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Z á p i s 

 
z 9. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12.03.2018 od 14 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. Protialkoholní záchytná stanice 
4. Poskytnutí dotací na individuální účel 
5. Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd.     
    krizového řízení KÚ KHK 
6. Záslužné medaile Královéhradeckého kraje 
7. Branná výchova na středních školách – vyhodnocení požárního cvičení 
8. Různé 
9. Závěr 
 

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
9. jednání výboru bezpečnostního zahájil předseda výboru Ing. Jan Sobotka, který všechny 
přivítal a jednání výboru také řídil. Konstatoval, že je přítomno 11 členů z 15 – výbor je 
usnášeníschopný. Předseda výboru dále uvedl, že zápis 8. jednání byl bez připomínek. 
  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Ing. Sobotka přivítal hosty plk. JUDr. Davida Fulku, MUDr. Libora Senetu, Ing. Aleše Cabicara, 
Ing. Ludmilu Bášovou, Mgr. Petra Kamenického a Ing. Miroslava Pejška. Předseda výboru 
seznámil přítomné s návrhem programu, do kterého byl doplněn bod Poskytnutí dotací na 
individuální účel. Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Vladimír Lejsek.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/9/43/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 9. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu Mgr. Vladimíra Lejska 

 
 
K bodu 3 
Protialkoholní záchytná stanice 
 
Ing. Cabicar, náměstek hejtmana a gestor pro oblast zdravotnictví, sdělil základní údaje  
o Protialkoholní záchytné stanici, doplnila jej Ing. Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví: 
zřizovatelem je kraj, a to ze zákona, jedná se o službu nehrazenou zdravotními pojišťovnami, 
celkové roční náklady 9,2 mil. Kč, minimální úhrada od klientů, 200 tis. Kč přispívá SmHK, 
ostatní náklady cca 6,5 mil. Kč jdou za krajem, v době dovolených funguje spolupráce se 
záchytnou stanicí Pardubického kraje. Počet lůžek stávající PZS v Hradci Králové je dostačující, 
denní kapacita je 8 lůžek, v loňském roce bylo využito v přepočtu 1.303 lůžek z 2.632, jejich 
nedostatek je pouze nárazový, převážně v době velký kulturních nebo sportovních akcí. Ing. 
Cabicar se dále vyjádřil k návrhu na zřízení další PZS v Rychnově n. K. Uvedl, že v současné 
době je nereálné vybudovat v Rychnově n. K. nové pracoviště PZS. KHK se potýká 
s problémem naplnit potřebnou kapacitu lékařů v krajských nemocnicích, zajistit dalšího lékaře 
pro PZS je téměř nemožné. A to i přesto, že na jednom z příštích jednání RK a ZK bude 
předložen návrh na narovnání mezd nejenom zaměstnancům nemocnic, ale také PZS. Dále 
zmínil návrh PČR využít pro potřeby PZS nemocnici v Rychnově n. K., s tím však nesouhlasí. 
 
Diskuse: MUDr. Mašek, p. Balcárek, Ing. Bášová, Ing. Cabicar, plk. JUDr. Fulka, Ing. Sobotka, 
MUDr. Seneta, Mgr. Lejsek, p. Šubrt 
 
