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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 8. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 11. 9. 2019 v 16:00 hod. 

1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

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

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

Omluveni: Mgr. Karel Hanzlík    

Hosté: Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl. m. Prahy, Bc. Jana Kuklová - vedoucí oddělení  preventivní 
ochrany, Libor Kousal - provozní náměstek SS HMP, plk. Mgr. Petr Matějček - náměstek ředitele KŘ pro 
vnější službu, MUDr. Petr Kolouch, MBA - ředitel ZZS HMP, plk. Ing. Jan Hora - náměstek pro IZS HZS 
HMP      

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  

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

4. Zpráva KŘP HMP k bezpečnostní situaci za červen až srpen 2019 

5. Zpráva o činnosti MP HMP za červen až srpen 2019 

6. Informace o činnosti ZZS HMP za červen až srpen 2019 

7. Informace o činnosti HZS HMP za červen až srpen 2019 

8. Informace o činnosti Správy služeb HMP za červen až srpen 2019 

9. Různé 

10. Závěr  

 
 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení  

V úvodu informoval předseda výboru Koubek o personálních změnách, které během léta nastaly, zejména na pozici 
tajemníka výboru, ředitele KŘ Policie HMP a ředitele SS HMP. 
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2. Schválení programu jednání  

Program jednání výboru byl odsouhlasen přítomnými členy. 
přijato, pro:10, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

 
Ověřovatelem zápisu byl určen člen výboru Mgr. Jiří Knitl. 

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

 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

Bez příspěvku. 

 

4. Zpráva KŘP HMP k bezpečnostní situaci za červen až srpen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu. Sdělil, že za 
sledované období červen až srpen 2019 došlo k nárůstu počtu kapesních krádeží, což bylo zapříčiněno zejména 
nástupem turistické sezóny. U dalších sledovaných parametrů nedošlo k výraznějším změnám oproti stejnému 
období roku 2018. Pozitivním faktorem je pokles úmrtí, těžkých a lehkých zraněních při dopravních nehodách. 
Situace je však u dopravních nehod stále vážná, viz např. případ stojícího kamionu na přejezdu. Upozornil na nárůst 
počtů vražd nebo pokusů o vraždu. Všechny tyto případy (celkem pět) jsou již objasněny. V rámci bezpečnostních 
opatřeních na velkých kulturních akcích proběhlo vše bez problému. Dále upozornil na probíhající akci týkající se 
sochy maršála Koněva na Praze 6, která zaměstnává příslušníky policie, kteří zajišťují veřejný pořádek. V Praze 
proběhne tzv. DIY Karneval, který bude doprovázen pochodem přes magistrálu a další důležité silniční tahy. V závěru 
se zmínil o nepovolených technoparty. Byl přijat striktní postup u těchto případů. Pokud policie informuje majitele 
objektu a ten nedá souhlas k technoparty, pak bude okamžitě rozpuštěna. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Prchal - reagoval na problém technoparty, s tím, že v dnešní době již tyto akce nikdo nepovoluje a není 
zde ani kompetentní orgán, který by rozhodl.  
 
plk. Matějček - odpověděl, že podnět pro policii je zavolání na linku 158. Od policie dostanou výzvu např. ke ztišení 
hudby a pokud není uposlechnuta, pak zbývá celou akci zakázat. 
 
člen výboru Maruštík - vznesl dotaz na vývoj v případě hrozeb dvou pumových útoků v Praze. 
 
plk. Matějček - odpověděl, že byl vytvořen speciální tým, který tyto hrozby vyšetřuje.  Základy celého případu jsou v 
Americe, a o to je těžší získávat potřebné informace. Prozatím nemají žádné jasné důkazy, ani konkrétní pachatele. 
 
člen výboru Drápal - vznesl dotaz na počet instalovaných kamer na železničních přejezdech, které by byly 
nápomocny např. při přestupkovém řízení, případně zda se o uvažuje o jejich instalaci. Upozornil, že se řeší zejména 
již spáchané trestné činy a nikoliv přestupky (vozidlo přejede železniční přejezd při blikajících výstražných světlech). 
 
plk. Matějček - odpověděl, že železniční přejezdy patří pod Správu železniční dopravní cesty. Ti zatím o tomto 
opatření neuvažují. Do mapových podkladů byla implementována čísla přejezdů, tak aby každý přejezd byl explicitně 
označen. Opatření prostřednictvím kamerových systémů kvituje, ale finanční náklady by byly velmi vysoké, jelikož by 
se to týkalo cca 100 přejezdů. Možné řešení vidí ve vytipování nejnebezpečnějších přejezdů a tam pilotně instalovat 
kamery. Poté by se vyhodnotilo, zda je opatření účinné. Budou rádi za podporu tohoto projektu. 
 
