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I. ÚVOD
Výroční zpráva Městské policie Karlovy Vary seznamuje odbornou i
laickou veřejnost s činností organizace za upl ynulé období. Zpráva se
tradičně věnuje otázkám lidských zdrojů, které jsou v posledním období
stěžejní,

technologické

vybavenosti

a

hodnotí

dílčí

statistické

údaje,

popřípadě seznamuje s jejich dlouhodobým vývojem. Její nedílnou součástí
jsou komentáře k aktuálním problémům města v oblasti za jišťování místních
záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti a to v souladu s výstupy ze
Strategického plánu udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary. V
přílohách výroční zprávy je prostor věnován oblasti prevence kriminalit y ,
spolupráci s PaMS a hodnotícím zprávám obvodních odděl ení PČR.

II. PERSONALISTIKA
Městská policie Karlovy Vary disponuje 99 systematizovanými míst y, z
čehož 74 pozic tvoří strážníci s platným osvědčením , 18 asistentů prevence
kriminalit y, kde došlo k da lšímu navýšení a konečně 7 administrativních
pracovníků. Organizace se nadále pot ýká s naplněním početního stavu na
pozici strážník, kde se poprvé po třech letech podařilo zastavit propad . K
celkovému naplnění je však ještě dlouhá cesta.
Městská policie ve spolupráci s vedením města zavedla opatření v
podobě náborového příspěvku ve výši 50 tis. Kč, který je zčásti vyplacen po
úspěšném složení odborných zkoušek a zčásti je vyplácen po dobu 24 měsíců
od nástupu, zvýšení benefitů pro zaměstnance a především d ošlo k úpravě
mzdových podmínek, což nejvýrazněji přispělo ke stabilizaci stávajících
pracovníků. V konkurenci bezpečnostních složek však mají městské policie
situaci výrazně ztíženu a to nejen díky ohodnocení, ale rovněž díky
požadavkům na vzdělání. .
Koncem roku došlo k podpisu Memoranda o spolupráci se Střední školou
veřejnoprávní Trivis, které mimo jiné umožňuje studentům škol y vykonávat u
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MP odbornou praxi a od roku 2019 zavádí možnost uzavírání stipendijních
smluv se student y 4. ročníků.
V roce 2018 nastoupilo 5 nov ých strážníků (1 přestup od MP), stejný
počet řady MP opustil (2 MP, 1 PČR, 1 důchod, 1 Německo ), což znamená, že
od roku 2014 poprvé dochází k zastavení personální propadu na této pozici ,
viz graf č.1. Pozitivní je, že ke konci roku evidu je MP v probíhajícím
výběrovém řízení další 3 uchazeče , pokračuje tak trend zahájený v srpnu
2017.
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Vývoj čerpání p řesčasových hodin je dlouhodobě ovlivňován personální
situací v kontextu s potřebou zajišťovat v ýznamné společenské akce v
Karlových Varech. Pře stože došlo k mírnému meziročnímu poklesu, výše
přesahující hodnotu 10 tis. je dlouhodobě těžko udržitelná a má negativní
dopady. Vývoj přesčasů dokumentuje graf č. 2.
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V roce 2018 se podařilo na rozdíl od předešl ých let oslovit mladší adept y
o práci strážníka, což nepatrně ovlivnilo i průměrný věk, který klesl na
současných 43 let . Reálný pokles o 2 roky však je nepodstatný, neboť hodnota
je vzhledem ke struktuře pozic u MP stále vysoká , viz graf č. 3. Hranici 50 let
již překročilo 20 strážníků a počet nadále roste. Pozitivu v podobě stabilizace
zkušených pracovníků však generuje do budoucna problém y , pokud se
nepodaří kolektiv doplnit a výrazně omladit .
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Gra f č. 3