V rámci diskuse bylo prezentováno několik návrhů: změna vyhlášky k odbornosti personálu 
PZS, která by částečně řešila nedostatek zaměstnanců PZS; zřízení jednoho pokoje v rámci 
Fakultní nemocnice, na odd. urgentního příjmu, s využitím pro potřeby umístění podnapilých 
osob (zohledněny přidružené diagnózy, jako např. cukrovka nebo úraz), poukázáno na to, že 
úhrada by mohla jít zčásti od zdravotních pojišťoven právě na přidružené diagnózy, ostatní 
náklady by FN kompenzoval Královéhradecký kraj, s tím však FN nesouhlasí; návrh na podílení 
se firmy Škoda Auto a. s. na provozování nové PZS, která by byla zřízena v Rychnově n. K., 
případně, aby se v nemocnici v Rychnově n. K., v nově vznikajícím pavilonu, vyčlenil jeden 
pokoj (upravený dle potřeb PZS), na který by firma Škoda Auto a. s. přispívala (vyčleněný pokoj 
by PZS využívala pouze ve výjimečných případech, např. v době festivalů nebo jiných 
plánovaných kulturních či sportovních akcí, mimo tyty dny by pokoj sloužil pro potřeby 
urgentního příjmu), navrženo zahájit jednání s firmou, nutné však nejprve projednat s vedením 
nemocnice. Zmíněno, že jiné nemocnice suplují PZS standardně. Ať již se jedná o nemocnice  
v Jičíně, Trutnově nebo Náchodě.  
 
MUDr. Mašek navrhne na jednání Výboru pro zdravotnictví PS sestavení pracovní skupiny, 
která by se problematikou PZS zabývala. Dále bude svoláno jednání za účasti PČR, ZZS  
a ředitelů nemocnic k otázce PZS – pokojů zřízených v rámci urgentního oddělení. Ing. Bášová 
požádá ředitele PZS o statistiku jejího využití, ze které bude patrný datum a počet osob, které 
v tento den PZS přijala. Měla by být také nastavena jasná pravidla pro přijetí do PZS (např. 
množství alkoholu v krvi). Ze strany PČR je snaha o urychlení předání podnapilých, to však není 
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možné, příslušníci státní nebo městské policie musí být u celého procesu uložení klientů PZS 
přítomni a asistovat. 
 
V rámci diskuse také navrženo, aby se organizátoři festivalů a dalších kulturních nebo 
sportovních akcí na zajištění podnapilých podíleli, buď finančně, nebo zajištěním prostor  
a kompetentních osob potřebných pro umístění klientů, které si podnapilost na těchto akcích 
přivodí (legislativně není možné a ekonomicky není zajímavé). 
 
Diskuse uzavřena s tím, že zřízení nové PZS mimo areál nemocnice je nereálné. Dále se bude 
v rámci KHK pracovat s návrhem na vyhrazení prostor v nemocnici Rychnov n. K. na odd. 
urgentního příjmu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
2. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/9/44/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

informaci o současném stavu Protialkoholní záchytné stanice KHK 
II. doporučuje 
       gestorovi pro oblast zdravotnictví zabývat se podněty z diskuse 
 
 
K bodu 4 
Poskytnutí dotací na individuální účel   
 
Mgr. Kamenický seznámil s projednávanými žádostmi o poskytnutí dotací na individuální účel. 
V souladu s Usnesením VB/7/37/2017 se projednaly tyto žádosti: HZS KHK – Modernizace 
technického zařízení (požadavek 1.200 tis. Kč), HZS KHK – Pořízení velitelských automobilů 
(požadavek 4.100 tis. Kč), HZS KHK – Pořízení automobilů s právem přednosti v jízdě 
(požadavek 3.100 tis. Kč), Obec Velký Vřešťov – Nákup AED (požadavek 53 tis. Kč), HZS 
KHK – Zabezpečení ochranných nápojů a stravování při společných zásazích s JSDH 
(požadavek 100 tis. Kč). Žádosti byly projednány RK dne 05.03.2018 s tím, že se k nim RK dne 
19.03.2018 vrátí a učiní výsledné rozhodnutí.  
 
Diskuse: Ing. Sobotka, Ing. Pejšek, MUDr. Mašek, Mgr. Kamenický, p. Podal, p. Šubrt, plk. 
JUDr. Fulka, Ing. Kostelníček, Ing. Kubát, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. 
 
