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I. ÚVOD 
 

Výroční zpráva Městské policie Karlovy Vary seznamuje odbornou i 

laickou veřejnost s činností organizace za uplynulé období .  Zpráva se  tradičně 

věnuje ,  v poslední době stěžejnímu tématu, tedy l idským zdrojům. Komentuje 

využívané technologie a hodnotí dílčí statistické údaje, popřípadě seznamuje s 

jejich dlouhodobým vývojem. Její  nedílnou součástí  jsou komentáře k 

aktuálním problémům města v oblasti zajišťování místních záležitostí  

veřejného pořádku a bezpečnosti .  V přílohách výroční zprávy je prostor 

věnován oblasti prevence kriminality, spolupráci s PaMS  v otázce výkonu 

obecně prospěšných prací a hodnotícím zprávám obvodních oddělení PČR . 

               

 

II. PERSONALISTIKA 
 

Městská policie Karlovy Vary disponuje 99 systematizovanými místy ,  z 

čehož 74 pozic tvoří strážníci s platným osvědčením , 18 asistentů prevence 

kriminality (dále jen „APK“) ,  což ji řadí na přední příčky v  ČR ve využívání 

této služby a konečně 7 administrativních pracovníků .  Dlouhodobé problémy 

s naplněním tabulkových stavů se podařilo stabilizovat a v  roce 2019 poprvé 

po čtyřech letech došlo k  meziročnímu nárůstu obsazenosti pracovní pozice 

strážník.  

Mezi základní atributy stabilizačního programu patří  náborový příspěvek 

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 došlo k úpravě  mzdových podmínek, což 

nejvýrazněji  přispělo ke stabilizaci  stávajících pracovníků  a stává se motivací 

pro nové. Za velmi důležité považujeme aktivitu Kolegia ředitelů městských 

policií statutárních měst a hl . města Prahy v  otázkách prosazování sociálních 

pilířů pro strážníky, kde významnou úlohu sehrávají představitelé samospráv .  

Zvolená cesta by měla snížit propastné rozdíly oproti bezpečnostním složkám .   

V roce 2019 v důsledku uzavřeného Memoranda o spolupráci se Střední 

školou veřejnoprávní Trivis,  které mimo jiné umožňuje studentům školy 
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vykonávat u MP odbornou praxi a uzavír at  stipendijní smlouvy se studenty 4. 

ročníků, došlo již  k uzavření první smlouvy .    

V roce 2019 k MP nastoupili tři  strážníci a její  řady opustil i  dva, přičemž 

jednomu nebyla prodloužena smlouva. Od roku 2014 se poprvé meziročně 

navyšuje počet obsazených míst na pozici  strážník a navíc hned počátkem ledna 

byli do pracovního poměru přijati další tři čekatelé, viz graf č. 1 .   

Fluktuace  

Graf č .  1  

Vývoj čerpání přesčasových hodin je dlouhodobě ovlivňován personální  

situací  v kontextu s  potřebou zajišťovat významné  společenské  akce v 

Karlových Varech. Počet přesčasových hodin zůstal  v  předpokládané výši  

posledních let, tedy lehce nad úrovní 11 tis. hodin. Vývoj přesčasů  dokumentuje 

graf č.  2.  

Předčasové hodiny  

 

Graf č .  2  
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Průměrný věk  strážníků v  roce 2019 opět vystoupal k  hranici 45 let,  viz 

graf č. 3 .  Problémem projevujícím se téměř po celé ČR je nárůst  počtu strážníků 

ve vyšších věkových kategoriích .  V Karlových Varech bylo ke konci roku 

zaměstnáno 11 strážníků ve věku do 30 let a 50 strážníků nad 30 let. Hranice 

50 let již  dosáhlo 28 z  celkového počtu 61 strážníků  (46%) a počet nadále roste .  

Snahou vedení městské policie je vhodně doplnit  stabil izovaný kolektiv  

zkušených pracovníků mladými strážníky .  Úkol je to však velmi náročný.   

