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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá zejména problematikou bezpečnostní situace a činnosti 

Městské policie Nymburk, která je vysoce proměnlivá. V současné době je toto téma velmi 

aktuální, i velmi diskutované a rozhodně se žádná nebezpečí nesmí podceňovat. Ať už se jedná 

například o zavedený městský bezpečnostní kamerový systém nebo o pravidelné pochůzkové 

činnosti nymburských strážníků městské policie v ulicích, které v očích občanů probouzí pocit 

bezpečí. 

Soustředěnost na problematiku této skutečnosti je tématem skoro všech věkových kategorií 

a z tohoto důvodu je téměř jisté, že co v současné době řeší dospělí jedinci, budou v budoucnu 

řešit i jejich potomci. Na druhou stranu je hrozeb protiprávní či dokonce protizákonné činnosti 

čím dál větší množství, a proto je v práci zmíněno vše o činnosti městské policie v Nymburce 

i již zmíněném městském kamerovém systému, který je i dle názoru respondentů dotazníkového 

šetření a strážníků Městské policie Nymburk potřebným. 

Vzhledem k úzké spolupráci s Městskou policií Nymburk, budou výsledky dotazníkového 

šetření podány k nahlédnutí nymburským strážníkům pro lepší představu o názoru občanů 

na jejich dosavadní práci a zároveň tyto výsledky mohou být inspirací či k zamyšlení pro 

zdokonalení se celého týmu Městské policie Nymburk. 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola se věnuje problematice 

bezpečnosti a veřejného pořádku, blíže charakterizuje význam pojmu bezpečnost a veřejný 

pořádek a také objasňuje rozdíl mezi bezpečnostním rizikem a bezpečnostní hrozbou. Součástí 

kapitoly je i bezpečnostní systém ČR, vymezení subjektů zajišťující veřejný pořádek, ochrana 

veřejného pořádku a prostředky obce k zajištění veřejného pořádku. 

Druhá kapitola nese název obecní policie, jelikož je na začátek velmi důležité vysvětlit její 

činnost a působnost. Po stručném popisu historického vývoje obecní policie následuje 

vymezení možnosti zřízení obecní policie s ohledem i na veřejnoprávní smlouvy. Následně je 

vysvětlena funkce strážníka a jeho stručný popis, jak se občan ČR může stát strážníkem obecní 

policie. Dále jsou vymezené povinnosti a oprávnění strážníků, kterými se řídí. 

Třetí kapitola pojednává o základní charakteristice města Nymburk, které je pro tuto práci 

jedním z klíčových prvků, jelikož se práce zabývá především městskou policií v Nymburce. 

Město Nymburk je označováno za královské město, a proto tato kapitola pojednává i o stručném 

historickém vývoji města Nymburk. Fyzicko-geografická charakteristika krátce popisuje 
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rozlohu a polohu města, reliéf krajiny a biodiverzitu. Ze socioekonomického hlediska je popsán 

vývoj počtu obyvatel a nezaměstnanosti ve sledovaném období, sociální infrastruktura, oblast 

sportu a školství ve městě Nymburk. 

Čtvrtá kapitola je kapitolou analytickou, je zde provedena analýza činnosti městské policie 

v Nymburce. Začátek této kapitoly charakterizuje Městskou policii Nymburk, její činnost 

a rozdělení na jednotlivé okrsky. Dále již následuje samotný rozbor činnosti vykonávané 

k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku městskou policií v Nymburce během 

let 2009 až 2018. Tato analýza je rozdělena na jednotlivé oblasti. Jedná se o oblast personální, 

oblast přestupků a trestných činů, oblast ztrát a nálezů, oblast ostatní činnosti strážníků 

a v neposlední řadě prevence kriminality prostřednictvím různých besed a projektů. 

Součástí této práce je i dotazníkové šetření, zaměřené na vnímání bezpečnostní situace a na 

zhodnocení činnosti městské policie ve městě Nymburk jeho obyvateli a obyvateli blízkého 

okolí. Poslední, tedy pátá kapitola, je zaměřena na jeho vyhodnocení. Závěrem této kapitoly je 

shrnutí poznatků z vyhodnocení dotazníkového šetření. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit činnost Městské policie Nymburk za období let 

2009 až 2018. Ve vazbě na definovaný cíl práce jsou formulovány čtyři výzkumné otázky, 

dvě jsou zaměřeny na činnost Městské policie Nymburk prostřednictvím provedené analýzy 

a dvě otázky jsou položeny v návaznosti na realizované dotazníkové šetření. 

1. Jak se vyvíjel počet projednaných přestupků na území města za sledované období? 

2. Kolik peněžních prostředků je ukládáno v udělených blokových pokutách? 

3. Cítí se občané ve městě Nymburk bezpečně? 

4. Informuje Městská policie Nymburk dostatečně občany o své činnosti? 
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1 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 

První část kapitoly je věnována vymezení a charakterizování problematiky bezpečnosti, 

která je nadmíru široká. Pozornost je zaměřena i na bezpečnostní rizika a hrozby, bezpečnostní 

systém České republiky (dále jen ČR) a Bezpečnostní strategii ČR z roku 2015, které je důležité 

zmínit a definovat. Druhá část kapitoly pojednává o definici pojmu veřejný pořádek, vymezení 

subjektů zajišťující veřejný pořádek a vymezení role obce. Kapitolu uzavírá ochrana veřejného 

pořádku. 

1.1  Bezpečnost 

Bezpečnost lze chápat jako pojem, který nemá žádný vlastní pozitivní obsah. Většinou je 

tedy bezpečnost vymezována v negativním smyslu, který spočívá ve vztahu k nepřítomnosti 

a potlačování hrozeb, rizik či nebezpečí. Pozitivní charakteristika je stále problematická, lze jen 

obtížně určit, od jaké míry je objekt bezpečný a co všechno pro to musí být zaopatřeno. 

Bezpečnost je třeba vnímat pouze jako ideální stav či obvyklou představu o něm, jelikož nikdy 

nebude plně naplněna. (Balabán, Stejskal, 2010) 

Jedna z dalších možností definice bezpečnosti je vyjádření jako stav, kdy jsou na co nejnižší 

možnou míru odstraňovány hrozby pro objekt společně s jeho zájmy. Takový objekt musí být 

k snižování stávajících i potencionálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při zásahu 

kooperovat. (Balabán, Stejskal, 2010) Jak uvádí Procházková (2010), bezpečnost je komplex 

opatření a činností k zajištění bezpečí, ochraně aktiv a udržitelného rozvoje chráněných zájmů. 

