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I. ÚVOD 
 

Výroční zpráva Městské policie Karlovy Vary si klade za cíl seznámit 

odbornou i laickou veřejnost s činností této organizace za rok 2014. Zpráva se 

věnuje otázce lidských zdrojů, technologické vybavenosti  a hodnotí dílčí  

statistické údaje, popřípadě seznamuje s jejich dlouhodobým vývojem. 

Nedílnou součástí dokumentu je rovněž komentář  k aktuálním problémům 

města v oblasti zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. Návrhy řešení či  

jejich realizace je provázána na výstupy ze Strategického plánu udržitelného 

rozvoje Statutárního města Karlovy Vary. V přílohách výroční zprávy je 

prostor věnován oblasti prevence kriminality , spolupráci s PaMS  a hodnotícím 

zprávám obvodních oddělení PČR . 

               

 

 

II. PERSONALISTIKA 
 

Městská policie Karlovy Vary disponovala 89 systematizovanými místy ,  

které byly v l istopadu navýšeny na 90, z důvodu rozšíření počtu Asistentů 

prevence kriminality .  Počet tabulkových míst strážníků zůstal  nezměněn na 74 

pozicích .  Právě zde se ale organizace po celý rok potýkala s podstavem, který 

v jeden moment čítal  8 pracovníků  (11%).  

V roce 2014 nastoupili 4 nov í  strážníci ,  6 stávajících MP opustilo. 

Četnější  výběrová řízení však vzhledem ke kvalitě uchazečů požadované 

personální síly nepřinesla. Důvodem pro odchody z řad MP již nebyla jako    

v minulosti služba u Polic ie ČR nebo u jiné naší obdoby v ČR, k policii  

odešel jediný strážník. Tři pracovníci zamířili do civilu a dva byli propuštěn i  

pro porušení pracovních povinností , z toho jeden ještě během nástupního 

kurzu. Fluktuace se sice nadále drží pod hranicí 10%, viz graf č.  1, doplnit  

řady se však nedaří .  
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Fluktuace  

Graf č .  1  

 

Stabilně vysoké nároky na rozsah zajištění výkonu služby v kombinaci se 

zmíněným personálním podstavem zapříčinily  vysoký nárůst přesčasových 

hodin, což vnímáme jako negativní signál. Práce strážníka je v mnoha 

ohledech doprovázena zvýšeným stresem a pracovní přetížení s sebou pak 

může nést rizika vyhoření, popř.  excesů, což je pochopitelně nežádoucí.  

Hodnota přesčasů  téměř atakovala hranici 9.000 hodin ,  což představuje 

trojnásobek předešlého roku,  viz graf č.  2. 

Předčasové hodiny  

 

Graf č .  2  

 

Velmi zajímavým údajem je průměrný věk strážníků ,  který v posledních 

letech sledujeme, neboť stárnutí populace se začíná projevovat i v řadách 
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městské policie. V roce 2014 poprvé tato hodnota překročila hranici  40 let     

a to o jeden rok, což signalizuje významný meziroční nárůst o 3 roky.  Ke 

konci roku již 14 strážníků překročilo hranici 50 let.  Od roku 2001 došlo  k 

nárůstu průměrného věku o 10 let , což na jednu stranu vypovídá o stabilizaci, 

neboť mnoho zaměstnanců pracuje u MP více jak 10 let,  na druhou stranu 

vyšší věk sebou nese více zdravotních problémů a  s tím spojenou delší  

absenci v zaměstnání. Zde můžeme najít  další příčinu nárůstu přesčasových 

hodin.   

 

 

Graf č .  3  

 
Městská policie vnímá jako nezbytné v dohledné době vytvořit pracovní 

pozice právníka, tiskové mluvčí a technika IT (poloviční úvazek). Zvyšující  

se nároky na činnost městské policie s sebou nesou vzrůstající problémy          

v jednání se správními orgány  samosprávy a státní  správy. Systémovost         

a soustavnost v dané oblasti je nezbytná, neboť strážníků m zajišťuje právní 

jistotu při výkonu povolání. Tisková mluvčí ,  mající ve své gesci pravidelné 

aktuální informování médií , zpracování cílených reportáží z práce strážníků, 

pořádání tiskových konferencí či prezentaci organizace na webových 

stránkách, výrazně městské policii chybí. Zastoupení pracovníka IT MP 

začíná být stěžejním úkolem, neboť při jeho delší absenci je reálné riziko 

kolapsu využívaných technologií. Optimální se jeví vytvoření jednoho 

pracovního místa s využitím pro MP a OIT. V případě zefektivnění práce       

v kontextu s novými technologiemi lze část zdrojů nalézt ve stávajících 

tabulkových stavech .       
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II. I. Cílová skupina pro výběr strážníků 

 
V roce 2014 se vedení městské policie nejvíce potýkalo s kvalitou 

uchazečů, kteří se účastnili výběrových řízení. Nejmladší zástupci tzv. 

generace Y
1
,  nedisponují takovými předpoklady pro práci u policie jako jejich 

předchůdci. Absence základní vojenské služby, nižší  psychická odolnost         

a fyzická zdatnost, zde sehrávají důležitou roli.  Musíme však také připustit,  

že pro vhodné adepty, o které by policie měla zájem, není toto povolání 

prestižní a dobře placené.  

Městská policie na konci roku spustila vedle standardních webových 

stránek také svůj profil na facebooku  s cílem co nejvíce přiblížit práci  

strážníků mladé generaci . Nezbytným personálním opatřením bude volba 

vhodných vstupních školení a kvalitního zácviku, což se již v současné době 

snaží vedení MP uplatňovat. Handicap v podobě minimálního věku pro vstup 

do městské policie, který je oproti policii vyšší a tedy jí znevýhodňuje  při  

oslovení čerstvých maturantů, je eliminován nižší sociální  vyzrálostí této 

cílové skupiny.     

