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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS ze 4. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 12. 3. 2019 v 16:00 hod. 

3. patro, č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr.  Jiří Koubek, DiS., Mgr. Jiří Knitl, Ing. Lubomír Brož, 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: Mgr. Petr Prchal, MPA  

Hosté: Mgr. Josef Macháček - tajemník Výboru pro bezpečnost ZHMP, Ing. Petr Hlubuček - náměstek primátora 
hl. m. Prahy, Mgr. Bohdan Frajt - ředitel Správy služeb hl. m. Prahy, Mgr. Ludvík Klema - náměstek pro 
výkon služby Městské policie hl. m. Prahy, brig. gen. Ing. Roman Hlinovský - ředitel HZS 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, Ing. Jiří Brych - bezpečnostní ředitel KCP   

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 a zápisu z minulého jednání 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

4. Zprávy o činnosti KŘ policie HMP za rok 2018 a únor 2019 

5. Zprávy o činnosti MP HMP za rok 2018 a únor 2019 

6. Zprávy o činnosti ZZS HMP za rok 2018 a únor 2019 

7. Zpráva o činnosti HZS HMP za únor 2019 

8. Zprávy o činnosti Správy služeb HMP za rok 2018 a únor 2019 

9. Různé 

10. Závěr 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení  

Ověřovatelem zápisu byl určen MUDr. Tomáš Kaštovský. 
                                                   přijato, pro:8, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 



 

TED 8.2.5.2 Strana 2 
 

2 . Schválení programu jednání 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 

Náměstek primátora Ing. Hlubuček v úvodu poděkoval za práci Policie ČR, jak při zajišťování pořádku při sportovních 
utkáních, tak i při provádění různých bezpečnostních akcích realizovaných např. na Václavském náměstí. Došlo  
k výraznému zlepšení bezpečnosti. Poděkoval i Městské policii HMP, která na těchto bezpečnostních akcích 
spolupracuje. Dále informoval, že společně s radní Johnovou hledají vhodnou formu ocenění pro zdravotní sestry, 
které zasáhly při incidentu ve Vinohradské nemocnici. V této souvislosti se zmínil o existenci nadačního fondu 
"Bezpečná Praha", který je primárně zřízen pro oběti z řad bezpečnostních složek při plnění svých povinností a jejich 
rodiny, ale je možné čerpat tyto finanční prostředky i pro oběti trestných činů z řad veřejnosti. Dále sdělil,  
že pod odborem bezpečnosti bude ustanovena role koordinátora pro protipovodňovou ochranu Prahy. Je důležité 
dokončit protipovodňová opatření pro ochranu např. zoologické zahrady, vodní linky k ústřední čističce odpadních 
vod či oblasti, které nejsou protipovodňovou ochranou plně pokryty. Náplní práce koordinátora bude koordinace 
činností různých subjektů jako jsou Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, odboru investičního, odboru ochrany 
prostředí a podobně. Dále bude ustanovena pracovní pozice koordinátora pro blackout v odboru bezpečnosti. Vize 
pro příští rok je uspořádání cvičení pro blackout. Problematika blackoutu má dvě roviny, kdy první je předcházení 
této mimořádné události a druhá je příprava opatření při blackoutu. V letošním roce bylo v rozpočtu vyčleněno  
35 mil. Kč pro pražskou vodohospodářskou společnost na přečerpávací stanice pro pitnou vodu. Budou zakoupeny 
náhradní zdroje včetně nádrží na naftu. Díky tomu by přes milion obyvatel mělo i v případě blackoutu zajištěné 
dodávky pitné vody. Další oblastí, která není plně připravena pro blackout jsou nemocnice. Rád by,  
aby byla nemocnicím poskytnuta forma podpory, ať už finanční či konkrétních opatření. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - dotazoval se, v jaké fázi je ustanovení Komise Rady hl. m. Prahy pro bezpečnost. 
 
náměstek primátora Hlubuček - odpověděl, že Komise bude v nejbližší době a již má představu, kteří členové budou 
její součástí. 
 
