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Z á p i s 

 
ze 7. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 27.11.2017 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. Obnova a doplnění kamerového systému v Hradci Králové 
5. Využití aktivních záloh z řad bývalých příslušníků Policie ČR 
6. Branná výchova na středních školách 
7. Návrh termínů jednání pro r. 2018 
8. Různé 
9. Závěr 
 

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
7. jednání výboru bezpečnostního zahájil předseda výboru Ing. Jan Sobotka, který všechny 
přivítal a jednání výboru také řídil. Konstatoval, že je přítomno 11 členů ze 14 – výbor je 
usnášeníschopný. Později se dostavil ještě 1 člen, celkový počet 12. Předseda výboru dále 
informoval, že zápis 6. jednání byl bez připomínek. 
  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru seznámil přítomné s návrhem programu. Vzhledem k tomu, že se výbor pro 
bezpečnost v tomto roce sešel naposledy, byl program doplněn o bod „Návrh termínů jednání pro 
rok 2018“. Dále Ing. Sobotka přivítal hosty plk. JUDr. Davida Fulku, plk. Mgr. Petra Krásu, Ing. 
Miroslava Hlouška, brig. gen. Ing. Františka Mencla a Ing. Miroslava Pejška. Ověřovatelem 
zápisu byl navržen pan JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/7/31/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 7. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu pana JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. 

 
 
K bodu 3 
Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového 
řízení KÚ KHK 
 
Ing. Sobotka při této příležitosti zmínil vlastní zkušenost s fungováním IZS, kdy se jako svědek 
dopravní nehody mohl osobně přesvědčit o perfektním zásahu ZZS KHK a Policie ČR. 
 
Ředitel Policie ČR plk. JUDr. Fulka informoval o činnosti PČR. Upozornil na preventivní 
posílení hlídek v ulicích v době adventu, zmínil také mediálně zviditelněnou kauzu „Nečesaný“.  
 
Diskuse: Ing. Sobotka, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. 
 
Ředitel ZZS KHK MUDr. Mašek nebyl u projednávání tohoto bodu přítomen. 
 
Zástupce HZS KHK brig. gen. Ing. František Mencl připomněl situaci 29.10.2017, kdy byly 
zhoršené povětrnostní podmínky a extrémně silný vítr postihl různé oblasti Královéhradeckého 
kraje. Hasiči zasahovali u cca 500 událostí, velká pomoc přišla také od  jednotek dobrovolných 
hasičů. Počátkem r. 2018 bude celá akce vyhodnocena.   
 
Diskuse: Ing. Sobotka, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. 
 
Ing. Miroslav Pejšek, vedoucí odd. krizového řízení, navázal na slova brig. gen. Ing. Mencla 
k situaci 29.10.2017 a sdělil, že ČEZ v souvislosti se silným větrem vyhlásil kalamitní stav na 
celém území ČR, v KHK byla nejhorší situace na Jičínsku. Pro tyto účely se připravuje pilotní 
projekt, jehož cílem je snazší přístup k informacím, ať již na webu, nebo jejich lepší dostupnost 
zřízením tzv. „zlatého čísla“ ČEZ.  
 
Diskuse: plk. JUDr. David Fulka, p. Podal 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
2. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/7/32/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

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

KHK 
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K bodu 4 
Obnova a doplnění kamerového systému v Hradci Králové 
 
Ing. Sobotka předal slovo plk. JUDr. Fulkovi, který sdělil, že police již s MmHK a KHK ohledně 
podpory a možnosti financování kamerového systému jedná.  Následně plk. Mgr. Krása 
okomentoval připravenou prezentaci. Současný kamerový systém poskytuje málo kvalitní 
záznam, jeho obnova je nutná, včetně doplnění. Přestože byl zaznamenán pokles kriminality, 
trestná činnost zde stále existuje. Dalším důvodem pro obnovu a doplnění kamerového systému 
je zajištění bezpečnosti při různých shromážděních osob, využívají se také mobilní zařízení. 
Následně dostal slovo Ing. Miroslav Hloušek, ředitel městské police. Požadavky na možnost 
využití kamerového systému jsou nejen od státní nebo městské policie, ale také od dalších složek 
IZS. Kamerový systém se však setkává i se spoustou problémů. Ing. Hloušek poukázal na 
nejasný výklad zákona o ochraně osobních údajů a nedostatečnou metodickou pomoc právě pro 
využívání kamerového systému. 
 
Diskuse: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., p. Podal, Ing. Sobotka, p. Šubrt, Mgr. Červíček, 
plk. JUDr. David Fulka 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 3. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/7/33/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí  

informaci o stavu kamerového systému na území města Hradec Králové 
II. podporuje  

rekonstrukci, doplnění a zefektivnění kamerového systému v Hradci Králové 
 
Na jednání se dostavil Ing. Kostelníček. 
 
