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I. ÚVOD 
 

Výroční zpráva Městské policie Karlovy Vary si stejně jako každý rok 

klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s činností  organizace za 

uplynulé období . Zpráva se j iž standardně věnuje otázce l idských zdrojů, 

technologické vybavenosti a hodnotí  dílčí statistické údaje, popřípadě 

seznamuje s je j ich 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 rozvoj e 

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 90 systematizovanými místy ,  

přičemž nárůst v posledních letech byl generován zajišťováním nové služby v 

rámci ostrahy ubytoven a problémových lokalit prostřednictvím asistentů 

prevence kriminality.  Počet tabulkových míst strážníků zůst ává  nadále 

nezměněn na původních 74 pozicích .  Problém s podstavem na postu strážník 

byl sice zčásti v roce 2015 eliminován, nedostatek vhodných uchazečů o toto 

povolání však přetrvává a vzhledem k vývoji ve společnosti a aktuálním 

problémům v Evropě a s tím souvisejícím personál ním posilováním Policie 

ČR, lze očekávat problémy i v budoucnu. Aktuální podstav činí 4 pracovní 

pozice (5%). 

V roce 2015 nastoupilo 5 nových  strážníků ,  3 stávající MP opustil i .  

Fluktuace dosáhla po delším čase opět velmi dobré hodnoty.  Odchody 

strážníků byly motivovány buď rodinou situací nebo prací v Německu. Do 

budoucna však lze očekávat odchody k Policii  ČR, která rozjíždí náborovou 

kampaň, v rámci níž nepochybně osloví strážníky. Ti z kratší praxí a nízkým 

příjmem jsou tak potencionálními strážníky na odchodu.  



Statutární město Karlovy Vary - městská policie 

4 

Fluktuace  

Graf č .  1  

 

Nárůst přesčasových hodin nejvýrazněji  ovlivňují tři faktory. Stabilně 

vysoké nároky na rozsah zajištění výkonu služby, dále 5% personální podstav  

a nově i dlouhodobá  pracovní neschopnost. To co predikovaly předešlé 

výroční zprávy se naplňuje a plně se tak začíná projevovat vzrůstající 

průměrný věk zaměstnanců. Přestože 64% zaměstnanců nevykázalo během 

roku jediný den absence (nemoc/OČR), hned 12 j ich ale marodilo déle než 

jeden měsíc a z nich pak 7 dokonce déle než čtvrt roku. Důvodem dlouhodobé 

absence jsou převážně chirurgické zákroky.   

Jestliže v předešlém roce přesčasové hodiny téměř atakovaly hranici 

9.000 hodin, tak v roce 2015 ji překročily ,  viz graf č.  2.  

Předčasové hodiny  
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Vzhledem k výše uvedenému sledujeme průměrný věk strážníků ,  který se 

projevuje hned v několika oblastech. V již zmíněné délce pracovní 

neschopnosti , ale rovněž ve zvládání nepřetržitého pracovního režimu a 

zvládání některých náročnějších požadavků kladených na službu (výkon 

služby PCO). Stejně jako v předešlém roce byl průměrný věk strážníka vyšší  

40 let, příchodem mladších strážníků však došlo k mírnému poklesu. Hranici 

50 let překročilo 14 strážníků .  Pozitivem je bezpochyby stabilizace 

pracovního kádru, ovšem nutnost řešení vznikajících negativ je více než 

aktuální.    

