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Z á p i s 

 
z 8. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 15.01.2018 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. Otázka ochrany měkkých cílů v oblasti prevence kriminality 
4. Návrh plánu činnosti na r. 2018 
5. Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd.     
    krizového řízení KÚ KHK 
6. Branná výchova na středních školách 
7. Různé 
8. Závěr 
 

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
8. jednání výboru bezpečnostního zahájil předseda výboru Ing. Jan Sobotka, který všechny 
přivítal a jednání výboru také řídil. Konstatoval, že je přítomno 12 členů z 15 – výbor je 
usnášeníschopný. Předseda výboru dále uvedl, že zápis 7. jednání byl bez připomínek. 
  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Ing. Sobotka přivítal hosty plk. JUDr. Davida Fulku a Mgr. Moniku Honzíkovou. Informoval, že 
na zasedání ZK dne 04.12.2017 byl dovolen členem výboru pan Mgr. Radek Zapletal. Mgr. 
Zapletal se krátce představil. Dále předseda výboru seznámil přítomné s návrhem programu, 
ověřovatelem zápisu byl navržen pan Ing. Jaroslav Kostelníček.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
 



 

 2 

 
USNESENÍ VB/8/38/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 8. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Kostelníčka 

 
 
K bodu 3 
Otázka ochrany měkkých cílů v oblasti prevence kriminality 
 
Mgr. Monika Honzíková, krajská protidrogová koordinátorka, informovala o přijatém Usnesení 
vlády č. 527 z r. 2017 k návrhu na zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany 
měkkých cílů a zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol  
a školských zařízení. Pro rok 2018 se počítá s metodickou podporou, školeními a informační 
kampaní krajů. Rok 2019 bude zaměřen na ochranu škol, školských zařízení, veřejných 
prostranství a budov úřadů. Bude se jednat o neinvestiční akce, jakými jsou např. analýzy rizik, 
tvorba bezpečnostních a koordinačních plánů, vzdělávací akce, informační materiály, atd. Na 
krajské úrovni bude vše probíhat za spolupráce KŘP KHK a KÚ KHK. 
 
Diskuse: plk. JUDr. Fulka, Ing. Kostelníček, Mgr. Honzíková, Ing. Sobotka, JUDr. PhDr. 
Zdeněk Ondráček, Ph.D., Mgr. Zapletal, Mgr. Lejsek, p. Podal 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
2. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/8/39/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

informaci o systému podpory Ministerstva vnitra ČR a zřízení dotačních programů za 
účelem zvýšení ochrany měkkých cílů a veřejných prostranství a objektů (akcí) 
veřejné správy, škol a školských zařízení 

 

 
K bodu 4 
Návrh plánu činnosti na r. 2018 
 
Úvodem Ing. Sobotka vyhodnotil plán činnosti výboru pro r. 2017 a po domluvě se členy výboru 
se tento plán stane základem pro další jednání v roce 2018: pravidelné vyhodnocování aktuální 
bezpečnostní situace a činnost IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK), činnost odd. krizového 
řízení KÚ KHK a mimořádné události, problematika migrace, problémy sociálně vyloučených 
oblastí, PZ Solnice - Kvasiny, činnost SDH, preventivní dotační programy, spolupráce se 
samosprávou. 



 

 3 

 
Diskuse: plk. JUDr. Fulka, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. 
 
V rámci diskuse byla navržena další témata do plánu činnosti na r. 2018: kamerové systémy ve 
městech KHK, branná výchova na středních školách a v souvislosti s PZ Solnice – Kvasiny 
Protialkoholní záchytná stanice KHK.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
3. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/8/40/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

plán činnosti na rok 2018 
 
 
Právě v souvislosti s diskutovaným plánem činnosti na rok 2018 bylo navrženo, aby byla při 
plánovaných kulturních akcích, jakými jsou např. festivaly, kdy se dá očekávat zvýšená 
konzumace alkoholu, posílena kapacita Protialkoholní záchytné stanice KHK. Záchytná stanice 
byla zřízena za účelem zajištění osob ohrožujících svým chováním, při nadměrném požití 
alkoholických nápojů, sebe, jiné osoby nebo okolí. Protože si všichni uvědomují stálý nedostatek 
lůžek, bylo by vhodné nechat zpracovat analýzu současného stavu záchytné stanice včetně 
stávající kapacity lůžek ve vztahu ke skutečné potřebě v roce 2017. Jelikož je 
v Královéhradeckém kraji zřízena pouze jedna záchytná stanice, nastává pak problém při čerpání 
dovolených, kdy z důvodu malého počtu personálu musí být stanice dočasně zcela uzavřena.  
 
