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  V Praze dne 24. června 2019  
    

 

Odpovědi na interpelaci ze dne 28.5.2019 od předsedy kontrolního výboru na bezpečnostní 

ostrahu skládky Motol 

 

 

Otázky z interpelace: 

 

1. Předává firma zajišťující bezpečnostní služby na skládce Motol výkazy práce? 

 

 Dle smlouvy č. 0001/0/OBK/17 poskytovatel bezpečnostních služeb, pravidelně zasílá měsíční 

reporty o průběhu ostrahy ze všech lokalit (tedy i skládky Motol), kde dle měsíční objednávky 

vykonává ostrahu. K jednotlivým fakturám pak přikládá výkaz odsloužených hodin po lokalitách 

a počty osob podílejících se na ostraze. 

 Tyto výkazy a reporty jsou vedeny na odboru KMČ. 

 

Nad rámec smluvního vztahu je domluveno s poskytovatelem BS zasílání týdenních reportů 

o průběhu ostrahy ze všech lokalit, které umožňují rychleji reagovat na aktuální situace vč. jejich 

řešení. Též nad rámec smlouvy poskytovatel BS na vyžádání předkládá výpisy z kontrolních bodů, 

tzv. čipy, které slouží k vnitřní kontrole jeho zaměstnanců (dále bod 3). 

 

2. Kdo tyto výkazy kontroluje a schvaluje? 

 

Měsíční (i týdenní) reporty jsou kontrolovány referentem odboru KMČ a jsou zde ukládány 

v elektronické podobě (viz. příloha č. 1). 

 Soulad výkazů odpracovaných hodin společně s fakturami kontroluje ekonomka odboru KMČ a je 

s nimi nakládáno dle Vnitřního organizačního předpisu ÚMČ Praha 5 – směrnice č. 4/2018 – 

O hospodaření s finančními prostředky. 

 Po výše uvedených kontrolách vydává pokyn k proplacení poskytnutých služeb vedoucí odboru 

KMČ.   

  

 

Předseda kontrolního výboru ZMČ Praha 5 
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3. Provádí se ze strany MČ kontrola objednaných služeb přímo na místě? 

 

Kontroly ze strany objednatele na místě nejsou ve smlouvě stanoveny. Přesto odbor KMČ od počátku 

objednávání těchto bezpečnostních služeb své namátkové kontroly v nepravidelných intervalech 

provádí a vyhotovuje zápis pro vlastní potřebu. Stejně tak v případě upozornění na nesprávný výkon 

ostrahy v jakékoliv objednané lokaci nebo již zmíněným vlastním zjištěním vyžádá odbor KMČ 

výpis z kontrolních bodů zájmové lokace k podrobnější kontrole. Při zjištění nesouladu výkonu 

ostrahy přistupuje odbor KMČ k úpravě fakturované částky oproti objednávce. Viz krácení 

fakturovaných částek např. za období (měsíc/rok) - 7/2018, 9/2018, 11/2018. 

 

Od roku 2019 je výkon ostrahy kontrolován pracovníky KMČ společně s oblastními manažery ostrah 

firmy Centr Group. Kontroly byly v poslední době provedeny ve dnech 25. března, 30. dubna, 29. 

května, 5. června 2019. Ze všech kontrol je proveden zápis (viz. příloha č. 2)  

 

 

Charakter lokace Skládka Motol z hlediska výkonu ostrahy ve srovnání s prostředím  

  

Charakter lokace Skládka Motol je zcela jiný než ostatní objednávané lokace (např. parky, dětská 

hřiště). Prostor skládky, který má rozlohu 214 000 m², se svažitým a nepřehledným obvodem (hlavně 

při vzrostlé náletové vegetaci) není možné 100% ohlídat hlavně z důvodu poškození plotu na 

několika místech. Činnost hlídky se zaměřuje na ostrahu několika přístupových tras po celém obvodu 

skládky. Nejvíce průniků do prostoru je monitorováno ze severní a západní strany, kde je několik 

vyšlapaných pěšin, po kterých se do prostoru mohou dostávat různé osoby. 

 

Bezpečnostní služba převzala skládku Motol k provádění ostrahy v lednu 2019 s již poničeným 

obvodovým oplocením. Zničení oplocení mají na svědomí hlavně vozidla, která sem vyvážela odpad, 

bezdomovci a divoká prasata. 

 

V období leden až březen se povedlo ostraze s asistencí MP zlikvidovat neoprávněně postavené 

slumy bezdomovců, zamezit novým navážkám odpadu s téměř 100% úspěšností a vytlačit z prostoru 

drogově závislé osoby. 

 

Z vlastního šetření a ze zkušeností dodavatelské firmy trvá jeden okruh pochůzky cca 120 minut 

(v zimním období a při vzrostlé vegetaci přibližně 3 hodiny). Ostraha má rovněž nárok na jednu 30 

min. přestávku na jídlo a dále pak na 10 min. přestávku mezi pochůzkami. Po poslední kontrole bylo 

konstatováno, že ostraha potřebuje v době zvýšených teplot, delší klidové přestávky mimo prostor 

skládky z důvodu vyšší koncentrace nebezpečných výparů a osobní prohlídky k odstranění klíšťat. 

 

 

 

Bc. Josef Žebera 

 

 

 

 


