Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období
výbor pro bezpečnost

ZÁPIS
z neveřejné

44. schůze

výboru pro bezpečnost, která se uskutečnila ve středu dne 18. listopadu 2020 od 15.00 hodin
v místnosti A 108 „Sál státních aktů“ v komplexu budov Sněmovní ul. č. 4 (body 1 až 7)
a v zasedací místnosti C 309 v Atriu (body 8 a 9).

Úvodní poznámka: s ohledem na vyhlášené omezení vstupu do budov Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky bylo jednání výboru veřejnosti nepřístupné s výjimkou osob
disponujících vstupní kartou, parlamentní akreditací nebo externích osob předem přizvaných
na jednání výboru, jejichž přítomnost byla na jednání výboru nezbytná (opatření vedoucího
kanceláře Poslanecké sněmovny ze dne 10. září 2020).
Přítomní: Jan Bartošek, Josef Bělica, Jan Birke, Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Radek Koten,
Robert Králíček, Jiří Mašek, Zdeněk Ondráček, Vít Rakušan, Pavel Růžička, Petr Sadovský,
František Vácha, Radovan Vích a Pavel Žáček.
Omluveni: Jana Černochová, Marek Novák a Tomáš Vymazal. Poslanec Marek Novák byl
u projednávání bodů 1 až 5 dálkově připojen, hlasování se neúčastnil. Dálkově byl připojen také
ministr vnitra Jan Hamáček, není proto uveden na podpisové listině hostů.
Hosté: jsou uvedení na prezenční listině hostů přiložené k zápisu.
1. Zahájení 44. schůze výboru pro bezpečnost, schválení pořadu jednání.
Schůzi v 15.00 hodin zahájil a řídil předseda výboru R. Koten, ověřovatelem schůze byl
určen místopředseda výboru P. Žáček (hlasování 12/0/0, pro všichni v daném okamžiku
přítomní, tedy Josef Bělica, Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Radek Koten, Robert Králíček, Jiří
Mašek, Zdeněk Ondráček, Pavel Růžička, Petr Sadovský, František Vácha, Radovan Vích
a Pavel Žáček).
R. Koten sdělil, že návrh pořadu je obsažen v upravené pozvánce vydané dne
11. listopadu 2020, která nahradila původní pozvánku rozeslanou dne 10. listopadu 2020. Dále

uvedl, že výbor stále jedná v neveřejném režimu na základě rozhodnutí vedoucího Kanceláře
Poslanecké sněmovny, a že poslanci, kteří jsou připojeni dálkově, nehlasují.
K pořadu uvedenému v upravené pozvánce navrhl Z. Ondráček doplnění schůze o
projednání ST 794 (novela zákona o Hasičském záchranném sboru), odůvodnil to krátkým
časem, který bude projednání této věci vyžadovat. K návrhu pořadu se vyjádřil i P. Žáček. K věci
řekl, že stahuje svůj původní návrh zařadit na jednání bod týkající se v médiích publikované
kritiky BIS a jejího řaditele (název přesněji nespecifikoval) a dodal, že stačí, pokud se plukovník
Koudelka stručně vyjádří v rámci projednávání rozpočtové kapitoly BIS, navrhl ale zařazení
dalšího bodu k návrhu zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice, kde by předpokládal jen
zahájení jednání a pak přerušení do doby, než výbor obdrží z Úřadu vlády požadované
materiály. Zařazení doporučil za bod navrhovaný Z. Ondráčkem.
O návrzích bylo hlasováno takto:
1. Návrh Z. Ondráčka (zařazení projednání ST 794 jako výboru garančního): 12/0/0, pro všichni
v daném okamžiku přítomní - Josef Bělica, Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Radek Koten, Robert
Králíček, Jiří Mašek, Zdeněk Ondráček, Pavel Růžička, Petr Sadovský, František Vácha,
Radovan Vích a Pavel Žáček; návrh byl přijat.
2. Návrh P. Žáčka: 12/0/1, oproti předchozímu hlasování navíc přítomen J. Bartošek, který
hlasoval pro, zdržel se R. Koten; návrh byl přijat.
3. Schválení pořadu jednání jako celku: 13/0/0, pro všichni přítomní – Jan Bartošek Josef
Bělica, Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Radek Koten, Robert Králíček, Jiří Mašek, Zdeněk
Ondráček, Pavel Růžička, Petr Sadovský, František Vácha, Radovan Vích a Pavel Žáček; návrh
byl přijat.
2. Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – kapitola 314 – Ministerstvo vnitra.
Úvodní slovo přednesl formou videokonference ministr vnitra J. Hamáček. Řekl,
že především oceňuje vstřícný přístup Ministerstva financí, které zohlednilo požadavky vznesené
resortem vnitra a navýšilo rozpočet o 3,6 miliardy korun, které budou použity směrem k výkonu
služby Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, dále pak
například k posílení výdajů na zřízení nových dálničních oddělení Policie České republiky či
k vyplácení stabilizačních příspěvků policistům. Rozpočtované výdaje pokrývají základní úkoly
resortu stanovené zákony, usneseními vlády, programovým prohlášením vlády a dalšími
vládními dokumenty. Podrobněji se zmínil o rozpočtem pokrytých investicích, příkladmo uvedl,
že se jedná o:
-