 

 

Graf č .  3  

 
Městské  polici i se podařilo na konci roku prosadit v rámci stávajících 

tabulek vznik pracovní pozice vedoucího přestupkového oddělení, která má za 

úkol přispět k prohloubení spolupráce se správními orgány a eliminovat 

rozdílnost právních výkladů, což přispěje ke zvýšení p rávní jistoty strážníků a 

ke zkvalitnění jejich práce. Prosazení nové pozice IT junior bylo vzhledem k 

nárůstu využívaných technologií a absenci zástupnosti správným 

rozhodnutím. Provázání na dotační titul ÚP však výrazně snížilo cílovou 

skupinu a bude zřejmě podrobeno revizi . Poslední dlouhodobější personální 

záměr vedoucí k lepší propagac i  práce MP, tedy zřízení pozice t iskové 

mluvčí,  se zatím nepodařilo prosadit.       
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II. I. Cílová skupina pro výběr strážníků 

 
Stejně jako v předešlém období i v roce 2015 se městská  policie nejvíce 

potýkala s kvali tou uchazečů, kteří se účastnil i výběrových řízení. Znovu 

platí , že nejmladší  zástupci tzv. generace Y
1
,  nedisponují potřebnými 

dovednostmi a vlastnostmi pro práci u policie jako jejich předchůdci. Absence 

základní vojenské služby, nižší psychická odolnost  a fyzická zdatnost,  zde 

sehrávají důležitou roli. Musíme však znovu připustit ,  že pro vhodné adepty, 

o které by policie měla zájem, není toto povolání dobře placené.  Nástupní plat 

21letého pracovníka činí v době  tříměsíčního nástupního kurzu 12 tis . 

hrubého. Teprve po nástupu do služby a úspěšném absolvování zkoušky se 

mzda upraví na 15 tis. hrubého + příplatky za přesčasy a noční služby.   

Nadále platí potřeba volby vhodných vstupních školení a kvalitního 

zácviku. Handicap v podobě minimálního věku pro vstup do městské policie, 

který je oproti policii vyšší a tedy jí znevýhodňuje  při oslovení čerstvých 

maturantů, bude pravděpodobně eliminovat novela zákona o OP. Otázk ou však 

vzhledem k výše uvedenému zůstává sociální  vyzrálost  této cílové skupiny.     

 

II. II. Vzdělávání a výcvik strážníků 
 

Přechod do roku 2016 nebyl pro MP Karlovy Vary personálně nijak 

problematický, protože již dva roky před nabitím účinnosti povinnosti  

středoškolského vzdělání s maturitou, měli strážníci  tuto povinnost splněnou, 

což je vizitkou dobré personální práce veden í MP. Zvyšování odbornosti je 

součástí života u městské policie. V současné době se tedy zaměstnavatel 

soustředí na podporu vysokoškolského vzdělání a praktického vzdělávání na 

jednotlivých úrovních služby. Strukturu vzdělanosti dokládá graf  č .  4.   

V oblas ti  výcviku se městská policie zaměřuje v návaznosti na situaci v 

Evropě k posílení kompetencí strážníků zařazených do služby PCO a 

spolupracuje při tom s předními odborníky v oboru.  

 

 

 

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

věku   
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Graf č .  4  

 

 

III. VÝKON SLUŽBY 
 

Stejně jako v předešlých letech se výkon služby městské policie 
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pravidelným dohledem nad parkovacími automaty ve spolupráci  s 

provozovatel,  tedy Dopravním podnikem Karlovy Vary. Ze zpracovaných  

údajů vyplývá, že pravidelná kontrolní služba MP jednoznačně vedla k plnění 

poplatkové povinnosti ř idičů a zvýšila výnosy z tržeb. Výnosy se v roce 2015 

oproti roku 2014 zvedly o 327.926, - Kč, oproti roku  2013 o 2.391.406,- Kč  

a oproti roku 2012 dokonce o 3.172.521,- Kč .  Z tohoto trendu vyplývá, že se 
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Úzká spolupráce s Územním odborem Policie ČR se projevuje v rámci 

plánování společných opatření . V roce 2015 na popud MP byla realizována i 

měsíční dopravní akce zaměřená na parkování vozidel v problémové lokalitě.  

Střídání hlídek policistů a strážníků mělo velmi dobrý dopad na zklidnění 

situace při efektivnějším nasazení personálních sil .  V podobných opatření 

budou obě složky pokračovat i  v nadcházejícím roce.  