II. I. Cílová skupina pro výběr strážníků
Přestože novela zákona o obecní policii rozšířila okruh možných
uchazečů o zaměstnání snížením minimální věku z 21 na 18 let, v roce 2018
se to nijak výrazně neprojevilo. P ro čerstvé maturant y je výhodnější
nastupovat k jiným bezpečnostním sborům, p ředevším HZS, Polici i ČR,
Vězeňské službě či Armádě ČR. Limitní je rovněž absence služební zbraně a
možnosti řídit vozidlo s VRZ až do věku 21 let. Výše uvedené subjekt y
mohou přijímat do základních pracovních pozic zájemce s výučním listem,
zatímco u MP je potřeba střední škol y s maturitou.
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II. II. Vzdělávání a výcvik strážníků
Městská

policie

dlouhodobě

podporuje

zvyšování

odbornosti

a

kvalifikace v oboru. Vedle studia na vysokých školách včetně Policejní
akademie v Praze se jedná o absolvování seminářů a praktických školení.
Jmenujme například výcvik strážníků služby PCO pod vede ním policejních
instruktorů či proškolení strážníků na první pomoc včetně použití APD v
rámci projektu Záchranné zdravotnické služby First responder.
Každoročně s výjimkou roku 2017 probíhá velitelem MP nařízené
fyzické přezkoušení strážníků.

III. VÝKON SLUŽBY
Vysoký podíl dopravy v řešených přestupcích je dlouhodobý trend ve
všech větších městech. Jednak došlo k přesunu problematiky ze státu na
města, tedy na městské policie tím, že se postupně navyšoval y jejich
kompetence v legislativě, a je dnak došlo k výraznému nárůstu dopravy.
Přestože v roce 2018 karlovarské MP zvýšila procentuální zastoupení
veřejného pořádku v projednaných přestupcích, doprava nadále suverénně
dominuje. Pom yslné druhé místo zastupuje kontrolní činnost.
Nárazově se strážníci věnovali rovněž měření rychlosti a zaměřili se také
na aktuální problém y provozování taxislužby na území města , čímž patří m ezi
několik málo MP v republice, které se této problematice věnují.
Spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary je dlouhodob ě velmi
dobrá. Pravidelná kontrol a zaměřená na plnění poplatkové povinnosti řidičů
vykazuje standardně vysoké tržb y, viz graf č.4 a dokazuje, že vhodná míra
represe je velmi efektivní a nemusí být drahá. Formát "společné hlídky" totiž
neklade na výdaje MP vysoké nároky. Spolupráce se odvíjí rovněž při
přepravní kontrole v hromadné dopravě a také na úrovni sdílení technologií,
kdy

se

koncem

parkovného do

roku

realizovala

implementace

programu

na

úhradu

informačního systému MP. Zpuštění aplikace pro veřejnost

však DP KV zatím odložil.
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Gra f č. 4

Naopak plánované zavedení pl ateb za vjezdy do LÚ zatím dopravní
podnik odložil .
Dlouhodobá s polupráce s Územním odborem Policie ČR se odvíjí
primárně při zajišťování společných opatření . V roce 2018 se jednalo o
zajišťování společensky významných akcí t ypu MFF, 1/2 maraton, Světový
pohár v triatlonu, hokejové zápasy, volby apod. Společně proběhl y i dílčí
akce zaměřené na dopravu v klidu. V oblasti trestné činnosti je úloha MP vůči
Policii ČR pochopitelně subsidiární, provádí základní úkony a zákroky
(zadržení pachatele či zajištění místa trestného činu) a zjištěné poznatky
předává nejbližšímu oddělení policie a to včetně pachatele, je-li na místě
zadržen.

