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ANOTACE 

Bakalářská práce se věnuje problematice zajišťování bezpečnosti v Novém Městě nad Metují. 

Obsahem práce je hodnocení činností a financování vybraných bezpečnostních složek 

podílejících se na zajišťování bezpečnosti na území Nového Města nad Metují. Součástí práce 

je dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost obyvatel s prací uvedených bezpečnostních 

složek a bezpečnostní situaci ve městě.  
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SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 

ČR  Česká republika 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

OOP  Obvodní oddělení Policie 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

PČR  Policie České republiky 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

SO  Správní obvod 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zajišťování bezpečnosti v obci. Cílem práce je 

zhodnocení činnosti a financování vybraných bezpečnostních složek podílejících se na 

zajišťování bezpečnosti na území Nového Města nad Metují. Součástí práce je také formulace 

závěrů dle výsledků dotazníkového šetření, které bylo cíleno na obyvatele města. 

Práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol. První kapitola je věnovaná bezpečnosti jako 

takové, blíže charakterizuje význam slova bezpečnost a vysvětluje rozdíl mezi vnitřní a vnější 

bezpečností. Součástí kapitoly jsou také bezpečnostní zájmy České republiky, bezpečnostní 

systém ČR a integrovaný záchranný systém. 

Druhá kapitola je věnována Novému Městu nad Metují a Královehradeckému kraji, ve 

kterém se město nachází. Jelikož je Nové Město nad Metují obec s rozšířenou působností 

pojednává tato kapitola i o správním obvodu města, do které spadá 12 přilehlých obcí ve 

východních Čechách.  

Třetí kapitola se věnuje bezpečnostním složkám, které zajišťují bezpečnost na území 

města. Mezi tyto složky patří městská policie, obvodní oddělení Policie ČR a jednotka sboru 

dobrovolných hasičů. Kapitola má tedy tři části, jenž se každá věnuje jedné složce. V první 

části je rozebráno zřízení obecní policie, náplň práce či působnost obecní policie. Jaké práva  

a povinnosti má strážník nebo které právní předpisy se vztahují k obecní policii. Následně je 

v této části rozebráno, kolik strážníků má k dispozici městská policie Nové Město nad Metují 

nebo kolik přestupků řeší v jednotlivých letech. V druhé části je pojednáno o Policii ČR  

o příslušnících Policie ČR a konkrétně o obvodním oddělení PČR, které je zřízeno v Novém 

Městě nad Metují. Poslední část této kapitoly je věnována dobrovolným hasičům, konkrétně 

pak jednotce dobrovolných hasičů, která je ve městě. 

Financování obecní policie je obsahem čtvrté kapitoly. V této kapitole jsou rozebrány 

výdaje, které se pojí s obecní policií, jak se postupuje při sestavování výše finančních 

prostředků, které město uvolňuje pro obecní policii, nebo které náklady tvoří nejvyšší položku 

ve výdajích pro tuto organizační složku obce. Součástí kapitoly jsou také výdaje na 

bezpečnost v Novém Městě nad Metují, struktura těchto výdajů či porovnání s celkovými 

výdaji. 

Poslední, pátá kapitola, je zaměřena na dotazníkové šetření, které proběhlo ve městě.  

Od obyvatel Nového Města nad Metují bylo zjišťováno, zda se ve městě cítí bezpečně, jak 

vnímají bezpečnost ve městě oproti bezpečnosti v okolních městech, ale také jak vnímají 
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bezpečnostní situaci ve městě oproti předchozím rokům. Součástí dotazníkového šetření byly 

také otázky, týkající se odváděné práce PČR a městské policie či otázky k případnému 

rozšíření kamerového systému a které opatření by podle dotazovaných vedlo ke zvýšení 

bezpečnosti ve městě. Na základě těchto odpovědí byly formulovány závěry, které jsou na 

konci této kapitoly. 
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1 BEZPEČNOST 

Bezpečnost jakožto důležitý pojem české bezpečnostní strategie je také používán v obecné 

mluvě a v řadě oborů společenskovědních (psychologie, ekonomie, sociologie či politologie), 

přírodovědných (ekologie, medicína) i technických (informatika, strojírenství).[5] 

 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 2001 vymezuje pojem 

bezpečnost u přídavného jména „bezpečný“. Jako synonymum je uváděno slovo jistota  

(resp. jistý). Obecně je tedy bezpečnost vymezována jako negativní pojem, ve vztahu  

k (neexistujícím) nebezpečím, hrozbám atd. Již výraz securus, který pochází z latiny a tvoří 

základ anglického i německého slova, se překládá jako bezstarostný, klidný, nestarající se, 

nemající starosti. Angličtina rozlišuje pojmy security a safety. Výraz safety je používán ve 

vazbě  

na jednotlivce a jeho možné ohrožení svou nedbalostí. Výraz security je pojmem obsáhlejším  

a je používán v bezpečnostních studiích.[5][27] 

 Ve vědeckých textech a slovnících vycházejí definice pojmu bezpečnost z jeho 

obecného používání a v různých vědních oborech se vztahují zejména k absenci určitých 

hrozeb. V tomto smyslu je bezpečnost vnímána jako ideální stav, protože nikdy není možné 

dosáhnout absolutní eliminace hrozeb. Podle Petra Robejška slovo „securitas“ pochází 

z pojmu „sine-cura“ nebo-li „bez starosti“. Lze tedy bezpečnost vnímat jako stav všeobecné 

jistoty, „nenebezpečnosti“. Ve skutečnosti však bezpečnost ani zdaleka nedosahuje takové 

úrovně, kterou vymezuje pojem sám, ale vymezuje spíše obecnou představu o žádoucím stavu 

a nasměrování pokusů ke snížení rizik.[27] 

1.1 Vnitřní bezpečnost 

Objektem, resp. celkem, jehož se vnitřní bezpečnost týká, je z pravidla národní stát. 

Vnitřní bezpečnost je výsledkem politiky, která zajišťuje mírové soužití spoluobčanů  

ve svobodném právním státě. Vnitřní bezpečnost spočívá ve vnitřním míru (tj. stav, kdy je 

v demokratickém právním státě zabezpečen život ve svobodě, míru a sociální spravedlnosti)  

a slouží k vytváření lidsky důstojného a svobodného života občanů v právním řádu, který 

umožňuje účinně chránit občany a občanskou svobodu.  

 Podle jiné definice je vnitřní bezpečnost souhrnné označení pro procesy, instituce  

a opatření vnitřní politiky, jejímž úkolem je nastolit a udržovat takové poměry, ve kterých 

bude respektován právní pořádek, a státní orgány budou schopné vykonávat funkce. Cílem je 

na jedné straně obrana před hrozbami pro jednotlivé občany, na druhé straně pak zajištění 
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politického, sociálního a hospodářského řádu. Na vnitřní bezpečnosti se podílejí vedle 

exekutivních institucí (kterými jsou např. policie či státní zastupitelství) i další aktéři, jakou 

jsou ministerstva vnitra, parlamentní instituce (výbory vnitřní bezpečnosti, kontrolní orgány 

tajných služeb), politické strany i organizované zájmové skupiny. 

 Vnitřní bezpečnost v „kriminálně-policejním“ rozsahu odpovídá v českém právním 

řádu i vymezením úkolů Policie České republiky v zákoně č. 383/1991 Sb., o Policii České 

republiky, v platném znění, kde je v § 2 v první větě uvedeno, že policie plní úkoly ve věcech 

vnitřního pořádku a bezpečnosti. 

„Vnitřní bezpečnost je stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby 

ohrožující objekt (zpravidla národní stát, popř. mezinárodní organizaci) a jeho zájmy akcemi 

zevnitř a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně 

vybaven a k ní ochoten. Hrozby demokratickému národnímu státu a i jeho opatření proti nim 

se přitom týkají ohrožování demokratického politického systému od extremistů, sociálního 

systému od masové kriminality, hospodářství od korupce a ekonomického kriminality  

a sociálního, hospodářského a politického systému celkově od organizovaného zločinu.“[27]  

1.2 Vnější bezpečnost 

 Vnější bezpečnost je pojem, který se používá nejen v češtině ale i ve světových 

jazycích. Slovník spisovné češtiny pro veřejnost vysvětluje slovo „vnější“ jako zevní, 

zevnější, a to buď jako vyskytující se venku, na povrchu něčeho (např. venkovní nátěr), nebo 

přicházející zvenku či působící pouze navenek. V tomto smyslu je vnější bezpečnost 

vymezena ve vztahu k vnějším hrozbám a k ochraně před nimi. Současně by měl existovat 

určitý objekt, který má vlastní vnitřek a kolem objektu je vnější prostředí. V politologii, 

mezinárodních vztazích a bezpečnostních studiích je takovýmto objektem zejména národní 

stát, může se však jednat i o mezinárodní či nadnárodní organizaci. 

 Vnější bezpečnost národního státu byla až do konce studené války vnímána zejména 

ve vztahu k vojenské bezpečnosti, protože vojenský útok na stát armádou jiného státu byl 

největší vnější hrozbou. Po eliminaci vojenských útoků státy nejenom pracovaly na vlastních 

vojenských silách, ale uzavíraly i spojenectví s jinými státy, realizovaly diplomacii a snažily 

se vzájemnými akty důvěry zmírňovat napětí mezi státy. Ačkoliv vojenská hrozba pro národní 

státy zcela nepominula, objevilo se celé spektrum aktérů a faktorů, schopných ohrozit vnější 

bezpečnost státu i nevojenskými prostředky. V rámci vnější bezpečnostní politiky tak přibyla 
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sféra ekonomické bezpečnosti (provázání ekonomik mezi jednotlivými státy, vybudování 

nadnárodních korporací) a ekologické bezpečnosti (nadnárodní dopady ekologických havárií). 

Oproti dřívějšku je také potřeba počítat s dopady vzdálených ozbrojených konfliktů, 

katastrof či související bídy (uprchlické vlny), které nepřímo ohrožují vnější bezpečnost 

národního státu. Hovoří se také o mezinárodní vnitřní bezpečnosti, protože tradiční aktéři 

ohrožující bezpečnost uvnitř státu (např. zločinecké organizace) nabyly mezinárodní rozměr 

svým složením i rozsahem působnosti. Vnější a vnitřní bezpečnost jsou vzájemně provázány. 