Diskuse: Plk. JUDr. Fulka, MUDr. Mašek 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
4. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/8/41/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. souhlasí 

s posílením kapacity Protialkoholní záchytné stanice KHK  
II. doporučuje  

gestorovi pro oblast zdravotnictví zajistit zpracování analýzy současného stavu 
Protialkoholní záchytné stanice KHK včetně stávající kapacity lůžek ve vztahu ke 
skutečné potřebě v roce 2017 
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K bodu 5 
Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového 
řízení KÚ KHK 
 
Ředitel KŘP KHK plk. JUDr. Fulka informoval o činnosti PČR a celkovém poklesu trestné 
činnosti v Královéhradeckém kraji. Připravuje se bilanční zpráva, která bude předložena na 
příštím jednání výboru. Dále byla diskutována spolupráce PČR a ÚS KHK a. s. při kontrole 
dočasného dopravního značení umisťovaného na silničních stavbách nebo problematika 
kamerových systémů a využití dronů při práci policie. Členové výboru se také vrátili k tématu 
z předchozích jednání, tím byl nábor příslušníků policie. Z důvodu nedostatku policistů jsou 
snižovány požadavky na uchazeče, což v očích veřejnosti tuto práci degraduje. Studium na 
policejní škole by mělo být vázáno nástupem absolventů k policii. Dalším řešením personální 
situace by mohlo být zjednodušení stále narůstající agendy a umožnění efektivnějšího využití 
pracovní doby.  
 
Diskuse: Ing. Sobotka, p. Podal, plk. JUDr. Fulka, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. 
Kostelníček, MUDr. Mašek, Mgr. Zapletal 
 
Ředitel ZZS KHK MUDr. Mašek znovu zmínil nereálnost fungování LZS v podobě státního 
podniku. Nejen z ekonomických důvodů by preferoval zakoupení vrtulníků státem a následně 
jejich svěření do užívání LZS nebo certifikovaných soukromých firem. Na příštím jednání 
výboru bude informace aktualizována. Dále MUDr. Mašek informoval o změně ředitele ZZS 
KHK, od 01.03.2018 nastupuje na tuto pozici MUDr. Libor Seneta. MUDr. Mašek připojil 
informaci o povinném navýšení tarifní platů, které příjmy od pojišťoven nepokryjí, finanční krytí 
je pak na zřizovateli, tedy kraji.  
 
Zástupce HZS KHK brig. gen. Ing. František Mencl a Ing. Miroslav Pejšek, vedoucí odd. 
krizového řízení, se jednání výboru nezúčastnili. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
5. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/8/42/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR a ZZS KHK) 
 
 
K bodu 6 
Branná výchova na středních školách 
 
Členové výboru jsou přesvědčeni, že by se k branné výchově mělo přistupovat jednotně na všech 
školách, dále se dohodli, že se k této problematice vrátí až po zrealizování požárního cvičení na 
VOŠ a SŠ zdravotnické. Termín cvičení je stanoven po domluvě s paní ředitelkou školy. 



 

 5 

 
Diskuse: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Kostelníček, Mgr. Lejsek 
 
 
K bodu 7 
Různé 
 
1/ Den kraje – návrh nominovaných na Záslužné medaile Královéhradeckého kraje bude 
projednán na příštím jednání výboru. Zvážit vlastní průběh akce, převážně skládání slibu 
příslušníků HZS versus příslušníci PČR, kteří na této akci slib neskládají. 
 
Diskuse: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., MUDr. Mašek, plk. JUDr. Fulka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
K bodu 9 
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 12.03.2018.  
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 
 

 