Trestná činnost
V roce 2018 strážníci zadrželi 47 pachatelů. Oproti předešlému roku
došlo k nárůstu sledované hodnot y na dlouhodobý průměr, jak dokládá graf č.
5. Nejúspěšnější byli strážníci v lednu (8 zadržených) a v září (7) .
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Události
Počet událostí evidovaných MP je v přímé úměře k personálnímu
podstavu a hodnotě přesčasových hodin, přičemž se zde projevují další
proměnné, jako napří klad počet a rozsah opatření v souvislosti se zajištěním
veřejného pořádku a bezpečnosti při významných společenských akcí či
dlouhodobé pracovní neschopnosti. Hodnota 31.072 značí meziroční pokles,
přičemž nejvyšší propad je zaznamenán logicky u kontrolní činnosti (o 25%) ,
naopak nárůst vykázalo oznámení občanů (+ 5%) . Vzhledem k nastavení
priorit výkonu nebyl pokles v oblasti řešených přestupků ani ve výši
uložených pokut zaznamenán.

III. I. Řešení přestupků
V roce 2018 došlo jen k mírnému unížení řešených přestupků . Výsledná
hodnota 12.658 je prosta domluv, které nový přestupkový zákon zrušil a nově
je zavádí opět od 1.1.2019. Poslanecký experiment evidentně selhal, což
částečně

devalvuje

vypovídající

hodnotu

statistických

dat

evidovaných

policií. Souhrnná hodnota uložených pokut v příkaze činí 2.603.380,- Kč.

III. II. Oblast dopravy
Dlouhodobý trend primárního postavení dopravy v řešených přestupcích
pokračoval i v roce 2018, přesto se podařilo v rámci personálních možností
zvýšit podíl řešených přestupků v oblasti veřejného pořádku, a to jak v
procentuálním, tak i absolutním vyjádření. Zatímco podíl VP celkově činil
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4,9%, v porovnání uložených pokut byl 5,8% a zastoupení v úhrnné částce
uložených

pokut

dokonce

12,8%.

V

absolutním

vyjádření

došlo

k

meziročnímu nárůstu o 48%.

Doprava v klidu
Rok 2018 se nesl v duchu změny filosofie řešení dopravních přestupků v
klidu, tedy parkování. Využívání technických prostředků k zabránění odjezdu
vozidla (dále jen "TPZOV") bylo upozaděno, př estože má téměř 100%
vymahatelnost. Bohužel aplikace oprávnění je časově náročná a proto bylo
přestoupeno k většímu využívání výzev (dále jen "PPŘ") umisťovaných na
vozidla. Řešení přestupků se tak výrazně přesunulo z ulice na přestupkové
oddělení, což vedlo vedení MP k přijetí organizačních opatření.
Vypovídající hodnotu má následující tabulka sledující genezi řešení
dopravy v klidu v období 201 0-2018.
Tabulka porovnání TPZOV a PPŘ (efektivnost)
Nedořešené

PPŘ

Uložené

sankce (Kč)

Počet PPŘ

Uložené

sankce (Kč)

Počet

TPZOV

2010

5 665

1 499 200

4 976

271 400

47%

2011

4 168

1 049 900

6 535

290 900

48%

2012

4 452

1 211 900

8 062

383 600

49%

2013

5 830

1 512 300

7 543

449 100

7,5%

2014

7 805

1 965 820

6 738

378 660

5,7%

2015

6 713

1 601 500

6 653

536 330

4%

2016

5 944

1 354 000

5 426

567 550

4%

2017

3 901

996 714

6 493

808 400

11%

2018

551

218 500

8 519

1 287 770

15,5% *

Ta bu l ka č. 1
* sku tečn á h o d n o ta b u d e n iž š í, v li vem vy so k éh o p o čtu d o ch á z í k vět š í ča so vé p ro d le vě
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Odtahy:
Strážníci během roku nařídil i 88 odtahů , z nichž bylo 71 dokončeno. Na
pokutách strážníci uložili 8.900,-Kč. Institutu nařízení odtahu se využívá
primárně při zajišťování významných kulturních a sportovních akcích (čištění
tras).