„Vnější bezpečnost je stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby zvnějšku 

pro objekt (zpravidla národní stát, popř. mezinárodní organizaci) a jeho zájmy a tento objekt 

je k eliminaci stávajících i potencionálních vnějších hrozeb efektivně vybaven a ochoten.“[27]  

1.3 Bezpečnostní strategie ČR 

Bezpečnostní strategie ČR je základním dokument bezpečnostní politiky ČR, ze kterého 

vycházejí další strategie a koncepce. Je vládním dokumentem, zpracovaným ve spolupráci 

s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR s cílem najít nadstranické přístupy 

k bezpečnostním otázkám. Na tvorbě strategie se podíleli bezpečnostní složky ČR zahrnující 

zástupce státní i nestátní sféry.  

Úkolem vlády ČR a všech územních samosprávných celků je v potřebném rozsahu zajistit 

bezpečnost občanů, obranu svrchovanosti a územní celistvosti země a náležitostí 

demokratického právního státu. Institucionálním nástrojem pro dosažení takovýchto cílů je 

souhrnný a funkční bezpečnostní systém, jenž se dle potřeby přizpůsobuje aktuální 

bezpečnostní situaci v ČR i ve světě. 

Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje a postupy k zajištění bezpečnosti, 

obrany a ochrany obyvatel a státu. Bezpečnost ČR je postavena na principu ochrany života 

jednotlivce, jeho zdraví, svobody, lidské důstojnosti a jeho majetku. Ačkoliv je za zajišťování 

bezpečnosti primárně odpovědná vláda je potřebná aktivní spolupráce občanů ČR, 

právnických osob, fyzických osob a orgánů veřejné správy. Tím dochází k posílení celkové 

odolnosti společnosti vůči bezpečnostním rizikům.[11]  

1.3.1 Bezpečnostní zájmy ČR 

Česká republika rozlišuje své bezpečnostní zájmy do kategorií dle důležitosti. 

V bezpečnostní strategii ČR jsou tyto kategorie tři: životní, strategické a další významné 

zájmy. 
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Životní zájmy. Nejdůležitějším zájmem ČR je zajištění suverenity, územní celistvosti  

a politické nezávislosti včetně zachování všech náležitostí demokratického právního státu se 

zárukou a ochranou základních lidských práv a svobod obyvatel. Chránit životní zájmy státu  

a jeho občanů je základní povinnost vlády i všech orgánů veřejné správy. 

Strategické zájmy. Plnění strategický zájmů napomáhá k ochraně životních zájmů. Tyto 

zájmy slouží k zajištění společenského rozvoje a prosperity ČR.  

Mezi strategické zájmy ČR patří: 

 bezpečnost a stabilita, především v euroatlantickém prostoru, 

 prevence a zvládání místních a regionálních konfliktů a zmírňování jejich 

následků, 

 zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN, 

 podpora demokracie, základních svobod a principů právního státu, 

 zajištění kybernetické bezpečnosti a obrany ČR, 

 zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 

Další významné zájmy. Účelem zajištění těchto zájmů je přispět k zajištění životních  

a strategických zájmů a zvyšovat odolnost společnosti vůči bezpečnostním hrozbám. 

Další významné zájmy jsou zejména: 

 snižování kriminality s důrazem na hospodářskou kriminalitu, organizovaný zločin, 

informační kriminalitu, boj s korupcí, 

 posilování zpravodajské ochrany ČR, 

 vytváření podmínek pro tolerantní občanskou společnost, potlačování extremismu 

a jeho příčin, 

 rozvoj občanských sdružení a nevládních organizací působících v oblasti 

bezpečnosti, 

 zvyšování veřejné informovanosti a aktivního podílu občanů na zajištění 

bezpečnosti, 

 ochrana životního prostředí.[11] [1][25]  
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1.3.2 Institucionální rámec zajištění bezpečnosti 

Bezpečnostní systém, představující institucionální nástroj bezpečnostní politiky státu, má 

za úkol integrovat, koordinovat a řídit jednotlivé bezpečnostní složky a efektivně reagovat na 

vzniklé hrozby. Důležitou roli v tomto sehrává diplomatická služba, zejména pak 

prostřednictvím rozvíjení dobrých vzájemných vztahů a spolupráce v mezinárodních 

organizacích.  Hlavním nástrojem obranné politiky jsou ozbrojené síly České republiky v čele 

s Armádou ČR. Mezi nástroje obranné politiky patři Vojenské zpravodajství, ostatní instituce 

státní správy a samosprávy a v zákonem vymezeném rozsahu i fyzické a právnické osoby. 

Klíčovou roli při zajišťování vnitřní bezpečnosti hrají bezpečnostní sbory, hlavně pak 

Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR. Na této úrovni se podílí i obecní policie, která 

přispívá v rozsahu svých oprávnění, které má ze zákona k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, a Armáda ČR, která disponuje silami a prostředky, jenž mohou být 

využity k posílení Policie ČR a integrovaného záchranného systému v případech, kdy se jejich 

síly ukáží jako nedostačující. V tomto směru je také nenahraditelná role zdravotnické 

záchranné služby a zdravotnických zařízení, které zabezpečují poskytování akutní zdravotní 

péče a zajišťují ochranu veřejného zdraví příslušnými orgány. Důležitá je také úloha orgánů 

činných v trestním řízení pro zajištění nezávislého a efektivního výkonu trestní spravedlnosti. 

Pro účinné zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel státu je také významná spolupráce 

s občany, občanskými sdruženími působícími v oblasti bezpečnosti a využití dobrovolnické 

služby. Podíl na zajištění individuální bezpečnosti nesou zejména soukromé bezpečnostní 

služby, které zajišťují hlavně ostrahu o ochranu majetku a osob.[11]  

1.3.3 Bezpečnostní systém České republiky 

K zajištění bezpečnostních zájmů Česká republika vytváří a rozvijí komplexní 

bezpečnostní systém, který představuje propojení politických, vojenských, hospodářských, 

finančních, legislativních, právních a sociálních rovin. Základní funkcí bezpečnostního 

systému ČR je řízení spolupráce činnosti jednotlivých složek, zajišťujících ochranu 

bezpečnostních zájmů ČR. K zajišťování bezpečnosti přispívají, kromě složek, které jsou 

k tomu určeny, také státní orgány, orgány územní samosprávy a fyzické  

i právnické osoby. 

 Do bezpečnostního systému ČR patří prezident republiky, Parlament ČR, vláda, 

Bezpečnostní rada státu a její pracovní orgány, ústřední správní úřady, krajské a obecní úřady, 

ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory, 
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záchranné služby a havarijní služby. Ze zajišťování bezpečnosti a celý bezpečnostní systém je 

odpovědná vláda, která představuje vrcholný orgán výkonné moci. 

Bezpečnostní systém funguje nejen jako nástroj pro účinné zvládání krizových situací 

vojenské i nevojenské povahy, ale zajišťuje i prevenci a přípravu na případné možné situace  

a jejich včasné odhalení. 

 Bezpečnostní systém musí pružně reagovat na stále se měnící podmínky a změny 

v bezpečnostním prostředí a vznikající nové hrozby. Z toho důvodu je bezpečnostní systém 

ČR vnímám jako otevřený systém, který se dle potřeby přizpůsobuje aktuální bezpečnostní 

situaci v ČR i ve světě.[11]  

1.3.4 Integrovaný záchranný systém (IZS) 

IZS je tvořen zákonem č. 239/200, Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2000 Sb. pro případy společného postupu různých 

subjektů při provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. 

Integrovaný záchranný systém je jednotné označení pro spolupráci jednotlivých složek při 

přípravě na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací – to znamená, 

že není institucí, která má svou organizační strukturu.[25] 

 Koordinace záchranných a likvidačních prací je realizována na více úrovních. 

V místech, kde se přímo vyskytuje mimořádná událost (místo zásahu), řídí záchranné  

a likvidační práce velitel zásahu. Na úrovni operačních středisek a dispečinků složek IZS 

zajišťuje koordinaci územně příslušné operační a informační středisko IZS. Z územně 

příslušné úrovně veřejné správy má právo koordinace záchranných a likvidačních prací 

starosta obce s rozšířenou působností, hejtman kraje nebo ministerstvo vnitra (generální 

ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky).[25][11] 

Složky IZS jsou rozlišovány na základní složky IZS a ostatní složky IZS. Základními 

složky jsou: 

 Hasičský záchranný sbor ČR, 

 jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

 Policie ČR, 

 Zdravotnická záchranná služba. 
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Ostatní složky IZS jsou: 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil ČR, 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

 ostatní záchranné sbory, 

 orgány ochrany veřejného zdraví, 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

 zařízení civilní ochrany, 

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným  

a likvidačním pracím.[25]  
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2 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 

 Nové Město nad Metují je součástí Královehradeckého kraje, který se nachází  

v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří více než z jedné třetiny hranice se sousedním 

Polskem v délce přibližně 208 km. Se sousedními kraji Libereckým a Pardubickým pak tvoří 

oblast Severovýchod, která se řadí mezi tři největší oblasti v republice, jak rozlohou, tak 

počtem obyvatel. Posledním sousedícím krajem je Středočeský. 

 Území kraje je po reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy – Hradec 

Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. V kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 

15 správních obvodů obcí s rozšířenou působnosti 35 správních obvodů obcí s pověřeným 

úřadem. Pověřené obecní úřady jsou spravovány obcemi v území, které je rozděleno do 

okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Celkem je v Královehradeckém 

kraji je 448 obcí, z nichž má 48 statut města a 10 statut městyse. 

 K 30. 9. 2016 měl Královehradecký kraj celkem 550 936 obyvatel, což je 5,24 % 

celkového počtu obyvatel České republiky.[6] 

Nové Město nad Metují se nachází v okrese Náchod v Královehradeckém kraji. 

Nejbližšími většími městy (do 20 km) v okolí jsou: Dobruška, Náchod, Opočno,  

Česká Skalice, Hronov, Jaroměř.  

 Zdroj:[7]  

Obrázek 1: Královehradecký kraj s vyznačenou oblastní Nového Města 

nad Metují 
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V současné době se skládá ze čtyř katastrálních území: Nové Město nad Metují, Krčín, 

Vrchoviny, Spy. 

Nové Město nad Metují se se svým katastrálním územím o velikosti 2 313 ha a počtem 

obyvatel, 9 550 obyvatel k 1. 1. 2016, řadí na rozhraní menších až středně velkých měst  

v rámci ČR.  