 

 

Graf č .  3  

 

II. I. Cílová skupina pro výběr strážníků 

 
Od roku 2019 lze přijmout do pracovního poměru na pozici strážníka 

osobu od 18 let, pochopitelně s  dílčími omezeními danými legislativou.  

Přestože nelze očekávat okamžitý „přísun“ nových mladých adeptů, v  roce 2019 

byly přijaty dvě ženy mladší  21 let (pův odní věková hranice) a s  další  byla 

podepsána stipendijní smlouva.  

Městská policie musí být na trhu práce konkurenceschopná vůči dalším 

bezpečnostním složkám, aby se jí  podařilo vhodně doplnit pracovní tým o mladé 

lidi se zájmem o práci pro město a dosáhla  tolik potřebné rovnoměrné věkové 

struktury.   
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II. II. Vzdělávání a výcvik strážníků 
 

Karlovarská městská policie pracuje v oblasti výcviku a odborného růstu 

včetně zvyšování kvalifikace v oboru dlouhodobě a systémově .  Vedle studia na 

vysokých školách včetně  Policejní akademie v Praze se jedná o absolvování 

seminářů a prakticky zaměřených školení.  Jmenujme například výcvik 

strážníků služby PCO pod vedením policejních instruktorů či  zapojení strážníků 

do projektu záchranné zdravotnické služby First responder.  V současné době 

již má MP svého vyškoleného lektora, který provádí pravidelná školení KPR a 

AED. Pochopitelně každoročně vyhlašuje velitel  MP fyzické a střelecké 

přezkoušení strážníků ,  v němž mnohdy vykazují  lepší  výsledky ti  dříve 

narození .  

 

 

III. VÝKON SLUŽBY 
 

Oblast dopravy je klasickým příkladem přenesení problematiky ze státu na 

obce. D louhodobý trend ve všech větších městech  přenechat řešení dopravy 

obcím koresponduje, jak se statistickými výstupy, tak praktickými 

zkušenostmi.  Veřejnost  je sys tematicky informována o tom, že dopravu ve 

městech řeší  městská policie, přestože legislativa hovoří  o podílení se na 

BESIPu. Nárůst  počtu vozidel,  který převyšuje parkovací kapacity a rovněž 

zvyšující  se bezohlednost řidičů, pak logicky přináší  pro strážn íky velkou 

pracovní zátěž.  Snahy vedení MP o přesun výkonu směrem k  veřejnému 

pořádku tak naráží  na mnohdy logické a oprávněné požadavky občanů a vedení 

města.  Z  tohoto důvodu je vhodné, ale do budoucna i životně nezbytné, 

podporovat realizaci  projektů,  dí ky nimž nahradí člověka vhodná technologie. 

V tuto chvíli se vedení MP ve spolupráci s  vedením města zaobírá otázkou 

automatizované kontroly oprávněnosti vjezdu do LÚ a kontrolou parkování.  

Budou-li v následujících letech vytvořeny podmínky vybudováním pot řebné 

infrastruktury a zajištěny dotační prostředky pro realizaci zmíněných projektů, 

MP je bezpochyby bude ve spolupráci s  dotčenými subjekty realizovat.  
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Nejčastější  událostí  v  informačním systému je kontrolní  činnost  (45%), 

následuje řešení přestupku (38%) a poté řešení na tísňové lince 156 (12%).    

V rámci dopravy se strážníci nárazově věnovali  měření rychlosti  (73 

porušení zákona) a taxi tým provozování taxislužby na území města ,  čímž 

patříme mezi několik málo MP v republice, které se této problematice  věnují.  

Spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary v oblasti dohledu na 

parkovacích automatech funguje dlouhodobě dobře .  Pravidelná kontrola 

zaměřená na plnění poplatkové povinnosti řidičů je nezbytná a vykazuje 

standardně vysoké tržby,  viz graf č.4 .  V budoucnu právě tato oblast by měla 

být plně automatizovaná. Spolupráci podtrhuje i propojení informačních 

systémů  sloužících pro kontrolní činnost na automatech.  

