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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
již podruhé bylo výrazně ovlivněno epidemiologickou situací . Snaha autora o
zachování podobné struktury zprávy vychází z jednoduchého cíle. Sledovat a
porovnávat vývoj organizace a její činnosti v letech. Zpráva tedy standardně
obsahuje kapitol y věnující se lidským zdrojům, technologiím či aktuálním
problémům spojených se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku
včetně statistických přehledů. Stejně jako v loňském roce i tentokrát bude její
součástí komentář k opatřením souvisejících s epidemiologickou situací
způsobenou onemocněním Covid -19.
V

přílohách

výroční

zprávy je

prostor

věnován

oblasti

prevence

kriminalit y a hodnotícím zprávám obvodních odděl ení PČR.

II. PERSONALISTIKA
Městská

policie

Karlovy

Vary

disponovala

pro

daný

rok

99

s ystematizovanými míst y, konkrétně 75 strážníky, 18 asistent y prevence
kriminalit y (dále jen „APK“); což ji stále řadí na přední příčky v ČR ve
využívání této služby; a také 6 administrativn ě-technickými pracovník y.
Jestliže v roce 2020 se podařilo výrazněji posílit dlouhodobě nenaplněné stavy
na pozici strážník, tak v roce 2021 došlo opět k poklesu vlivem odchodu čerstvě
náborovaných strážnic k Policii ČR a déle sloužících str ážníků do starobního
důchodu. Pět ukončených pracovních poměrů kompenzoval y pouze dva
nástupy, viz graf č. 1 .
V roce 2021 bylo dohodnuto rozšíření Memoranda se Střední školou
veřejnoprávní Trivis nad rámec řízené praxe o aktivní zapojení MP do
odborných zaměstnaní, která studentům přiblíž í činnost této bezpečnostní
složky. Obdobná s mlouva o spolupráci s VŠFS Karlovy Vary určená pro
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student y magisterského studia nebyla vlivem aktuální situace v praxi zatím
realizována.
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Gra f č. 1

V důsledku „rozpočtového“ snížení systematizovaných míst realizované
v roce 2021 (91 pozic z toho 67 strážníků) byl zrušen zároveň jeden z pilířů
náborové kampaně v podobě náborového příspěvku ve výši 50 tis. Kč.
Vzhledem k současné situaci na trhu práce však tato forma pobídky není
stěžejní, a ani přes nepříznivý vývoj se v tuto chvíli neuvažuje o jejím
obnovení. Zákonem stanovené odchodné využili pouze dva strážníci, kteří
odešli do starobního důchodu, čímž se nenaplnil y obavy skeptiků při
prosazování této legislativní změny očekávající odchody strážníků.
Čerpání přesčasových hodin nejvíce ovlivňovala logicky personální
situace, přesto se podařilo počet přesčasových hodin snížit na únosnou mez
nepřekračující hranici 6000 hodin. Vedle zajišťování významných akcí, které
se i přes epidemiol ogickou situaci uskutečnil y, šlo také o dlouhodobé úkol y
v rámci činnosti strážníků na odběrném místě a v očkovacím centru . Vývoj
dokumentuje graf č. 2.
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Průměrný věk strážníků v roce 2021 činil 45 let, viz graf č. 3. Po mírném
meziročním poklesu opět došlo k jeho nárůstu na historické maximum.
Obdobný problém se dnes t ýká drtivé většiny městských a obecních policií.
V Karlových Varech bylo ke konci roku zaměstnáno 1 3 strážníků ve věku do
30 let (-4 oproti 2020) a 53 strážníků nad 30 let (+1). Hranici 50 let přitom
překročilo 26 z celkového počtu 66 strážníků (39 % z celkového počtu).
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Gra f č. 3

II. I. Cílová skupina pro výběr strážníků
Požadavek na oslovení mladé generace k práci u městské policie je každým
rokem naléhavější, neboť do 10 let lze očekávat výrazný odchod „zakládající“
generace do starobního důchodu. Požadovaná vyváženost věkové struktury
strážníků, je díky nezájmu a menším předpokladům mladé generace pro tuto
práci, zatím nenaplněným cílem. Dalším krokem k oslovení této generace je
větší publicita činnosti na sociálních sítích, o což se nově stará tisková mluvčí
MP.