V oblasti trestné činnosti je úloha MP 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 2015 strážníci předali 62 případů s  podezřením na spáchání 

trestného činu ,  v rámci nichž  bylo zadrženo 50 pachatelů .  Oproti předešlému 

roku nedošlo k výrazné změně, jak dokládá graf č. 5 .  Nejúspěšnější byli  

strážníci v srpnu, kdy zadrželi 10 pachatelů .   

 

 

Graf č .  5  

 

Zajímavým ukazatelem je tzv. index kriminality
2
,  jehož průměrná 

hodnota v roce 2015 činila v ČR 219,1 bodu. Karlovy Vary s hodnotou 189,3 

jsou tak v pásmu podprůměru .  Tento ukazatel  je výrazně ovlivněn  místem, 

neboť větší a lidnatější aglomerace mají i  vyš ší index a práce policie to to 

                                                           
2
 index kriminality - porovnání kriminality ve vztahu k počtu obyvatel 
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nemůže v plném rozsahu ovlivnit.  Ukazatel  v podobě tzv. rizikovost i
3
, 

hodnotí město Karlovy Vary odlišně,  neboť se snaží o komplexnější pohled na 

bezpečnostní situaci.      

 

Události  

Počet událostí koresponduje s předešlým rokem. Hodnota 45.700 je 

odpovídající vzhledem k počtu úkolů a opatření k  zajištění důležitých 

společenských a sportovních událostí a k eliminaci dílčího nedostatku 

pracovníků. Nadále platí , že v starém informačním systému byly kontroly 

prováděné strážníky  mnohdy generovány do  jedné  událost, byť fakticky byl y 

provedeny vícekrát .  Již tradičně největší podíl zaujímá kontrolní  činnost 

45,6% zaměřená na oblast  veřejného pořádku a bezpečnosti ,  následovaná 

řešením dopravy a veřejného pořádku. 

 

III. I. Řešení přestupků 

V roce 2015 došlo k unížení řešených přestupků o cca 900 případů, což 

koresponduje s poklesem využití technického prostředku k zabránění odjezdu 

vozidla (dále jen "TPZOV").  Strážníci  řešili  18.372 přestupků a uložili za 

pokuty v úhrnné výši 3.621.123,- Kč. Oproti předešlému roku se jedná o 

nevýznamný pokles ve výši 200 tis.  Kč.  Nejvyšší pokuty přitom strážníci 

ukládají za přestupky na úseku občanského soužití,  proti  majetku a na úseku 

veřejného pořádku.  

 

III. II. Oblast dopravy 

Zmiňovat, že nejvyšší zastoupení v řešených přestupcích zabírá doprava ,  

připomíná déjávu .  Počet řešených dopravních přestupků bez domluv opět 

překročil hranici 13.000. Trend postupného převádění řešení dopravy pod 

městskou policií ,  nadále pokračuje ve všech velkých  městech ČR .  Dlužno 

dodat, že podněty občanů směřující na městskou policií v drtivé většině 

požadují řešení právě přestupků v dopravě.  

Podíl dopravy na řešených přestupcích tak již dosáhl téměř 93%. Již 

jednou zmiňované měření rychlosti vnímá městská policie nadále jako 

doplňkovou činnost  a zaměřuje se výhradně na problematické úseky 
                                                           
3
 rizikovost - kombinuje kriminalitu, nezaměstnanost a výplatu sociálních dávek 



Statutární město Karlovy Vary - městská policie 

10 

v blízkosti škol a v místech generovaných občanskou nespokojeností , která 

musí být stanovena Policií ČR .  S trážníci  na nich sankčně postihli 205 řidičů  

(1,1 % všech přestupků) .   

