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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 2. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 15. 1. 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, Mgr. Karel Hanzlík, Ing. Jan Hora, MUDr. Tomáš 

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

Omluveni: Mgr. MPhil. Jakub  Drápal, RNDr.  Daniel Mazur, Ph.D.  

Hosté: Mgr. Josef Macháček - tajemník Výboru pro bezpečnost ZHMP, Mgr. Bohdan Frajt - ředitel Správy služeb 
hl.m. Prahy, Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl.m. Prahy, Mgr. Petr Hanousek - vedoucí 
oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému, MUDr. Petr Kolouch, MBA - ředitel ZZS 
HMP, plk. Mgr. Petr Matějček - náměstek ředitele KŘ pro vnější službu, brig. gen. Ing. Roman Hlinovský -  
ředitel HZS HMP   

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

Text zahájení: 

Předseda Koubek zahájil jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP v 16:00 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

4. Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na roky 2017 - 2021 

5. Výroční zpráva o stavu Městského kamerového systému HMP za rok 2018 

6. Zprávy KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2018 

7. Zprávy MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2018 

8. Zprávy ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2018 

9. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za prosinec 2018 

10. Zprávy o činnosti Správy služeb HMP za listopad a prosinec 2018 

11. Různé 

12. Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Ověřovatelem zápisu byl určen Mgr. Petr Prchal. 
                                                                   přijato, pro:8, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
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2. Schválení programu 

Program jednání byl odsouhlasen přítomnými členy. 
                                                                  přijato, pro:8, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

Předseda Koubek omluvil náměstka primátora Hlubučka z jednání výboru, a jelikož nebyly k dispozici žádné materiály 
k projednání, tak byl tento bod bez příspěvku. 

 

4. Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na roky 2017 - 2021 

Úvodní slovo k tomuto bodu provedl MUDr. Petr Kolouch, MBA. Uvedl, že jeho nástup do funkce ředitele ZZS HMP 
v polovině roku 2015 byl spojen s plněním závěrů personálně-ekonomického auditu, který zadalo hlavní město 
Praha. Audit se primárně soustředil na péči o zaměstnance ZZS HMP a rozvoj personálních zdrojů ZZS HMP. 
Konstatoval, že během dvou let od auditu, byly jeho závěry naplněny a ZZS HMP se stabilizovala. V rámci udržení 
stabilizace a dalšího rozvoje ZZS HMP, přistoupil s tehdejším radním, ke zpracování Koncepce ZZS HMP na období 
5 let. Tato Koncepce byla přijata v roce 2016 v Radě HMP, tak i Zastupitelstvu HMP. Dále sdělil, že hlavním cílem 
Koncepce je udržení bezpečné dostupnosti přednemocniční neodkladné péče v Praze. Okomentoval první část 
Koncepce. Prioritou je dostatek zdravotnického personálu, který je zastoupen u ZZS HMP ve třech specializacích. 
Za prvé se jedná o zdravotnické operační středisko, kde slouží operátorky typu specializovaná zdravotní sestra nebo 
zdravotnický záchranář. Zdravotničtí záchranáři odvedou 90 % práce ve výjezdových skupinách a dále jsou 
zastoupeni lékaři. V Koncepci se odráží i dopravní situace v hlavním městě Praze, tím že jedenkrát za dva roky musí 
být ze zákona zaktualizován plán plošného pokrytí, který se zpracovává v součinnosti s dalšími složkami IZS, 
dominantně s HZS HMP. Dle zákona o ZZS HMP, musí být její dojezd do 20 min na hranici územního správního celku. 
Dlouhodobě se daří udržovat dojezdové časy v rozmezí 8-10 min. při nejvyšší naléhavosti. Pro dodržení tohoto 
trendu se mírně navyšuje počet základen. Dominantním projektem je umisťování do výjezdových základen výjezdové 
skupiny ZZS HMP i HZS HMP. Vnímá toto pozitivně, jelikož po dojezdu mohou sdílet výsledky ze zásahů, a je zde 
i aspekt významné finanční úspory. Kolem centra vzniknou samostatné výjezdové stanice ZZS HMP. Dále uvedl, že 
ZZS HMP nemá problém s obsazováním míst pro lékaře. Řeší se to formou částečných úvazků mezi lékaři, kteří 
pracují v pražských nemocnicích. Disponují i kmenovými lékaři, kterých je 32. Nyní se připravují na generační 
obměnu. Druhá část Koncepce se týkala zdravotnického dispečinku, což byl hlavní nález provedeného auditu. Ten byl 
dlouhodobě poddimenzován, docházelo k velkému čerpání přesčasové práce, který řešila i odborová organizace. 
Konstatoval, že bylo zřízeno 9. místo na denní pracovní dobu. Díky tomu se reakční doba a řešení tísňového volání 
pohybuje v desítkách sekund. Zmínil se také, že nezaznamenali, že by došlo ke ztrátě spojení, pokud byl hovor přijat 
přes linku 112. Navíc se využívá aplikace Záchranka, která přesně nasměřuje výjezdové skupiny do místa potřeby. 
V prioritě menší naléhavosti (80 - 90% případů) dominantně figurují zdravotničtí záchranáři. Z důvodu většího 
prostoru pro práci, je přijímáno kolem 30 zdravotnických záchranářů ročně. Tím se snižuje přesčasová práce. 
Zdůraznil, že vždy  dodržovali přesčasové hodiny dle zákoníku práce. Pokud se bude pokračovat v tomto řešení, pak 
bude nutností navýšit rozpočet o cca 30 mil. Kč. Musí k tomuto přičíst i tabulkové navyšování platů. Dále uvedl, že 
počet základen je 22 a do roku 2021 je předpoklad obsadit další tři výjezdové základny. Počet zaměstnanců by se tak 
měl navýšit cca o 100. Pokud k tomuto scénáři dojde, pak by v roce 2021 se mohly jedna až dvě denní posádky 
účastnit cvičení, např. tak jak je to u HZS HMP. Nynější vzdělávání je poskytováno formou nadúvazku z financí 
krizového řízení (10 Kč na obyvatele), které poskytuje MF ČR přes MZ ČR na hlavní město Prahu. Také řekl, že 
umožňují vedlejší pracovní činnost i strážníkům MP HMP nebo hasičům. Tyto částečné úvazky zároveň zvyšují úroveň 
spolupráce mezi jednotlivými složkami. ZZS HMP nečelí žádné soudní žalobě a stížnosti jsou evidovány v jednotkách 
za měsíc. Na závěr uvedl, že se podařilo narovnat spolupráci s nemocnicemi. Neevidují žádné nesoulady s příjmem 
pacientů. Nicméně upozornil na situaci v Nemocnici Na Bulovce, kde se navyšuje počet komunikačních potíží při 
přijímání pacientů. Budou osobně jednat o celé situaci s novým vedením nemocnice. Chtěl by, aby se nemocnice 
vzájemně dohodly na řešení v případě kapacitních problémů. V případě neúspěšných jednáních bude informovat 
příslušnou radní, i primátora s požadavkem o pomoc v této věci. Ale zatím žádný z pacientů nebyl delšími příjmy 
poškozen. Na závěr nabídl úpravu struktury pravidelných zpráv a informací, pokud by o to členové výboru projevili 
zájem. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - poděkoval za prezentaci Koncepce, nicméně postrádá datum schválení dokumentu. Dotázal se na 
realizaci jednotlivých výjezdových základen. 
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ředitel Kolouch - odpověděl, že záleželo na jednotlivých kolaudačním rozhodnutích. V případech, kdy se jednalo se 
zástupci státu, nebyla jednání jednoduchá. Nová VZ Argentinská zatím nebude, u VZ Klánovice je projektová 
dokumentace, VZ Suchdol - bude záležet na MČ, VZ Průběžná je otevřená, u VZ Sokolská se čeká na přesun HZS HMP 
do Argentinské, VZ Karlovo náměstí je před zahájením provozu, ale mezitím došlo k výměně ředitele nemocnice 
a budou probíhat jednání. U VZ 28. Pluku, která je téměř otevřená, dojde ještě k rekonstrukci vedlejšího objektu, 
který bude napojen na již zprovozněný objekt. 
 
