KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise Rady Karlovarského
kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje

USNESENÍ
z 29. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje
(dále jen „Komise“)
konaného dne 4. 11. 2019 ve 14:00 hod.,
místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje (zasedací místnost č. 218 A)

Přítomni:

Karla Maříková, PhDr. Zdeněk Soukup, Karel Vít (příchod 14:11 hod.), Ing. Kamil
Řezníček, Renata Oulehlová (příchod 14:13 hod.), Mgr. Jindřich Čermák, Martin Mareš,
DiS., Věra Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec, Petr Kvasnička (odchod 14:43 hod.)

Omluveni: Bc. Ladislav Zapf, DiS., Bc. Pavel Čekan
Ostatní zúčastnění: Mgr. Roman Sviták - vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK
plk. Mgr. Petr Macháček - ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje
MUDr. Jiří Smetana - ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského
kraje

Jednání Komise zahájila ve 14:00 hod. a ukončila v 15:35 hod. předsedkyně komise p. Karla
Maříková.
1)

Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů

2)

Kontrola usnesení

3)

Personální stav na ZZS KVK a nadužívání ZZS

4)

Roční zpráva Policie ČR – KŘP Karlovarského kraje za rok 2018

5)

Plán práce Komise na rok 2020

6)

Termíny zasedání Komise v roce 2020

7)

Různé
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1. a) Úvod, seznámení s programem
Předsedkyně Komise p. Karla Maříková zahájila jednání, přivítala přítomné členy a hosty a poté
nechala hlasovat o programu jednání:
HLASOVÁNÍ:

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 90/11/19
Komise schvaluje navržený program jednání.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. b) Souhlas s přítomností přizvaných hostů (viz záhlaví tohoto dokumentu) po dobu
jednání Komise
HLASOVÁNÍ:

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 91/11/19
Komise souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli přítomni hosté uvedeni v záhlaví tohoto
dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Kontrola usnesení
Usnesení č. KB 82/09/19, kterým Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti
kraje doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout panu Rudolfovi Kovaříkovi finanční dar
za rok 2019 ve výši 50 000 Kč za jeho teritoriální meteorologické předpovědi pro složky IZS
a spolupráci s Karlovarským krajem v oblasti předpovědi počasí.
Materiál obsahující toto usnesení byl předložen poradě vedení Karlovarského kraje k projednání dne
14. 10. 2019, která souhlasila s poskytnutím finančního daru v maximální výši 20 000 Kč. Rada
Karlovarského kraje projednávala materiál dne 4. 11. 2019. Jelikož se jednání RKK konalo v totožný
den jako zasedání Komise a oficiální závěry ze zasedání RKK nebyly ještě známy, budou s nimi
členové Komise seznámeni na následujícím zasedání.
Usnesení č. KB 86/10/19, kterým Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti
kraje doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu kraje Asociaci
Záchranný kruh ve výši 600 000 Kč na projekt „Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce
2020 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“.
Další zpracování a případné schvalovací procesy této žádosti o dotaci budou probíhat až po schválení
rozpočtu na rok 2020.
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Usnesení č. KB 87/10/19, kterým Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti
kraje doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu kraje Asociaci
Záchranný kruh ve výši 400 000 Kč na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů v roce
2020“.
Další zpracování a případné schvalovací procesy této žádosti o dotaci budou probíhat až po schválení
rozpočtu na rok 2020.
Usnesení č. KB 88/10/19, kterým Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti
kraje doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci Hasičskému záchrannému
sboru Karlovarského kraje ve výši 5 400 000 Kč k zabezpečení jeho potřeb v roce 2020.
Další zpracování a případné schvalovací procesy této žádosti o dotaci budou probíhat až po schválení
rozpočtu na rok 2020.
Bez usnesení.