člen výboru Hora - myslí si, že prvním úkolem Komise může být zaktualizování Koncepce požární ochrany  
v hl. m. Praze. 
 
náměstek primátora Hlubuček - nebrání se této myšlence, ale jelikož je oblast bezpečnosti široká, měly by se stanovit 
jasné priority, aby Komise řešila konkrétní témata. 
 
ředitel Hlinovský - reagoval s tím, že HZS HMP má povinnost aktualizovat Koncepci požární ochrany hl. m. Prahy 
pravidelně.V září bude tento materiál aktualizován a následně předložen náměstkovi primátora Hlubučkovi  a  
Bezpečnostní radě hl. m. Prahy. 
 
Ing. Brych - bezpečnostní ředitel KCP - dotazoval se, zda nemocnice mají seznam osob, které jsou závislé  
na dýchacích přístrojích, jelikož při blackoutu budou primárně ohroženi. 
 
ředitel Macháček - odpověděl, že ze cvičení z roku 2015 vyvstalo několik úkolů, které se postupně realizovaly.  
Dále sdělil, že probíhá příprava jednání v rámci ostatních krajů a krajských HZS, jejichž cílem bude zjištění výsledků 
cvičení v jednotlivých krajích, vydefinování problémů vzniklých v rámci jejich cvičení a vycházet tak z poznatků a 
závěrů z ostatních krajů při řešení problematiky blackoutu ve všech rovinách na území hl. m. Prahy. 
 
člen výboru Brož - vznesl dotaz na upřesnění termínu, že nemocnice nejsou připraveny na blackout. 
 
ředitel Macháček - odpověděl, že nemocnice v tuto chvíli nejsou soběstačné, do té míry, aby na záložním zdroji 
fungovaly minimálně 24 hod. 
 
člen výboru Hanzlík - dotazoval se, zda je již personálně obsazeno místo koordinátora pro protipovodňovou ochranu. 
 
náměstek primátora Hlubuček - odpověděl, že zatím místo není obsazeno, ale jeho funkce bude klíčová  
pro koordinaci všech činností týkajících se protipovodňových opatření (zejména stavebních úprav) a budou se na něj 
moci obracet zástupci MČ. 
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plk. Matějček - vznesl dotaz na bytovou politiku pro zástupce složek IZS. Údajně má docházet k prověřování 
nájemních smluv zástupců Policie ČR a s tím hrozí vystěhování nebo zvýšení nájmu. 
 
náměstek primátora Hlubuček - odpověděl, že je klíčové zachovat služební byty pro vybrané profese jako jsou 
zástupci policie, hasičů. V rámci nových pravidel pro bytovou politiku byt neměl dostat ten, kdo je majitelem 
nemovitosti na území České republiky. Tato podmínka byla vyňata. Celý tisk k bytové politice byl stažen z jednání 
Rady HMP a bude upraven. Je snaha, aby pro vybrané profese byly pravidla pronajímání bytů nastavena lépe. 
 
člen výboru Hora - reagoval s tím, že případy, kdy se měli někteří policisté vystěhovat, proběhly bez vědomí radního 
Zábranského a naopak byty pro vybrané profese vnímá jako vhodný zaměstnanecký benefit. 
 
náměstek primátora Hlubuček - na závěr poblahopřál HZS HMP k zisku stříbrného hasičského Oskara. 
 
ředitel Hlinovský - poděkoval a sdělil, že jej získali za zásah při požáru hotelu v Náplavní ulici. 
 
V průběhu jednání výboru přišli Mgr. Jiří Knitl a Mgr. Karel Hanzlík. 

