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Z á p i s 

 
z 15. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 14.01.2019 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. Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového řízení  
    KÚ KHK 
4. Zpráva o činnosti výboru bezpečnostního za rok 2018 
5. Návrh plánu činnosti na rok 2019 
6. Návrh na udělení Záslužné medaile Královéhradeckého kraje 
7. Různé 
8. Závěr 
     

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
15. jednání výboru bezpečnostního zahájil a řídil předseda výboru Ing. Jan Sobotka. Přivítal 
přítomné členy výboru, přizvané hosty MUDr. Libora Senetu, brig. gen. Ing. Františka Mencla, 
plk. JUDr. Davida Fulku a Ing. Miroslava Pejška. Konstatoval, že je přítomno 15 členů z 15 - 
výbor je usnášeníschopný. Předseda výboru uvedl, že zápis 14. jednání byl bez připomínek. 
  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru seznámil s návrhem programu, ověřovatelem zápisu byl navržen JUDr. PhDr. 
Zdeněk Ondráček, Ph.D., hosté byli představeni již v úvodu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  15 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/15/70/2019 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 15. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. 

 
 
K bodu 3 
Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd ělení 
krizového řízení 
 
Ředitel HZS KHK brig. gen. Ing. Mencl informoval o událostech roku 2018, kdy jich bylo, díky 
velkému suchu, o 400 více než v předešlém roce. Také v letošním roce již bylo velké množství 
výjezdů, ať již k dopravním nehodám nebo spadlým stromům. K personální situaci uvedl, že 
místa nově vytvořená pro r. 2019 jsou již obsazena. 
 
Ředitel KŘP KHK plk. JUDr. Fulka navázal na personální problematiku a sdělil, že tabulkově 
byl počet míst u PČR navýšen, avšak stále nejsou tato místa obsazena, přijato by mohlo být ještě 
85 lidí. Dále informoval o téměř 70% objasněnosti případů a pochlubil se celorepublikovým 
prvenstvím v nejmenším počtu dopravních nehod se smrtelným zraněním. Bohužel narůstá počet 
nehod řidičů pod vlivem. V souvislosti s tím následovalo téma protialkoholní záchytné stanice. 
Bylo by žádoucí sjednotit kritéria pro přijetí klientů se záchytnou stanicí v Pardubicích. 
Domluveno, že KŘP KHK vyvolá jednání, za podpory výboru bezpečnostního, kde by byla tato 
kritéria sladěna nejen pro záchytnou stanici, ale i urgentní příjem a další odd. nemocnic. Plk. 
JUDr. Fulka na příští jednání výboru zajistí statistická data za PČR a MěPo ohledně umístění 
podnapilých osob. Na příštím jednání výboru pak bude, po projednání členy výboru, přijato 
doporučující usnesení pro ZK. 
 
Ředitel ZZS KHK MUDr. Seneta uvedl, že v loňském roce bylo o 2 tis. výjezdů více než v roce 
2017. V zimní sezóně pak přibylo výjezdů na hory, převážně k úrazům na sjezdovkách. Velkou 
komplikací na horách je také vítr a spadlé stromy. MUDr. Senta vyslovil poděkování všem, kteří 
zajišťují průjezdnost komunikací, posádky ZZS se dosud dostaly ke všem případům. Pokud jde  
o personální obsazení, využívá ZZS výpomoci od lékařů nemocnic nebo řeší obsazení služeb 
přesčasy lékařů ZZS.  MUDr. Seneta zmínil dočasný nedostatek operátorů a záchranářů 
z důvodu změny v získání kvalifikace, kdy je pro absolventy škol povinná následná jednoroční 
praxe. Dalšími tématy byla nová stanice v Temném Dole nebo First Respondeři a AED.  
 