III. III. Oblast veřejného pořádku
Městská policie se i přes personální podstavy a úkol y v dopravě snaž í
věnovat problematice veřejného pořádku a spolupracovat s dotčenými odbory.
Velkým hendikepem je absence mobilní obchůzkové služby, o to více je pro
strážníky důležitá komunikace s občany a jejich poznatky .

Výčet některých činností:
Odchyt psa

160 odchytů ↓

Převoz na PAZS

205 převozů ↑

Doručování písemností

210 úkonů ↑

Zjištěna skládka

167 předaných případů ↓

Zjištěn nebezpečný odpad

58 předaných případů

↓

Vrak vozidla

11 vyřešených případů

↑

Právně nezp. vozidla

66 zjištěno, 48 odstraněno

↓↑

Mimo odchytů psů strážníci zajišťovali odchyt y i dalších zvířat , některá z
nich umístili do Mini ZOO. Probíhají lokální odchyt y přemnožených koček za
účelem kastrace.

Čistota města:
Čistota města bude vždy veřejností intenzivně vnímána, paradoxně právě
část veřejnosti se podílí výrazně na znečištění veřejného prostranství. Velmi
úzká spolupráce s technickým odborem při vyhodnocování podnětů občanů a
jejich řešení má nadále vysok ý standard. Klíčovým faktorem je sdílení dat
prostřednictvím moderních technologií přímo z ulice. Opatření sice vede k
nápravě stavu, nezajiš ťuje ovšem odstranění příčiny.
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Osvědčený model spolupráce MP, správy lázeňských parků a odborem
majetku

fungoval

administruje

i

městská

v

roce

201 8.

policie,

práci

Výkon

obecně

potrestaným

prospěšných
lidem

pak

prací
zadává

koordinátor, který ji zároveň kontroluje. V roce 2018 spolupráce přinesla
4.859! odpracovaných hodin ve prospěch města, což je výrazný meziroční
nárůst. Počet návrhů MP na přeměnu trestu vyšplhal na 19, což je další
meziroční nárůst a důkaz skutečnosti, že pracovní morálka odsouzených je
velmi špatná.

Asistenti prevence kriminality :
Asistenti prevence kriminalit y (dále jen "APK") se již stali nedílnou
součástí fungování MP, která pravidelně získává dotační peníze na pokrytí
části nákladů spojených s touto službou. V roce 2018 přichází další milník,
APK začínají více působit v problémových lokalitách Tuhnic, Drahovic,
Bohatic a Dvorů. Jejich počet vzrost z původních 6 na současných 18.
Městská policie navíc pro roky 2019 -2021 získala další dotační podporu z
Ministerstva práce a sociálních věcí. Vysoký standard asistenti udržují nejen
na městských ubytovnách, ale i na dolním nádraží a Úřadu práce K. Vary ,
který rovněž v rámci dotace na činnost APK přispívá.

III. IV. Aktuální problémy
Zásadním problémem ČR je dlouhodobě nízká vymahatelnost práva a
respekt k němu. Problém y, které veřejnost trápí, je nutné rozdělit do dvou
základních oblastí. Tou první jsou společenské, ekonomické a sociálně právní
změny ve společnosti, které je nutné přijmout nejen s pozitivními, ale i
negativní dopady. Klasickým případem je bezdomo vectví. Tou druhou pak
dlouhodobě systémově neřešené problémy, které sice legislativa postihuje, ale
vymahatelnost díky absenci nadstavby pro jejich potírání či řešení je nízká
nebo spíše nulová. Klasickým případem jsou alkoholici a drogově závislí
převážně z řad bezdomovců. Strážníci se zdravotníky pak často jen suplují
nefungující aparát, což pl yne z grafu č.6. Vypovídají je rovněž počet
zadržených řidičů, které řídili vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky a jejich recidiva.
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Převozy na PZS
Rekord padl, strážníci přepravili na protialkoholní záchytnou stanici
(dále „PZS“) více jak 200 osob. Další důkaz absence systémového řešení
problému, který byl zmiňován opakovaně v posledních výročních zprávách.
Statistická data mají vypovídající hodnotu .
Počet převozů dle podnětu
14
12
10
8
MP