4. Zprávy o činnosti KŘ policie HMP za rok 2018 a únor 2019 

Úvodní slovo ke zprávám provedl plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu. Sdělil,  
že v loňském roce došlo k poklesu kriminality, kromě hospodářských deliktů, kde došlo k mírnému nárůstu. K tématu 
nižší objasněnosti trestných činů uvedl, že bude docházet k doobjasňování trestných činů  
a objasněnost tak bude stoupat. Musí se počítat s časovou prodlevou mezi zjištěním trestné činnosti a jejím 
objasněním. Informoval o incidentu ve Vinohradské nemocnici, kdy pacient legálně drženou zbraní smrtelně zranil 
dalšího pacienta. V rámci prevence takovýchto případů se jako jediné řešení jeví prohlídka všech věcí, které mají 
pacienti při příjmu do nemocnice u sebe. Vyzdvihl rychlý zásah zdravotních sester, kdy po selhání pistole, pachatele 
odzbrojily.  V ten samý večer se stal podobný případ, kdy starší muž střílel do výlohy restaurace. Proto je potřeba, 
aby byla Policie ČR na tyto případy připravena. Dále se Policie ČR podílela na různých bezpečnostních opatřeních, 
zejména při sportovních akcí. Zmínil se o utkání Sparty Praha, kdy do davu lidí byla házena pyrotechnika. Bylo 
zraněno několik lidí a pachatelé byli zadrženi. Odmítá nařčení, že zákrok byl brutální. Zásah byl adekvátní vzhledem k 
počtu osob a jejich stavu (např. agrese, podnapilost). V současnosti se očekávají dvě riziková utkání, kdy přijedou 
fanoušci Sevilly a Opavy. Uvedl, že Policie ČR je na tato utkání připravena. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - dotazoval se, zda někdo ze zdravotnického personálu nahlásil, že byl dotyčný pacient agresivní. 
 
plk. Matějček - odpověděl, že nikdo tuto věc nehlásil. Pacient byl problémový, zejména slovními útoky,  
ale nedopouštěl se protiprávního jednání. Také si zjišťoval na místním oddělení zásahy ve Vinohradské nemocnici. 
Výjezdy se provádějí i několikrát týdně, a to i z důvodu agresivity některých pacientů. 
 
člen výboru Drápal - vznesl dotaz na důvody nárůstu  počtu přestupků na úseku alkoholismu a toxikomanie. 
 
plk. Matějček - odpověděl, že spousta řidičů má pozitivní test na drogy. Policie ČR toto vnímá jako prioritu a snaží se 
tyto přestupky odhalovat. Probíhají velké bezpečnostní akce na Václavském náměstí, kde bylo odhaleno na 50 
trestných činů v oblasti toxikomanie. Zaměřují se i na širší okolí kolem centra města, aby se protiprávní činnost 
nepřesunula do jiných lokalit. 
 
člen výboru Drápal - vznesl podnět na úpravu statistiky týkajících se území obvodních ředitelství policie Praha I - 
IV.(např. počet trestných činů na počet policistů nebo počet obyvatel). 
 
plk. Matějček - uvedl, že úprava statistiky může být provedena. 
 
člen výboru Knitl - poděkoval za práci policistů, díky které se zlepšilo dodržování veřejného pořádku po zápasech v 
ulicích Prahy 7. Evidují i méně stížností od občanů. 
 
předseda Koubek - vznesl dotaz na využívání pyrotechniky na fotbalových utkáních, zda se jedná o dohodu mezi 
klubem a fanoušky, kteří ji využívají jako kulisu. 
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plk. Matějček - odpověděl, že pyrotechnika není povolena na fotbalové zápasy. Prohlídky návštěvníku zajišťuje 
pořadatel. V případě zápasu Sparty Praha to byl extrém z důvodu, že byla pyrotechnika házena mezi fanoušky. 
 
 

usnesení: 
 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy o činnosti KŘ policie HMP za rok 2018 a únor 2019. 

