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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 9. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 8. 10. 2019 v 16:00 hod. 

Výjezdní zasedání, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 

     

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

Kaštovský, Mgr. Martin Pacovský, Mgr. Petr Prchal, MPA  

Omluveni: JUDr. Jakub  Drápal, M.Phil, Milan Maruštík, RNDr.  Daniel Mazur, Ph.D.    

Hosté: Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl. m. Prahy, PharmDr. Petr Fifka - člen zastupitelstva HMP, 
JUDr. Markéta Štalmachová - pověřena řízením odboru bezpečnosti, plk. Mgr. Petr Matějček - náměstek 
ředitele KŘ pro vnější službu, brig. gen. Ing. Tomáš Lerch - ředitel KŘ policie HMP, MUDr. Jaroslav 
Valášek - náměstek ředitele sekce léčebně preventivní péče ZZS HMP, brig. gen. Ing. Roman Hlinovský - 
ředitel HZS HMP, Mgr. Tomáš Stařecký - ředitel SS HMP, Mgr. Jan Šafir - vedoucí odboru školství MČ 
Praha 13    

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

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení, schválení programu a zápisu z předchozího jednání 

2. Ukázka současných speciálních vozidel 

3. Prohlídka Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy 

4. Protiteroristické cvičení "ANDĚL" - ukázka videa 

5. Prezentace pozice "Velitel policie" 

6. Dětské gangy - informace k situaci na území hl. m. Prahy 

7. Různé a závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení, schválení programu a zápisu z předchozího jednání 

Předseda výboru Koubek přivítal členy výboru a hosty a poděkoval za možnost uspořádat výjezdní zasedání Výboru 
pro bezpečnost ZHMP v objektu Krajského ředitelství policie HMP. Všechny přítomné přivítal i ředitel Krajského 
ředitelství policie HMP brig. gen. Ing. Tomáš Lerch a krátce pohovořil o programu jednání a operačním středisku 
Krajského ředitelství policie HMP. 
 
Program byl se změnou, předřazení bodu Dětské gangy - informace k situaci na území hl. m. Prahy, schválen 
přítomnými členy. 

přijato, pro:6, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
 
Ověřovatelem zápisu byl určen člen výboru Mgr. Karel Hanzlík. 

přijato, pro:6, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
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2. Ukázka současných speciálních vozidel 

Bylo součástí bodu č. 5 Prezentace pozice "Velitel policie". 

3. Prohlídka Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy 

Plk. Mgr. Petr Matějček provedl členy výboru a hosty po Integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství 
policie hl. m. Prahy. Popsal úlohu a fungování jejich operačního střediska. Uvedl, že denně mívají 800 - 1000 
tísňových volání, s tím, že cca 250 bývá v nejvyšší naléhavosti. Následující debata se odvíjela od otázek členů výboru 
a hostů. 

4. Protiteroristické cvičení "ANDĚL" - ukázka videa 

V rámci programu byla prezentována ukázka videa z nočního protiteroristického cvičení "ANDĚL", které se 
uskutečnilo 18.6.2019. Byl prezentován zásah složek policie proti teroristům a záchrana rukojmích. Toto cvičení bylo 
hodnoceno velmi pozitivně a příští rok opět plánují velké cvičení, na kterém se budou podílet všechny složky IZS.  

5. Prezentace pozice "Velitel policie" 

Plk. Mgr. Petr Matějček pozval členy výboru a hosty k prezentaci pozice "Velitel policie" a využívané techniky. Velitel 
policie spolu se svým zástupcem mají k dispozici dvě vozidla, ve kterých mají veškeré vybavení. Jelikož při řešení 
různých mimořádných událostí je zapotřebí zázemí nejen pro policii, ale i hasiče a zdravotnickou záchrannou službu, 
tak opět požádal o podporu při schvalování financí na vozidlo IZS. Dále disponují vozidlem s mobilním kamerovým 
systémem, které dokáže přenášet obraz na operační středisko a mobilní zařízení. Toto vozidlo zakoupila pro policii 
Česká národní banka. Z hlediska statistiky pozice "Velitel policie" řešil od roku 2015 do roku 2019 celkem 918 
událostí. 

