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I. ÚVOD 
 

Výroční zpráva Městské policie Karlovy Vary seznamuje odbornou i 

laickou veřejnost s činností organizace za uplynulé období .  S tandardně 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 místních záležitostí veřejného pořádku a 

bezpečnosti. V posledních letech jsou návrhy řešení či jejich realizace 

provázány 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 disponuje 94 systematizovanými místy ,  

přičemž nárůst v posledních letech byl generován zaj išťováním nové služby v 

rámci ostrahy ubytoven a problémových lokalit prostřednictvím asistentů 

prevence kriminality. Počet tabulkových míst strážníků zůst ává  dlouhodobě  

nezměněn na původních 74 pozicích .  Problém s personálním podstavem na 

postu strážník byl sice zčásti  v roce 2015 eliminován, nedostatek vhodných 

uchazečů o toto povolání však přetrvává a vzhledem k vývoji v české 

společnosti se tento problém naplno projevil v roce 2016. Městské policii  

chybí 9 strážníků a v nejb ližší době lze očekávat další  odliv převážně 

mladších zaměstnanců s kratší délkou odpracovaných let . Odchody jsou 

motivovány převážně finančním ohodnocením, které je v návaznosti na 

požadavky, jež musí strážník splnit a náročnost práce, kterou vykonává, 

nedostatečné. Dílčí část odchodů je dána stěhováním zaměstnanců. Hlavní 

personálním problém je malý zájem o práci v ozbrojených složkách a 

dispozice případných uchazečů o tuto práci. V době růstu ekonomiky 
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zaměstnavatelé nabízejí vyšší mzdové ohodnocení a be nefity, jímž nemůže 

městská policie konkurovat.  

V roce 2016 nastoupil i 3 noví  strážníci, ale 7 jich MP opustilo a jak bylo 

uvedeno výše,  další  odliv pracovní síly lze očekávat .   

Fluktuace  

Graf č .  1  

 

Nárůst přesčasových hodin nejvýrazněji ovlivňují dva faktory. Stabilně 

vysoké nároky na rozsah zajištění výkonu služby a prohlubující se personální 

podstav (9,6%, ale 12% v uniformované složce).  Výkaz přesčasových hodin 

tak třetí  rok po sobě roste a překonal j iž hranici 10.000 hodin ,  viz graf č.  2.  

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

projevuje v několika oblastech. Jednak v riziku delší  pracovní neschopnosti,  

způsobené závažnějšími zdravotními komplikacemi,  rovněž ale ve zvládání 

nepřetržitého pracovního režimu a některých náročn ějších požadavků 

kladených na službu (např. výkon služby PCO). Průměrný věk strážníka se 

zvýš il  na 42 let ,  viz graf č. 3 .  Hranici 50 let překročilo 14 strážníků .  

Pozitivem je bezpochyby stabilizace pracovního kádru, ovše m nutnost řešení 

vznikajících negativ je více než aktuální.  Prvním opatřením bylo zavedení 

náborového příspěvku, připravuje se dílčí  zvýšení rizikového příplatku  a bude 

nutné revidovat zaměstnanecké benefity. Výrazným rizikem se totiž jeví 

možný odliv strážníků k Policii ČR, kde ministr vnitra avizuje posílení 

finančních zdrojů do personální  oblasti.    

 

 

Graf č .  3  
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rok 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 připustit ,  že pro vhodné adepty, o které 

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

21letého pracovníka čin il  v době tříměsíčního nástupního kurzu 12 tis . 

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

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

zavedení výše uvedených opatření se částky zvýšili na 13,5 tis .,  resp. 17,5 tis. 

hrubého. V současné době nástupní plat skladníka.  Nelze se tedy divit, že v 

roce 2016 se městská policie nepotýkala pouze s kvalitou zájemců o práci, ale 

i  s jejich významným odlivem. Zájem o práci v ozbrojených složkách klesá.    