Městem prochází silnice první třídy I/14, vedoucí z Liberce přes Vrchlabí, Trutnov, 

Náchod, do České Třebové. A železniční trať č. 026 Týniště nad Orlicí - Otovice, dále se  

v katastru Krčín rozkládá místní letiště, které ale slouží především pro rekreační účely. 

Vybavenost v oblasti školství, zdravotnictví, kultury, sportu, sociálních služeb, 

maloobchodu a služeb je ve městě zabezpečena na běžné úrovni. Ve městě se nacházejí  

3 fungující mateřské školy (včetně mateřské školy se speciálními třídami pro zrakově 

oslabené děti a děti s vadami řeči), 3 základní školy, které nabízejí 1. až 9. třídu. Ve městě 

také fungují dvě školy, které poskytují vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami: Mateřská a Základní škola NONA a Základní a Střední škola Husovo náměstí 

1218, kde je zřizovatelem Královehradecký kraj. 

Středoškolské vzdělání může ve městě nabídnout pouze jediná škola: Střední průmyslová 

škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Nové Město nad Metují. Škola vznikla 

v roce 2011 sloučením 3 středních škol působících v Novém Městě nad Metují. Jejím 

zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Škola díky sloučení tří, do té doby samostatně 

působících, škol může nabídnout široké spektrum studijních oborů ukončených nejen 

závěrečnými výučními zkouškami ale i maturitní zkouškou. Ve městě také působí základní 

umělecká škola Bedřicha Smetany a Dům Děti a Mládeže Stonožka.  

Lékařská péče je ve městě zajištěna ve standardním rozsahu prostřednictvím praktických  

a odborných lékařů. Nejbližší nemocnice je v Náchodě (12 km) a Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové (30 km). 

Ve městě také funguje několik zařízení, nabízejících různé sociální služby. Sídlo zde mají 

tři registrovaní poskytovatelé sociálních služeb - Sdružení zdravotně postižených NONA, 

Městské středisko sociálních služeb OÁZA a nízkoprahový Klub Mandl pro děti a mládež. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Mandl je organizační složkou Nového 

Města nad Metují. Jedná se o ambulantní sociální službu registrovanou podle Zákona  

o sociálních službách, která je určena dětem a mladistvým ohroženým společensky 



21 

 

nežádoucím jevy a představuje naplňování volného času dětí a mladistvých jako ochrana před 

společenskými vlivy. 

Kvalita životního prostředí je ve městě a okolí města na dobré úrovni. V městě ani jeho 

blízkém okolí se nenachází žádný velký znečišťovatel a město netrpí ani na dálkový přesun 

škodlivin, které by mohlo kvalitu životního prostředí ve městě snižovat. Východně od města 

se rozkládá oblast lesů, která je přírodně chráněnou lokalitou a zároveň rekreačním zázemím 

pro obyvatele a turisty. 

Nové Město nad Metují je město s průmyslovou tradicí (strojírenství, polygrafie, 

textilnictví, potravinářství a částečně chemický průmysl, zpracování potravinářských 

produktů, výroba textilu a strojírenské techniky; tradičními obory jsou hodinářská výroba, 

výroba kosmetiky a barev, tiskařská výroba) a rozvinutým zemědělským zázemím. Největším 

zaměstnavatelem zaměstnávajícím nad 500 pracovníků je firma Ammann Czech Republic a.s.  

Nové Město nad Metují dlouhodobě vykazuje nižší hodnoty míry nezaměstnanosti než 

okres Náchod a významně nižší míru nezaměstnanosti než Česká republika jako 

celek.[13][17]  

2.1 Rozšířená působnost města 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují se nachází na 

východu Královehradeckého kraje a patří mezi nejmenší správní obvody kraje. ORP Nové 

Město nad Metují zahrnuje celkem 13 obcí – Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Libchyně, 

Mezilesí, Nahořany, Nové Město nad Metují, Provodov-Šonov, Přibyslav, Sendraž, Slavětín 

nad Metují, Slavoňov a obec Vršovka. Jediná obec se statutem města je  

Nové Město nad Metují.[16] 
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ORP Nové Město nad Metují je v Královehradeckém kraji druhý nejmenší obvod. Rozloha 

obvodu činí 9 810 ha, což je pouze 2,1 % rozlohy kraje. Šestinu území tvoří lesy  

a zemědělská půda zaujímá dvě třetiny území.[7] 

Zdroj: [16] 

Obrázek 2: Správní obvod obce s rozšířenou působností Nové Město 

nad Metují 
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3 BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 

V Novém Městě nad Metují se nacházejí tři složky integrovaného záchranného systému. 

Ve městě je zřízena městská policie, obvodní oddělení Policie České republiky a jednotka 

sboru dobrovolných hasičů.  

3.1 Obecní policie 

V souladu s právním řádem České republiky obce samostatné působnosti ve svém 

územním obvodu a s ohledem na územní předpoklady a zvyklosti tvoří podmínky pro 

uspokojování potřeb občanů. Mezi tyto potřeby patří také ochrana veřejného pořádku, 

respektive ochrana místních záležitostí veřejného pořádku. K zabezpečení této potřeby mohou 

obce zřizovat obecní (městskou policii). 

Obecní policie je tedy orgán obce. Hlavním úkolem obecní policie je zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku v působnosti obce. To znamená, že obecní policie má 

pravomoc pouze na území obce, není-li stanoveno jinak. 

Hlavní rozdíl mezi obecní policií a městskou policií je pouze v jejich zřizovateli. Pokud je 

zřizovatelem obec, nazýváme policii obecní. Pokud je zřizovatelem město či městys, 

hovoříme o policii městské. Z hlediska pravomocí není mezi těmito složkami žádný rozdíl. 

Jediný rozdíl mezi těmito složkami je pouze v jejich názvu.[9] 

3.1.1 Zřízení obecní policie 

Obec nemá povinnost zřizovat policii. Obecní policii může zřídit i zrušit zastupitelstvo 

obce v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou obce.[2] 

Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo obce nepověří jiného člena zastupitelstva. 

Zastupitelstvo také může pověřit některými úkoly spojenými s řízením obecní policie 

vybraného strážníka, který splňuje podmínky dané zákonem o obecní policii.[25][9] 

3.1.2 Náplň činnosti obecní policie 

Zajišťováním veřejného pořádku a plněním dalších úkolů podle zákona o obecní policii 

nebo zvláštního zákona se rozumí zejména tyto činnosti: 

 přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

 dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, 

 dohlížení na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 
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 dohlížení na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

 dohlížení na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku  

a v rozsahu svých povinností a oprávnění, 

 podílení se na prevenci kriminality v obci, 

 dohlížení na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 

 odhalování přestupků a jiných správních deliktů, které spadají do působnosti obce, 

 poskytování údajů o obecní policii Ministerstvu vnitra za účelem zpracování 

statistických údajů.[1][2][25] 

3.1.3 Působnost obecní policie 

Strážník má oprávnění a povinnosti plynoucí z jeho zaměstnání výhradně na území obce, 

která obecní policii zřídila a která je zaměstnavatelem strážníka. 

Dosud nebyla možnost obce, která byla zřizovatelem obecní policie, pomoci jiné obci na 

území České republiky při vzniku krizové situace. Nynější veřejnoprávní smlouvy, které jsou 

uzavírány o obecní policii, jsou založeny na konstrukci, kdy se obce nacházejí na území 

jednoho kraje a zároveň jedna ze smluvních stran nesmí mít zřízenou obecní policii.  

A v případě vyhlášení krizového stavu byl vytvořen právní systém, který umožňuje obcím, 

které splňují výše zmíněné podmínky, vzájemně si pomoci v podobě „zapůjčení“ strážníků. 

Druhý případ, kdy strážník smí působit mimo obec, ve které vykonává službu, je spojen se 

strážníkovým oprávněním zabezpečovat přepravu osob do zdravotnického zařízení či 

záchytné stanice podle tabákového zákona. Povinnosti a oprávnění má strážník pouze vůči 

přepravované osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění přepravy.[2][9] 

3.1.4 Strážník 

Strážník je veřejný činitel, který vykonává své povolání jako zaměstnanec obce. Strážník 

na rozdíl od policisty, tedy příslušníka Policie České republiky, nevykonává svou činnost ve 

služebním poměru. Strážník však má právo zasahovat do práv a svobod třetí osoby. Jelikož je 

strážníkovo postavení a náplň práce trochu specifičtější než práce ostatních zaměstnanců 

veřejné moci, musí splňovat určitá nadstandartní kritéria.[2] 

Profesi strážníka může vykonávat bezúhonný, spolehlivý občan České republiky starší 21 

let, který je zdravotně způsobilý. Strážník musí mít minimální vzdělání středoškolské 

s maturitní zkouškou a musí mít osvědčení, které dokládá splnění stanovených odborných 
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předpokladů, které strážníka opravňuje vykonávat povinnosti a oprávnění podle zákona  

o obecní policii a dalších zákonů. Čekatel či strážník získá takovéto osvědčení na základě 

úspěšného absolvování zkoušky před komisí Ministerstva vnitra.[9] 

3.1.5  Práva a povinnosti strážníka 

Strážníci se zejména podílejí velkým dílem na ochraně veřejného pořádku, neboť většinu 

pracovní doby tráví pochůzkovou činností. Svými schopnostmi a hlavně svou přítomností 

preventivně působí i proti případným pachatelům protiprávních jednání. 