 

Doprava v klidu  

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

pochopitelně jeho efektivity,  viz tabulka č. 2.  Řešení prostřednictvím TPZOV 

se díky výše uvedenému meziročnímu poklesu srovnalo s řešením 

prostřednictvím výzev pro nepřítomného přestupce (dále jen "PPŘ"). Bližší 

srovnání efektivity obou způsobů řešení nelze předložit, protože 

nedisponujeme daty z odboru dopravy.   

V oblasti klidové dopravy nadále městská  policie zastává postup, kdy 

před prvoplánovým udílením sankcí ne jdříve 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. Obecně lze tvrdit, že pro MP první 

způsob disponuje vyšší mírou úspěšnosti a druhý je ekonomicky méně 

náročný. Zde je ovšem nutné zmínit  následné úkony odbory dopravy    

 

Tabulka porovnání TPZOV a PPŘ (efektivnost)  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

počet  TPZOV  5 665 4  168 4  452 5  830 7  805 6  713 

uložené sankce (Kč)  1  499  200  1  049  900 1  211  900 1  512  300 1  965  820 1  601  500 

počet  PPŘ  4 976 6  535 8  062 7  543 6  738 6  653 

uložené sankce (Kč)  271 400  290  900 383  600 449  100 378  660 536  330 

nedořešené PPŘ  47% 48% 49% 7 ,5% 5 ,7% 4% 

Tabulka  č.  2  

 

Odtahy: 

Strážníci během roku nařídili 406 odtahů ,  z nichž bylo 272 dokončeno .  

Meziroční pokles o 32% je znatelný, byť v dokončených odtazích je na úrovni 

26%. Městská policie v současné době nedisponuje personální kapacitou pro 

zřízení hlídky, která by se věnovala této časově velmi náročné činnosti a 
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proto dochází k nařízení odtahů v rámci zjištění závažných přestupků anebo 

při akci v problémové lokalitě. Na pokutách strážníci uložili  85.800,-Kč .  

Spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary v této oblasti pokračuje .   

 
 

III. III. Oblast veřejného pořádku 

Nadále platí, že při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku je 

důležitý kontakt s  občany ,  kteří  mají jednak motivaci k zajištění pořádku v 

místě svého bydliště a jednak jsou výborně obeznámen se situací a mohou 

tedy strážníkům poskytnou cenné informace. Spolupráce občanů je v době 

zvýšené  lhostejnosti či možná apatie společnosti  neocenitelným pomocníkem .  

Nadále tak jedním z hesel pro činnost m ěstské  policie musí být "přiblížení se 

k občanovi". Portfolio kontaktů se daří  postupně rozšiřovat, ovšem nikdy 

nebude dostačující .   

 

Výčet některých  činností: 

Odchyt psa   223 odchytů    ↑  

Doručování písemností  151 úkonů    ↓↓  

Zjištěna skládka   706 předaných případů    ↑↑  

Zjištěn nebezpečný odpad  138 předaných případů    ↑  

Vrak vozidla   5 vyřešených případů  

 

Čistota města: 

Velmi úzká spolupráce s technickým odborem  se stala již takovým 

evergreenem a výrazně tak napomáhá řešit nemalé množství podnětů občanů k 

relativně krátkém časovém úseku .  Klíčovým faktorem je sdílení dat  

prostřednictvím moderních technologií, což bude nutné zohlednit i  v rámci 

implementační poli tiky při nasazení nového informačního systému.  O dobré 

spolupráci hovoří i  skutečnost , že se podařilo zlikvidovat téměř dvojnásobný 

počet skládek oproti  předešlému roku.  

Výkon obecně prospěšných prací je nadále administrován městskou 

policií . Vedle spolupráce s  hřbitovní správou, probíhá tato rovněž s odborem 
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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 t i zbylí potřebují  pravidelný dohled. V roce 2015 spolupráce 

opět nabrala rostoucí trend a počet odpracovaných  hodin ve prospěch  města 

stoupnul již na 4.657 hodin, což představuje meziroční nárůst o 54%!  na 

3.030. Počet návrhů na přeměnu trestu  se ustálil na hodnotě 15. Spolupráce s 

Probační a mediační službou tak nadále hodnotíme  jako velmi dobrou a pro 

město prospěšnou .   

