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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 10. 11. 2016 v 16:00 hod. 

místnost č. 136 - velký salonek, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: Daniel Hodek, JUDr. Ivan Hrůza, Ing. Antonín Lébl, Mgr. Petra Kolínská, Mgr. Petr Prchal  
Omluveni: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., Jaroslav 

Štěpánek, MBA  
Hosté: Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl.m. Prahy, Bc. Josef Macháček - ředitel BEZ MHMP, Mgr. 

Bohdan Frajt - ředitel Správy služeb hl.m. Prahy, Bc. Libor Hadrava - radní, Mgr. Jana Štosková – 
koordinátorka prevence kriminality, Mgr. Daniel Barták - vedoucí oddělení krizového managementu, 
Ondřej Profant - člen ZHMP, pkl. Ing. Zdeněk Bezouška - náměstek ředitele krajského ředitelství policie 
HMP pro vnější službu, MUDr. Jaroslav Valášek - náměstek ředitele sekce lékařských zdravotnických 
pracovníků, plk. Ing. Oldřich Klegr - náměstek pro IZS a operační řízení    

Jednání řídil: Daniel Hodek - radní       
 

Text zahájení: 

Místopředseda Hodek zahájil v 16:06 jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP. Přivítal přítomné členy výboru a hosty a 
seznámil je s programem jednání. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Materiály radního pro bezpečnost a prevenci kriminality Bc. Libora Hadravy 

3. Koncepce prevence kriminality 2017 - 2021 

4. Závěrečná zpráva ze cvičení Holešovice 2016 

5. Vyhodnocení cvičení „VODA 2016“ 

6. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen, červenec, srpen, září a říjen 2016 

7. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016 

8. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016 

9. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016 

10. Zpráva o činnosti SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016 

11. Různé 
 

12. Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 



 

TED 8.0.8.3 Strana 2 
 

Schválení programu 
 
Místopředseda Hodek sdělil, že bude z programu jednání stažen bod č.4 Cvičení Holešovice.  
Program jednání byl s touto změnou odsouhlasen přítomnými členy. 
                                                                                                přijato, pro:5, proti:0, zdržel se:0 
 
Kontrola zápisu 
Zápis ze 4. jednání Výboru pro bezpečnost byl bez připomínek odsouhlasen přítomnými členy. 
                                                                                                přijato, pro:5, proti:0, zdržel se:0 
 
Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Antonín Lébl. 

2. Materiály radního pro bezpečnost a prevenci kriminality Bc. Libora Hadravy 

Úvodní slovo k tisku R-23076 k návrhu na změnu charakteru části účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 
hlavního města Prahy MČ Praha - Lipence na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/55 ze dne 26.5.2016 
na činnost jednotek sborů dobrovolných hasič provedl radní Hadrava. Uvedl, že se jedná o změnu neinvestiční 
účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Lipence na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů. Finance se rozdělí na 
části investiční a neinvestiční. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP schválit TISK: R - 23076 k návrhu na změnu 
charakteru části účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Lipence na 
základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/55 ze dne 26. 5. 2016 na činnost jednotek sborů dobrovolných 
hasičů. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Koncepce prevence kriminality 2017 - 2021 

Dokument Koncepce prevence kriminality představila Mgr. Jana Štosková, koordinátorka prevence kriminality ZSP 
MHMP. Uvedla, že tento dokument vychází v mnoha oblastech ze Strategie prevence kriminality Ministerstva vnitra 
ČR. Po obsahové stránce dokument vymezuje  systém prevence kriminality, zhodnocuje Koncepci prevence 
kriminality z minulých let, stanovuje svoje vize a cíle, dále obsahuje úkoly s termíny jejich plnění a zpracovanou 
bezpečnostní analýzu. Bezpečnostní analýza byla zpracovaná na základě metodiky Ministerstva vnitra ČR. Na závěr 
uvedla, že ke zpracování Koncepce byly využity podklady od MP HMP, PČR, jednotlivých MČ a ze sociální oblasti. 
 
Diskuze: 
 
Mgr. Prchal - poděkoval za zpracovanou bezpečnostní analýzu, dále poukázal na neměnnost finančních prostředků 
do oblasti prevence kriminality a dotázal se na zásadní změny, které proběhly a liší se od předešlé Koncepce. 
 