Otázkou zůstává sociální vyzrálost cílové skupiny, tolik potřebná pro 

práci strážníka. Zaměstnavatel  však připravil  vhodná  vstupní školení a 

kvalitní zácvik  cílený na generaci Y. Handicap v podobě minimálního věku 

pro vstup do městské policie, který je oproti policii  vyšší o tři roky, však 

nadále znemožňuje jeho aplikaci. Plánovaná novela zákona o OP  byla bohužel 

stranou zájmu poslanců a tak se její  projednávání posunulo o další rok.      

 

II. II. Vzdělávání a výcvik strážníků 
 

Zvyšování odbornosti je součástí života u městské policie. V současné 

době se zaměstnavatel soustředí na podporu vysokoškolského vzdělání a 

praktického vzdělávání na jednotlivých úrovních služby , k čemuž by měla  

přispět i spolupráce s Policejní akademií v Praze v oblasti celoživotního 

vzdělávání .  Strukturu vzdělanosti strážníků dokládá graf  č .  4.   

V oblasti výcviku se městská policie zaměřuje dlouhodobě na 

problematiku související s  ozbrojenými útoky. Strážníci služby PCO prochází 

pravidelným výcvikem s naším předním odborníkem Mgr. Pavlem Černým, 

jehož vyvrcholením byl nácvik eliminace střelce v prostorách základní školy.  

Cvičení "Škola" bylo mimo jiné prezentováno v odborném časopise Zbraně
2
.   

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

věku   
2
 časopis Zbraně, č.12/2016, str. 44-46 
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Ve výcviku se pochopitelně nezapomíná ani na strážníky z pořádkové 

služby, kteří absolvují nejen pravidelný výcvik s instruktorem, ale rovněž 

prodělali  dva speciální kurzy. První se týkal práce s teleskopickým obuškem a 

jeho efektivním využitím při kontaktu s agresivním út očníkem. Druhý, 

financovaný z prostředků EU, byl zaměřen na praktické uplatnění práva v 

přímém výkonu služby.  

 

Graf č .  4  

 

 

III. VÝKON SLUŽBY 
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č. 5. Kontrola zahájena na konci roku 2013 přinášela již od následujícího roku 

výrazný efekt a přispěla k lepší dopravní obslužnosti centra města. Dílčí podíl 

má pochopitelně i  rozšíření zón s parkovacím automatem.  

  

Graf č .5  
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Trestná činnost  

V roce 2016 strážníci zadrželi 71  pachatelů .  Oproti předešlému roku 

došlo k výraznému nárůstu , jak dokládá graf č. 6 .  Nejúspěšnější byli strážníci  

v červenci,  kdy zadrželi 11 osob.  

 

 

Graf č .  6  

 

Zajímavým ukazatelem je tzv. index kriminality
3
,  jehož průměrná 

hodnota v roce 2016 činila v ČR 206,6 a došlo tedy k poklesu. Hodnota 

indexu v Karlovarském kraji činila za stejné období 16 7,8 a ze 14 krajů mu 

patří 8.  příčka. Mezi 77 okresy je Karlovarský s indexem 176,6 na 21. místě. 

Index Karlových Varů je aktuálně 164 ,  což je příznivá hodnota.   

Index kriminality však nelze zaměňovat s ukazatelem tzv. rizikovost i
4
.  

který hodnotí bezpečnostní situaci komplexněji .  Zde se bohužel Karlovarský 

kraj umístil na 3. místě s hodnotou 1.792.6 oproti průměru ČR 1476,2. 

Karlovarský okres s výstupem 1656 je na 19. místě, což odpovídá přibližně i 

hodnocení v rámci kriminality,  ale oproti  ní je zde hodnocen  v nadprůměru a 

to může signalizovat problémy do budoucna.         

 

Události  

Počet událostí  koresponduje s předešlým rokem. Hodnota 4 4.766 

vykazuje pokles o necelý 1 tis . událostí, což je vzhledem k personálním 

podstavům velmi dobrý výsledek.  Již tradičně největší  podíl zaujímá 

                                                           
3
 index kriminality - porovnání kriminality ve vztahu k počtu obyvatel 

4
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kontrolní činnost 52,4% ,  který je vzhledem k nasazení nového mobilního 

informačního systému nyní objektivněji hodnocen, neboť nedochází v takové 

míře ke kumulaci událostí.  Významný je rovněž podíl řešených přestupků, 

který činí 32,7% .  