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. Stejně jako v roce 2020 i tentokrát došlo
k omezení, když velitel MP musel v důsledku zmiňovaných vládních opatření
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interním pokynem tyto aktivit y redukovat . Nadále však můžeme hovořit o
podpoře studia na vysokých školách včetně Policejní akademie, kde aktuálně
studují tři strážníci a podpoře seminářů včetně praktick y zaměřených školení
(např. KPR+AED), výcviku praktické střelby (u PCO navíc pod vedením
policejních instruktorů ) či absolvování taktick ých zaměstnání v rámci nácviku
modelových situací .

III. VÝKON SLUŽBY
Výkon služby byl zásadně v roce 2021 ovlivněn epidemií Covid -19, a to
především v první čtvrtletí roku, kdy platil nouzový stav. Tento fakt odsunul
de facto platnost nově přijaté OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství , která začala být strážníky vymáhán a až od 12. dubna
2021. Samostatný materiál k této problematice, včetně zásadního problému
spočívajícího ve vymahatelnosti uložených sankcí, byl předložen RM na jejím
řádném jednání dne 23. listopadu 2021. Obdobná situace se při vyhlášení
nouzového stavu opakovala ještě ke konci roku v délce 30 dní. Bližší komentář
k řešení přestupků městskou policií v rámci epidemiologické situace je uveden
níže v kapitole III.I.
Městská policie se nadále věnovala intenzivně v součinnosti s Policií ČR
problematice rušení nočního klidu a veřejného pořádku v centru obchodně
správního území související ho s provozem nočních podniků. Bližší komentář je
uveden v kapitole III.IV.
Doprava nabyla na významu. Takto můžeme zjednodušeně charakterizovat
rok 2021. Dohled nad parkovacími automat y převzala MP samostatně, tedy již
bez součinnosti DPKV. Nový systém kontrol y a jejího vyhodnocování, byl
představen vedení města s cílem na zvýšení efektivit y. Na konci roku bylo
možné konstatovat, že cíl byl více než naplněn a výsledná statistik a se projevila
nejen na uložených pokutách, viz graf č. 4, ale i na celkových výběrech
poplatků, viz graf č. 5, a to i přes fakt, že návštěvnost města byla o pět výrazně
ovlivněna epidemiologickou situací a k dalšímu omezení provozu automatů
došlo v souvislosti s rekonstrukcí dopravního terminálu Varšavská.
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odvedenou práci zaslouží strážníci absolutorium, ale již nyní je třeba se zabývat
otázkou administrati vního zpracování přestupkové agendy, která zaznamenala
výrazný nárůst, což se logicky dot ýká i odboru dopravy.

Objem uložených pokut na parkovacích automatech
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momentálně stagnuje na potřebě obměny prodejních automatů . MP zpracovala
optimalizaci jejich osazení s cílem snížit celkové náklady. Snaha města získat
na tuto investici dotační prostředky a tedy čekání na vypsání vhodné výzvy,
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v danou chvíli oddaluje realizaci automatizace kontrol y . Projektová fiše je
zpracována.
V rámci dopravy se strážníci n árazově věnovali rovněž měření rychlosti,
když zaznamenali 69 porušení zákona (-16) a to především v letních měsících.
Prioritou městské policie je doprava v klidu. Svoji činnost v upl ynulém roce
díky okolnostem významně omezil i Taxi tým.
Spolupráce s Policií ČR je dlouhodobě a standardně nastavena. Stejně jako
v roce předešlém došlo k zrušení několika velkých podniků, čímž nebyla
součinnost realizována v takové míře. V oblasti t restné 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 útvaru policie a to včetně pachatele, je-li na místě zadržen.
V roce 2021 strážníci zadrželi 41 osob podezřel ých ze spáchání trestného činu,
viz graf č. 6. Nejúspěšnější byli strážníci v červenci, kdy v jejich „sítích“
skončilo rekordních 11 pachatelů.
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Události
Počet událostí evidovaných MP reflektuje mimo jiné zvýšenou aktivitu
v oblasti dopravy, konkrétně na úseku kontrol y parkovacích automatů, přičemž
nárůst o téměř 30 % generuje výslednou hodnotu 40 850 událostí. Nejvíce
zastoupenými činnostmi jsou standardně kontrol y, přestupky a odbavená
oznámení službou OPIS.
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III. I. Řešení přestupků
Objem přestupků pochopitelně v roce 2021 výrazně vzrostl a to na hodnotu
16 073 (10 374 pokut, 370 projednáno ve společném řízení, 4 318 předání spr.
orgánu a 1 011 domluv). Výše uložených pokut dosáhla výše 3 400 980 Kč (145
% hodnot y roku 2020).
Covidové přestupky
„Covidové přestupky“ pro rok 202 1 byl y členěny na rozdíl od předešlého
roku pouze do dvou kategorií, neboť již existoval zákon, který umožňoval
strážníkům projednávat tento druh přestupků na místě. Jednalo se o klasický
případ přenesení výkonu státní správy na obce! Strážníci tak projednávali
porušení povinností vypl ývajících z krizového zákona a zákona o ochraně
veřejného zdraví. Nadále platilo, že výkon byl instruován k řešení přestupků
primárně projednaných na místě bez další administrativní zátěže správních
orgánů.
V rámci uvedené problematiky strážníci v období 1.1 – 11. 4. 2021
provedli 2803 kontrol, upozornili 937 osob na dodržování epidemiologických
nařízení, udělili 114 domluv, postoupili správním orgánům 17 případů a 330
přestupků projednali na místě v příkazním řízení. Celkový objem uložených
pokut v souhrnu dosáhl hodnot y 218 700 Kč. Podíl přestupků dle krizového
zákona činil 51 %.

