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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 5. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 16. 4. 2019 v 16:00 hod. 

Zasedací místnost č. 349 / 3. patro, MHMP - Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr.  Jiří Koubek, DiS., Mgr. Jiří Knitl, JUDr. Jakub  Drápal, M.Phil,  Mgr. Karel Hanzlík, Ing. Jan Hora, 

MUDr. Tomáš Kaštovský, Milan Maruštík, RNDr.  Daniel Mazur, Ph.D., Mgr. Martin Pacovský  

Omluveni: Ing. Lubomír Brož, Mgr. Petr Prchal, MPA    

Hosté: Mgr. Josef Macháček - tajemník Výboru pro bezpečnost ZHMP, Mgr. Ludvík Klema - náměstek pro výkon 
služby 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, Mgr. Jana Havlíková koordinátorka školské prevence odboru ZSP   

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 a zápisu z minulého jednání 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

4. Integrovaná výjezdová centra 

5. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci za březen 2019 

6. Zpráva o činnosti MP HMP za březen 2019 

7. Informace o činnosti ZZS HMP za březen 2019 

8. Informace o činnosti HZS HMP za rok 2018 a březen 2019 

9. Informace o činnosti Správy služeb HMP za březen 2019 

10. Různé 

11. Závěr 

 

 
K jednotlivým bodům programu: 
 

1. Zahájení  

Ověřovatelem zápisu byl určen člen výboru Milan Maruštík. 
přijato, pro:8, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
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2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

Program jednání výboru byl odsouhlasen přítomnými členy. 
přijato, pro:8, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

Úvodní slovo k tisku Z - 7138 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Programy v oblasti prevence 
kriminality pro rok 2019 provedl předseda Koubek. Informoval, že tento tisk již prošel Grantovou komisí Rady hl. m. 
Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci a také byl schválen Radou hl. m. Prahy.  
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - vznesl podnět na opravu gramatických chyb v materiálu. Dále se dotazoval na žádost č. 07, kde 
má být žadatelem dotace MČ Praha 17, ale dle jeho informací je žadatelem Centrum sociálně zdravotních služeb. 
Kdo je tedy oprávněným příjemcem této dotace. 
 
Mgr. Havlíková - odpověděla, že dotaci obdrží MČ Prahy 17. MČ Prahy 17 poté poskytne finance Centru sociálně 
zdravotních služeb, které je příspěvkovou organizací. Tento proces vychází ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze. Další projekty, o které mohou adepti grantového řízení žádat se zaměřují také na práci s dětmi a 
mládeží ve volném čase. Tyto projekty bývají nejvíce žádané. Dále žádají o projekty týkající se nových hrozeb a 
přístupů (tzn. kriminalita v kyberprostoru), pomoc obětem trestné činnosti a boj proti recidivě, práce s pachateli 
trestné činnosti.  Celkově bylo Radou hl. m. Prahy schváleno 25 projektů v celkové podpoře 3 256 tis. Kč. Dalších 46 
projektů je zařazeno ke schválení na dubnové jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy v celkové výši 10 mil. Kč. Celkově 
bylo v rozpočtu schváleno na toto grantové řízení 16 mil. Kč. 
 
člen výboru Hora - vznesl dotaz, zda smlouva o poskytnutí dotace byla součástí projednávaného tisku Z - 7138. 
 
Mgr. Havlíková - odpověděla, že ano. Mění se jen název organizace, poskytnutá částka a název projektu. 
 
člen výboru Hora - dotazoval se na kontrolu účelnosti vynaložení dotací. 
 
Mgr. Havlíková - odpověděla, že  organizace zasílá finanční vyúčtování, kde se kontroluje, zda finance byly využity 
v souladu s rozpočtem a kontrolují i účelnost akcí. Kontrola probíhá i formou osobní návštěvy pověřeného 
zaměstnance MHMP. Vyžadují i hodnocení od MČ, konkrétně od jednotlivých koordinátorů prevence kriminality.  
člen výboru Drápal - vznesl dotaz na částku, která byla navržena z rozpočtu hl. m. Prahy. Ptá se z důvodu, že skoro 
všechny organizace mají rozpočet pokráceny. 
 