 

Graf č .4  

 

Spolupráce s Územním odborem Policie ČR, ale i dalšími složkami PČR 

je na velmi  dobré úrovni.  Primárně se jedná o zajišťování společných opatření  

v rámci významných akcí ,  jako jsou Mezinárodní filmový festival ,  Mattoni 1/2 

Marathon Karlovy vary,  City Triathlon s  puncem světového poháru  či hokejové 

zápasy apod. Nezbytná je rovněž součinnost v  běžném výkonu služby a výměna 
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informací.  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 2019 strážníci  zadrželi  58 pachatelů .  Oproti předešlému roku došlo 

k opětovnému nárůstu sledované hodnoty, jak dokládá graf č. 5. Nejúspěšnější  

byli strážníci stejně jako v  roce 2018 hned v lednu, kdy v jejich „sítích“ 

skončilo 8 osob podezřelých z  trestného činu.   

 

 

Graf č .  5  

Události  

Počet událostí evidovaných MP je vyjádřením přímé úměry vůči 
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meziroční nárůst . Nejsledovanější položky nezaznamenaly zásadní rozdíl , 

nepatrný pokles u přestupků byl vyvážen nárůstem v  oblasti kontrolní  činnosti.  

Tomuto závěru odpovídá i objem finančních prostředků za uložené pokuty.  
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III. I. Řešení přestupků 

Rok 2019 v oblasti  přestupků téměř kopíroval rok předešlý.  Strážníci 

projednali 12 229 (pokles o 3%) a uložili za ně pokuty v úhrnné  výši 2  577 700 

Kč (pokles o 1%). Rozdíl v  řešených přestupcích byl detekován ve výzvách pro 

nepřítomného přestupce dopravního přestupku, kde svoji  úlohu může sehrávat 

byrokracie typická pro ČR, protože v  přestupcích řešených přímo s  občany 

došlo k  nárůstu,  což je pozitivní.   

 

III. II. Oblast dopravy 

Doprava hrála, hraje a bude hrát i  nadále rozhodující  roli v  činnosti  

městské policie, přičemž zásadní podíl tvoří doprava v  klidu. Představa, že 

kontrola a represe vyřeší  aktuální neutěšenou situaci,  která postihla většinu 

velkých města,  o statutárních an i nemluvě, je úsměvná. Bez infrastruktury a 

dopravního systému posíleného o moderní technologie se jedná o boj s  větrnými 

mlýny. Občan se bude vždy chovat podle ekonomických zákonitostí , což trefně 

popisuje v knize Logika života Tim Harford.  

 

Doprava v klidu 

Efektivita velí upustit od nepopulárních „botiček“ a přejít  k  výzvám pro 

nepřítomného přestupce (dále jen „PPŘ“). Je nutno dodat, že v yužívání 

technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (dále jen "TPZOV") bylo 

upozaděno, ale v našem právním systému se jedná jednoznačně o efektivní 

opatření vedoucí k  vymoženosti sankce. Bohužel jde o oprávnění, které je 

časově náročné.   

Organizačně technické opatření zavedené v  průběhu roku 2018 se již 

naplno projevilo a můžeme konstatovat,  že pozitivně. Zpracování a odbavení 

velkého počtu přestupků řešených formou výzev dnes přestupové oddělení 

zvládá výborně a je schopné operativně reagovat na případné podněty od 

správního orgánu. Vypovídající hodnotu má následující tabulka sledující  

genez i  řešení dopravy v klidu  za období 2010 -2019. 
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Tabulka porovnání TPZOV a PPŘ (efektivnost)  
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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% * 

2019 450 214 500 8 187 1 141 900 6,9% 

Tabulka  č.  1  

* sku tečná hodnota  byla  nižš í ,  v roce 2018  se projev ila  časová  prodleva ve zpracování,  než  

došlo následně  k  posí len í  přestupkového oddělen í .   

 

Odtahy: 

Strážníci  během roku nařídili  108 odtahů  (+23%), z nichž bylo 90 

dokončeno .  Na pokutách strážníci uložili 14 000 Kč  (+57%). Institutu nařízení 

odtahu se využívá primárně při zajišťování významných kulturních a 

sportovních akcích.  V současné době nemá dopravní podnik potřebnou 

technickou a městská policie personální kapacitu.   

