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Z á p i s 

 
z 10. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 14.05.2018 od 15 hodin, v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905, 
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu 
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu 
3. Branná výchova na středních školách 
4. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR 2017  
5. Poskytnutí dotací na individuální účel   
6. Informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd.     
    krizového řízení KÚ KHK 
7. Různé 
8. Závěr 
 

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
10. jednání výboru bezpečnostního zahájil a řídil předseda výboru Ing. Jan Sobotka. Přivítal 
přítomné členy výboru a přizvané hosty plk. Mgr. Jiřího Karáska, MUDr. Libora Senetu, brig. 
gen. Ing. Františka Mencla, Ing. Miroslava Pejška, Mgr. Jana Lukáče, Mgr. Martinu 
Berdychovou, PaedDr. Markétu Stuchlíkovou a mjr. Zdeňka Čermáka. Konstatoval, že je 
přítomno 10 členů z 15 – výbor je usnášeníschopný. Předseda výboru dále uvedl, že zápis  
9. jednání byl bez připomínek. 
  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru seznámil s návrhem programu, ověřovatelem zápisu byl navržen pan Ing. 
Jindřich Outlý. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  10 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/10/49/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 10. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu Ing. Jindřicha Outlého 

 
 
K bodu 3 
Branná výchova na středních školách 
 
Členové výboru obdrželi před vlastním jednáním vyhodnocení dotazníkového šetření 
k problematice bezpečnosti žáků škol zřizovaných Královéhradeckým krajem. K tématu branné 
výchovy byla na jednání výboru přizvána Mgr. Berdychová, náměstkyně hejtmana zodpovědná 
za oblast školství, PaedDr. Stuchlíková, vedoucí odboru školství, a mjr. Čermák z Krajského 
vojenského velitelství Hradec Králové. 
 
PaedDr. Stuchlíková a JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D. doplnili informace z 9. jednání výboru 
k požárnímu cvičení, které bylo uspořádáno na VOŠ a SŠ zdravotnické v Hradci Králové. 
 
Diskuse: p. Slezák, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., Mgr. Berdychová, PaedDr. Stuchlíková, Ing. 
Sobotka, Mgr. Zapletal, Ing. Kubát, p. Balcárek, Ing. Outlý, Mgr. Červíček, MUDr. Mašek, brig. 
gen. Ing. František Mencl, Mgr. Lejsek, Ing. Sobotka 
 
Dle výsledků dotazníkového šetření je ze strany škol o spolupráci s odborníky z oblasti 
bezpečnosti zájem. K tématu bezpečnosti se jednání s řediteli škol za KÚ účastní také Bc. 
Jánská, která je odborně způsobilou osobou v oblasti PO a BOZP. Je třeba apelovat na učitele, 
aby děti poučili o nutnosti hlášení každé dospělé osoby v prostorách školy, dále by bylo vhodné 
připravit manuál, vnitřní směrnici, jak postupovat při cvičení možného ohrožení na školách, 
který by pamatoval i na možná rizika (např. aktuální nefunkčnost školního rozhlasu). 
Ministerstvo vnitra připravuje projekt na zvýšení ochrany měkkých cílů a zvýšení ochrany 
veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení, na krajské 
úrovni bude administrace ve spolupráci KÚ KHK a KŘP KHK. 
 
Mjr. Čermák z KVV HK se věnoval přípravě občanů k obraně státu, která je mimo jiné součástí 
vzdělávacích programů za podpory MO a MŠMT. Legislativně je upraveno Zk. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany ČR. Mjr. Čermák připravuje k této problematice školení učitelů základních 
škol pro potřeby výuky.   
 
Diskuse: p. Lejsek, Ing. Sobotka, PaedDr. Stuchlíková, Mgr. Berdychová 
 
Příprava občanů k obraně státu je dobrovolná, zákonná povinnost bránit svou vlast však 
nezanikla. V rámci diskuse bylo konstatováno, že zde chybí výchova k vlastenectví. S cílem 
podpořit informovanost o povinnostech občanů k obraně státu připravilo MO dotační program 
POKOS, který se realizuje prostřednictvím různých projektů na téma zajišťování obrany státu 
veřejností. Žadateli o finanční prostředky mohou být nejen nestátní neziskové organizace, ale i 
další příjemci (mjr. Čermák zašle jejich aktuální výčet). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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2. hlasování: 
         Pro  10 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/10/50/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

1. informaci o vyhodnocení dotazníkového šetření k problematice žáků škol    
      zřizovaných Královéhradeckým krajem 
2. informaci o školení učitelů základních škol Armádou ČR pro potřeby výuky 

(POKOS) 
II. doporučuje 
       gestorovi pro oblast školství 

1. oslovit školy zřizované Královéhradeckým krajem s nabídkou spolupráce  
s odborníky z oblasti bezpečnosti  

2. zajistit na školách zřizovaných Královéhradeckým krajem uspořádání cvičení 
evakuace minimálně 2x ročně 

  
 
K bodu 4 
 
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR 2017 
 
Zpráva je informativním dokumentem, který předkládá Ministerstvo vnitra, na základě podkladů 
od krajských ředitelství, Vládě ČR. Jejím účelem je především poskytnout souhrnné informace o 
situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, o vývoji kriminality, aktivitách 
exekutivy a legislativy v oblasti bezpečnostní politiky a identifikace rizik a oblastí, na které je 
potřeba se zaměřit. Vychází se z porovnání aktuálního roku s rokem předešlým. Z pohledu PČR 
je situace v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku stabilizovaná. 
 