Diskuse: Ing. Sobotka, MUDr. Mašek, Ing. Kostelníček, p. Šubrt, Mgr. Červíček, JUDr. PhDr. 
Ondráček, Ph.D., p. Balcárek  
 
Vedoucí oddělení krizového řízení Ing. Pejšek informoval o vyhodnocování dílčích plánů obrany 
a zpracování plánu obrany kraje. Poukázal na budoucí problém, kdy na ORP bude nedostatek 
pracovníků krizového řízení, kterým se blíží důchodový věk. Dále bylo vyhodnoceno cvičení 
krizových štábů, které se uskutečnilo v listopadu 2018 – cíle cvičení byly splněny, bude 
připravena metodika zpracování dokumentace. Připravuje se školení starostů v oblasti krizového 
řízení (pořádá se 1x za 4 roky ve spolupráci KÚ a HZS), nyní se uskuteční na jaře 2019. 
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2. hlasování: 
         Pro  15 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/15/71/2019 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

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

  
 
K bodu 4 
Zpráva o činnosti výboru bezpečnostního za rok 2018 
 
V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva a výborů Zastupitelstva KHK předkládají výbory 
zastupitelstvu, prostřednictvím předsedy výboru, písemnou zprávu o své činnosti za předešlý 
rok. Členům výboru byl tento materiál zaslán elektronicky před vlastním jednáním a předložen 
na vědomí. 
 
3. hlasování: 
         Pro  15 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VB/15/72/2019 
Výbor bezpečnostní 
 
I. bere na vědomí 

Zprávu o činnosti výboru bezpečnostního za rok 2018 
 
 
 
K bodu 5 
Návrh plánu činnosti na rok 2019 
 
Cílem výboru je vyhodnocování bezpečnostní situace v kraji, zjišťování a ověřování informací 
důležitých pro rozhodování zastupitelstva a rady kraje v bezpečnostní oblasti a v neposlední řadě 
spoluvytváření podmínek pro efektivní fungování IZS.  
 
Ing. Sobotka přednesl členům výboru návrh plánu činnosti na rok 2019, členové výboru návrh 
doplnili: Pravidelné vyhodnocování aktuální bezpečnostní situace (např. kriminalita, doprava, 
spolupráce s Policií ČR a obecní policií, fungování IZS, atd.), problematika migrace se 
zaměřením na záchytná zařízení v kraji (Jaroměř, Kostelec n. O., aktuální přehled migrace), 
problémy sociálně vyloučených oblastí, mimořádné události související s krizovým řízením 
(ptačí chřipka, povodeň, apod.), spolupráce se samosprávou, branná výchova na středních 
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školách, přenos aktuálních informací a témat z jednání PS a Senátu PČR, posuzování 
individuálních dotací do oblasti bezpečnosti, kontrola zabezpečení objektů v majetku KHK, PZ 
Solnice - Kvasiny, dopravní a bezpečnostní situace, preventivní programy  
a cvičení složek IZS, mapování situace Protialkoholní záchytné stanice KHK. Další navrhované 
téma vztahující se ke kybernetické bezpečnosti nebylo do plánu zařazeno, protože se členové 
výboru shodli na tom, že konkrétní informace, které by měly být projednány, nebude možné 
z důvodu utajení získat. 
 
K daným tématům budou přizvání hosté, ať již zástupci odborů krajského úřadu nebo hosté 
externí. K tématu branné výchovy na středních školách budou na jedno z nejbližších jednání 
výboru přizváni zástupci odboru školství, aby byla zjištěna zpětná vazba od ředitelů škol k 
navrhované cvičné evakuaci žáků. Toto téma bylo s řediteli škol diskutováno na podzimní 
školské konferenci. 
 
Diskuse: Ing. Kubát, Ing. Pejšek, Mgr. Zapletal 
 
4. hlasování: 
         Pro  15 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/15/73/2019 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

plán činnosti na rok 2019 
 
 
K bodu 6 
Návrh na udělení Záslužné medaile Královéhradeckého kraje 
 
Členové výboru se na jednání 08.10.2018 společně dohodli, že bude za výbor bezpečnostní 
navržena nominace na udělení Záslužné medaile KHK. Záslužná medaile je oceněním, kterým 
kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku 
občanů. Dle míry zásluhovosti je medaile udělována buď jako Záslužná medaile II. nebo  
I. stupně, přičemž Záslužná medaile I. stupně je oceněním vyšším. Termín pro zasílání návrhů 
byl stanoven do 31.12.2018. 
 