předseda Koubek - vznesl dotaz na fungování výjezdové základny, pokud je financována z rozpočtu MČ. 
 
ředitel Kolouch – odpověděl, že výjezdová základna bude společnou pro příslušníky MP HMP, JSDH a ZZS HMP. ZZS 
HMP dodala pouze požadavky technicko-hygienického rázu. Ale není si jist, jak proces financování na úrovni MČ 
funguje. 
 
člen výboru Prchal – doporučil se zaměřit koncepčně nad průjezdností města (např. tramvajové tratě, dopravní 
opatření jako zúžení silnice atd.). Určité problémy má nejen ZZS HMP, ale zejména HZS HMP. Sdělil, že složky jsou 
schopny vytipovat krizová místa a zamyslet se nad případných řešením. 
 
ředitel Kolouch – odpověděl, že vzhledem k dopravním omezením, která jsou ve prospěch ekologických a jiných 
projektů, začala ZZS HMP rozšiřovat počty výjezdových základen a zhušťovat tuto síť.  
 
člen výboru Hanzlík – vznesl dotaz zda je tým lékařů stabilizovaný nebo dochází k fluktuaci.  
 
ředitel Kolouch - sdělil, že lékaři neodcházejí. Mají lékaře, kteří pracují na ZZS HMP již desítky let. Pro stážisty je 
v nových vozech vyčleněno bezpečné místo k získání praxe. Vytipovávají si budoucí lékaře již na fakultách 
a v atestační přípravě. Zajímavá je pro ně finanční pobídka, ale i vzdělávání. Lékařům nad úvazek 0,5 a výš platí 
mezinárodní vzdělávání typu Advanced trauma life support a Newborn life support, které jsou pro pohotovostní 
medicínu běžné v západních zemích. Některé kurzy probíhají pod vedením instruktorů ZZS HMP. Z ankety 
spokojenosti vyšlo, že zaměstnance drží zejména plat, kolegiální přístup a placené vzdělávání. Také nezdržují 
atestační dobu lékařům. Díky těmto podmínkám lékaři naplňují vysoké úvazky. Probíhá komunikace i s primáři, tak 
aby byl pokryt personální stav nejen na ZZS HMP, ale i na jednotlivých příjmových odděleních nemocnic. 
 
člen výboru Kaštovský - dotázal se na aktualizaci Koncepce během následujících dvou let. 
 
ředitel Kolouch - odpověděl, že bude záležet, zda se budou navyšovat platy. A již s posledními dvěma navýšeními 
počítáno nebylo. Koncepce se zpracovávala na delší dobu, a pokud dojde k administrování navržených projektů, tak 
by se nemusela příliš aktualizovat zejména k rozpočtu. Informoval o tom, že zhotovitel stavby Palmovka, Metrostav, 
odstoupil od smlouvy. Počítali s tím, že opustí některé pronajaté prostory, ale vzhledem k nynějšímu stavu se celý 
proces pozdrží. Tato stavba je důležitou částí celé Koncepce. Dalším faktorem může být zákon o plošném pokrytí, ale 
tam nepředpokládají výraznější změnu. Navíc funguje přeshraniční spolupráce se Středočeským krajem. V příštím 
roce by se mohla začít zpracovávat nová koncepce na dalších pět let. 
 
člen výboru Kaštovský - zeptal se, zda jsou k dispozici výroční zprávy. 
 
ředitel Kolouch - odpověděl, že ano a budou k dispozici, pokud bude zájem. 
 
člen výboru Kaštovský - sdělil, že v médiích zachytil informaci, že se do systému ZZS HMP integrovaly sanitní vozy 
od soukromých subjektů. Počítá se s nimi i do budoucna? 
 
ředitel Kolouch - odpověděl, že k tomuto řešení se přistoupilo z personálních důvodů, což znamená, pozvolný nábor 
zaměstnanců k ZZS HMP. Pokračoval, že ne všechna tísňová volání potřebují pohotovostní reakci, nejde o ohrožení 
života. Jedná se spíše o legislativu, zda se o tyto případy má starat ZZS HMP nebo praktičtí lékaři. Neřekl by, že lidé 
zneužívají ZZS HMP, ale může tomu říkat nadužívání. A to se týká celé České republiky. Pro případ větších 
mimořádných událostí a jiných větších akcích je potřeba udržovat rezervu výjezdových skupin. Proto nižší priority 
předali přes dispečink na území hlavního města Prahy registrovaným soukromým uživatelům přepravy pacientů 
neodkladné péče, což legislativa umožňuje. Došlo ke zpětné kontrole jednotlivých převozů. Tuto spolupráci v určité 
míře tolerují i zdravotní pojišťovny. Pokud překročí určitou nasmlouvanou hranici transportních výkonů, pak začne 
zdravotní pojišťovna řešit u poskytovatele překročení limitu. Jsou známí tři velcí poskytovatelé na území Prahy: 
Meditrans, Asociace samaritánů a Pragomedika. Jsou povolávání i v případech velkých MU, což je dáno legislativou. 
Na druhou stranu to znamená pokles ve výnosech pro ZZS HMP. Ve chvíli, kdyby se určily restrikce v rozpočtu, tak 
i nižší priority bude muset odvést ZZS HMP. A projeví se to poklesem ve výnosech, jelikož se pohybují v nižších 
sazbách. Tak jak nabírají nové zaměstnance a zvyšuje se počet výjezdových skupin, tak se i redukuje předávání 
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nižších priorit soukromým dopravcům. Rádi by, aby to zůstalo v určitém rozsahu. Nyní odvážejí 
cca 500 pacientů/měsíc, ale cílem je odvoz cca 200 pacientů/měsíc. Bude to ideální stav, jelikož ZZS HMP nepřijde 
o výnosy a soukromí dopravci budou zvyklí na spolupráci. 
 