 

III. III. Oblast veřejného pořádku 

Snahu o posílení veřejného pořádku v  portfoliu řešených přestupků 

započatou v loňském  roce se podařilo udržet i v  roce 2019. Celkový podíl  

těchto přestupků se dokonce meziročně zvýšil ze 4,9% na 6,1%. Nárůst  

zaznamenal i podíl uložených pokut, který u veřejného pořádku stoupnul z  5,8% 

na 7,5%. Do třetice přišel nárůst  i  v úhrnné částce za uložené  pokuty, a to z 

12,8% na 14,7%.  
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Městská policie počítá při doplnění personálního stavu se znovuzavedením 

mobilní  obchůzkové služby ,  která je významná nejen pro dohled v  okrajových 

částech města a  komunikaci s místními občany, ale rovněž pro zajištění 

intenzivnějšího dohledu nad veřejným pořádkem.  

     

Výčet některých  činností  

Odchyt psa   141 odchytů     ↓  

Převoz na PAZS   165 převozů    ↓    

Doručování písemností  176 úkonů    ↓     

Zjištěna skládka   150 předaných případů    ↓     

Zjištěn nebezpečný odpad  51 předaných případů    ↓     

Vrak vozidla   13 vyřešených případů    ↑     

Právně nezp. vozidla   73 zjištěno, 58 odstraněno    ↑↑   

Mimo odchytů psů strážníci zajišťovali  odchyty i dalších zvířat  (celkem 

255) ,  některá z nich  umístili  do Mini ZOO .  V rámci lokálních odchytů  

přemnožených koček za účelem kastrace  j ich bylo 29 předáno do útulku .  

  

Čistota města  

Čistota města je odrazem jeho obyvatel,  kteří  se nejvíce podílejí  na jeho  

znečištění.  Velmi úzká spolupráce s technickým odborem  při  vyhodnocování 

podnětů  občanů byla počátkem roku rozšířena. Strážníci reagují na podněty 

odboru a v případě zjištěného odpadu odloženého mimo odpadové nádoby, se 

daří dohledat a sankcionovat  pachatele .  Přidáme-li k tomu případy řešené 

strážníky na základě vlastní  kontrolní  činnosti , pak za rok 2019 evidujeme 127 

vyřešených případů (téměř 90 t is. Kč) porušení zákona o odpadech anebo 

přestupkového zákona týkajícího se znečištění veřejného prostranství.   Přijatá 

opatření sice vedou k nápravě aktuálního stavu, nezajišťuj í  ovšem odstranění 

příčiny.  Novinkou je rovněž ke konci roku pořízení mobilního kamerového setu 

k monitoringu míst s  nádobami na separovaný odpad.  

Dalším významným prvkem zajišťování čistoty města je výkon obecně 

prospěšných  prací  ve spolupráci MP, SLP a odboru majetku. Administraci  

zajišťuje MP, práci potrestaným lidem zadává  koordinátor , který j i zároveň 
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kontroluje.  V roce 2019 spolupráce přinesla 3.979 odpracovaných  hodin ve 

prospěch města.  Pozitivní je ,  že oproti předešlému roku došlo k  unížení počtu 

návrhů na přeměnu trestu  navržených MP. Za rok 2019 jich bylo pouze 7.  

 

Asistenti  prevence kriminality : 

V počtu APK se karlovarská městská policie řadí na přední příčky v  ČR. 

Asistenti vedle stabilních pozic na ubytovnách a dopravním terminálu Dolního 

nádraží zajišťují  pravidelnou kontrolu v  lokalitách s  problémovými skupinami 

obyvatel.  Vedle městských částí Tuhnice,  Drahovice, Bohatice a Dvory, se 

rovněž zaměřují na areál koupaliště Rolava .  Největším problémem této služby, 

kterou MP zajišťuje nepřetržitě od roku 201 3, je financování z  více dotačních 

zdrojů, což klade vysoké časové nároky na administrativní zpracování žádostí, 

vyúčtování a podkladů k  průběžné kontrole. Městská policie čerpala zdroje 

z projektu MPSV a z  ÚP, a to z  unijních i národních programů  v rozsahu 

překračujícím výši 5 milionů .   