Mgr. Havlíková - odpověděla, že částky vychází z informačního systému Granty. Každý projekt byl hodnocen dvěma 
hodnotiteli, které jmenoval ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence. Projekt mohl získat maximum 100 
bodů a bylo dáno i minimum, které každý projekt musel získat. Na základě tohoto byly čtyři projekty vyřazeny. 
Požadavek od organizací byl 23 957 tis. Kč, ale v rozpočtu bylo 16 mil. Kč. Proto museli výrazně krátit. 
 
člen výboru Drápal - bylo zvažováno podpořit třeba tři projekty na 80 a více procent, než čtyři projekty na 65 %. 
 
Mgr. Havlíková - odpověděla, že dle jejich zkušeností jsou organizace schopny projekty organizovat. Řadě 
organizacím přispívají i MČ. Finance byly kráceny i v minulých letech, ale všechny projekty se podařilo realizovat. 
 
člen výboru Drápal - vznesl dotaz na projekty týkající se předcházení recidivy (práce s propuštěnými vězni). Je 
upřednostňováno v rámci hodnocení i vyhodnocování efektivity těchto opatření. 
 
Mgr. Havlíková - odpověděla, že vyhodnocování provádí samotné organizace, protože působí v jednotlivých 
oblastech dlouhodobě. Ověřují si, zda jsou jejich programy účinné. Doplnila, že samotné vyhodnocení efektivnosti 
v rámci MHMP by bylo značně finančně náročné. V primární prevenci mají v rámci grantového řízení nastaveno 
podporovat pouze certifikované programy, které splňují standardy kvality. Ale neví, zda se toto nabízí i u prevence 
kriminality. Uvedla, že tento dotaz předá koordinátorce prevence kriminality Mgr. Kryšpínové. 
 
člen výboru Hanzlík - dotazoval se, zda je k dispozici přehled neúspěšných žadatelů o dotaci a důvody jejich vyřazení. 
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Mgr. Havlíková - odpověděla, že tři projekty byly vyřazeny, jelikož nesplnily zadání, další čtyři projekty neprošly 
bodovým ohodnocením a jeden projekt byl vyřazen z důvodu duplicity sociální služby, o které bylo žádáno v jiném 
programu. 

 

4. Integrovaná výjezdová centra 

Předseda Koubek informoval o zaslání memoranda uzavřeným mezi Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, 
Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a také o studiích jednotlivých výjezdových center. 
Předběžně žádal ředitele odboru investičního Ing. Karla Prajera, aby o integrovaných výjezdových centrech 
pohovořil, ale z pracovních důvodů nemohl dnes přijít. Dotazoval se, zda je potřeba zajistit další materiály. Člen 
výboru Kaštovský sdělil, že bude vhodné pozvat na příští jednání ředitele Ing. Karla Prajera, aby dodal k již poslaným 
podkladům výklad. 

 

5. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci za březen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu. Uvedl, že za měsíc 
březen 2019 je sledována menší objasněnost trestných činů než tomu bylo v loňském roce. Důležitým faktem je, že v 
rámci dopravních nehod evidují méně úmrtí a nejsou mezi nimi žádní chodci. Před měsícem byla spuštěna kampaň 
ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, která na tento příznivý stav může mít také vliv. Zdůraznil, že se 
podařilo dopadnout pachatele, který po Praze zapaloval popelnice. Také se zaměřují na podvody na seniorech. Na 
tuto problematiku mají samostatnou pracovní skupinu, protože opět roste počet těchto případů. Týká se to zejména 
organizovaných skupin z Polska. Upozornil na tři riziková fotbalová utkání, která proběhnou. A také proběhne sjezd 
SPD na Václavském náměstí. Na všechny tyto akce se policie připravuje. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - vznesl dotaz na vývoj týkající se pravidelného hlášení nástražného výbušného systému na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. 
 