ředitel Hlinovský - reagoval, že zmíněné služby fungují zejména na komerční bázi, na základě hrazení ze zdravotních 
pojišťoven. Oficiálně se nazývá doprava raněných, nemocných a rodiček. Probíhá to na základě smluv s IZS. Má to 
dva důvody, jeden se týká aktualizací kontaktů k reálnému povolávání a druhým důvodem je ověřování odborné 
způsobilosti.  
 
ředitel Kolouch - upřesnil, že nehodlají fungovat jako dispečink pro jejich komerční účely, ale budou udržovat 
spolupráci na rozumné bázi. 
 
člen výboru Hora - zajímalo jej, jaké riziko vidí ve stárnutí populace v návaznosti na nábor nových zaměstnanců. Zda 
bude dostatek kvalifikovaných lidí i v dalších letech. 
 
ředitel Kolouch - nemyslí si, že by se dostali do početních problémů. Hlavní problém nastal před rokem, kdy úpravou 
legislativy zdravotnický záchranář musí rok sloužit v nemocnici po absolutoriu svých studií. Dále u zaměstnanců 
v důchodovém věku je problém ve fyzicky namáhavé práci. Snaží se pomáhat, mají k dispozici mechanické pomůcky 
a podobně, ale přesto vidí riziko, že nevydrží fyzicky do doby, kdy mají odcházet do starobního důchodu. Nemají 
na rozdíl od státní služby odchod s výsluhou a možnost odejít do důchodu po odpracování určitých let. Zaměstnanci 
ZZS HMP dostávají pouze jednorázovou odměnu při odchodu do důchodu. Myslí si, že nemocnice jsou na  tom hůře 
s počty zaměstnanců. O práci ZZS HMP je zájem veliký a vidí predikci na dalších pět let pozitivně. Je ale otázkou, 
pokud by se hroutil zdravotní systém v nemocnicích, tzn. uzavírání lůžkových oddělení atd., a zvyšoval by se 
nekomfort a potíže při předávání pacientů do nemocnic, by se mohlo stát, že vyšší procento záchranářů či lékařů, 
práci opustí. A odejdou do klidnějšího prostředí. 
 
člen výboru Pacovský - dotázal se na důvody problémů s předáváním pacientů v Nemocnici Na Bulovce. 
 
ředitel Kolouch - odpověděl, že důvody ještě úplně nevědí, jelikož se jedná o poměrně čerstvý problém. Bylo již 
zažádáno o jednání s vedením. Disponují novým urgentním příjmem a myslí si, že je potřeba vydefinovat spektrum 
pacientů, kteří následně zamíří na specializovaná oddělení a ti, co půjdou na centrální příjem. Rád by, aby nemocnice 
zjednodušila vstupní příjem a tím si udržela kontrolu nad tokem pacientů. Dalším aspektem jsou následná uzavřená 
interní lůžka, tzn., že urgentní příjem se velmi rychle přeplní a pacienti nemohou být dále přemístěni na lůžka 
jednotlivých oddělení. Upozornil však, že nejsou uzavřena jednání a předpokládá, že bude snaha o spolupráci. Navíc 
je to pavilonová nemocnice a tam vždy budou problémy s distribucí pacientů než u monobloku. Dále neví, kolik 
přijímají pacientů ze Středočeského kraje. Severovýchod Prahy není ideálně obsazen fungujícími malými 
nemocnicemi. V útlumovém programu jsou nemocnice V Mělníku, ve Slaném, v Neratovicích a v Brandýse 
nad Labem. Nemocnice Na Bulovce měla za rok 2018 nejvyšší počet přijatých pacientů. 

 

5. Výroční zpráva o stavu Městského kamerového systému HMP za rok 2018 

Úvodní slovo k tomuto bodu provedl Mgr. Petr Hanousek, vedoucí oddělení technického zabezpečení 
bezpečnostního systému. Výroční zpráva o stavu Městského kamerového systému hl. m. Prahy za rok 2018 je 
předkládána na základě schválené koncepce z roku 2016. Na úvod se zaměřil na stávající stav. Hlavní město Praha 
disponuje 1100 kamerami a další kamery jsou do tohoto systému integrovány. Jedná se o kamery třetích stran jako 
např. DP HMP, TSK, lokální kamerové systémy městských částí. V tomto systému je 4500 kamer. Jsou k dispozici více 
než 600 uživatelům na více než 90 monitorovacích pracovištích. Hlavními uživateli MKS jsou Policie ČR, MP HMP, 
další složky IZS, operační středisko krizového štábu atd. Veškeré činnosti, které proběhly v rámci MKS, byly 
konzultovány expertním týmem. Členy expertního týmu jsou zástupci uživatelů MKS a také zástupce neziskové vládní 
organizace Otevřená Společnost. Expertní tým se schází 4x ročně a z porad jsou vytvořeny zápisy. Hlavní úkoly z roku 
2018 spočívaly v přesoutěžení činností. Byla vysoutěžena Rámcová smlouva na výstavbu kamer a obměnu stávajících 
analogových kamer za kamery IP. Dále byla provedena modernizace a rozšíření datového úložiště, pokračovalo se 
v modernizaci zobrazovací jednotky na monitorovacím pracovišti u Policie ČR III a integrace kamerového systému z 
hlavního nádraží a z autobusového nádraží Praha Florenc (na žádost Policie ČR a MP HMP). Hlavní úkoly pro rok 2019 
jsou vytipovány, ale může se stát, že se budou řešit další úkoly adhoc uživatelů. Hlavní úkol přesoutěžit stávající 
servisní smlouvu je v procesu. Nyní probíhají jednání s městskou organizací Technologie hlavního města Prahy 
o převzetí této servisní smlouvy. Předpoklad převzetí smlouvy je od července 2019. V současné době ve zmíněné 
společnosti probíhá audit na činnosti servisní smlouvy, aby se rozhodlo, co je schopna provádět samostatně, a na co 
bude potřeba subdodávek. Je v plánu dokončení zobrazovacích jednotek monitorovacího pracoviště u Policie ČR IV. 