Jedním ze základních úkolů státu je zajištění bezpečnosti jedince. Základními povinnostmi 

státu se rozumí zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana jejich demokratických 

základů, ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. Bezpečnost ČR zabezpečují ozbrojené 

síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Ústavněprávní 

zakotvení se nachází v ústavním zákonu č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR, který je v současné 

době upraven několika novelizacemi. (Zákon č. 110/1998 Sb.; Balabán, Stejskal, 2010) 

Zajišťování bezpečnosti má na starosti primárně vláda ČR. Pro eliminaci rizik při naplnění 

hrozeb je nezbytná aktivní spolupráce občanů ČR, fyzických a právnických osob a orgánů 

veřejné správy. (Bezpečnostní strategie ČR, 2015) 
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Z hlediska objektu lze rozlišovat bezpečnost vnější a vnitřní. Vnější bezpečnost představují 

hrozby, které mají svůj původ vně objektu. Naopak u vnitřní bezpečnosti se jedná o hrozby 

vzešlé a působící zevnitř. (Balabán, Stejskal, 2010) 

Významné orgány pro vnitřní bezpečnost ČR (MV ČR, 2019a): 

• Prezident republiky, 

• Parlament ČR, 

• Vláda ČR, 

• Bezpečnostní rada státu, 

• selektivní ministerstva, 

• Správa státních hmotných rezerv, 

• Česká národní banka, 

• Český telekomunikační úřad, 

• Nejvyšší kontrolní úřad a 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

1.1.1 Bezpečnostní hrozby a rizika 

Jak uvádí Balabán a Stejskal (2010), je důležité rozlišit význam pojmu bezpečnostní hrozby 

a bezpečnostní rizika, jelikož se v mezinárodních vztazích neustále prolínají a doplňují.  

Bezpečnostní hrozby se vždy týkají objektu. Působí nezávisle na prostředí a na vůli 

ohroženého, který je hrozbou donucen přijmout nějaké rozhodnutí o zachování se či přijmutí 

opatření. Znamená to tedy, že hrozba může být jakýkoliv fenomén, který má potencionální 

schopnost poškodit chráněné zájmy objektu. Je definována také jako síla, událost nebo osoba, 

která má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo může způsobit škodu. Hrozby se člení 

na intencionální (úmyslné) a neintencionální (neúmyslné). (Balabán, Stejskal, 2010; Fiala, 

Vilášek, 2010) 

Dokument Bezpečnostní strategie ČR (2015) identifikuje na základě rozboru 

bezpečnostního prostředí, ve kterém se ČR nachází, nejzávažnější hrozby pro ČR. Mezi ně patří 

například teroristé, oslabování mechanismu kooperativní bezpečnosti i politických 

a mezinárodněprávních závazků v oblasti bezpečnosti, kybernetické útoky a další. 
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Existuje mnoho vlastních terminologií od různých autorů, jak definovat riziko. Definice 

vychází obzvláště z Terminologického slovníku Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR), 

Akademického slovníku cizích slov a Bezpečnostní strategie ČR. Rizika nelze naprosto 

odstranit, ale pouze omezit. (Fiala, Vilášek, 2010) Bezpečnostní riziko se vždy vztahuje 

k subjektivnímu charakteru a je nutné si ujasnit přístup k riziku. Základní členění z pohledu 

jedince se rozděluje na averzní, neutrální postoj k riziku či jeho přijetí. Definuje 

pravděpodobnou hodnotu dopadů nežádoucí situace na chráněné zájmy za určitý časový 

interval v určitém místě. (Procházková, 2010) 

1.1.2 Bezpečnostní systém ČR  

„K zajištění svých bezpečnostních zájmů ČR vytváří a rozvíjí komplexní hierarchicky 

uspořádaný bezpečnostní systém, který je propojením roviny politické (vnitřní a zahraniční), 

vojenské, vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, hospodářské, finanční, legislativní, právní 

a sociální. Základem tohoto systému je především v legislativním vyjádření působností 

a vzájemných vazeb jednotlivých složek (zákonodárné, výkonné, soudní moci, územní 

samosprávy a právnických a fyzických osob) a jejich vazeb mimo bezpečnostní systém 

a ve stanovení jejich povinností. Bezpečnostní systém ČR plní funkci institucionálního 

rámce/nástroje při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky.“ (Bezpečnostní strategie ČR, 

2015: 23) 

V dokumentu Bezpečnostní strategie ČR (2015) jsou uvedeny základní informace 

o bezpečnostním systému ČR. Hlavní úkol bezpečnostního systému ČR je spravovat 

a koordinovat činnosti jednotlivých složek, které zodpovídají za zajišťování bezpečnostních 

zájmů ČR. K zajišťování bezpečnosti mimo jednotlivých složek přispívají i státní orgány 

a orgány územní samosprávy, právnické a fyzické osoby. Do struktury bezpečnostního systému 

patří zejména prezident republiky, Parlament ČR, vláda ČR, Bezpečnostní rada státu a její 

pracovní orgány, ústřední úřady, krajské a obecní úřady, ozbrojené síly a bezpečnostní sbory, 

zpravodajské služby, záchranné sbory, záchranné služby a havarijní služby. 

1.2 Veřejný pořádek 

Pojem veřejný pořádek se objevuje v mnoha různých předpisech. Zařazuje se do skupiny 

neurčitých právních pojmů a jeho přesná definice neexistuje ze záměrného důvodu. Například 

kvůli tomu, aby mohl neustále odrážet stav vývoje společnosti. (Candigliota, Foukalová, 

Kopal, 2010) 
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MV ČR (2019b) definuje veřejný pořádek následovně: „Souhrn společenských vztahů, 

které vznikají, rozvíjejí se a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných. Jsou 

upraveny právními i neprávními normativními systémy a jejich zachování je významné pro 

zajištění klidného a bezporuchového chodu společnosti.“ 

1.2.1 Subjekty zajišťující veřejný pořádek 

Hlavním orgánem státní správy ve věcech veřejného pořádku, dalších záležitostech vnitřního 

pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu je MV ČR, včetně dohledu na bezpečnost 

a plynulost silničního provozu, zbraně a střelivo, požární ochranu, krizové řízení, civilní 

nouzové plánování či ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém. 

MV ČR opatřuje plnění úloh v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti vedle účinnosti 

vymezené právními předpisy také v souvislosti na průběžně novelizovanou Bezpečnostní 

strategii ČR. Zprostředkováním příslušných složek aktivních v oblasti vnitřní bezpečnosti 

MV ČR průběžně probírá situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území 

ČR, určuje totožnost hrozby, hodnotí rizika a iniciuje návrhy na jejich účinnou eliminaci, 

provádí vůči Policii ČR metodickou, koncepční a koordinační činnost. (Souček, 2009) 

Pro naplnění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku vytváří MV ČR koncepční systémy, 

které přispívají ke zvyšování bezpečnosti občanů a zajišťování ochrany společnosti proti 

kriminalitě všech druhů. Každý rok ve zprávách o situacích v oblasti vnitřní bezpečnosti 

a veřejného pořádku projednává vláda, Parlament a Bezpečnostní rada státu nejzávažnější 

problémy vyžadující mimořádnou ostražitost. K těmto problémům již dlouhodobě patří 

především kriminalita. (Souček, 2009) 

Obecní policie k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů 

podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštního zákona: 

• napomáhá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

• kontroluje dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazné vyhlášky a také 

nařízení obce, 

• podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii či zvláštním zákonem 

k bezpečnosti a plynulosti činností na pozemních komunikacích, 

• podílí se na dodržování právních předpisů a činí opatření k nápravě, 

• zabývá se prevencí kriminality v obci, 
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• rozpoznává spáchání přestupků, 

• sleduje dodržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci a 

• k vypracování statistických údajů poskytuje MV ČR na požádání údaje o obecní 

policii. 

