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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 

 
 

USNESENÍ  

z 13. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen Komise) 

konané dne 05. 03. 2018 v 15.00 hod., místo konání: v zasedací místnosti Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje, p.o. 

 

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec, Věra Maříková, Karel Vít, Martin Mareš,  DiS., 

Iva Kalátová, Mgr. Jindřich Čermák, Petr Kvasnička, Bc. Pavel Čekan, 

 

Omluveni:   Ing. Pavel Paprsek, Mgr. Petr Kubis, JUDr. Manfred Kraus 

 

Nepřítomni: PhDr. Zdeněk Soukup, Ing. Kamil Řezníček 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje (dále jen „ORR“), Mgr. Miloš Kukačka, DiS., vedoucí úseku 

nelékařských zdravotnických profesí Zdravotnické záchranné služby KK, p.o. (dále 

jen „ZZS“) 

                                   

 

 

Jednání komise zahájila v 15.00 a ukončila v 16:30 předsedkyně komise Karla Maříková. 

 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 

3) Kontrola usnesení 

4) Různé 

5) Návštěva pracoviště krizové připravenosti ZZS 
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1. a) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů  

 

Předsedkyně Komise p. Karla Maříková zahájila jednání Komise, přivítala přítomné hosty a členy  

a poté nechala hlasovat o programu jednání: 

                                                                                     

 

HLASOVÁNÍ:                pro: 9 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 12/03/18 

 

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 13/03/18 

 

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

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“ 

 

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

 

2) Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 

 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí ORR, představil přítomným členům „Program rozvoje 

Karlovarského kraje 2014-2020“ (dále jen „PRKK“), což je základní programový dokument kraje, 

který určuje záměry kraje ve sféře regionálního rozvoje. ORR je koordinátorem tohoto dokumentu, 

je zodpovědný za monitorování průběhu realizace PRKK a za hodnocení jeho výsledků.  

Ve stanovených intervalech byla v roce 2016 předložena k projednání jak Monitorovací zpráva  

za období 2014 a 2015 ke zhodnocení naplňování PRKK z pohledu plnění indikátorů, tak rovněž 

zpráva o průběžné Evaluaci PRKK 2014-2020, která hodnotila dosažené cíle a poskytla doporučení 

pro další řízení programu i směřování jeho opatření.  

Evaluační i Monitorovací zpráva byly projednány s garanty a následně v Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje dne 7.4.2016 (viz usnesení ZK 120/04/16), které vzalo zprávy na vědomí  

a pověřilo ORR aktualizací PRKK dle závěrů a doporučení evaluátora (podle dílčích částí PRKK).  

 

Aktualizace PRKK byla provedena na přelomu let 2016 / 2017. V jejím rámci došlo k aktualizaci 

„Analýzy rozvojových charakteristik a potencionálu Karlovarského kraje“, na jejímž základě byl 

vydefinován soubor problémů včetně jejich příčin a důsledků, které mimo jiné slouží k priorizaci  

a vizualizaci problémů. Prostřednictvím těchto stromů došlo k popisu identifikovaných problémů  

a nalezení vzájemných vazeb, příčin a důsledků, které jednotlivé problémy podmiňují. Vedoucí ORR 

vysvětlil přítomných způsob použití analytické metody, sloužící ke zpřesnění a popsání problémů, 

vytváření tzv. „Stromů problémů“ a následně „Stromů cílů“.  

 

Na základě dopracované „Analýzy rozvojových charakteristik a potencionálu Karlovarského 

kraje“ byla aktualizována „Strategická část“. Bylo navrženo zachovat šest prioritních oblastí a zrušit 

členění Prioritní oblasti 1 – Konkurenceschopnost na tři pilíře. Následně byla provedena úprava, 
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redukce a rozšíření původních specifických cílů, priorit a opatření strategické části PRKK na období 

2014–2020. Ke stanoveným specifickým cílům byla zcela nově nastavena indikátorová soustava  

pro měření úspěšnosti naplňování PRKK. Současně byla zpracována implementace PRKK s důrazem 

na rozpracování rolí jednotlivých aktérů PRKK a způsob provádění aktualizace PRKK.  

 

Ing. arch. Musil se detailněji zmínil o jedné z prioritních oblastí „Strategické části“, označovanou 

jako „Veřejná správa a systém řízení bezpečnosti“. Upozornil zejména na specifický cíl 6.3 – Systém 

řízení bezpečnosti, který obsahuje problematiku jednak faktického nastavení systému řízení 

bezpečnosti jako celku a dále pak zahrnuje oblast rozvoje infrastruktury a materiální vybavenosti 

konkrétních subjektů působících v rámci systému, zejména tedy dílčích složek Integrovaného 

záchranného systému. Podrobněji se pak věnoval jednotlivým opatřením, tj.:  

- Opatření 6.3.1. Zajištění a optimalizace fungování systému řízení bezpečnosti 

- Opatření 6.3.2  Zajištění adekvátní infrastrukturní a materiální vybavenosti bezpečnostního systému 

- Opatření 6.3.3. Zajištění informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblastech 

ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku 

- Opatření 6.3.4 Zajištění kyberbezpečnosti 

- Opatření 6.3.5 Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (sem patří např. i nákup 

dětských hřišť) 

 

Ing. arch. Musil upozornil přítomné, že je možné se s dokumentem blíže seznámit na webu kraje.  

 

Vzhledem k tomu, že PRKK je vytvářen a aktualizován v souladu s platnou legislativou, je třeba také 

aktualizaci PRKK předložit k projednání rozhodným orgánům kraje s návrhem na schválení 

zastupitelstvem kraje.  

