Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
6. volební období
výbor pro bezpečnost

ZÁPIS
z

20. schůze

výboru pro bezpečnost,
která se uskutečnila dne 7. srpna 2013 od 13.00 hodin v místnosti A23

Přítomni: Zuzka Bebarová-Rujbrová, Zdeněk Bezecný, Zdeněk Boháč, Richard Dolejš, Rudolf
Chlad, Václav Klučka, Daniel Korte, Jaroslav Krupka, Jan Pajer, Ivana Řápková, Jeroným
Tejc, Roman Váňa a Jan Vidím.
Omluveni: David Kádner a Marie Nedvědová.
Přizvaní a hosté: podle presenční listiny hostů.

Schůzi zahájil v 13.00 hodin a řídil předseda výboru Zdeněk Bezecný.
Ověřovatelem byl podle návrhu předsedy výboru určen poslanec Jan Pajer (hlasování
11/0/0 – pro všichni přítomní, v okamžiku hlasování ještě nepřítomni poslanci J. Tejc a J.
Vidím).
Po stručné rekapitulaci důvodů pro svolání této schůze předsedou výboru byl
hlasováním 11/0/0 (pro všichni přítomní, mimo omluvené členy výboru v okamžiku hlasování
ještě nepřítomni poslanci J. Tejc a J. Vidím) schválen pořad schůze podle návrhu obsaženého
v pozvánce.
1.

Zpráva ministra vnitra a policejného prezidenta o průběhu zásahu Policie České
republiky dne 13. června 2013 (dokončení projednání z 19. schůze výboru pro
bezpečnost na základě usnesení č. 68).

Úvodní vystoupení přednesl ministra vnitra M. Pecina a řekl, že v době, kdy k zásahu
došlo, nebyl ještě v ministerské funkci, o věci byl informován především prostřednictvím
médií. Dodal, že policejním prezidentem byl ujištěn o zákonnosti všech kroků a požádal
předsedu výboru, aby udělil slovo policejnímu prezidentu.

Policejní prezident rekapituloval, že zásah probíhal od 12. do 19. června 2013 na 31
místech v České republice, dozorován byl státním zastupitelstvím v Olomouci a řekl, že
přípravné řízení je neveřejné, tudíž jeho možnost podávat informace je omezená.
V otevřené obecné rozpravě vystoupil zpravodaj J. Krupka, řekl, že nijak nechce
vstupovat do přípravného řízení, výbor zajímá především nákladovost zásahu, jeho
přiměřenost, mediální prezentace zásahu, označení zasahujících policistů a dodal, že právě
v těchto věcech chce být výbor informován podáním zprávy. Přivítal by také, kdyby mohl
výbor pro bezpečnost vidět obrazové záznamy ze zásahu a to alespoň ty, které byly již
presentovány v médiích, resp., které unikly do médií.
Policejní prezident M. Červíček k tomu zopakoval, že zásahem nebyl porušen zákon
ani vnitřní předpisy. Poskytnutí videozáznamu nepovažuje za problém, pokud by to nebylo
v rozporu s trestním řádem a potvrdil, že výboru pro bezpečnost předloží komplexní zprávu.
Poslanec R. Dolejš k tomu řekl, že výbor pro bezpečnost se pohybuje na hraně,
členové výboru by si měli ujasnit, kam až lze ve věcech požadavků vůči policejnímu prezídiu
zajít a doporučil vyžádat si nejprve právní rozbor sněmovní legislativy nebo Parlamentního
institutu a v jednání výboru k této věci pokračovat až po jejich vypracování. Vyzval proto
předsedu výboru, aby o tato právní stanoviska uvedená pracoviště Parlamentu České
republiky požádal.
Další část obecné rozpravy (Z. Bebarová-Rujbrová, D. Korte, V. Klučka) byla proto
věnována možnostem výboru pro bezpečnost zabývat se tímto tématem a případné kontrolní
úloze GIBS, V. Klučka uvedl. že GIBS neeviduje žádný podnět, který by zavdával ze strany
GIBS zahájení nějakého šetření. D. Korte řekl, že doporučuje chtít nejprve zprávu od Policie
České republiky a až v případě pochybností obrátit se na GIBS.
V podrobné rozpravě doporučil zpravodaj přerušení projednávání této věci do 5. září
2013, kdy proběhne řádná schůze výboru s tím, že výbor usnesením rovněž požádá o
předložení předmětné zprávy do 27. srpna 2013 sekretariátu výboru pro bezpečnost.
Hlasováním 7/0/5 (proti Z. Bebarová –Rujbrová, R. Dolejš, V. Klučka, J. Tejc a R.
Váňa; ostatní pro) bylo přijato usnesení č. 69.
2.

Informace ministra vnitra o koncepci a jeho záměrech při řízení resortu vnitra.