1.2.2 Prostředky obce k zajištění veřejného pořádku 

Obec představuje základní územní samosprávné společenství občanů, tvořící územní celek, 

který je určen hranicí území obce. Jedná se o veřejnoprávní korporaci se svým majetkem. Mezi 

hlavní úkoly obce patří péče o všestranný rozvoj, potřeby svých občanů a chránit veřejný zájem. 

Obec je řízena zastupitelstvem obce a má několik dalších orgánů. (Zákon č. 128/2000 Sb.) 

Obec může ukládat povinnosti v samostatné působnosti pomocí obecně závazné vyhlášky 

v následujících případech: 

• k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku může určit, které činnosti, 

jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je možné vykonávat pouze na místech 

a v době určené obecně závaznou vyhláškou, nebo může vymezit, že na některých 

veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány, 

• pro pořádání, vývoj a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, při stanovení závazných podmínek 

v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 

• k zabezpečení údržby čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně 

životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k využívání 

zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti a 

• vymezí-li tak zvláštní zákon. (Zákon č. 128/2000 Sb.) 

1.2.3 Ochrana veřejného pořádku 

Naplnění potřeby ochraňovat veřejný pořádek občanů obce v harmonii s místními 

předpoklady a zvyklostmi jsou primárně zákonem pověřeny obce. Za účelem zajišťování 

veřejného pořádku mají obce totiž možnost zřizovat obecní policii. Jelikož jednou ze základních 

činností obecní policie je ochrana veřejného pořádku, primárně se tedy o jeho ochranu stará 

právě obecní policie. 
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V této oblasti je důležité zmínit i roli Policie ČR, kdy starosta je oprávněn požádat o její 

spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Jedná se o ucelený 

ozbrojený bezpečnostní sbor, sloužící pro veřejnost. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 

definuje činnost Policie ČR následovně: „Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku 

a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly 

na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“ 

Při svém výkonu se Policie ČR spojuje s ostatními ozbrojenými sbory, bezpečnostními sbory 

a dalšími orgány veřejné správy, včetně fyzických a právnických osob. Tyto orgány a osoby 

jsou při spolupráci informovány o skutečnostech, které se dotýkají jejich činnosti a mohou 

narušit vnitřní pořádek a bezpečnost. (Souček, 2009) 

Jak uvádí Souček (2009), spojení Policie ČR s obcemi je důležité, vzhledem k možnosti 

uzavírání písemných koordinačních dohod, které stanovují společný postup při zabezpečování 

lokálních záležitostí veřejného pořádku. Tyto koordinační dohody mají za úkol vymezovat 

formy a nástroje trvalé spolupráce obce a Policie ČR při zabezpečování lokálních záležitostí 

veřejného pořádku v obci, úkoly k předcházení porušování veřejného pořádku v obci 

protizákonným jednáním, poslání obce a Policie ČR při porušení veřejného pořádku v obci 

a další. Obzvláště v krizových situacích se může stát, že dojde k nedostatečnému zajištění 

vnitřního pořádku a bezpečnosti pouze prostřednictvím sil a prostředků policie. V tuto chvíli 

nastává moment, kdy může vláda ČR vyzvat k plnění úkolů policie vojáky v činné službě 

a příslušníky Vězeňské služby ČR nebo Celní správy ČR. 
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2 OBECNÍ POLICIE 

Za obecní policii se označuje policejní subjekt, bezpečnostní sbor nebo úsek činnosti veřejné 

správy. (Vetešník a kol., 2013) Problematika obecní policie se řeší v řadě zákonů. Mezi 

nejdůležitější zákony týkající se oblasti obecní policie, lze zařadit zákon č. 553/1991 Sb., 

o obecní policii (dále jen zákon o obecní policii), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce 

a plnění dalších úkolů, stanoví-li tak zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Obecní policie 

kooperuje s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků v rozsahu 

stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním právním předpisem. Pokud je obecní 

policie zřízena obcí, která je městem nebo statutárním městem a hlavním městem Praha, nazývá 

se městská policie. (Zákon č. 553/1991 Sb.) 

U obecní policie je možné rozlišovat zaměstnance do tří skupin – strážníci, čekatelé a ostatní 

zaměstnanci. Každý zaměstnanec obecní policie je v pracovněprávním vztahu k obci. 

Čekatelem se stává každá osoba, která splňuje všechny požadavky kladené na strážníky. 

Pro ostatní zaměstnance a čekatele samozřejmě neplatí oprávnění a povinnosti vztahující se jen 

na strážníky. Vztahují se pro ně práva a povinnosti, které jsou vymezeny obecní policii obecně. 

(Candigliota, Foukalová, Kopal, 2010) Pojednání o oprávnění a povinnostech strážníků 

je obsahem čtvrté části kapitoly. 

2.1 Historie obecní policie 

Dochované historické podklady dokazují, že obecní policie není v novodobé historii novým 

pojem. Jedná se o stále opakující se děj, kdy místní policie vzniká a následně zaniká. Místní 

policie musela již mnohokrát vznikat od samotných základů a projít mnoha reformami 

a změnami, které žádal politicko-ekonomický a bezpečnostní vývoj země. (Balabán, Stejskal, 

2010) 

Vývoj obecní policie do roku 1918 

Činnost obecních orgánů upravoval říšský zákon č. 18/1862. Tento zákon udával základní 

pravidla, podle kterých se měly uspořádat obecní záležitosti. Obec tak mohla vydávat příslušná 

nařízení, která měla podobnost policejním řádům a zřizovat policejní stráž. (Vetešník a kol., 

2013) 
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Na nejnižším stupni řízení vykonávala policejní funkci obec. Pokud byla její působnost 

přenesena na státní policejní úřad, bylo tomu tak zejména ve statutárních městech, kde úsek 

této samostatné obecní působnosti byl přikázán policejnímu ředitelství. Závislost na rozsahu 

místní policie a počtu výkonných orgánů určovala velikost a potřeby obce a možnosti jejich 

financování. Pokud v obci nebyla zavedena obecní policie a ani státní policejní úřad, provádělo 

zde působnost četnictvo. (Vetešník a kol., 2013) 

Vývoj obecní policie v období 1918-1939 

Díky zákonu č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého se policejní 

složky přemístily do nového Československého státu, a tedy i obecní policie. Zmíněný zákon 

stanovil, že všechny samosprávné, státní a župní, státní ústavy, zemské, okresní, a především 

i obecní úřady jsou podřízeny Národnímu výboru a chovají se dle dosavadních platných zákonů 

a nařízení. Zároveň bylo určeno, že všechny zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají 

platnými. (Vetešník a kol., 2013) 

Za podmínky souhlasu zastupitelstva obce a na základě zákona č. 165/1920 Sb., jímž se 

vláda zmocňuje zřizovat státní policejní úřady, mohla vláda v obci zakládat státní policejní 

úřady. Dle zákona č. 299/1920 Sb., o četnictvu, ve znění pozdějších předpisů, byly politické 