Z tohoto důvodu mají strážníci podobné povinnosti a oprávnění jako policisti České 

republiky. Strážníci např. musí provést zákrok, úkon či jiné opatření v případě, je-li páchán 

trestný čin, přestupek nebo správní delikt a to v i době mimo pracovní službu. Strážníci taktéž 

v mimopracovní době smí požadovat vysvětlení, požadovat prokázání totožnosti, předvést 

osobu, odebrat zbraň, zakázat vstup na určitá místa, otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, 

použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, zastavit vozidlo, usměrňovat provoz 

na pozemních komunikacích nebo měřit rychlost vozidla. Strážník smí používat donucovací 

prostředky včetně služební zbraně.[9][2] 

3.1.6 Právní předpisy obecní police 

Činnost obecní policie je upravena zejména těmito zákony: 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších přepisů, 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb., kterou provádí zákon o obecní policii, 

 Nařízení vlády České republiky č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější 

úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí o obecní policii, 

 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, 
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 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.[1][9] 

3.1.7 Městská policie Nové Město nad Metují 

 Městská policie Nové Město nad Metují byla založena na základě obecně závazné 

vyhlášky č. 5 ze dne 24. 2. 1992, o městské policii a stejnokroji, která byla vydána v souladu  

s ustanovením § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a dle § 24 odst. 1 a § 45 

odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění.[18] 

 Od roku 1992 se postupně zvyšoval počet strážníků, a na začátku roku 2011 se 

celkový počet ustálil na devíti. V současnosti je tedy chod městské policie zajišťován devíti 

strážníky, kdy strážník pověřený řízením městské policie a jeho zástupce vykonávají své 

povinnosti, vyplývající z jejich funkce, v rámci svých běžných služeb. Strážníci vykonávají 

nepřetržitou službu ve dvanáctihodinových směnách, a to ve dvoučlenných nebo 

jednočlenných hlídkách.[19] 

Tabulka 1: Počet strážníků v jednotlivých letech 

Rok 1993 2003 2007 2008 2009 2011 2012 2015 2016 2017 

Počet 3 6 7 8 10 10/9 9 9 9 9 

Zdroj: vlastní zpracování z dat[19]  

 Strážníci vykonávají službu na služebně městské policie, která je součástí objektu 

městského úřadu. Vybavení strážníků je, jak po stránce výstrojní, tak z hlediska výzbroje  

a vybavení, které strážníci potřebují ke každodennímu vyzbrojení výkonu služby, na velice 

dobré úrovni. Úroveň tohoto vybavení v konečném důsledku vede k větší ochraně bezpečnosti 

jak samotných strážníků, tak i ostatních občanů. 
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 Zdroj: vlastní zpracování z dat[19] 

Z obrázku 3 je patrné, že od roku 2014 počet řešených událostí klesá. Řešenými událostmi 

se rozumí zejména asistence Hasičskému záchrannému sboru či Zdravotnické záchranné 

službě především u dopravních nehod, odchyt psů nebo jiných událostí, které spadají do 

kompetence obecní policie. 

 Počet vyřešených přestupků je také klesajícího trendu. Lze vidět, že počet vyřešených 

přestupků klesá už od roku 2013, kde bylo těchto přestupků 1103, až do roku 2016, kde těchto 

přestupků bylo pouze 892. Do této kategorie patří zejména přestupky páchané proti zákonu  

o silničním provozu. Mezi tyto přestupky patří především stání vozidel na komunikacích 

v místech, kde je to zakázáno, vjezd do zákazu vjezdů, překročení povolené rychlosti v obci či 

jízda na kole po chodníku a podobně.[19] 

 Jedna z nejdůležitějších činností městské policie je prevence kriminality. Městská 

police Nové Město nad Metují má na tyto činnosti speciálně vyčleněného strážníka – 

preventista městské policie. Tento strážník především realizuje přednášky a besedy v oblasti 

prevence kriminality a spolupracuje s jinými orgány či organizacemi. Zúčastňuje se setkání, 

porad a školení zaměřených na prevenci kriminality a sociálně patologické jevy. Tyto 

preventivní úkony jsou zejména cíleny na „náctiletou“ věkovou kategorii.[18][19]  

Kamerový systém 

Kamerový systém je ve městě v provozu od roku 2013. V tomto roce bylo v rámci 

projektu „Zvýšení bezpečnosti ve městě – kamerový monitorovací sytém“ zřízeno dohlížecí 

pracoviště na služebně městské policie a byly zprovozněny tři kamerové body. Tyto kamery 

monitorují parkoviště, které je umístěno za městským úřadem a parkoviště „Farská zahrada“. 
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V roce 2014 začala městská policie ve spolupráci s Policií ČR řešit rozšíření kamerového 

systému a definovat situování dalších kamer. Díky dotaci, kterou město dostalo z Ministerstva 

vnitra – Program prevence kriminality na projekt „Nové Město nad Metují – rozšíření 

městského kamerového dohlížecího systému“ byl kamerový systém rozšířen o pět kamer. 

Těchto pět kamer, na rozdíl od původních třech, má nastavenou obchůzku, což znamená, že se 

kamera po určitém intervalu otáčí tak, aby zabírala různá místa v prostoru. Tyto kamery 

monitorují veřejný prostor v lokalitách: autobusové nádraží Rychta, městská knihovna, 

kruhový objezd u Domu hasičů, křižovatka ulice Náchodské a Havlíčkovy a mateřskou školu 

Krčín.[14] 

Hlavní ovládání je umístěno na služebně městské policie, odkud je možné se záznamem 

manipulovat dle potřeby. Pro zvýšení efektivity je umístěn jeden tablet umožňující sledování 

kamer ve vozidle městské policie a druhý ve vozidle Policie České republiky. V roce 2015 si 

Policie ČR vyžádala od městské policie 15 záznamů a v roce 2016 to bylo o 14 více, tedy  

29 záznamů.[19][19]  

3.2 Policie České republiky 

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který je zřízen zákonem 

České národní rady ze dne 21. června 1991 a slouží veřejnosti. Hlavním úkolem této složky je 

chránit bezpečnost osob a majetku, ochraňovat veřejný pořádek a předcházet trestným 

činnostem. Policie České republiky také plní úkoly daném trestním řádem a úkoly na úseku 

vnitřního pořádku, které jsou zakotvené v zákonech, předpisech Evropských společenství  

a mezinárodních smlouvách, které jsou součástí právního řádu České republiky.[26][21] 

Činnost Policie České republiky řídí policejní prezidium v čele s policejním prezidentem. 

Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministerstvu vnitra. Policejnímu prezidiu jsou 

podřízené jak útvary s celostátní působností, tak krajská ředitelství policie. Útvar s celostátní 

působností je zřízen ministrem vnitra na návrh policejního prezidenta. Krajská ředitelství 

policie jsou zřízena ze zákona. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie, jejichž územní 

obvody jsou shodné s územními obvody 14 krajů České republiky. V rámci krajských 

ředitelství mohou působit další teritoriální útvary, které jsou krajský ředitelstvím podřízeny. 

V rámci Policie České republiky působí služby pořádkové policie, dopravní policie, 

cizinecké policie, letecké služby, pyrotechnické služby, ochranné služby, služby kriminální 

policie a vyšetřování a další specializované služby.[1][25]  



29 

 

3.2.1 Policista České republiky 

Práce Policisty ČR lze chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními 

pravidly. Úkolem příslušníka Policie ČR je v první řadě chránit bezpečnost a pořádek ve 

společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti 

trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. 

 Podle zákona o Policii České republiky, se jedná výhradně o úkoly v oblasti ochrany 

života, zdraví a majetku, odhalování a prevence trestných činů, zajišťování veřejného 

pořádku, boj proti terorismu a organizovanému zločinu, ale také dohled nad bezpečností  

a plynulostí silničního provozu.[22]  

3.2.2 Obvodní oddělení Policie ČR v Novém Městě nad Metují 

Obvodní oddělní PČR se služebnou v Novém Městě nad Metují nemá pouze územní 

odpovědnost za území města včetně jeho částí, ale i za obce, které spadají do správního 

obvodu města. Těchto obcí je celkem 13 včetně Nového Města nad Metují. Celková oblast je 

rozčleněna do třech územních částí, které jsou označeny písmeny A, B a C. Tyto oblasti jsou 

rozčleněny do kompetencí jednotlivých policistů.[23]  

Tabulka 2: Rozdělení celkového území OOP Nové Město nad Metují do územních částí 

Územní část „A“ Počet policistů 

Nové Město nad Metují, Spy, Blažkov, 

Slavoňov, Mezilesí, Sendraž, Jestřebí, 

Libchyně, Peklo 

 

4 

Územní část "B"  

Krčín, Černčice, Vršovka, Bohuslavice nad 

Metují, Slavětín nad Metují, Městec, 

Nahořany, Lhota u Nahořan, Doubravice 

 

3 

Územní část "C"  

Krčín - prům. zóna, Vrchoviny, Šonov u 

Nového Města nad Metují, Provodov, Kleny, 

Šeřeč, Přibyslav, Nové Město nad Metují - 

František 

 

4 

Zdroj: vlastní zpracování z dat [23] 
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Jak ukazuje obrázek 4, počet trestných činů, které řeší OOP Nové Město nad Metují, od 

roku 2013 klesá. Rok 2013 byl z hlediska počtu trestných činů mimořádně vysoký, avšak od 

tohoto roku až po rok 2016 počet trestných činů klesá. Obvodní oddělení také vykazuje 

zlepšování objasněnosti trestných činů. V roce 2011 bylo objasněno pouze 36 % případů  

a v roce 2016 došlo k objasnění 66 %. Nejúspěšnější byl v tomto ohledu rok 2015, kde byla 

objasněnost případů téměř 68 %. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z obrázku 5 lze vidět, že největší podíl na kriminalitě ve městě tvoří obecná kriminalita. 

Do této skupiny patří násilná trestná činnost (vraždy, loupeže, vydírání), mravnostní trestná 

činnost (kuplířství), majetková trestná činnost (vloupání do bytů, krádeže) a ostatní trestná 

činnost. Do kategorie ostatní trestná činnost jsou zejména trestné činy, jako jsou maření 

úředního rozhodnutí, výtržnictví nebo sprejerství. V kategorii „zbývající kriminalita“ se 

nejčastěji objevují dopravní nehody z nedbalosti nebo ohrožení pod vlivem návykové 

látky.[1][24] 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Při zajištění dostatečného počtu členů pro zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

která zajistí minimální počet členů připravených k okamžitému výjezdu, následuje projednání 

vlastního zřízení jednotky při zasedání zastupitelstva dané obce. Zde se musí rozhodnout  

o konečné formě zřízení jednotky. Bude-li jednotka zřízena jako součást obecního úřadu či 

organizační složka obce, resp. zřízení společné jednotky požární ochrany. Také musí být 

projednána forma smluvního vztahu členů jednotky k obci – pracovní poměr, dohoda  

o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce nebo pouze na základě dohody o členství 

v jednotce bez vzniku a pracovně právního vztahu dle zákoníku práce ovšem jednoznačně 

definované práva, povinnosti a nároky člena a obce. Taktéž musí být určeno, komu bude 

velitel jednotky odpovídat za činnost jednotky a za zajištění akceschopnosti. Obvykle 

zastupitelstvo obce pověří starostu, který má zákonem o požární ochraně udělenou moc 

jmenovat velitele jednotky.[10] 

Cílem činnosti dobrovolných hasičů je spolupracovat při vytváření podmínek k účinné 

ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných 

pohromách a jiných událostech, při nichž je ohrožen život, zdraví nebo majetek. 