 

III. IV. Aktuální problémy 

Kapitola s názvem aktuální problémy by mohla mít ještě v  názvu slovo  

dlouhodobé.  V ČR je bohužel velmi nízká vymahatelnost práva a obecně 

respekt k právu. Problémy, 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 bezdo movectví. 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 převá žně z 

řad bezdomovců. Profesionálové v  přímém výkonu velmi často musí na ulici 

zastupovat nefungující aparát , což velmi často vede k  vyhoření těchto l idí a 

následně k  rezignaci.   
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Převozy na PZS  

Rekord padl v roce 2018, následující  rok strážníci přepravili na 

protialkoholní záchytnou stanici (dále „PZS“)  „jen“ 165  osob. Meziroční 

pokles o 40 převozů však nehovoří  ve prospěch systému, jedná se o běžnou 

odchylku, která může mít  více příčin.  Rozdělení převozů v  měsících podle 

iniciátora je zobrazeno v grafu č. 6.  

Počet převozů dle podnětu  

 
Graf  č .  6   

MP realizovala celkem 165 převozů, přičemž v 51 případech žádala o 

převoz PČR  (zde došlo k  největšímu poklesu) a  v 47 případech ZZS nebo KKN. 

Vlastní  podíl  činil  67 převozů .  Průměrná doba spojená  s realizací  převozu 

včetně všech nezbytných úkonů činila 1 hodinu a 41 minut ,  což odpovídá 

dlouhodobému průměru .  V souhrnu se jedná o časovou dotaci ve výši 279  hodin 

a 31 minut dvou strážníků  za rok. 

V roce 2019 dochází k mírnému zlepšení u recidivy. Z celkového počtu 

131 převezených  osob, bylo 20 osob transportováno opakovaně ,  viz graf č. 7 .   
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Výše zmíněné koresponduje s letošním rekordmanem v počtu převozů, 

neboť s  5 převozy nemůže konkurovat svým předchůdcům, kteří jej dokázali  

překonat více jak dvojnásobně. Pokles podílu recidivistů na převozech je 

zobrazen v grafu č. 8.   

 

Graf  č .  8  

 

 

IV. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP 
 

V roce 2019 se projevil záměr nového vedení města dále rozvíjet Městský 

kamerový dohlížecí  systém (dále jen „MKDS“),  což se projevilo nejen 

v nárůstu kamerových bodů, ale také nutnosti  řešit správu celého systému, 

neboť došlo k  překročení limitu kamerových bodů (dále jen „KB“) .   

   

IV. I. Informační systém 

Městskou polici í  využívaný informační systém  MPM je průběžně 

upgradován  a rovněž došlo k  plnohodnotné implementac i  systému spravujícího 

parkování na automatech. Koncem roku již DP K. Vary začal připravovat 

aplikaci pro úhradu poplatku za vjezd do LÚ s  tím, že v  průběhu roku 

následujícího by mělo dojít k  propojení na  informační systém MP.   

 

IV. II. Městský kamerový dohlížecí systém 

MKDS s plánovaným limitem 30 KB čítal na konci roku o pět  kamer více. 

Tento fakt jednak snižuje přímou výtěžnost systému, neboť není zajištěna 

samostatná obsluha a jednak klade větší  nároky na zpracování a vyhodnocování 

dat , včetně jejich zabezpečení.  Z  tohoto důvodu MP připravila na rok 2020 

modernizaci záznamového zařízení včetně softwarové vybavenosti . V plánu je 

0

20

40

60

80

100

120

Počet převozů Počet recidivistů

2016

20172

2018

2019



Statutární město Karlovy Vary 

Městská policie Karlovy Vary 

15 

rovněž zajištění výstupu bez aktivních ovládacích prvků na krizový štáb 

Karlovarského kraje,  obdobně jako tomu je na pracoviště 112.  