úřady státní oprávněny určit, že četnictvo má spolupůsobit v záležitostech místní policie, 

a to za předpokladu, aby v důsledku bezpečnostní služba četnictva netrpěla. Obecní policie byla 

nazývána jako obecní stráž bezpečnosti či jako komunální policie. (Vetešník a kol., 2013) 

„Podle vládního nařízení č. 51/1936 Sb., o organisaci policejní správy a služby a o některých 

jiných opatřeních v oboru vnitřní správ, které bylo přijato s ohledem na sílící tendence 

fašistického Německa, mohla vláda nařízením stanoviti podmínky potřebné pro ustanovení 

členem obecní stráže bezpečnosti.“ (Vetešník a kol., 2013: 18) 

Obecní policie neboli obecní stráže bezpečnosti bez samostatné právní úpravy se řídily 

zákonem č. 230/1922 Sb., o sborech stráže bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. (Vetešník 

a kol., 2013)  

Vývoj obecní policie v období 1939-1947 

Pro oblast obecní policie na počátku Protektorátu Čechy a Morava platily dosavadní 

předpisy, především vládní nařízení č. 51/ 1936 Sb., o organisaci policejní správy a služby 

a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy, přičemž funkčnost obecní policie byla 

založena na obdobných principech jako v minulém období. Vládní nařízení č. 250/1942 Sb., 

o obecní výkonné policii přineslo podstatnou změnu. Nařízení spočívalo zejména ve stanovení 
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úkolů obecní výkonné policie, v jejím členění, v podmínkách povinného zřízení a ve vztahu 

podřízenosti. Toto vládní nařízení bylo později změněno jiným vládním nařízením.  

Podle nařízení vlády č. 77/1944 Sb., o protektorátní policii, kdy v období Protektorátu Čechy 

a Morava náležela policejní výkonná moc, pokud na základě zvláštních ustanovení nenáležela 

říšským orgánům či protektorátní policii, pak uniformovaná obecní výkonná policie patřila 

k uniformované protektorátní policii, a naopak neuniformovaná obecní výkonná policie neboli 

obecní kriminální policie patřila k neuniformované protektorátní policii. Zánik obecní výkonné 

i protektorátní policie způsobil zákon č. 149/1947 Sb., o národní bezpečnosti. (Vetešník 

a kol., 2013) 

Obecní policie v období 1947-1991 

Sbor národní bezpečnosti působil jako výkonný orgán správních úřadů národní bezpečnosti 

a byl zřízen pomocí zákona č. 149/1947 Sb., o národní bezpečnosti. Zároveň bylo zrušeno 

používání vládního nařízení č. 250/1942 Sb., o obecní výkonné policii. V důsledku zmíněného 

zákona, se příslušníci bývalé obecní výkonné policie přesunuli do Sboru národní bezpečnosti. 

Nabytím účinnosti zákona č. 149/1947 Sb., o národní bezpečnosti, došlo k zaniknutí institutu 

obecní policie. Namísto obecní policie se vytvořil nejdříve institut pomocné stráže Veřejné 

bezpečnosti sloužící zejména k hlídání státní hranice a k udržování veřejného pořádku. Poté 

vznikl institut inspekce veřejného pořádku na základě zákona z roku 1971, kterým se mění 

a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých 

úsecích státní správy. Zaměstnanci tohoto institutu byli povinni dohlížet na dodržování 

předpisů na ochranu veřejného pořádku, upozorňovat na zjištěné mezery a konat opatření 

k jejich odstranění. (Vetešník a kol., 2013) 

Jmenované instituty byly posléze zrušeny a v roce 1991 byl vydán současný zákon o obecní 

policii. Počátkem následujícího roku se stal účinným a došlo tak k opětovnému znovuzavedení 

obecní policie pro zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Zákon o obecní policii 

byl od jeho přijetí několikrát novelizován. 

2.2 Zřízení obecní policie 

Od účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), mělo obecní zastupitelstvo 

oprávnění k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pomocí zřizování obecní 

policie na základě nabytí účinnosti zákona o obecní policii, a to konkrétně dne 1. 1. 1992. 
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Během této časové prodlevy mohlo obecní zastupitelstvo pověřit úkoly k zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku v rámci své působnosti pracovníky obecního úřadu.  

Pověření pracovníci měli za úkol dohlížet na dodržování předpisů ochrany veřejného pořádku, 

upozorňovat fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a konat opatření k jejich 

eliminaci. Pověření pracovníci byli autorizováni k ukládání pokuty v blokovém řízení 

a vyžadování po občanech potřebného vysvětlení k objasnění skutečností nezbytných 

pro zjištění přestupků. (Vetešník a kol., 2013) 

V současné době pomocí obecně závazné vyhlášky obecní zastupitelstvo zřizuje a zrušuje 

obecní policii, která je orgánem obce. Obecní policii spravuje starosta, nepověří-li jiného člena 

obecního zastupitelstva řízením obecní policie. (Zákon č. 553/1991 Sb.) Kromě toho může 

zastupitelstvo obce svěřit plnění některých úkolů při řízení obecní policie tzv. určenému 

strážníku. Návrh o pověření podává starosta nebo člen zastupitelstva, který spravuje policii. 

Tento strážník by měl podle zákona plnit pouze určité úkoly, nelze mu tedy svěřit řízení celé 

agendy ani její podstatné části. (Mates, Škoda, Vavera, 2011) 

„Obecně závazná vyhláška o zřízení obecní policie je specifickou zakládací listinou pro 

orgán obce, tedy jde o listinu statutární. Statutární listiny ve veřejné správě nejsou nijak 

formalizovány, ovšem jejich obsah je dán zavedenou právní praxí. Statutární listina vedle 

informace o zřízení samotného orgánu (organizace) má obsahovat i vymezení činností (předmět 

činnosti), pokud nevyplývá z dalšího právního předpisu, faktickou základní hierarchii řízení 

a případné vymezení dalších práv či skutečností.“ (Šebesta, 2018: 15) 

2.2.1 Veřejnoprávní smlouvy 

Obec má svou radu, která může svěřit plnění některých úkolů při řízení obecní policie 

určenému strážníku. Pokud obce či obec nezřídily obecní policii, mohou uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu s jinou obcí stejného kraje, ve kterém obecní policii zřídila, na jehož základě bude 

obecní policie této obce plnit úkoly na území obce či obcí, které obecní policii nezřídily. Pro 

platnost zmíněné veřejnoprávní smlouvy je nutný souhlas krajského úřadu v přenesené 

působnosti ve správním řízení. Obecné podmínky týkající se veřejnoprávní smlouvy se řídí 

právní úpravou pro veřejnoprávní smlouvy. (Horzinková, Novotný, 2010) 

K plnění úloh na území obce podle zákona o obecní policii či podle zvláštního zákona, kde 

je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen krizový stav) nebo 

kde je pořádána sportovní, kulturní nebo obdobná společenská akce přístupná veřejnosti, 

v souvislosti s níž je pravděpodobnost účasti většího počtu osob, je starosta obce, na jejímž 
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území je vyhlášen krizový stav nebo je taková společenská akce pořádána, oprávněn uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí strážníků se starostou jiné obce. (Zákon č. 553/1991 Sb.) 