výstavbu obvodních oddělení v Bystřici pod Hostýnem, v Jičíně a ve Velkém Meziříčí,
výstavbu dálničního oddělení Velký Beranov,
novou stanici Hasičského záchranného sboru v Praze 7, Holešovicích,
nový objekt Brno, Hrázní,
výstavbu územního obvodu Chomutov,
budování a zefektivnění nové radiokomunikační sítě IZS,
projekty programu „Digitální Česko“.

Příjmy resortu vnitra budou tedy činit 10,8 miliardy Kč, výdaje 85,6 miliardy Kč.
Závěrem shrnul své vystoupení tím, že navržený rozpočet hodnotí pozitivně.
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Zpravodajskou zprávu přednesl zpravodaj výboru Z. Ondráček. Teze jeho vystoupení
jsou přílohou č. 3 k tištěnému vyhotovení zápisu určenému k archivaci.
V obecné rozpravě vystoupil pouze P. Žáček a připomněl ministru vnitra jeho slib zasílat
členům výboru pro bezpečnost zápisy z ÚKŠ. J. Hamáček odpověděl, že měl za to, že zápisy
výbor pro bezpečnost pravidelně dostává, slíbil okamžité sjednání nápravy.
V podrobné rozpravě přednesl zpravodaj výboru Z. Ondráček návrh usnesení.
Hlasováním 13/0/0 (pro všichni přítomní - Jan Bartošek Josef Bělica, Milan Brázdil, Lukáš
Kolářík, Radek Koten, Robert Králíček, Jiří Mašek, Zdeněk Ondráček, Pavel Růžička, Petr
Sadovský, František Vácha, Radovan Vích a Pavel Žáček) bylo přijato usnesení č. 190.
3. Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb.,
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon
o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., sněmovní tisky 794/0 až
794/4.
Předseda výboru R. Koten jednání uvedl tím, že výbor pro bezpečnost jedná jako výbor
garanční a předal slovo zpravodaji výboru P. Růžičkovi.
P. Růžička stručně rekapituloval, že byly předneseny dva pozměňovací návrhy, první
je součástí usnesení výboru pro bezpečnost – sněmovní tisk 794/3, druhý, který se týká změny
účinnosti návrhu zákona, přednesl on osobně ve 2. čtení v plénu Poslanecké sněmovny. Oba
návrhy jsou pak uvedeny ve sněmovním tisku 794/4, který je základem pro toto jednání. Následně
doporučil, aby se hlasovalo postupně o doporučujícím/nedoporučujícím stanovisku výboru
pro bezpečnost k návrhu A, návrhu B, o návrhu procedury pro 3. čtení v plénu Poslanecké
sněmovny a pak o usnesení jako o celku.
Jednotlivá hlasování proběhla takto:
pozměňovací návrh A: 12/0/1 (pro všichni přítomní uvedení v předchozím hlasování, hlasování
se zdržel P. Žáček); přijato doporučující stanovisko,
pozměňovací návrb B: 12/0/1 (pro všichni přítomní jako v předchozím hlasování, hlasování
se zdržel P. Žáček); přijato doporučující stanovisko,
návrh procedury hlasování pro 3. čtení v Poslanecké sněmovně: 13/0/0, pro všichni přítomní Jan Bartošek Josef Bělica, Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Radek Koten, Robert Králíček, Jiří
Mašek, Zdeněk Ondráček, Pavel Růžička, Petr Sadovský, František Vácha, Radovan Vích
a Pavel Žáček; návrh procedury byl přijat,
návrh usnesení jako celek: 13/0/0, pro všichni přítomní jako u předchozího hlasování.
Posledním uvedeným hlasováním bylo přijato usnesení č. 191.
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4. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona
č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk
966).
Projednání tohoto bodu otevřel předseda výboru R. Koten, ihned po něm procedurálně
navrhl P. Žáček přerušení jednání tak, aby byl vytvořen časový prostor pro prostudování
vyžádaných materiálů před samotným jednáním výboru. K tomu dodal, že seznam požadovaných
