
 

TED 8.1.5.1 Strana 1 
 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 12. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 31. 10. 2017 v 16:00 hod. 

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

     

 
Přítomni: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., JUDr. Ivan Hrůza, Ing. Antonín Lébl, Mgr. Petra Kolínská, Doc. MUDr. Bohuslav 

Svoboda, CSc., Jaroslav Štěpánek, MBA  

Omluveni: Daniel Hodek, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Mgr. Petr Prchal  

Hosté: Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl.m. Prahy, Mgr. Daniel Barták - vedoucí oddělení krizového 
managementu, Bc. Josef Macháček - ředitel BEZ MHMP, Mgr. Bohdan Frajt - ředitel Správy služeb hl.m. 
Prahy, Bc. Libor Hadrava - radní Hadrava, brig. gen. Ing. Roman Hlinovský - ředitel HZS HMP, MUDr. Petr 
Kolouch - ředitel ZZS HMP, plk. Ing. Zdeněk Bezouška - náměstek ředitele KŘ pro vnější službu   

Jednání řídil: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP      
 

Text zahájení: 

Předseda Štěpánek zahájil v 16:00 hod. 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 

2.1. Z-5750 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 15 z rozpočtu kap. 07 
BEZPEČNOST 

2.2. Z-5730 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu hlavního města 
Prahy MČ Praha - Kolovraty a na poskytnutí účelové dotace městským částem Praha - Kolovraty a Praha 1 z 
rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST 

2.3. Z-5668 k návrhu na poskytnutí účelové dotace SH ČMS - Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy z rozpočtu 
kap. 07 BEZPEČNOST 

2.4. R-27331 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace na pořízení mobilního asistenčního centra 
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 1 

3. Zprávy KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen - září 

4. Zprávy ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen - září 

5. Zprávy HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen - září 

6. Zprávy MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen - září 

7. Zprávy o činnosti Správy služeb HMP za červen - září 

8. Různé 

9. Závěr 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Schválení programu 
 
Program jednání byl odsouhlasen přítomnými členy. 

                                                                        přijato, pro:6, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
 
Ověřovatelem zápisu byla určena Mgr. Petra Kolínská. 

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

Úvodní slovo ke všem předloženým tiskům provedl radní Hadrava. Sdělil, že se jedná o účelové investiční a 
neinvestiční dotace pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů městských částí. Zdrojem těchto dotací jsou převedené 
finanční prostředky z neobsazených míst u Městské policie hl. m. Prahy. 

3. Zprávy KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen - září 

Zprávy představil plk. Ing. Zdeněk Bezouška, náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu. Uvedl, že za 
období červen až září 2017 bylo zjištěno celkem 37 935 trestných činů, s tím, že od začátku roku počet trestných činů 
setrvale klesá. Objasněnost představuje 23,5%. Dominantní oblastí s největším podílem trestných činů je majetková 
kriminalita, kdy nejvíce jsou zastoupeny prosté krádeže. I přesto došlo k mírnému poklesu oproti loňskému roku a 
tato situace je brána pozitivně. Pokles těchto trestných činů byl zaznamenán celorepublikově. Uvedl, že mírný nárůst 
byl zaznamenán u obecné kriminality, ve které jsou zahrnuty vraždy, loupeže a mravnostní trestné činy. V oblasti 
hospodářské kriminality je to již dlouhodobý trend neoprávněné držení platebních prostředků. 

 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy KŘ policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za 
období červen až září 2017. 

 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Zprávy ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen - září 