 

 

HLASOVÁNÍ:                pro: 9 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 14/03/18 

 

Komise 

 Bere na vědomí „Aktualizaci programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020“ 

 Doporučuje Radě Karlovarského kraje odsouhlasit „Aktualizaci Programu Karlovarského 

kraje 2014-2020“ v předloženém znění 

 

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

 

 

3) Kontrola usnesení 

 

Usnesení Komise č. KB 08/02/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

HZS KVK dotaci ve výši 5 800 000,- Kč.  

 

Žádost o dotaci pro HZS KVK projednávala Rada Karlovarského kraje na svém zasedání 5.3.2018, 

tj. k datu kontroly usnesení nebylo ještě rozhodnutí Rady KK známé.  

 

Komise byla také seznámena s tím, že ředitel HZS kraje požádal hejtmanku kraje o provedení změny 

v rozdělení finančních částek na investiční a neinvestiční prostředky, vzhledem k tomu,  

že Zastupitelstvem kraje byla v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018 alokována částka 

 o 1 milion nižší, tj. 4 800 000 Kč.    
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Usnesení Komise č. KB 09/02/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

Asociaci Záchranný kruh dotaci ve výši 400 000,- Kč.  

 

Žádost o dotaci pro Asociaci Záchranný kruh ve výši 400 000,- Kč projednávala Rada Karlovarského 

kraje na svém zasedání 5.3.2018, tj. k datu kontroly usnesení nebylo ještě rozhodnutí Rady KK 

známé.  

 

Usnesení Komise č. KB 10/02/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

Asociaci Záchranný kruh dotaci ve výši 600 000,- Kč.  

 

Žádost o dotaci pro Asociaci Záchranný kruh ve výši 600 000,- Kč projednávala Rada Karlovarského 

kraje na svém zasedání 5.3.2018, tj. k datu kontroly usnesení nebylo ještě rozhodnutí Rady KK 

známé.  

 

Bez usnesení. 

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

 

 

4) Různé 

 

Předsedkyně Komise požádala přítomné členy o akceptaci změny termínu příštího zasedání,  

a to z  9.4.2018 na pondělí 16.4.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno dodatečně, 

pravděpodobně se nebude jednat o výjezdní zasedání.  

 

Všichni přítomní členové vzali změnu na vědomí – bez usnesení. 

 

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

 

 

5) Přednáška Mgr. Miloše Kukačky, DiS., návštěva pracoviště krizové připravenosti ZZS 

 

 

Mgr. Miloš Kukačka, DiS., vedoucí úseku nelékařských zdravotnických profesí ZZS, seznámil 

přítomné členy s tím, jak funguje pracoviště krizové připravenosti (dále jen „PKP“), které musí být 

zřízeno ze zákona a také jaké úkoly jim zákon stanoví. PKP např. připravuje podklady, havarijní  

a krizové plány, poskytuje psychosociální (intervenční) službu pro zaměstnance ZZS (nutné např. 

v případě těžkých případů, rozsáhlých nehod apod.), zajišťuje vzdělávání dalších složek IZS, vysílají 

pracovníky na kurzy (včetně mezinárodních), zajišťují vybavení komunikačními prostředky. 

V současné době je v plánu nákup dvou nových menších „speciálů“ - aut, používaných při 

hromadných neštěstích, jeden by byl umístěn v Karlových Varech, druhý v Chebu. Bylo také pořízeno 

20 ks AED (automatizovaných defibrilátorů) a v plánu je nákup dalších 14-16 ks, tak, aby byla 

pokryta všechna potřebná místa v kraji. Defibrilátory se poskytují např. Policii ČR, Městské policii, 

HZS kraje, Horské službě apod. Tzv. „jednotky AED“ jsou proškoleny, jak defibrilátor v případě 

potřeby použít.  

Mgr. Miloš Kukačka, DiS., informoval dále o typech cvičení, která ZZS provádí nebo na kterých  

se podílí. Jedná se např. o cvičení mimořádné události, kterou provádí 1 x ročně všechny složky IZS. 

V 7/2017 proběhl např. nácvik srážky vlaku v těžko přístupných podmínkách, v 9/2017 se konalo 

mezinárodní cvičení složek IZS a mimořádnou událostí byla nehoda autobusu, cisterny a několika 

osobních aut na obchvatu kolem Chebu. Probíhají také cvičení, při nichž se prověřují postupy 

s pacientem, který je fingovaně postižený vysoce virulentní nákazou. 

Mgr. Miloš Kukačka, DiS. podal také informaci o nově zřízených výjezdových základnách v poslední 

době i o navyšování výjezdových skupin v Karlových Varech a Sokolově. Navyšování výjezdových 
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skupin je nutné zejména z důvodu zvyšování počtu sekundárních transportů (převoz pacientů  

do Plzně, Prahy apod. z důvodu absence speciálních center v našem regionu). Na dotaz předsedkyně 

Komise, zda se daří plnit zákonem stanové dojezdové časy sanitních vozů, odpověděl Mgr. Kukačka, 

že se to daří z cca 95%, zbytek pak spadá do oblastí, zohledněné zákonem (např. z důvodu zvláštních 

klimatických podmínek).  

 

Členové komise absolvovali s Mgr. Milošem Kukačkou, DiS., prohlídku prostor ZZS. 

 

Bez usnesení. 

________________________________________________________________________________ 

    

 

 

Dana Tvrdá                                                                                 

zapisovatelka 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                 p. Karla Maříková, v.r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech, 9. 3. 2018 