plk. Matějček - odpověděl, že policie přistoupila ke zvýšení četnosti hlídek kolem školy a preventivní prohlídky. Ale 
zatím tento případ objasněn není.  
Dále informoval o případu automobilu, které bylo zaparkováno na magistrále a u Magistrátu. Policie provedla 
všechny úkony, které bylo potřeba, jako ztotožnění majitele a bezpečnostní pyrotechnickou prohlídku. Policie vozidlo 
(vrak) zajistila jako věc důležitou pro přestupkové řízení. Majiteli hrozí sankční pokuta ve výši 5000 Kč, jelikož je tento 
případ brán jako neoprávněný zábor. Nyní není schopen predikovat jak řízení dopadne.  
Případ se opět opakuje. Vozidlo, které má platnou STK i ztotožněn majitel, parkuje u Magistrátu na chodníku. Majitel 
byl vyzván, aby odjel, ale neučinil tak. Poslední informaci, kterou má, je že TSK jako vlastník komunikace zažádal na 
MČ Prahy 1 o stanovisko, zda vozidlo tvoří překážku v silničním provozu. Stanovisko bylo vydáno s tím, že se jedná o 
překážku v silničním provozu a žádají odstranění vozidla. Na základě rozhodnutí odboru dopravy na MČ Prahy 1, 
bude vozidlo odtaženo. Upozornil, aby se vyřešil výklad toho, co je a není překážka v silničním provozu, tak, aby 
policista mohl jednoznačně vozidlo označit jako překážku. V případě, že nebude podpora v tomto rozhodnutí, 
veškeré soudní výlohy půjdou za policistou, který rozhodl, že se jedná o překážku v silničním provozu. 
 
Dále proběhla diskuze k řešení tohoto případu. 

 

6. Zpráva o činnosti MP HMP za březen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Mgr. Ludvík Klema, náměstek pro výkon služby Městské policie hl. m. Prahy. 
Upozornil na zásadní zvýšení počtu odhalených přestupků za březen letošního roku až o 70 %. Tento nárůst je dán 
tím, že MP HMP vyhodnocuje radary a zóny placeného stání. Většina přestupků je odhalována pomocí moderních 
technologií. Předpokládá, že počet přestupků bude i nadále růst, i díky např. rozšiřování zón placeného stání. 
Vyzdvihl fakt, že se daří odhalovat přestupky ve veřejném pořádku. A stále tuto oblast berou jako klíčovou k řešení. 
Informoval o sběru injekčních stříkaček z dětských hřišť. Tato akce se koná několikrát do roka. Informoval, že se do 
řešení případu odstaveného vozidla vložil i sekretariát náměstka primátora Hlubučka, a společně s TSK a Prahou 1 
chtějí nalézt právní důvod k odtažení vozidla. Na dotčená místa chtějí postavit květináče jako dočasné řešení. 
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Diskuze: 
 
člen výboru Hora - obává se, že navrhované řešení není konečné. Bude potřeba nalézt komplexní řešení, např.  
v  legislativě. 
 
náměstek Klema - souhlasí, ale nyní toto řešení vítají, jelikož se jedná o lokalitu, kam je zaměřena mediální 
pozornost. 

 

