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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 

 
 

USNESENÍ  

z 11. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen Komise) 

konané dne 08. 01. 2018 v 15.00 hod., místo konání: v zasedací místnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.  

 

 

 

Přítomni:  Karla Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec, Věra Maříková, Ing. Kamil Řezníček,  

PhDr. Zdeněk Soukup, Karel Vít, Martin Mareš,  DiS, Mgr. Jindřich Čermák, Petr 

Kvasnička 

 

Omluveni:   Ing. Pavel Paprsek, Bc. Pavel Čekan, Iva Kalátová, Mgr. Petr Kubis 

 

Nepřítomni:   Ø 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Václav Černý - jednatel Letiště Karlovy Vary s.r.o. (dále jen „LKV“); 

Václava Sakáčová, vedoucí pracoviště BD a BEK - LKV; Ing. Jan Rybár - LKV;      

Mgr. Jan Kučera - LKV; JUDr. Manfred Kraus - vedoucí Odboru bezpečnosti  

a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „OBaKŘ“) 

                                   

 

 

Jednání komise zahájila v 15.00 a ukončila v 16:45 předsedkyně komise Karla Maříková. 

 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Kontrola usnesení 

3) Bezpečnost Letiště Karlovy Vary, host Ing. Václav Černý – jednatel LKV,  Mgr. Jan Kučera,  

Ing. Jan Rybár, paní Václava Sakáčová 

4) Plán práce na rok 2018 

5) Termíny na 2018 

6) Různé 

7) Exkurze Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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1. a) Úvod, seznámení s programem  

                Předsedkyně Komise p. Karla Maříková dala  hlasovat o programu jednání: 

                                                                                     

 

HLASOVÁNÍ:                pro: 9 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 01/01/18 

 

Komise schvaluje navržený program jednání. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. b) Souhlas s přítomností přizvaných hostů (viz záhlaví tohoto dokumentu) po dobu   

jednání Komise 
 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 9 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 02/01/18 

 

Komise souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli přítomni hosté uvedení v záhlaví tohoto 

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2) Kontrola usnesení 

 

Usnesení Komise č. KB 03/10/17, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje schválit 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje Vodní záchranné službě ČČK K. Vary – Jesenice 

ve výši 32.704,- Kč na opravu člunu.  

Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 1351/11/17 ze dne 13.11.2017 schválila poskytnutí 

dotace Vodní záchranné službě ČČK K. Vary – Jesenice ve výši 32.704,- Kč na opravu člunu.   

 

Usnesení Komise č. KB 04/10/17, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje schválit 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje 

ve výši 50.000,-Kč na pořízení věcných prostředků pro zabezpečení plnění úkolů v oblasti ochrany 

obyvatel a poskytování humanitární pomoci při mimořádných událostech a krizových stavech. 

Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 1350/11/17 ze dne 13.11.2017 schválila poskytnutí 

dotace Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši 50.000,- Kč. 

 

Bez usnesení. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3) Bezpečnost Letiště Karlovy Vary, host Ing. Václav Černý – jednatel Letiště Karlovy 

Vary, s.r.o., paní Václava Sakáčová a zástupci cizinecké policie Mgr. Jan Kučera  

a Ing. Jan Rybár. 

 

Pan Ing. Václav Černý, jednatel Letiště Karlovy Vary s.r.o. seznámil přítomné s realizací projektu na 

zvýšení bezpečnosti na letištích v ČR. Připomněl, že konkrétní a podrobné údaje se nacházejí 

v prezentaci, kterou poskytl členům Komise již pro minulé zasedání. Mgr. Jan Kučera dále podrobněji 
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představil, o která letiště se jedná, vysvětlil, jaké bezpečnostní systémy budou zavedeny a jak budou 

fungovat, které subjekty budou do projektu zapojeny a kolik financí uvolní na tento projekt Vláda. 

Detaily a konkrétní údaje naleznou členové Komise v prezentaci Ing. Václava Černého, jednatele 

LKV. 