 

TED 8.2.4.3 Strana 5 
 

Dále se předpokládají integrace lokálních kamerových systémů městských částí, případně dalších třetí subjektů. 
Koncepce se primárně věnuje výměně stávajících analogových kamer za IP kamery. Výstavba bude minimální, 
maximálně do 10ti kamer ročně plus integrace kamer městských částí, případně třetích subjektů. V letošním roce 
předpokládají obměnu 100 analagovových kamer. Na tyto činnosti se vyčlenily finanční prostředky na rok 2019. 
Informoval, že byla evidována jedna stížnost od občana na Praze 8, se kterým probíhá komunikace. Na závěr se dotkl 
statistiky. Tu již vedou 10 let. Je tak doložitelné využití kamer. V roce 2018 bylo v 15 702 případech online využití 
kamer a ze záznamu v 4 635 případech. Zopakoval, že se jedná o výroční zprávu, nikoliv o zprávu o souhrnném stavu 
MKS. Tu je připraven na vyžádání dodat. 
 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - dotazoval se na důvody, proč byl podán k ÚOHS návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, a tím 
i zahájení správního řízení. Nakonec byla zrušena veřejná zakázka. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - odpověděl, že se přihlásili tři uchazeči a rozhodujícím kritériem byla cena. Uchazeči si 
stěžovali na kvalifikační předpoklady v zadávacích podmínkách. Jeden z uchazečů si stěžoval, že nemohli v té době 
získat proškolení na dané softwary. Jelikož se jednalo o zakázku za 220 mil. Kč, byla vysoutěžena advokátní kancelář 
Rowan Legal, kteří měli funkci organizátora a zpracovávali veškerou dokumentaci. ÚOHS nestihl rozhodnout v této 
věci, jelikož se Rada HMP rozhodla zrušit tuto veřejnou zakázku a servis převezme akciová společnost Technologie 
Hlavního města Prahy. 
 
předseda Koubek - dotázal se na další jednání expertního týmu, s tím, že by se rád jednání účastnil. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - odpověděl, že je to možné a bude informovat o dalším jednání. 
 
člen výboru Hanzlík - vznesl dotaz na pořizování záznamu z kamer v souladu s nařízením EU k GDPR. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - odpověděl, že záznam je pořizován na 30 dní. Záznam je k dispozici pouze Policii ČR 
a MP HMP na základě platné legislativy. V případě distribuci obrazu z kamer na jiná operační střediska se jedná 
pouze o on-line přenos. 
 
náměstek ředitele KŘ Matějček - potvrzuje, že k těmto záznamům mají přístup, ale pouze v případech trestního 
či správního řízení. Vedou i několik soudních sporů o poskytnutí záznamu. Nyní jeden prohráli, ale jedná se o záznam 
starý 6 let a mimo dotyčného jsou všechny osoby zanonymizovány. Celý proces vyžádání záznamu je pečlivě 
zaznamenán a všechny úkony s ním prováděny jsou dohledatelné. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - vstupy k záznamům se logují a je dohledatelné např. i to, kdo si záznam prohlížel, tak 
i predikovat, že si záznam mohl nahrávat na mobilní telefon (pokud by k tomu došlo). 
 
člen výboru Kaštovský - chtěl by vysvětlit fungování MKS. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - vysvětlil, že hlavní město Praha vystavuje vlastní kamery i potřebnou infrastrukturu 
na základě rámcové smlouvy. Třetí strany jako městské části či DP HMP atd. si staví kamery samy. Hlavní město 
Praha je integruje do systému a distribuují obraz z integrovaných kamer uživatelům MKS. 
 
člen výboru Kaštovský - kdo zajišťuje provoz MKS. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - zajišťuje jej hlavní město Praha na základě servisní smlouvy. Týká se 1100 kamer. 
 
člen výboru Prchal - dotazoval se, zda při integraci lokálních systémů nenarazili na problémy s kompatibilitou. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - koncepce byla vytvářena modulárně. Jeden díl koncepce hovoří o technických 
standardech, které kamerové systémy musí splňovat, aby byly snáze integrovatelné. Samozřejmě, v případech kamer 
vystavěných před koncepcí, se musí řešit technické problémy z hlediska bezpečnosti. Typickým příkladem jsou 
kamery z hlavního nádraží a nádraží Florenc, kdy nemusely splňovat bezpečnostní parametry dle koncepce, ale IZS 
má zájem a chce je mít v souladu s bezpečnostními standardy. 
 
člen výboru Hora - dotázal se, kdo je primárním uživatelem MKS v návaznosti na GDPR. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - provozovatelem je hlavní město Praha a správcem dat je Policie ČR. 
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člen výboru Hora - Magistrát má pověřence pro GDPR a ve výroční zprávě nezaznamenal jeho stanovisko. Bylo by 
možné ho opatřit? 
 
vedoucí oddělení Hanousek - odpověděl, že neproběhly konzultace s pověřencem pro GDPR týkající se MKS. Při 
sběru dat k GDPR se poskytla informace, že hlavní město Praha není správcem dat a MP HMP i Policie ČR si tuto 
problematiku řeší vlastními směrnicemi a organizačními opatřeními. 
 
člen výboru Hora - viděl by tuto informaci jako velice zajímavou pro zastupitele. A bylo by vhodné stanovisko 
pověřence pro GDPR uvádět do zprávy, jelikož hlavní město Praha se provozovatelem MKS. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - opatří stanovisko a dá jej na vědomí výboru. 
 
člen výboru Hora - v rámci pořizování a obnovy IP kamer se dotazoval, zda se řeší i dodatečné technologie jako je 
např. automatizované čtení značek. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - odpověděl, že jsou spuštěny dvě funkcionality týkající se analytických softwarů. Jedno 
je rozpoznávání registračních značek u vybraných kamer a porovnávání s databází odcizených vozidel a druhou 
funkcionalitou je ochrana památek, tzv. elektronický plot. Nasazení dalších detekcí je možné, avšak záleží 
na rozhodnutí politické reprezentace. 
 
člen výboru Hora - zaujala jej zakázka za datové úložiště, kdy cena za 40TB je necelých 19 mil. Kč. Zajímá ho výše 
vzhledem k objemu dat, který je ukládán. 
 
vedoucí oddělení Hanousek - ve výroční zprávě není detailně popsáno, jaké všechny činnosti zakázka obsahovala. 
Zahrnuje i dodávku virtualizačních serverů. Vytvořilo se nové úložiště dat v objektu Chodovec a migrace služeb 
ze starého datového úložiště na nové. Soutěžilo se to v otevřeném zadávacím řízení a formou nákupního 
dynamického systému, kde rozhodující byla nabídnutá cena. 

