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I. ÚVOD
Výroční zpráva Městské policie Karlovy Vary seznamuje každoročně
odbornou i laickou veřejnost s činností organizace za upl ynulé období, které se
výrazně lišilo od let předešl ých . Zpráva se vedle lidských zdrojů věnuje
problematice využívání technologií v přímém výkonu služby, aktuálním
problémům spojených se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku
a doprav y, a to včetně statistických přehledů. Letos bude její část navíc
věnována opatřením souvisejících s epidemiologickou situací způsobenou
onemocněním Covid. Ty pochopitelně velmi výrazně zasáhly do charakteru
činnosti městské policie, což se projevilo viditelně i na statistických výstupech.
Výroční zpráva však z důvodu kontinuit y s těmito údaji nadále pracuje, čímž
podtrhuje význam a rozsah dopadu na běžný výkon.
V

přílohách

výroční

zprávy je

prostor

věnován

oblasti

prevence

kriminalit y a hodnotícím zprávám obvo dních odděl ení PČR.

II. PERSONALISTIKA
Městská policie Karlovy Vary disponovala pro rok 2020 celkem 99
s ystematizovanými míst y, z čehož 75 pozic tvoří strážníci s platným
osvědčením, 18 asistentů prevence kriminalit y (dále jen „APK“) , což ji řadí na
přední příčky v ČR ve využívání této služby a konečně 6 administrativních
pracovníků. V roce 2020 se podařilo výrazně posílit dlouhodobě nenaplněné
stavy na pozici strážník. První vlna proběhla již počátkem roku a navazovala
na kampaň roku 2019 , kdy se podařilo cíleně oslovit mladší ročníky. Druhá
vlna, pravděpodobně v důsledku vzniklé situace, proběhla na podzim. MP
v průběhu roku získala 10 nových strážníků, při 2 odchodech (PČR a MP) , viz
graf č. 1.
V roce 2020 byl realizován nástup maturant ky Střední škol y veřejnoprávní
Trivis, která uzavřela v předchozím roce na základě Memoranda o spolupráci
stipendijní smlouvu. Memorandum se nyní bude primárně využívat pro řízené
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praxe studentů u MP. V podobném duchu byla uzavřena letos Smlouva o
spolupráci s VŠFS Karlovy Vary určená pro student y magisterského studia.
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Gra f č. 1

V důsledku „rozpočtového“ snížení systematizovaných míst pro rok 2021
(91 pozic z toho 67 strážníků) byl zrušen jeden z pilířů náborové kampaně
v podobě náborového příspěvku ve výši 50 tis. Kč. Strážníci v průběhu roku
získali v rámci novelizace zákona o obecní policii silný stabilizační prvek. Při
dosažení 50 let věku a odpracování 15 let, získávají nárok na odstupné ve výši
1 měsíčního platu. Za každý další odpracovaný rok se odstupné zvyšuje o 1/3
měsíčního platu a to až do max. výše 6 platů. Aktivita Kolegia ředitelů
městských policií statutárních měst a hl. města Prahy v otázkách prosazování
sociálních pilířů pro strážníky tak zaznamenal a výrazný úspěch.
Čerpání přesčasových hodin nejvíce ovlivňovala personální situac e v
kontextu s potřebou zajišťovat v ýznamné společenské akce v Karlových
Varech. V roce 2020 se situace u obou těchto aspektů výrazně změnila. Jednak
se podařilo získat nové strážníky a jednak v důsledku epidemiologické situace
došlo k dramatickému utlumení mnoha významných akcí, které byl y jen z části
nahrazeny v době prázdnin Kulturním létem. Plnění úkolů v rámci zajišťování
mimořádných a krizových opatření sice kladlo na MP vyšší nároky, ale zároveň
byl výkon podřízen vládním nařízením s cílem minimalizovat rozšíření
epidemie,

takže

logicky

došlo

k poklesu

dokumentuje graf č. 2.

4

přesčasových

hodin.

