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Z á p i s 

 
z 11. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 04.06.2018 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. Informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd.     
    krizového řízení KÚ KHK 
4. Branná výchova na středních školách 
5. Dostupnost kvalitní první pomoci – First Responder 
6. Různé 
7. Závěr 
 

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
11. jednání výboru bezpečnostního zahájil a řídil předseda výboru Ing. Jan Sobotka. Přivítal 
přítomné členy výboru a přizvané hosty plk. JUDr. Davida Fulku, MUDr. Libora Senetu, brig. 
gen. Ing. Františka Mencla, PaedDr. Markétu Stuchlíkovou, Mgr. Svatavu Odlovou, Mgr. 
Moniku Honzíkovu a RNDr. Jiřího Orta. Konstatoval, že je přítomno 9 členů, během zahájení se 
dostavili další 2, celkem tedy přítomno 11 členů z 15 – výbor je usnášeníschopný. Předseda 
výboru dále uvedl, že zápis 10. jednání byl bez připomínek. 
  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru seznámil s návrhem programu, do kterého byl na žádost odboru školství 
doplněn bod Branná výchova na středních školách, bylo upraveno pořadí projednávaných bodů, 
ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Jaroslav Kostelníček. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/11/54/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 11. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Kostelníčka 

 
 
K bodu 3 
Informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového řízení KÚ 
KHK 
 
Ředitel KŘP KHK plk. JUDr. Fulka informoval o průjezdu americké armády, na jehož hladký 
průběh policie dohlížela. Dále poděkoval za organizaci 10. ročníku Dne bezpečnostních a 
záchranných složek IZS – Dobruška 2018, který měl přiblížit veřejnosti, hlavně žákům a 
studentům škol, činnost IZS, Armády ČR a dalších subjektů zajišťujících bezpečnost občanů. 
Obdobná akce se uskuteční také v Hradci Králové. 
 
Ředitel ZZS KHK MUDr. Seneta   zmínil konferenci „Jak zachraňujete u Vás“, která se konala 
v Polsku a měla zajistit možnost užší spolupráce mezi českými a polskými jednotkami 
zdravotnických záchranných sborů. MUDr. Mašek upozornil na akci Klubu vojenských vozidel 
Jičín a Základní školy Jičín „Hra o přežití“, která se bude konat v areálu bývalého vojenského 
cvičiště na Zebíně 22.06.2018. Program je zaměřen na znalosti a dovednosti žáků školy a jejich 
chování v rizikových a zátěžových situacích. 
 
Ředitel HZS KHK brig. gen. Ing. Mencl uvedl, že se koncem května konala soutěž HZS KHK a 
PK ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, KHK si vedl velice dobře.  
 
Vedoucí odd. krizového řízení Ing. Pejšek se z jednání výboru bezpečnostního omluvil. 
 
4. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/11/55/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

K bodu 4 
Branná výchova na středních školách 
 
Bod byl zařazen do programu na žádost PaedDr. Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, která 
byla na jednání výboru spolu s dalšími kolegy z odboru školství přítomna. Před vlastním jednání 
obdrželi členové výboru shrnutí problematiky zajištění bezpečného prostředí ve školách a 
školských zařízení. Mgr. Odlová informovala o poradě s řediteli škol, která je plánována na říjen 
letošního roku. Zde bude problematika bezpečnosti žáků ve školách znovu otevřena, v případě 
zájmu budou ředitelům škol předány kontakty na odborníky z oblasti bezpečnosti, aby mohla být 
domluvena další spolupráce. 
 
Diskuse: plk. JUDr. Fulka, brig. gen. Ing. Mencl, Mgr. Honzíková, Ing. Sobotka, JUDr. PhDr. 
Ondráček, Ph.D., Ing. Kostelníček, Mgr. Odlová, RNDr. Ort, p. Balcárek, p. Podal 
 
V rámci diskuse bylo poukázáno na problém s elektronickou třídní knihou při vyhlášené 
evakuaci, kdy je složitá kontrola evakuovaných žáků u suplovaných hodin v případě, že učitelé 
žáky neznají. Česká školní inspekce by měla prověřit, jak mají školy metodicky řešeno, bude 
diskutováno s řediteli škol i Bc. Jánskou. Zástupci odboru školství předají na listopadovém 
jednání výboru k problematice bezpečnosti žáků ve školách nové informace, včetně zprávy, která 
by mohla být přednesena v Poslanecké sněmovně. 
 
Ing. Sobotka předal členům výboru upřesňující informace k dotačním podmínkám programu MO 
POKOS, které získal od zástupců krajského a ústředního vojenského velitelství 
www.pokos.army.cz/dotacni-program-pokos. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
  
 
K bodu 5 
Dostupnost kvalitní první pomoci – First Responder 
 
MUDr. Seneta, ředitel ZZS KHK, prezentoval výsledky fungování unikátní mobilní aplikace 
KISS SHARP, pomocí které jsou First Respondeři, spolupracovníci z řad složek IZS, MěPo nebo 
laiků, kteří absolvoval patřičný kurz první pomoci, upozorňováni na potřebnost zajištění co 
nejrychlejší kvalitní první pomoci. V současné době je registrováno téměř 480 aktivních 
dobrovolníků.  
 
Diskuse: Ing. Sobotka, MUDr. Seneta, p. Slezák, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., p. Šubrt, MUDr. 
Mašek, p. Podal 
 
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
 
  
K bodu 6 
Různé 
 

1. GDPR – Ing. Sobotka upozornil na Nařízení EU ze dne 27.04.2016, o ochraně FO 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je účinné od 25.05.2018. Pro krajský 
úřad je agendou pověřena Mgr. Bradnová, odd. interního auditu. Interně tuto záležitost 
upravuje Směrnice RK č. 26. 

 

 



 

 4 

K bodu 7 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným členům za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 17.15 h jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 03.09.2018 ve Dvoře Králové n. L., stanice HZS KHK. 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 

 