materiálů sdělil předsedovi výboru již předem písemně.
Ještě před hlasováním o procedurálním návrhu specifikoval L. Kolářík název
projednávaného bodu s odkazem na návrh zákona, který je sněmovním tiskem 966, a doplnil,
že věc původně inicioval písemnou formou on s požadavkem na přítomnost ministra průmyslu
a obchodu K. Havlíčka a vládního zmocněnce pro jadernou energetiku J. Míla. Z. Ondráček
ještě upřesnil, aby v usnesení o přerušení projednávání nebyla uváděna příští schůze výboru,
ale až okamžik doručení materiálů z Úřadu vlády.
Usnesení k procedurálnímu návrhu formuloval R. Koten. Podle tohoto návrhu bylo
hlasováním 8/0/6 přijato usnesení č. 196.
Hlasování:
pro hlasovali: Jan Bartošek, Radek Koten, Zdeněk Ondráček, Vít Rakušan, Petr Sadovský,
František Vácha, Radovan Vích, Pavel. Žáček,
proti nehlasoval nikdo,
hlasování se zdrželi: Josef Bělica, Jan Birke, Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Robert Králíček, Jiří
Mašek.
Po přijetí tohoto usnesení se ještě mimo pořad projednávání tohoto bodu zeptal
J. Bartošek, co že bude výbor pro bezpečnost dělat, pokud vláda výboru požadované materiály
nedá. Po krátké rozmluvě navrhl Z. Ondráček, aby bylo předsedovi výboru R. Kotenovi uloženo,
aby výbor pravidelně informoval o vývoji v této věci. Návrh byl přijat hlasováním 13/0/1
(pro všichni v daném okamžiku přítomní, zdržel se J. Bělica).
5. Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti, část
Vězeňská služba České republiky.
S úvodním slovem vystoupila ministryně spravedlnosti M. Benešová. Její vystoupení
doplnil náměstek Z. Spousta. Text jejich vystoupení je přílohou č. 4 k tištěnému vyhotovení zápisu
určenému k archivaci. Projednávaný kapitolní sešit je přílohou č. 5 k tištěnému vyhotovení
zápisu určenému k archivaci.
Zpravodajskou zprávu přednesl zpravodaj výboru P. Sadovský. Řekl, že Vězeňské služba
České republiky má pro rok 2021 rozpočtovány výdaje 12 299 milionů Kč, komentoval meziroční
nárůsty – u výdajů na platy a pojistné o 1,63 %, u výdajů na sociální dávky o 16,8 %, zmínil
se také o meziročním poklesu u věcných výdajů a u výdajů na programové financování.
U výsluhových příspěvků je rozpočtován nárůst výdajů o 1,9 % oproti roku 2020
pro očekávaných 65 250 výsluhových příspěvků. Na platy je rozpočtováno 6 023 milionů Kč.
V závěru své zpravodajské zprávy doporučil P. Sadovský výboru pro bezpečnost kapitolní
sešit schválit.
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V obecné rozpravě vystoupil nejprve M. Brázdil k tématice vězeňského zdravotnictví
a nedostatku lékařů ve Vězeňské službě, především se zeptal, zda vedení Vězeňské služby plánuje
zvednutí platu lékařům.
Na otázku nejprve reagovala M. Benešová. Řekla, že mezi odsouzenými je několik lékařů
a ona podporuje, aby byli ve věznicích jako lékaři zaměstnáni. Záležitost je ještě zapotřebí
projednat tak, aby nebyla rozporována státními zástupci.
Na vystoupení M. Brázdila reagoval i g.ř. Vězeňské služby P. Dohnal. Uvedl, že vězeňští
lékaři pracují v těžkých podmínkách, průměrný příjem lékaře u VS ČR nyní činí 80 000 Kč a ani
za tyto prostředky nelze lékaře do Vězeňské služby nalákat. K tomu dodal, že primárně jsou
zapotřebí praktičtí lékaři. Z této situace Vězeňské služba připravuje zaměstnávání vězněných
lékařů a chtějí tuto věc spustit. Nastavena jsou velice přísná kritéria se spoustou omezení,
například nebudou moci předepisovat vězňům úlevy a ani předepisovat psychotropní látky.