 

III. I. Řešení přestupků 

V roce 2016 došlo k výraznému unížení řešených přestupků .  Hodnota 

15.160 představuje pokles o 17%. Zajímavý je detailnější pohled, kdy 

zjistíme, že pokles u dopravních přestupků činí 19%, naopak u časově 

náročnějších přestupků projednávaných na úseku veřejného pořádku, majetku, 

dodržování OZV apod. zaznamenal nárůst o 6%. V kontextu s několikrát 

zmiňovaným podstavem pak nelze vnímat pokles řešených přestupků 

negativně. Suma uložených pokut dosáhla adekvátní výše 2.759.320, - Kč, což 

podtrhuje i průměrná výše blokové pokuty.  

 

III. II. Oblast dopravy 

Zmiňovat, že nejvyšší zastoupení v řešených přestupcích zabírá doprava ,  

byť došlo k meziročnímu poklesu řešených dopravních přestupků, není asi 

třeba zvláště zdůrazňovat.  

Podíl dopravy na řešených přestupcích klesl na 90,6% ,  přesto je nadále 

výrazný.  V mediích zmiňované měření rychlosti  v souvislosti s projednávání 

novely zákona o OP, 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  227 řidičů  (1,5% 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.  V roce 2016 došlo k poklesu 

užití tzv. TPZOV, zároveň se zvýšila průměrná pokuta za projednávaný 

přestupek evidovaný v PPŘ. Bohužel podrobnější analýzu efektivity nelze 

zpracovat, neboť MP nedisponuje daty z odboru dopravy ,  který je není 

schopen technicky generovat .   
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V oblasti klidové dopravy nadále městská  policie zastává postup, kdy 

před prvoplánovým udílením sankcí nejdříve zmap uje 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. Nadále platí , že pro MP první 

způsob řešení disponuje vyšší  mírou úspěšnosti  a druhý je ekonomicky méně 

náročný na provoz .  Zde je ovšem nutné zmínit následné úkony odbor u 

dopravy.    

 

Tabulka porovnání TPZOV a PPŘ (efektivnost)  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

počet  TPZOV  4  168 4  452 5  830 7  805 6  713 5  944 

uložené sankce (Kč)  1  049  900  1  211  900 1  512  300 1  965  820 1  601  500  1  354  000 

počet  PPŘ  6 535 8  062 7  543 6  738 6  653 5  426 

uložené sankce (Kč)  290 900  383  600 449  100 378  660 536  330  567  550 

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

Tabulka  č.  2  

 

Odtahy: 

Strážníci během roku nařídili 197 odtahů ,  z nichž bylo 171 dokončeno .  

Na pokutách strážníci uložili 85.800,-Kč .  Meziroční pokles o více jak 50% 

podtrhuje trend předešlých let.  Městská policie v současné době nedisponuje 

personální kapacitou pro zřízení hlídky,  která by se věnovala této časově 

velmi náročné činnosti a proto dochází k nařízení odtahů v rámci zjištění 

závažných přestupků anebo při akci v problémové lokalitě. Navíc je třeba 

zmínit, že často dochází k odmítnutí výjezdu ze strany DP, kter ý deponuje 

odtahové vozidlo na jiných ekonomicky výhodnějších úklonech. Zde se 

projevuje ekonomický aspekt provozu takové služby. Řešením by bylo zřízení 

"společné hlídky", kdy by strážník jezdil  v odtahovém vozidle, což by vedlo k 

nárůstu odtažených vozidel a DP by mohl pořídit vozidlo pro tyto účely.  