 

Městské  ubytovny: 

V předešlé výroční zprávě byla otázce městských ubytoven věnována 

velká pozornost a proto si  dovolím pro rok 2015 pouze odkázat na předešlý 

komentář s tím, že v roce 2015 došlo k ukončení projektu APK II.  hrazeného 

z EU a rovněž tak dobíhajícího  dvouměsíčního projektu APK hrazeného z 

MVČR. Městská policie zpracovala nový dotační titul a na provozu této 

služby, která dnes čítá 13 asistentů,  se finančně podílí Úřad práce Karlovy 

Vary.  

Městská policie na základě vývoje situace zvažuje prostřednictv ím města 

spolupráci s  Agenturou pro sociální začleňování,  neboť tento subjekt dnes 

přistupuje ke spolupráci  s městy velmi aktivně a spolupráce je pak schopna 

generovat přísun finančních prostředků do celkem sedmi oblastí včetně 

bezpečnosti.  

 

III. IV. Aktuální problémy 

Aktuální problémy nebývají často náhodné nebo přechodné, ale právě 

naopak. Dlouhodobě neřešená situace nabývá na významu a stává se tak 

aktuálním problémem s dlouhodobý charakterem.  

 

I. Bezdomovectví  

Vládní koncepce (rok 2013) zabývající se řešením bezdomovectví  

nepřináší obcím pro řešení každodenních negativních dopadů tohoto sociální  
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problému nic zásadního. Ze znalosti věci vyplývá, že nejvíce problémů 

způsobují aktuálně ti  bezdomovci, kteří cíleně odmítají pobídky pro začlenění 

anebo je využívají pouze selektivně bez jakéhokoli posunu v jejich životní  

situaci . Dobrá spolupráce zainteresovaných subjektů z řad samosprávy a 

neziskového sektoru nemá dostatečné nástroje , znalosti či dovednosti na 

cílovou skupinu nejproblémovějších bezdomovců, kteří nejsou motivováni a 

nespolupracují . Jedná se o rozšiřující skupinu l idí v produktivním věku u níž 

roste závislost  na drogách a která si je vědoma nevymahatelnosti práva.  

Jelikož má městská policie tuto oblast zanesenou v opatření 3.1.  

dokumentu SPURM, spolupracuje velmi intenzivně s Armádou spásy a v 

dalším roce se pokusí získat dotační prostředky na studii bezdomovectví, 

která by měla nejen sofistikovaně definovat veškeré problémy a jej ich 

příčiny, ale rovněž nabídnout metodické pokyny na jejich řešení za současně 

platné legislativy, popřípadě navrhnout její změnu.  Více o bezdomovectví se 

můžete dočíst j iž ve zprávě za rok 2014.  

 

II. Převozy na PAZS  

Převozy na protialkoholní záchytnou stanici (dále „PAZS“)  jsou již dnes 

samostatnou kapitolou, byť se prolínají s problematikou zmíněnou v předešlé 

kapitole.  

V roce 2015 převzala MP po dohodě s KKN a ZZS KVK garanci za 

převozy opilců z ulice, o což usilovala posledních 5 let a zmiň ovala i v 

předešlých výročních zprávách. Tímto jednak došlo k unížení převozů do 

zdravotnického zařízení a zbytečné zátěže zdravotnického zařízení a jednak k 

unížení časové náročnosti na převoz osoby do PAZS. Dohoda z poloviny roku 

vedla logicky k navýšení  počtu těchto úkonů, přičemž počty podnětů a jejich 

rozložení v měsících zachycuje graf č. 6 a časovou náročnost graf č.7.  

Stávající situace však není dobrá a jej í dlouhodobé koncepční neřešení 

na státní úrovni vede nadále k velké roztříštěnosti v rámci je dnotlivých krajů.  

