP a primátor ano. Informace z úředního záznamu se transformovaly do 
písemné reakce. U úředního záznamu pod číslem jednacím jako podkladu pro oznámení o přestupku správnímu 
orgánu si není jist, zda je veřejný. Prokonzultuje tuto věc s právníky. Nemají důvod cokoliv tajit, ale musí být dodržen 
zákonný rámec, aby nebyl zpochybněn proces správního řízení. 
 
člen výboru Hora - sdělil, že nechtějí nic zveřejňovat, pouze si udělat názor na obě verze. 
 
člen výboru Prchal - zmínil se o využití osobních kamer, které by tyto situace vyřešily jednoznačně. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že strážníci MP HMP jsou vybaveni minikamerami. Záznam není k dispozici, jelikož kamery 
nebyly zapnuté. Celá situace se nezdála z pohledu MP HMP, tak dramatická. Připravují novou zakázku na nové 
minikamery, které by takové případy jasně vyřešily. 
 
předseda Koubek - uvedl, že se díval na fb stránky NADĚJĚ, tak i MP HMP. Z technického hlediska, pak zástupci MP 
HMP sdílí příspěvky pouze NADĚJE a nikoliv komentáře MP HMP.  
 
člen výboru Hanzlík - dotázal se, jak řeší čerpání dovolených policistů, když jsou v tak velké personální krizi. 
 
náměstek Matějček - odpověděl, že služba musí být zajištěna vždy. Upřednostňují se předem zaplacené zájezdy. Část 
dovolené se může řídit podle velitele a část si může vybrat policista podle sebe. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že dovolené jsou řešeny podobně, jak u KŘ Policie ČR hl. m. Prahy. Zaměstnanci si plánují 
dovolenou v rámci ročního plánování, které je relativně neměnné. 
 
náměstek Matějček - reagoval, že na odchody policistů velmi působí fámy, např. že přijdou o výsluhy či o rentu. 
Odchází zejména zkušení policisté ve vedoucích pozicích. 

 

8. Informace o činnosti ZZS HMP za květen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce léčebně preventivní péče. 
Informoval o čtyřech případech problémů s předáváním pacientů do zdravotnických zařízeních, které se řešily 
operativně. V pravidelném kontaktu, každotýdenním, jsou s managementem nemocnice Na Bulovce, aby byla 
zajištěna kontinuita předávání pacientů. Proběhl "Den 155", na kterém seznámili zástupci ZZS HMP návštěvníky se 
svou činností. ZZS HMP čekají velké akce typu např. demonstrace na Letné, kde očekávají při vysokých teplotách 
možné zdravotní problémy. Také ZZS HMP byla informována o možném ohrožení školských zařízení aktivním 
střelcem. ZZS HMP disponuje speciálními kufry s protiteroristickým materiálem. Záchranáři a lékaři jsou vybaveni i 
neprůstřelnými vestami. Na dvou koncertech Ed Sheerena budou zajišťovat zdravotnickou pomoc vně areálu v 
Letňanech, jelikož uvnitř mají soukromou záchrannou službu. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Kaštovský - vznesl dotaz, zda došlo ke změně loga či designu na vozidlech ZZS HMP. 
 
náměstek Doubrava - odpověděl, že u všech vozidel museli přijmout značení dle evropských směrnic. Vozidla typu 
rendez - vous, tzn. s lékařem mají jiné logo, než vozidla, která nejsou v zásahu s lékařem.  
 
člen výboru Kaštovský - požádal o zařazení změny designu u vozidel ZZS HMP do příští zprávy. 
 
člen výboru Prchal - dotázal se na průběh reklamací u vozidel ZZS HMP. 
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náměstek Doubrava - odpověděl, že celá kauza je poměrně rozsáhlá. Vysoutěžili 30 nových vozidel RZP v celkové 
hodnotě 104 mil. Kč bez DPH. Vozidla dodala firma BAUS AT. V současné době jsou odstavena čtyři vozidla, z toho 
jedno může být zařazeno do provozu a zbylá tři vozidla jsou mimo provoz z důvodu pojistné události. U většiny 
vozidel jsou tři závady (svod a konektor antény, porucha na strojním nakládání, reset ovládacího tabletu), které se 
řeší plošně. Vozidla jsou opravována postupně, tak aby nebyla ohrožena kontinuita činností ZZS HMP. 
 
náměstek Valášek - reagoval s tím, že v dobré víře chtěli obnovit vozový park. Navíc starší modely vozidel 
nesplňovaly barevné označení dle evropských směrnic. Uskutečnila se největší obměna vozového parku, kterou ZZS 
HMP v novodobé historii zažila. Nepředpokládali, že nastanou takové problémy. U výběrového řízení musí 
respektovat cenu celé veřejné zakázky, která tvoří až 60 % hodnocení zakázky. Zakázku vyhrála firma BAUS-AT CZECH 
s. r. o. vysoutěžila vozidla od svého subdodavatele BAUS AT. Vozy byly dodány velmi pozdě a jelikož s dodávkou vozů 
spěchali (kvůli sankcím), tak dle tohoto je i kvalita špatná. Celkově napočítali 270 reklamovatelných závad. Je třeba 
rozlišovat skutečné závady a stesky některých zaměstnanců. Vybavení vozidel v připravené zakázce prošlo výběrovou 
komisí, ve které byli zástupci odborářů (dlouhodobě zaměstnaní a pracující na plný úvazek) a odsouhlasili si to. Také 
bylo vytýkáno, že nebyli dostatečně vyškoleni, ale při tak velkém množství zaměstnanců by to bylo finančně velmi 
nákladné. Proto je primárně zařazen e-learning a v případě, že dotyčný zaměstnanec má dotaz, pak je možné se 
cíleně ptát. 
 
náměstek Doubrava - sdělil, že byla vybraná skupina lidí, kteří zadávali jednotlivé požadavky na vybavení vozidla. 
Veškeré technické parametry jsou v zadávací dokumentaci, která je veřejně přístupná. Náležitosti vozidla, které jsou 
mediálně kritizovány byly v požadavcích výběrové komise. 