Mgr. Štosková - odpověděla, že se více rozvinula opatření k jednotlivým cílům, aby Koncepce nebyla příliš obecná. 
Dále došlo k lepšímu vymezení vzájemných kompetencí vzhledem k jednotlivým vytyčeným cílům. Celkově by se 
měla Koncepce lépe vyhodnocovat směrem k navrženým opatřením, zda byly zavedeny či nikoliv. Dále došlo k 
zohlednění oblastí, kterými se prevence kriminality aktuálně zabývá a mělo by se jim věnovat více pozornosti. 
 
radní Hadrava - reagoval na poznámku k finančním prostředkům, s tím že Rada HMP schválila navýšení finančních 
prostředků do kapitoly bezpečnost a veřejný pořádek. 
 
místopředseda Hodek - dotázal se, zda byla zpracována analýza, která by se zaměřovala na pocit bezpečí mezi 
občany Prahy. 
 
Mgr. Štosková - odpověděla, že ano. V loňském roce se zpracovávala Analýza pocitu bezpečí 2015. Uvedla, že i 
Koncepce ukládá, že minimálně 1x za období platnosti Koncepce musí být zpracována analýza pocitu bezpečí. 
Samotné výstupy z Analýzy pocitu bezpečí 2015 byly zohledněny v předkládané Koncepci. 
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usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP schválit Koncepci prevence kriminality hl. m. Prahy 
na léta 2017 až 2021. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Závěrečná zpráva ze cvičení Holešovice 2016 

Závěrečná zpráva ze cvičení Holešovice 2016 bude projednána na příštím jednání výboru. 

 

5.  Vyhodnocení cvičení „VODA 2016“ 

Vyhodnocení cvičení „VODA 2016“ prezentoval Mgr. Daniel Barták, vedoucí oddělení krizového managementu. 
Sdělil, že tématem součinnostního cvičení bylo vyzkoušení mobilních úpraven vody, jako součást systému nouzového 
zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze. Na cvičení participovalo Ministerstvo zemědělství ČR, Správa státních 
hmotných rezerv (dále jen "SSHR"), Magistrát hl. m. Prahy a další subjekty. Samotné cvičení trvalo 3 dny a 
uskutečnilo se v prostorech Modřanského biografu. Cílem bylo vyškolení osob na obsluhu úpraven z řad 
zaměstnanců provozovatele vodovodů a kanalizací v HMP, členů jednotek sboru dobrovolných hasičů a dalších 
zainteresovaných subjektů, dále prověření využitelnosti mobilních úpraven vody z pohotovostních zásob SSHR v hl. 
m. Praze a osvěta v oblasti nouzového zásobování vodou. Dále uvedl, že veškeré náklady, mimo pronájmu prostor 
Modřanského biografu, hradilo Ministerstvo zemědělství ČR. Mgr. Barták hodnotí cvičení jako velmi zdařilé, 
proběhlo bez větších problémů. Na závěr informoval, že při potřebě nouzového zásobování pitnou vodou by tyto dvě 
mobilní úpravny vody byly schopny po dobu 2 dní zásobovat cca 60 000 osob a myslí si, že se tedy jedná o marginální 
zdroj vody. Radní Hadrava oponoval s tím, že se nejedná o marginální zdroj vody a určitě by pomohl, pokud by bylo 
nutné nouzově zásobovat pitnou vodou občany hl. m. Prahy. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu o vyhodnocení cvičení "VODA 2016". 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Zpráva KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen, červenec, srpen, září a říjen 2016 

Zprávy okomentoval pkl. Ing. Zdeněk Bezouška, náměstek ředitele krajského ředitelství policie HMP pro vnější 
službu. Uvedl, že v období od 1.1. 2016 do 31.10.2016 bylo celkově zjištěno cca 48 000 trestných činů, což je pokles 
cca o 5 500 trestných činů oproti minulému roku za stejné období. Vyzdvihl fakt, že došlo k poklesu počtů kapesních 
krádeží, které jsou z hlediska objasňování velmi složité. A dále došlo k poklesu počtů krádeží vozidel a krádeží věcí z 
aut. Naopak k nárůstu počtu případů došlo u hospodářské kriminality (např. podvody). 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy KŘ PČR k bezpečnostní situaci v HMP za červen, červenec, 
srpen, září a říjen 2016. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

7. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016 

Zprávu okomentoval MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce lékařských zdravotnických pracovníků. 
Informoval o mírném nárůstu počtu tísňových volání a počty výjezdů oproti říjnu loňského roku. Z toho vyplývá, že se 
stále zvyšují nároky na ZZS HMP, zejména u rychlé zdravotnické pomoci, v odbornosti záchranářů. Upozornil na 
počty pacientů, kteří jsou transportování na JIP/ARO. Z necelého počtu 9000 ošetřených pacientů, připadá 514 
pacientů transportovaných na JIP/ARO. Uvedl, že se tyto pacienty snaží umístit na tato oddělení velmi rychle. Na 
závěr byla otevřená debata na téma uzávěry porodnic, kdy je v některých případech problém umístit rodičku do 
porodnice, pokud není v dané porodnici registrovaná. Větší problém je však s kapacitami lůžek, kde se léčí např. 
cévní mozkové příhody, kdy je potřeba v nejkratší možné době umístit pacienta do nemocnice. 
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Diskuze: 
 
JUDr. Hrůza - je rád, že klesají počty případů potíží při předávání pacientů do nemocnic. Je to jistě dáno systémovými 
kroky, které se podařilo nastavit. Znovu otevřel téma chybějící hyperbarické komory (dále jen „barokomora“) v hl. m. 
Praze. Zda se činí nějaké kroky k tomu, aby do budoucna mělo hl. m. Praha svou barokomoru. 
 
MUDr. Valášek - je to oblast, která stále není  vyřešena. V Praze není k dispozici barokomora, kde by se mohli 
pacienti léčit. Hasiči disponují přenosnou barokomorou, ale ta není zdravotnickým prostředkem, tudíž se nedá 
plnohodnotně využívat pro léčbu pacientů. Jsou stále odkázáni na službu soukromé společnosti sídlící v kladenské 
nemocnici. Nyní nebyl počet pacientů nijak vysoký, ale s příchodem zimy a používání karem, počty pacientů budou 
stoupat. 
 
radní Hadrava - kvituje uložení úkolu a společně s radním Lackem prověří jaké jsou možnosti pro zajištění 
barokomory. 
 
usnesení: 
Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016 a žádá 
radního Hadravu, aby prověřil možnost vzniku či zapojení přístroje - hyperbarické komory do systému pražského 
zdravotnictví. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016 

Zprávu okomentoval plk. Ing. Oldřich Klegr, náměstek pro IZS a operační řízení. Uvedl, že počty událostí mírně 
narostly, zejména pak u technických havárií. Dále zkonkretizoval informace týkající se měření limitů zplodin v ovzduší 
v návaznosti na konkrétní případ požáru galvanovny na Praze 15. Při samotném požáru vzniká velké množství 
zplodin, ale jelikož ty jsou měřeny v okolí místa požáru, a tím jak jsou větrem rozptýleny, tak nejsou pro okolní 
obyvatelstvo ohrožující. 
 
Diskuze: 
 
radní Hadrava - poděkoval HZS HMP za úspěšný zásah při požáru galvanovny, jelikož byl uchráněn sklad s 
nebezpečnými látkami a tím nedošlo k vážnějším dopadům. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

9. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016 

Zprávu okomentoval Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Zmínil se o opatřeních během svátku "Památka zesnulých". 
Celkem 10 dní strážníci MP HMP ve velké míře prováděli zvýšený dohled nad pražskými hřbitovy. Během této akce 
nedošlo k zadržení žádného pachatele, ani nedošlo k žádným škodám. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

10. Zpráva o činnosti SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za říjen 2016 

Zprávu SS HMP okomentoval Mgr.Bohdan Frajt, ředitel SS HMP. Zmínil se, že bylo provedeno několik provozních 
zkoušek - pojízdná tabulová protipovodňová vrata Čertovka, dále čerpací stanice Libeň. Uskutečnila se i zkouška 
hrazení mezivrátí vjezdu do Libeňských doků na čerpací stanici Libeň. Závěrem této zkoušky jsou navržena dílčí 
opatření pro zachování funkčnosti a zjednodušení manipulace. Podotkl, že bylo uskutečněno minimum odtahů (cca 
2500), ale stále se čeká na vyhodnocení zón placeného stání. 
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usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu o činnosti SS HMP za říjen 2016. 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

11. Různé 

 

Místopředseda Hodek informoval o novém termínu jednání výboru, které se uskuteční 23. listopadu z důvodu 
projednání rozpočtu na příští rok s tím, že prosincové jednání výboru se konat nebude. 

12. Závěr 

Místopředseda Hodek ukončil jednání výboru v 16:47 hod. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ověřil: Ing. Antonín Lébl  
Zapsala: Ing. Veronika Křižanová  

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 
předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 
 
 
 

Bc. Josef Macháček 
ředitel BEZ MHMP 

 