III. II. Oblast dopravy
V minulé zprávě jsem u této kapitol y konstatoval, že o bčan se bude vžd y
chovat podle ekonomických zákonitostí, jak poutavě ve své knize Logika života
vysvětluje Tim Harford . Samotná kontrolní činnost a ukládání pokut problém
parkování vozidel nevyřeší. Městská policie výrazně zvýšila kontrolní činnost
primárně na parkovacích automatech. Výsledkem je zásadní nárůst přestupků,
přitom se ale chování řidičů výrazněji nezměnilo. Vezmeme -li v úvahu řešení
výzev, kde lze dob ře sledovat chování přestupců, nadále přibližně 62 % z nich
přestupek vyřeší ve stanovené lhůtě na městské policii a 38 % je postoupeno
správnímu orgánu. Objem vyřešených přestupků a tedy tlak v podobě zvýšené
kontrolní činnosti s e významně neprojevuje.
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Dlouhodobě zvažovanou variantou řešení je zavedení automatizované
kontrol y, které však stále stagnuje na finančních prostředcích, kde se očekává
vypsání vhodné výzvy na pořízení nových parkovacích automatů a případně
s ystému CAM -CAR. Druhou variantou je výr azné zvýšení ukládaných pokut,
což pochopitelně nelze ze zákona vynutit (správní uvážení) a nutně by to
předpokládalo stejný postup správního orgánu. Lze se domnívat, že dík y
složitosti správního řádu by došlo k neadekvátnímu nárůstu agendy a ve
výsledku ke snížení efektivit y celého kontrolně sankčního mechanismu. Navíc
není vhodné v praxi uplatňovat tento spíše sociální experiment.

Doprava v klidu
Změna v systému řešení dopravy v klidu u MP, uplatňovaná v posledních
letech ve svém d ůsledku přesunula projednávání přestupků výrazněji z ulice do
kanceláře, resp. na přestupkové oddělení MP.
V roce 2021 přestupkové oddělení a dozorčí služba řešil y 4 8 % ze všech
uložených pokut, což generuje 8% nárůst oproti roku 2020 a dokonce 18%
nárůst oproti roku 2 017.
Organizačně technické opatření zavedené v průběhu roku 2018 bylo
správou cestou k zajištění efektivit y i s menšími personálními kapacitami
uvolněnými pro danou oblast. To se výrazně projevilo v posledních dvou
letech, kdy se zvýšil objem úkolů přenášených ze státu na obec. Vypovídající
hodnotu má následující tabulka sledující genezi řešení dopravy v klidu za
období 2010-2021.
Tabulka porovnání TPZOV a PPŘ (efektivnost)

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 %
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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 %

2021

798

374 600

11 154

1 644 100

6,8 %

*

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 125 odtahů, z nichž bylo 109 dokončeno.
Oproti předešlému roku se jednalo o 367% nárůst, což bylo způsobeno
především opatřeními MP v rámci významných sportovních podniků. Objem
uložených pokut činil 29 400 Kč.

