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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 10. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 5. 11. 2019 v 16:00 hod. 

Výjezdní zasedání, HZS HMP - Hasičská stanice č. 5, Průběžná 3105/74, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

     

 
Přítomni: Mgr.  Jiří Koubek, DiS., Mgr. Jiří Knitl, JUDr. Jakub  Drápal, M.Phil, Ing. Jan Hora, MUDr. Tomáš Kaštovský, 

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

Omluveni: Ing. Lubomír Brož, Mgr. Karel Hanzlík, RNDr.  Daniel Mazur, Ph.D.    

Hosté: Mgr. Tomáš Stařecký - ředitel Správy služeb hl. m. Prahy, Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl. 
m. Prahy, JUDr. Markéta Štalmachová - pověřena řízením odboru bezpečnosti, brig. gen. Ing. Roman 
Hlinovský - ředitel HZS HMP, MUDr. Petr Kolouch, MBA - ředitel ZZS HMP, plk. Ing. Zdeněk Bezouška - 
zástupce KŘ policie HMP   

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

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení programu, zápisu z předchozího jednání a ověřovatele zápisu 

 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

4. Informace o vyhodnocení cvičení Nová radnice 2019 

5. Aktuální stav Hasičského záchranného sboru HMP 

6. Různé 

7. Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Předseda výboru Koubek přivítal členy výboru a hosty a poděkoval za možnost uspořádat výjezdní zasedání Výboru 
pro bezpečnost ZHMP v objektu hasičské stanice č. 5 ve Strašnicích. Všechny přítomné přivítal i ředitel HZS HMP brig. 
gen. Ing. Roman Hlinovský, který krátce pohovořil o programu jednání a o objektu hasičské stanice. Tato stanice se 
specializuje na dekontaminaci osob a je povolávána při chemických únicích a haváriích. V této stanici se nachází i 
stanoviště ZZS HMP. 

2. Schválení programu, zápisu z předchozího jednání a ověřovatele zápisu 

 
Program jednání výboru byl odsouhlasen přítomnými členy. 

přijato, pro:7, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
 
Zápis z 9. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP byl schválen. 
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Ověřovatelem zápisu byl určen člen výboru Mgr. Petr Prchal, MPA. 

přijato, pro:7, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

Úvodní slovo k tisku R-33696 k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie 
hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy kap. 07 - BEZPEČNOST provedl náměstek primátora Hlubuček. Sdělil, že tento 
tisk byl již projednán na Komisi Rady hl. m. Prahy pro bezpečnost. Jedná se o poskytnutí finančního daru ve výši 33 
800 tis. Kč na pořízení 60ti defibrilátorů a velitelsko-štábního vozidla. Tím dojde ke zvýšení akceschopnosti IZS a bude 
zvýšena efektivita a komfort při řízení přímo z místa mimořádné události. Požádal o schválení jako doporučení pro 
Zastupitelstvo HMP. 
 
Následně proběhla diskuze, ve které zaznělo, že se členové výboru mohli již seznámit s technikou, kterou nyní 
používá policie a také s činností policie a potřebou nového vozidla, které se bude využívat výhradně na území hl. m. 
Prahy.  Napříč politickým spektrem panuje shoda k tomuto bodu. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP schválit tisk R: 33696 v 
předloženém znění. 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 
V 16:15 hod. přišel člen výboru Hora. 

 
Dalším projednávaným tiskem byl 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. Sdělil, že bylo navrženo, aby tyto prostředky byly vyčleněny v rámci rozpočtu hl. m. 
Prahy v rezervě kap. 07 - BEZPEČNOST. Městské části, si tak mohou zažádat o finanční prostředky, ale musí je čerpat 
v určitém období, kdy budou mít vyřízeny veškeré náležitosti k rekonstrukci. Všechny městské části s tímto byly 
seznámeny. Bylo vycházeno i z jejich dlouhodobých požadavků. Také bylo řečeno, že podobná aktualizace bude 
provedena u služeben, které jsou v majetku hl. m. Prahy. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP schválit tisk R: 34640 v 
předloženém znění. 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 
 
Dále byl projednán tisk R-33776 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2019 MČ Praha 8 na rekonstrukci a přístavbu budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy. Ředitel Šuster 
uvedl, že se jedná o budovu, ve které sídlí obvodní ředitelství. Budova je z hlediska technického v nevyhovujícím 
stavu. Bude provedena rekonstrukce a přístavba dalšího patra. Vše bude probíhat za provozu. Celý proces je 
nastaven tak, že MČ Prahy 8 nechala zpracovat projekt a vysoutěžila dodavatele. Finance budou převedeny z 
rozpočtu MP HMP z neobsazených tabulek na MČ Prahy 8. Bude se jednat o 22 300 tis. Kč. Byl vznesen dotaz z 
jakého důvodu je tisk na 22 mil. Kč, když rekonstrukce má stát 15 mil. Kč. Bylo odpovězeno, že k 15 mil. Kč není 
připočteno DPH a 15% rezerva na dofinancování více prací. Tato informace se bude doplňovat do důvodové zprávy. 
 

usnesení: 
Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP schválit tisk R: 33776 v 
předloženém znění. 
 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Pro informaci byl předložen tisk Z-7589 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.8/19 ze dne 20.6.2019 k návrhu na 
úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy v kap. 07 - bezpečnost a k poskytnutí účelových dotací MČ hl. m. Prahy na činnost 
jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2019 a rekonstrukci služeben policie. Tento tisk bude rozeslán členům 
Výboru pro bezpečnost ZHMP. 
 