 

II. II. Vzdělávání a výcvik strážníků 
 

Zvyšování vzdělání se v dnešní době již výhradně týká vysokoškolského 

studia, neboť zákonnou podmínku středoškolského vzdělání s maturitou má 

organizace již dávno vyřešenu  a nemusí se zabývat  do konce roku 2015 

existenčními problémy svých zaměstnanců. Strukturu vzdělanosti dokládá 

graf č .  4,  z něhož je patrná  snaha podporovat zaměstnance při  zvyšování 

vzdělání .  Počet vysokoškoláků průběžně roste ,  a to i přes fakt,  že někteří  

následně odcházejí za lepšími pracovními podmínkami.   

Vedle obecného vzdělání jsou nesmírně důležitou součástí profesního 

růstu další školení a semináře .  Mimo pravidelná  tematická  zaměstnání jde 

především o rozvoj praktických dovedností v rámci výcviku taktiky a střelby. 

Dále školení zaměřené na rozvoj efektivní komunikace a pochopitelně i 

trénink koučování pro vedení MP. Stranou nezůstávají ani preventisté, u nichž 

jde o stěžejní záležitost povolání.  V roce 2014 strážníci ,  včetně vedení ,  prošli 

                                                           
1
 Generace Y - lidé narození v letech 1985 - 1995, do roku 2025 budou nejpočetnější skupinou v produktivním 

věku   
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školením první pomoci, které bylo rozděleno do tří úrovní. Základní pro 

běžný výkon pořádkové služby, rozšířené pro službu PCO a komplexní pro 

Jednotku krizových stavů (dále jen "JKS"). Je potěšitelné,  že získané 

vědomosti a dovednosti z praktického nácviku strážníci  velmi často a úspěšně 

využijí při poskytování první pomoci občanům.   

Za zmínku stojí i  skutečnost, že v uplynulém roce absolvo valo úspěšně 

prolongační zkoušky před komisí MVČR 35 strážníků. Jedná se o největší  

prolongující skupinu, což krátkodobě, ale citelně ovlivňuje výkon služby.      

 

Graf č .  4  

 

 

 

III. VÝKON SLUŽBY 
 

V duchu posledních let lze zjednodušeně shrnout výkon na řešení  

dopravy a zajištění kontrolní činnosti  k dodržování záležitostí veřejného 

pořádku a k zajištění bezpečnosti . Rozhodnutí o bnovit pravidelnou kontrolu 

dodržování platební kázně řidičů na parkovacích automatech , se ukázalo jako 

správné, což dokládají s tatistické výstupy Dopravního podniku Karlovy Vary, 

a.s.  Výnosy se v roce 2014 oproti roku 2013 zvedly o 2.063.480, - Kč ,  oproti 

roku 2012 dokonce o 2.844.595, - Kč .    

Požadavky občanů na přítomnost strážníků  v místě potencionálního 

problému kladou vysoké ná roky na logistiku při  zachování specializací  

VŠ studují VŠ SŠ Vyučen 
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jednotlivých hlídek.  V oblasti dopravy se v minulosti přistoupilo k tzv. 

zónovému řešení, které se sice osvědčilo, neboť došlo ke snížení recidivy      

v nejproblematičtějších lokalitách , ale není v personálních  silách městské 

policie pokrýt v místě a čase všechny lokality .  Vedle systému elektronické 

instruktáže, který je navázán v operativních  a krátkodobých úkolech na 

komunikaci s  občany bude nutné modernizovat informační systém, více. 

kapitola IV.I.  

Úzká spolupráce s Územním odborem Policie ČR se projevuje v rámci 

plánování společných opatření ,  efektivnějšímu nasazení hlídek v ulicích  by 

prospělo sdílení dat v podobě GPS lokalizace . Strážníci , jejichž úloha           

v oblasti  trestné činnosti je vůči Policii ČR subsidiární ,  provádí  základní 

úkony a zákroky (zadržení pachatele,  zajištění místa trestného činu  či  

poskytnutí první pomoci) a zjištěné poznatky předávají  nejbližšímu oddělení 

policie a to včetně pachatele, je-l i  na místě zadržen.   

Trestná činnost  

V roce 2014 strážníci předali 63 případů s  podezřením na spáchání 

trestného činu ,  v rámci nichž  bylo zadrženo 52 pachatelů .  Pokles oproti  

předešlému roku lze spatřovat právě v loňské amnestii .  Návrat k ustáleným 

hodnotám uvádí graf č.  5 .  Nejúspěšnější byli  strážníci stejně jako v roce 2013 

v červenci.  I tentokrát zadrželi  11 pachatelů .   

 

 

Graf č .  5  
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Zajímavým ukazatelem je tzv. index kriminality
2
,  jehož průměrná 

hodnota v roce 2014 činila v ČR 274,6 bodu. Karlovy Vary s hodnotou 250,8 

jsou tak v pásmu podprůměru, údaj je to však výrazně vyšší než například     

v nedalekém Sokolově. Přesto při  průzkumech pocitu bezpečí,  vychází u 

občanů Sokolov mnohem hůře než Karlovy Vary. Odpovědí může být 

například  tzv. rizikovost
3
,  v níž právě Sokolov zaujímá v ČR 10 místo ,  

zatímco Karlovy Vary místo 18. Obě města jsou však nad republikovým 

průměrem.     

 

Události  

Pokles v počtu událostí je logickým vyústěním dříve zmíněného 

personálního podstavu, který nemohl ovli vnit ani nárůst přesčasů. Ty byly 

především čerpány na zajištění důležitých společenských a sportovních 

událostí a k eliminaci nedostatku pracovníků. Oproti loňskému roku vykázala 

městská policie "jen" 45.915 událostí a zaznamenala pokles o 5%. Jedním      

z důvodů může být  rovněž snaha zefektivnit  zápis událostí ,  což generuje 

opakovanou činnost  v jednu událost, byť fakticky byla provedena vícekrát.  

Tradičně největší podíl zaujímá kontrolní činnost 44,4%, následovaná 

dopravou a veřejným pořádkem .  

 

III. I. Řešení přestupků 

Jestliže počet událostí byl v roce 2014 nižší oproti předešlému roku, tak 

u přestupků toto neplatí . Strážníci řešili celkem 19.231 případů porušení 

právních předpisů, čímž zvýšili výsledek roku 2013 o 4%. Zvýšení se dočkala 

rovněž hodnota objemu uložených blokových pokut, neboť částka 3.826.534, - 

Kč převýšila loňskou o téměř 8%. Z těchto čísel lze usuzovat, že strážníci  

byli při projednávání pokut přísnější . Ukazatel é  přestupků a událostí  

naznačují směr úkolování městské policie směrem k  většímu postihu 

přestupců, což je logická reakce na požadavky veřejnosti.  