Na území, ve kterém je vyhlášen krizový stav, o uzavření veřejnoprávní smlouvy informuje 

starosta obce hejtmana kraje, na jehož území se obec nachází. V případě pořádané společenské 

akce na území obce, informuje starosta obce o uzavření veřejnoprávní smlouvy krajský úřad 

kraje, na jehož území se obec nachází. (Zákon č. 553/1991 Sb.) 

Dle zákona o obecní policii náplň veřejnoprávní smlouvy obsahuje především: 

• názvy smluvních stran (obcí), 

• nařízení zákona, podle kterého je veřejnoprávní smlouva uzavřena, 

• počet strážníků, kteří jsou podle této smlouvy povinni plnit úkoly na území jiné obce, 

• dobu, po kterou mají strážníci plnit úkoly na území jiné obce, 

• způsob vyrovnání nákladů souvisejících s plněním úkolů pomocí strážníků na území 

jiné obce a 

• charakteristiku konkrétních činností, které mají strážnici na území jiné obce plnit. 

2.3 Strážník 

Jak již bylo zmíněno na úvodu druhé kapitoly, strážníci představují skupinu pracujících 

zaměstnanců u obecní policie. Podle zákoníku práce strážníci vykonávají práci, nikoliv službu, 

protože činnost zaměstnanců obce zařazených v obecní policii je usměrňována právě 

zákoníkem práce. Do jisté míry je však doplňován zákonem o obecní policii. 

Podle zákona o obecní policii se strážníkem může stát občan ČR, který: 

• má čistý trestní rejstřík, 

• nedopustil se žádného přestupku (musí na něj být spoleh), 

• přesahuje věkovou hranici 18 let, 

• je zdravotně schopný k výkonu práce, 

• dokončil minimálně střední vzdělání maturitní zkouškou a 

• získal osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. 
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Strážníci svou příslušnost k obecní policii dávají najevo pomocí nutného identifikování 

se prostřednictvím stejnokroje s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem 

obce. (Candigliota, Foukalová, Kopak, 2010) 

Prováděcí vyhláška č. 418/2008 Sb. k zákonu obecní policii vymezuje určité jednotné prvky, 

které musí obsahovat každé označení strážníka a dopravního prostředku obecní policie. Odznak 

obecní policie zahrnuje nápis „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“, velký státní 

znak ČR nebo znak obce a dále také identifikační číslo strážníka. Mezi jednotnými povinnými 

prvky stejnokroje strážníka patří odznak obecní policie, barevné provedení svrchní části 

v černé, modré nebo žluté barvě a jejich kombinaci a označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo 

„MĚSTSKÁ POLICIE“ černé, modré, žluté nebo bílé barvy a zároveň jasně odlišné barvy 

s podkladem. Nepovinným jednotným prvkem uniformy strážníka je tzv. šachovnicová páska. 

Ta obsahuje čtverce bílé a modré barvy, uspořádané pravidelně ve více řadách šachovnicovým 

způsobem. 

2.3.1 Povinnosti strážníků 

Jelikož je obecní policie orgánem obce a také i orgánem veřejné moci, zřízený za záměrem 

zabezpečování místních záležitostí, potřebuje k efektivnímu splnění svěřených úloh určité 

vybavení přiměřenými oprávněnými a příslušné povinnosti. Oprávnění a povinnosti musí být 

navzájem vyrovnané, aby ze strany členů tohoto orgánu nemohlo dojít k neadekvátním 

zakročením do práv a svobod osob. Strážník je úřední osoba, která při výkonu veřejné moci 

musí vždy určitým způsobem konat. Zákon o obecní policii vymezuje konkrétní povinnosti 

strážníků, protože tito zaměstnanci obce jsou domnělými vykonavateli práv a povinností obce 

na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. (Vetešník a kol., 2013) 

Strážník během provádění zákroků a činností pro plnění úkolů obecní policie je povinen dbát 

na čest, vážnost a důstojnost svoji i ostatních osob a nesmí dovolit, aby v souvislosti s touto 

činností vznikla osobám bezdůvodná újma. Zásah do práv a svobod nesmí překročit nezbytnou 

míru k dosažení záměru sledovaného zákrokem nebo úkonem. (Zákon č. 553/1991 Sb.) 

Poučovací povinnost 

Zákon o obecní policii uvádí, že v momentě, kdy strážník provádí již zmíněný případný 

zákrok či úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod a připouští to okolnosti a povaha 

zákroku či úkonu, musí osoby poučit o jejich právech. Zákon o obecní policii ale neurčuje, 

jaká forma poučení má být. V praxi se užívá písemná i ústní forma a bude rozhodovat konkrétní 

situace neboli způsob jejího řešení strážníkem. Při uložení blokové pokuty strážník provede 
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ústní poučení. Případ písemné formy poučení nastane tehdy, kdy bude s danou osobou 

sepisován zápis o podání vysvětlení. (Vetešník a kol., 2013) 

Povinnost poskytnout pomoc 

Okamžikem, kdy kdokoliv požádá strážníka o pomoc, vzniká strážníku povinnost 

poskytnout mu pomoc. Avšak výhradně v rozsahu svých oprávnění a povinností podle zákona 

o obecní polici či zvláštního zákona. V případě, že při užití donucovacích prostředků či služební 

zbraně zašlo dokonce ke zranění osoby, je strážník povinen, poskytnout zraněné osobě první 

pomoc a zaopatřit lékařské ošetření. Zároveň při každém použití služební zbraně je strážník 

povinen udělat všechny neodkladné úkony pro řádné objasnění oprávněnosti použití služební 

zbraně. (Zákon č. 553/1991 Sb.) 

Povinnost pracovat i mimo pracovní dobu a vždy se prokázat 

Pokud je páchán trestní čin (dále jen TČ) nebo přestupek anebo je-li jen důvodné podezření 

z jejich páchání, při kterých je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek, strážníkovi 

vzniká povinnost provést zákrok nebo úkon, popřípadě učinit jiné opatření. Obdobně je to tak 

i v době mimo pracovní dobu. Strážník mimo své povinnosti musí provést zákrok, popřípadě 

učinit jiné opatření, především vyrozumět nejbližší útvar obecní policie. Jestliže se v takovém 

případě strážník právě neprokazuje pomocí základních identifikačních prvků, jmenovaných 

na začátku této části kapitoly, prokáže svou příslušnost pomocí průkazu obecní policie. Pokud 

nemá strážník příležitost prokázat se průkazem obecní policie, prokáže se ústním prohlášením 

„obecní policie“ nebo „městská policie“. (Zákon č. 553/1991 Sb.)  

Oznamovací povinnost strážníka 

Strážník musí bezodkladně oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán TČ a podle 

povahy předmětu také zabezpečit místo TČ proti vstupu nepovolaným osob. U případného 

podezření spáchání přestupku, jehož projednání patří do působnosti obecní policie, má strážník 

povinnost podezření oznámit příslušnému orgánu. (Zákon č. 553/1991 Sb.) 