Aktuálně jsou podle P. Dohnala vytipováni 4 lékaři a jako příklad místa jejich nasazení má být
například vězeňské COVID centrum v Brně.
K věci se také vyjádřil náměstek ministryně spravedlnosti J. Tejc. Nejprve informoval
výbor o případném využití vojenských zdravotníků pro případ vyčerpání kapacit Vězeňské služby
z důvodu epidemie COVIDu. K tomu dodal, že Vězeňské služba nemá možnost poskytovat služby
na jednotkách intenzivní péče a k tomu dodal, že všichni zúčastnění doufají, že nedojde
k nekontrolovatelnému šíření infekce, zatím se tak podle J. Tejce naštěstí neděje.. Zmínil se také
o tom, že se resort spravedlnosti brání požadavkům zástupce ombudsmanky, která žádá, aby
vězni mohli být při lékařském ošetření bez dozoru příslušníka Vězeňské služby. Tento požadavek
označil J. Tejc za velmi rizikový a uvedl, že zkrátka existují limity, za které nelze jít.
J. Mašek v obecné rozpravě vyjádřil svůj názor, že lehce nadstandardní podmínky
do Vězeňské služby lékaře nedostanou, protože některé specializace jsou nedostatkové v celém
zdravotnictví. Nápad zaměstnávat odsouzené lékaře akceptuje a v této věci se zeptal, v čí gesci
je příslušné rozhodnutí a zda jsou zapotřebí nějaké legislativní úpravy. J. Tejc na tuto otázku
odpověděl, že resort naráží zejména na postoje státních zástupců, jako příklad uvedl kauzu
D. Ratha.
P. Žáček v obecné rozpravě poděkoval ministryni M. Benešové za účast na jednání
výboru. Její osobní účast pak dal do protikladu k dálkovému připojení ministra vnitra za jízdy
z auta, které umožnilo jen formální projednání kapitolního sešitu, v podstatě bez možnosti dotazů
či jakéhokoliv hlubšího rozboru problematiky.
P. Růžička se zeptal g.ř. P. Dohnala na vzpouru vězňů v Bělušicích, především
na náklady spojené s přijatými opatřeními a také se zeptal, zda je nyní již situace v Bělušicích
v pořádku. P. Dohnal k tomuto sdělil, že se jednalo o projevy nekázně a paniky, která byla
způsobena rozšířením informace, že ve věznicích na Moravě jsou propuštění vězni pozitivní
na COVID. Někteří vězni přitom zapalovali matrace a lůžkoviny a vytvářeli ve věznici barikády.
Do věznice byli povolání příslušníci zásahových jednotek, k tvrdému zásahu však nedošlo
a po nočním transportu organizátorů nepokojů do jiných věznic se situace uklidnila. Zásah stál
něco přes 1 milion korun.
Po skončení obecné rozpravy přednesl v podrobné rozpravě zpravodaj výboru
P. Sadovský návrh usnesení. To bylo podle jeho návrhu přijato hlasováním 12/0/0 (pro všichni
přítomní – Jan Bartošek Josef Bělica, Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Radek Koten, Jiří Mašek,
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Zdeněk Ondráček, Vít Rakušan, Pavel Růžička, Petr Sadovský, František Vácha a Pavel Žáček usnesení č. 192.
6. Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – kapitola 378 – Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost.
Se stručným úvodním slovem vystoupil ředitel NÚKIB K. Řehka. Řekl, že NÚKIB
zpracoval v roce 2020 koncepci svého rozvoje, která byla následně schválena vládou
usnesením č. 848 ze dne 17. srpna 2020. Koncepce obsahuje i střednědobý plán fungování
úřadu včetně zdrojového rámce a výhledu do roku 2027. Jde o reálný plánovací dokument.
K tomu ještě uvedl. že NÚKIB investuje v letošním roce (tedy 2020) do rozvoje infrastruktury
(na hardware a i na software) částku 75 milionů Kč. Výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2021
mají činit celkem 428 milionů Kč, z toho
-