přijato, pro:10, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

5. Zprávy o činnosti MP HMP za rok 2018 a únor 2019 

Úvodní slovo ke zprávám provedl Mgr. Ludvik Klema, náměstek pro výkon služby MP HMP. Zdůraznil, že spolupráce  
s Policií ČR na všech úrovních je, i přes personální problémy, na velmi vysoké úrovni. Zástupci obou policií  
jsou každým rokem více vytěžování a zajišťují bezpečnost na více akcích konaných v Praze. Informoval o probíhající 
důležité bezpečnostní akci z pohledu dopravy a to rekonstrukce Vinohradské třídy. Každý den se v daném místě 
nachází desítky strážníků, jelikož řidiči nerespektují zákazové značky. Nyní může říct, že si již řidiči na toto omezení 
zvykli a situace je bezproblémová. Dále sdělil, že ředitel MP HMP kontaktoval všechny starosty MČ, aby se v rámci 
osobního setkání projednala optimalizace činností MP HMP k potřebám MČ. V rámci statistiky končí klidnější doba  
a směrem k dubnu a začátku turistické sezóny dojde k navyšování počtu přestupků. Jelikož jsou již realizovaná 
mimořádná bezpečnostní opatření, pak by nemělo dojít ke skokovému nárůstu počtu přestupků. Na závěr sdělil,  
že některé statistické ukazatele jsou dotčené nižším počtem strážníků, ale nezhoršuje to celkovou bezpečnostní 
situaci v rámci MČ. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - konstatoval, že rok 2018 nebyl příznivý pro vývoj personální situace u MP HMP. 
 
náměstek Klema - poděkoval za podporu od magistrátu zejména po finanční stránce, i benefity v bytové politice. 
Zkouší řadu inovativních věcí pro získání novým strážníků a výsledek se může dostavit v dlouhodobém horizontu. 
Obdobné problémy řeší i u ostatních bezpečnostních sborů. Vnímá pozitivně, že v rámci udržitelnosti strážníků MP 
HMP dost napomohlo dorovnání platů na průměrný měsíční plat v Praze. Důvodem odchodů strážníků po 20 a více 
letech je určitá demotivace a projevuje se i fyzická a psychická únava. Co se týče nastavení dalších opatření,  
ty jsou v gesci ředitele Šustera. A je možno se na něj obrátit na příštím jednání výboru. 
 
člen výboru Brož - vznesl dotaz na nárůst přestupků týkajících se požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství za únor 2019. 
 
náměstek Klema - odpověděl, že v centru Prahy probíhá již dva měsíce bezpečnostní akce a snaží se ji doplňovat  
i v oblasti zjišťování určitých přestupků. A tím, že dojde k navýšení počtu strážníků, tím se navýší počet zjištěných 
přestupků. Pro efektivní postih přestupků je potřeba i opakovaně dané osoby řešit. Tím také dochází k navýšení 
statistiky. 
 
člen výboru Hanzlík - dotazoval se, zda došlo k vyhodnocení ročního zkušebního provozu elektronické evidence 
přestupků týkající se zejména dopravy v klidu. Zda se plánuje do budoucna elektronizace přestupků v rámci celé 
Prahy. 
 
náměstek Klema - odpověděl, že po této změně volá spousta strážníků, jelikož by se tím odbourala administrativa.  
V tuto chvíli musí mít u sebe spoustu formulářů, které předepisuje legislativa. Věří, že do budoucna se agenda řešení 
přestupků přesune na správní orgány (např. MČ, magistrát). Trend by se měl vyvíjet směrem k elektronickému 
nabírání přestupků. Nyní je možnost ještě použití papírového oznámení. Zdůraznil i aspekt vývoje legislativy  
a již funkční elektronizace zón placeného stání. Ředitel Šuster má k dispozici vyhodnocení zkušebního provozu  
z Prahy 16, Prahy 4, Prahy 5 a Prahy 14. Celé rozhodnutí nebude jen na řediteli Šusterovi, ale i na náměstkovi 
primátora Hlubučkovi. Pokud dojde k finálnímu rozhodnutí, pak budou všechny zainteresované subjekty  
s dostatečným předstihem informovány.  Na závěr sdělil, že z výsledků, které jsou mu známý tak se zvýšila efektivita 
nabírání přestupků na Praze 4 a Praze 5, než je tomu prostřednictvím papírového oznámení. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy o činnosti MP HMP za rok 2018 a únor 2019. 

přijato, pro:10, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
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6. Zprávy o činnosti ZZS HMP za rok 2018 a únor 2019 