                                                           
2
 index kriminality - porovnání kriminality ve vztahu k počtu obyvatel 

3
 rizikovost - kombinuje kriminalitu, nezaměstnanost a výplatu sociálních dávek 
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III. II. Oblast dopravy 

Zmiňovat, že nejvyšší zastoupení v řešených přestupcích zabírá doprava ,  

snad ani nemá smysl. Jestliže městská policie řešila 1 3.943 dopravních 

přestupků, pak obě obvodní oddělení PČR  3.134 přestupků (22,5%). Z 

uvedených hodnot jasně vyplývá trend postupného převádění řešení dopravy 

pod městskou policií , trend, který postihl  všechna velká města v ČR .   

Podíl dopravy na řešených přestupcích tak již dosáhl 92 % .  Dlužno 

dodat, že významný podíl zaujímá  znovuobnovená kontrola parkovacích 

automatů, která generuje 3.106 přestupků.  Naopak měření rychlosti vnímá 

městská policie nadále jako doplňkovou činnost a zaměřuje se výhradně na 

problematické úseky v  blízkosti  škol a v místech generovaných občanskou 

nespokojeností , která musí být stanovena Policií ČR .  S trážníci na nich 

sankčně postihli 158  řidičů  (0,8 % všech přestupků) .   

 

Preventivní měření rychlosti  pomocí tabulových měřičů  

Městská policie disponuje výstupy z e šesti  tabulových  měřičů  rychlosti  

umístěných v  ulici Petra Velikého, Lidická, Západní ,  Jáchymovská, Otovická 

a Počernická .  

Získaná data dlouhodobě potvrzují fakt ,  že značné procento řidičů ve 

městě jezdí v  rozmezí tzv. „policejní  tolerance“. Nejvyšší podíl řidičů  

překračujících rychlost 55 Km/hod. je zaznamenáno i  tento rok na ulici  

Počernická ,  Otovická  a Jáchymovská, viz graf č. 6 .  Na těchto ulicích mají 

měřiče především preventivní charakter, neboť se nacházejí v místech vjezdu 

do obce a řidiči signalizují potřebu snížit  rychlost.  Ze zbylých tří tabulových 

měřičů umístěných ve středu města je rychlost nejvíce překračována v Lidické  

ulici  (10%) .  Nejvyšší průjezd vozidel evidujeme na Západní ulici - 3.984.763.  
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Graf č .  6  

 

Doprava v klidu  

Řešení dopravy v  kl idu posuzujeme dle jeho forem, dopadu na řidiče a 

pochopitelně jeho efektivity,  viz tabulka č.  2.  Nejvyšší  má stále využit í 

TPZOV ,  což průkazně dokládá několikrát  zmiňované opatření na parkovacích 

automatech. Vzhledem k novele zákona evidujeme rovněž zvýšenou efektivitu 

v případě výzev pro nepřítomného přestupce (PPŘ), bohužel nedisponuje me 

daty od odboru dopravy, abychom mohli  předložit  ucelenější hodnocení.  

V oblasti klidové dopravy nadále městská  policie před prvoplánovým 

udílením sankcí nejdříve zmapuje situaci , projedná  případné dopravní změny 

s dotčenými orgány města  a až následně po vyčerpání těchto možností 

přistupuje k sankčním postihům, kterým navíc velmi často předchází 

informační kampaň.    

 

Tabulka porovnání TPZOV a PPŘ (efektivnost)  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet  TPZOV  5 200 5  665 4  168 4  452 5  830 7  805 

uložené sankce (Kč)  1  513  500 1  499  200 1  049  900 1  211  900 1  512  300 1  965  820 

počet  PPŘ  5 303 4  976 6  535 8  062 7  543 6  738 

uložené sankce (Kč)  297  500 271  400 290  900 383  600 449  100 378  660 

nedořešené PPŘ  50% 47% 48% 49% 7 ,5% 5 ,7% 

Tabulka  č.  2  
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Odtahy: 

Strážníci během roku nařídili 600 odtahů ,  z nichž bylo 382 dokončeno .  

Uvedená čísla korespondují s předešlými léty .  Na pokutách strážníci uloži li  

126.700,-Kč .  Spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary v této oblasti 

pokračuje .   

 
 

III. III. Oblast veřejného pořádku 

V oblasti veřejného pořádku bylo přijato mnoho opatření ke zlepšení 

situace. Jedním ze základních předpokladů úspě chu je kontakt s občanem, 

který je nejlépe obeznámen se stavem v místě bydliště, zaměstnání či jiného 

působení a může tedy poskytnou nejen důležitá fakta, ale může je poskytnou 

rychle. Spolupráce občanů je v době zvýšené  lhostejnost i či jakési apatie 

společnosti  neocenitelným pomocníkem v boji s vandalismem a obdobným 

jednáním vedoucím k narušení pořádku a škodám na veřejně prospěn ém  

zařízení. Městská policie si velmi váží občanů, kteří neváhají a protiprávní 

jednání oznámí tak, aby následný zákrok vedl k úspě šnému zadržení 

pachatelů.  Hlavním cílem městské policie musí být "přiblížení se k  občanovi".  

Portfolio kontaktů se postupně rozšiřuje,  nedosahuje však zatím potřebné 

velikosti .  

 

Výčet některých  činností: 

Odchyt psa   191 odchytů  

Doručování písemností  333 úkonů  

Zjištěna skládka   398 předaných případů  

Zjištěn nebezpečný odpad  138 předaných případů  

Vrak vozidla   5 vyřešených případů  

 

Čistota města: 

Stejně jako v předešlých letech pokračovala kvalitní  spolupráce 

s technickým odborem, která výrazně přispívá k rychlé reakci na zjištěné  

problémy a hlavně jejich řešení .  Informační propojení nabízí administrativně 
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jednoduché ,  ale velmi efektivní vedení agendy se všemi vstupy a výstupy 

k realizaci zjištěných závad ve veřejném pořádku .  Městská policie přesto 

připravuje v rámci nového informačního systému další zefektivnění . Primárně 

se jedná o skládky  a nebezpečný odpad. Tato oblast si zaslouží ze strany 

městské policie další  pozornost , protože vedle rychlé likvidace je třeba zvýšit  

počet potrestaných přestupců. Právě zde sehrává klíčovou úlohu občan .  