6
4

PČR

2

ZZS

0

Gra f č. 6

MP realizovala celkem 205 převozů, přičemž v 93 případech žádala o
převoz PČR, v 39 případech ZZS nebo KKN. Vlastních podnětů bylo 73.
Průměrná doba spojená s realizací převozu včetně všech nezbytných úkonů
činila 1 hodinu a 36 minut, což je mírný pokles oproti loňskému roku. V
souhrnu se pak jedná o dobu 3 28 hodin a 26 minut, což odpovídá měsíčnímu
pracovnímu fondu dvoučlenné hlídky.
Výše uvedený problém podtrhuje i fakt recidivy. Na PZS bylo převezeno
135 osob, přičemž 30 osob opakovaně. Ovšem ta to relativně malá skupina má
na svědomí téměř polovinu všech převozů a "vytěžuje" tedy bezpečnostní a
zdravotnický aparát stejně jako zbyl ých 10 5 osob, viz graf č. 7. Situace se tak
rok co rok opakuje jako přes kopírák. Rekordman y jsou jedenatřicetilet ý muž
se 13 a čt yřiatřicetiletá žena s 10 převozy .
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IV. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP
Rok 2018 se nesl především v duchu procesních a organizačních změn v
souvislosti s integrace OPIS.

IV. I. Informační systém
Městská policie využívá informační systém MPM, u nějž probíhá
průběžně upgrade a implementace dalších systémů, např. parkování, spisová
služba apod. Ke konci roku začali strážníci používat v přímém výkonu
mobilní tiskárny pro tisk výzev.

IV. II. Městský kamerový dohlížecí systém
MKDS prošel v posledních letech nejen modernizací, ale také výrazným
rozšířením. Aktuálně strážníci na operačním středisku , viz obrázek č. 1.
monitorují 31 lokalit , viz obrázek č. 2 a další rozšiřování je plánováno i pro
rok 2019. MKDS se aktuálně stal pomocníkem i pro velící důstojníky z řad
hasičů, kteří mohou získat přenos s požadované lokalit y přímo na monitor
pracoviště 112 anebo ji díky zmíněné integraci sledovat přímo z pracoviště
strážníků.
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o brá z e k č. 1

o brá z e k č. 2

V roce 2018 řešila MP 1.044 podnětů předaných operačním střediskem
hlídkám do terénu. V 1 případě se díky kamerovému systému podařilo zadržet
pachatele trestného činu. Výrazně se zvýšil podíl veřejného pořádku, kter ý
dosahoval 36%.

IV. III. PCO a RDST
Pult centrální ochrany (dále jen „PCO“) je městskou policií provozován
od roku 1992. Aktuálně MP střeží 82 objektů, na nichž řešila v průběhu roku
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1.330 výjezdů (nárůst). Během 12-ti hodinov é služby vyjíždí městská
policie v průměru na 1,8 signálu.
Z celkového počtu s ignálů bylo 5 vyhodnoceno jako ostr ý, z toho se
podařilo zadržet pachatele ve 4 případech. Ve čt yřech případech obsluha
využila nouzové tlačítko . Trend nízkého nápadu střežených objektů tak
pokračuje z předešl ých let a primárně je PCO v yužíván u nouzových tlačítek .

IV. IV. Vozový park
Vozový park, co se týká funkčního užití, se nijak nezměnil. V přímém
výkonu se v poslední době uplatňují vozidla s pohon CNG a automatickou
převodovkou. MP nadále využívá pět osobních vozidel pro hlídkovou službu ,
tři vozidla jsou určena pro specifický výkon služby (odchyt y psů, převoz y na
PZS a prevence) a jedno pro potřeby vedení MP a techniků . Vedle toho MP
využívá služební motocykl a dva osobní transportéry Segway.