3) Personální stav na ZZS KVK a nadužívání ZZS
K tomuto bodu hovořil MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského
kraje.
Personál na ZZS KVK je z nejrůznějších příčin poměrně často obměňován (mnoho současných
zaměstnanců začíná dosahovat důchodového věku, odchod za hranice za lepšími plat.
podmínkami…), nicméně vesměs se daří obsazovat všechny pozice.
Do budoucna budou jednoznačně přibývat problémy s nedostatkem lékařů ve výjezdových skupinách
zdravotnických záchranných služeb.
Je třeba zvážit a zamyslet se zda za každou cenu trvat na, do budoucna za stejných podmínek stejně
těžko udržitelném, systému výjezdových skupin zdravotnických záchranných služeb s přítomností
lékařů, či zda se spíše neubírat cestou jiných možných řešení.
p. Vít příchod 14:11 hod.
p. Oulehlová příchod 14:13 hod.
Karlovarský kraj je na 1. místě v počtu výjezdů ZZS v poměru na počet obyvatel kraje, nicméně nikdo
nedokáže vytyčit jasné hranice mezi užíváním, nadužíváním a zneužíváním ZZS.
Možných příčin pro vytočení tísňového čísla 155 i v těch, z obecného pohledu, nezávažných
případech, může být hned několik:
- dostupnost ZZS (zdarma, rychle, kdykoli, kdekoli)
- není zajištěna primární péče
- nedostatečně zajištěna lékařská pohotovostní služba
- omezená otevírací doba lékáren
- „předůkladná“ prevence
- nedůvěra v instituce
- ad.
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Efektivním řešením nebude ani plošné zpoplatnění služeb ZZS, či pokutování zneužití. Ke zlepšení
situace by v každém případě prospěl stav, kdy by zdravotní pojištění uzavíral pojištěnec se zdravotní
pojišťovnou, nikoliv poskytovatel zdravotní péče (pojišťovna by následně mohla sankcionovat
chování pojištěnců).
p. Kvasnička odchod 14:43 hod.
Bez usnesení.

4) Roční zpráva Policie ČR – KŘP Karlovarského kraje za rok 2018
K tomuto bodu hovořil plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje.
Kriminalita v Karlovarském kraji za rok 2018 vzhledem k předchozímu roku 2017 poklesla a to
na 5 034 trestných činů. Nejvíce skutků bylo spácháno v teritoriu územního odboru Karlovy Vary,
méně v Chebu a nejméně v Sokolově.
Za rok 2018 byl evidován pokles násilné kriminality, zejména loupeží. Dále byl zaznamenán pokles
u některých oblastí majetkové trestné činnosti, například krádeží prostých.
Nárůst byl zaznamenán u mravnostních deliktů především v prostoru sociálních sítí. Tyto skutky
mnohdy bývají těžko objasnitelné.
V oblasti přestupků byl oproti předchozímu období evidován nárůst přestupků proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití, proti majetku, i v oblasti BESIP. Naopak pokles byl zaznamenán
v oblasti alkoholu a toxikomanie.
V oblasti dopravní nehodovosti jsou data za rok 2018 více méně srovnatelná s přechozím sledovaným
obdobím.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje realizuje řadu preventivních programů, jak na úseku
BESIP, tak v jiných oblastech kriminality.
Problémem jsou mnohdy výrazné trvající podstavy příslušníků policie.
Bez usnesení.
5) Plán práce Komise na rok 2020
Náměty a typy pro jednání, aktuální bezpečnostní problémy potřebné k projednání, či vhodná místa
pro zasedání Komise budou její členové zasílat na e-mail paní předsedkyni Komise, případně
zapisovatelce.
Z výše zmíněného bude následně zpracován Plán práce Komise na rok 2020.
Bez usnesení.
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6) Termíny zasedání Komise v roce 2020
Paní předsedkyně Komise navrhla následující termíny pro zasedání Komise v 1. polovině roku 2020.
Jedná se vždy o pondělí od 14:00 hodin.
-

13. 1. 2020
3. 2. 2020
2. 3. 2020
6. 4. 2020
4. 5. 2020
8. 6. 2020

HLASOVÁNÍ:

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 92/11/19
Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje souhlasí s navrženými termíny
(13. 1., 3. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 8. 6. vždy od 14:00 hod.) pro zasedání Komise v 1. polovině roku 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Různé


Příští zasedání Komise (9. 12. 2019) se bude konat v prostorách nové „krizové místnosti“
v budově HZS KVK

Bez usnesení.
Ing. Tereza Pásková
zapisovatelka
Karla Maříková v. r.
předsedkyně Komise pro řešení otázek
bezpečnosti kraje
V Karlových Varech, 15. 11. 2019
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