Začíná se projevovat rovněž absence "detoxu" ve zdravotnickém zařízení,  

přičemž počet těchto osob mezi bezdomovci roste a strážníci nemají žádnou 

možnost tyto osoby vhodně umístit.     
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Počet převozů dle podnětu  

 

graf  č.6  

 

 

graf  č .7  

 

 

IV. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP 
 

Efektivní výkon služby a využívání modernách t echnologií  spolu velmi 

úzce souvisí.  

   

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

MP 

PČR 

ZZS 

0:00 
2:24 
4:48 
7:12 
9:36 

12:00 
14:24 
16:48 
19:12 
21:36 

0:00 

Celkový čas převozů 



Statutární město Karlovy Vary - městská policie 

15 

IV. I. Informační systém 

V říjnu začala městská policie testoval nový informační systém MP 

Manager, u kterého byly provedeny ještě ve zkušebním provozu dílčí úpravy a 

došlo k implementaci s radiovou sítí.  Ostrý provoz byl spuštěn 1.  ledna 2016.  

V první čtvrtletí roku 2106 bude spuštěna mobilní verze systému a 

rovněž je tento rok naplánována implementace spisové služby, tísňové linky 

156 a případně i  PCO. Vše bude odvislé od třístranných dohod 

zainteresovaných subjektů. V dalších letech pak např. MKDS, tak by se tento 

systém stal  centrálním řídícím prvkem výkonu MP.   

 

Teplotní mapa - přestupky na území města  

 

obrázek č.1  

Teplotní mapa - přestupky v OSÚ  

 

obrázek č.2 
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IV. II. Městský kamerový dohlížecí systém 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen "MKDS") disponuje 21 

kamerovými body. V roce 2015 se realizovala 1. etapa modernizace zahrnující 

obměnu starých kamerových bodů včetně mikrovlnných spojů v LÚ, přesun na 

optickou síť vybraných kamer a upgrade připojení PČR.  

Za účasti dotace MVČR byla kamerový systém rozšířen  do Drahovic na 

Vítěznou ulici , včetně parku Pod tvrzí a osazení kamerového bodu na MŠ E. 

Destinové. Druhé rozšíření bylo pak realizováno na popud vedení města ve 

Staré Roli, konkrétně ve Dvořákově ulici  a došlo k osazení kamerového bodu 

na ZŠ Školní.  

Před  spuštěním 2. etapy modernizace bude MP navyšovat datové úložiště 

a rovněž plánuje další rozšíření, tentokrát na Růžový Vrch a do Dvorů a 

plánuje zapojení školských zařízení do projektu. Jedním z podstatních bodů 

bude finalizace monitoringu na PČR s možnos tí  stahování dat  oprávněnými 

policisty,  čímž bude eliminována časová zátěž MP, která ročně zpracovává 

přes 100 požadavků policie o zálohy kamer.    

 

V roce 2015 řešila MP 1.474 podnětů  předaných operačním střediskem z 

kamer hlídkám do terénu.  Ve 3 případech se díky kamerám podařilo zadržet  

pachatele trestného činu.  

 

 

IV. III. PCO a RDST 

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

od roku 1992. Systém po upgrade z roku 2014 umožňuje rovněž střežení po 

optickém vlákně. Aktuálně městská policie  střeží  86 objektů ,  což značí 

meziroční nárůst o 7 nových objektů města.  Během roku reagovali strážníci na 

933 signálů, což je konstantní hodnota s rokem předešlým.  Během 12-ti  

hodinové  služby vyjíždí  městská policie  v průměru na 1,3 signálu .   