Vývoj

Statutární město Karlovy Vary
Městská policie Karlovy Vary

Pře dča so v é ho di ny
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gra f č. 2

Průměrný věk strážníků v roce 2020 činil 43 let, viz graf č. 3 . Mírný
pokles o 1,5 roku je potěšitelný, nadále však platí, že MP po téměř celé ČR se
pot ýkají s vyšším počtem „starších“ strážníků . V Karlových Varech bylo ke
konci roku zaměstnáno 1 7 strážníků ve věku do 30 let (+6 oproti 2019) a 52
strážníků nad 30 let (+2). Hranici 50 let přitom překročilo 26 z celkového počtu
67 strážníků (39% z celkového počtu ).
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II. I. Cílová skupina pro výběr strážníků
Trend posledních let v cílení náborové kampaně prioritně na mladší
ročníky je nutné udržet i nadále, aby organizace v budoucnu dosáhla tolik
potřebné vyváženosti věkové struktury strážníků. V době uzavření škol se však
jedná o nelehkou výzvu.

II. II. Vzdělávání a výcvik strážníků
Nastavená kritéria pro vzdělávání a další odborný růst strážníků mají
vysoký standard a jsou neměnná. Reagují na aktuální situaci a do výcviku
implementují nové poznatky. V roce 2020 došlo k výraznému omezení, když
velitel MP musel v důsledku zmiňovaných vládních opatření interním pokynem
tyto aktivit y omezit. Nadále však můžeme hovořit o pod poře studia na vysokých
školách včetně Policejní akademi e, podpoře seminářů a praktick y zaměřených
školení (např. First responder), výcviku praktické střelby (u PCO navíc pod
vedením policejních instruktorů ) či absolvování taktických zaměstnání.

III. VÝKON SLUŽBY
Výkon služby byl zásadně v roce 2020 ovlivněn epidemií Covid -19.V
první jarní vlně byla vládním rozhodnutím pozastavena rovněž platnost
některých obecně závazných právních předpisů s cílem minimalizovat kontakt
(např. nařízení č. 2/20126 – parkovací automat y, či OZV č. 10/2019 upravující
podmínky vjezdu do LÚ ). Ve druhé podzimní vlně k tomu kroku vláda již
nepřistoupila, ale úkol y kladené na strážníky v důsledku kontrol y dodržování
krizových a mimořádných opatření a omezení úřed ních hodin svůj dopad
pochopitelně měl y.
V upl ynulém roce došlo logicky k navýšení podílu přestupků řešených
v oblasti veřejného pořádku, kam lze porušování výše uvedených opatření
podřadit. V hodnocení událostí pak ještě výraznější prim hrála kontrolní
činnost. V průběhu roku se strážníci rovněž věnovali problematice nočních
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podniků, především pak v centru obchodně správního území se smíšenou
zástavbou. Petice občanů byl y také důvodem k několika jednáním vedení města
s petent y a provozovateli podniků. Výs ledkem byla příprava obecně závazných
předpisů města v podobě vyhlášky omezující konzumaci alkoholu, která byla
již schválena zastupitelstvem a vyhlášky na omezení provozních hodin podniků,
která

je

připravena

ke

schválení.

Posledním

opatřením

legislativní ho

charakteru bude novelizace nařízení Tržní řád, která by měla upravit provoz
předzahrádek.
Doprava zůstává i za specifických podmínek významnou oblastí, které se
městská policie věnuje. S ymbolizuje dlouhodobý trend přenášení odpovědnosti
ze státu na obce , který je t ypický především ve větších městech, což dokládají
i četné statistické výstupy. Potřeba podporovat realizaci sm ysluplných projektů
využívajících moderní technologie , které nahradí a zefektivní kontrolní
mechanism y je tak čím dál více aktuální. Vedení MP iniciuje přípravu koncepce
automatizované kontrol y dopravy v klidu i oprávněnosti vjezdu do LÚ.
V rámci dopravy se strážníci n árazově věnovali rovněž měření rychlosti,
když zaznamenali 85 porušení zákona (+12) a to především mezi oběma vlnami
epidemie. Taxi t ým v upl ynulém roce díky okolnostem významně omezil svoji
působnost.
Dlouholetá Spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary v oblasti
dohledu na parkovacích automatech vykázala svoji opodstatněnost v podobě,
jak kontrolních a sankčních výstupů, tak i výběru parkovného , které je uváděno
v tis. Kč, viz graf č.4. Právě tato oblast je zahrnuta do první etapy
automatizovan é kontrol y parkování . Výtěžek na úrovni 74% předešlého roku je
dramaticky ovlivněn „legislativním výpadkem“ z jara a logickým úbytkem
návštěvníků města.
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Gra f č. 4