 

 

 

6. Zprávy KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2018 

Úvodní slovo ke zprávám provedl plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu. Informoval, že 
ve statistikách převažuje majetková trestná činnost (67 %). Násilná trestná činnost zaujímá 3 %, což kvitují 
a veřejnost také nejvíce zajímá. Pro srovnání v roce 2017 bylo spácháno 50 726 trestných činů a v roce 2018 47 598 
trestných činů. Nastal pokles a tento trend je celorepublikový. Neznamená to, že by policie měla méně práce. Řeší se 
i přestupky, veřejný pořádek atd. Důležité je, že v roce 2017 byla objasněno 11 780 trestných činů a v roce 2018 
12 128 trestných činů. Může to brát jako lehký optimismus. Praha je specifická svou velikostí, anonymitou, velkým 
počtem osob. U dopravních nehod došlo od roku 2017 k poklesu. Negativem je počet usmrcených osob, který stoupl 
z 15 na 27. Příčinou je zejména střet chodce s tramvají. Snaží se spolupracovat s DP HMP prostřednictvím osvěty 
chodců. Jedná se zejména o starší osoby, které včas nezareagují na tramvaj nebo mladší lidé se sluchátky na uších. 
U nehod se snaží využívat euroformulářů, aby dopravní policii nemuseli jezdit ke každému případu. Nicméně 
vyhovují občanům a zapojují i dopravní službu. Policista zkontroluje vyplněný formulář, vyřeší maximálně přestupek, 
a dá na formulář razítko. Doufá, že u malých nehod se odbourá administrativa. Dále informoval o spáchání 
17ti vražd, z toho je 15 objasněných. Také případy loupeží jsou již výjimkou a podílí se na tomto několik faktorů, jako 
např. technické zajištění objektů bank, spolupráce s bezpečnostní agenturou atd. Zmínil se o zabezpečení spousty 
kulturně-sportovních akcí a Silvestr byl v celku poklidný. V kauze KLINIKA dělala na žádost exekutora policie asistenci, 
ale nemuseli nijak zasahovat. U policie hrozí generační obměna. Zkušení policisté odcházejí od sboru  po 10 –
14 letech, nastupují mladší policisté, ale ty nebude mít kdo zaučovat. Stále je podstav cca 600 policistů a ani 
náborový příspěvek ve výši 150 000 Kč nemá na zájem o práci u policie vliv. Naštěstí to neohrožuje bezpečnostní 
situaci v Praze. Dojezd k událostem, kde je ohroženo zdraví či život, dodržují v intervalech 5-6 min. Opět zopakoval 
špatný technický stav služebních vozidel policie. Byla zrušena obě výběrová řízení z Ministerstva vnitra ČR na nákup 
vozidel, ale v nejbližší době má být vypsáno nové řízení a doufá, že budou vozidla vysoutěžena. Zmínil se 
o prodloužení fotbalové ligy, což pro policii znamená o osm rizikových utkání navíc. Na závěr uvedl, že se snaží 
namotivovat zkušené policisty tak, aby zůstali a zvažují zavést příspěvek po 10-15 letech. Vše je projednáváno 
s ministrem vnitra ČR. 
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Diskuze: 
 
člen výboru Hora - zajímalo by ho, zda může Magistrát nějakým způsobem vypomoct státní policii. 
 
náměstek ředitele KŘ Matějček - chápe, že Magistrát nemůže nakoupit vozidla do výkonu služby, ale jistá forma 
spolupráce s Magistrátem existuje. Nyní se soutěží vozidlo v rámci hipologie (tzn. pro koně). Nyní by bylo potřeba 
vozidlo pro velitele zásahu. Hlavní město Praha má jako jediné 10 profesionálních policistů, kteří v rámci různých 
mimořádných událostí dojíždí na místo. Jejich zaměření je čistě na různé typy mimořádných událostí, na která jsou 
proškoleni. Můžeme jej přirovnat např. u hasičů k veliteli zásahu. Pohybují se v terénu a jsou schopni být okamžitě 
na místě a koordinovat a řídit činnosti policie a ostatních složek IZS. 
 
člen výboru Hanzlík - cení si zvyšování objasněnosti u různých trestných činů, i při hlubokém podstavu policistů 
a vznesl dotaz, zda tomu napomáhá i větší angažovanost veřejnosti. 
 
náměstek ředitele KŘ Matějček - určitě tomu napomáhají, pokud je potřeba jejich součinnosti při řešení trestné 
činnosti. Snaží se s nimi komunikovat přes různé sociální sítě. 
 
ředitel Kolouch - doplnil, že ve vozech MP HMP a státní policie jsou k dispozici automatické externí defibrilátory. 
Mnohdy jsou na místě dříve než ZZS HMP, a začnou s resuscitací jako první. I veřejnost, která zahájí resuscitaci, má 
podíl na vysokém procentu úspěšných resuscitací. 

 

 

7. Zprávy MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2018 

Úvodní slovo ke zprávám provedl Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Sdělil, že z hlediska statistiky není oblast, která 
by vybočovala. V prosinci se zaměřili na dohled míst s velkou koncentrací osob (např. náměstí, vánoční trhy, 
obchodní centra). Vše bylo realizováno ve spolupráci se státní policií. Podstavy zaměstnanců se snaží vyrovnávat 
lepší a užší spoluprací obou policií. Také se zvyšuje počet strážníků, kteří se podílejí na zajišťování různých sportovně-
kulturních akcí. Na příštím jednání výboru bude předložena roční zpráva o činnosti. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - dotazoval se na přestupky ve veřejném pořádku, kdy jsou vedeny ve statistikách pouze tři obecně 
závazné vyhlášky, ale je jich více, např. by jej zajímala vyhláška o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě 
Praze. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že lze upravit zprávu podle požadavků výboru. Ve zprávě jsou zmíněny vyhlášky, které 
jsou nejvíce porušovány. V případě vyhlášky o pyrotechnice, pokud přijmou oznámení, pak postupují v souladu 
s vyhláškou. Mnohdy se ale stane, že už se pachatel na místě nenachází a tudíž je nepostižitelný. 
 
člen výboru Hora - dotazoval se, jak moc si konkurují obě policie z hlediska uchazečů, a zda strážníky MP HMP 
nečeká generační obměna. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. Odchod do důchodu je přirozeným 
úbytkem v počtech 10 - 15 strážníků ročně. Státní policie není konkurentem pro MP HMP. Cílovou skupinou pro MP 
HMP jsou hotoví strážníci z lokalit mimo Prahu. Na ty cílí benefity a náborová kampaň. Navíc MP HMP nemůže 
nabídnout uchazečům takovou atraktivitu jako státní policie. 
 
náměstek ředitele KŘ Matějček - doplnil, že největším konkurentem je armáda. 

 

 

8. Zprávy ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za listopad a prosinec 2018 

Úvodní slovo ke zprávám provedl Ing. Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP. Sdělil, že zprávy jsou ve standardním formátu, 
tak jak byly vyžadovány. Na 350 výjezdů připadá pouze minimum potíží při předávání pacientů do zdravotnických 
zařízení a plně doufá, že to takto vydrží. Masivní nárůst počtů výjezdů byl mezi roky 2012 - 2013 a gradoval do roku 
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2015. V dnešní době již nejsou meziroční rozdíly tak markantní. Upozornil na počet resuscitací, kterých bývá 
cca 600/rok. Z denního počtu výjezdů pak cca 40 událostí je život ohrožujících. Na závěr roku se staly dvě mimořádné 
události s větším postižením osob a pouze s lehkými zraněními. Během Silvestra zasahovali u dvou těžkých 
dopravních nehod, kdy jedna z účastnic bohužel zemřela. V případě potřeby je schopen dodat další statistiky a čísla 
z činnosti ZZS HMP. 
 