Úvodní slovo ke zprávám provedl MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce léčebně preventivní péče. 
Informoval o zastupování ředitele Koloucha Ing. Jánem Doubravou, MBA do září 2019. Sdělil, že nároky na ZZS HMP 
meziročně vzrostly v řádech stovek, jak u tísňových volání, tak u řešených událostí. Vyzdvihl opět úspěšnost 
resuscitace za únor 2019, která byla úspěšná v 50 % z celkového počtu resuscitovaných. Navázal na téma pražských 
nemocnic, které jsou v situaci, kdy se potýkají  se závažnou personální krizi, a to zejména v oblasti středního 
zdravotního personálu. Na to jsou navázány větší potíže s předáváním pacientů, konkrétně delší časové prodlevy a 
méně dostupných lůžek. Nemocnice Na Bulovce je tímto postižena nejvíce a péče začíná být  
v některých oborech ohrožena. Některé lůžkové části jsou zavřeny. V podobné situaci je i Vinohradská nemocnice. 
Bylo by vhodné si vyžádat od Ministerstva zdravotnictví ČR aktuální počty lůžek, které jsou aktuálně mimo provoz, 
jelikož při mimořádné události s větším postižením osob na zdraví a životech by tato situace mohla být problémem. 
O této situaci chtějí hovořit i na Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP. Na závěr sdělil, že se snaží řídit 
podle zákona a pacienty směrovat do nejbližšího zdravotnického zařízení, ale pro pacienty vyžadující akutní lůžka  
se snaží nalézt, co nejvhodnější zdravotnické zařízení, což nemusí být vždy to nejbližší. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Pacovský - vznesl dotaz, zda plánují optimalizaci postupů při předávání pacientů do zdravotnických 
zařízení. 
 
náměstek Valášek - odpověděl, že celý systém naráží na legislativní problém, a to, že nemocnice jsou pod správou 
Ministerstva zdravotnictví ČR a ZZS HMP je zřizována hlavním městem Prahou. Se zástupci Ministerstva zdravotnictví 
ČR jsou v kontaktu. A faktem je, že díky nedostatku zdravotnického personálu jsou uzavírána oddělení  
v nemocnicích. Považuje za důležité, aby o tom byli zástupci hlavního města Prahy informováni, i když nemohou mít  
na řešení této situace vliv. Dalším aspektem je nedostatek zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji. Některé 
nemocnice byly zavřeny nebo byl jejich provoz omezen. Zátěž na pražské nemocnice je i z tohoto pohledu obrovská. 
Dále informoval o schůzce se zástupci Nemocnice Na Bulovce. Ti deklarují, že mají nedostatek zdravotnického 
personálu i málo lůžek a potřebují přesměrovat část pacientů do jiných nemocnic. Proto oslovili ředitele odboru 
přímo řízených organizací Ing. Michálka z Ministerstva zdravotnictví ČR, aby v případě zákona 374/2011 Sb.  
o zdravotnické záchranné službě vydalo výklad. Konkrétně se jedná o vzdálenosti v řádu několika kilometrů jsou 
bagatelní a není třeba je respektovat v případě směřování pacienta ve prospěch zdravotnického zařízení, kde je např. 
větší kapacita lůžek. Také sdělil, že vedení Nemocnice Na Bulovce chce jednat s radní Johnovou. Bylo by žádoucí 
nalézt systémové řešení. 
 
člen výboru Kaštovský - vznesl dotaz na realizaci zakázky na nákup nových vozů pro ZZS HMP. Dotazoval se na 
rozdělení kompetencí při mimořádných událostí po dobu nepřítomnosti ředitele Koloucha. 
 
náměstek Valášek - odpověděl, že pokud bude potřeba osoby do krizového štábu, pak to bude jeho osoba nebo 
MUDr. Franěk. V případě statutárního zástupce či provozního řízení ZZS HMP, pak jím bude náměstek Doubrava. 
 
náměstek Doubrava - odpověděl, že dodavatel se s dodávkou sanitních vozů zpožďuje. Mají k dispozici zatím 23 
vozidel. Modernizace vozového parku vychází z koncepce. Touto zakázkou jsou nahrazována vozidla z roku 2007 a 
2009. Do konce března 2019 má být zakázka ukončena dodáním posledních 7mi vozidel. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy o činnosti ZZS HMP za rok 2018 a únor 2019. 