V roce 2019 byly instalované kamerové body do ulic Jabloňova, 

Brigádníků a T. G. Masaryka. Mobilní  set  slouž í  k monitoringu nádob na 

separovaný odpad.  

 

obrázek č.  1   

 

 
obrázek č.  2  
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V roce 2019 řešila MP 1.425 podnětů  předaných operačním střediskem 

hlídkám do terénu ,  což představuje meziroční nárůst  o 36% .  V jednom případě  

se podařilo zadržet pachatele trestného činu.  Podíl  veřejného pořádku  odpovídá 

nastaveným parametrům z  loňského roku a činí  35%.  

 

IV. III. PCO a RDST 

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

od roku 1992. Městská policie aktuálně  střeží  92 objektů, na nichž řešila v 

průběhu roku 1.387 výjezdů  (nepatrný nárůst).  Během 12-ti hodinové  služby 

vyjíždí  městská policie  v průměru na 1,9 poplachu .   

Z celkového počtu poplachů  bylo 8 vyhodnoceno jako ostrých, z  toho se 

podařilo zadržet  pachatele v  6 případech .  Tlačítko nouze využila obsluha ve 

čtyřech  případech. Strážníkům služby PCO se vždy podařilo pachatele zadržet .  

Nízký nápad  střežených objektů se stává standardem .   

 

IV. IV. Vozový park 

Složení vozového  parku odpovídá dlouhodobě nastavenému standardu.  

Problém se objevil  u starých vozů sloužících k  specializované činnosti.  

Zatímco vozidlo pro psovoda a odchyt synantropních zvířat  se podařilo 

obměnit,  u sanitního vozu  sloužícímu pro převoz osob na  PZS musela být 

obměna odložena o rok. To pochopitelně přináší zvýšené náklady na servis a 

organizační problémy s  odstávkami vozidla.  Vedle služebních vozidel  využívá  

MP 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 jej ich porovnání v čase.  Vysvětlení k  vývoji  

zmíněných oblastí  je blíže zmíněno v  příslušných pasáží výroční zprávy. Data 

od roku 2004 do roku 2019 představují dostatečný vzorek s  vypovídající 

hodnotou.  
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Řešené přestupky 2004 - 2019  

 

 

 

 

Počet užití TPZOV (tzv. botička) 2004 - 2019 
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Počet PPŘ (výzva pro přestupce) 2004 - 2019 

 

 

Počet převozů na PZS 2009 - 2019 
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VI. PREVENCE KRIMINALITY 
 

Oddělení prevence kriminali ty se skládá ze  čtyř strážníků  včetně 

manažerky prevence ,  kterou město musí mít povinně jmenovánu z  důvodu 

čerpání dotací.  Činnost oddělení je prezentována v  příloze č. 1 této výroční 

zprávy.  

V roce 2019 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  a nově i Ministerstva práce a sociálních věcí .  

Městská policie uspěla s  tříletým projektem, který pomáhá financovat nejen 

mzdové náklady APK, ale i  náklady provozní.   

 

 

VII. MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN 
 

 

Zpětná vazba je jedním z důležitých prvků řízení.  V případě veřejné služby 

toto platí dvojnásob. Pochopitelně je nezbytné rozlišovat a oddělit hodnocení 

účelové, jehož motivem je poškodit  nebo manipulovat.  V současné době se 

s tímto trendem setkáváme v  české společnosti pří liš často. Kontakt s občanem 

je však důležitý, neboť v současném dynamicky se rozvíjejícím světě nelze 

uplatňovat staré metody řízení a kontroly. Trend ústupu od obchůzkové služby 

z důvodu personálních propadů a nárůstu úkolů tak pokračuje a významnou  

úlohu tak plní  hlídková služba. MP počítá,  že po doplnění personálních stavů 

by opět ráda obnovila činnost  Mobilní  obchůzkové služby pro okrajové městské 

části.  