Z celkového počtu signálů bylo 6 vyhodnoceno jako ostrých, přičemž 

byly zadrženy 4 osoby. Ve 2 případech obsluha využila nouzové tlačítko, 

zbylé  případy byly vloupání do objektu .   
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Po rozšíření radiové sítě o retranslaci  na Růžovém vrchu, která umožnila 

zlepšit pokrytí signálu v rámci sí tě po celém městě  ustaly veškeré problémy s 

výpadky komunikace. Síť je nyní duplicitně zajištěna a má lepší pokrytí v 

členitém terénu.  

 

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. Stav zůstal 

v roce 2015 nezměněn, došlo k obměně jednoho  vozidla.  

 

 

 

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 2015 představují dostatečný vzorek 

s vypovídající hodnotou.  
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Řešené přestupky 2004 - 2015  

 

 

 

Uložené  pokuty 2004 - 2015 (v tis.) 
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Počet užití TPZOV (tzv. botička) 2004 - 2015 

 

 

 

Počet PPŘ (výzva pro přestupce) 2004 - 2015 

 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 



Statutární město Karlovy Vary - městská policie 

20 

 

Počet převozů na PAZS 2004 - 2015 

 

 

 

 

VI. PREVENCE KRIMINALITY 
 

Činnost oddělení prevence kriminality a dohledu je tradičně 

prezentována v  příloze č. 1 této výroční zprávy.  

V roce 2015 městská policie v rámci dotačních titulů realizovala 

preventivní projekty MOBIDIK a Asistent prevence kriminality II.  a 

pokračovala tak v započatých aktivitách předešlých období. Výstupy z 

činnosti pak výrazně napomohly nastartování vybudování Nízkoprahového 

centra pro děti a mládež na Úvalské ulici , které provozuje dlouholetý partner 

Armáda spásy. Oba uvedené projekty byly obsáhle popsány v předešlé výroční 

zprávě. Z dotace města pak byl realizován další ročník Senior akademie.  
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VII. MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN 
 

Městská policie nadále usiluje o co nejtěsnější kontakt s občany. Reaguje 

na jejich podněty sbírané v rámci webového portálu Závady, či zasílané přímo 

na e-mailovou poštu organizace či  jednotlivých strážníků v rámci jejich 

úsekové odpovědnosti. Nejdůležitější a pro strážníky nejcennější je osobní 

kontakt. Vedení městské policie se účastní všech setkání s občany pořádané 

magistrátem, které je pro něj dalším zdrojem informací o pocitu bezp ečí 

občanů ve městě, resp. v jeho jednotlivých městských částí.  

V průběhu roku 2015 zaznamenali operátoři na režimovém pracovišti  

OPIS příjem 29.618 telefonátů s  různými oznámeními či žádostmi o pomoc .  

Na tísňovou linku 156 bylo přijato 5.086 telefonátů  a operátory odbaveno v 

radioprovozu více jak 56 tis. relac í  Zaznamenaný pokles ve všech kategoriích 

je částečně způsoben přechodem na IT telefonii a tedy absence části dat z 

přechodného období .  

Prezentace práce MP by mohla být na mnohem vyšší úrovni a občané  by 

získali mnohem lepší  informace, v pravidelné a dostatečném množství . Situaci 

z části eliminuje svoji aktivitou velitel  MP, ale tisková mluvčí by dnes již 

našla zcela jistě své opodstatnění.  

 

 

VII. I. Vnitřní kontrola 

V roce 2014 prošetřoval inspekční s trážník 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 slouž í pro 

přijetí vhodných opatření. Stejně jako v předešlých letech byla zdrojem 

stížností  často neznalost platných zákonů a účelová tvrzení 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 
 

 

Cíle vycházejí nejen z dlouhodobého plnění úkolů a jejich modifikace v 

návaznosti na aktuální dění, ale rovněž jsou dány  dokumenty města. Ve 

Strategickém plánu rozvoje Statutárního města Karlovy Vary jsou cíle pro MP 

uvedeny pod opatřením 3.1. Všechny tyto požadavky jsou postupně 

naplňovány.  