Sbor dobrovolných hasičů eviduje 7 783 jednotek dobrovolných hasičů, 77 okresních 

sdružení a 14 krajských sdružení. [3] 

Jednotka hasičů Nového Města nad Metují je zařazená na základě Zákona o požární 

ochraně 133/1985 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) do kategorie JPO II/1 pro výjezdy  

k mimořádným událostem i mimo rámec působnosti obce. 

Jednotka je také zařazena do systému ochranných prací předurčených jednotek požární 

ochrany při dopravních nehodách na dálnicích a silnicích Královehradeckého kraje, v souladu 

s právními předpisy jako typ jednotky JPO II – C. JPO II-typ "C" předurčená pro zásahy na 

vybraných úsecích čtyřpruhých silnic pro motorová vozidla, hlavních dálkových silnicích  

s mezinárodním značením, na hlavních a vedlejších silnicích  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Novém Městě nad Metují má v současnosti  

44 členů rozložených do čtyř družstev ( SDH Nové Město nad Metují, SDH Krčín, SDH 

Vrchoviny, SDH Spy). Stálou pohotovost zajišťuje 12 členů jednotky dělených do tří družstev 

zajišťující 24 hodinovou nepřetržitou pohotovost s výjezdem jednotky do  

pěti minut.[4]  
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Náplň práce SDH Nové Město nad Metují: 

 hašení požárů, 

 zasahování u dopravních nehod, 

 vyprošťování osob za pomoci speciální techniky, 

 záchranné práce ve výškách a hloubkách, 

 zasahování při úniku ropných látek, 

 otevírání zámků v případě nebezpečí, 

 záchranné práce při technologických poruchách, 

 doprava pitné vody, 

 požární asistence při požárně nebezpečných pracích, 

 požární preventivní kontroly, 

 odchyt nebezpečného hmyzu.[4] 
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4 FINANCOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 

Městská policie je organizační složkou obce, která je financována z příslušného rozpočtu, 

a veškeré příjmy městské policie plynou do rozpočtu obce. 

Při sestavování výše finančních prostředků, které město uvolní pro městskou policii, jsou 

zohledňovány hlavně náklady na mzdy, na zdravotní a sociální pojištění, provozní náklady, 

náklady na prevenci kriminality a náklady na investice. Sestavování rozpočtu městské policie 

je podřízen celkovému systému sestavování rozpočtu obce. Ředitel městské policie podá 

městu návrh rozpočtovaných výdajů členěných na jednotlivé položky. Tento návrh projedná 

městská rada a poté zastupitelstvo. Shledá-li rada nebo zastupitelstvo v návrhu nedostatky, je 

návrh vrácen veliteli k doplnění či přepracování. Pokud rada a následně zastupitelstvo 

s návrhem souhlasí, je rozpočet policie zapracován do rozpočtu města. V případě nesprávného 

odhadnutí výše jednotlivých rozpočtových položek, je potřeba zažádat o změnu rozpočtu 

v průběhu. Návrh na změnu podává ředitel městské policie opět ke schválení městské radě  

a zastupitelstvu. 

Do příjmů rozpočtu městské policie patří zejména příjmy z vybraných pokut. Největší 

kategorii ve vybraných pokutách tvoří pokuty za dopravní přestupky, pokuty za přestupky 

proti veřejnému pořádku, pokuty za „botičky“ a jiné.  

Výdaje, které se dále člení na běžné a kapitálové, patří mezi nejdůležitější výdajové 

položky v rozpočtu daného města. Celkové náklady na městskou policii činí nejčastěji okolo  

5 % z celkových výdajů města.  

Největší kapitolu v běžných výdajích na městskou policii tvoří mzdy strážníků. Mzda 

strážníka je složena z nárokové části, nenárokové části a osobních odměn. Nároková část 

platu strážníka je složena z pevného základu, který je daný tabulkou pro odměňování ve 

veřejné správě a z příplatků. Mezi takové příplatky patří příplatek za směnnost, za směnu  

o víkendu či o státním svátku. 

Nenárokovou část platu tvoří osobní ohodnocení strážníka. Plat je také upraven o různé 

odměny či pokuty. Jednou za čtvrtletí je prováděno vyhodnocení práce strážníků a dle toho 

strážníci mohou získat odměny např. za zadržení nebezpečného pachatele, popřípadě jim 

může být stržena určitá částka jako trest za špatné plnění úkolů nebo za způsobenou škodu. 

Kapitálové výdaje tvoří zejména nákupy investičního majetku. Nákup motorového 

vozidla, nebo zavedení kamerového systému.[12] 
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 Činnost obecní policie patří mezi nejžádanější služby, které obec svým občanům 

poskytuje z prostředků obecního rozpočtu. Kvůli sociálně-ekonomické situaci ve společnosti  

a technickému pokroku bude nutné pro tuto oblast vyčleňovat stále větší množství finančních 

prostředků. Úkolem profesionálních i volených orgánů obce je dbát na to, aby prostředky 

vynakládané na činnost policie byly využívány maximálně efektivně.[20]  

4.1 Hospodaření obce Nové Město nad Metují 

Obrázek 6 ukazuje příjmy a výdaje v Novém Městě nad Metují v letech 2012-2016. 

Z obrázku lze vyčíst, že město hospodaří pravidelně s přebytkovým rozpočtem. V letech 2013 

až 2016 skončil výsledek hospodaření vždy kladně. Jinak tomu byl rok 2012, kde byl 

výsledek hospodaření záporný.[15]  

Zdroj: vlastní zpracování z dat[15]  

Na obrázku 7 je vidět, že výdaje na bezpečnost v Novém Městě nad Metují tvoří tři hlavní 

skupiny. Jsou jimi bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana a ochrana obyvatelstva. 

Tyto skupiny jsou dány rozpočtovou skladbou, kterou vydává ministerstvo financí. 

Skupinu s nejvyššími výdaji tvoří bezpečnost a veřejný pořádek. V rozpočtové skladbě je 

to pododdíl č. 531 v oddíle 53 Bezpečnost a veřejný pořádek. Do této kategorie patří čtyři 

paragrafy, mezi které patří bezpečnost a veřejný pořádek, činnosti ústředního orgánu státní 

správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, hraniční přechody a ostatní záležitosti 

bezpečnosti a veřejného pořádku. V Novém Městě nad Metují patří do tohoto pododdílu 
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Obrázek 6: Příjmy a výdaje v letech 2012-2016 
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pouze paragraf Bezpečnost a pořádek, který tvoří výdaje na bezpečnost a pořádek kromě těch, 

které spadají pod další paragrafy. Zvláště to jsou výdaje na obecní policii.[8] 

Zdroj: vlastní zpracování z dat[15] 

Druhou skupinu s nejvyššími výdaji tvoří požární ochrana – dobrovolná část. Tato skupina 

spadá do oddílu 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, do pododdílu  

551 Požární ochrana. Do této skupiny patří veškeré výdaje, které město uvolňuje pro jednotku 

sboru dobrovolných hasičů, 

Poslední skupinou výdajů na bezpečnost je Ochrana obyvatelstva. Výdaje tohoto 

charakteru jsou v porovnání s ostatními skupinami téměř mizivé. Dle rozpočtové skladby 

patří tato skupina výdajů do oddílu 52 Civilní připravenost na krizové stavy do pododdílu  

521 Ochrana obyvatelstva. Tento pododdíl je tvořen třemi paragrafy, které jsou civilní 

ochrana – vojenská část, ochrana obyvatelstva a ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva. 

V Novém Městě nad Metují se z toho pododdílu týká pouze paragraf ochrana obyvatelstva, do 

kterého patří činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany, příprava 

obyvatelstva, ale také výstavba, provoz a údržba prvků jednotného sytému varování, 

zajišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a další ochranné 

opatření, mezi které patří evakuace civilního obyvatelstva, nouzové ubytování, zásobení 

pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití civilního 

obyvatelstva.[8][15] 
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Obrázek 8: Porovnání celkových výdajů a výdajů na bezpečnost v letech 2012-2016 

Zdroj: vlastní zpracování z dat[15] 

Na obrázku 8 lze vidět poměr výdajů na bezpečnost k celkovým výdajům. Je patrné, že 

z hlediska celkových výdajů nejsou bezpečnostní výdaje ve velké výši. V průměru tyto výdaje 

tvoří přibližně 5 % z celkových výdajů. Výjimkou je rok 2015, kde výdaje na bezpečnost 

přesáhly hranici 8 % z celkových výdajů. Tento výkyv byl způsoben zejména jednorázovým 

kapitálovým výdajem na požární ochranu. V tomto roce město rozšířilo techniku 

dobrovolných hasičů a zakoupilo hasičskou cisternu v hodnotě 6, 028 mil Kč.[15][18]  
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5 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Dotazník zaměřený na bezpečnostní situaci v Novém Městě nad Metují byl vytvořen na 

internetovém stránce survio.com. Šetření probíhalo ve dnech 7. 3. 2017 až 18. 3. 2017.  

Po domluvě s vedením města byl dotazník sdílen na sociální síti Facebook.com pod profilem 

Nového Města nad Metují. Druhou formou dotazování byly přímé rozhovory na vybraných 

místech ve městě, kde jsem se snažil oslovit zejména starší občany, u kterých jsem 

nepředpokládal přístup k sociální síti Facebook.com. 

Cílem dotazníku bylo zjistit od občanů Nového Města nad Metují, jak vnímají 

bezpečnostní situaci ve městě, jaká je situace ve městě v porovnání s okolními městy či vývoj 

bezpečnostní situace za posledních pár let. Obyvatelé města byli také dotazování, které místa 

ve městě vnímají jako nejrizikovější, kterých trestných činů se obávají, zda jsou spokojeni 

s prací městské policie a Policie ČR. Součástí dotazníku byly také otázky, které se týkaly 

kamerového systému. Zda obyvatele vědí o existenci kamerového systému ve městě a jak se 

staví k případnému rozšíření tohoto systému. 

Dotazník obsahoval 15 otázek, z nichž některé bylo možné přeskočit v závislosti na 

předchozí odpovědi. Do dotazníku byly zařazeny jak otevřené, polouzavřené, tak uzavřené 

otázky. Dotazník byl rozložen do dvou částí. V první části dotazníku byly zařazeny 

identifikační otázky na respondenta, které měly za cíl zjistit informace o respondentech. Tyto 

otázky byly celkem 4. V druhé části dotazníku byly otázky, týkající se bezpečnosti ve městě. 