Nutné je však vnímat také represivní dopad tohoto opatření, které bylo v 

minulosti terčem velké kri tiky Policie ČR, jež tuto službu zajišťovala.  
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III. III. Oblast veřejného pořádku 

Důležitost kontaktu s občanem při zajišťování místních záležitostí  

veřejného pořádku je rozhodným aspektem, neboť občan má  jednak motivaci k 

zajištění pořádku v místě svého bydliště a jednak j e výborně obeznámen se 

situací  a může  tedy strážníkům poskytnou cenné informace. Spolupráce 

občanů je v době zvýšené  lhostejnosti či možná apatie společnosti  

neocenitelným pomocníkem .  Městská policie razí  heslo "přiblížení se k  

občanovi". Významným pomocníkem by měl být nový web, který byl v 

průběhu prosince zpuštěn do  zkušebního provozu. Důležitou úlohu v této 

oblasti nadále sehrává mobilní obchůzková služba.   

Výčet některých  činností: 

Odchyt psa   245 odchytů    ↑  

Doručování písemností  136 úkonů    ↓  

Zjištěna skládka   300 předaných případů    ↓↓   

Zjištěn nebezpečný odpad  124 předaných případů     

Vrak vozidla   10 vyřešených případů    ↑   

Právně nezp. vozidla   60 zjištěno, 34 odstraněno   ↑   

Mimo odchytů psů strážníci zajišťovali odchyty i dalších zvířat. Celkem 19 

jich například umístili  do Mini ZOO. Převážně se jednalo o ptactvo, ale 

nechyběla ani fretka ,  leguán či poník.  

  

Čistota města: 

Velmi úzká spolupráce s technickým odborem  je dána podněty občanů a 

společným zájmem na jejich řešení. Dnes již můžeme mluvit o vysokém 

standardu pro občana, neboť nemalé množství podnětů je v relativně krátkém 

časovém úseku  vyřešeno .  Klíčovým faktorem je sdílení dat prostřednictvím 

moderních technologií, což se podařilo i v rámci nasazení nového 

informačního systému  MP. 

Výkon obecně prospěšných prací je dlouhá léta 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,  
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neboť  potrestaní  s dobrými pracovními návyky se k  městské policii dostávají  

sporadicky a t i zbylí potřebují  pravidelný dohled. V roce 2016 spolupráce 

přinesla 4.184 odpracovaných  hodin ve prospěch města  a podařilo se udržet  

nastavený trend předešlého roku, byť je zde mnoho proměnných, které nelze 

vždy ovlivnit. Počet návrhů na přeměnu trestu  klesl přibližně na polovinu. 

Výstup se týkal pouze 8 osob .  Nastavená spolupráce s Probační a mediační 

službou nadále snese ty nejpřísnější  kritéria hodnocení.  

 

Asistenti  prevence kriminality : 

Počet asistentů se ustálil na 14, přičemž vedle pořádku na městských 

ubytovnách, působí i  v areálu dolního nádraží a v sídle Úřadu práce Karlovy 

Vary. Projekt je v současné době financován právě Úřadem práce Karlovy 

Vary z programu "Zaměstnanost" a náklady  spojené s ubytovnou Drahomíra 

městu refunduje RK Recom.   

Městská policie na základě vývoje situace zvaž ovala prostřednictvím 

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.  Bohužel krytí některých cílových oblastí s projekty v 

rámci IPRUM tuto spolupráci  neumožnil.  

 

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.  Úvod k této kapitole z 

předešlé zprávy není třeba nijak upravovat. Je platný.  

 

Bezdomovectví  

Vládní koncepce (rok 2013) zabývající se řešením bezdomovectví  

nepřináší obcím ani v dalším roce žádné řešení každodenních negativních 

dopadů tohoto sociální  problému. Cíle v koncepci směřované k složkám 

zajišťujícím veřejný pořádek a bezpečnost nejsou plněny.  
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Ze znalosti problematiky 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 . 

Absence účinných nástrojů pro samosprávu k řešení problémů jež generuje 

úzká skupina nejproblémovějších bezdomovců  je dlouhodobě znát.  Je třeba 

vnímat rizika budoucnosti, neboť se j edná se o rozšiřující  skupinu lidí 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 .  Velitel  

MP se zapojil do pracovní skupiny při Karlovarském kraji, která si kladla za 

cíl vytvořit podklady a získat finanční prostředky pro tvorbu studie 

bezdomovectví, která by měla nejen sofistikovaně definovat veškeré problémy 

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

současně platné legislativy, popřípadě navrhnout její změnu.  Krajský úřad 

vyhlásil poptávku, bohužel žádný z oslovených akademických subjektů se 

nepřihlásil.  