54 % jde na platové výdaje včetně příslušenství (jedná se o 231 milionů Kč, navýšení
oproti roku 2020 je dáno navýšením počtu zaměstnanců z 221 na 269,5, půl
pracovního místa je přitom určeno na zajištění předsednictví České republiky v EU ),
31 % (133 milionů Kč, oproti roku 2020 snížení o 5 milionů Kč) na běžné výdaje,
15 % (64 milionů Kč, oproti roku 2020 snížení o 34 milionů Kč) na investiční výdaje
s tím, že některé investiční projekty se přesouvají do dalších let, s odhadovaným
čerpáním především v roce 2023.

Další roky budou podle K. Řehky zhruba kopírovat rok 2021 s očekávaným nárůstem
počtu zaměstnanců, který je v souladu s koncepcí, platové výdaje s příslušenstvím tedy
stoupnou ze 133 milionů Kč na 150 milionů v roce 2022 a až 160 milionů v roce 2023.
Naproti tomu v oblasti kapitálových výdajů se i v příštích letech dá očekávat zřetelné
podfinancování, jedním z důvodů je podle všeho i opatrnost ze strany Ministerstva financí,
NÚKIB totiž v minulých letech ne vždy byl schopen efektivně a přesně čerpat prostředky.
Existuje však příslib Ministerstva financí tyto prostředky podle potřeby dorovnávat.
Závěrem svého úvodního vystoupení hovořil K. Řehka o největším investičním
projektu, kterým je výstavba nové budovy v Brně – Černých Polích, která byla zahájena v roce
2019 architektonickou soutěží, popsal probíhající aktivity, tedy stav v letech 2021 a 2022,
s tím, že v roce 2022 předpokládá vydání stavebního povolení a samotnou výstavbu pak
očekává v letech 2023 až 2026. s celkovými náklady 977 milionů Kč, což si bude žádat
postupné uvolňování prostředků. Nové sídlo na Černých Polích bude určeno pro 310
zaměstnanců.
Kapitolní sešit je přílohou č. 6 k tištěnému vyhotovení zápisu určenému k archivaci.
Zpravodajskou zprávu přednesl zpravodaj výboru V. Rakušan. Text jeho vystoupení
je přílohou č. 7 k tištěnému vyhotovení zápisu určenému k archivaci.
V obecné rozpravě vystoupil nejprve P. Žáček s dotazem, jak probíhá a kdy dojde
ke konečné odluce s Národním bezpečnostním úřadem. K tomu řekl K. Řehka, že odluka
je nyní jednou z jeho priorit, s NBÚ má nyní uzavřen jasný plán pro delimitaci, který obsahuje
-

delimitaci vnějšího systému,
delimitaci vnitřního utajeného systému,
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-

faktickou delimitaci některých zbytkových pracovišť.