Celkem dotazník zodpovědělo 207 respondentů, z nichž 174 uvedlo své bydliště Nové 

Město nad Metují. Ve své práci jsem pracoval pouze s těmito 174 odpověďmi, neboť dotazník 

byl zaměřen na spokojenost obyvatel města s prací bezpečnostních složek a bezpečnostní 

situaci ve městě. 
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5.1 Dotazník 

V této kapitole jsou postupně rozebrány odpovědi na dané otázky dle pořadí, v jakém byly 

položeny v dotazníku. Jednotlivé odpovědi jsou rozpracovány do tabulek a grafů. 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

Jednalo se o první identifikační otázku. Smyslem této uzavřené otázky bylo zjistit, v jakém 

zastoupení odpovídali muži a ženy. Z obrázku 9 a tabulky je patrné, že dotazník vyplnilo více 

žen než mužů. 

Tabulka 3: Složení respondentů z hlediska pohlaví 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Žena 99 

Muž 75 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 9: Složení respondentů z hlediska pohlaví 
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2. Kolik Vám je let? 

Smyslem druhé otázky bylo zjistit věk respondenta. Jednalo se o identifikační uzavřenou 

otázku. Dle obrázku 10 a tabulky byla nejčetněji zastoupena věková kategorie 20 až 29 let, do 

které spadalo 75 respondentů, dále kategorie 30 až 44 let, kde bylo 40 respondentů. Třetí 

nejpočetnější skupinou byla věková kategorie 45 až 59 let, kterou uvedlo 22 respondentů.  

O něco méně byla zastoupena věková kategorie 15 až 19 let, kde bylo respondentů 20. 

Nejméně zastoupeny byly věkové kategorie 60 let a více s 15 respondenty a méně než 15 let, 

kde byli respondenti pouze 2. 

Tabulka 4: Složení respondentů z hlediska věku 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Méně než 15 2 

15 – 19 20 

20 – 29 75 

30 – 44 40 

45 – 59 22 

60 a více 15 

Zdroj: vlastní zpracování  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 10: Složení respondentů z hlediska věku 
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3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Třetí otázka byla zaměřena na vzdělání respondentů. Jednalo se o poslední identifikační 

otázku, která měla za cíl zjistit od respondentů jejich nejvyšší dosažené vzdělání. Nejvíce 

respondentů bylo se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou, konkrétně se jednalo 

o 71 dotazovaných. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili dotazovaní se středním vzděláním 

bez maturity, kde se jednalo o 41 respondentů. O něco méně, tedy 32, bylo vysokoškolsky 

vzdělaných respondentů. Nejméně dotazovaných bylo se základním vzděláním – 19 a 

s vyšším odborným vzděláním – 11. Pokud dotazovaný nechtěl své vzdělání uvádět, mohl 

využít odpověď „nechci uvést“. Tuto odpověď však nepoužil ani jeden respondent. 

Tabulka 5: Složení respondentů z hlediska dosaženého vzdělání 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Základní 19 

Střední bez maturity 41 

Středoškolské s maturitou 71 

Vyšší odborné 11 

Vysokoškolské 32 

Nechci uvést 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 11: Složení respondentů z hlediska dosaženého vzdělání 
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4. Bydlíte v Novém Městě nad Metují? (vč. jeho částí Spy, Vrchoviny, Krčín). 

Tato otázka byla filtrační. Jelikož je bakalářská práce zaměřena na vnímání bezpečnosti 

obyvatel Nového Města nad Metují, dotazoval jsem se všech respondentů na jejich bydliště. 

Pokud respondent odpověděl na tuto otázku negativně, nebylo s jeho odpověďmi jakkoliv 

pracováno a došlo k jejich vyřazení. Touto otázkou je tedy potvrzeno, že všech  

174 respondentů, kteří zodpověděli otázku kladně, je z Nového Města nad Metují včetně jeho 

částí, kterými jsou Spy, Vrchoviny a Krčín. 

5. Považujete Nové Město nad Metují za bezpečné město? 

Touto otázkou jsem chtěl zjistit, zda se obyvatelé cítí ve městě bezpečně. Odpovědi na tuto 

otázku potvrdily mou domněnku, že se obyvatelé města cítí ve městě bezpečně.  

141 dotazovaných odpovědělo na otázku, zda se ve městě cítí bezpečně, ano, nebo spíše ano. 

Opačně odpovídalo podstatně méně dotazovaných. Ne, nebo spíše ne odpovědělo pouze 27 

dotazovaných. 6 respondentů zvolilo odpověď „nevím“. 
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Tabulka 6: Odpovědi na otázku, zda se respondenti cítí ve městě bezpečně 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Ano 52 

Spíše ano 89 

Spíše ne 19 

Ne 8 

Nevím 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 12: Odpovědi na otázku, zda se respondenti cítí ve městě bezpečně 
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6. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ne nebo spíše ne, uveďte prosím 

důvod. 

Jednalo se o první otevřenou otázku, která byla určena respondentům, kteří v předchozí 

otázce, týkající se bezpečnosti ve městě, uvedli, že město nepovažují za bezpečné místo. Tito 

respondenti byli požádání o důvod tohoto jejich vnímání. Na otázku odpovědělo  

24 respondentů. Někteří z těchto respondentů uvedli více důvodů. Mezi těmito odpověďmi 

převažovala nejvíce odpověď týkající se drog. Celkem 18 respondentů uvedlo jako hlavní 

důvod jejich odpovědi výskyt drogově závislých jedinců či distribuci drog. V menší míře byly 

zastoupeny odpovědi typu nevyřešené krádeže (zejména jízdních kol), potulující se psi, prodej 

alkoholových výrobků mladistvým či špatný stav silnic.  
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7. Je podle Vás bezpečnostní situace ve městě lepší než v okolních městech? 

Jednalo se o uzavřenou otázku, kde dotazovaní vybírali z 6 odpovědí. Cílem otázky bylo 

zjistit, jak respondenti vnímají bezpečnostní situaci ve městě v porovnání s okolními městy. 

104 respondentů zastává názor, že je situace v Novém Městě nad Metují podstatně lepší nebo 

lepší, než v okolních městech. 40 respondentů si myslí, že situace ve městě je stejná a 7 

respondentů uvedlo, že je situace horší či dokonce podstatně horší než v okolních městech. 23 

odpovídajících zvolilo variantu „nevím, neumím posoudit“ 

Tabulka 7: Odpovědi na otázku, zda respondenti považují bezpečnost ve městě vyšší než v okolních 

městech 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Podstatně lepší 31 

Lepší 73 

Stejná 40 

Horší 6 

Podstatně horší 1 

Nevím, neumím posoudit 23 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

18% 

42% 

23% 

3% 
1% 13% 

Podstatně lepší

Lepší

Stejná

Horší

Podstatně horší

Nevím, neumím
posoudit

Obrázek 13: Odpovědi na otázku, zda respondenti považují bezpečnost ve městě vyšší 

než v okolních městech 
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8. Pokuste se porovnat současnou úroveň kriminality v našem městě se stavem 

například před pěti lety. Máte pocit, že situace se: 

V pořadí osmá otázka byla zaměřena na vývoj bezpečnostní situace. Respondenti byli 

požádání o porovnání aktuálního stavu bezpečnosti se stavem bezpečnostní situace ve městě 

před pěti lety. Zlepšení bezpečnostní situace vnímá 37 dotazovaných. Nejvíce respondentů 

zastává názor, že se situace nezměnila. Konkrétně tuto odpověď uvedlo 54 dotazovaných.  

O něco méně dotazovaných uvádí, že došlo ke zhoršení situace. Tuto odpověď uvedlo  

51 dotazovaných. 32 dotazovaných zvolilo variantu odpovědi „nevím“. 

Tabulka 8: Odpovědi na otázku, zda respondenti považují úroveň kriminality nižší než před pěti lety 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Zlepšila 7 

Spíše zlepšila 30 

Stejná 54 

Zhoršila 39 

Spíše zhoršila 12 

Nevím 32 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 Zdroj: vlastní zpracování 

  

4% 

17% 

31% 23% 

7% 

18% 
Zlepšila

Spíše zlepšila

Stejná

Spíše zhoršila

Zhoršila

Nevím

Obrázek 14: Odpovědi na otázku, zda respondenti považují úroveň kriminality nižší 

než před pěti lety 
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9. Které lokality vnímáte jako nejrizikovější? Můžete označit více lokalit či dopsat 

další. 

Touto polouzavřenou otázkou, kde respondenti mohli zvolit více odpovědí, či dopsat 

vlastní odpověď jsem chtěl zjistit, jaké lokality lidé ve městě vnímají jako nejrizikovější. 

Tabulka 9: Lokality, které respondenti vnímají jako rizikové 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Areál bývalých kasáren 72 

František 8 

Krčín 16 

Malecí 16 

Náměstí 2 

Rychta 129 

Vlakové nádraží 85 

Jiné 22 

Zdroj: vlastní zpracování 

Areál bývalých kasáren je opuštěný areál, kde dříve byly ubytovací zařízení pro vojáky.  

U jedné z budov došlo k rekonstrukci a je využívaná středním odborným učilištěm Nové 

Město nad Metují. Většina budov byla v tak dezolátním stavu, že se město rozhodlo k jejich 

demolici. V roce 2016 došlo k osvětlení ulice, která přímo prochází tímto areálem. Tato 

varianta byla třetí nejčastější. Celkem tuto lokalitu uvedlo 72 odpovídajících. 

František je obydlená část města. V této oblasti je spousta rodinných a řadových bytů. Tuto 

odpověď zvolilo pouze 8 respondentů. 

Krčín je oblast v západní části města. V této oblasti je základní a mateřská škola Krčín, 

zimní stadion a velké množství rodinných domů. Tuto lokalitu vnímá jako rizikovou  

16 respondentů. 

Malecí je největší sídliště ve městě. Součástí je základní škola Malecí a velký počet 

panelových domů. Stejně jako v předchozím případě uvedlo tuto lokalitu jako rizikovou  

16 respondentů. 