2.3.2 Vymezení oprávnění strážníků 

Za jednu z nejdůležitějších pravomocí strážníka je vnímáno požadování nezbytných 

vysvětlení od osoby, která může svým výkladem přispět k objasnění skutečností podstatných 

pro odhalení přestupku či jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci. Takovou 

osobu má právo vyzvat k dostavení se na určené místo a v určitý stav, aby byl sepsán zápis 

o podání vysvětlení.  



25 

 

Ke zjištění skutečností může osobu vyzvat i k předložení dokladů. Osoba vyzvaná k podání 

vysvětlení je povinna vyhovět. „Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému 

příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu 

anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala 

jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.“ 

Obecní policie je také oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z různých informačních systémů. 

(Zákon č. 553/1991 Sb.) 

Jako další podstatná pravomoc strážníka se jeví žádost o prokázání totožnosti. Prokázání 

totožnosti zahrnuje zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby. 

Důvodem, proč dochází ke zjišťování totožnosti, je určení míry spolehlivosti, s níž se zjištění 

provádí. Dále je podstatné, že strážník může předvést na obvodní oddělení osobu, která zamítla 

spolupracovat při výzvě strážníka k prokázání totožnosti, nebo svou totožnost prokázat nemůže 

či dokonce v případě, že se jedná o policií hledanou osobu nebo osobu pohřešovanou. Tomu tak 

je, i pokud přes opětovnou výzvu strážníka osoba pokračuje v jednání narušující veřejný 

pořádek nebo ohrožuje život či zdraví jiných osob anebo své vlastní či majetek a zároveň nelze 

jinak takovému jednání zabránit. (Zákon č. 553/1991 Sb.) 

Mezi další oprávnění strážníků obecní policie patří (Zákon č. 553/1991 Sb.): 

• odebrat jakýkoliv předmět, jímž může osoba učinit útok proti tělu důraznějším, 

• odepřít přístup na určená místa, 

• otevřít byt či jiný uzavřený prostor, 

• odebrat věc, 

• možnost vstoupit do prostorů, kde jsou provozovány hazardní hry, 

• využít donucovacích prostředků, psa a služební zbraně. 
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA NYMBURK 

Tato kapitola přibližuje profil města Nymburk a začátek se zabývá bližším seznámením 

s jeho obsáhlou historií až po současnost. Kapitola také rozebírá popis regionu 

ze dvou základních úhlů a to fyzicko-geografické charakteristice a socioekonomickému popisu 

doplněného i o drobnou analýzu v určitém časovém horizontu vybraných dat. 

3.1 Historie města Nymburk 

Prvotní zmínky o založení města Nymburk se objevily v kronice od Václava Hájka 

z Libočan. Část této kroniky věnoval právě roku 779, kde vypráví o vlastní verzi, jak došlo 

k založení města Nymburk. Uvádí, že první pojmenování současného Nymburka nesl název 

Sviní Brod, a to z důvodu vysokého výskytu sviní u řeky Labe. Jenže po delší době se zmocnili 

města Němci a přejmenovali ho na Nymburg. Hájek se domníval, že se poté na této slovanské 

osadě postavil právě Nymburk. Na základě tohoto dříve věrohodně působícího příběhu 

proběhla v roce 1779 oslava tisíciletého výročí k založení města. S tím souvisí, že někteří 

historici vidí Hájka jako někoho, kdo si příběh vymýšlí a jiní mu dokonce dávají za pravdu. 

Avšak i přesto, se stal díky této kronice nejspíše první významnou osobností města Nymburk 

za jeho doby. Podle toho, se později historik města jménem Kulhánek podrobně zabýval 

jeho založením. Na základě nepřesnosti a nejasnostem ke zmínce v již zmiňované kronice, 

se v současné době nebere vážně a dle listin, které přivádí do Nymburka Přemysl Otakar II., 

Kulhánek trval na přesném založení Nymburka k datu roku 1257.  S největší pravděpodobností 

byla tato písemná připomínka o vzniku města ve skutečnosti sepsána až v druhé polovině 70. 

let 13. století, a tak je nyní brán rok 1275 za nejpatrnější pro vymezení vzniku města Nymburk. 

(Kořínek, 2016) 

Od té doby se za zakladatele města Nymburk nepochybně považuje Přemysl Otakar II., který 

přikázal svému lokátoru, aby vybudoval nové město. Lokalizace Nymburka byla opravdu 

výhodná, a proto se rozhodl využít polohu nízkého pahorku na severním břehu řeky a pozemky 

rozestavil na ledvinovitém základu. Zároveň tento komplet ohraničil pásem pevných hradeb 

z pálených cihel, věžemi a čtyřmi městskými bránami s tzv. brannými. Z města Nymburk 

se tak stala významná královská pevnost umístěná na středním Labi a také jedním z článků 

řetězu opevněných měst okolo Prahy. Následně se k významné památce připsal 

chrám sv. Mikuláše a mnoho dalších. (Kocourek a kol., 2018) Část vnitřních zdí původních 
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městských hradeb se zachovala a stala se tak lákavou atrakcí pro turisty. Chrám sv. Mikuláše 

byl přejmenován na nynější Chrám sv. Jiljí. 

Historie města Nymburk je opravdu rozsáhlá. Během husitských válek v 15. století se stal 

Nymburk ryze českým a husitským městem. Navázaná spolupráce s Pražany způsobila vyhnutí 

se bojům a drancování. Do začátku 17. století rozkvétala ve městě renesance a stavovské 

povstání. Zásluha byla hlavně na straně řemesel, obchodu, zemědělství a rybničnímu 

hospodářství. Třicetiletá válka ale zavinila přetrhnutí bohatého života a zničila krásu 

Nymburka. Došlo k vydrancování a k jeho částečnému vypálení i co se týče historického centra. 

Obnova města trvala dlouhou dobu a přelom nastal až se zavedením železnice k městu 

v roce 1870. Touto dobou počíná růst sídla ve všech oblastech, konkrétně byly postaveny nové 

budovy, regulace řeky Labe a také došlo k budování nového mostu a hydroelektrárny. (MÚ 

Nymburk, 2020a; Kocourek a kol., 2018) 

V současné době je Nymburk důležitým hospodářským a kulturním centrem v oblasti 

středního Polabí.  Město se stalo významným železničním uzlem a turistickou oblastí, kde 

se nachází i mnoho historických památek. Ve městě je kupříkladu umístěný Nymburský 

pivovar, který vyrábí Postřižinské pivo. Tento pivovar je známý obzvláště díky spisovateli 

Bohumilovi Hrabalovi, jelikož jeho otec byl správcem. Bohumil Hrabal je považován za vůbec 

nejvýznamnější osobnost města Nymburk, a proto je jemu věnováno několik památek. 

Mezi významné osobnosti, které se narodily v Nymburce, patří například Bohuslav Matěj 

Černohorský, JUDr. Tomáš Černý, gen. Ing. Otakar Husák, genmjr. Josef Jaške, Jan Seidel 

a Miroslav Macháček. (Kocourek a kol., 2018) 

3.2 Fyzicko-geografická charakteristika 

Pro vymezení charakteristiky regionu z fyzicko-geografického pohledu je typická například 

jeho poloha, rozloha, tvárnost neboli vzhled povrchu krajiny, klima, vodstvo, biodiverzita 

a další. 