Diskuze: 
 
místopředseda Knitl - dotazoval se, od kdy se počítá doba čekání pacienta k přijetí do nemocnice. 
 
ředitel Kolouch - odpověděl, jakmile výjezdová skupina ukončí činnost kódem č. 4 nebo kódem D do doby, 
než zdravotnické zařízení příjme pacienta. 

 

9. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za prosinec 2018 

Úvodní slovo ke zprávám provedl brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS HMP. Informoval, že statistika 
jak v měsíčním ani v ročním srovnání, nijak nevybočuje. Došlo k poklesu počtu technických zásahů oproti roku 2017, 
kdy se Prahou přehnala větrná smršť a to mělo za následek výrazný nárůst těchto zásahů. Zasahovali u třech větších 
mimořádných událostí. Jedna byla požár vánočního stromku s úmrtím jedné osoby. Další požár byl v Písnici, kde 
hořela hala bez kolaudace. Sloužila jako sklad obuvi. Příčina je stále v šetření. Zásah byl extrémně náročný 
na dodávku vody a nasazení sil a prostředků a trval více jak 10 hodin. Tento typ požárů není ojedinělý a předpokládá, 
že se tyto požáry budou opakovat. Dotkl se i personální situace, kdy mají problém s náborem nových zaměstnanců, 
jelikož většina nesplní požadavky. Z hlediska celé České republiky je personální situace v Praze horší z důvodu lepšího 
trhu práce. Dobře to je vidět na pozici hasiče řídícího zásahové vozidlo (strojník), u kterého je nástupní plat 
nekonkurenceschopný ve srovnání s jinými profesemi. Dalším velkým problémem jsou pozice v administrativě, které 
nemají benefity jako hasiči. Rád by na příštím jednání výboru představil formou prezentace systém krizového řízení, 
prevence, ochrany obyvatelstva a koordinace IZS. 

 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - poděkoval za zásah v Písnici. Vítá i nabídku prezentace. 
 
člen výboru Hora - zajímalo by ho, zda u velkých zásahů v rámci spolupráce se ZZS HMP, je k dispozici zdravotník 
pouze pro hasiče. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že ano. Při zásahu u mimořádných událostí s velkým rozsahem, tak je nastaven systém 
spolupráce a ZZS HMP má záchytný bod, kde jsou preventivně připraveni. 
 
člen výboru Hora - dotazoval se, zda při zásazích, kde je zapotřebí speciální technika, nebo se nachází velká 
koncentrace osob, nedochází k problémům.  
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že mají systém řízení zásahu a takto velký zásah nesmí ovlivnit zbytek hasebního 
obvodu. V systému je síť hasičských stanic, a operační středisko má za úkol nastavit režim běžného dne tak, aby byli 
schopni pokrýt dané území a řešit mimořádnou událost a zároveň řešit i běžné záležitosti. U zásahu s velkým 
rozsahem je nastaven celý systém řízení, včetně logistiky. Funguje štáb velitele zásahu. Velitel nese zodpovědnost 
za svou složku, za přítomné JSDH a za další složky IZS. Musí být nastaven systém zásobování pohonnými hmotami, 
hasivy, pitným režimem, případně stravování. Štáb velitele zásahu plní podpůrnou funkci, aby zásah mohl 
kontinuálně běžet. Naštěstí stav technických prostředků a požární mobilní techniky není na špatné úrovni, aby došlo 
k poruše přímo při zásahu. HZS HMP spadá pod Ministerstvo vnitra ČR a od roku 2011 nemá žádný z hasičských 
sborů významné investiční prostředky. Z toho vyplývá pomalá obnova požární techniky. Všechny kraje mohou čerpat 
finance z fondů EU, kromě Prahy. Za dobu svého působení se snaží stav u HZS HMP napravit. Povedlo se získat více 
finančních prostředků z resortu a prostřednictvím grantového programu se nakupuje technika. 
 
člen výboru Hora - dotazoval se, zda existuje systém zpětné vazby z jednotlivých zásahů. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že mají vyhodnocování operačního řízení, tzn. jak hasiči fungují při zásahu, dále 
organizační řízení, tzn. jak hasiči fungují při odborné přípravě, výcviku. Mají nastaven systém zpětné vazby, kdy se 
vyhodnocuje tok informací, také disponují vyhodnocovacím systémem a mají i systém zpětné vazby týkající se 
technických prostředků. Hodně to závisí na finančních prostředcích. 
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člen výboru Hora - požádal o začlenění role JSDH do systému při prezentaci. 
 
předseda Koubek - informoval o schůzce se starostou městského sdružení jednotek dobrovolných hasičů v Praze. 
Myslí si, že by se mohl účastnit jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP. 
 
ředitel Hlinovský - vnímá, že je to opravdu citlivé téma a dovolil si upozornit, že za jednotlivé JSDH zodpovídají jejich 
zřizovatelé, a to buď Ministerstvo vnitra ČR nebo městské části. Co se týká městského sdružení, probíhá s nimi velice 
úzká spolupráce, ale upozorňuje, že je to jedno z několika sdružení na území České republiky. Toto sdružení má 
základy ve spolkové činnosti. Osoby, které navštěvují tato sdružení to považují za zájmovou činnost. Městské 
sdružení hasičů Praha je začleněno do Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a má svoje stanovy. Je to zapsaný 
spolek, dle platné legislativy, a zahrnuje osoby platící příspěvky. Celá problematika je o mandátu a zodpovědnosti. 
Lidé ve spolku dělají obrovský kus práce, věnují tomu i svůj čas, ale je to stále jenom spolek, který nenese žádnou 
zodpovědnost. Nedisponují ani mandátem. Je to velmi nebezpečné, když se projednávají záležitosti, které jsou 
spojeny s bezpečností, za kterou musí někdo nést zodpovědnost, včetně té legislativní a projednávalo by se se 
sdružením, které žádnou s odpovědností nenese a ta dobrovolnost spočívá, že buďto to dělají nebo nedělají. 
U dobrovolné jednotky, kterou zřizuje městská část, dobrovolnost spočívá pouze v tom, že se dobrovolně zavázali 
plnit pravidla daná zákonem. V tomto už se jedná o zodpovědnosti starosty jako zřizovatele a přeneseně velitele 
jednotky, který je v pracovněprávním vztahu. A když tedy pozveme starostu městského sdružení hl. m. Prahy, tak 
k projednávání jiných problematik můžeme zase pozvat jiné dobrovolné sdružení. Jedná se o velmi nebezpečný 
precedens. Hlavní město Praha, které financuje dobrovolnou požární ochranu v Praze, vynakládá finanční prostředky 
100 mil. Kč ročně. Projednává investice do hasičských zbrojnic jednotek se starostou městského sdružení. Z jeho 
pohledu se jedná o velmi nekoncepční záležitost, protože mají zbrojnice vybudované v místech z historického 
hlediska, velmi chybí ucelené plošné pokrytí. Prostředky se vynakládají na základě argumentů, nikoliv výpočtů. Když 
srovná hlavní město, které má zároveň pozici kraje, s krajskými úřady, pak se sdružením je velmi vhodné projednávat 
sportovní, kulturní, společenskou činnost. To je hlavní náplní sdružení nikoliv fungování výjezdových jednotek, 
operační řízení a plošné pokrytí jednotkami na území hlavního města. Hrozí, že další organizace pak budou chtít 
spolurozhodovat o odborné problematice. 
 