přijato, pro:10, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

 

7. Zpráva o činnosti HZS HMP za únor 2019 

Úvodní slovo ke zprávám provedl brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS HMP. Sdělil, že v průběhu dubna bude 
předložena zpráva o stavu požární ochrany v hlavním městě Praze. Informoval o velkém požáru v Praze - Michli,  
kde byla vyčíslena finanční škoda ve výši 100 mil. Kč. Hasiči v Praze měli kvůli větrné kalamitě kolem 57 výjezdů. 
Zmínil se o pádu stromu na pět aut a evakuaci osob z obytného domu kvůli uvolněnému lešení. Na centrální úrovni 
se řeší očkování proti spalničkám, zejména kvůli společným základnám s ZZS HMP. Znovu zdůraznil zásadní 
nedostatek personálu a opět by chtěl požádat o podporu benefitů, které může hlavní město Praha zástupcům složek 
IZS nabídnout. Zejména směrem k bytové politice nebo volnému jízdnému v pražské integrované dopravě. 
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Diskuze: 
 
člen výboru Hora - nabízí se i myšlenka spolupráce s MČ. Bylo by dobré tomu dát ucelenější formu a podpořit tuto 
snahu z Magistrátu. Vznesl dotaz na vyřazená vozidla HZS HMP a jaké je jejich další využití. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že tato vozidla parkují v areálu SS HMP v Dubči. Vozidla jsou nejprve nabízena 
organizačním složkám státu, dále pak jednotkám sboru dobrovolných hasičů v Praze. Zřizovatel může zažádat  
o bezúplatné převedení na MČ. Tento proces probíhá. Poté je možnost nabídnout vozidla jiným zřizovatelům,  
což bývají jednotky sborů dobrovolných hasičů ve Středočeském kraji. Upozorňuje, že tato vozidla byla do poslední 
chvíle v zásahovém režimu a nejsou nová. Je nutné počítat s finančními prostředky na opravy. Zopakoval vizi 
společného financování s hlavním městem Prahou. Pak by bylo možné po 3-5 letech převádět zásahovou techniku  
na jednotky sboru dobrovolných hasičů. Vozový park v rámci Prahy by byl kompatibilnější. V rámci převodu 
zásahových vozidel je zohledňována dislokace jednotky a k čemu je předurčena (počet členů, typy zásahu atd.). 
Aktuálně je poptávka větší než nabídka. 
 
člen výboru Knitl - dotazoval se kolik bytů by pro hasiče byla potřeba. Tento požadavek chce projednat s předsedou 
Výboru pro bydlení ZHMP. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že by se jednalo o desítky bytů. V minulosti bylo přiděleno 48 bytů. Nyní je podaných 
16 žádostí o přidělení bytů. Reagují na nynější personální stav a vývoj, který bude následovat. Chtěli by nabírat 
uchazeče ze Středočeského kraje. A v bytové politice vidí velký benefit a pomoc. 
 
plk. Matějček - vidí situaci podobně. Je nutné, aby uchazečům z jiných částí České republiky měli co nabídnout. 
 
člen výboru Maruštík - reagoval s tím, že je nutné zajistit benefit formou bytu jako trvalou jistotu. Jelikož  
po ukončení služebního poměru mají byt opustit. Bylo by dobré se zamyslet nad družstevní výstavbou pro složky IZS, 
tak aby jim byt zůstal i po ukončení služebního poměru. 
 
plk. Matějček - doplnil, že by bylo dobré byty pronajímat na dobu neurčitou, jelikož po dvou letech, kdy se smlouvy 
prodlužují, nemají policisté jistotu, že jim bude smlouva prodloužena. 
 