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. navrhl na udělení Záslužné medaile KHK MUDr. Jiřího 
Maška. MUDr. Mašek je již držitelem Záslužné medaile KHK II. stupně, nyní je navržen na 
Záslužnou medaili I. stupně. Na jednání výboru dne 03.09.2018 bylo přijato usnesení 
VB/12/59/2018, kterým výbor bezpečnostní vyjadřuje poděkování ZZS KHK za její činnost  
a aktivity, včetně několikanásobného celorepublikového prvenství při zavádění inovací. Právě na 
zavádění inovací do činnosti ZZS KHK má MUDr. Mašek, jako bývalý ředitel ZZS KHK, 
velkou zásluhu. Jedná se např. o využívání 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. 
Výsledky jsou opravdu viditelné. V Královéhradeckém kraji, a to i díky First Responderům, byl 
navýšen počet úspěšných resuscitací. Návrh výboru podporuje také ZZS KHK. MUDr. Mašek 
poděkoval za návrh na nominaci, hlasování se však zdržel.  
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5. hlasování: 
         Pro  14 
         Proti  0  
         Zdržel se 1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VB/15/74/2019 
Výbor bezpečnostní  
 

I. schvaluje  
nominaci MUDr. Jiřího Maška na udělení Záslužné medaile Královéhradeckého kraje 
I. stupně za výraznou zásluhu o rozvoj integrovaného záchranného systému 

II.  pověřuje 
předsedu výboru bezpečnostního Ing. Jana Sobotku zpracováním písemného návrhu 
na udělení medaile, který bude prostřednictvím hejtmana kraje PhDr. Jiřího Štěpána, 
Ph.D. předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení dne 25.03.2019 
 

 
 
K bodu 7 
Různé 
 
1/ Ing. Zapletal pozval členy výboru na společné jednání Komise Rady KHK pro lidská práva  
a Výboru bezpečnostního Zastupitelstva KHK k tématu držení zbraní. Oficiální pozvánka 
s konkrétním termínem bude Ing. Zapletalem zaslána v dostatečném předstihu. 
 
2/ plk. JUDr. Fulka zmínil problematiku zajištění bezpečnosti na horách, v zimních střediscích, 
na veřejných komunikacích nebo na sjezdovkách. PČR se podílí na kontrolách nejen řidičů, ale 
všech účastníků provozu na pozemních komunikacích, provozovatelů, lyžařů nebo rolbařů. Nyní 
se řeší technické zajištění a prověrky lyžařské zdatnosti příslušníků. V souvislosti se Světovým 
pohárem ve Špindlerově Mlýně zmínil plk. JUDr. Fulka připravované organizační zajištění této 
akce, na které se dá očekávat velká účast návštěvníků. Pořadatelé by měli být mnohem více 
zainteresováni do zajištění bezpečnosti na těchto akcích. Navyšuje se kapacita ubytování, 
přístupové komunikace a objem parkovacích míst však zůstávají stejné. Řešením by mohla být 
uzávěra, záchytná parkoviště a doprava skibusy. Zvýšilo by to komfort návštěvníků a bezpečnost 
všech. Jedním z podpůrných řešení by mohla být instalace kamerového systému. 
 
Diskuse: JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., Ing. Zapletal, Mgr. Lejsek, p. Šubrt, Ing. Sobotka, p. 
Podal, MUDr. Mašek 
 
3/  plk. JUDr. Fulka a JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D upozornili na složitost procesu soutěžení u 
veřejných zakázek. Je to problém všech složek IZS, každá z nich má své specifické požadavky, 
řešením by mohly být přímé nákupy. Z ekonomického hlediska by se však mělo soutěžit za celou 
PČR, ne jednotlivá KŘP, při zachování příznivého poměru cena/kvalita. Mělo by být vyvoláno 
další jednání na MMR. 
 
Diskuse: MUDr. Mašek, Mgr. Lejsek, Mgr. Zapletal 
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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 11.03.2019. 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 
 
 

 