Výkon obecně prospěšných prací je nadále administrován městskou 

policií . Vedle spolupráce s  hřbitovní správou, probíhá tato rovněž s odborem 

majetku města, který potrestaným lidem zadává  práci a provádí  

prostřednictvím koordinátora jejich kontrolu.  Uvedený model se osvědčil,  

neboť  potrestaní  s dobrými pracovními návyky se k  městské policii dostávají  

sporadicky a ti zbylí  potřebují pravidelný dohled. V r oce 2014 se spolupráce 

výše uvedených subjektů projevila naplno, neboť počet odpracovaných  hodin 

ve prospěch města stoupnul z 1.110 na 3.030. K navýšení došlo i u počtu 

návrhů na přeměnu trestu  z 8 na 15. Spolupráce s Probační a mediační 

službou nadále hodnotíme  jako dobrou a prospěšnou .   

 

Převozy na PAZS:  

V rok 2014 došlo po loňském nárůstu k ustálení počtu osob převezených 

na protialkoholní záchytnou stanici (dále „PAZS“) .  Z celkového počtu 64 

převozů bylo 37 realizováno na žádost PČR, což je oproti loňským 28 nárůst.  

Bohužel ani v letošním roce se nepodařilo nastav it efektivnější  

spolupráci mezi oběma polic iemi a zdravotníky. Nesystémové fungování 

PAZS je vizitkou státu, neboť klienti tohoto zařízení nejsou nijak motivováni 

k léčbě. Dochází tak k přetěžování zdravotníků, policistů a strážníků.           

V současné době se jeví jako nejvhodnější opatření zajistit  převoz podnapilé, 

ale nezraněné osoby na PAZS přímo z ulice, tedy vynechání mezičlánku        

v podobě Karlovarské nemocnice. Hlavní překážkou je dlouhodobě odmítavé 

stanovisko lékařů, kteří  by přímo v terénu  vystavovali potřebné doklady.   

 

 

 



Statutární město Karlovy Vary - městská policie 

14 

Městské ubytovny: 

Městská policie před dvěma roky začala vyvíjet aktivitu v sociální  

oblasti, když se aktivně zapojila do řešení veřejného pořádku na městských 

ubytovnách a jejich okolí . V lednu 2013 odstartoval ministers tvem finančně 

podpořený projekt Asistent prevence kriminality
4
 (dále jen "APK"),  který si 

kladl za cíl minimalizovat negativní dopady chování na ubytovně 

(vandalismus), snížit  nápad trestné činnosti a přestup ků v  této městské části ,  

zvýšit pocit bezpečí obyvatel ubytovny a obyvatel sídliště  a integrovat 

obyvatele ubytovny do společenského dění .  Na ubytovně se výrazně zlepšila 

atmosféra soužití,  což se odráží  i směrem k soužití na sídlišt i.  Během činnosti 

asistentů se dramaticky snížil počet výjezdů městsk é policie na tuto 

ubytovnu. Eliminoval se výskyt závadových a drogově závislých osob. Dle 

vyjádření odboru majetku klesly roční výdaje na opravy objektu o cca 200 tis.  

Kč a město vybralo na ubytovacím poplatku 4.208.791, - Kč, což je oproti  

roku 2012 nárůst  o téměř 1,5 milionu. Obsazenost ubytovacích jednotek 

stoupla na 88 %. Počet ubytovaných se vyšplhal k číslu 130 a od počátku 

činnosti  asistentů stále stoupá .  Spolupráce s odborem majetku je na velmi 

dobré úrovni, z čehož těží i  další aktivita městské poli cie,  kterou je ostraha 

ubytovny Drahomíra.   

Během roku došlo ke změně projektu, když se Karlovy Vary dostaly do 

cílové skupiny 20 měst ČR, viz obrázek č. 1 , která v rámci navazujícího 

projektu APK II.
5
 čerpají od září 2014  finanční prostředky z nového grantu 

(85 % hradí EU, 15% MVČR) .  Spoluúčast města se tak j iž týká pouze nákladů 

spojených s rozšířenou aktivitou asistentů, která je realizována pouze v 

Karlových Varech. Jedná se o nepřetržitý provoz této služby. Asistenti se 

mimo samotné ubytovny věnují celému sídlišti a od listopadu, kdy bylo 

městské policii přiznáno další dotované tabulkové místo , rozšířili  svoji  

působnost v rámci obchůzek i do dalších městských částí , resp. problémových 

míst v těchto částech města.  

                                                           
4
 http://www.mvcr.cz/clanek/asistent-prevence-kriminality.aspx 

5
 http://www.mvcr.cz/clanek/asistent-prevence-kriminality-ii.aspx 
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obrázek  č.  1  

 

Velký dopad na osazenstvo ubytovny má další navazující projekt 

MOBIDIK
6
,  který městská policie realizuje od srpna 2014. Více o tomto 

počinu městské policie v kapitole VI.  

Proč vůbec městská policie vyvíjí tyto aktivity? Trestná činnost,  stejně 

jako další méně závažné protiprávní jednání má své důvody. Jedním z nich    

a možná tím nejpodstatnějším je samotné místo. S tudie prokazují výrazný vliv 

lokality na páchání protiprávního jednání a vznik tzv. Hot -Spotů
7
.  Této 

problematice se věnuje kapitola IV.I.  Nesporně ubytovny budou vždy 

rizikovým faktorem v oblasti zajišťování veřejného pořádku a představa        

o vhodné integraci sociálně znevýhodněných či  dokonce vyloučených jedinců 

je správná, ale velmi těžko realizovatelná,  což dokládá i  studie Thomase C. 

Shellinga
8
.  Na první pohled se může zdát,  že důvodem segregace je rasismus, 

ale členění společnosti mající následek ve vzniku tzv. vyloučených lokali t,  

může být překvapivě velmi často důsledkem mírných předsudků lidí.  