7. Informace o činnosti ZZS HMP za březen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce léčebně preventivní péče. Sdělil, že 
v meziročním srovnání jsou jak počty tísňových volání, tak i počty výjezdů srovnatelné. Ve standardních číslech jsou 
i počty pacientů (cca 500/měsíčně) předaných na JIP/ARO. Zato resuscitace byla v březnu 2019 méně úspěšná než 
v předešlých měsících. Letecká záchranná služba provedla téměř dvakrát více vzletů než v loňském březnu. Důvodem 
bylo zejména příznivé počasí. Nejvíce vzletů bylo ve prospěch Středočeského kraje. Informoval, že uspokojivý stav je 
u porodnic, i když jsou stále poměrně kapacitně vytížené. V protialkoholních záchytných stanicích je nedostatek 
lůžek. Proběhlo jednání v rámci Magistrátu a dále proběhne jednání v Nemocnici na Františku s řediteli pražských 
poliklinik. Cílem je o šest míst navýšit počet lůžek. Nemyslí si, že to bude pokrývat potřeby města, zejména 
s nástupem letní sezóny. Vyzdvihl špičkové výsledky u zástavy oběhu, kdy bylo více než 700 případů úspěšně 
resuscitováno za loňský rok. Na závěr sdělil, že na základě Koncepce ZZS HMP se snaží přijímat kvalitní zaměstnance. 
Potřebují postavit nové výjezdové týmy, tak aby nároky, ve vztahu k odpracovaným časům, na stávající zaměstnance 
byly v normě. Potíže při předávání pacientů jsou stále, ale je to zapříčiněno špatnou situací ve zdravotnictví, zejména 
v personální oblasti. Tyto problémy jsou řešeny s managementem nemocnic nebo přímo s přijímacím místem. Snaží 
se to objektivizovat a řešit, ale u lůžkových kapacit nemocnic je potřeba zásahu Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Pacovský - vznesl dotaz, co by mohli udělat pro udržení zdravotnického personálu v nemocnicích. 
 
náměstek Valášek - odpověděl, že určitou roli v tomto finance budou hrát roli. Zdravotnictví je v rukou státu, platy 
jsou na základě tabulek a nařízení vlády. Je pravdou, že v dnešní době není objem financí takový, aby se plně 
využívaly osobní příplatky. Zde je určitý prostor pro motivaci. Problém je i s lékaři, jelikož ti často odcházejí do 
privátního sektoru. I na ZZS HMP je hodně dělených úvazků, což pro ZZS HMP je dobré z hlediska odbornosti. I na ZZS 
HMP není takový rozpočet, aby záchranáři dosáhli na osobní příplatek, který může být až 50 % základního příjmu. 
 
člen výboru Hora - dotazoval se, zda by město mohlo cílit na svá středoškolská zařízení a oslovovat studenty, aby 
přemýšleli o studiu na záchranáře a lékaře. 
 
náměstek Valášek - odpověděl, že ZZS HMP udržuje velmi dobré vztahy se středními zdravotními školami, které mají 
ve svém studijním programu obor záchranář. Pravidelně dochází za studenty a min. 2x za rok pořádají náborové 
akce. Mají zajištěn adaptační proces pro ty, kteří neprošli praxí. Větší problém vidí v tom, že mnoho zaměstnanců je 
mimopražských. A jelikož jsou životní náklady v Praze větší než jinde, tak po uvolnění místa, kdekoliv jinde u krajské 
zdravotnické záchranné služby, záchranáři odcházejí. Proběhla jednání i s odborovou organizací, podepsali kolektivní 
smlouvu na další rok. Ta poukazuje na nedostatečný plat, vzhledem k finančně náročnému životu v Praze. Je snaha 
zajistit benefity, např. jízdné v Praze, nebo zvýšení příplatků za výjezdy. Aby se toto podařilo, je třeba, aby město 
navýšilo rozpočet ZZS HMP. 
 
člen výboru Hora - vznesl dotaz, zda si musí příslušníci složek IZS platit jízdné MHD v Praze. 
 
náměstek Valášek - odpověděl, že zaměstnanci ZZS HMP si musí platit jízdné na MHD. 
 
plk. Matějček - doplnil, že příslušníci policie (ve výkonu služby) mají speciální karty, díky kterým mají MHD zdarma, 
ale policie musí DP HMP zaplatit určitou částku, aby tyto karty dostali. 
 
náměstek Doubrava - sdělil, že problém byl i v legislativě. Jedinou možností tak byl benefit formou příspěvku. 
 
náměstek Valášek - doplnil, že financování je ovlivněno statutem organizace, kdy ZZS HMP je příspěvkovou 
organizací, MP HMP je organizační složkou města a HZS HMP a Policie ČR jsou bezpečnostními složkami státu. 
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plk. Matějček - uvedl, že po vystudování střední policejní školy ze 120 studentů zůstanou pouze dva studenti 
u policie. Bohužel nejde, aby se zavázali (např. podepsáním smlouvy) k odsloužení určitého počtu let u policie. 
 