Spolupráce s Policií ČR je dlouhodobě a standardně nastavena. V období
zrušení mnoha významných podniků nebyla realizována součinností opatření
v takové míře a rovněž byla na nezbytně nutnou míru eliminována v duchu
krizových opatření spolupráce spočívající ve fyzickém kontaktu p říslušníků
obou složek.
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. V roce 2020 strážníci zadrželi 53
osob podezřel ých ze spáchání trestného činu, viz graf č. 5. Nejúspěšnější byli
strážníci stejně jako v předešl ých dvou letech hned v lednu, kdy v jejich
„sítích“ skončilo 8 pachatelů.
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Události
Počet událostí evidovaných MP odráží výše napsané, přesto oproti roku
2019 došlo pouze k mírnému poklesu, a to na hodnotu 31 431. Navíc mnoho
kontrol, vykázaných jako jedna událost , obsahuje vícero opakujících se činností
v souvislosti s covidem. Nejsledovanější položky nezaznamenal y zásadní
rozdíl, s výjimkou nárůstu kontrolní činnosti , která je nejčastější událostí
v informačním systému s podílem 54%, následuje řešení přestupku (33%) a
poté řešení na tísňové lince 156 (10%). P ořadí prvních tři kategorií událostí
zůstalo tedy neměnné.

III. I. Řešení přestupků
Objem přestupků pochopitelně v roce 2020 poklesl, konkrétně na hodnotu
10 362 (85% hodnoty roku 2019 ). Výše uložených pokut činila 2 339 800 Kč
(91% hodnot y roku 2019 ), což ve výsledku generuje zvýšenou průměrnou výši
pokut y uložené v příkaze na místě.

Covidové přestupky
„Covidové přestupky“ pro rok 2020 je nutné členit do tří kategorií dle
porušení konkrétního ustanovení příslušného zákona. Jedná se o porušení
povinností vypl ývajících z krizového zákona, zákona o ochraně veřejného
zdraví a v neposlední řadě také přestupkového zákona. Posledně uváděná
právní norma byla strážníky v Karlových Varech využívána n a jaře, tedy před
přijetím

zákona,

který

jim

umožnil

projednávat

„covidové

přestupky“

v příkazním řízení na místě. Strážníci tedy přistupovali v první fázi řešení
preventivně, ale v momentě, kdy osoby neuposlechl y jejich výzev,

využili

zákonného zmocnění k projednání přestupku neuposlechnutí výzvy úřední
osoby. Zároveň tak nezatěžovali administrativně správní orgány, což se ukázalo
jako prozřetelné, zvláště když následně bylo mnoho přestupků zrušeno na
základě rozhodnutí soudu pro nezákonnost některých ministerských nařízení .
V této souvi slosti strážníci provedli tisíce kontrol a stovky lidí upozor nili na
povinnosti pl ynoucí z krizových a mimořádných opatření. Přistoupili ale rovněž
k sankčním postihům, přičemž v domluvách jsou vykázány jen ztotožněné
osoby, nikoli osoby upozorněné v rámci kontrolní činnosti.
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Za porušení krizového zákona strážníci uložili 87 pokut v úhrnné výši 61
700 Kč, 10 přestupků předali správnímu orgánu a uložili 13 domluv . Za
porušení zákona o ochraně veřejného zdraví strážníci uložili 133 pokut
v úhrnné výši 58 300 Kč, 6 přestupků předali správnímu orgánu a uložili 93
domluv. Za porušení výše specifikovaného paragrafu přestupkového zákona
strážníci uložili 14 pokut v úhrnné výši 64 000 Kč a 3 přestupky postoupili
správnímu orgánu.