 

9. Informace o činnosti HZS HMP za květen 2019 

Úvodní slovo ke zprávám provedl brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS HMP. Sdělil, že z hlediska statistiky je 
zajímavé porovnání s loňským rokem. Došlo k nárůstu počtu požáru o více jak 150 a technických zásahů o více jak 
100. Zatím je předběžné z tohoto vyvozovat závěry. Budou to i nadále řešit. Upozornil na technický problém, který 
řeší s TSK Praha. Týká se povolení vjezdu vozidel HZS HMP na Libeňský most. Díky objížďkám se zvýšil nárůst 
dojezdových časů od 130 % až 220 %. Řidiči hasičských vozidel pak jezdí vyšší rychlostí a to sebou nese riziko 
dopravní nehody. Výbor žádá o podporu při jednání s TSK Praha. Jestliže most unese tramvaje, pak by po 
tramvajovém pásu mohly jezdit i vozidla složek IZS. Četnost výjezdů není tak vysoká a pomoc lidem se významně 
zkrátí. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - vnímá to, jako velmi dobrý podnět. Vznesl dotaz, zda tuto problematiku již s někým řešili. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že zatím neúspěšně jednají s TSK Praha. Argumentují, že most není v dobrém 
technickém stavu a zvýšená četnost pohybu dalších vozidel mu nepřispívá. Tento fakt chápou, ale přes most chtějí 
jezdit pouze v případě zásahu. Tuto problematiku přednese i na prvním jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro 
bezpečnost. 
 
předseda Koubek - požádal o další informování v této věci a měli by intervenovat, jelikož tento podnět považuje za 
závažný. 
 
člen výboru Prchal - dotazoval se jaký počet zásahových obleků bylo pořízeno za částku 200 tis. Kč. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že v průměru se cena za jeden zásahový oblek pohybuje kolem 22 tis. Kč.  
 
člen výboru Hanzlík - navrhuje za výbor doporučit další postup, jelikož to vnímají jako závažnou věc. Jednání v této 
věci by měl vést náměstek primátora Hlubučka, který má ve své gesci bezpečnost. 
 
předseda Koubek - reagoval s tím, že bude osobně v této věci jednat s náměstkem primátora Hlubučkem. 

 

10. Informace o činnosti Správy služeb HMP za květen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Libor Kousal, provozní náměstek SS HMP. Informoval, že kontinuálně probíhá 
kontrola a údržba celé linie protipovodňové ochrany, včetně uskladněných prvků a techniky v areálu SS HMP v Dubči. 
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Mobilní prvky protipovodňové ochrany, které jsou uskladněny na Zbraslavi, budou během léta převezeny do 
centrálního skladu v Dubči, jelikož Policie ČR plánuje přestavbu objektu na Zbraslavi. Proběhly kontroly a čištění 
klapek KOMOKO nacházející se v Modřanech. Proběhla provozní zkouška protipovodňové ochrany na Rokytce včetně 
zkoušky dieselagregátu a jejich napojení na čerpadla v případě výpadku elektrické energie. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Prchal - vznesl dotaz, jak se v praxi osvědčily mobilní dieselagregáty. 
 
náměstek Kousal - odpověděl, že po povodních v roce 2013 došlo k přestavbě a úpravě v rámci KOMOKA. V rámci 
pravidelných zkoušek všechny dieseagregáty fungují. U Rokytky jsou speciální dieseagregáty, které se zkoušejí v 
páru, tak aby si mohli mezi sebou předávat elektrickou energii podle zatížení spuštěných čerpadel. Do rezervy 
zakoupili navíc další dieseagregát, který je možné použít i v rámci KOMOKA. 
 

 

11. Schválení termínů jednání Výboru pro bezpečnost na II. pololetí 2019 

Předseda Koubek informoval o návrhu termínů jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP na II. pololetí 2019. Opět 
zopakoval, že se změní struktura zpráv na výbor, tak aby nemusely být zpracovávány zprávy za každý měsíc. Jeho 
návrhem je souhrnná zpráva za tři měsíce a mohli se tak věnovat problematikám jednotlivých složek více do hloubky.  
 
středa 11.9. 
úterý 8.10. 
úterý 5.11. 
úterý 3.12. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Prchal - dotazoval se, zda údaje ve zprávách vychází z jejich pravidelných statistik nebo jsou vytvářeny 
pouze pro potřeby výboru. 
 
zástupci složek IZS - odpověděli, že vycházejí z jejich interních statistik. 
 
člen výboru Hora - chtěl by zachovat zajímavosti a detaily, které každý měsíc prezentují. Souhlasí, aby se výbor více 
zaměřoval na koncepční věci. 

 

 

12. Různé 

Předseda Koubek informoval o posunu v projednávání návrhu zákona č. 330 k problematice vraků. Bude projednán 
na Hospodářském výboru v Poslanecké sněmovně ČR. Součástí je i několik pozměňovacích návrhů. 
 
 
 

13. Závěr 

Předseda Koubek poděkoval přítomným členům výboru a hostům a ukončil jednání v 18:40 hod. 
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Ověřil: Mgr. Petr Prchal, MPA, člen Výboru pro bezpečnost ZHMP  

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová, MHMP - BEZ MHMP   

Mgr.  Jiří Koubek, DiS. 
předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 
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