V rámci diskuse bylo navrženo doporučit Zastupitelstvu KHK schválit poskytnutí dotací na 
individuální účely na tyto žádosti: HZS KHK – Pořízení automobilů s právem přednosti v jízdě, 
Obec Velký Všešťov – Nákup AED a HZS – Zabezpečení ochranných nápojů a stravování… .  
Dále bylo navrženo nedoporučit Zastupitelstvu KHK schválit poskytnutí dotací na individuální 
účely na žádost: HZS KHK – Pořízení velitelských automobilů.  
K  žádosti HZS - Modernizace technického zařízení je navrženo doporučit Zastupitelstvu KHK 
rozhodnutí o schválení/neschválení odložit. Ing. Pejšek upřesnil, že funkční agregát je na 
pracovišti krizového štábu k dispozici, je však zastaralý.  
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Členové výboru se dohodli, že příští jednání výboru dne 09.04.2018 bude pojato jako výjezdní, 
s cílem získat bližší informace ke stávajícímu záložnímu zdroji, aby rozhodnutí členů výboru 
bylo podloženo konkrétnějšími informacemi. Ing. Pejšek požádá o zaslání bližší specifikace 
záložního zdroje tak, aby tyto údaje byly na příštím jednání výboru k dispozici. 
 
3. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/9/45/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. projednal 

předložené žádosti o poskytnutí dotací na individuální účely od žadatelů: HZS KHK, 
Obec Velký Vřešťov 

II. doporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální  
účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci I. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2018, na tyto projekty: Pořízení automobilů s právem 
přednosti v jízdě, Nákup AED, Zabezpečení ochranných nápojů a stravování při 
společných zásazích s JSDH 

III. nedoporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální  
účely na projekt Pořízení velitelských automobilů 

IV. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje odložit rozhodnutí ve věci projektu Modernizace 
technického zařízení (vytvoření plnohodnotného záložního pracoviště pro činnost 
krizového štábu KHK) s tím, že bude vyžádána bližší specifikace záložního zdroje a 
hledáno ekonomicky výhodnější řešení 

  
 

 
 
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 policie. Zmínil připravenost policie na 
sportovní akce, jakými jsou hokejové nebo fotbalové zápasy, stále jsou aktuální nábory nových 
příslušníků. Na to reagoval Ing. Kostelníček poděkováním za zásah policie v souvislosti s jeho 
osobní zkušeností. 
 
Ředitel ZZS KHK MUDr. Seneta zmínil výjezdy ZZS KHK k případům, kdy se bruslaři propadli 
málo zamrzlým ledem na vodních nádržích, a spolupráci při těchto akcích s HZS KHK. 
 
Ředitel HZS KHK brig. gen. Ing. Mencl se jednání výboru bezpečnostního neúčastnil. 
 
Ing. Pejšek, vedoucí odd. krizového řízení, informoval o jednání BRK, které se uskutečnilo 
07.03.2018, a připojil informaci o přípravě podkladů pro ORP, jehož součástí bude ucelený 
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přehled a metodika k mostním provizoriím. Dále hovořil o plánované personální změně na odd. 
krizového řízení. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
4. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/9/46/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK) a odd. krizového řízení 
 
 
K bodu 6 
Záslužné medaile Královéhradeckého kraje 
 
Ing. Sobotka přednesl návrh na udělení Záslužných medailí Královéhradeckého kraje. Doplnil jej 
Ing. Pejšek, který s odkazem na Zásady ZK pro udělování medailí, návrh okomentoval. Jedná se 
o ocenění, které se uděluje FO nebo kolektivům, které se výrazně zasloužili o rozvoj a propagaci 
IZS nebo se významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události. O udělení 
ocenění rozhoduje na návrh představitelů základních složek IZS, po projednání Radou KHK, 
Zastupitelstvo KHK. Z důvodu zachování prestiže ocenění je každoročně navrhováno do  
5 medailí v každém stupni. Za odd. krizové řízení je u příležitosti odchodu do důchodu, za 
dlouholetou aktivní spolupráci se složkami IZS a zásluhy o jejich rozvoj, navržen pan Marian 
Zapalač.  
 