III. II. Oblast dopravy
Občan se bude vždy chovat podle ekonomických zákonitostí, jak poutavě
ve své knize Logika života vysvětluje Tim Harford. Pokud tedy opakovaně
naráží městská policie na páchání dopravních přestupků i přes kontrolní činnost
a ukládání pokut, j e nutné se zabývat otázkou, proč? Představa, že samotná
kontrola a represe vyřeší aktuální neutěšenou situaci, která postihla většinu
velkých měst , je m ylná, což dokládá i vývoj za poslední období. Na jedné straně
je třeba nabídnout občanům přiměřené podmí nky pro uspokojení jejich potřeb
parkování, na straně druhé musí být prosazován systém, který občany finančně
zapojí, neboť veřejný prostor je dnes vzácný a má svoji cenu. Na těchto
principech pak bude postaven i kontrolní mechanismus, který musí zohledňov at
vedle zákonných podmínek i recidivu. Páchání přestupků se nesmí vyplatit!

Doprava v klidu
Skladba forem řešení dopravy, zaznamenala u MP, v posledních letech
významnou proměnu s cílem dosáhnout vyšší efektivit y. T echnické prostředk y
k zabránění odjezdu vozidla (dále jen "TPZOV") byl y nahrazeny výzvami pro
nepřítomné pachatele přestupku (dále jen PPŘ). V důsledku tohoto opatření se
samotné projednání přestupku přesunulo z ulice do kanceláře, resp. na
přestupkové oddělení MP.
V roce 2020 přestupkové oddělení a dozorčí služba řešil y 40% ze všech
uložených pokut, zatímco v roce 2017 to bylo 30%. Organizačně technické
opatření zavedené v průběhu roku 2018 tedy plní očekávání a dokáže
bezprostředně reagovat na podnět y vyplývající z praxe a případn ých podnětů
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od správního orgánu. Vypovídající hodnotu má následující tabulka sledující
genezi řešení dopravy v klidu za období 2010 -2020.
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% *

2019

450

214 500

8 187

1 141 900

6,9%

2020

535

272 700

5 995

938 100

5,6%

Ta bu l ka č. 1
* sku tečn á h o d n o ta b yla n i žš í, v ro ce 2 0 1 8 s e p r o jev ila ča so v á p ro d l ev a ve zp ra co vá n í, n e ž
d o šlo n á s led n ě k p o sí len í p ř e stu p ko véh o o d d ělen í.

Odtahy:
Strážníci během roku nařídili „pouze“ 34 odtahů, z nichž bylo 28
dokončeno. Na pokutách strážníci uložili 7 200 Kč. Institutu nařízení odtahu
se využívá primárně při zajišťování významných kulturních a sportovních
akcích, které se však v roce 2020 téměř nekonal y.

III. III. Oblast veřejného pořádku
Cílem vedení městské policie je posílení veřejného pořádku v portfoliu
řešených přestupků, což se v roce 2020 podařilo, z velké míry to je však
ovlivněno epidemiologickou situací a úkol y z ní pl ynoucími. Celkový podíl
přestupků ve veřejném pořádku činil 8,7 %. Výrazný nárůst zaznamenal rovněž
podíl uložených pokut, který u veřejného pořádku dosáhl úrovně 9,5%, v úhrnu
11
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sankcí dokonce 19,6%. Pochopitelně negativem je vyšší míra neuhrazených
pokut na místě, které budou určeny k vymáhání.
Vyšší podíl na veřejném pořádku by ráda městská policie podpořila
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 právě nad veřejným pořádkem. Pro rok
2021 je po skončení epidemiologických opatření plánováno vyčlenění 4
strážníků s 50 procentním podílem této form y služby rozdělené do dvou zón.
Výčet některých činností
Odchyt psa