Na 100 % bude delimitace podle K. Řehky ukončena v roce 2023, v tomto okamžiku
je celá věc zhruba na polovině cesty.
J. Bartošek v obecné rozpravě uvedl, že rozpočet jej naplňuje optimismem, úspěšné
dokončení výstavby nového sídla NÚKIB si přeje a poděkoval vedení NÚKIB za jeho práci.
Tím byla obecná rozprava ukončena.
V podrobné rozpravě navrhl zpravodaj V. Rakušan usnesení. Po uzavření podrobné
rozpravy bylo hlasováním 14/0/0 (pro všichni přítomní - Jan Bartošek, Josef Bělica, Jan Birke,
Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Radek Koten, Robert Králíček, Jiří Mašek, Zdeněk Ondráček,
Vít Rakušan, Pavel Růžička, Petr Sadovský, František Vácha a Pavel. Žáček) přijato podle
návrhu zpravodaje usnesení č. 194.
7. Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – kapitola 376 – Generální inspekce bezpečnostních
sborů.
S úvodním slovem vystoupil ředitel GIBS R. Dragoun. Inspekce má pro rok 2021
v návrhu rozpočtováno 71 milionů Kč příjmů a 469 milionů Kč výdajů, výdaje jsou oproti
roku 2020 vyšší o 17 milionů Kč z důvodu navýšení plateb na sociální dávky. Požadavek
Ministerstva financí na snižování výdajů byl akceptován omezením běžných provozních
výdajů o 4 miliony Kč, omezeny tak budou nákupy majetku, nejvíce dopravní prostředky
(snížení o 2,8 milionu Kč), dále pak budou sníženy výdaje na opravu a údržbu.
Významnou výdajovou položkou v příštích třech letech (tedy 2021 až 2023) bude podle
R. Dragouna nákup 50 služebních aut, většina současného vozového parku Inspekce je z let
2012 a 2013. Snahou GIBS je pak řešit situaci umístění jednotlivých pracovišť, většina totiž
stále působí v nájmech cizích nemovitostí. V roce 2021 proběhne rekonstrukce objektu v Plzni
(patří Armádě České republiky), aktuálně GIBS získala nový objekt v Praze, který bude
používán pro utajované operace. Závěrem řekl, že v rozpočtových záležitostech se snaží býti
soudní a vycházet z reálných čísel.
Kapitolní sešit je přílohou č. 8 k tištěnému vyhotovení zápisu určenému k archivaci.
Zpravodajskou zprávu přednesl zpravodaj výboru J. Mašek. Text jeho vystoupení
je přílohou č. 9 k tištěnému vyhotovení zápisu určenému k archivaci.
V obecné rozpravě vystoupil nejprve P. Žáček. Zeptal se na aktuální relaci platů
v GIBS ve srovnání s ostatními bezpečnostními sbory, dále se pak zeptal, jak se daří
naplňovat uvolněná místa a jak podle názoru R. Dragouna probíhají nábory do GIBS.
R. Dragoun k těmto otázkám uvedl, že platové relace zhruba odpovídají
celorepublikovým útvarům Policie České republiky, příslušníci GIBS tedy mají zhruba stejně
peněz jako příslušníci v těchto útvarech. Obecně se GIBS snaží kopírovat platové trendy
v jiných bezpečnostních sborech. Cílem Inspekce není enormně přeplácet jiné bezpečnostní
sbory. K tomu uvedl, že příslušníci sloužící 25 až 30 let jsou na vrcholu výsluhových
náležitostí a v případě, že by došlo po letech vyšších nárůstů platů k jejich následnému
snížení, mohlo by to vyvolat vyšší odchody právě těchto příslušníků mimo bezpečnostní sbor.
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K tomu dodal, že odchody příslušníků budou GIBS ve srovnání s jinými bezpečnostními sbory
zatěžovat více, většinu sboru tvoří déle sloužící příslušníci. GIBS je a bude tedy odchody vždy
potencionálně více ohrožena. K náborům řekl, že doba nástupu nových příslušníků se oproti
jiným bezpečnostním sborům prodlužuje o dobu řízení na Národním bezpečnostním úřadu,
neboť je vyžadován stupeň prověření „D“. Nábory dále časově protahuje i skutečnost,
že příslušníci často musejí dodělat svou práci v předchozím působišti, jako příklad uvedl dobu
13 měsíců, kdy GIBS čekala na příchod nového příslušníka.
P. Žáček pak ještě požádal o kvantifikaci úspěšnosti náborů do GIBS. R. Dragoun
k tomu sdělil, že za jeho působení ve funkci přišlo do GIBS 90 nových příslušníků, což
je třetina sboru. Z. Ondráček tuto informaci doplnil tím, že nyní je v Inspekci 20 volných