III. III. Oblast veřejného pořádku
Posílení zastoupení veřejného pořádku v portfoliu řešených přestupků se
sice v posledních dvou letech podařilo zajistit, ale je třeba přiznat , že z velké
míry toto období bylo ovlivněno epidemiologickou situací a úkol y z ní
pramenícími. Celkový podíl přestupků ve veřejném pořádku činil 7 %, podíl
uložených pokut dosáhl úrovně 7,8 %, v úhrnu sankcí dokonce 14,5 %.
Vzhledem k výše popsanému primárnímu cíli výkonu zajistit efektivní kontrolu
na parkovacích automatech, jsou uvedené podíl y oproti loňskému roku nižší,
v dlouhodobém horizontu jsou však na slušné úrovni. Závěrem je nutné dodat,
že negativem u tohoto druhu přestupku je vyšší míra neuhrazených pokut na
místě a jejich následná nízká vymahatelnost. Problematiku jasně vystihuje
Zpráva o vymahatelnosti OZV č. 10/2020 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na některých veřejných prostranstvích na území statutárního města
Karlovy Vary, kterou velitel MP předložil RM 23. 11. 2021. Uvedené
problematice je věnována samostatná pasáž v kapitole III.IV.
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Zacílení

výkonu

znovuzavedením
personálního

na

mobilní

stavu

zčásti

veřejn ý

pořádek

obchůzkové
i

plánovala

služby,

podařilo.

což

Bohužel

městská

se
úkoly

díky

policie
doplnění

v souvislosti

s epidemiologickou situací a následný personální propad ve druhé polovině
roku 2021 plánovaný záměr p ro rok 2021 s vyčleněním 4 strážníků s 50
procentním podílem této form y služby rozdělené do dvou zón zhatilo.
Výčet některých činností
Odchyt psa

120 odchytů

↑

Převoz na PAZS

116 převozů

↑

Doručování písemností

224 úkonů

Zjištěna skládka

120 předaných případů

Zjištěn nebezpečný odpad

54 předaných případů

Vrak vozidla

11 vyřešených případů

Tech. nezpůsobilá vozidla

68 zjištěno ↑

↑↑
↓

Mimo odchytů psů strážníci zajišťovali odchyt y i dalších zvířat (celkem
400↑), některá z nich umístili do Mini ZOO.
Čistota města je vizitkou jeho občanů
Dlouhodobé zapojení městské policie do problematiky čistot y měst a
generuje t yto výsledky. Strážníci ve výkonu zaevidovali přes 2 40 skládek
včetně

nebezpečného

odpadu,

odstranili

1 69

injekčních

jehel,

správci

komunikace postoupili 11 vraků a 68 technicky nezpůsobil ých vozidel.
Samostatnou kapitolou je pak chování, kdy dochází k odkládání odpadu
mimo určená místa a tedy znečišťování veřejného prostranství . Velmi často se
tak děje přímo u nádob na separovaný odpad. Městská policie v březnu a dubnu
realizovala opatření na eliminaci tohoto nešvaru, kdy 33x posílila výkon na
Operačním středisku MP a vyčlenila hlídku k operativním zásahům. Přestože
MKDS není primárně určen pro podobný druh monitoringu (specifické
parametry), podařilo se strážníkům detekovat 39 případů protiprávního
odložení odpadu. Vzhledem k faktu, že podobné jednání je otázkou několika
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vteřin, je výsledných 14 řešených přestupků velmi dobrým výsledkem přijatého
opatření. Velkou výhodou byla dobrá místní a osobní znalost strážníků.
Přínosy opatření spočíval y ve snížení nápadu na inkriminovaných místech,
což je pochopitelně časov ě omezené, odhalení jiných přestupců než společnost
předpokládá (u ubytoven mnohdy odkládali odp ad drobní podnikatelé),
medializace výstupů ( mpkv.cz/cs/aktuality/akce -odpad) a prevence.
Nevýhody spočívají v MKDS, tedy technologii, která byl a projektována a
instalována pro jiné účel y než sledování kontejnerů (pokrytí města, výškové
parametry

apod.),

absenci

technické

přípravy

pro

operativní

instalaci

mobilního setu, adaptac i přestupců, kteří svoji činnost přesunou do jiných
nesledovaných lokalit a především pak vysoká finanční náročnost , kterou
nepokryjí ani uložené sankce, podaří -li se je vůbec vymoci .
Nízkou efektivitu městská policie elimininovala další činností, kter ou
generovala například 92 případů řešení covidových přestupků, 134 vážných
dopravních přestupků, 47 přestupků veřejného pořádku. Celkem se jednalo o
více jak 300 událostí.