člen výboru Drápal - myslí si, že další možností je nabídnutí stipendia, kterým by se studenti zavázali zůstat určitá léta 
u policie. 
 
plk. Matějček - reagoval, že tyto koncepční změny musí být realizovány z Ministerstva vnitra ČR. 
 
člen výboru Kaštovský - vznesl dotaz na roli Nemocnice Na Františku z hlediska urgentního příjmu a následné péče. 
 
náměstek Valášek - odpověděl, že tato nemocnice je jedinou, kterou Praha prostřednictvím Prahy 1 může 
disponovat. Nemocnice měla kolem roku 2012 větší význam, kdy od ZZS HMP přebírala až 7500 pacientů ročně. V té 
době disponovali i ARO oddělením. Nyní nemohou přebírat pacienty se závažnými problémy. Převažují cizinci, a dále 
osoby sociálně slabé, osoby bez domova a další. Postupně došlo k poklesu počtu převezených pacientů na 3500 
pacientů ročně. Nyní zamýšlejí opětovně zřídit 6 lůžek ARO, které by pomohly celému pražskému zdravotnictví. Opět 
zdůraznil závislost urgentní a následné péče na státních nemocnicích, a jak už sdělil mnohokrát, některé jsou na tom, 
z personálního hlediska, velice špatně. 

 

8. Informace o činnosti HZS HMP za rok 2018 a březen 2019 

Ředitel HZS HMP brig. gen. Ing. Roman Hlinovský se omluvil z jednání výboru a zprávy odprezentuje na příštím 
jednání výboru. 

 

9. Informace o činnosti Správy služeb HMP za březen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Libor Kousal, provozní náměstek SS HMP. Sdělil, že provádí pravidelné kontroly a 
opravy celé linie protipovodňové ochrany. Zajistili školení k výstavbě protipovodňových opatření. Bylo provedeno 
celkem 790 odtahů a drží nepřetržitou pohotovost pro Vinohradskou ulici, aby v případě potřeby, mohli okamžitě 
provést odtah. Od dubna navíc probíhá blokové čištění ulic. Dále doplnil, že pokud je třeba provést odtah kvůli 
havárii, je potřeba mít příkaz k odtahu od odpovědné osoby té organizace, které se havárie týká. Následně se vrací 
vozidlo na stejné místo, kde stálo před odtahem. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Drápal - vznesl dotaz na vozidlo, které parkuje na daném místě neoprávněně, tak zda se opravdu vrací 
na stejné místo. Nemyslí si, že je vozidlo nutné vracet na stejné místo (např. chodník), ale v jeho blízkosti (např. na 
silnici vedle). Celé to je o interpretaci zákona. 
 
náměstek Kousal - odpověděl, že záleží, zda to bylo překážka v silničním provozu, pak odtah nařizuje MP HMP nebo 
Policie ČR. V případě havárie dojde k odtahu vozidla a SS HMP neřeší, zda tam stálo oprávněně nebo neoprávněně. 
To může rozhodnout pouze MP HMP nebo Policie ČR. Navíc si majitelé stěžují, že vozidla nebyla vrácena na původní 
místo odtahu. 

 

10. Různé 

Tajemník výboru Mgr. Macháček informoval o výjezdním zasedání Výboru pro bezpečnost ZHMP, které se bude 
konat v sídle ZZS HMP a MP HMP na adrese Korunní 98, Praha 2 od 16:00 hod, 14.5.2019. Sraz bude v 16:00 hod. na 
recepci. 

11. Závěr 

 
Předseda Koubek poděkoval přítomným členům výboru a hostům a ukončil jednání v 17:36 hod. 
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Ověřil: Milan Maruštík, člen Výboru pro bezpečnost ZHMP  

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová, MHMP - BEZ MHMP   

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

 
 
 
 

Mgr. Josef Macháček 
tajemník Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 