Rozloha 

ČSÚ (2020a) uvádí, že rozloha celého okresu Nymburk činí 850 km2. Z toho výměra 

pro město Nymburk tvoří 20,54 km2. Město Nymburk se dělí administrativně 

na 2 části – Nymburk a Drahelice. (Centrum pro komunitní práci střední Čechy) 
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Poloha 

Město Nymburk se nachází ve Středočeském kraji na Polabské nížině a rozkládá se na dvou 

březích řeky Labe. Hlavní město Praha se nachází přibližně 50 km východně od Nymburka, 

severozápadně sousedí s městem Poděbrady a východně od města Nymburk, okolo 30 km, 

se nachází Mladá Boleslav. Město Nymburk spadá pod okres Nymburk, kterému v současné 

době náleží 87 obcí. Následující obrázek 1 vyjadřuje administrativní rozdělení okresu 

Nymburk, polohu města a jeho sousední obce. (ČSÚ, 2020a; MÚ Nymburk, 2020a) 

 

Obrázek 1 Administrativní rozdělení okresu Nymburk – stav k 1. 1. 2008 

Zdroj: vlastní zpracování podle ČSÚ (2012). 

Reliéf krajiny 

Málo členitý povrch Nymburka je charakteristický výrazným rovinným typem s nízkými 

říčními terasami, údolními půdami a přesypy navátých písků. Na jižní straně města obtéká řeka 

Labe a již od mladší doby kamenné tvořila přirozenou ochranu území. Do Labe se zprava vlévá 

říčka Mrlina, která tvoří kolem centra města oblouk. (Kocourek a kol., 2018) 

V Nymburce lze najít i několik parků. Největším parkem je Park Na Ostrově, kde roste řada 

vzácných cizokrajných dřevin. Jedná se o park s lužním lesem, jenž je ohraničený břehem řeky 

a je od roku 1996 zaregistrován jako významný krajinný prvek. Jeho součástí je i staré rameno 

Labe a mnoho zpevněných cest a pěšin. Těmito pěšinami je možné se dostat na navazující 

Tyršovy sady s letní sokolovnou a proslulým Sportovním centem. K dalším oblíbeným parkům 

v Nymburce patří Park Pod Hradbami, ohraničující starověké hradby, Park Dr. Antonína 

Brzoráda, Park Hrdinů a další. (Kocourek a kol., 2018) 
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Biodiverzita 

Rozmanitost živých organismů není v Nymburce tolik bohatá. Nejvíce rostlin a živočichů se 

však nachází v Parku Na Ostrově, kde je uprostřed louka se solitérními stromy a lipová alej. 

Lze zde najít jak listnaté stromy (např. habr obecný), tak i stromy jehličnaté 

(např. smrk ztepilý). Méně známé stromy mají své označení tabulkou s popisem. Jedná 

se například o liliovník tulipánokvětý. Avšak rostou zde i typické rostliny bylinného patra 

(např. křivatec žlutý). Co se týče památných stromů, ve městě Nymburk se nachází pouze 

dva památné stromy. Jedním z nich je jasan ztepilý, jehož stáří se odhaduje na více než 250 let. 

Druhým památným stromem je topol černý. 

Živočichové v tomto parku jsou převážně ptáci, kterých zde žije velké množství. K nim 

například patří brhlík lesní, čížek lesní a mnoho dalších. Své zástupce zde mají i bezobratlý 

živočichové. (Kocourek a kol., 2018)  

3.3 Socioekonomická charakteristika 

Socioekonomické hledisko se zabývá především obyvatelstvem a jeho demografickou 

strukturou, hospodářstvím, nezaměstnaností, hustotou a rozmístěním osídlení, dopravní 

a sociální infrastrukturou, vzdělaností a dalšími ukazateli. 

Obyvatelstvo 

ČSÚ (2019) zveřejnil demografickou ročenku města Nymburk za roky 2009-2018, ve které 

se uvádí, že k datu 31. 12. 2018 je ve městě Nymburk celkem 15 063 obyvatel a jejich průměrný 

věk se pohybuje okolo 42 let. Celkový počet obyvatel každým rokem pomalu stoupá. Výjimkou 

je ale rok 2016, kdy celkový počet obyvatel klesl, a to o 28 obyvatel.  K nejvyššímu přírůstku 

oproti předešlému roku došlo v roce 2011. Celkový počet obyvatel narostl o 179 obyvatel. 

Co se týče pohlaví obyvatel, každým rokem v Nymburce převažují ženy. Podle věkové 

struktury je ve městě největší podíl obyvatel v produktivním věku. Podíl seniorů se na celkové 

populaci v posledních analyzovaných let umístil na druhém místě a nejméně je tedy obyvatel 

ve věku do 14 let. Tento přehled k vývoji počtu obyvatel během deseti let je uveden v tabulce 

1. 
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Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel v Nymburce během let 2009 až 2018 

Rok 
Počet obyvatel  

k 31.12. 
Muži Ženy 

0-14  

let 

15-64  

let 

65 let   

a více 

2009 14 568 7 006 7 562 2 070 10 297 2 201 

2010 14 614 7 033 7 581 2 144 10 195 2 275 

2011 14 793 7 139 7 654 2 280 10 092 2 421 

2012 14 871 7 166 7 705 2 370 9 991 2 510 

2013 14 881  7 159 7 722  2 422 9 870 2 589 

2014 14 907  7 164 7 743  2 496 9 742 2 669 

2015 14 979  7 205 7 774  2 520 9 683 2 776 

2016 14 951 7 167 7 784 2 513 9 561 2 877 

2017 15 062 7 203 7 859 2 555 9 519 2 988 

2018 15 063 7 201 7 862 2 577 9 418 3 068 

Zdroj: vlastní zpracování z dat ČSÚ (2019). 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost v okresu Nymburk nikdy nepatřila k nejvyšším, ale ani k nejnižším 

hodnotám v ČR. Následující tabulka 2 prezentuje přehled vývoje nezaměstnanosti ve městě 

Nymburk během vybraných deseti let. Zde jsou zobrazeny dva hlavní ukazatele, a to konkrétně 

uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadu práce a blíže rozděleni na dosažitelné 

uchazeče a celkový počet uchazečů a podíl nezaměstnaných osob, rozdělený dále na celek 

a dle pohlaví. 

Dosažitelní uchazeči představují skupinu evidovaných nezaměstnaných osob, které 

nelimituje žádná objektivní překážka pro přijetí v zaměstnání. Těchto uchazečů bylo 

v analyzovaném období evidováno nejvíce v roce 2010 z důvodu vrcholu ekonomické krize 

a nejméně v roce 2018. Dosažitelní uchazeči každým rokem s výjimkou roku 2010 postupně 

ubývají, což značí o lepší ekonomické situaci v ČR. Spolu s osobami, které limituje jistá 

objektivní překážka, tvoří celek uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce. Těchto 

uchazečů bylo v roce 2010 celkem 888 a v roce 2018 celkem 416. Hodnota se od dosažitelných 

uchazečů příliš neliší, jelikož skupina osob, které mají určitou objektivní překážku, je velmi 

malá. 