 
K bodu 5 
Využití aktivních záloh z řad bývalých příslušníků Policie ČR 
 
Podklady zpracované JUDr. PhDr. Zdeňkem Ondráčkem, Ph.D. obdrželi členové výboru 
elektronicky před jednáním. Ing. Sobotka seznámil se stanoviskem Mgr. Adámka, právníka KÚ, 
k návrhu na využití zákonodárné iniciativy kraje pro vznik nového zákona o Aktivních zálohách 
příslušníků bezpečnostních sborů. Úspěšnost při využití zákonodárné iniciativy kraje je velmi 
malá, vhodnější je případný návrh předložit prostřednictvím poslanců či senátorů za příslušný 
kraj. Panem předsedou v této souvislosti zmíněny dnes již využívané aktivní zálohy z řad 
Armády ČR, jejich povolání do služby je však procesně složitější. JUDr. PhDr. Zdeněk 
Ondráček, Ph.D. uvedl, že téma aktivních záloh z řad policie je již řešeno na úrovni státu, 
v prosinci by mělo být diskutováno také v Senátu, a to v rámci projednávání zákona o 
bezpečnosti ČR. Pokud budou aktivní zálohy využívány při mimořádných událostech nebo při 
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zajištění bezpečnostních opatření, měla by být řešena odměna členů, ať již refundací mzdy nebo 
při odsloužení určitého počtu hodin procenty k výsluze. Součástí záloh by se mohli stát bývalí 
příslušníci, kteří odsloužili nejméně 15 let služby. Na to reagoval Mgr. Červíček, který je 
přesvědčený, že hlavní iniciativa by měla vzejít od Policie ČR, a to s odkazem na její strategické 
dokumenty, stanovení pravidel fungování, případně organizační zajištění.   
 
Diskuse: p. Podal, plk. JUDr. David Fulka, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Mgr. 
Červíček, Ing. Sobotka, Ing. Kostelníček, MUDr. Mašek, Ing. Pejšek, Mgr. Lejsek 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 4. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  1  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/7/34/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. vítá 
 vyvolání odborné debaty k přípravě zákona o Aktivních zálohách příslušníků 

bezpečnostních sborů 
 
 
Z jednání výboru odešel Mgr. Lejsek. 
 
 
K bodu 6 
Branná výchova na středních školách 
 
Ing. Kostelníček seznámil přítomné s prezentací, která byla připravena na jednání Výboru pro 
bezpečnost Poslanecké sněmovny. Je nepochybné, že branná příprava je nutností. Metodicky je 
již řešeno např. Pokynem MŠMT, kterým je tématika začleněna do vzdělávacích programů, bylo 
přijato usnesení vlády, kterým byly stanoveny studijní základy pro jednotlivé obory škol, byly 
vydány vzdělávací materiály jak postupovat při mimořádných událostech nebo krizových 
situacích, nebo jak jim předcházet. Pro další vzdělávání je však třeba zajistit dostatečný počet 
učitelů.  
 
Diskuse: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Šváb, Ing. Kubát, Ing. Sobotka 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 5. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0 
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/7/35/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 
 informaci o stavu výuky branné výchovy na středních školách 
 
 
K bodu 7 
Návrh termínů jednání pro r. 2018 
 
Ing. Sobotka navrhl termíny jednání výboru pro r. 2018, a to s návazností na schválené termíny 
jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  
15.01.2018, 12.03.2018, 09.04.2018, 14.05.2018, 04.06.2018, 03.09.2018, 08.10.2018, 
19.11.2018. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 6. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/7/36/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

termíny jednání výboru bezpečnostního na r. 2018: 
15.01.2018, 12.03.2018, 09.04.2018, 14.05.2018, 04.06.2018, 03.09.2018, 08.10.2018, 
19.11.2018, a to vždy od 15 hodin. 

 
 
K bodu 8 
Různé 
 
1/ Informace k termínu uspořádání požárního cvičení na pilotní střední škole  

Cvičení se uskuteční na VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, po domluvě s paní ředitelkou PaedDr. 
Lamichovou, 12. nebo 19.03.2018 (bude upřesněno dle termínu jednání PS). 
 

2/ Návrh na jednorázovou finanční kompenzaci pozůstalým po členu zastupitelstva kraje,  
    výboru bezpečnostního a náčelníkovi horské služby Adolfu Klepši. 
    Po projednání s hejtmanem kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., z důvodu rovného přístupu,   
    byla respektována skutečnost, že ani v minulosti při úmrtí členů zastupitelstva (paní Domšová,  
    pan Záleský), nebyla finanční kompenzace přiznána.  
 
3/ Volba nového člena výboru bezpečnostního za zesnulého pana Adolfa Klepše se uskuteční  
    na jednání ZK dne 04.12.2017.  
 
4/ Návrh Komise pro lidská práva a Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní   
    příležitosti na společné jednání na téma Integrace cizinců v ČR, specifika zaměstnávání   
    cizinců v průmyslových zónách, komentář k situaci v průmyslové zóně Kvasiny. Po domluvě 
    členů výboru byl na společné jednání za výbor nominován pouze 1 zástupce – Ing. Sobotka. 
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 5/ Optimalizace školství – bude projednáváno na ZK  dne 04.12.2017. Názory členů výboru: 
     optimalizaci by měla být věnována větší příprava, mělo by se více jednat se samosprávami,  
     finanční úspory budou minimální, uvedeny příklady z optimalizace ve zdravotnictví (některé  
     posádky jsou bez lékaře). 
 
      Diskuse: MUDr. Mašek, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., p. Podal 
 
 6/ Projednávání individuálních dotací: v souvislosti s dodržováním Zásad pro poskytován 
     dotací a darů z rozpočtu KHK se členové výboru dohodli, že bude výbor projednávat pouze 
     dotace s bezpečnostní tematikou, a to nad 100 tis. Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 7. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/7/37/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. souhlasí 
 aby v souladu s dodržováním Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu KHK byly  
            na jednání výboru projednávány individuální dotace pouze z oblasti bezpečnosti, a to od  
            100 tis. Kč výše. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
K bodu 9 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným členům za účast na jednání, popřál všem hezké Vánoce, 
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 17 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 15.01.2018.  
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 
 

 