Zprávy okomentoval MUDr. Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP. Sdělil, že za období červen až září 2017 statistika 
nevykazuje žádné výjimečnosti. Dokonce v období prázdnin nedošlo k nárůstu počtu výjezdů, jak tomu bývalo v 
minulosti. Dále informoval o zavedení negativního reversu pro záchranáře. Tento proces byl podpořen i právními 
stanovisky. Nedochází k eskalaci, jak ze strany ZZS HMP, tak i nemocnic v případech, kdy pacient nesouhlasí s 
poskytnutím zdravotní služby. Informoval také o otevření nové základny v Ruzyni na konci tohoto roku, ve které 
budou sídlit společně s HZS HMP. Dojde tak ke zrychlení obslužnosti na území Prahy 6. Také uběhl rok od začleňování 
žen záchranářek do provozu. Po Praze jsou vidět smíšené týmy, kdy ženy zaujímají pozice záchranářek, tak i řidiček 
vozidel ZZS HMP. Začátkem roku 2018 bude otevřena další smíšená základna na Praze 10 v Průběžné ulici, kde díky 
financím z rozpočtu hlavního města Prahy je prováděna rekonstrukce. Dále konstatoval, že se zastavil projekt 
urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici. Důvod není znám. Oproti tomu v Nemocnici na Bulovce došlo k 
rekonstrukčním úpravám akutních ambulancí a probíhá dále rekonstrukce urgentního příjmu. Dále informoval, že v 
rámci spolupráce s městem Šanghaj, nyní končí 1. turnus cvičení leteckých zdravotníků ze Šanghaje.  Další kurzy 
budou následovat. Ředitel Kolouch poděkoval za podporu při hlasování o umístění nové základny ZZS HMP na 
Palmovce do rozestavěné budovy. V tuto chvíli probíhají detailní projektové práce a vyjasňování všech sporných 
oblastí, ke kterým bylo poukazováno, jelikož budova není primárně určena pro zázemí ZZS HMP. Na dalších zasedání 
Zastupitelstva HMP dostanou zastupitelé podrobné informace prostřednictvím odboru strategického investora. 
Ujistil členy výboru, že nebude schválen projekt, který by z bezpečnostního či jiného důvodu nevyhovoval. S tímto 
souvisí téma, které přednese ředitel Kolouch na dalším jednání výboru, a to změna územního plánu, oboustranná 
komunikace, která by odklonila Sokolovskou ulici podél budovy ZZS HMP. Neumí si z bezpečnostního hlediska 
představit, že by obousměrná komunikace vedla přímo kolem operačního střediska. Již bylo reagováno odevzdáním 
písemné připomínky. Na závěr sdělil, že o vývoji celé výstavby základny na Palmovce, bude pravidelně informovat. 
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Diskuze: 
 
náměstkyně Kolínská - vznesla dotaz, zda se zprovoznění budovy časově nebude potkávat s rekonstrukcí Libeňského 
mostu. 
 
ředitel Kolouch - odpověděl, že nemá tuto informaci. Nyní se zabývají umístěním jednotlivých provozů do budovy a 
již zmíněnou obousměrnou komunikací kolem budovy, která je z bezpečnostního hlediska nereálná. Nemyslí si, že by 
to mělo souvislost či vliv na rekonstrukci Libeňského mostu. Dostupnost ZZS HMP po času rekonstrukce mostu bude 
standardně zajištěna. 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za období 
červen až září 2017. 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Zprávy HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen - září 

Zprávy okomentoval brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS HMP. Uvedl, že ze statistického hlediska vystupuje 
nejvíce červen 2017, kdy došlo o 30 % k nárůstu počtu technických zásahů, což bylo způsobeno přívalovým deštěm. 
Jinak je období června až září ve standardních číslech.  
 
Diskuze: 
 
zastupitel Lébl - dotázal se na zvládnutí nedělního počasí, kdy Českou republiku zasáhl silný vítr. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že bylo zaznamenáno přes 500 zásahů a některé nadále pokračují. Zásadním 
problémem bylo přetížené operační středisko, což bylo to dáno rozsáhlostí události a také rozvojem technologií 
(např. 20 lidí volalo kvůli jednomu spadlému stromu). Muselo se prioritizovat, proto byli nuceni některé zásahy 
posunout. Do zásahů byly zapojeny i Jednotky sborů dobrovolných hasičů. Řešili zejména popadané stromy. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za období 
červen až září 2017. 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Zprávy MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen - září 

Zprávy okomentoval Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Na úvod se zaměřil na nedělní situaci související se 
špatnými povětrnostními podmínkami na území Prahy. Sdělil, že na tísňovou linku 156 přijali cca 350 volání. Strážníci 
se podíleli se na usměrňování dopravy, vytyčování nebezpečného prostoru, uzavírkách parků, lesů, hřbitovů atd. 
Poskytovali i první pomoc zraněným. Bylo povoláno celkem 250 strážníků, kteří tuto situaci zvládali. Z hlediska 
činnosti MP HMP upozornil na velký rozdíl mezi červnem a ostatními měsíci, jelikož došlo k významné změně 
právních předpisů, konkrétně došlo k novele zákona o přestupcích. Tato novela velice ovlivnila práci nejen strážníků 
MP HMP, ale i policistů. Došlo ke změně některých skutkových podstat, samotnému řešení přestupků a tento stav se 
promítnul i do statistik. Došlo k poklesům činnosti, v červenci zhruba o 30%, v srpnu o 20%, v září o 15%. Věří však ve 
stabilizaci situace.  Ubezpečil členy výboru, že výkon strážníků zůstal neměnný. Novela nabyla účinnosti od 1. 7. 
2017, ale stanoviska některých gesčních ministerstev dostali až v červenci, byť dotazy jim byly zasílány na jaře tohoto 
roku. Upozornil na největší změny, což je vyjmutí institutu domluvy a dále napomenutí, jakožto druh správního 
trestu, je nyní možné pouze v písemné podobě. Pro strážníky to znamená administrativní ztížení činnosti. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za období 
červen až září 2017. 

 přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Dále informoval o vlivu protikuřáckého zákona během letních měsíců do oblasti bezpečnosti. Evidovali mírné 
zhoršení veřejného pořádku hl. m. Prahy, zejména centra. Díky velké medializaci na začátku června zaznamenali více 
oznámení o porušování tohoto zákona, a to o třetinu. V letních měsících se počet oznámení stabilizoval a počet 
řešených přestupků nebyl o moc jiný, než tomu bylo před účinností zákona. Predikují, že s nadcházejícím chladnějším 
počasím bude méně porušování nočního klidu a znečišťování veřejného pořádku, ale budou řešit více porušování 
zákona v restauračních zařízení. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávu MP HMP o vlivu protikuřáckého zákona do oblasti 
bezpečnosti v HMP. 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

7. Zprávy o činnosti Správy služeb HMP za červen - září 

Zprávy okomentoval Mgr. Bohdan Frajt, ředitel SS HMP. Na úvod informoval o zavedení nového registrování 
automobilů v zónách placeného stání na území Prahy 1 a 2. Jedná se o monitoring Eltodo automobilem, které 
zaznamenává registrační značky parkovaných vozidel. Z tohoto důvodu klesl počet odtahů, zejména ze zón, kde již 
tento systém funguje, a to na Praze 5 a 6. Jelikož počet odtahů každoročně klesá, byla 3 odtahová parkoviště 
předána Technické správě komunikací. Vznikla parkoviště P+R, na 500 parkovacích míst. Zmínil se o dokončené 
rekonstrukci další etapy v areálu Dubeč. Díky tomu se přemístily veškeré mobilní prvky protipovodňové ochrany do 
Prahy. V období prázdnin se uskutečnily velké provozní zkoušky na čerpací stanici Libeň a Čertovka. Účastnili se 
mnoha doprovodných akcí např. Den s Policií ČR, Den IZS atd. V závěru se zmínil o nejdůležitější události, která se 
uskutečnila v září a to cvičení Troja 2017. Vyváželo se celkem 40 t materiálu a jednalo se o první noční cvičení 
výstavby protipovodňových opatření. 
 

usnesení: 

Výbor pro bezpečnost ZHMP bere na vědomí zprávy SS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za červen až 
září 2017. 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Různé 

         Cvičení Troja 2017 

Závěrečné hodnocení ze cvičení Troja 2017 prezentoval Mgr. Daniel Barták, vedoucí oddělení krizového 
managementu RED MHMP. Cvičení Troja 2017 se uskutečnilo z 30. 9. – 1. 10. 2017. Jednalo se o první noční cvičení 
výstavby protipovodňových opatření v Troji (etapa 007). Celková délka mobilního hrazení činí 274 m, a má svá 
specifika. Tato etapa zasahuje do tunelového komplexu Blanka, čili přetíná mobilním hrazením výjezd z tunelu. 
Cvičení díky tomuto bylo koordinováno s Technickou správou komunikací. K zúčastněným subjektům patřily SS HMP, 
oddělení krizového managementu RED MHMP, aktivní zálohy Armády České republiky, Jednotky sborů dobrovolných 
hasičů, Jednotky Českého červeného kříže. Další specifikum se nachází u Trojského zámku, kde se staví nejvyšší 
protipovodňové hrazení (6, 30 m) v Praze. Uvedl, že díky změnám v postupech, nově pořízené technice, výcviku 
jednotlivých účastníků, došlo k rychlejší výstavbě než v předpokládaném harmonogramu. Berou to jako velmi 
pozitivní zjištění, které se odrazí i v počtu osob potřebných pro výstavbu do budoucna. Noční cvičení také odhalilo, 
že příslušníci Armády ČR v tmavé výstroji nejsou pro obsluhu techniky dostatečně vidět, což je pro bezpečnost práce 
zásadní problém. Bude nutné zajistit reflexní prvky a čelové lampy. Nově zakoupená a při cvičení poprvé použitá 
zvedací plošina výrazně urychlila celý proces výstavby PPO, a bude navrženo zakoupení dalšího kusu této techniky. 
Při kontrole použité techniky bylo dále zjištěno, že SS HMP používané osvětlovací agregáty jsou technicky zastaralé. 
Bude navržena jejich postupná obměna. K úspěšnému splnění cílů cvičení přispěla také bezproblémová komunikace 
mezi operačním střediskem a zainteresovanými subjekty. Celkové náklady cvičení činily 805 tis. Kč. Na závěr se zmínil 
o příštím cvičení, které by se mělo uskutečnit v oblasti etapy 003 – Karlín a Libeň. 
 