 

Převozy  na PAZS 

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

samostatnou kapitolou, která se však velmi úzce váže na předešlou 

problematiku bezdomovectví .   

V roce 2016 naplno začala fungovat dohoda k přepravě na PAZS 

prostřednictvím hlídky MP. V průběhu roku získala MP do svého vozového 

parku vyřazenou sanitu, kterou si upravila pro potřeby převozu. Graf č.7 a 

další statistické výstupy nejlépe podtrhnou, jakou službu str ážníci ve 

prospěch občanů města v minulém roce odvedli.  

Dlouhodobé koncepční neřešení na státní úrovni vede k velké 

roztříštěnosti v rámci jednotlivých krajů. Systém není jednotný. Začíná se 

projevovat rovněž absence "detoxu" ve zdravotnickém zařízení, při čemž počet 

těchto osob mezi bezdomovci roste a strážníci  nemají žádnou možnost tyto 

osoby vhodně umísti t.  
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  Počet převozů dle podnětu  

 
graf  č .7  

 

MP realizovala celkem 198 převozů, přičemž největší podíl podnětů byl 

od PČR 89, MP se podílela 76 a zdravotníci 33. Průměrná doba spojená  s 

realizací převozu včetně všech nezbytných úkonů činila 1 hodinu a 39 minut.  

V souhrnu se pak jedná o dobu 328 hodin a 12 minut, kterou strážníci strávili  

mimo "výkon služby".  

Výše uvedený problém podtrhuje i fakt rec idivy. Na PAZS bylo 

převezeno 124 osob, přičemž 22 osob opakovaně. Ovšem ta to relativně malá 

skupina má na svědomí téměř 50% všech převozů  a "vytěžuje" tedy 

bezpečnostní a zdravotnický aparát stejně jako zbylých 102 osob, viz graf č.  

8. Rekordmany jsou pak tři muži, kteří překročili hranici 10 převozů na osobu 

a rok.  
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IV. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP 
 

Efektivní výkon služby a využívání modernách t echnologií  spolu velmi 

úzce souvisí.  

   

IV. I. Informační systém 

Od ledna 2016 po období testování začala městská policie  provozovat  

nový informační systém .  Na konci prvního čtvrtletí roku 2106 byla spuštěna i 

mobilní verze systému, kdy začali strážníci zadávat a zpracovávat data přímo 

v terénu. Během roku se podařilo r ealizovat plánované implementace tísňové 

linky 156 a pultu centrální ochrany.  Operační důstojník má díky novému 

informačnímu systému okamžitý přehled o řešených případech včetně GPS 

lokace a všech detailů, dozorčí služba pak například při projednávání 

přestupků řidičů (PPŘ) disponuje všemi potřebnými daty včetně 

fotodokumentace.     

 

Ilustrativní teplotní  mapa - přestupky v OSÚ  

 

obrázek č.1  

 

IV. II. Městský kamerový dohlížecí systém 

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen "MKDS") disponuje 28 

kamerovými body, viz obrázek č. 2 .  V roce 2015 byla zahájena 1. etapa 

modernizace zahrnující  obměnu starých kamerových bodů včetně 

mikrovlnných spojů v LÚ, přesun na optickou síť vybraných kamer a upgrade 
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připojení PČR.  V letošním roce byla realizováno a dokončena d ruhá etapa.  Ve 

stejné roce navíc došlo i k rozšířen í systému o lokalitu Růžového Vrchu a 

Dvorů, kde byly nainstalovány nové kamerové body a zároveň v rámci jejich 

připojení do optické sítě došlo k osazení kamerami i ZŠ 1. Máje a 

Krušnohorská. Nad rámec plánovaného rozšíření byly dva kamerové body 

nainstalovány na ZŠ Poštovní a v areálu Meandr.  

 
obrázek č.1  

 

Městská policie v současné době disponuje 28 kamerami, z nichž je 5 

vyčleněno pro zajištění bezpečnosti  základních a  mateřských škol. Velmi 

významným počinem modernizace je zpřístupnění dat k zálohování Policii  

ČR, čímž se výrazně snížila administrativní zátěž spojená s touto činností .  