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 zmíněn ých oblastí je blíže zmíněno v příslušných pasáží výroční
zprávy. Data od roku 2004 do roku 2018 představují dostatečný vzorek
s vypovídající hodnotou.
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Počet PPŘ (výzva pro přestupce) 2004 - 2018
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VI. PREVENCE KRIMINALITY
Oddělení prevence kriminalit y čítá čt yři strážníky včetně manažera
prevence. Činnost oddělení je prezentována v příloze č. 1 této v ýroční zprávy.
V roce 2018 městská policie realizovala mnoho preventivních programů
na školách všech stupňů a pokračovala i v dlouhodobém projektu A sistent
prevence kriminality, přičemž čerpala prostředky ze dvou dotačních titulů
Úřadu práce Karlovy Vary.

VII. MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN

Zpětná vazba je jedním z důležit ých prvků řízení. V případě veřejné
služby toto platí dvojnásob. Pochopitelně je nezbytné rozlišovat a oddělit
hodnocení účelové, jehož motivem je poškodit nebo manipulovat. Kontakt s
občanem je však důležit ý i z důvodu pěs tování důvěry, neboť v současném
dynamicky se rozvíjejícím světě nelze uplatňovat staré metody řízení a
kontrol y.

Hlídková

služba

jednoznačně

získává

vrch

nad

službou

obchůzkovou, byť tato má své nepopiratelné výhody, ale lze ji efektivně
uplatňovat především na obcích, případně v okrajových částech větších měst.
Strážníci velmi často řeší podnět y z několika zdrojů. U některých je
nutné ověřit jejich validitu (e-mailové zevšeobecňující podnět y jednotlivců,
oznámení na webovém portálu Závady), u druhých je nezbytné reagovat z
jejich podstat y (telefonická oznámení) . Osobní kontakt je pro strážníky
nejlepší formou komunikace a zpravidla také řešení bývá nejúspěšnější.
V průběhu roku 201 8 zaznamenali operátoři na režimovém pracovišti
OPIS příjem 23.096 telefonátů s různými oznámeními či žádostmi o pomoc, z
toho na tísňovou linku 156 bylo přijato 3.856 telefonátů.
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VII. I. Vnitřní kontrola
V roce 2018 prošetřoval inspekční strážník 31 stížností , z toho se jedna
týkala APK. Z přijatých stížností byl y 3 vyhodnocen y jako oprávněn é, na
jejichž základě byla přijata dílčí opatření včetně kázeňských.
Podrobnou zprávu inspekčního strážníka , která obsahuje i výstupy
z interní kontrol y obdržel a primátorka města. Inspekční strážník během roku
provedl 295 kontrol různých t ypů, některé v součinnosti s vedením MP .

VIII. CÍLE A JEJICH REALIZACE

Dlouhodobé cíle jistým způsobem determinují poslání městské policie.
Mnoho z těchto cílů je obsažen o v závazných dokumentech města. Například
ve Strategickém plánu rozvoje Statutárního města Karlovy Vary jsou cíle pro
MP uvedeny pod opatřením 3.1.
V posledních letech byl primárním úkolem rozvoj MKDS, kdy z původních
17 kamerových bodů došlo k dynamickému navýšení na 31, v letech 2015 2017

proběhla

tří

etapová

modernizace

završená

fyzickou

integrací

operačních středisek HZS a MP. V současnosti je podán další dotační titul na
rozšíření kamerového systému a město při plánované výstavbě rovněž
pamatuje na bezpečnostní infrastrukturu.
Významným počinem městské policie je rovněž projekt APK, který s
dotační podporou běží od roku 2013. MP za tu dobu čerpala prostředky z
dotací MVČR, EU, Úřadu práce KV a nově i z MPSV. Nezastupitelné místo
má již Senior akademie, která se těší mezi cílovou skupinou velké oblibě.

Zpracoval:
Bc. Marcel Vlasák
velitel Městské policie
Karlovy Vary
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