ředitel Hlinovský - celý systém bytové politiky je o nastavení vhodných kritériích. Například po odsloužení 15-20 let 
by měl zástupce složky IZS jistotu, že mu byt zůstane. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu o činnosti HZS HMP za únor 2019. 

přijato, pro:10, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

 

8. Zprávy o činnosti Správy služeb HMP za rok 2018 a únor 2019 

Úvodní slovo ke zprávám provedl Mgr. Bohdan Frajt, ředitel SS HMP. Nejprve reagoval na diskuzi k bytové politice.  
Je potřeba si uvědomit, že jsou zaměstnanci i v jiných veřejných službách (např. řidiče, techniky, elektrikáře  
a další). Pokud některý ze zaměstnanců má obecní byt, pak na základě výběrových řízení a doporučení komise.  
Po navýšení ceny za m2 Radou HMP v těchto bytech nedosahuje komerčního nájmu, ale osobně si myslí, že neřeší 
bytovou problematiku. Je to o nedostatečném bytovém fondu v Praze. Dále se zaměřil na problematiku odtahů  
a protipovodňovou ochranu (dále jen PPO). SS HMP provádí jak nucené odtahy (ze zón placeného stání), 
 tak i technické úkony, což jsou odtahy v rámci čištění komunikací na jednotlivých MČ, také při mezinárodních 
návštěvách, sportovních událostí. Nucené odtahy klesají. Důvodem nejsou požadavky ze strany Policie ČR a MP HMP 
na odtahy. Také čekají na legislativní vývoj týkající se novely zákona upravující problematiku vraků. Dále sdělil,  
že zřizovateli za rok 2018 vraceli 35 mil. Kč za neprovedené odtahy. Rádi by posílili PPO v rámci provozních nákladů, 
jelikož se portfolio PPO neustále rozšiřuje. Vykonávají činnosti i v rámci krizového řízení. Spravují sklad 
humanitárního materiálu a jsou schopni pomoci při mimořádné události. Jednotlivé MČ si mohou o pomoc a 
materiál žádat, ale pouze prostřednictvím odboru bezpečnosti Magistrátu, tak aby pokyn byl odeslán cestou 
Operačního střediska krizového štábu HMP. V rámci personální oblasti je situace stabilizovaná, ale také bude 
docházet ke generačním obměnám a práce ve veřejných službách není tak atraktivní. Důležitým krokem byl přechod 
na stejný ekonomický systém, s jakým pracují na Magistrátu. Na závěr sdělil, že ZZS HMP nemá dostatek prostor pro 
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své zaměstnance. SS HMP propůjčila prostory na Korunní, ale rozhodně to není trvalým řešením. SS HMP tímto 
přichází o doplňkovou činnost a výnos z ní, díky které mohou vyplácet svým zaměstnancům odměny. 
 
Diskuze: 
 
náměstek Doubrava - poděkoval za poskytnutí těchto prostor. Hlavním problémem je operační středisko ZZS HMP, 
které je na hraně své kapacity. Vedoucího operačního střediska byli nuceni se přemístit ze sálu, aby mohli přidat 
jedno místo pro operátora, jelikož přibývá tísňových volání. Technologické zázemí je také v nevyhovujících 
podmínkách. Dva roky pracovali na projektu Palmovka a nyní neví, zda se bude tato stavba realizovat. Každopádně  
z dlouhodobého hlediska nemá operační středisko v Korunní budoucnost a bude se muset najít jiné řešení v podobě 
jiného objektu. Jednotlivé procesy v rámci ZZS HMP jsou roztříštěny po Praze a stojí to jak čas, tak i finanční náklady. 
 
náměstek Valášek - dodal, že ZZS HMP má dobré výsledky, má i výborné technické vybavení a vozový park, ale nemá 
své prostory. A to je jediná v rámci celé České republiky. Operační středisko ZZS HMP je prvkem kritické informační 
infrastruktury a je nutné mít k zajištění této služby kvalitní technologické zázemí. A vzhledem k náročnosti práce 
operátora a zvyšujícím se nárokům na řešení tísňových volání je nutné, aby zaměstnanci měli kvalitní zázemí jak pro 
svou práci, tak i pro odpočinek. 
 
plk. Matějček - podporuje tento záměr a zdůraznil, že ZZS HMP nedisponuje žádným záložním pracovištěm. Záložní 
místnost by byla možná u Policie ČR, ale problém je s nekompatibilitou systémů. 
 