Náměstí uvedli pouze dva dotazovaní. Náměstí je historická část Nového Města nad 

Metují, kde se v těsné blízkosti nachází Novoměstský zámek. Na náměstí se nachází několik 

kaváren a restaurací. 
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Rychta je hlavní autobusové nádraží ve městě. V této části města je velké množství 

hospodských zařízení včetně jednoho nonstop baru s herními automaty. Jedná se o centrum 

města. Tuto lokalitu zvolilo 129 odpovídajících, což je nejvíce ze všech lokalit. 

Vlakové nádraží je vybavené hospodou a několika lavičkami k sezení. Nádraží je vnímáno 

jako druhé nejrizikovější místo ve městě. Tuto lokalitu uvedlo 85 odpovídajících. 

Respondenti také měli možnost doplnit rizikové místo, které nebylo v nabízených 

odpovědích skrze variantu „jiné“. Tuto odpověď zvolilo 22 odpovídajících. Mezi těmito 

odpověďmi převažovaly zejména dvě lokality. První odpověď, kterou uvedlo 9 respondentů je 

okolí Kina 70. Kino 70 je novoměstské fungující kino, které je vzdáleno necelých 100 metrů 

od autobusového nádraží Rychta. V blízkém okolí kina je spousta venkovních laviček. 

Druhou nejčastější odpovědí, kterou dotazovaní doplnili, byl park Jiráskovy sady. Tento park 

se nachází vedle sokolovny nad strání údolí řeky Metuje. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 15: Nejrizikovější lokality 
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10. Jakých trestných činů se nejvíce obáváte? Můžete označit více odpovědí. 

Touto uzavřenou otázku, kde dotazovaní mohli zvolit více odpovědí, jsem chtěl zjistit, 

z kterých trestných činů mají ve městě největší obavu. Nejčastěji respondenti uváděli strach 

z fyzického napadení. Tuto variantu uvedlo 112 respondentů. Druhým nejobávanějším 

trestným činem byl vandalismus, který uvedlo 106 dotazovaných. V pořadí třetí nejobávanější 

trestní čin byl loupežné/ násilné přepadení. Který uvedlo 60 respondentů. O něco méně 

obávaným činem byla krádež vloupáním do bytu/domu, kterou uvedlo 52 dotazovaných. 

Sexuální obtěžování uvedlo 50 dotazovaných, krádeže automobilu nebo věcí z automobilů 

uvedlo 46 dotazovaných. Nejméně obávaným trestným činem je kapesní krádež, kterou 

uvedlo 24 dotazovaných a vražda, které se obává pouze 16 dotazovaných. 
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Tabulka 10: Trestné činy, kterých se respondenti obávají 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

  

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Kapesní krádeže 24 

Krádeže automobilů, věcí z automobilů 46 

Krádež vloupáním do bytu/domu 52 

Fyzické napadení 112 

Loupežné/násilné přepadení 60 

Sexuální obtěžování 50 

Vandalismus 106 

Vražda 16 

5% 

10% 

11% 

24% 

13% 

11% 

23% 

3% Kapesní krádeže

Krádeže automobilů,
věcí z automobilů
Krádež vloupáním do
bytu/domu
Fyzické napadení

Loupežné/násilné
přepadení
Sexuální obtěžování

Vandalismus

Vražda

Obrázek 16: Trestné činy, kterých se respondenti obávají 
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11. Jste spokojeni s prací městské policie a Policie ČR? 

V této části dotazníku jsem otázky zaměřil na spokojenost občanů s prací městské policie a 

Policie ČR. Jednalo se o uzavřenou otázku, kde dotazovaní mohli vybrat pouze jednu z pěti 

nabízených odpovědí. 115 respondentů uvedlo, že jsou s prací těchto složek spokojení. 

Naopak 43 dotazovaných vyjádřilo svou nespokojenost s prací městské a státní policie.  

16 respondentů zvolilo variantu „nevím“. 

Tabulka 11: Odpovědi na otázku, zda jsou respondenti spokojeni s prací policie 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Ano 19 

Spíše ano 96 

Spíše ne 30 

Ne 13 

Nevím 16 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

11% 

55% 

17% 

8% 

9% 

Ano

Spíše ano

Spíše ne
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Obrázek 17: Odpovědi na otázku, zda jsou respondenti spokojeni s prací policie 
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12. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ne nebo spíše ne, uveďte prosím 

důvod. 

Jednalo se o druhou otázku tohoto dotazníku, týkající se jak městské tak státní policie. 

Tato otázka byla určena respondentům, kteří v předchozí otázce odpověděli záporně ohledně 

spokojenosti s prací těchto složek. V této otevřené otázce byli dotazovaní požádáni  

o důvod jejich předchozí negativní odpovědi. Celkem tuto otázku zodpovědělo  

34 dotazovaných. 

Mezi odpověďmi převažovala nespokojenost s pasivitou policie. Celkem 13 respondentů 

uvedlo, že městská i státní policie nejsou vidět na jakýchkoliv pochůzkách. Respondenti 

vytýkali policii přílišné ježdění autem na úkor pěších pochůzek. O něco méně byl zastoupen 

názor, že policie příliš řeší špatné parkování. Tuto odpověď uvedlo  

9 dotazovaných, podle kterých policie pokutuje špatné parkování, či překročení povolené 

rychlosti na místo řešení důležitějších věcí, jak sami respondenti uvedli. Třetí nejčastější 

názor byl neřešení drogově závislých, kteří se dle respondentů potulují po městě a jsou 

nebezpeční svému okolí. Policie se podle 6 dotazovaných pak radši takovýmto konfliktům 

vyhýbá a neřeší je. V menší míře byly zastoupeny odpovědi typu, že městská policie neřeší 

důležité věci ale pouhé banality či nedohlíží na mládež, která má spoustu času dělat 

společnosti věci, které ji nejsou ku prospěchu, jak uvedl jeden respondent. 
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 13. Víte, že je ve městě nainstalován kamerový systém? 

V předposlední části dotazníku jsem se dotazoval respondentů na kamerový systém, který 

je ve městě nainstalován. Zajímalo mě, zda obyvatele města vědí o existenci systému ve 

městě a jestli ví, která místa jsou kamerovým systémem snímána. Jednalo se o uzavřenou 

otázku, kde respondenti vybírali ze tří odpovědí. 119 respondentů na otázku odpovědělo 

kladně. 40 respondentů vědělo, že ve městě kamerový systém je, ale nevědělo, kde se nachází 

a 15 respondentů o kamerovém systému nemělo ponětí. 

Tabulka 12: Odpovědi na otázku, zda respondenti vědí o kamerovém systému ve městě 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Ano 119 

Ne 15 

Ano, ale nevím kde 40 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

68% 

9% 

23% 

Ano

Ne

Ano, ale nevím kde

Obrázek 18: Odpovědi na otázku, zda respondenti vědí o kamerovém systému ve 

městě 
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14. Podporujete rozšiřování kamerového systému? 

Předposlední otázka dotazníku se také týkala kamerového systému. Respondentů jsem se 

dotazoval na jejich postoj k případnému rozšíření kamerového systému. 132 dotazovaných 

uvedlo, že jsou pro rozšíření kamerového systému. Proti rozšíření kamerového systému bylo 

40 dotazovaných. 12 dotazovaných uvedlo, že neví, či je jim jedno případné rozšíření.  

Tabulka 13: Odpovědi na otázku, jak se respondenti staví k případnému rozšíření kamerového systému 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Ano 93 

Spíše ano 39 

Spíše ne 17 

Ne 13 

Nevím/je mi to jedno 12 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 19: Odpovědi na otázku, jak se respondenti staví k případnému rozšíření 

kamerového systému 
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15. Co byste Vy osobně navrhoval/a pro zvýšení bezpečnosti ve městě? 

Poslední otázka tohoto dotazníku se týkala návrhu na zvýšení bezpečnosti ve městě. 

Jednalo se o polouzavřenou otázku, kde dotazovaní vybírali jednu odpověď z nabízených tří 

možností. Pokud si dotazovaní mysleli, že žádné řešení pro zvýšení bezpečnosti není nutné, 

nabízela se jim varianta odpovědi „nic není třeba, situace je dobrá“. Respondenti měli také 

možnost doplnit svou odpověď. K tomuto sloužila pátá odpověď „jiné“. 

Nejvíce dotazovaných zvolilo první odpověď, která se týkala zintenzivnění pochůzkové 

činnosti městské policie a Policie ČR. Celkem tuto odpověď uvedlo 110 dotazovaných. 

Druhou nejčastější odpovědí bylo rozšíření kamerového systému, které uvedlo  

30 dotazovaných. Nejméně navrhované opatření pro zvýšení bezpečnosti bylo lepší veřejné 

osvětlení. Tuto variantu zvolilo pouze 19 všech dotazovaných. 5 respondentů si myslí, že 

žádné opatření potřeba není, neboť situace ve městě je dobrá a 10 dotazovaných zvolilo 

odpověď „jiné“. Mezi těmito odpověďmi zazněl nákup jízdních kol pro příslušníky policie, 

nákup radarů, které by hlídaly dodržování předepsané rychlosti na silnicích vedoucích do 

města, kontrola prodejen a barů kvůli prodávání alkoholu mladistvým či požadavek na „lepší“ 

městskou policii. 
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Tabulka 14: Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 

Možnosti odpovědí Počet odpovědí 

Častější pochůzková činnost Policie ČR a 

městské policie 

110 

Rozšíření kamerového systému 30 

Lepší veřejné osvětlení 19 

Nic není třeba, situace je dobrá 5 

Jiné 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

63% 

17% 

11% 

3% 
6% 

Častější pochůzková
činnost Policie ČR a
městské policie

Rozšíření
kamerového systému

Lepší veřejné
osvětlení

Nic není třeba,
situace je dobrá

Jiné

Obrázek 20: Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 
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5.2 Navrhované opatření 

Ačkoliv výsledky dotazníku jsou pozitivní. Pozitivní v tom smyslu, že většina obyvatel 

(přes 80 % dotazovaných) se ve městě cítí bezpečně. Což potvrzuje mou domněnku, že je 

město bezpečné. To potvrzuje i index kriminality. Tento index přepočítává počet trestných 

činů na 10 000 obyvatel, kde Nové Město nad Metují vykazuje nadprůměrně dobré výsledky 

ve vztahu k okolním městům, jako jsou Náchod, Dobruška, Česká Skalice nebo Jaroměř. Je tu 

však skupina lidi, která město jako bezpečné místo nevnímá. Tito obyvatelé zejména uvádí 

největší problém s existencí drog na území města. Konkrétně jim vadí výskyt drogově 

závislých jedinců na rušných místech města či distribuce drog. Jako nejčastěji uváděné místo 

bylo hlavní autobusové nádraží Rychta, na druhém místě pak vlakové nádraží a třetím místě 

byl uváděn areál bývalých kasáren.  