člen výboru Drápal - navrhuje, aby byl tento pilotní projekt vyjednán mezi zástupci města, Správou železniční 
dopravní cesty a zástupci policie. Je klíčové, aby odradili řidiče vjíždět na přejezdy, a je třeba toto sledovat. 
 
plk. Matějček - připomněl, že město má městský kamerový systém a optické sítě a trasy. Pokud by se nabídlo Správě 
železniční dopravní cesty využití těchto sítí, pak by to mohlo být realizovatelné. Navrhnul oslovit zástupce Správy 
železniční dopravní cesty s žádostí o schůzku a sdělí závěry z této schůzky. 
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5. Zpráva o činnosti MP HMP za červen až srpen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Informoval o nárůstu počtu řešených přestupků 
za tři měsíce cca o 240 000. Tento nárůst je dán tím, že je možné řešit přestupky domluvou a další přestupky byly 
zejména v dopravě - překročení povolené rychlosti a nepovolené stání. Upozornil na možnost velkých problémů při 
zasedání zastupitelstva Prahy 6 kvůli umístění sochy maršála Koněva. Spolupracují s policií a věří, že celou situaci 
zvládnou. 
 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - vznesl dotaz na základě jaké legislativy, v rámci dopravních přestupků, již nejsou řidiči 
informováni prostřednictvím lístků za stěračem. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že je to dáno změnou přestupkového zákona. 
 
člen výboru Brož - otevřel problematiku koloběžek v ulicích. Jakým způsobem je možné odstranit koloběžku, pokud 
je postavena uprostřed ulice. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že s ní nelze manipulovat, ale pokud je koloběžka překážkou provozu, ve smyslu chůze 
chodců, pak to řešit lze. Již dva roky zpátky upozorňovali, před uzavřením memoranda s hl. m. Prahou, aby tento 
druh dopravy do města nebyl povolen. Navrhovali, aby se spojili s městskými částmi a ty měly vytipovat lokality na 
parkování. To se však nestalo. MP HMP řeší zejména nesprávnou jízdu, tzn. po chodníku. Parkování je problém a do 
budoucna nadále bude. Upozornil, že koloběžky nejsou využívány jako dopravní prostředek, ale jako turistická 
atrakce. 
 
člen výboru Mazur - navrhnul, aby bylo zde doporučeno, aby se hlavní město Praha zabývalo zásadní změnou nebo 
odstoupením od memoranda. Živelnost šíření koloběžek se dotýká již i širšího centra a obává se, že bude docházet ke 
zhoršení celé situace. Chtěli by jít cestou vytipováním lokalit k parkování koloběžek. 
 
člen výbor Drápal - vznesl dotaz na přestupky proti veřejnému pořádku a jedná se konkrétně o přestupky v rámci tzv. 
"tabákového zákona", rušení nočního klidu a neoprávněný zábor nebo poškození veřejného prostranství. Na základě 
čeho je u těchto typů přestupků zvyšující se tendence. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že je to díky řešení přestupků domluvou a také, že se na to více strážníci MP HMP 
zaměřují. Při pravidelných poradách s obvodními řediteli jsou prezentovány trendy a vývoje v oblasti přestupků a na 
co se mají více zaměřovat. 

 

6. Informace o činnosti ZZS HMP za červen až srpen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP. Informoval o bezproblémovém zajištění 
ZZS HMP za období červen až srpen, zejména v oblasti personální. Stále pokračují v dobře nastaveném trendu 
úspěšných resuscitací. Dále informoval o vylepšení aplikace Záchranka, také se zavedla elektronická kniha jízd a 
spotřeby, která ulehčí od administrativní zátěže záchranářům. Také sdělil, že je vše v souladu z hlediska finančního 
vypořádání, které se týkalo nákupu nových sanitních vozů a následných reklamacích ze strany ZZS HMP. Na závěr 
uvedl, že se chystá rozpočet na rok 2020, který bude předložen prostřednictvím radní Johnové.  
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - poděkoval zástupcům ZZS HMP za aktivní a vstřícný přístup ke členům výboru a komisím. 
 
ředitel Kolouch - ocenil objektivní přístup ke kauze, která nastala kolem nákupu sanitních vozidel pro ZZS HMP. 

 

7. Informace o činnosti HZS HMP za červen až srpen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl plk. Ing. Jan Hora, náměstek pro IZS. Informoval o řešení cca 3 000 událostí za období 
červen až srpen, což v porovnání s loňským rokem je srovnatelné. Řešili požár vlaku ve spolupráci se Správou 
železniční dopravní cesty. Mezi nejdůležitější úkoly sledovaného čtvrtletí byla příprava taktických cvičení pro jednání 
náměstků, které se uskuteční 8.10.2019. Účastnili se cvičení USAR na Sicílii. Byla zahájena stavba požární stanice č. 3 
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v Holešovicích. Tím by rád poděkoval zástupcům hl. m. Prahy a MČ Prahy 7 za spolupráci v této záležitosti. A také 
poděkoval za zprostředkování průjezdnosti Libeňského mostu pro vozy HZS HMP. Díky tomu se výrazně snížil čas 
dojezdu a také riziko dopravní nehody. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - vznesl dotaz na řešení personální krize u HZS HMP, které se týká zejména pozice strojníků. 
 
plk. Hora - odpověděl, že se jedná o celorepublikový problém, nicméně daří se jim cestou benefitů tuto situaci řešit. 
Jedná se o školení, které zvyšuje kategorii u řidičů vozidel. Oslovují JSDH obcí, u kterých by mohli získat zájemce pro 
práci u HZS HMP. Volná místa se postupně daří zaplňovat. 