 

V roce 2016 řešila MP 1.256 podnětů  předaných operačním střediskem 

hlídkám do terénu.  V 5 případech se díky kamerovému systému podařilo 

zadržet pachatele trestného činu.  

 

IV. III. PCO a RDST 

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

od roku 1992. Aktuálně městská policie  střeží  80 objektů,  na nichž řešila v 

průběhu roku 1.277, což je téměř třetinový meziroční nárůst.  Během 12-ti 

hodinové  služby vyjíždí  městská policie  v průměru na 1,7 signálu .   
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Městská policie zaznamenala 1.277 signálů ,  9 bylo vyhodnoceno jako 

ostrých, z toho se podařilo zadržet  pachatele v 8 případech .  V jediném 

případě obsluha využila nouzové tlačítko,  přičemž pachatel byl zadržen.  

Zbylé  případy se týkaly vloupání do objektu .   

 

IV. IV. Vozový park 

Pro standardní výkon vyč lenila MP 5 osobních vozidel ,  tři  vozidla jsou 

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

a jedno pro potřeby vedení MP a techniků .  Vedle toho MP využívá služební 

motocykl a 2 osobní transportéry Segway. Zásadní změnou bylo pořízení 

vyřazeného sanitního vozidla VW Transportér, který byl upraven pro MP a 

slouží k převozu osob na PAZS.  

 

 

 

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 2016 představují dostatečný vzorek 

s vypovídající hodnotou.  
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Řešené přestupky 2004 - 2016  

 

 

 

 

Uložené  pokuty 2004 - 2016 (v tis.) 
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Počet užití TPZOV (tzv. botička) 2004 - 2016 

 

 

Počet PPŘ (výzva pro přestupce) 2004 - 2016 
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Počet převozů na PAZS 2009 - 2016 

 

 

 

 

VI. PREVENCE KRIMINALITY 
 

Činnost oddělení prevence kriminality a dohledu je tradičně 

prezentována v  příloze č. 1 této výroční zprávy.  

V roce 2016 městská policie realizovala preventivní projekty MOBIDIK 

a Asistent prevence kriminality I II. ,  čímž navázala a v případě APK i 

rozšířila aktivity. Nízkoprahové centrum navazující svoji činností na 

MOBIDIKa funguje bezproblémově. MP rovněž pokračuje v proj ektu Senior 

akademie ,  který postupně modifikuje dle aktuálních potřeb návštěvníků .  
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VII. MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN 
 

Neodmyslitelnou snahou městské policie je udržovat a posilovat co 

nejtěsnější kontakt s občany. Strážníci  reaguj í  na jej ich 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 , což bylo 

mnohokrát  prokázáno. Vedení městské policie se účastní všech setkání s 

občany pořádané magistrátem, které je pro něj dalším zdrojem informací o 

pocitu bezpečí občanů ve městě, resp. v jeho jednotlivých městských částí.  Na 

konci roku 2016 byl spuštěn nový web, který si klade za cíl více a  aktuálněji  

informovat širokou veřejnost o práci MP a v další etapě zpřístupnit občanům i 

anonymizovaná data z jejich dílčích činností.   

V průběhu roku 2016 zaznamenali operátoři na režimovém pracovišti  

OPIS příjem 30.317 telefonátů s  různými oznámeními či žádostmi o pomoc .  

Na tísňovou linku 156 bylo přijato 4.347 telefonátů  a operátory odbaveno v 

radioprovozu více jak 53 tis. relac í  Zatímco u běžných hovorů došlo k 

mírnému nárůstu, u zbylých dvou kategorií byl naopak zaznamenám mírný 

pokles.  