Šachovnice
9
 Thomase Schellinga popisující princip vedoucí k segregaci  je 

toho důkazem. Chceme- li  eliminovat negativní dopady, pak musíme tento fakt 

                                                           
6
 http://www.prevencekriminality.cz/zpravodaj/2014-1 - zářijový článek Kudy z nudy? Třeba tudy... 

7
 Místa se zvýšeným nápadem trestné činnosti či jiných negativních jevů 

8
 Profesor na Univerzitě of Maryland, spoludržitel Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2005, ve svých 

ekonomických studií se věnoval mimo jiné i organizovanému zločinu    
9
 Logika života, Tim Hardford, 2010, Práh s.r.o., str. 132 
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přijmout a snažit  se v rámci dané situace hledat optimální formy 

preventivních programů. Asistent prevence kriminality realizovaný               

v Karlových Varech tyto atributy jednoznačně splňuje.     

 

Bezdomovectví: 

Bezdomovectví je pro naši  společnost relativně nový jev, s nímž se 

začala setkávat na počátku 90. let minulého století . Relativně krátká doba 25 

let je jedním z důvodů, proč společnost  vnímá bezdomovce tak negativně a    

v mnoha ohledech připisuje vinu za tento jev doby bezpečnostním složkám. Je 

nutné si však uvědomit,  že bezdomovectví není bezpečnostní, ale ryze 

sociální problém existující po celém světě.  

Problematikou bezdomovectví se již zabývalo na začátku roku 2011 

MVČR ve spolupráci s  MPSV, které  zahájilo sběr dat  ve městech napříč 

republikou. Výsledkem je vládní dokument "Koncepce prevence a řešení 

problematiky bezdomovectví v České republice  do roku 2020"
10

.  V něm se 

mimo jiné uvádí: "Bezdomovectví jako závažná forma sociálního vyloučení 

představuje kontinuální společenský fenomén, jehož řešení si vyžaduje 

komplexní přístup".  Komplexní přístup! Představa, že opakované kontroly 

hlídek v místech výskytu bezdomovců, rozumějte  závadových osob, vyřeší 

tento fenomén doby, je utopistická. Kontrola pouze krátkodobě přispěje        

k lepšímu pocitu občanů, že se problém řeší, s časem však začne stoupat 

frustrace jak samotných strážníků a policistů, tak i veřejnosti. Mimochodem, 

zmíněný dokument čítající 68 stran věnuje úloze Policie ČR a městské policii 

pouhé tři odstavce, v nichž uvádí, že je důležité navázání spolupráce se 

sociálními službami, příprava školení jak efektivně s bezdomovci 

komunikovat v roce 2015 a jeho realizace v ro ce 2016. Jak přínosné zjištění, 

když městská policie intenzivně spolupracuje v několika oblastech s Armádou 

spásy jako nejvýznamnějším zástupcem neziskového sektoru a školení 

komunikace s problémovými skupinami obyvatel a tedy i  bezdomovci j iž 

dávno probíhají .  

                                                           
10

 http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf 
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V současné době se z pohledu řešení negativních dopadů bezdomovectví 

naskýtá jediná cesta a tou je kriminalizace bezdomovectví. Nepochybně je  

použit silný termín, ale v důsledku se skutečně jedná o kriminalizaci chování, 

které má atributy narušování veřejného pořádku. Navíc uplatnitel nost zákazu 

pobytu je v praxi více než komplikovaná.  

 

 

 

IV. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP 
 

Technologická podpora výkonu služby  přináší jeho zefektivnění  a  

nepochybně i další odborný růst strážníků .  Především pak mladší  generace má 

výrazně lepší  vztah k technickým zařízením, které městská policie využívá 

anebo využívat v dohledné době bude. Je nezbytné však zmínit , že na úvodní 

investice k pořízení, budou zákonitě následovat běžné výdaje na jej ich 

udržení.  

   

IV. I. Informační systém 

V současné době městská policie využívá informační systém INSYMPO, 

u něhož sice průběžně provádí upgrade, novým trendům však již nestačí . V 

souvislosti s cí lem sdílení dat, jejich mobilní ho zadávání v čase a vytváření 

kvalitních mapových podkladů určených k prezentaci, kontrole a operativnímu 

plánování, je nutné pořídit systém nový.  Vedení města byl již  za tímto účelem 

prezentován produkt,  který na českém trhu dominuje a využívá jej již několik 

velkých městských policí ze statutárních měst. V Pardubicích se dokonce v 

tomto informačním systému pracujícím na bázi tenkého klienta testuje sdílení 

dat  mezi MP a PČR.   

 

Mapy budoucnosti  

Projekt MVČR pod názvem "Mapy budoucnosti - moderní nástroj ke 

zvýšení efektivity a kvali ty výkonu veřejné správy v oblasti prevence 

kriminality založený na analýze a predikci kriminality" si klade za cíl 

vypracování mezinárodní srovnávací studie ve využív ání postupů a nástrojů 

pro mapování kriminality,  její analýzy a zejména predikce. Ta by měla ve 
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finále sloužit k plánování optimálního nasazení sil  a prostředků policejních 

složek. Obdobné systémy již fungují v USA a v zemích západní Evropy, jejich 

prosté přenesení však není možné, neboť matematické modely sloužící  

prediktivním výstupům vycházejí pochopitelně z prostředí konkrétní  země, 

její kultury, sociálně-ekonomických ukazatelů a řady dalších proměnných, 

které se mohou výrazně liš it .      

Proč tedy již nyní řešit informační systém? Za prvé městská policie získá 

kvalitní nástroj k zefektivnění své činnosti, neboť mnoho procesů v práci s  

daty je díky mobilní  aplikaci plně automatizováno, což jednak sníží procento 

chyb a jednak sníží časovou náročnost na zpr ávu dat, především pak v etapě 

jejich zadávání. Druhým důvodem je skutečnost, že plánovaná a výše zmíněná 

predikce nápadu trestné činnosti a narušování veřejného pořádku bude 

postavena na historických datech, kterými bude informační systém disponovat 

a to včetně GPS souřadnic. Lokalizace událostí je jednou z elementárních 

podmínek pro fungování  predikce.  