98 odchytů

↓

Převoz na PAZS

90 převozů

↓↓

Doručování písemností

146 úkonů

Zjištěna skládka

175 předaných případů

Zjištěn nebezpečný odpad

52 předaných případů

Vrak vozidla

13 vyřešených případů

Tech. nezpůsobilá vozidla

76 zjištěno

↓
↑

↑

Mimo odchytů psů strážníci zajišťovali odchyt y i dalších zvířat (celkem
308↑), některá z nich umístili do Mini ZOO.
Čistota města
Čistotě města se věnujeme pravidelně v každé výroční zprávě, neboť
náprava nezodpovědného chování občanů a podnikatelů finančně zatěžuje
rozpočet města. Nalezení vhodného konceptu pro optimalizaci obecného
s ystému odpadového hospodářství se zapojením dlouhodobé informační
kampaně, nastavení ekonomicky udržitelné kontrol y a motivační pobídky pro
občany však není snadné.
Dlouhodobě městská policie spoluprac uje s technickým odborem MM.
Strážníci ve výkonu zaevidovali přes 220 skládek včetně nebezpečného odpadu,
odstranili přes 170 injekčních jehel, správci komunikace postoupili 23 vraků a
56 technicky nezpůsobil ých vozidel. V rámci odkládání odpadu mimo určen á
místa a znečišťování veřejného prostranství strážníci i přes epidemiologická

12

Statutární město Karlovy Vary
Městská policie Karlovy Vary

opatření a z toho pl ynoucí omezení řešili 95 přestupků, přičemž většinu z nich
projednali pokutou v příkaze na místě. V rámci řešení těchto přestupků se
projevil y dva nedostatky. Za prvé nulová vymahatelnost práva u některých
cílových skupin a za druhé „legitimní“ výmluvy přestupců při jejich
dohledávání bez hmatatelných důkazů. Pro operativní osazování mobilního
kamerového setu určeného k monitoringu odpadových nádob je nutné na
vytipovaných místech dodělat nosné sloupy s el. přípojkou.
V rámci administrace výkonu OPP bylo v roce 2020 odpracováno ve
prospěch města 3 466 hodin. Oproti předešlému roku se však ztrojnásobil počet
podaných návrhů na přeměnu trestu ze strany MP. Celkem jich bylo 21!

Asistenti prevence kriminality :
V počtu APK se karlovarská městská policie řadí na přední příčky v ČR.
Asistenti nadále vedle stabilních pozic na ubytovnách a dopravním terminálu
Dolního nádraží na Západní ulici zajišťují pravidelnou kontrolu v lokalitách
s problémovými

skupinami

obyvatel.

Stejně

jako

v předešlém

roce

se

zaměřovali vedle městských částí Tuhnice, Drahovice, Bohatice a Dvor y, také
na areál koupaliště Rolava . Loni připomínkovaná nejednotnost v dotační
podpoře ze strany státu nadále nutí městsk ou policii jako žadatele zpracovávat
tři projekt y a rovněž je administrovat, včetně účetnictví . Vedle standardní
opakované půlroční podpory ÚP z národních fondů, se jedná o třílet ý projekt
z EU a nově i projekt MVČR. Finanční příspěvek je však zajímavý, st ejně jako
porovnání efektivit y jednotlivých projektů. Jednoznačně nejlépe vychází
dotační titul MVČR.

III. IV. Aktuální problémy
Většina

opakovaně

zmiňovan ých

problémů

byla

upozaděna

vlivem

„covidových událostí“, proto se jim budeme věnovat jen z důvodu statistického
zhodnocení pro sledování jejich geneze. Mimochodem neschopnost legislativy
operativně reagovat na aktuální dění se projevila rovněž na jaře, kdy Policii
ČR a městské policii bylo umožněno projednávat vybrané přestupky přijetím
zákona až na samém konci první vlny epidemie. Do konce roku pak nedošlo i
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přes opakované urgence k zakomponování postihu právnických osob do
Krizového zákona.
Převozy na PZS
V roce 2020 realizovali strážníci 90 převozů na protialkoholní záchytnou
stanici (dále „PZS“), která byla během roku po určité období dokonce uzavřena .
Z tohoto důvodu není zpracován ani grafick ý rozbor činnosti a recidivního
efektu. Z celkového počtu 90 převozů (71 přímo z ulice), realizovala MP na
vlastní podnět 43, na žádost PČR 32 a žádost ZZS 15. Průměrná doba spojená
s realizací převozu včetně všech nezbytných úkonů činila 1 hodinu a 42 minut,
což odpovídá dlouho letému průměru. V souhrnu se oproti předešlému roku ale
logicky výrazně snížila celková dotace, která činila 153 hodin a 22 minut.