Asistenti prevence kriminality
V rozsahu projektu APK se karlovarská městská policie nadále řadí na
přední příčky v ČR. Asistenti působí primárně na městských ubytovnách, na
dopravním

terminálu

Dolního

nádraží,

zajišťují

pravidelnou

kontrolu

v lokalitách s problémovými skupinami obyvatel , což představuje vedle
městských částí Tuhnice, Drahovice, Bohatice a Dvor y také areál koupaliště
Rolava.

Nevýhodou

a

výraznou

administrativní

zátěží

je

dlouhodobě

připomínkovaná nejednotnost v dotační podpoře ze strany st átu, která nás nutí
zpracovávat a administrovat tři projekt y. Vedle standardní opakované půlroční
podpory ÚP z národních fondů , se jedná o třílet ý projekt z EU, který v roce
2021 končí a nově i projekt MVČR. Finanční příspěvek je však zajímavý, stejně
jako porovnání efektivit y jednotlivých projektů. Bohužel již na konci roku
jsme získali informaci, že z důvodu rozpočtového provizora se veškeré
výzvy dotačních titulů pozastavují.
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III. IV. Aktuální problémy
Úkol y v rámci „covidových událostí“ ještě více odhalil y problém y
s vymahatelností práva. Nejedná se tak tedy pouze o časovou prodlevu v
legislativní reakci na aktuální potřebu, ale dlouhodobě i na přijímání právních
norem, u nichž je předem jasná nevymahatelnost ve vztahu ke konkrétní cílové
skupině.
Převozy na PZS
V roce 2021 realizovali strážníci 116 převozů na protialkoholní záchytnou
stanici (dále „PZS“). V 95 případech byl převoz realizován přímo z ulice, zbylé
případy pak připadly na Karlovarskou krajskou nemocnici nebo obvodní
oddělení Policie ČR. Více jak polovin a převozů byla realizována na žádost
partnera, konkrétně 47 od PČR, 19 od ZZS a zbyl ých 50 připadlo MP. Průměrná
doba spojená s realizací převozu včetně všech nezbytných úkonů činila 1
hodinu a 44 minut, což odpovídá dlouholetému průměru. V souhrnu oproti
předešlému roku došlo k nárůstu převozů a tedy i celkového času stráveného
touto činností. Ta činila 202 hodin a 46 minut . Bohužel opět platí, že pouhých
13 % „klientů“ má na svědomí 50 % převozu na PZS. Pokud by systém
záchytu alkoholiků fungoval, zátěž by okamžitě klesla minimálně o 50%.
Vymahatelnost práva
Dlouhodobě samosprávy upozorňují na nízkou vymahatelnost práva, což
se promítá do každodenní činnosti strážníků. Pro lepší ilustraci zhodnotí me
účinnost „proti alkoholové“ obecně závazné vyhlášky a covidových norem ve
vztahu k cílové skupině problematických bezdomovců. Úm yslně uvádím pojem
bezdomovci, nikoliv korektnější výraz osoby bez přístřeší, protože zmíněná
cílová skupina je tvořena jedin ci odmítajícími jakékoliv začlenění do
společnosti využívajíc nedostatků právního systému.
Moto: „Problémem měst není krátkodobé vykázání bezdomovce z místa,
problémem je dlouhodobé udržení tohoto stavu“.
Obecně závazná vyhláška omezující konzumaci alkoholu nabyla účinnosti
1. ledna 2021. Vzhledem k vyhlášenému krizovému stavu však mohla být
vymáhána až po jeho skončení, tedy od 12. dubna 2021. Další přerušení její
účinnosti nastalo v termínu od 26. listopadu do 25. prosince 2021.
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V průběhu roku 2021 strážníci městské policie provedli velké množství
cílených či namátkových kontrol a reagovali na jednotlivá oznámení občanů.
V rámci této činnosti řešili 1 63 přestupků. Ze 141 uložených pokut bylo 15
uhrazeno na místě, 6 bylo uhrazeno v termínu 14 dní na služebně MP, zbyl ých
120 pokut, tedy 8 5 % je s největší pravděpodobností nevymahatelných.
Mimochodem, v rámci postihu žebrání porušující příslušnou obecně závazn ou
vyhlášku, strážníci evidují 97 % neuhrazených a nevymožených pokut .
Z celkového počtu 163 případů se v 62 případech jednalo o recidivu. S tou
se strážníci pochopitelně setkávají i v rámci realizace převozu podnapil ých
osob do Protialkoholní záchytné stanice.
Strážníci minimaliz ovali předávání těchto přestupků do správního řízení,
které by jen administrativně zatížilo příslušný odbor magistrátu města . Nelze
opomenout ani složitost prokazování protiprávního jednání ve správním řízení,
kdy správní orgán musí vyloučit jakoukoli pochybnost, že nádob a obsahovala
tekutinu prostou alkoholu (např. nealkoholické pivo). V současné době je
spolupráce se správním orgánem nastavena a její správnost případně prověří
nadřízený správní orgán nebo správní soud.
V podstatě identická situace nastala v rámci kontrol y a postihu za
přestupky v rámci krizového zákona. Strážníci uložili 1 67 pokut v příkaze na
místě, z toho 40 bylo zaplaceno, dalších 22 na místě nezaplacených bylo
uhrazeno nebo vym oženo. V pohledávkách zůstává tedy 105 pokut (63 %).
V drtivé většině případů se jednalo o porušení zákazu konzumace alkoholu na
veřejných prostranstvích.
Město za tento rok v souvislosti s nepovolenou konzumací alkoholu
eviduje 235 nedobyt ných pokut v úhrnné výši 150 200 Kč, graf č. 7. Pokud si
uvědomíme, že velké procento událostí v rámci kontrol bylo řešeno „smírně“
s cílem závadové osoby z místa vykázat bez eskalace a dalšího zatížení
s ystému, je evidentní, že stávající snaha po řešení veřejného pořádku se bez
podpory efektivnějšího vymáhání práva ne obejde. Samospráva však vhodným
nástrojem nedisponuje a stát její potřeby nereflektuje.
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Objem pokut v Kč