Podněty jsou velmi rozličné a z více zdrojů, což klade nároky na ověření 

jejich validity.  Praxe potvrzuje,  že přímý kontakt  je pro strážníky nejlepší  

formou komunikace a zpravidla také řešení bývá nej efektivnější .   

V průběhu roku 2019 zaznamenali operátoři  na režimovém pracovišti  OPIS 

příjem 17.563 telefonátů s  různými oznámeními či žádostmi o pomoc ,  z  toho 

na tísňovou linku 156 bylo přijato 3.771 telefonátů .  
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VII. I. Vnitřní kontrola 

V roce 2019 prošetřoval inspekční strážník 23 stížností ,  tedy o 8 méně 

nežli  předešlý rok.  Pouze jedna byla vyhodnocena jako důvodná s  přijetím 

odpovídajícího opatření v rámci pracovního práva .  

Podrobnou zprávu inspekčního strážníka , která obsahuje i  výstupy z 

interní  kontroly obdržela primátorka města .  Inspekční strážník během roku 

provedl 265 kontrol různých typů, některé v součinnosti s vedením MP .  

   

 

VIII. CÍLE A JEJICH REALIZACE 
 

 

Koncepce fungování MP vychází dlouhodobě z  povinnosti  zajišťovat místní  

záležitosti  veřejného pořádku. Konkrétní  krátkodobé a střednědobé cíle jsou 

obsaženy v dokumentech města  a dotačních projektech .  

Snaha o větší podíl veřejného pořádku oproti dopravě, jak v oblasti  řešených 

přestupků, tak i  v  oblasti evidovaných událostí  se daří  naplňovat jen velmi 

pozvolna. Hlavním důvodem je přenesení odpovědnosti řešení dopravy v  kl idu 

na bedra MP, což je navíc podpořeno i požadavky občanů vycházejících 

z aktuální dopravní situace. Dlouhodobě neutěšený stav je silným motivátorem 

k hledání optimálnějších řešení se zapojením moderních technologií .  

V posledních letech došlo k  dynamickému nárůstu kamerových bodů a 

nastavený trend pokračoval i v  roce 2019. Z dotačního t itulu MVČR prevence 

kriminality obdržela městská policie za poslední 5 let přes 2 mil. Kč a rovněž 

v roce 2020 bude podána žádost na rozšíření MKDS. V následujícím roce však 

bude nutné modernizovat záznamové zařízení, včetně vyhodnoc ování  dat, neboť 

při  stávajícím neměnném personálním zajištění na OPIS je nutné vybrané 

procesy automatizovat.   

Obdobný záměr má městská policie i v  případě kontroly vjezdu do 

lázeňského území. Studie proveditelnosti stanovuje základní kritéria pro 

osazení všech 7 vstupů/výstupů kamerovým systémem se čtením RZ  a přenos 

dat do centrálního informačního systému (dále jen „CIS“) při  absenci 
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metropolitní  sítě v  dotčené lokalitě .  V mezidobí hledání vhodného dotačního 

titulu pro výstavbu automatizovaného kamerového systému pro kontrolu vje zdu 

do LÚ je nutné dořešit  systém automatického zadávání dat v  čase a upravit 

obecně závazný předpis města.  

Další zvažovaný projekt se týká automatického vyhledávání přestupků 

(AUTO CAM) při parkování ve vybraných zónách (např. parkovací automaty, 

rezidentní a abonentní zóny). Zde je nutné ze strany města dopracovat generel 

dopravy včetně dopravy v  klidu a vybudovat parkovací zóny včetně jej ich 

zanesení do digitální  podoby pro další využití v  CIS.  

V oblasti veřejného pořádku je nadále v ýznamným počinem městské policie 

projekt APK ,  který  prokázal svoji opodstatněnost a navíc je od počátku 

významně spolufinancován z  národních i  evropských dotačních titulů. Pro rok 

2020 podala MP novou žádost na MVČR.  

  

   

      Zpracoval:  

       vrch. pol. rada Bc. Marcel Vlasák  

        velitel Městské policie  

               Karlovy Vary 