IV. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP
V roce 2020 se navýšil opět počet kamerových bodů MKDS, zároveň byl
koncem roku spuštěn pilotní projekt na automatizované čtení RZ.

IV. I. Informační systém
Městská policie využívá stále informační systém MPM, který je průběžně
upgradován a byl několikrát doplněn o modul y k implementaci vybraných
funkcí. Disponuje tak například propojením na PCO, spisovou agendu,
parkovací systém apod.

IV. II. Městský kamerový dohlížecí systém
MKDS v roce 2020 překročil plánovaný limitem 30 KB již o 9 kamer, viz
obrázek č. 1. Nově byl y dv ě kamery instalovány na Horním nádraží, přičemž
městská policie na tuto akci obdržela dotaci z MVČR. Další dvě kamery
umístěné na ulici Tržiště, jsou pilotním projektem pro čtení RZ vozidel
vjíždějících do LÚ a v průběhu roku městská policie reagovala i na požadavek
vedení města, t yto kamery s funkcí čtení propojit na výsuvné sloupky.
V případě

prověření

kompatibilit y v provozních

podmínkách,

bude

této

požadavek vyřešen v průběhu prvního pololetí roku 2021.
K překročení limitu obsluhovaných kamer je nutné doplnit, že se podařilo
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posílit technologické zázemí MKDS, ale monitoring je nadále limitován
možnostmi stávající telestěny, viz obrázek č. 2 a personálním obsazením, čímž
logicky dochází ke snížení výtěžnosti MKDS.

o brá z e k č. 1

o brá z e k č. 2
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V roce 2020 řešila MP 906 podnětů předaných operačním střediskem
hlídkám

do terénu .

Pokles

řešených

podnětů byl

způsoben

několikrát

zmíněnými okolnostmi. V jednom případě se podařilo na základě MKDS 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 1.003 výjezdů (pokles způsoben především omezením provozu
školských zařízení ). Během 12-ti hodinové služby vyjíždí městská policie
v průměru na 1,4 poplachu .
Při ostrém zásahu měli strážníci 100% úspěšnost. Třikrát zadrželi
pachatele, který se vloupal do objektu a stejný počet zadržených osob si připsali
i v důsledku aktivace tlačítka nouze. Dlouhodobě n ízk ý nápad střežených
objektů je již standardem .

IV. IV. Vozový park
Složení vozového parku se dlouhodobě nemění a členní se na vozidla pro
hlídkovou službu, pro specifické účely (převoz y PZS, odchyt y zvířat) a
prevenci. V roce 2020 se realizovala obměna vozidla pro převozy PZS a vozidla
PCO. Vedle služebních vozidel využívá MP letit ý služební motocykl a dva
osobní transportéry Segway.

V. STATISTICKÉ POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ
Výčet vybraných činností korespond uje s hlavním zaměřením městské
policie, kterým je doprava. Dlouhodobý vývoj lze pochopitelně prezentovat i v
dalších oblastech činnosti MP pro případné porovnání výsledných hodnot, které
by měl y korespondovat s trendem v rámci místních záležitostí zabezpečení
veřejného pořádku.
Data za období 2004 až 2020 představují dostatečný vzorek s vypovídající
hodnotou.
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Počet PPŘ (výzva pro přestupce) 2004 - 2020

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

Počet převozů na PZS 2009 - 2020

250
200
150
100
50
0
2010

2012

2014

18

2016

2018

2020

Statutární město Karlovy Vary
Městská policie Karlovy Vary

VI. PREVENCE KRIMINALITY
Oddělení prevence kriminalit y tvoří čtyři strážníci včetně manažerky
prevence, která zajišťuje pro město agendu čerpání dotací MVČR . Podrobný
komentář k činnosti oddělení je tradičně prezentována v příloze č. 1 této
výroční zprávy.
V roce 2020 městská policie realizovala o 40% méně preventivních
programů, což je pochopitelné. Po většinu ro ku byli strážníci z tohoto oddělení
převedeni velitelem MP do standardního výkonu služby.