Pokuty zaplacené

Pokuty nezaplacené - uhrazené

Pokuty nezaplacené - neuhrazené

Gra f č. 7

Za období 2018 – 2021 eviduje MP 1065 pokut na místě nezaplacené
(1 081 600 Kč), které nebyl y dosud uhrazeny. Rozborem zjistíme, že „pouhých“
16% dlužníků tvoří 60 % pohledávek, vyčísleno ve finanční hodnotě pak
dokonce 68 %. Jasný důkaz, že neřešená recidiva generuje další problém y.
Noční podniky v centru města
Rušení nočního klidu návštěvníky barů patří ke koloritu velkých měst a
Karlovy Vary nikdy nebyl y výjimkou. V posledních letech bohužel došlo ke
kumulaci více těchto podniků na relativně malém prostoru, což zmíněný
problém znásobilo. Navíc jakýmsi trendem s e v ulicích Jaltská, T. G. Masaryka,
D. Bechera a jejich nejbližším okolí stal přesun „zábavy“ z podniků na ulici,
tedy do veřejného prostoru. Majitelům provozoven evidentně podobný vývoj
vyhovoval, neboť jim zajistil klientelu, kterou by některé provozovn y nebyl y
schopny ani pobrat. Opakované stížnosti a petice vedl y k přijetí mnoha
opatření, včetně součinnostních kontrol Městské policie KV a Policie ČR.
Výsledná data jsou pochopitelně ovlivněna krizovými opatřeními, která
eliminovala provoz dotčených podn iků.
Realizováno bylo 189 víkendových kontrol, převážně ve spolupráci s PČR.
Bylo přijato 36 oznámení, převážně na rušení nočního klidu . Velmi často se
jednalo o problém pramenící z komunikace velkého množství návštěvníků
diskutujících a pokuřujících před provozovnami, což ovšem nenaplňuje znaky
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přestupku. Ze strany obou policií bylo projednáno 58 přestupků, a to jak
domluvami, tak i pokutami, popř. postoupením věci příslušnému správnímu
orgánu. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití, v eřejnému
pořádku, přestupky proti pořádku v územní samosprávě a proti majetku.
Policie ČR řešila 16 případů fyzického napadení, kter é byl y kvalifikovány
dle závažnosti jako přestupek nebo trestný čin. Výsledkem t ěchto incidentů
byl y desítky zraněných, což si vyžádalo pochopitelně výjezdy ZZS. V 6
případech byl realizován převoz na PZS. Obdobných incidentů bylo nepochybně
více, ale ne všechny jsou evidovány, neboť se policie o nich ani nemusí
dozvědět.
Systémové kontrol y a tlak na provozovatele podniků z výrazné části
eliminoval konzumaci alkoholických nápojů na ulici. Bohužel nízká snaha
z jejich strany věc řešit vedla zastupitelstvo města k přijetí OZV omezující
provoz

těchto

provozoven,

která

byla

podmíněně

odložena.