 

Členy Komise dále zajímalo, zda nové systémy již počítají s nařízením na ochranu osobních údajů 

(tzv. GDPR), které má platit od května 2018. Dle zástupců Letiště Karlovy Vary již probíhají 

přípravné práce i legislativní úpravy, tvorba předpisů apod.  

 

Ing. Václav Černý dále pohovořil o provozu letiště, počtu zaměstnanců, o leteckých linkách a počtu 

letů. Odbaveno bylo cca 20 000 cestujících (10 000 při příletu, 10 000 při odletu). Pravidelně  

2 x týdne se létá Moskva, klienti však přilétají ve velké míře i z jiných destinací a nejedná se pouze 

o linkové lety.  

 

Pan Martin Mareš měl otázku týkající se personálních záležitostí, dostatečného počtu pracovníků 

cizinecké policie, k tomuto tématu se vyjádřil Mgr. Kučera.  

 

PhDr. Zdeněk Soukup se dotázal zástupců Letiště Karlovy Vary s.r.o. na jeho zabezpečení proti 

islamistům, Mgr. Kučera vysvětlil, jak je to v současné době nastaveno a které služby při tom úzce 

spolupracují. 

 

Ing. Zdeněk Míkovec položil dotaz, zda se uvažuje o karlovarském letišti jako o záložním vojenském 

letišti. Dotaz zodpověděl Mgr. Kučera.  

 

Bez usnesení. 

 

 _____________________________________________________________________________ 
 

 

4) Plán práce na rok 2018 

 

Předsedkyně Komise se dotázala členů Komise, zda k Návrhu plánu práce na rok 2018, kterým jim 

rozeslala e-mailem, mají nějaké připomínky či doplňující body. Nebylo tomu tak, proto předsedkyně 

nechala o návrhu hlasovat.   

 

 

HLASOVÁNÍ:                    pro: 9 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 03/01/18 

 

Komise se seznámila a následně schválila Plán práce Komise RKK pro řešení otázek bezpečnosti 

kraje pro rok 2018. Komise dále dává na vědomí, že schválené body jednání mohou být v průběhu 

roku doplňovány či měněny. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5) Termíny na 2018 

 

Předsedkyně Komise navrhla přítomným členům termíny zasedání v roce 2018 vždy v pondělí  

od 15:00 hod, navrženy byly zároveň konkrétní termíny pro první pololetí roku 2018. 
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HLASOVÁNÍ:                    pro: 9 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 04/01/18 

 

Komise se seznámila a následně schválila termíny zasedání Komise RKK pro řešení otázek bezpeč-

nosti kraje pro první pololetí roku 2018.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

6) Různé  
 

V diskuzi k tomuto bodu se PhDr. Zdeněk Soukup znovu vrátil k problematice zřízení nové 

monitorovací stanice, k nedoporučujícímu stanovisku Odbor životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „OŽP“), k tomu, proč nebyl OBaKŘ zpracován 

materiál pro jednání Rady KK a požádal JUDr. Manfreda Krause o vysvětlení. Ten vysvětlil, že 

kompetentní z hlediska odbornosti byl v této záležitosti OŽP a že mu není známo, z jakého důvodu 

nepředložil OŽP materiál pro jednání Rady KK. Předsedkyně komise navrhla další projednání této 

záležitosti s tím, aby na příští zasedání komise byla pozvána vedoucí OŽP. 

 

Bez usnesení. 

________________________________________________________________________________    

 

 

7) Exkurze v prostorách LKV 

 

Členové komise absolvovali se zástupci LKV prohlídku jeho prostor. 

 

Bez usnesení. 

________________________________________________________________________________ 

    

 Dana Tvrdá                                                                                 

zapisovatelka 

 

 

                                                                                                 p. Karla Maříková, v.r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje  

 

 

 

 

 

V Karlových Varech, 14. 01. 2018 