VII. MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN

Zpětná vazba je jedním z důležit ých prvků řízení lidí. V případě veřejné
služby toto platí dvojnásob. Strážníci se při své práci bez osobního kontaktu
neobejdou, je pro ně zdrojem mnoha cenných informací. Navíc mnohdy není
důležité, co člověk sděluje, ale proč to sděluje. Motivy jsou mnohdy velmi
cenným poznatkem a je nezbytné rozlišovat a oddělit informace účelové, jejichž
motivem je poškodit nebo manipulovat. V současném digitálním světě bohužel
této neosobní a nezdravé komunikace přibývá a lidé se jí rychle přizpůsobují.
Covidová doba s omezenějším osobním kontaktem zmiňovaným v mnoha
vládních opatřeních trendu prosazovaného naší městskou policií nepřála.
Na druhou stranu se díky doplnění personálních stavů připravuje
znovuzavedení mobilní obchůzkové služby, byť v omezeném módu, ale
s výhledem na zvýšení činnosti strážníků v okrajových částech města.
V průběhu roku 2020 zaznamenali operátoři na režimovém pracovišti OP IS
příjem 18.139 telefonátů (nárůst) s různými oznámeními či žádostmi o pomoc ,
z toho na tísňovou linku 156 bylo přijato 3.224 telefonátů (pokles).
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VII. I. Vnitřní kontrola
V roce 2020 prošetřoval inspekční strážník 17 stížností, což představuje
další meziroční pokles . Dvě stížnosti byl y vyhodnocen y jako důvodn é
s přijetím odpovídajícího opatření v rámci pracovního práva.
Podrobnou zprávu inspekčního strážníka , která obsahuje i výstupy z
interní kontrol y obdržel a primátorka města. Inspekční strážník během roku
provedl 206 kontrol různého zaměření , přičemž největší zastoupení má kontrola
příkazových bloků na pokut y.

VIII. CÍLE A JEJICH REALIZACE

Koncepce fungování MP vychází ze zákona o obecní policii a souvisejících
právních předpisů a primárně cílí na zajištění místních záležitostí veřejného
pořádku. Konkrétní úkol y a zaměření pochopitelně reflektují specifické potřeby
města, které se často objev ují i v různých dokumentech města, včetně
projektových fiší. Jmenujme například loni prezentované projekt y CamCar a
Automatizovaná kontrola vjezdu do lázeňského území.
Hodnotit

naplnění

dlouhodobých

a

střednědobých

cílů

v kontextu

s upl ynul ým obdobím nemá sm ysl. Důležité je zmínit, že i nadále městská
policie usiluje o řešení dopravy v klidu prostřednictvím moderních technologií,
což by ve svém důsledku uvolnilo personální kapacit y do oblasti veřejného
pořádku. S tímto cílem docházelo v posledních letech k dynamickému nárůstu
kamer MKDS. Rovněž pro rok 2020 městská policie opět podala dotační žádost,
která cílí na nejvíce problematickou lokalitu, tedy Sokolovskou ulici v městské
části R ybáře. Stále aktuálnější otázkou se tak stává již zmiňovaná výtěžnost
MKDS a s tím související personální posílení, např. z řad nejzkušenějších
strážníků v předdůchodovém věku.
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
2021 podala MP novou žádost na MVČR i Úřad práce. V roce 2021 končí tříletá
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podpora z MPSV, přičemž již nyní je zpracován projekt nový na období 2022 2024.
Posledním

projektem,

který

se

rodí

v důsledku

úpravy

projektu

Karlovarského kraje SOS 112, kdy po 1,5 roce byla z již z hotové studie
vyjmuta služebna MP, je nová služebna MP. Koncem roku se intenzivně řešila
lokalita vhodná pro výstavbu a to z pohledu potřebné centralizace, dopravní
dostupnosti i shody s územním plánem. Po vybrání pozemku a odsouhlasení
vedením města bude realizována nezbytná studie, která se stane podkladovým
materiálem pro zam ýšlený dotační titul.

Zpracoval:
vrch. pol. rada Bc. Marcel Vlasák
velitel Městské policie
Karlovy Vary
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