Chystané

memorandum by mělo přispět k vyřešení neutěšené situace.

IV. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP
V roce 2021 došlo z dotačních prostředků k realizaci instalace nové
kamery v problémové lokalitě R ybáře a tím i k navýšení počtu kamerových
bodů MKDS na celkových 40.

IV. I. Informační systém
Městská policie využívá dlouhodobě informační systém MP Manager,
který

je

průběžně

upgradován

a

v případě

potřeby,

je

možné

poptat

implementační moduly. V rámci plánované automatizované kontrol y parkování
CAM-CAR, je počítáno s modulární úpravou a to včetně elektronických
parkovacích karet pro odbor dopravy či evidenci pohledávek pro odbor financí
a ekonomiky.

IV. II. Městský kamerový dohlížecí systém
Stanovený limit MKDS 30 kamer byl překročen o rovnou desítku , viz
obrázek č. 1. Nově byla instalována hemisférická kamera na Sokolovské ulici
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u bývalého Pivovaru, kde jsou dlouholeté problém y s osobami bez přístřeší.
Nastavení limitu vychází z několika technických parametrů. Jednak je
limitován monitoring možnostmi stávající telestěny , viz obrázek č. 2, dále
personálním obsazením na OP IS a t ypem kamer, kde je důraz před kvantem
stacionárních kamer kladen na plnohodnotné otočné kamerové body s velkým
zoomem.

o brá z e k č. 1

o brá z e k č. 2

V roce 2021 řešila MP 1 447 podnětů předaných operačním střediskem
hlídkám do terénu. Tento výrazný nárůst byl mimo jiné zapříčiněn výše
prezentovaným jarním opatřením na odpady. Ve dvou případech se podařilo na
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základě MKDS zadržet pachatele trestného činu. Podíl veřejného pořádku
odpovídá nastaveným parametrům z loňského roku a činí 31%.

IV. III. PCO a RDST
Pult centrální ochrany (dále jen „PCO“) je městskou policií provozován
od roku 1992 , tedy od doby založení . Aktuálně střeží 85 objektů, k nimž
strážníci vyjížděli k prověření poplachu v 878 případech. Poslední dva roky
tedy MP zaznamenala pokles výjezdů, což mohlo být způsobeno omezením
provozu školských zařízení . Během 12-ti hodinov é služby vyjíždí městská
policie v průměru na 1,2 poplachu .
Při ostrém zásahu měli strážníci 100% úspěšnost. Dvakrát zadrželi
pachatele v důsledku aktivace tlačítka nouze . Dlouhodobě nízk ý nápad
střežených objektů je standardem a dobrou vizitkou městské policie .

IV. IV. Vozový park
Složení vozového parku je dlouhodobě neměn né a členní se na vozidla pro
hlídkovou službu, pro specifické účel y (převoz y PZS, odchyt y zvířat / psovod)
a prevenci. V roce 2021 byla plánovaná obměna vozidla pro službu PCO, které
však vlivem na trhu s vozidl y bude MP dodáno až v prvním čtvrtletí roku
následujícího. Vzhledem k odstavení vozidla z důvodu poškození motoru a
nerentabilitě

opravy,

městská

policie

téměř

půl

roku

disponovala

s redukovaným vozovým parkem, což umocnil navíc stav dalších dvou vozidel
připravených k odpisu. V roce 2022 bude tedy prioritou rychlá obměna
vozového praku. Vedle služebních vozidel využívá MP služební motocykl,
který bude rovněž po mnoha letech nahrazen a dvěma osobními transportéry
Segway, které se i po letech provozu těší dobrému stavu .

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
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by měl y korespondovat s trendem v rámci místních záležitostí zabezpečení
veřejného pořádku.
Data za období 2004 až 2021 představují dostatečný vzorek s vypovídající
hodnotou.