   

CÍL  2015-17 SPLNĚN  DŮVOD  

Fyzická integrace operačních 

středisek HZS KK a MP KV  

NE Absence smlouvy mezi městem 

a krajem umožňující  sdílení 

optiky    

POZNÁMKA:  Projekt  je  nutné  aktual izovat  a  na základě promítnutí  j iž  rea l izované  

modernizace MKDS do výkazu a výměru př ipravi t  pro rozpočet  na rok 2017.  Smlouva se  

př ipravuje k podpisu.  

CÍL 2013-16 SPLNĚN  DŮVOD  

Asistent prevence kriminality III.   ANO  

POZNÁMKA:  projekt  financován z MVČR, posléze z  EU je  na základě žádosti  MP od 

roku 2016 spo lufinancován Úřadem práce Kar lovy Vary.  

CÍL 2010-16 SPLNĚN  DŮVOD  

Senior akademie ANO  

POZNÁMKA:  Dlouholetý projekt  věnovaný seniorům má j iž  své  s tá le  mís to  v  činnosti  i  

rozpočtu MP a je  podporován všemi orgány města.   

CÍL 2015-16 SPLNĚN  DŮVOD  

Bezpečná škola  ANO  

POZNÁMKA:  V souběhu s modernizac í  MKDS dochází  k zapojování školských zař ízení  

do projektu.  Městská  polic ie  KV a i  PČR tak může sledovat  aktuální  dění  před školou.  

Rovněž došlo k insta laci  mobilních nouzových t lačí tek na  6  základních školách.    

CÍL 2015  SPLNĚN  DŮVOD  

Informační systém  MP ANO  
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POZNÁMKA:  od ř í jna 2015 byl  spuštěn zkušební provoz nového informačního sys tému a  

proběhlo ško lení  strážníků.  Ostrý provoz  byl  zahájen 1.1 .2016.  Na pře lomu března dubna  

2016 se plánuje spuštění  mobilní  ap likace.   

CÍL 2015  SPLNĚN  DŮVOD  

On- l ine vozidlová kamera  NE Delší  poptávka vhodného 

zařízení   

POZNÁMKA:  MP alokovala  pros tředky na  rok 2016  s t ím,  že ins ta lace  proběhne do  

konce února 2016   

CÍL 2015-16 SPLNĚN  DŮVOD  

Modernizace MKDS ANO  

POZNÁMKA:  První e tapa byla v roce 2015  úspěšně dokončena.  Zároveň došlo k  

dofinancování rozš íření  datového úlož iš tě  MKDS.  

CÍL 2015  SPLNĚN  DŮVOD  

Rozšíření MKDS -  Vítězná ulice  ANO  

POZNÁMKA:  Invest ice  byla real izována za do tační  podpory MVČR a  zároveň došlo na  

základě poptávky vedení  města k  rozšíření  MKDS do Dvořákov y ulice ve  Staré Roli .   

CÍL 2016  SPLNĚN  DŮVOD  

Rozšíření MKDS    

POZNÁMKA:  Plánované rozš íření  MKDS na Růžový vrch a do Dvorů opět  počí tá  s  

využit ím op tické s í tě  a  zapojením škol .  Projekt  na finanční podporu od MVČR bude 

podán.   

CÍL 2016  SPLNĚN  DŮVOD  

Implementace v rámci MPM    

POZNÁMKA:  Informační sys tém je  nutné prostupně propoj i t  s  da lš ími sys témy,  např .  

t í sňová l inka 156,  PCO,  spisová  s lužba  apod.    

CÍL 2016  SPLNĚN  DŮVOD  

Studie bezdomovectví    

POZNÁMKA:  MP zpracovala projekt  na získán í  dotačního t i tulu pro zpracování stud ie 

bezdomovectví .  Více  v samotné výroční  zprávě.    

 

 

 

      Zpracoval:  

           Bc. Marcel Vlasák  

        velitel Městské policie  

               Karlovy Vary 