6. Dětské gangy - informace k situaci na území hl. m. Prahy 

Situaci kolem tématu Dětských gangů okomentovali Marek Danko z obvodního ředitelství policie Prahy I a Tomáš 
Zemín z obvodního ředitelství policie Prahy III. Základními body prezentace byly znaky sociálních skupin, rozdíly mezi 
pojmy gangy a party mládeže, jejich rozmístění na území hl. m. Prahy a způsoby řešení z pohledu policie. 
 
Následně proběhla diskuze, ve které zaznělo, že velice pomohla přítomnost kombinovaných hlídek MP HMP a Policie 
ČR v postižených oblastech. Zejména v oblasti Proseku došlo k poklesu trestné činnosti. Policie ale nedisponuje 
přesnou statistikou. Dále uvedli, že oslovit všechna školská zařízení by nebylo v personálních silách Policie ČR, proto 
je jejich vizí mediální kampaň zaměřená na děti a mládež, která má poukázat na následky jejich protiprávního 
jednání. Jedním z klíčových opatřením má být osvěta pro rodiče. K tomuto se vyjádřil Mgr. Jan Šafir, vedoucí odboru 
školství z Prahy 13. Uvedl, že na základních školách toto probíhá a nejvíce se to osvědčilo v čase před třídními 
schůzkami. Dále zaznělo, že jelikož se jedná o nový fenomén, je potřeba tuto problematiku řešit. Nejlépe, aby byla v 
gesci radního pro bezpečnost Hlubučka. Ředitel Krajského ředitelství Policie HMP na závěr uvedl, že jak na pražské, 
tak i celorepublikové úrovni, funguje agenda prevence. V případě zájmu budou rádi prezentovat projekty týkající se 
preventivní činnosti. 

7. Různé a závěr 

V rámci bodu různé byly projednány dva tisky. TISK:R - 33696 k návrhu na poskytnutí finančního daru České 
republice - Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy kap. 07 - BEZPECNOST se týká poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 39 300 tis. Kč na modernizaci technického vybavení, konkrétně pořízení vozidla IZS a 
defibrilátorů. JUDr. Štalmachová požádala o podporu v této věci, s tím, že tento tisk bude teprve projednáván na 
Radě HMP. Druhý TISK:R - 34640 k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, 
které se nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. Prahy ve střednědobém výhledu od roku 2020 do 
roku 2022 se týká přerozdělení finančních prostředků na rekonstrukci služeben. Minulá Rada HMP nevyčlenila 
finanční prostředky samostatně. Městské části měly možnost čerpat tyto finance pouze na základě žádostí z 
investiční rezervy pro městské části z rozpočtu hl. m. Prahy. Jelikož je omezení na žádosti o tři investiční akce, tak 
městské části žádaly o finance na projekty s vyšší prioritou. Nyní je navrženo, aby tyto prostředky byly vyčleněny v 
rámci rozpočtu hl. m. Prahy v rezervě kap. 07 - BEZPEČNOST. V rámci přípravy tohoto tisku, došlo k aktualizaci 
návrhů na rekonstrukce služeben. K této věci se vyjádřil i ředitel Krajského ředitelství policie HMP. Jelikož policie 
prochází personální krizí, je třeba vytvářet pro nové uchazeče kvalitní pracovní podmínky. Ty se odráží v dobrém 
pracovním prostředí a v kvalitních technických prostředcích. Informoval o probíhající analýze stavu služeben ve 
vlastnictví Ministerstva vnitra ČR. Na závěr sdělil, že probíhá rekonstrukce objektu SPJ, které je financována z 
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rozpočtu policie. Tisk k poskytnutí finančního daru podporuje i ředitel MP HMP, jelikož zdrojem financí je rozpočet 
MP HMP z neobsazených tabulek. Na závěr JUDr. Štalmachová sdělila, že probíhají bezpečnostní audity na školách v 
rámci Prahy. V případě zájmu ze strany výboru, je možné výsledky prezentovat. 
 
Zasedání výboru bylo ukončeno v 18:43 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Karel Hanzlík - člen Výboru pro bezpečnost ZHMP  

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová, MHMP - BEZ MHMP   

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

 
 
 

JUDr. Markéta Štalmachová 
pověřena řízením odboru bezpečnosti MHMP 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 


