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Z á p i s 

 
z 6. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 16.10.2017 od 15 hodin, v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna 9-P1.906, 
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 
4. Informace o zaměstnávání cizinců v PZ Solnice - Kvasiny 
5. Branná výchova na středních školách 
6. Různé 
7. Závěr 
 

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
6. jednání výboru bezpečnostního zahájil předseda výboru Ing. Jan Sobotka, který všechny 
přivítal a jednání výboru také řídil. Konstatoval, že je přítomno 10 členů ze 14 – výbor je 
usnášeníschopný. S ohledem na smutnou událost uctili přítomní památku Adolfa Klepše, člena 
výboru, zastupitelstva kraje a náčelníka horské služby, minutou ticha. Navrženo, aby 
zastupitelstvem kraje byla projednána jednorázová finanční kompenzace pozůstalým. 
  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Ing. Sobotka úvodem sdělil, že zápis 5. jednání byl bez připomínek, následně seznámil 
s návrhem programu. Vzhledem k tomu, že se JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. z  jednání 
omluvil, bude původně avizované téma Využití aktivních záloh z řad bývalých příslušníků 
Policie ČR projednáno na příštím jednání výboru. Dále Ing. Sobotka přivítal hosty plk. JUDr. 
Davida Fulku, Ing. Miroslava Pejška a Mgr. Martina Hanouska. Členové výboru se dohodli, že 
Mgr. Hanousek bude na další jednání výboru bezpečnostního přizván individuálně, na základě 
jeho žádosti. 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/6/28/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 6. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu pana Ing. Jindřicha Outlého 

 
 
K bodu 3 
Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového 
řízení  
 
Ředitel Policie ČR plk. JUDr. Fulka informoval o činnosti PČR v posledních týdnech. Zmínil 
jednání Bezpečnostní rady města, na kterém se mimo jiné projednával kamerový systém 
v Hradci Králové, jeho obnova a doplnění. Členové výboru podporují rekonstrukci a rozšíření 
páteřní stacionární sítě, nutností však je jednotná koncepce, a to i z důvodu čerpání finančních 
prostředků z grantových programů. Velikým přínosem jsou také mobilních zařízení, např. při 
sportovních nebo kulturních akcích.  Na jejich financování by se měli spolupodílet organizátoři 
těchto akcí. Plk. JUDr. Fulka připraví na příští jednání, na kterém bude problematika 
kamerového systému samostatným bodem jednání, návrh usnesení. Přizván bude Ing. Hloušek, 
ředitel městské policie. 
 
Diskuse: Ing. Outlý, p. Balcárek, Ing. Sobotka, Ing. Kubát, p. Slezák, p. Lejsek, p. Podal, plk. 
JUDr. Fulka 
 
Ředitel ZZS KHK MUDr. Mašek uvedl, že ZZS KHK je stabilizovaná, aktuálním a stále 
trvajícím tématem je fungování Letecké ZS po r. 2020. Zda bude řešeno formou státního 
podniku či na krajské úrovni, která by lépe zohlednila potřeby jednotlivých krajů. 
 
Zástupce HZS KHK brig. gen. Ing. František Mencl se jednání výboru neúčastnil. 
 
Informaci o činnosti odd. krizového řízení podal Ing. Miroslav Pejšek. Jednou z větších 
zářijových akcí bylo cvičení Voda 2017, které se konalo v Ústeckém kraji. Jeho hlavním cílem 
bylo prověření systému nouzového zásobování pitnou vodou v případě krizové situace za využití 
mobilních úpraven vody. Dále se uskutečnily kontroly Krizových plánů ORP, Plánů nezbytných 
dodávek a Dílčích plánů obrany. Zásadní pochybení nebyla zjištěna. Další akcí za účasti 
krizového odd. bylo cvičení Krizkom, při kterém byla zjišťována průchodnost tohoto speciálního 
informačního systému a jeho využití při krizových stavech. Systém provozuje Správa státních 
hmotných rezerv.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
2. hlasování: 
         Pro  10 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/6/29/2017 
Výbor bezpečnostní  
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I. bere na vědomí 
aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK) a odd. krizového řízení 

 
 
K bodu 4 
Informace o zaměstnávání cizinců v PZ Solnice - Kvasiny 
 
K tomuto bodu byl přizván Mgr. Hanousek, zástupce KHK v Pracovní skupině při Ministerstvu 
vnitra pro řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců. Mgr. Hanousek popsal 
bezpečnostní situaci v průmyslové zóně včetně údajů o trestné a přestupkové činnosti cizinců. 
Upozorněno, že statistická data obsahují pouze zjištěné trestné činy a přestupky, což souvisí 
s počtem policistů v dané oblasti. Byla diskutována připravenost území na tak velký objem 
plánované výroby, srovnání se situací v PZ Vrchlabí. 
 
Diskuse: Ing. Sobotka, p. Balcárek, Mgr. Hanousek 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 3. hlasování: 
         Pro  10 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/6/30/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí  

informaci Mgr. Hanouska o zaměstnávání cizinců v PZ Solnice - Kvasiny 
 
 
K bodu 5 
Branná výchova na středních školách 
 
Podklady zpracované Mgr. Vladimírem Lejskem obdrželi členové výboru před jednáním. Mgr. 
Lejsek materiál okomentoval, uvedl, že na základních školách je branná výchova řešena 
mezipředmětovými vztahy, její zřízení na středních školách by však bylo přínosem. Mělo by se 
jednat o předmět, který bude poplatný době, který nejen bude řešit krizové situace, ale bude 
podporovat důvěru mladých v sebe samé. Mladí by se měli umět násilí postavit, nejen přihlížet. 
Navržen nový výstižnější název předmětu „Technické dovednosti v krizových situacích“. Ing. 
Sobotka projedná uvedené s gestorem pro oblast školství, výsledek bude přednesen na příštím 
jednání výboru. Ing. Kostelníček seznámí s prezentací připravenou na dané téma pro jednání 
výboru pro bezpečnost PS. Diskutována nutná obrana a krajní nouze v zákoně. Směrodatný je 
však správný výklad soudu.  
 
Diskuse: Ing. Sobotka, Ing. Kubát, p. Balcárek, p. Podal, Ing. Kostelníček, Ing. Outlý, plk. JUDr. 
Fulka, Mgr. Lejsek  
 
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
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K bodu 6 
Různé 
 
Migra ční krize a dodržování legislativy Evropskou unií 
 
V rámci diskuse hovořeno o nelegální migraci, zařízeních pro zajištění cizinců, problematice 
začleňování dětí a rodin legálních migrantů, nutnosti podpory státu, podpora vzdělávání, 
základem je znalost jazyka, integrace do společenského života (participace obcí), s podporou je 
třeba myslet nejen na cizince, ale také na starousedlíky (stavba církevních staveb tradičních pro 
dané místo), prioritní by měla být podpora cizinců v jejich vlastní zemi x migrace do 
ekonomicky příznivějších zemí, dalšími projednávanými tématy byl pokles pracovních míst 
z důvodu robotizace x demografické změny nebo společenská odpovědnost firem  
(i v průmyslových zónách). 
 
Diskuse: Mgr. Lejsek, Ing. Kostelníček, Ing. Sobotka, p. Podal, Mgr. Hanousek, MUDr. Mašek 
 
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
 
 
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 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 27.11.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 
 

 