 

8. Informace o činnosti Správy služeb HMP za červen až srpen 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Libor Kousal, provozní náměstek SS HMP. Informoval o přestěhování všech 
kontejnerů s mobilními prvky protipovodňové ochrany ze Zbraslavi do Dubče. Proběhly provozní zkoušky osvětlovací 
techniky, náhradních zdrojů elektrické energie a další. Proběhly výcviky (výstavba mobilních prvků protipovodňové 
ochrany) na polygonu v Dubči a to nejen pro zaměstnance SS HMP, ale i dobrovolné hasiče z Prahy 8 nebo Armádu 
ČR. Ve spolupráci s odborem bezpečnosti MHMP připravují cvičení VODA 2019. Cvičení proběhne 21. 9 2019 od 6:00 
hod. a bude probíhat na Praze 1, 2, 4 a 5. 

 

9. Různé 

Taktické cvičení "Teroristický útok v obchodním centru" 
 
Předseda Koubek vyzval zástupce jednotlivých složek o komentář k taktickému cvičení, které proběhlo na Praze 5 v 
OC Nový Smíchov. 
 
Plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu informoval o vyhodnocení cvičení. Problémy, které 
nastaly byly identifikovány a projednány. Nedostali od ostatních složek IZS žádné negativní stanovisko. Příští rok opět 
proběhne takto velké cvičení. V letošním roce stihnou jen menší cvičení např. ve spolupráci s ČEPS a. s. a 
nemocnicemi. Těchto cvičení se za policii účastní zástupci jednotlivých obvodních oddělení. 
MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP ocenil účast velké nemocnice (Motol), která pacienty přebírala, zejména 
protože je zřizovatelem stát, nikoliv kraj. A zapojení takto velké nemocnice je o vyjednávání. Při reálném zásahu by 
podle traumatologického plánu rozvážela ZZS HMP pacienty do jednotlivých nemocnic. Dále uvedl, že organizačně to 
proběhlo v pořádku a jsou rádi, že se velitelé od policie, hasičů a záchranné služby společně zapojili do cvičení. 
Novinkou je zapojení jednotlivých velitelů, kteří se vzájemně střídají na stážích u  složek IZS. Velkým pozitivem je 
souhra celého týmu a výborná příprava na reálnou událost.  
Plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu požádal o podporu při schválení financí pro vozidlo 
IZS, které má sloužit pro velitele a záchranný tým. Jedná se o 22 mil. Kč. Toto vozidlo bude nasazeno při velkých 
mimořádných událostech, ve kterém bude zázemí pro policii, hasiče i záchrannou službu. K této zakázce jsou 
připojeny i defibrilátory pro policii a menší vozidlo pro poříční oddělení. Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP sdělil, že 
se nejedná o finance z rozpočtu hl. m. Prahy, ale z rozpočtu MP HMP z neobsazených tabulek. Tisk se nyní nachází u 
náměstka Vyhnánka, který požadoval doplnění některých informací. Člen výboru Hora požádal o zaslání veškerých 
podkladů, s tím, že to projedná se svými kolegy. Místopředseda Knitl také přislíbil podporu v této věci.  
plk. Ing. Jan Hora, náměstek pro IZS zdůraznil důležitost společného zapojení do řešení události a osobní znalost. 
Zmínil se o projektech, které probíhají v rámci HZS HMP a jsou určeny např. pro příslušníky policie. 
Člen výboru Mazur jako starosta Prahy 5 uvedl, že z pohledu pozorovatele cvičení bylo výborně zvládnuté. Jediné v 
čem vidí prostor ke zlepšení jsou způsoby informování obyvatel o cvičení. 
 
Předseda Koubek požádal zástupce odboru bezpečnosti MHMP o předložení závěrů z evakuačního cvičení, které 
proběhlo na Nové Radnici na příští jednání výboru. 
 
Plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu informoval o tiskové konferenci KŘ Policie ČR a MP 
HMP k situaci na Václavském náměstí. Prezentovali akce, které proběhly a jejich výsledky. Statistiky mohou být 
poskytnuty členům výboru. 
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Předseda Koubek informoval o dopise z Pražských vodovodů a kanalizací o havarijním stavu protipovodňové ochrany 
stokové sítě hl. města Prahy - Rozdělovací komory v ul. Pod Havránkou. Bude rozeslán členům výboru k seznámení. 
Tato problematika bude projednána na pracovní skupině PPO, která je svolána na 26. 9. 2019. 
  
Předseda Koubek navrhuje, aby zprávy nebyly v intervalu měsíčním, ale čtvrtletním. Také sdělil, že se čeká na 
výsledek jednání mezi náměstkem Hlubučkem a náměstkem Vyhnánkem v otázce krytů. 
 
Příští jednání výboru proběhne na KŘ Policie HMP 8. 10. 2019, poté bude další jednání 5. 11. 2019 u HZS HMP. 

10. Závěr  

Předseda Koubek ukončil jednání výboru v 17:10 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Jiří Knitl - místopředseda 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 

 