  

IV. II. Městský kamerový dohlížecí systém 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen "MKDS") disponuje 17 

kamerovými body. Ty monitorují především lázeňské a obchodně -správní 

území, dále část Tuhnic, Rybář a S.Role. Z důvodu plánované integrace 

operačních středisek KK HZS  a MP byly investice do MKDS utlumeny a byl 

zajišťován základní servis pro jeho udržitelnost . Je zajímavé, v kontextu 

kapitoly III. III v části věnované ubytovnám, že poslední dva kamerové body 

byly instalovány v místech, kde je tento typ bydlení .   

Pro období 2015 - 2016 je plánovaná dvouetapová modernizace MKDS   

s cílem výměny zastaralých analogových kamer a mikrovlnných tras včetně té 

propojující MP s OO PČR. Ke zdárnému cíli  s e již blíží i  podpis smlouv y 

mezi městem a krajem, díky čemuž bude možné vzájemné sdílení optických 

tras .  Padne tím hlavní překážka bránící  výše uvedené integraci. Za zmínku 

rovněž stojí fakt, že městská policie vyvíjí aktivitu směřující k implementaci  

vybraných  kamerových  bodů  do optické sí tě. Podaří -l i se odbourat 

administrativní překážky, pak již nový plá novaný kamerový bod na Vítězné 
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ulici  bude do optiky instalován. Obdobně se uvažuje o dvou "technicky 

problémových" bodech v centru LÚ.  

 

Přestože inovace MKDS stagnovala, městská policie pochopitelně systém 

využívala a i  přes havarijní  výpadek zaznamenala 1.163 řešených podnětů .  

Ve 3 případech se díky kamerám podařilo zadržet pachatele trestného činu. 

Výsledky odpovídají  roku 2013.  

 

 

IV. III. PCO a RDST 

Pult centrální ochrany (dále jen „PCO“)  je městskou policií provozován 

od roku 1992. V roce 2014 proběhl úspěšný upgrade systému, který je dnes již 

připraven střežit objekty města po optickém vlákně. Aktuálně městská policie  

strážníci 79 objektů, čímž šetří  městu nemalé finanční prostředky. Během 

roku reagovali strážníci na 911 signálů  a po období růstu tak přichází rok 

znamenající pokles výjezdů o +11%. Během 12-ti hodinové  služby vyjíždí  

městská policie  v průměru na 1,3 signálu .   

Z celkového počtu bylo 8 vyhodnoceno jako ostrých, přičemž bylo 

zadrženo 7 pachatelů. Ve dvou případech obsluha využila nouzové tlačítko, 

zbylých 6 případů bylo vloupání do objektu .   

Velmi důležitým počinem uplynulého roku bylo rozšíření radiové sítě 

(dále jen "RDST") o retranslaci na Růžovém vrchu, která umožnila zlepšit 

pokrytí signálu v rámci sí tě po celém městě. Podle aktuální  polohy se dnes 

radiostanice přesměruje na převaděč Krušnohorská nebo Diana a nedochází již 

k výpadkům ve spojení, které v minulosti výrazně komplikovali  strážníkům 

jejich službu.   

 

IV. IV. Vozový park 

Vozový park  členíme na vozidla pro standardní výkon služby (5 vozidel) 

a pro specifický výkon služby (odchyty psů, převozy opilců a prevence). Nad  

to MP využívá služební motocykl a 2 osobní transportéry Segway.  

Dlouhodobě MP postrádá ve vozovém parku transportér, jehož využití  by 

výrazně usnadnilo logistiku v průběhu odborných zaměstnání (taktika,  

střelby, potápění, lezení apod.) .  Největším problémem se však jeví 
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nejednotnost služebních vozidel co do značky. Jediným optimálním řešením je 

pevné nastavení prověřené značky.  

 

 

 

V. STATISTICKÉ POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ 
 

 

Výčet vybraných činností by měl korespondovat s  vývojem činnosti  

městské policie. Cílem tedy není zveřejnit samotná čísla, ale kvantifikovat 

dílčí  oblasti práce městské policie pro jejich porovnání v čase.  Vysvětlení 

k vývoji  zmíněných oblastí  je blíže zmíněno v  příslušných pasáží výroční 

zprávy. Data od roku 2004 do roku 2014 představují dostatečný vzorek 

s vypovídající hodnotou.  

 

Řešené přestupky 2004 - 2014  
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Uložené  pokuty 2004 - 2014 (v tis.) 

 

 

 

Počet užití TPZOV (tzv. botička) 2004 - 2014 
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Počet PPŘ (výzva pro přestupce) 2004 - 2014 

 

 

 

VI. PREVENCE KRIMINALITY 
 

Činnost oddělení prevence kriminality a dohledu je prezentována 

v příloze č. 1 této výroční zprávy. Vysoká profesionalita strážníků zařazených 

ve zmíněném oddělení výrazně zvyšuje již několik let prestiž naší  organizace.  

V roce 2014 městská policie v rámci dotačních titulů realizovala 

preventivní projekty MOBIDIK a Asistent prevence kriminality II.  Zatímco 

druhý je popsán v kapitole III. III v části  věnované ubytovnám, prvnímu 

věnujeme tuto část výroční práce.  

MOBIDIK je zkratka MOBIlního Dětského Interaktivního Klubu. Již      

z názvu vyplývá, jaké je jeho poslání. Autobus upravený na klubovnu, ve 

které je část prostoru věnována hraní her a druhá "studijním" aktivitám, jezdí 

po městě a nabízí formou nízkoprahu efektivní využití volného času dětem ze 

sociálně znevýhodněných míst, tedy převážně z ubytoven. Armáda spásy, 

která zajišťuje služby spojené s provozem klubu odvádí skvěl ou práci            

a protože právě na ubytovně Úvalská se podařilo podchytit jednoznačně 
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největší množství  dětí , rýsuje se tento objekt jako vhodné místo pro 

vybudování nízkoprahového zařízení. Městská policie již tento návrh 

iniciovala. Je třeba si uvědomit, že na ubytovnách se dnes rodí a žijí děti ,  

které jiné prostředí nepoznali. Pokud mají být obklopeni pouze lidmi žijícími 

ze sociálních dávek na ubytovnách, pak jsou odsouzeni k podobnému způsobu 

života.  