V úvodu projednávání tohoto bodu nejprve ministr vnitra M. Pecina představil výboru
svého 1. náměstka Mgr. Lubomíra Metnara.
Ve svém vystoupení pak ministr vnitra uvedl, že resort vnitra převzal
v konsolidovaném stavu a krátce komentoval čerpání evropských fondů. Podrobněji se pak
zaměřil na problematiku azylové a migrační politiky s tím, že mu dříve nepřišla až tolik
urgentní, nyní, díky své předchozí praxi zaujímá postoj, že není možné, aby třeba představitelé
nadnárodních firem měli v České republice takové problémy s vízy. Situaci označil kritickou a
šílenou a obává se dokonce žalob na nečinnost státu v této oblasti. K tomu dodal, že například
vztahy mezi ČR a Tureckem jsou nejhorší z celé EU. V této oblasti chce činit významné změny.
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Dále ministr vnitra M. Pecina řekl, že v HZS České republiky nyní chybí 650 hasičů do
stavu předpokládaného vyhláškou (č. 247/2001 Sb.). Chce přijmout 200 hasičů a podle tohoto
stavu pak upravit vyhlášku.
V další části vystoupení pak ministr vnitra komentoval situaci v Policii České
republiky. K tomu nejprve řekl, že buď on nebo jeho nástupce bude muset vyřešit problém
dvou policejních prezidentů. Policie České republiky nyní disponuje 38 996 tabulkovými
místy, aktuální stav je 38 300 policistů. Do konce roku 2013 chce dosáhnout počtu 39 000
policistů. Pro rozpočtový rok 2014 bude žádat navýšení 750 milionů korun tak, aby mohl
dosáhnout stavu 40 000 policistů.
Dalším významným aktuálním problémem Policie České republiky je podle ministra
vnitra opotřebovaný park automobilní techniky, pořízení nových automobilů bude stát
odhadem 2 až 3 miliardy korun.
V obecné rozpravě vystoupil místopředseda výboru D. Korte, řekl, že zpravodajskou
zprávu nepřednese, neboť nebyl k dispozici předem žádný materiál a položil ministru vnitra
několik otázek:
byť je ministr vnitra M. Pecina členem vlády, která je legální byť nelegitimní a která
nemá dosud vyslovenu důvěru, jaké vykonal v resortu personální změny a proč?
21. května 2013 dostal výbor pro bezpečnost materiál z Policejního prezídia, který i
nadále vychází z počtu 38 996 tabulkových míst pro policisty s ujištěním, že tento
počet Policii České republiky k plnění úkolů stačí; na základě jaké analýzy nebo na
základě jakého úsudku je nyní potřeba navýšit počet policistů na 40 000, tedy zhruba o
1 000 policistů více?
nedostane-li vláda důvěru, jak se hodlá v personálních věcech nadále chovat?
Ministr vnitra M. Pecina odpověděl, že hodlá navýšit počty policistů především
v tíživých lokalitách na severu Čech a Moravy, připustil, že žádnou analýzu v tomto okamžiku
nemá. K personálním změnám uvedl, že zatím spíše doplnil pracovníky tam, kde nebyly a
jedinou významnější personální změnou tak je výměna na místě náměstka pro personální
správu a legislativu: za odvolaného náměstka Koláře byl jmenován Mgr. Ondřej Veselský
Bude-li vláda působit v demisi, předpokládá jen jednu personální změnu a to v dozorčí radě
České pošty, s.p. Podrobnosti ani jméno ministr vnitra neuvedl s odkazem na to, že jde o
informaci obsahující utajovanou skutečnost. K věci ještě uvedl, že jednou z jeho úvah je
vyřadit ze struktury ministerstva stupeň vrchního ředitele a odpovídajícím způsobem rozšířit
počet náměstků ministra.
Poslanec R. Dolejš upozornil ministra vnitra na skutečnost, že výborem pro
bezpečnost je nyní po prvním čtení v Poslanecké sněmovně projednáván vládní návrh novely
zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ke kterému předložil
pozměňovací návrh. Zeptal se ho, zda vláda má či nemá v úmyslu návrh stáhnout a požádal
předsedu výboru, aby s pozměňovacím návrhem seznámil předsedu vlády Rusnoka. Předseda
výboru poslanci Dolejšovi odpověděl, že předseda vlády byl již s pozměňovacími návrhy k
zákonu seznámen a byl rovněž požádán o stanovisko k nim.
K této věci sdělil ministr vnitra, že současná vláda tento návrh ze sněmovny nestáhne.
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V podrobné rozpravě přednesl zpravodaj návrh usnesení. S doplňujícím návrhem R.
Dolejše (slova: „a vyjadřuje podporu jeho krokům“) bylo hlasováním 5/0/3 (pro Z.
Bebarová-Rujbrová, R. Dolejš, V. Klučka, J. Tejc, R. Váňa, proti Z. Bezecný, R. Chlad a D.
Korte; v okamžiku hlasování nepřítomni zástupci ODS z důvodu aktuálního jednání
poslaneckého klubu) přijato usnesení č. 70.
3.

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru, různé.

Předseda výboru potvrdil, že nadále platí usnesení výboru pro bezpečnost č. 67, podle
něhož se příští schůze výboru uskuteční ve čtvrtek 5. září 2013 s tím, že program bude
rozšířen o zprávu policejního prezidenta k zásahu Policie České republiky dne 13. června
2013 (podle bodu č. 1 tohoto zápisu). Bez požadavku na usnesení znovu požádal poslanec R.
Dolejš o vyžádání si stanoviska Parlamentního institutu či sněmovní legislativy k věci,
projednávané v bodu č. 1. Poslanec V. Klučka seznámil výbor se stavem příprav výjezdního
zasedání říjnové schůze výboru na Ostravsko.
Bez termínové konkretizace a požadavku na usnesení upozornil poslanec R. Chlad na
situaci na tržištích v českém pohraničí, kde se dětem a mládeži prodávají nože, mačety a dýky,
v čemž spatřuje bezpečnostní riziko.
Místopředseda výboru D. Korte požádal, aby již byly zahájeny práce na přípravě
zahraniční služební cesty výboru pro bezpečnost do Izraele v podzimních měsících roku 2013.
Projednání tohoto bodu bylo ukončeno bez usnesení a předseda výboru poté ukončil
20. schůzi výboru pro bezpečnost.

Zapsal: JUDr. Jan Č e c h, v.r., tajemník výboru pro bezpečnost

Bc. Jan P a j e r, v.r.
ověřovatel výboru

Mgr. Zdeněk B e z e c n ý, Ph.D., v.r.
předseda výboru
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