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Z á p i s 

 
z 13. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 08.10.2018 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. Politický islám jako hrozba pro svobodnou společnost 
4. Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového řízení  
    KÚ KHK 
5. Různé 
6. Závěr 
     

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
13. jednání výboru bezpečnostního zahájil a řídil předseda výboru Ing. Jan Sobotka. Přivítal 
přítomné členy výboru a přizvané hosty Ing. Miroslava Pejška, Mgr. Jana Zmeškala, pana 
Tomáše Vosečku, Mgr. Michala Dittricha a plk. Mgr. Dimitrose Mucudise. Ing. Sobotka 
konstatoval, že je přítomno 9 členů z 15 – výbor je usnášeníschopný. Předseda výboru dále 
uvedl, že zápis 12. 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 JUDr. 
PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., hosté byli představeni již v úvodu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/13/60/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 13. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. 

 
 
K bodu 3 
Politický islám jako hrozba pro svobodnou společnosti 
 
Prezentaci k tématu politického islámu okomentoval Mgr. Zmeškal z CSPI (Centrum pro 
studium politického islámu). Zodpovědět dotazy byli připraveni také p. Voseček a Mgr. Dittrich. 
Organizace CSPI je mezinárodní vzdělávací organizací, která zprostředkovává poznání  
a pochopení islámu také z jiného pohledu než je ten muslimský, z pohledu nenáboženského. 
Jejich zdrojovými texty jsou opět korán, síra a hadísy. Zástupci CSPI však poukazují na složitost, 
nejasnost a rozporuplnost textů. V rámci prezentace byli členové výboru seznámeni s definicí, 
nástroji a cíli politického islámu. 
 
Diskuse: Ing. Sobotka, p. Zapletal, Mgr. Zmeškal, Mgr. Lejsek, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, 
Ph.D., p. Podal, p. Balcárek, Mgr. Dittrich 
 
Během diskuse bylo poukázáno na rozdílný přístup jednotlivých států (i muslimských) k islámu, 
na rozdílné vnímání světa, na slučování náboženství s politickou ideologií, na malou 
informovanost nemuslimů. 
 
2. hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/13/61/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

informaci o vlivu politického islámu na společnost 
  
 
K bodu 4 
 
Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, HZS KHK) a oddělení krizového řízení 
 
Ředitel HZS KHK brig. gen. Ing. Mencl byl z jednání omluven. 
 
Vedoucí oddělení krizového řízení Ing. Pejšek informoval o personální situace na odd. krizového 
řízení, dále uvedl, že se stále pokračuje na přípravě dílčího plán obrany kraje, následovat budou 
jednání se zástupci ORP. 
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Ředitel KŘP KHK plk. JUDr. Fulka delegoval účast na jednání na plk. Mgr. Mucudise. Ten 
hovořil o bezpečnostních opatřeních přijatých při sportovních zápasech nebo volbách či 
opatřeních k výročí vzniku republiky. Tento měsíc se připravují cvičení s HZS a Armádou ČR.  
 
Diskuse: p. Balcárek, p. Slezák, Ing. Sobotka, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., p. Podal, 
Mgr. Lejsek, MUDr. Mašek, plk. Mgr. Mucudis 
 
Přítomní se v rámci diskuse shodli na tom, že základem je prevence, jakou je např. nevpuštění 
problémových fanoušků na stadion či posílení bezpečnostních agentur. Podstatným problémem  
v ČR je nedodržování nastavených pravidel a tolerance protiprávního jednání. 
 
Ředitel ZZS KHK MUDr. Seneta se dostavil na jednání výboru později. Sdělil, že období 
podzimu je pro ZZS z hlediska výjezdů jedno z klidnějších. Dále zmínil pozměňovací návrh 
MUDr. Maška k návrhu zákona, kterým se tak mění nejen zk. 96/2004 Sb., ale i zk. 95/2004 Sb. 
Oba zákony řeší podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání. 
03.10.2018 prošel návrh zákona v Poslanecké sněmovně 3. čtením. Tato změna by mohla 
pomoci vyřešit nedostatek atestovaných lékařů na záchytných stanicích. Informaci MUDr. 
Senety doplnil MUDr. Mašek a zároveň uvedl, že obdobným problémem týkajícím se nastavení 
úrovně vzdělání lékařů je také ohledání těl zemřelých, které ze zákona musí zajistit opět kraj. 
 
3. hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/13/62/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

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

 
 
K bodu 5 
Různé 
 
1/ změna termínu 14. jednání výboru bezpečnostního 
Z důvodu absolvování zahraniční cesty navrhl předseda výboru Ing. Sobotka změnu termínu  
14. jednání z 19.11.2018 na 26.11.2018, opět v 15 hodin. 
 
4. hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/13/63/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

změnu termínu 14. jednání výboru bezpečnostního z 19.11.2018 na 26.11.2018 
 

  
2/ cvičení požární evakuace 
Ing. Sobotka informoval o účasti na setkání ORP s řediteli škol, kde požádal přítomné ředitele  
o součinnost při realizaci požárních cvičení žáků a studentů škol. Ředitelé škol součinnost 
přislíbili.  
 
3/ aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů 
Ing. Sobotka upozornil na plánovanou aktualizaci Zásad pro poskytování dotací a darů. 
Materiály budou členům výboru zaslány v elektronické podobě s tím, že budou 22.10.2018 
projednány na zasedání zastupitelstva kraje.  
 
4/ udělování Záslužných medailí Královéhradeckého kraje 
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. požádal členy výboru o návrh na nominaci, která by byla 
prezentována za výbor bezpečnostní (termín do 31.12.2018). 
 
5/ dofinancování a realizace výstavby projektu Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 
Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. (vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KHK) 
Ing. Sobotka sdělil, že na zasedání zastupitelstva kraje 10.09.2018 byl vznesen požadavek na 
Ing. Cabicara a Mgr. Řehoře, na základě usnesení VB/12/59/2018, na zajištění dofinancování  
a realizace výstavby tohoto projektu. 
MUDr. Seneta doplnil, že termín otevírání obálek byl z důvodu velkého množství žádostí  
o poskytnutí dodatečných informací posunut na 10.10.2018.  
 
Diskuse: Ing. Zapletal, MUDr. Seneta, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. 
 
  
K bodu 6 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným členům za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 17 h hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 26.11.2018. 
 
 
 
 
 

Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 

 