MOBIDIK je projekt městské police na jehož realizaci se rovněž podílelo 

KŘP  Karlovarského kraje ,  Statutární město Karlovy Vary a Dopravní podnik, 

a.s . Karlovy Vary. Pojízdný klub tak jednou týdně vyrážel i do okolních obcí 

vytipovaných Policií  ČR.  V Karlových Varech začal fungovat v Tuhnicích na 

Západní  ulici , v Bohaticích na Teplárenské ulici a v Drahovicích na Úvalské 

ulici . Postupem času byly zkoušeny i  další  lokali ty,  ve Staré Roli  Okružní 

ulice a ve Dvorech ulice K. Kučery. Před zimní plánovanou odstávkou se 

MOBIDIK ustáli l a pohyboval se výhradně 2  x týdně na Úvalské, 1x týdně na 

K. Kučery a 1 x týdně vyrážel mimo město. V průběhu srpna až listopadu 

2014 bylo evidováno 790  návštěv dětí,  z toho 90% sociálně potřebných.   

 

 

 

VII. MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN 
 

Nové technologie výrazně ovlivňují formu komunikace a tím i využívané 

informační kanály mezi městskou policií a veřejností. Občané se na strážníky 

obracejí přímo při pochůzkové činnosti , telefonicky a také prostřednictvím   

e-mailových účtů zřízených pro s trážníky s přiděleným okrskem, 

prostřednictvím webové aplikace městské policie a navíc i  města. Nadále 

vedení městské policie považuje za nevýhodu roztříštěnost vstupních kanálů  

a u některých jejich anonymitu. Praxe ukázala, že výrazně větší efekt má 

řešení podnětů na základě osobní komunikace, která oběma stranám přináší 

poznatky na jejichž  základě lépe vyhodnotí si tuaci  a strážníci získávají  tolik 

cenné osobní kontakty. Navíc občané často oceňují zájem městské policie      

o přímý kontakt, který se v dnešní uspěchané době vytrácí a přispívá k jejich 

odcizení.  
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V průběhu roku 2014 zaznamenali operátoři na režimovém pracovišti  

OPIS příjem 33.863 telefonátů s  různými oznámeními či žádostmi o pomoc 

(zaznamenán další meziroční nárůst, tentokrát o 4%) .  Na tísňovou linku 156 

bylo přijato 6.074 telefonátů, což představuje pokles, který způsobilo 

spuštění Pilotního projektu 156. Operátoři navíc odbavil i radioprovoz s  více 

jak 73 tis.  relacemi.  

 

 

VII. I. Prezentace MP 

Dlouhodobě se městská policie potýká s formou prezentace své práce 

občanům. Přiblížení činnosti a úkolů prostřednictvím regionálního tisku, 

Radničních listů ,  webu města ,  městské policie či  televize ,  je neocenitelné .  

Absence tiskové mluvčí je však stále více patrná. Varianta  s  tiskovou mluvčí 

a preventistkou, testovaná konec roku, se ukázala pro vysoké vytížení v 

přednáškové činnosti jako slepá. Nadále tak informace tečou do sdělovacích 

prostředků skrze velitele MP. Přes snahu o pravidelnost výstupů mají zprávy 

nahodilý charakter a jsou dílčí ,  bez potřebných mediálně vděčných podkladů.  

Informace z MP k vedení města mají stálý osvědčený charakter. Velitel 

předává primátorovi města data na pravidelných poradách a v rámci 

mimořádných pracovních schůzek. Rada města je pak informována v rámci 

pololetní  a výroční zprávy o stavu veřejného pořádku a bezpečnosti.  

 

VII. II. Vnitřní kontrola 

V roce 2014 prošetřoval inspekční strážník 55  stížností ,  z toho 53 se 

týkalo přímo městské policie. Přestože jako oprávněné byly vyhodnoceny 

pouze 2 stížnosti , na základě  kterých bylo přijato opatření v rámci pracovn ího 

práva ,  jsou i  ty neopodstatněné zdrojem informací, které následně slouží pro 

přijetí vhodných opatření. Stejně jako v předešlých letech byla zdrojem 

stížností  často neznalost platných zákonů a účelová tvrze ní v důsledku 

uložené blokové pokuty.   

Podrobnou zprávu inspekčního strážníka , která obsahuje i výstupy          

z interní kontroly obdržel primátor města, který se sám na kontrole již 

několik let podílí .  Inspekční strážník během roku provedl 333 kontrol, z nichž 
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největší část byla zaměřena na blokové řízení, na osoby vykonávající v rámci 

trestu obecně prospěšné práce a činnost  strážníků  v přímém výkonu služby.   

 

 
 

VIII. CÍLE A JEJICH REALIZACE 
 

 

CÍL  2014 SPLNĚN  DŮVOD  

Fyzická integrace operačních 

středisek HZS KK a MP KV  

NE Absence smlouvy mezi městem 

a krajem umožňující  sdílení 

optiky   

POZNÁMKA:  V případě  podpisu smlouvy do po loviny roku 2015,  lze zařadit  do rozpočtu 

na rok 2016  

CÍL 2014  SPLNĚN  DŮVOD  

Asistent prevence kriminality II.   ANO  

POZNÁMKA:  projekt  f inancován z  EU bude pokračovat  do 10/2015 ,  zbylé dva měsíce 

řeš í  MP žádost í  o  dotaci  na  MVČR   

CÍL 2014  SPLNĚN  DŮVOD  

MOBIDIK  ANO  

POZNÁMKA:  MP usi luje  o  dotac i  i  pro rok 2015 ,  na MOBIDIK by mělo navazovat  

stacionární  nízkoprahové  zař ízení   

CÍL 2014  SPLNĚN  DŮVOD  

Školení -  komunikace zaměřená 

na problémového občana  

ANO  

POZNÁMKA:  ško lení  se  zúčastnilo  20 s trážníků převážně  z řad  s lužebně nejmladších  

CÍL 2014  SPLNĚN  DŮVOD  

Třístupňové školení první pomoci  ANO  

POZNÁMKA:  školení  se  zúčastnil i  vš ichni  s trážníc i ,  typ ško lení  vycháze l  z  jej ich 

pracovního zařazení   

CÍL 2014  SPLNĚN  DŮVOD  

Senior akademie -  vybavení  ANO  

POZNÁMKA:  MP získala dotaci  na dlouhole tý p rojekt  od bezpečnostní  komise  

CÍL 2014  SPLNĚN  DŮVOD  

Pilot tísňové l inky 156  ANO  

POZNÁMKA:  MP rea lizovala  spo lečně s MP okresu KV a  SO ve spolupráci  s  O2 pi lotní  

projekt  v rámci ČR k směrování mobilních telefonátů na t í sňovou l inku 156 dle př ímé 
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lokal izace vo laj íc ího.   