Řešené přestupky 2004 - 2021
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Počet PPŘ (výzva pro přestupce) 2004 - 2021
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VI. PREVENCE KRIMINALITY
Oddělení prevence kriminalit y tvoří čtyři strážníci včetně manažerky
prevence, která zajišťuje pro město agendu čerpání dotací MVČR a řídí
pracovní skupinu preventistů MP KK . V roce 2021 oddělení oslavilo 20 let
svoji existence, během níž prokázalo nejen své opodstatnění, ale výrazně jej
překonalo a rozsah činnosti od roku 2001 několikanásobně navýšilo. Přestože
v tomto roce prošlo zároveň 50% personální obměnou, na jeho odbornosti se to
nikterak neprojevilo. Podrobný komentář k činnosti oddělení je tradičně
prezentována v příloze č. 1 této v ýroční zprávy.
V roce 2021 městská policie realizovala 230 besed, některé i v online
prostředí. Pozitivním zjištěním byl „hlad“ po našich přednáškách, který nastal
po skončení krizového stavu a zasáhl i střední škol y. Lze tak predikovat pro
rok 2022 vyšší objem realizovaných besed. V prvním čtvrtletí roku 2021 byli
strážníci preventisté převedeni rozhodnutím v elitelem 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.
Pozitivem je sdílení činnosti na sociálních sítích, kterou městská policie
provádí každý den a která často bývala opomíjena pod vlivem jejího
represivního poslání. Strážníci pomáhají velmi aktivně seniorům, pokud
potřebují jejich pomoc například při manipulaci s nemohoucím, když v rodině
absentují děti nebo velmi často asistují při nasta rtování vozidla, které žádají
nejen ženy .
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V rámci roku 2021 zaznamenali operátoři na režimovém pracovišti OP IS
příjem 25.693 telefonátů s různými oznámeními či žádostmi o pomoc , přičemž
došlo k meziročnímu nárůstu o 41 %! T ísňovou linku 156 občané využili v
3.504 případech (nárůst o 9 %).
Příští rok se výroční zpráva bude věnovat aktuálnímu tématu, kterým je
nárůst agresivit y ve společnosti, s níž se bohužel nejen strážníci setkávají
velmi často.

VII. I. Vnitřní kontrola
V roce 2021 prošetřoval inspekční strážník 9 stížností na strážníky, což
představuje další meziroční pokles . Pouze jedna stížnost byla vyhodnocena
jako oprávněná s přijetím odpovídajícího opatření v rámci pracovn ího práva.
Na APK byl y podány 3 stížnosti, přičemž žádná nebyla vyhodnocena jako
oprávněná.
Podrobnou zprávu inspekčního strážníka , která obsahuje i výstupy z
interní kontrol y obdržel a primátorka města. Inspekční strážník během roku
provedl 172 kontrol různého zaměření , přičemž nejvíce byla zastoupena
kontrola příkazových bloků na pokut y.

VIII. CÍLE A JEJICH REALIZACE
Koncepce činnosti MP vychází ze zákona o obecní policii a souvisejících
právních předpisů, primárně tedy cílí na zajištění místních záležitostí veřejného
pořádku. Konkrétní úkol y pochopitelně reflektují specifické potřeby města,
které se často objevují i v různých strategických dokumentech.
Hodnotit

naplnění

dlouhodobých

a

střednědobých

cílů

v kontextu

s upl ynul ým obdobím nemá příliš význam. Určitě ale stojí za zmínku, že
městská policie v rámci epidemiologických opatření prokázala nejen vysokou
míru operativy, ale i dostatečnou míru odbornosti k zvládnutí všech opatření,
včetně výkladu mnohdy nejasných a protichůdných pokynů centrálních řídících
orgánů.
Významný krajský proj ekt, kterým
operačních středisek IZS s pracovním
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bezesporu

Integrované pracoviště

názvem SOS 112 je, doznal od

Statutární město Karlovy Vary
Městská policie Karlovy Vary

původních plánů zásadní změnu. MP je však nadále součástí integračního
projektu a zároveň usiluje o výstavbu nové služebny v Tuhnicích. Oba proj ekt y
jsou, jak finančně, tak technologicky velmi náročné a vyžádají si dlouhou
přípravnou i realizační fázi, podaří -li se získat finanční prostředky.
V roce 2021 byla městská policie opět velmi úspěšná v dotačních projektech,
které rovněž administruje. Níže uvedená tabulka je to ho důkazem.

Zdroj

Výše dotace

Účel

Evropská unie

1 899 795 Kč

APK

Ministerstvo vnitra

1 108 000 Kč

APK, MKDS a Covid

Úřad práce

509 091 Kč

APK

Krajský úřad

100 000 Kč

Seniorské balíčky

Ta bu l ka č. 2

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