Na závěr náměstek primátora poděkoval zástupcům složek IZS za zvládnutí náročných událostí jakou byl např. Signal 
festival, fotbalové utkání mezi ČR a Anglií a také pietní akce spjaté s úmrtím Karla Gotta. Velké díky patří také JUDr. 
Štalmachové, která osobně komunikovala s právníkem rodiny Karla Gotta. Věří, že blížící se 17. listopad, bude také 
bezproblémový. Celkově hl. m. Prahy podpořilo 35 organizací, které budou mít různé akce na území hl. m. Prahy. 

 

4. Informace o vyhodnocení cvičení Nová radnice 2019 

Výsledky vyhodnocení cvičení na Nové Radnici okomentovala JUDr. Štalmachová. Sdělila, že z celého cvičení 
vyplynuly dva výsledky. První se vztahuje k zabezpečení objektu Nové Radnice. Pro zástupce HZS HMP bylo obtížné 
určit, zda je budova "čistá", tzn. že se v ní již nikdo nenachází. Druhý bod je technického charakteru a týká se 
hlavních dveří směřujících na Mariánské náměstí. Bylo doporučeno, aby při vyhlášení požárního poplachu pracovníci 
ostrahy dveře otevřeli, nebo aby bylo technicky zajištěno snadnější otevírání těchto dveří. V suterénu se vyskytovala 
svařovací souprava, což vyžaduje také nápravu. Dále JUDr. Štalmachová informovala o přípravě tisku do Rady HMP k 
bezpečnostnímu zajištění objektu Nová Radnice. S otevřeností objektu Nové Radnice reálně hrozí ztráta certifikace 
ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Tisk bude předán i členům výboru pro informaci. Celé cvičení bylo velmi přínosné a 
poděkování patří především zástupcům HZS HMP, kteří se na plánování cvičení aktivně podíleli.  
 
Dále proběhla diskuze k tomuto tématu. Převažoval názor, že je důležité udělat určitou hranici v rámci otevřenosti 
objektu pro občany a turisty, jelikož v případě mimořádné události, by bylo vedení Magistrátu zodpovědné za 
následné dopady na zdraví a životy osob v budově. Ředitel Hlinovský reagoval s tím, že řešení lze hledat v jiných 
institucích v ČR nebo zahraničí a použít tak existující model. V závěru byl sdělen názor, že by byla potřeba navrhnout 
řešení na různé režimy, tzn. běžný režim, při zasedání Zastupitelstva HMP atd. 

 

5. Aktuální stav Hasičského záchranného sboru HMP 

Aktuální stav HZS HMP prezentoval ředitel Hlinovský. V úvodu se zaměřil na aktuální finanční situaci, kdy s 
rozpočtem 752 mil. Kč lze zajistit fungování HZS HMP, ale bez dalšího rozvoje (např. sofistikovanější hasící 
prostředky, nové technické prostředky atd.) Proto jsou vděční za finanční pomoc ze strany hl. m. Prahy. Dále 
představil 10 hasičských stanic, které jsou na území hl. m. Prahy. Následovala personální oblast, ke které sdělil, že 
nyní chybí 41 hasičů. Nábor příslušníků HZS HMP v posledních dvou letech nestačí pokrýt neobsazená služební místa. 
Díky tabulkovým platům, nelze konkurovat v porovnání s jinými pracovními nabídkami. Je snaha zajistit příslušníkům 
HZS HMP různé formy benefitů (např. ozdravné pobyty). V rámci bytové politiky disponují 48 byty a je přislíbeno, že 
dojde k jejich navýšení ze strany odboru bytového fondu Magistrátu. Dále informoval, že HZS HMP disponuje 105 
zásahovými požárními automobily. Díky grantovým projektům loni nakoupili deset nových cisternových stříkaček. 
Upozornil, že průměrné stáří těchto vozidel je 11,3 roky, část překračuje dobu životnosti. Pro příští rok je v rámci 
koncepce cíl nakoupit techniku za cca 58 mil. Kč, kdy HZS HMP může pokrýt 50 % ceny. Pro zajištění ideálního stavu  
techniky by byla potřeba cca 260 mil. Kč. Těmi ale HZS HMP nedisponuje. 
 
Dále proběhla diskuze, kde bylo probíráno, jak se podílejí kraje na financování HZS. Bylo odpovězeno, že např. v 
Libereckém kraji fungoval fond požární ochrany, kdy se pobídky musely vyargumentovat a HZS se musel na těchto 
pobídkách finančně podílet. Nejlepší situace je v Moravskoslezském kraji, kde HZS MSK dostává cca 80 mil. Kč/ročně 
a JSDH mají techniku skoro až na profesionální úrovni. U HZS HMP je další aspekt, a to ten, že nemohou žádat o 
dotace z Evropské unie, jelikož je Praha bohatým regionem. Zásadním bodem je koncepčně sjednotit HZS HMP a 
JSDH, což je otázkou plošného pokrytí a kompatibilní taktikou nasazení. 

 

6. Různé 

V rámci výjezdního jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP proběhla prohlídka zásahové techniky a dekontaminačního 
stanoviště na hasičské stanici č. 5 ve Strašnicích.  
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7. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hod. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 

JUDr. Markéta Štalmachová 
pověřena řízením odboru bezpečnosti MHMP 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 