CÍL 2014  SPLNĚN  DŮVOD  

RDST - rozšíření o retranslaci  ANO  

POZNÁMKA:  Díky re translaci  došlo k pokryt í  s igná lem na celém území města  

CÍL 2014  SPLNĚN  DŮVOD  

Upgrade systému PCO  ANO  

POZNÁMKA:  Pult  centrální  ochrany byl  modernizován,  t řet í  vývojová  řada je  j iž  

př ipravena na s třežení  objektů pros třednic tvím optické sí tě  

CÍL 2015  SPLNĚN  DŮVOD  

Informační systém  MP   

POZNÁMKA:  MP usi luje  o  dodávku IS s od loženou p latbou v roce 2016   

CÍL 2015  SPLNĚN  DŮVOD  

On- l ine vozidlová kamera    

POZNÁMKA:  MP má tuto invest ici  v rozpočtu  

CÍL 2015  SPLNĚN  DŮVOD  

Modernizace MKDS - 1. etapa   

POZNÁMKA:  MP má tuto invest ici  v rozpočtu  

CÍL 2015  SPLNĚN  DŮVOD  

Rozšíření MKDS -  Vítězná ulice    

POZNÁMKA:  MP má tuto invest ici  v rozpočtu a  navíc podala žádost  o  dotac i   

 

 

 

IX. STRATEGICKÝ PLÁN KARLOVÝCH VARŮ VS. MP 
 

Aktivity a působnost městské policie j sou obsaženy v první rozvojové 

oblasti města - Kvalita života obyvatel.  Na základě problémové analýzy, která 

zahrnovala jak analyticky zjišťované okruhy problémů (pravděpodobně 

nejobjektivnější), tak empiricky zjišťované okruhy problémů a nakonec          

i  výstupy z diskusních fór (data bez potřebné validity), vznikl níže uvedený 

soubor.  

Hluková zátěž ve městě,  dopravní přetížení centra ,  nedostatečná 

technická vybavenost pro dopravu v klidu ,  řešit problematiku  bezdomovectví ,  

omezit  hazard v Rybářích a ve S.  Roli ,  zvýšit bezpečnost v parku mezi MMKV 

II. a Horním nádraží  (TČ) ,  boj s vandalismem, podchody u Dolního nádraží ,  
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prostředí u Tržnice,  čistota ve městě,  kriminalita a nebezpečná jízda cyklistů 

po chodnících .    

Pocity občanů, byť mnohdy nejsou pod loženy tzv. tvrdými daty ,  jsou 

velmi důležité.  Zásadní však je forma jejich sběru, přičemž diskusní fóra 

skutečně neposkytly potřebnou validitu. Počet účastníků na jednotlivých 

sezení byl proměnlivý a až na výjimky malý. Cílová skupina občanů, která se 

zúčastnila finálního fóra byla odlišná od těch předchozích, což výrazně 

změnilo okruhy problémů. Mnohdy bylo určující momentální rozpoložení 

respondentů a postoje "lídrů", kteří strhli  ostatní diskutující. Objevily se tak 

velmi odlišné požadavky od těch, které městská policie převážn ě od občanů 

dostává během roku  i  od těch, která zaznívala při  diskusích v jednotlivých 

městských částech.  

Problémová analýza tak ve výsledku vygenerovala z 35 okruhů 6 

nedůležitějších
11

.  Městské policie se týkají  dva z nich .  Čistota ve městě ,  kde 

sehrává úlohu iniciujícího a kontrolního článku systému. Druhým je 

Vandalismus a bezpečnost ve městě ,  který skýtá širokou škálu působnost i .  

V rámci opatření 3.1
12

 má městská policie zajistit  tyto aktivity - 

Vzdělávání strážníků, Zkvalitňování technického vybavení vče tně MKDS. 

Zbylé aktivity evidentně nepatří do gesce MP, což je zdůvodněno i ve výroční 

zprávě. Městská policie v aktivitách týkajících se připravenosti obyvatel  na 

řešení krizových stavů, budování nízkoprahových  center a prevenci 

bezdomovectví včetně omezování negativních dopadů má působit spíše 

podpůrně a ne být jejich gestorem. Jestliže odborná část veřejnosti přenáší 

tyto aktivity na bedra MP, je zcela logické, že to samé bude poptávat i laická 

veřejnost, což se také  například v případě bezdomovectví děje.          

Městská policie již  v současnosti věnuje nemalé úsilí průběžnému 

vzdělávání strážníků a snaží se reagovat na nové podněty. Příkladem může být 

již zmíněné školení na komunikaci s problémovými občany, t ýkající se          

i  sociálně znevýhodněných osob. Problematice technologií je věnována celá 

kapitola IV. a s návrhy v rámci opatření 3.1 v tomto bodě nelze než souhlasit .  

Městská policie vnímá, že nadále bude její významná úloha spatřována v 

řešení dopravní situace, chce však přesunout významný pracovní potenciál i  

                                                           
11

 Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary, str. 20  
12

 Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary, str. 41 
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do oblasti veřejného pořádku a to nejen v rámci j iž dnes širokých kontrolních 

opatření, ale především v sankční oblasti.  Stejně jako vedoucí pracovník i 

městská policie by neměla usilovat o účelovou přízeň občanů, ale jej ich 

respekt.   

 

 

      Zpracoval:  

           Bc. Marcel Vlasák  

        velitel Městské policie  

               Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