 

VII. I. Vnitřní kontrola 

V roce 2016 prošetřoval inspekční strážník 41 stížností  (pokles o 20%), z  

toho 37 se týkalo přímo městské policie. Z přijatých stížností  bylo 5 

vyhodnoceno jako oprávněných, na jejichž základě byla přijata dílčí opatření 

včetně kázeňských trestů. Zdrojem informací  jsou však všechny podněty.  Na 

jedné straně je důležité selektovat účelové stížnosti a ty které pramení z 

neznalosti práva, na straně druhé však adekvátně reagovat na občasná 

pochybení jednotlivců.   

Podrobnou zprávu inspekčního str ážníka, která obsahuje i výstupy          

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

několik let podílí .  Inspekční strážník během roku provedl 326 kontrol, z nichž 

největší část byla zaměřena na blokové řízení, na osoby vykonáv ající v rámci 

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

PLNÍ SE  Absence smlouvy mezi městem 

a krajem umožňující  sdílení 

optiky    

POZNÁMKA:  V roce 2016 proběhla revize dokumentace tech.  řešení ,  byla podepsána  

dohoda  mezi  městem a krajem. V roce 2017  je  plánováno VŘ a real izace.  

CÍL 2013-17 SPLNĚN  DŮVOD  

Asistent prevence kriminality I II.   ANO  

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

roku 2016 spoluf inancován Úřadem práce Karlovy Vary.  V roce 2017 došlo  k prod loužen í  

projektu a  f inančního př íspěvku ÚP na  dalš í  rok.  

CÍL 2010-17 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.  

MP rovněž ins ta lovala 7  mobilních nouzových t lačí tek na  základních ško lách.  Pod MKDS 

je  dnes 5  ško lských objektů.   

CÍL 2016-17 SPLNĚN  DŮVOD  

On-line vozidlové  kamery ANO   

POZNÁMKA:  MP v průběhu roku 2016 rea lizovala osazení  dvou s lužebních vozidel  on -

l ine kamerami .  Další  dvě vozid la se  budou osazovat  v roce 2017.   

CÍL 2015-16 SPLNĚN  DŮVOD  
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Modernizace MKDS ANO  

POZNÁMKA:  Druhá e tapa byla v  průběhu roku 2016 úspěšně  dokončena .  

CÍL 2016 SPLNĚN  DŮVOD  

Rozšíření MKDS  I .  ANO  

POZNÁMKA:  Plánované rozšíření  MKDS na  Růžový vrch a do Dvorů bylo real izováno  

včetně  př ipojení  do opt ické sí tě  a  osazení  školských budov k per imetru KB.  

CÍL 2016  SPLNĚN  DŮVOD  

Rozšíření MKDS    

POZNÁMKA:  Na základě požadavku vedení  města bylo real izováno umístění  kamerového 

bodu v areá lu Meandr  a  dále na ZŠ Poštovní .   

CÍL 2016-17 SPLNĚN  DŮVOD  

Implementace v rámci MPM  ANO  

POZNÁMKA:  Integrace  v rámci nového i nformačního systému je  důlež itá  z  důvodu 

organizace práce a  snížení  chybovost i .  Podaři lo  se rea l izovat  implementac i  t í sňové  l inky 

156 a PCO .  Spisová  s lužba je  plánovaná na  rok 2017 .    

CÍL 2016  SPLNĚN  DŮVOD  

Studie bezdomovectví  NE Projekt nebyl MVČR podpořen  

POZNÁMKA:  Rovněž akt ivi ta  kraj ského úřadu nevedla k tvorbě s tudie ,  v rámci výzvy se 

nepř ihlás i l  žádný zpracovate l .    

CÍL 2017-18 SPLNĚN  DŮVOD  

Vjezd LÚ -  mobilní platby    

POZNÁMKA:  Návrh na řešení  mobilních p lateb s provázanost í  na informační sys tém MP 

pro účely  kontro l  byl  p ředstaven vedené  města.  

 

 

 

      Zpracoval:  

           Bc. Marcel Vlasák  

        velitel Městské policie  

               Karlovy Vary 