K tomuto bodu vystoupil Mgr. Karásek, náměstek ředitele KŘP KHK. 
 
3. hlasování: 
         Pro  10 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/10/51/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR 2017 
 
 
 
 
K bodu 5 
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Poskytnutí dotací na individuální účel 
 
Ing. Sobotka seznámil s usnesením ZK/11/799/2018 z 26.03.2018 na neposkytnutí dotace HZS 
na Modernizaci technického zařízení (záložního zdroje) pro pracoviště ve Dvoře Králové n. L. 
Dále v souladu s Usnesením VB/7/37/2017 byly projednány žádosti od žadatelů: Město Lázně 
Bělohrad, Město Náchod, Obec Třebešov a 6 žádostí od SHČMS – krajského a okresních 
sdružení hasičů KHK. Tyto žádosti členové výboru obdrželi elektronicky před vlastním 
jednáním. Dle výstupu z předchozího jednání členové výboru obdrželi také specifikaci záložního 
zdroje. Jelikož se dá předpokládat, že žádost o dotaci na zdroj bude podána znovu, bude jedno 
z příštích jednání výboru výjezdní, do Dvora Králové n. L., a to za účelem návštěvy pracoviště 
krizového štábu. 
 
4. hlasování: 
         Pro  10 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/10/52/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí  

Usnesení ZK/11/799/2018 na neposkytnutí dotace na individuální účel žadateli HZS KHK 
na Modernizaci technického zařízení 

II. projednal 
předložené žádosti o poskytnutí dotací na individuální účely od žadatelů: Město Lázně 
Bělohrad, Město Náchod, Obec Třebešov a 6 žádostí od SHČMS – krajského a okresních 
sdružení hasičů KHK 

III. doporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální  
účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2018, na tyto projekty: Modernizace jednotlivých prvků 
hasičské výstroje pro JSDH Náchod; Dovybavení JPO Třebešov; Podpora činnosti 
SHČMS – kraj a okresy HK, JC, NA, RK a TU. 

IV. nedoporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální  
účely na projekt Požární vozidlo pro město Lázně Bělohrad, a to z důvodu možnosti žádat  
v krajském dotačním programu a programu GŘ HZS ČR 

 
  
K bodu 6 
 
Informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového řízení KÚ 
KHK 
 
Ředitel ZZS KHK MUDr. Seneta a ředitel HZS KHK brig. gen. Ing. Mencl informovali o 
taktickém cvičení, které se uskutečnilo v KC Aldis dne 10.05.2018, za účasti 1.600 žáků 
středních škol, jehož úkolem bylo prověření akceschopnosti složek IZS a jejich efektivní 
vzájemné komunikace.  Cvičení bylo zaměřeno na obranu před aktivním střelcem a manipulaci 
s nebezpečnou chemickou látkou.  
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Brig. gen. Ing. Mencl upozornil na zveřejnění Statistické ročenky za r. 2017 na webových 
stránkách HZS, na zahájení stavby unikátního lezeckého polygonu pro výcvik záchrany ve 
výškách ve Velkém Poříčí, dále byl předán zmodernizovaný stadion pro výcvik hasičů a požární 
sport v Hradci Králové. Několik slov řekl také k rozpočtu a personálním záležitostem HZS. 
 
MUDr. Seneta zmínil květnové zasedání Krajské komise pro řešení výskytu závažných 
infekčních onemocnění v souvislosti s možným rizikem vzniku podstavu zaměstnanců složek 
IZS v případě nařízené karantény. V KHK je aktuálně vše pod kontrolou. K tomu se vyjádřil 
JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., který poukázal na možnost využití aktivních záloh 
bezpečnostních sborů právě v tomto případě. 
 
Vedoucí odd. krizového řízení Ing. Pejšek informoval o personální změně na oddělení.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
5. hlasování: 
         Pro  10 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/10/53/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového 
řízení 

 

 
K bodu 7 
Různé 
 
V bodu různé nebyla projednávána žádná záležitosti. 
 
 
 
K bodu 8 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným členům za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 17.15 h hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 04.06.2018. 
 
 
 

Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 

 


