Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2018
konaného dne 11. 10. 2018
Přítomni:
1. Martinec Tomáš (předseda)

6. Skalník Miroslav

2. Jágrik Miroslav

7. Maslák Pavel

3. Kůrka Bohuslav

8. Holub Antonín

4. Rejtar Jaromír

9. Slámečka Jan (místopředseda)

5. Bártová Martina

10. Nevoral Marek

Nepřítomni (omluveni):
1. Musílek Karel

4. Bradáč Antonín

2. Pavlík Josef

5. Blaško Hynek

3. Sedmidubský Ladislav

6. Murárik Jan (tajemník)

Hosté:
1. Pohanová Andrea (OSH)

3. Němec Jiří (HZS KV)

2. Filová Vladislava (ZZS KV)

4. Nerudová Michaela (KřpkV)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu, (Mgr. Tomáš Martinec);
1. Statistika výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí 2018; (Ing. Vladislava Filová, ředitelka
ZZS Kraje Vysočina);
2. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2018; (brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek
ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina);
3. Projednání Roční zprávy o stavu požární ochrany v Kraji Vysočina za rok 2017, (Mgr. Jiří
Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina);
4. Realizace Programu prevence kriminality na rok 2018, (Ing. Jan Murárik, Mgr. Andrea
Pohanová);
5. Ochrana měkkých cílů, (Ing. Jan Murárik);
6. Diskuse, různé;
Závěr
Zahájení jednání, schválení programu
Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 10 hlasy schválen.
1. Statistika výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí 2018
Vladislava Filová okomentovala podkladový materiál. Zdravotnická záchranná služba Kraje
Vysočina, příspěvková organizace (dále jen „ZZS KV“) poskytuje přednemocniční neodkladnou
péči na území Kraje Vysočina. Síť výjezdových základen tvoří celkem 21 míst. Pokrytí kraje
nepřetržitě zajištuje svojí činností v denní dobu tj. od 7-19 hod. 29 výjezdových skupin (z toho
8 RLP,16 RZP, 4 RV, 1 LZS) a v noci tj. od 19-7 hod. 28 výjezdových skupin (z toho 4 RLP, 18
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RZP, 6 RV). Z analýzy vyplynulo, že se na území Kraje Vysočina vyskytují obce, jejichž území
není dosažitelné z nejbližší výjezdové základny do 20 minut. Jedná se o obce Chlumětín a
Svratka. Na základě toho byla dne 15. 5. 2013 uzavřena mezi Krajem Vysočina a Pardubickým
krajem Mezikrajská smlouva o poskytování zdravotnické záchranné služby na území obce
Chlumětín a Svratka.
2. Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2018
Michaela Nerudová omluvila ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Mgr. Miloše
Trojánka, a to z důvodu pracovního jednání. Seznámila členy s bezpečnostní situací na území
kraje za 1. pololetí roku 2018. Jedním z úkolů k připravenosti PČR k činnosti v IZS je podle
zákona o IZS příprava na mimořádné události formou cvičení složek IZS. Pro rok 2018 bylo
naplánováno 5 taktických cvičení. Během prvního pololetí 2018 došlo k nárůstu počtu volání na
linku 158, čímž došlo i k nárůstu počtu nasazení sil a prostředků ke konkrétním událostem.
V roce 2018 se podařilo snížit průměrný dojezdový čas. U majetkové kriminality z dlouhodobého
hlediska je nejvyšší objasněnost, a to i díky zavedení zákona o výkupu za hotové ve sběrnách a
také dobrému působení v odhalování na poli toxi kriminality.
3. Projednání Roční zprávy o stavu požární ochrany v Kraji Vysočina za rok 2017
Jiří Němec okomentoval podkladový materiál. Na zajištění zákonných povinností sboru se podílí
602 příslušníků a 35 občanských zaměstnanců. V roce 2017 zasahovaly jednotky požární
ochrany u 10 129 mimořádných událostí. V rámci výkonu státního požárního dozoru bylo v roce
2017 v Kraji Vysočina provedeno celkem 859 kontrolních akcí a 12 kontrol v památkově
chráněných objektech. Nejvýznamnější vnitrostátní akce bylo cvičení ZÓNA 2017, cvičení
určené k prověření vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny DUKOVANY.
4. Realizace Programu prevence kriminality na rok 2018
Andrea Pohanová okomentovala podkladový materiál. Program prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2018 (dále jen „Program“) byl vypracován na základě hlavních bezpečnostních
problémů formulovaných ve spolupráci s Policií ČR a na základě Koncepce prevence kriminality
Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020. Dále vycházel ze Strategie prevence kriminality České
republiky na léta 2016 až 2020. Program byl nastaven tak, aby řešil nejožehavější bezpečnostní
problémy zjištěné v roce 2017 a přispěl ke snížení nebo omezení trestné činnosti v Kraji
Vysočina. V roce 2018 Kraj vyhlásil 3 dotační programy (Prevence kriminality, Ochrana
obecního nemovitého majetku, Grantový program Prevence kriminality), které jsou zaměřeny na
hlavní bezpečnostní problémy v kraji. Celková alokace těchto dotačních programů byla 3,1 mil.
Kč, která byla vyčerpána. Kraj se rozhodl podpořit 44 projektů, které jsou zaměřeny, jak situační,
tak i na sociální prevenci. Jeden z hlavních bezpečnostních problémů v Programu Prevence
kriminality 2018 je IT kriminalita a kyberkriminalita. Kraj v roce 2018 podal dvě žádosti o podporu
projektů na Ministerstvo vnitra a požádal o částku 129 000 Kč. Ministerstvo vnitra oba projekty
podpořilo. Z důvodu úprav dotační politiky kraje bude pro rok 2019 vyhlášen pouze jeden
dotační titul „Prevence kriminality“ se stejnou alokací jako pro rok 2018.
5. Ochrana měkkých cílů
Andrea Pohanové okomentovala prezentaci zaměřenou na ochranu měkkých cílů, která bude
zaslána společně se zápisem. Ministerstvo vnitra v roce 2019 poskytne dotace na zabezpečení
škol a školských zařízení a na zabezpečení veřejných prostranství. Bude se jednat o
neinvestiční dotaci. Mezi možné překážky v čerpání dotací patří motivace škol a do zapojení
krajského projektu a motivace a poptávka obcí. Bohuslav Kůrka vznesl dotaz na dotační titul
zaměřen na kyberšikanu. Andrea Pohanová odpověděla, že pro rok 2019 se uvažuje o
programech zaměřených na IT kriminalitu a kyberkriminalitu. O samostatném dotačním titulu
zaměřený na kyberšikanu se zatím neuvažuje. Funguje pracovní skupina zaměřená na
elektronickou bezpečnost.
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6. Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 13. prosince 2018 od 14.00 hodin v hotelu
Gustav Mahler Jihlava, Křížová 4, Jihlava.

Závěr
Tomáš Martinec poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil
jednání.

Mgr. Tomáš Martinec
předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 16. října 2018
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