předseda Koubek - rozumí námitce a s těmito argumenty se nesetkává poprvé. Pokud by se zde měli bavit 
o propojenosti s dobrovolnými hasiči, tak si myslí, že pozvání je  přinejmenším slušnost. 
 
ředitel Hlinovský - reagoval s tím, že měli pracovní skupinu velitelů jednotek (ti co jsou zřizováni městskými částmi) 
a oni byli schopni přenášet problematiku dále. Je 35 jednotek, což není tolik v porovnání s ostatními kraji, a mít 
pracovní skupinu z lidí, kteří nesou zodpovědnost, je v pořádku. Ale mít zástupce, který odpovědnost nenese, je 
velmi nesystémové. 
 
předseda Koubek - rozumí tomu a dotázal se, kdo by byl reprezentantem jednotek. 
 
člen výboru Prchal - rozumí tomu a je pravda, že nad jednotkou sboru dobrovolných hasičů mající svého velitele, 
není již nadřízený. A když bylo řečeno, že existuje pracovní skupina, tak by měla mít svého předsedu. A ten by mohl 
být vhodný kandidát. 
 
ředitel Hlinovský - existuje průnik v tom, že řada členů jednotek jsou i ve sdružení. Určitě je vhodné dohodnout 
vhodného zástupce a doporučuje, aby dotyčný byl ve velitelské funkci. Měl by mít profesní minulost, znalost 
prostředí dobrovolné požární ochrany a zároveň je zřejmé, že zastupuje jednotky. Česká republika nemá ucelený 
systém ve smyslu rozsahu činností požární ochrany, které chce nebo musí dělat a jejich financování. Činnosti 
se neustále rozšiřují. Je v tomto nejasno. Každý kraj i obec to mají jinak. Nemělo by dojít k tomu, že sdružení, které 
nemá mandát, zpracuje koncepci. Není to projednáno s HZS kraje, který je odpovědný za plošné pokrytí území 
jednotkami požární ochrany. Je dáno historicky, že se řeší odděleně systémy profesionálních a dobrovolných hasičů. 
A Praha nemá dosud nastaven systém zpětné vazby, což znamená, že do požární ochrany jdou peníze a město neví, 
co za to přesně dostává. HZS HMP byla provedena kontrola akceschopnosti. Bylo zjištěno, že v systému dobrovolné 
požární ochrany fungovala pouze třetina. Nemají problémy, jako mají malé obce, např. nedostatek finančních 
prostředků, nedostatek personálního zajištění. V Praze je personální zajištění a jeden z argumentů je, že ze spolkové 
činnosti vyroste řada členů. To je pravdou, ale není nastaven personální systém, a městská část zřizující jednotku, 
by správně měla mít systém pobídek, jak získávat lidi. Dále systém zpětné vazby, jak si zkontrolovat zdravotní 
a fyzickou způsobilost a město nemá systém zpětné vazby, jak jsou využívány finanční prostředky. Proto by měla 
existovat pracovní skupina z členů jednotek, kteří by se dokázali v těchto otázkách shodnout. Je to důležité 
i z hlediska profesionální požární ochrany. 
 
člen výboru Hora - podotkl, tím, že jednání výboru je otevřené, pak mohou přijít jako hosté.  
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ředitel Hlinovský - doplnil, že Praha má výhodu, že úroveň vzdělání u těchto lidí je vyšší. A to že členové sdružení 
využijí toho, že jednání je veřejné a přijdou s nápady, může být obohacující. Ale upozorňuje, že dávat mandát lidem, 
kteří nenesou zodpovědnost, není dobré řešení. A navrhuje, aby to byl zástupce nesoucí odpovědnost. 
 
člen výboru Hora - sdělil, že s přizváním odborné veřejnosti mají dobré zkušenosti, v případě, že se zvolí dobrý 
formát. Přinesou vstupy, oni pak musí mít čitelné výstupy a z dlouhodobého hlediska se tento druh spolupráce vždy 
osvědčil. 
 
ředitel Hlinovský - určitě ano. Pokud budou chtít do budoucna koncepční řešení, pak se musí rozdávat i úkoly. Velkou 
část rád příjme, ale co se týká dobrovolné požární ochrany, bude nutné projednání na úrovni zřizovatelů. Bylo by 
dobré, aby zřizovatelé měli reprezentanta, který by nesl úkoly. Odborná veřejnost bude vznášet náměty 
a připomínky, ale nebude zpracovávat žádný koncepční materiál. 

 

10. Zprávy o činnosti Správy služeb HMP za listopad a prosinec 2018 

Úvodní slovo ke zprávám provedl Mgr. Bohdan Frajt, ředitel SS HMP. Informoval o provedení provozních zkoušek 
v listopadu 2018, s tím, že největší z nich byla malá provozní zkouška vodního díla čerpací stanice Rokytka. Jednalo se 
o suchou zkoušku, kdy byla kontrolována funkčnost konstrukce vrat. Dělají i velké provozní zkoušky s reálným 
přečerpáváním společně s povodím Vltavy s. p. Jakmile bude odsouhlasený harmonogram zkoušek, pak jej dá 
k dispozici členům výboru a v případě zájmu je možnost se přijít podívat. Dále participují na odtazích při různých 
mezinárodních návštěvách, jelikož mají uzavřenou smlouvu s policií - ochrannou službou. Pomáhali při převozu 
vánočního stromu. Podíleli se na technické podpoře při likvidaci požáru na Praze 4. Zasahující využívali jejich 
osvětlovací soupravy. Letos v rámci oslav Silvestra odtáhli z Václavského náměstí celkem 38 vozidel. Podílejí se s DP 
HMP na úklid komunikací ve smyslu odtahů překážek, při rekonstrukci tramvajových tratí atd. Z hlediska personální 
otázky mají stabilizovaný kolektiv. Městské obchodní společnosti jsou velikými konkurenty, jelikož nabízí stejně 
kvalifikovanou práci. Pokud by se někdy zvažovala transformace, tak ten aspekt, že nejsou na trhu 
konkurenceschopní, na trhu práce je. Řidiče si udržují přátelským přístupem i benefitem klidnějšího pracovního 
prostředí než jinde. Samozřejmě by chtěl, aby byli zaměstnanci více flexibilnější,  s vyšším pracovním nasazením, ale 
to by je musel lépe finančně ohodnotit. Jedná se o vizi do budoucna. Na závěr sdělil, že roční zpráva bude obsáhlejší 
s čísly o odtažených vozidlech. Těch bylo o 7000 méně. Je to dáno zónami placeného stání, kdy jsou řidiči  okamžitě  
sankcionováni. Disponují i dostatkem volného místa na parkovištích, pokud by se měli vrátit k předchozímu režimu. 
Bude lepší si počkat na ucelenou městskou koncepci dopravy a placených zón. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - narazil na problematiku opakovaného hlášení vraků. Zajímalo by ho, zda mají ucelený seznam 
vraků, nebo vozidel, které se k vraku blíží, aby usnadnilo zjištění, že vozidlo bylo již nahlášeno. 
 