tabulkových míst, což je ve srovnání s jinými bezpečnostními sbory minimum.
Z. Ondráček se v obecné rozpravě zeptal, zda bylo na GIBS zavedeno vyplácení
stabilizačního příspěvku, který s účinností od 1. 8. 2020 zavedl zákon č. 361/2003 Sb. K tomu
dodal, že vůči stabilizačnímu příplatku nemá žádné výhrady, neboť stabilizační příplatek není
započitatelnou položkou do výsluhových příspěvků. R. Dragoun odpověděl, že o zavedení
stabilizačního příspěvku neuvažují, necítí zatím potřebu, do budoucna jeho ojedinělou
aplikaci ale nevylučuje.
V podrobné rozpravě navrhl zpravodaj J. Mašek usnesení. Po uzavření podrobné
rozpravy bylo hlasováním 12/0/0 (pro všichni přítomní - Josef Bělica, Jan Birke, Milan
Brázdil, Lukáš Kolářík, Radek Koten, Robert Králíček, Jiří Mašek, Zdeněk Ondráček,
V. Rakušan. Pavel Růžička, Petr Sadovský a Pavel Žáček) přijato podle návrhu zpravodaje
usnesení č. 193.
----------Přestávka cca 10 minut na změnu místa jednání (z místnosti Sál státních aktů do místnosti
C 309).
----------8. Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – kapitola 305 – Bezpečnostní informační služba.
Na úvod projednávání tohoto bodu oznámil M. Koudelka jako předkladatel materiálu,
že předmětem jednání budou utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., a požádal
tedy o uzavření jednání. Tomuto návrhu bylo vyhověno hlasováním 10/0/0 (pro všichni
přítomní – Jiří Bartošek, Jan Birke, Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Radek Koten, Robert
Králíček, Jiří Mašek, Zdeněk Ondráček, Vít Rakušan a Pavel. Žáček).
Z uvedeného důvodu nebyl z této části jednání pořízen zápis a nebyla pořízena ani zvuková
nahrávka.
Hlasováním 10/0/0 (pro všichni přítomní jako u předchozího hlasování) bylo před
ukončením podrobné rozpravy jednání otevřeno. Zpravodaj výboru P. Žáček přednesl návrh
usnesení. To bylo po skončení podrobné rozpravy přijato hlasováním 10/0/0 (pro všichni
přítomní jako u předchozího hlasování) – usnesení č. 195.
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9. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru. Různé.
K návrhu termínu příští schůze výboru se vyjádřil jen předseda výboru R. Koten.
Navrhl, aby se příští schůze uskutečnila ve čtvrtek 10. prosince 2020 s tím, že nevylučuje,
že výbor bude nucen zasedat v režimu vyhlášeného stavu legislativní nouze již dříve,
avizováno má, že v tomto režimu bude povinnosti projednat vládní návrh novely zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Z uvedených důvodů nenavrhl přijetí žádného usnesení.
V bodu „Různé“ nikdo nevystoupil, jednání 44. schůze výboru pro bezpečnost bylo tak
předsedou výboru R. Kotenem ukončeno.
Přílohy k zápisu:
1. Kapitolní sešit návrhu státního rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra – na rok 2021.
2. Grafické vyhotovení návrhu státního rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra – na rok
2021.
3. Teze vystoupení zpravodaje Z. Ondráčka k návrhu státního rozpočtu kapitoly 314 –
Ministerstvo vnitra – na rok 2021.
4. Text vystoupení ministryně spravedlnosti M. Benešové a náměstka Z. Spousty k návrhu
státního rozpočtu kapitoly 336.
5 Kapitolní sešit návrhu státního rozpočtu kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti – na rok
2021.
6. Kapitolní sešit návrhu státního rozpočtu kapitoly 378 – NÚKIB – na rok 2021.
7. Text vystoupení zpravodaje V. Rakušana k návrhu státního rozpočtu kapitoly 378 –
NÚKIB – na rok 2021.
8. Kapitolní sešit návrhu státního rozpočtu kapitoly 376 – GIBS – na rok 2021.
9. Text vystoupení zpravodaje J. Maška k návrhu státního rozpočtu kapitoly 376 – GIBS –
na rok 2021.
Zapsal: JUDr. Jan Čech, tajemník výboru pro bezpečnost.

PhDr. Pavel Ž á č e k, Ph.D., v.r.
ověřovatel výboru pro bezpečnost

Radek K o t e n, v.r.
předseda výboru pro bezpečnost
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