Diskuze: 
 
zastupitel Lébl – vznesl dotaz na počet techniky a osob, které se účastnily cvičení. 
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ředitel Frajt – byly použity vysokozdvižné vozíky v počtu 5 kusů, nakladač na kontejnery, externě byla zajištěna těžká 
nákladní doprava, další technika (např. odtahová vozidla, osobní a užitková vozidla) a nářadí jsou v majetku SS HMP. 
Bezproblémový průjezd Prahou zajišťovala MP HMP.  
 
Mgr. Barták – celkově se na cvičení podílelo 120 osob z jednotlivých složek. Je to více, než by bylo využito v reálu, ale 
při cvičeních se část osob věnuje odborné přípravě. 
 

usnesení: 
 
Výbor pro bezpečnost bere na vědomí Závěrečnou zprávu ze cvičení Troja 2017. 
        

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 
 
 
Podněty náměstkyně Kolínské  
 
První podnět se týká videa, které je z předvolební doby, kdy jeden z občanů byl aktivnější při rozhovoru s 
kandidátem. Byla zavolána hlídka Policie ČR. Nebylo zjevné, že by se choval nevhodně, či agresivně. Hlídka s policisty 
dojela na místo a požádala ho o legitimizaci bez udání zákonného důvodu. Náměstkyně Kolínská žádá plk. Bezoušku 
o vypracování informace o školení příslušníku Policie ČR v této věci. 
 
Druhý podnět se týká oblasti Náplavky. Obyvatelé bydlící poblíž podali stížnosti na zhoršující se podmínky k bydlení. 
Je to z důvodu stále se zvyšujícího počtu lidí konzumujících alkohol, možného dalšího protiprávního jednání a hluku. 
Obyvatelé se domnívají, že by oblast Náplavky měla být více kontrolována ze strany Policie ČR, nebo MP HMP. 
Náměstkyně Kolínská žádá, aby se Policie ČR i MP HMP lépe připravily na příští sezónu, kdy by byli více v kontaktu s 
pronajímateli prostoru na Náplavce a věděli tak o akcích, které se tam budou pořádat. 
 
Diskuze: 
 
předseda Štěpánek – požádal náměstkyni Kolínskou o předání informace a videa plk. Bezouškovi. Ten přislíbil, že se 
touto věcí bude zabývat. 
 
předseda Štěpánek – doplnil, že se jedná o nejexponovanější měsíce léta červen, červenec a srpen, úseku Výtoň až 
Mánes. Potvrzuje, že zejména v odpoledních hodinách se na Náplavce nachází velká kumulace osob a může se 
srovnávat s jinými místy hojně navštěvovanými veřejností např. Karlovým mostem. Policie ČR a MP HMP by měli 
zhodnotit letošní sezonu a zaměřit se na zlepšení pro příští rok a seznámit s tím na příštím jednání členy výboru. 
 
Plk. Bezouška – existuje pracovní skupina zabývající se vyhodnocováním měkkých cílů a Náplavka patří mezi ně. S 
ohledem na pasivní bezpečnost byla v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy navržena bezpečnostní opatření, která 
by zabránila vjezdu vozidel z obou stran Náplavky. Garantuje, že se budou věnovat bezpečnostní situaci na Náplavce 
větší měrou. 
 
předseda Štěpánek – doplnil informaci o podání petice ve věci rušení nočního klidu obyvateli oblasti kolem Náplavky. 
 
radní Hadrava – uvedl, že dojde ke kultivaci prostoru v oblasti Náplavky, kdy se nebude primárně jednat o 
restaurační zařízení, ale např. o výstavní prostory. V rámci prevence kriminality bude rozšířen městský kamerový 
systém na Praze 2. Tato věc je již v procesu. Prostor je monitorován hlídkami policie i bezpečnostní agenturou, ale z 
důvodu velké koncentrace osob je obtížné vše ohlídat.   

9. Závěr 

Předseda Štěpánek informoval o dalších jednání výboru, která se uskuteční ve dnech 16. 11. 2017 a 12. 12. 2017. 
Harmonogram jednání výboru pro příští pololetí bude předán členům výboru na příštím jednání výboru. 
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Ověřila: Mgr. Petra Kolínská  

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová  

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

 
 
 
 

Bc. Josef Macháček 
ředitel BEZ MHMP 

 