Diskuse: Ing. Kostelníček, Ing. Pejšek, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Mgr. Lejsek, plk. 
JUDr. Fulka, Ing. Sobotka 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
5. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VB/9/47/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. projednal 

návrh nominací na udělení Záslužné medaile Královéhradeckého kraje 
II. souhlasí 

s udělením Záslužných medailí Královéhradeckého kraje dle návrhu 
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K bodu 7 
Branná výchova na středních školách – vyhodnocení požárního cvičení 
 
Dne 12.03.2018 se uskutečnilo požární cvičení na VOŠ a SŠ zdravotnické. Termín cvičení byl 
stanoven po domluvě s paní ředitelkou školy a členy výboru, kteří byli nominováni jako 
pozorovatelé. Odbor školství vyslal ze svých řad Mgr. Odla, odd. středního a speciálního 
vzdělání. Za výbor bezpečnostní se zúčastnili MUDr. Mašek, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., Ing. 
Šváb a pan Slezák. Vyhodnocení cvičení se ujal JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. Škola 
požární cvičení pořádá pravidelně, Evakuační plán má vypracovaný, vlastní cvičná evakuace 
proběhla úspěšně, zjištěny pouze drobné nedostatky. Pozorovatelé se dohodli, že bude odborem 
školství (zajistí Mgr. Odl) na všechny školy zřízené krajem distribuován dotazník, zda škola 
pořádá cvičení k evakuaci osob nebo obraně před aktivním střelcem, či zda má škola zájem  
o uspořádání odborné přednášky zaměřené k tomuto tématu nebo jinou spolupráci s odborníky 
na bezpečnost, např. při uspořádání vlastního cvičení. Navrženo, aby předseda výboru Ing. 
Sobotka podal na zasedání ZK informaci o vyhodnocení uskutečněného požárního cvičení, 
ředitelce školy paní PaedDr. Lamichové bude zasláno poděkování za spolupráci při jeho 
uspořádání. Na květnové jednání výboru bude přizván gestor pro oblast školství paní Mgr. 
Berdychová a vedoucí odboru školství paní PaedDr. Stuchlíková.  
 
Diskuse: Mgr. Lejsek, Ing. Pejšek, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., Ing. Sobotka, Ing. 
Kostelníček, plk. JUDr. Fulka, p. Podal, p. Šubrt  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
6. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/9/48/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí  

informaci o vyhodnocení požárního cvičení 
II. doporučuje  

gestorovi pro oblast školství zajistit distribuci dotazníku zaměřeného na  
 problematiku bezpečnosti žáků škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 
 
 
 
K bodu 8 
Různé 
 
1/ Společné jednání komise pro lidská práva, výboru bezpečnostního a výboru pro  
    hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti dne 07.02.2018 
    Za výbor bezpečnostní byl na jednání nominován Ing. Sobotka. Projednávanými tématy byla  
    PZ Kvasiny a problematika cizinců. Byla zde mimo jiné představena činnost Koordinačního 
    centra pro cizince v PZ Kvasiny. Dále byla přednesena informace o aktuální bezpečnostní  
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    situaci v Kvasinách.  
 

2/ Novela Zk. o střelných zbraních a střelivu 
    Předána krátká informace k novele zákona v souvislosti s harmonizací práva EU a ČR. 
 
3/ Migrační politika 
    ČR setrvává na svém postoji a odmítá kvóty na přijímání uprchlíků. Je snaha o změnu   
    směrnice EU, v opačném případě je zde hrozba udělení sankce za neuznání kvót  
    a stanovena fixní částka za každý den, kdy nebude přerozdělení běženců akceptováno.  

 
    Diskuse: Ing. Sobotka, Mgr. Lejsek, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
K bodu 9 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným členům za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 16.15 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru bude výjezdní a uskuteční se dne 09.04.2018 ve Dvoře Králové n. L., 
stanice HZS KHK. 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 
 

 