ředitel Frajt - disponují vlastní databází, kterou velkým dílem naplňuje MP HMP, státní policie a občané. Mají 
vyčleněné techniky, kteří objíždějí Prahu. Podnětů je dost. Ty vozidla, která jsou nejblíže vrakům, jsou nafocena 
a nahlášena na příslušný městský úřad, případně Magistrát. Městské části mají problém rozhodovat a čeká se 
na novelu zákona. Praha má prostřednictvím SS HMP technické prostředky k odtahům a ekologické likvidaci. 
 
člen výboru Hora - šlo mu o data z pohledu uživatelské přívětivosti pro občany, jelikož opakovaně hlásí vozidla. 
A nemohou nijak zjistit, že to dané vozidlo již bylo nahlášeno. Bylo by možné získat ucelená data, která by se dala 
představit občanům Prahy, tak aby na jednom místě mohli hlásit potencionální vrak a zároveň zjistit, že již byl 
nahlášen. 
 
ředitel Frajt - rozumí, ale problém je především v identifikaci vozidla, protože oznamovatelé označí často ulici 
a barvu vozidla, jelikož vozidla nemají mnohdy registrační značku. Můžete mít tři oznámení, která se na první pohled 
tváří různorodě a přitom se jedná o jedno vozidlo. Statistiku si vedou, mohou ji poskytnout, ale není úplně 
jednoduché ztotožnit vozidlo, které zrovna hledáte. 
 
člen výboru Hora - v tomto rozsahu to stačí. 
 
člen výboru Hanzlík - dotazoval se na uskladnění mobilních částí protipovodňové ochrany, zda jsou nějaké části 
na Zbraslavi na Baních nebo se vše nachází v Dubči. 
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ředitel Frajt - všechny mobilní části protipovodňové ochrany se nachází v areálu policie na Baních. V Dubči mají 
k dispozici kontejnerový nakladač, který velmi zkrátí dobu nakládání jednotlivých kontejnerů, a to z 20ti na 5 minut.  
 
člen výboru Hanzlík - zmínil se o realizaci projektu na nové kriminalistické centrum na Baních. Bude stále počítáno 
s kapacitami na uložení částí protipovodňové ochrany. 
 
ředitel Frajt - odpověděl, že z Dubče se navezou kontejnery velice rychle. O stavebních pracích jsou informováni, ale 
myslí si, že zdaleka nejsou ve stádiu realizace. Dovolil si pozvat členy výboru na ukázku nakládky kontejnerů. Dubeč 
je jeden z mála střežených areálu, kde je minimální riziko ztráty uložených částí protipovodňové ochrany. Bylo 
realizováno prověřovací cvičení v září 2018 a skutečně byli schopni navést potřebný materiál za několik minut. 

 

 

 

 

11. Různé 

Předseda Koubek informoval o vývoji týkající se novely zákona o pozemních komunikací, kde má být upravena 
problematika vraků. Došlo k malému posunu. Ke sněmovnímu tisku 330 se vyjádřila vláda a to 19.12.2018. Byl 
vyjádřen souhlas a bylo doporučeno, aby v rámci dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně byla zvážena úprava, 
aby se to týkalo i vozidel, které byly odstaveny z důvodu dopravní nehody a mají nebezpečnou závadu. Předseda 
Koubek dále řekl, že mezi 1. a 2. čtením by mohl být prostor ke zpracování stanovisek k různým pozměňovacím 
návrhům, které by se mohly objevit ve 2. čtení. SS HMP by mohla tato stanoviska zpracovat a prezentovat tak postoj 
hl. m. Prahy. 
 
Člen výboru Hanzlík se zmínil o koncepci rekonstrukce služeben MP HMP a Policie ČR. Praha 16 má v této koncepci 
zástupce. V této chvíli mají již stavební povolení a dává na zvážení, zda by v rámci stávajícího rozpočtu nemohl zajistit 
náměstek Hlubuček přesun kapitálových výdajů na investice s tím, že by byl 3letý posun ve financování služeben. 
 
Diskuze: 
 
Předseda Koubek - tisk již byl projednán na předešlém jednání výboru. Sám nemá ještě informace od náměstka 
Hlubučka, které z těchto priorit v rámci koncepcí byly zapracovány. Rada HMP by na nejbližším zasedání měla jednat 
o rozpočtu. Předpokládá, že se bude pracovat a vycházet z koncepčních materiálů.  
 
člen výboru Hora - dle jeho informací investiční rozpočet počítá s rekonstrukcí hasičských zbrojnic a ideální by bylo, 
jelikož se jedná o účelovou investici, mít to stejně i u rekonstrukcí služeben. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak 
tohle realizovat, jelikož mohou být alokovány finanční prostředky, které byly dohodnuty a zároveň se mohou řešit 
problémy, které vyvstanou (např. přesun peněz do dalšího roku). 
 
ředitel Kolouch - poděkoval za komentář. A podobný postup by navrhoval u financování výjezdových stanic 
v Klánovicích a Suchdole. 
 
Člen výboru Hanzlík otevřel téma nočního starosty. Dotázal se, zda bude zvolen nějaký zástupce a bude to starosta 
nebo úředník. Navíc pojem starosta je zavádějící, jelikož starosta nemá dělitelnou funkci.  
 
Předseda Koubek neměl přesné informace, ale úplně se neztotožňuje s tímto návrhem. Uvítal, že by měla být 
ustanovena komise pro nočního starostu. 

 

12. Závěr 

Předseda Koubek poděkoval přítomným členům výboru a hostům a ukončil jednání výboru v 18:50 hod. 
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Ověřil: Mgr. Petr Prchal, 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 

 