náměstek Valášek - reagoval, že v rámci krizového řešení obslouží linku 155 (pomocí mobilních telefonů), ale bez 
veškerých podpůrných technologií. Navrhnul, aby členové výboru navštívili operační středisko ZZS HMP. 
 
náměstek Doubrava - sdělil, že v rámci analýzy stavu ZZS HMP byly stanoveny cíle, které jsou zahrnuty v koncepci  
a rozvrženy tak, aby se mohly dle časového harmonogramu realizovat. Zatím se daří plnit jednotlivé cíle. Do roku 
2021 by mohly být hlavní cíle splněny, s výjimkou vlastní budovy.  
 
ředitel Frajt - sdělil, že v objektu Korunní sídlí ZZS HMP, MP HMP, SS HMP. Požádal, aby se přesunu ZZS HMP  
do jiného objektu věnovali, jelikož se tím uleví všem zainteresovaným subjektům. 
 
předseda Koubek - uvedl, že debata na toto téma se vede napříč všemi politickými kluby. Podporuje tento záměr, 
který je důležitý. 
 
člen výboru Mazur - vznesl podnět ke specifikaci objektu pro ZZS HMP. Pak mohou jednotlivé MČ vybrat vhodné 
objekty. 
 
člen výboru Hanzlík - vznesl dotaz, zda mají vytipované další objekty pro ZZS HMP a zda to bylo řešeno s minulým 
vedením Prahy. 
 
náměstek Doubrava - odpověděl, že od r. 2007 se snaží ZZS HMP získat své sídlo. Byly připraveny čtyři projekty pro 
budovu ZZS HMP - Nádražní, Bulovka, Troja a Palmovka. S týmem lidí stále pracují na projektu Palmovka. Nyní je stav 
takový, že Metrostav vypověděl smlouvu o realizaci, ale MČ Prahy 8 má zároveň uzavřenou smlouvu  
s Metrostavem na projektování. Je celkem nová, z července 2018. Zatím nedostali pokyn k zastavení projektové 
činnosti. Předpokládá, dle vyjádření z tisku, že Palmovka nebude. Budou proto rádi za možnost přesunu do jiného 
objektu. 
 
člen výboru Kaštovský - vznesl dotaz, zda je objekt Palmovka vhodný pro ZZS HMP. Rád by přijal pozvání na návštěvu 
operačního střediska ZZS HMP. 
 
náměstek Doubrava - ano, je vhodný. Proběhla projektová činnost a nastavení přísných kritérií pro potřeby ZZS HMP. 
 
člen výboru Hanzlík - navrhl, aby výbor přijal doporučení, aby byl tento požadavek zohledněn při přípravě rozpočtu, 
nebo přednostním vytipováním lokality. 
 
náměstek Doubrava - doplnil, že v roce 2016 oslovili MČ, aby byli nápomocni při vyhledávání vhodného místa. Odbor 
investiční má veškeré podklady k vhodným místům pro ZZS HMP. Nyní jde o politické rozhodnutí, aby se mohlo začít 
s projektem. Mezi HZS HMP, ZZS HMP a Magistrátem bylo uzavřeno Memorandum, které deklaruje spolupráci i při 
výstavbě nových základen. 
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předseda Koubek - sdělil, že pozve ředitele Prajera, aby výbor seznámil se všemi možnostmi na budovu ZZS HMP. 
Tajemník výboru byl požádán, aby zajistil veškeré dokumenty k této problematice. Všichni se s nimi seznámí a poté 
se rozhodne jakým způsobem apelovat na Radu HMP. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy o činnosti Správy služeb HMP za rok 2018 a únor 
2019. 

přijato, pro:10, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

 

9. Různé 

Předseda Koubek informoval, že sleduje legislativní vývoj novely zákona řešící problematiku vraků. Rád by se 
zúčastnil projednávání této novely na některém z výborů Poslanecké sněmovny ČR. 
 

10. Závěr 

Předseda Koubek poděkoval přítomným členům výboru a hostům a ukončil jednání v 18:32 hod. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: MUDr. Tomáš Kaštovský, 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 

 