Při návštěvě obvodního oddělení PČR v Novém Městě nad Metují mi vedoucí služebny 

sdělil, že o existenci těchto jedinců policie samozřejmě ví. Policie zná jejich jména i místa, 

kde je najdou, ale nemohou je za nic stíhat, neboť nejsou pachateli trestné činnosti. 

Z toho důvodu si myslím, že by opatření rozšíření kamerového systému ke zvýšení 

bezpečnosti nevedlo, neboť nejrizikovější místo ve městě již snímáno je a dle evidovaných 

trestných činů by rozšíření kamerového systému nevedlo ke zvýšení bezpečnosti. 

Nabízí se tak řešení zintenzivnění pochůzek jak Policií ČR, tak městskou policií. Pokud by 

městská policie a Policie ČR zařadila nebo zintenzivnila pochůzky po městě, obzvlášť pak po 

rizikových oblastech, jako jsou autobusové nádraží Rychta, vlakové nádraží, okolí Kina 70 

nebo areál bývalých kasáren, zvedlo by to povědomí o těchto složkách, na které jsem se 

dotazoval v otázce č. 11. I přes pozitivní výsledky této otázky existuje určité množství 

respondentů, kteří s prací policie spokojeni nejsou. Častějšími pochůzkami po zmíněných 

rizikových lokalitách by se zvýšilo povědomí o těchto složkách v očích občanů a k celkovému 

zvýšení pocitu bezpečnosti ve městě.   
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ZÁVĚR 

 Bakalářská práce se věnuje především vnitřní bezpečnosti, která spočívá ve vnitřním míru 

a slouží k vytváření lidsky důstojného a svobodného života občanů v právním řádu, který 

umožňuje účinně chránit občany a občanskou svobodu.  

Na vnitřní bezpečnosti se zejména podílí integrovaný záchranný systém. IZS je jednotné 

označení pro spolupráci jednotlivých složek při přípravě na mimořádné události a provádění 

záchranných a likvidačních prací. Složky IZS jsou rozlišovány na základní a ostatní složky 

IZS, kde mezi základní složky patří – Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany 

zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Policie ČR a Zdravotnická 

záchranná služba. 

V Novém Městě nad Metují se nacházejí tři složky integrovaného záchranného systému. 

Ve městě je zřízena městská policie, obvodní oddělení Policie České Republiky a jednotka 

sboru dobrovolných hasičů.  Městská policie Nové Město nad Metují byla založena obecně 

závaznou vyhláškou v roce 1992. V současnosti ve městě slouží 9 strážníků, kteří zajišťují 

nepřetržitou službu. Městská policie má také k dispozici kamerový systém, který je ve městě 

nainstalován od roku 2013, kdy byly nainstalovány první tři nepohyblivé kamery. V roce 

2014 došlo k rozšíření o pět další kamer, které mají nastavenou obchůzku, což v praxi 

znamená, že se kamera po určitém intervalu otáčí tak, aby zabírala různá místa v prostoru.  

Druhou složkou IZS, která působí na území města je zřízené obvodní oddělení Policie ČR. 

Toto obvodní oddělení nemá pouze územní odpovědnost za území města , ale i za obce, které 

spadají do správního obvodu města. Celkem se tedy jedná o 13 obcí včetně Nového Města 

nad Metují. Počet trestných činů, které obvodní oddělení řeší od roku 2013 do roku 2016, 

stále klesá. Obvodní oddělení také vykazuje zlepšování objasněnosti trestných činů, kde 

v roce 2016 bylo objasněno 66 % trestných činů. Největší podíl na kriminalitě ve městě tvoří 

obecná kriminalita. Do této skupiny patří násilná trestná činnost (vraždy, loupeže, vydírání), 

mravnostní trestná činnost (kuplířství), majetková trestná činnost (vloupání do bytů, krádeže) 

a ostatní trestná činnost (výtržnictví, sprejerství). 

Třetí jednotkou působící na území města je jednotka sboru dobrovolných hasičů, která má 

v současnosti 44 členů rozložených do čtyř družstev ( SDH Nové Město nad Metují, SDH 

Krčín, SDH Vrchoviny, SDH Spy). Stálou pohotovost zajišťuje 12 členů jednotky dělených 

do tří družstev zajišťující 24 hodinovou nepřetržitou pohotovost s výjezdem jednotky do pěti 

minut. 
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Nové Město nad Metují pravidelně hospodaří s přebytkovým rozpočtem. V letech 2013 až 

2016 skončil vždy výsledek hospodaření kladně. Město uvolňuje každoročně na bezpečnost 

přibližně 8 mil. Kč, což tvoří necelých 5 % z celkových výdajů. Výjimku tvoří rok 2015, kde 

byly výdaje na bezpečnost mimořádně vyšší, a to ve výši přesahující 14 mil. Kč, což tvořilo 

přes 8 % z celkových výdajů. Tato mimořádná výše byla způsobena nákupem hasičské 

cisterny v hodnotě 6,028 mil Kč. 

Dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na vnímání bezpečnosti obyvatel v Novém 

Městě nad Metují, se zúčastnilo celkem 207 respondentů. Jelikož byl dotazník zaměřen na 

obyvatele města, byli všichni respondenti dotázáni, zda bydlí v Novém Městě nad Metují. 

Z 207 dotazovaných své bydliště v Novém Město nad Metují uvedlo pouze 174 a v další části 

práce, bylo pracováno pouze s odpověďmi těchto respondentů.  

V dotazníkovém šetření bylo více zastoupeno ženské pohlaví. Nejvíce byla zastoupená 

věková kategorie v rozmezí 20 až 29 let a nejčastější nejvyšší dosažené vzdělání mezi 

respondenty bylo středoškolské s maturitou. I přes velmi pozitivní výsledky (přes 80 % 

dotazovaných uvedlo, že se ve městě cítí bezpečně) je zde prostor pro zlepšení. Dotazovaní, 

kteří uvedli, že se ve městě bezpečně necítí, byli požádání o zdůvodnění jejich vnímání 

formou otevřené otázky. Nejvíce převažovala odpověď týkající se výskytu drogově závislých 

jedinců na veřejných místech či distribuce drog.  V případě, že dotazovaní měli porovnat 

bezpečnost ve městě a bezpečnost v okolních městech, dopadly výsledky taktéž pozitivně.  

60 % respondentů si myslí, že je ve městě lepší bezpečnostní situace než v okolních městech, 

oproti tomu 23 % respondentů uvedlo, že je situace ve městě stejná. Pouze 4 % dotazovaných 

vnímá situaci ve městě jako horší než v okolních městech. Názory se začaly lišit v otázce, kde 

byli respondenti požádání o porovnání bezpečnosti ve městě před pěti lety a nyní. 21 % 

dotazovaných uvedlo, že došlo ke zlepšení situace, 31 % dotazovaných si myslí, že je situace 

stejná a podle 30 % dotazovaných je situace ve městě horší než tomu tak bylo dříve. 

Respondenti byli také dotazováni, které lokality ve městě vnímají jako nejrizikovější. Nejvíce 

dotazovaných uvedlo jako nejrizikovější lokalitu ve městě autobusové nádraží Rychta, 

vlakové nádraží a areál bývalých kasáren. V této polouzavřené otázce měli respondenti 

možnost dopsat další místa. Mezi těmito odpověďmi převažovaly zejména dvě lokality – 

okolí Kina 70 a park Jiráskovy sady. V další otázce dotazovaní uvedli, že se ve městě nejvíce 

obávají fyzického napadení a vandalismu. O něco méně byly zastoupeny odpovědi 

loupežné/násilné přepadení, krádež vloupáním o bytu/domu, sexuální obtěžování, krádež 

automobilů, věci z automobilu, kapesní krádeže a vražda. Další část dotazníku zjišťovala od 

respondentů jejích pohled na činnost městské a státní policie. 66 % dotazovaných je s prací 
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těchto složek spokojena, 25 % pak vyslovilo svou nespokojenost. V následující otevřené 

otázce, kde byli respondenti, kteří nejsou s prací policie spokojeni požádáni o sdělení důvodu 

jejich vnímání, uvedli nejčastěji nespokojenost s pasivitou policie. Respondenti vytýkali 

těmto složkám přílišné ježdění autem na úkor pěších pochůzek či neřešení důležitých 

problémů ve městě. 

Jelikož je ve městě nainstalován kamerový systém, byli respondenti dotázáni, zda ví  

o tomto systému. 68 % respondentů odpovědělo kladně, 23 % vědělo, že kamerový systém ve 

městě je, nevědělo však, kde jsou kamery nainstalované. Zbylých 9 % o kamerovém systému 

nemělo ponětí. Poměrně jednoznačně dopadly výsledky otázky, týkající se rozšíření 

kamerového systému. 75 % respondentů je pro rozšíření a pouze 18 % je proti případnému 

rozšíření kamerového systému. Poslední otázka se týkala navrhovaných řešení pro zvýšení 

bezpečnosti ve městě. Nejvíce respondentů uvedlo, že ke zvýšení bezpečnosti by vedla 

častější pochůzková činnost PČR a městské policie. Druhé nejčastější opatření, které 

dotazovaní volili, bylo rozšíření kamerového systému. 

Ačkoliv je ve městě nízká kriminalita, které si jsou obyvatelé města vědomi, vyskytuje se 

na území města určitá skupina drogově závislých obyvatel města, kvůli které se ve městě 

někteří obyvatelé necítí bezpečně. Při návštěvě obvodního oddělení PČR v Novém Městě nad 

Metují mi vedoucí služebny sdělil, že o existenci těchto jedinců Policie samozřejmě ví. 

Policie zná jejich jména i místa, kde je najdou, ale nemohou je za nic stíhat, neboť nejsou 

pachateli trestné činnosti. 

Zařadí-li nebo zintenzivní městská policie a Policie ČR pochůzky po městě, obzvlášť pak 

po rizikových oblastech zvýší se celkový pocit bezpečnosti ve městě. Nezanedbatelným 

plusem těchto pochůzek bude také zvýšení povědomí o městské policii a Policii ČR působící 

ve městě.  
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