U podílu nezaměstnaných osob byl v prvních třech zkoumaných letech zaznamenán mírný 

růst, avšak od roku 2014, kdy jsou opět dostupná data o nezaměstnanosti, jde podíl 

nezaměstnaných jednoznačným směrem dolů. 
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Tabulka 2 Vývoj nezaměstnanosti v Nymburce během let 2009 až 2018 

  
Uchazeči o zaměstnání      

v evidenci úřadu práce 

Podíl nezaměstnaných 

osob (%) 

Rok celkem 
dosažitelní 

uchazeči 
celkem muži ženy 

2009 826 818 7,94 8,96 6,96 

2010 888 882 8,65 9,48 7,85 

2011 879 876 8,68 9,07 8,3 

2012 - - - - - 

2013 - - - - - 

2014 787 787 7,97 8,07 7,88 

2015 706 706 7,25 7,19 7,31 

2016 592 590 6,09 5,99 6,19 

2017 472 469 4,91 4,73 5,07 

2018 416 398 4,18 4,15 4,21 

Poznámka: - data nejsou k dispozici. 

Zdroj: vlastní zpracování z dat ČSÚ (2020b). 

Sociální infrastruktura 

Ve městě je sociální infrastruktura na velmi dobré úrovni. Nymburk je známý obzvláště díky 

svému rozsáhlému sportovnímu vyžití, které bude ještě dále více rozebráno. 

V Nymburce je také rozšířená síť zdravotnických zařízení. Nachází se zde dvě polikliniky 

se specialisty různého zaměření, soukromé ordinace, městská nemocnice, ale také územní 

pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. 

Co se týče oblasti kultury, je zřízené městské kulturní středisko, které uspokojuje kulturní 

zájmy města. Pro pořádání společenských akcí slouží především prostory Obecního domu 

a pro prožití kulturních zážitků je zde Hálkovo městské divadlo a Kino Sokol. Mimo 

to v Nymburce funguje i muzeum, městská knihovna a příležitostní akce různého charakteru. 

Sport 

V parku na břehu řeky Labe se nachází sportovní centrum Nymburk, které dříve sloužilo pro 

přípravu vrcholových sportovců Československa. Nymburské sportovní centrum již využilo 

k tréninku i několik olympioniků, mistrů světa i národní reprezentace. Toto centrum tvoří 

několik vnitřních i venkovních sportovišť včetně krytých hal, bazénu volně přístupného i pro 

veřejnost, loděnice a atletického stadionu a tunelu. Kromě sportovního vyžití centrum poskytuje 

i řadu dalších služeb spojených s pořádáním konferencí a seminářů. 
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K důležitým sportovním organizacím patří například ERA Basketball Nymburk, 

NED Hockey Nymburk, VK Nymburk (veslování) a další. ERA Basketball Nymburk získává 

poháry v české i evropské lize již několik let. V již zmíněném sportovním centru, pořádají 

basketbaloví mistři i svá domácí utkání. Pro město Nymburk je významný i Martin Fuksa, který 

se v tomto městě narodil. Jedná se o českého reprezentanta v rychlostní kanoistice C1. Mimo 

jiné je k dispozici i nově upravená cyklostezka podél Labe, zimní stadion, další sportovní areál 

s kurty podél Labe, tělovýchovná jednota Lokomotiva Nymburk, fitness centra a letní 

sokolovna. 

Školství 

Vzdělávací systém je zde velmi uspokojivý. Kromě nejvyššího stupně vzdělávání, 

tedy vysokoškolského, jsou v Nymburce zastoupeny všechny ostatní stupně, i co se týče 

mateřských škol. Pro děti předškolního věku je zde široký výběr z mateřských škol. Nabízí se 

mateřská škola Čtyřlístek, Sluníčko, Adélka, U pejska a kočičky, Větrník a Růženka. Základní 

školy (dále jen ZŠ) mají menší výběr, ale přesto dostačující. Jedná se o ZŠ Letců R. A. F. 1989, 

ZŠ Nymburk Tyršova a ZŠ Komenského Nymburk. Po absolvování pátého ročníku ZŠ nebo 

po ukončení devátého ročníku na ZŠ, se nabízí jako jedna z dalších možností 

i Gymnázium Bohumila Hrabala, které zde působí již 117 let. Druhý stupeň vzdělání, tedy 

středoškolský, zastupuje také Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, 

Střední odborné učiliště Stravon spol. s r.o. a Střední zdravotnická škola. Součástí této 

zdravotnické školy je i Vyšší odborná zdravotnická škola. 

Pro mimoškolní aktivity je ve městě zřízena Základní umělecká škola B. M. Černohorského 

a Junák, svaz skautů a skautek ČR mezinárodní skautské středisko Tortuga. Pro děti se 

speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami je určena speciální ZŠ a mateřská škola.  

(MÚ Nymburk 2020b) 
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4 ANALÝZA ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE V NYMBURCE 

Začátek této kapitoly pojednává o důležitém základním popisu Městské policie Nymburk 

(dále jen MP Nymburk), která je pro tuto bakalářskou práci klíčovým prvkem. Charakteristika 

MP Nymburk se zakončuje jejím rozdělením na jednotlivé okrsky. Pozornost je zaměřena 

i na působení na sociální síti prostřednictvím Facebooku, který je v dnešní době moderním 

nástrojem komunikace a propagace. Součástí této kapitoly je také podstatná analýza činnosti 

MP Nymburk za desetileté období, jež je zpracována podle zveřejněných výročních zpráv. 

4.1 Městská policie Nymburk 

O zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů na území 

města Nymburk, podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona, se stará již od roku 

1996 MP Nymburk. Sídlo MP Nymburk se nachází přímo v centru Nymburka na Náměstí 

Přemyslovců v prostorách Městského Úřadu Nymburk. 

K nejčastějším službám zajišťované pro občany pomocí MP Nymburk, patří 

zejména: hlídková služba, projednání přestupků, prevence kriminality, obsluha kamerového 

systému, přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, a další. 

Od března roku 2017, za účelem zvýšení pocitu bezpečí občanů města a také za účelem 

efektivnější komunikace mezi strážníky a občany, se MP Nymburk rozhodla, že bude rozdělena 

do šesti částí, tzv. okrsků. Každému okrsku je přidělený strážník a pouze v případě jeho 

dlouhodobé nepřítomnosti, ho zastupuje jiný, předem určený strážník. Strážníci v těchto 

lokalitách dozírají na dodržování dopravního značení, dodržování obecně závazných vyhlášek 

a nařízení, dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, zjišťují vzniklé nedostatky, vytvářejí 

opatření k jejich nápravě a podílí se na prevenci kriminality. 
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Obrázek 2 Mapa okrsků v Nymburce 

Zdroj: vlastní zpracování podle (MÚ Nymburk, 2020c). 

Obrázek 2 znázorňuje rozdělení mapy města Nymburk na jednotlivé okrsky, které jsou 

v dolní části obrázku doplněny o podrobnější informace. Okrsky mají přesně vymezenou 

lokalitu, svého strážníka i jeho zástupce. Ke každé lokalitě byla přidělena příslušná e-mailová 

adresa, kam se občané mohou obrátit se svými stížnostmi, oznámeními a poznatky týkající se 

veřejného pořádku v dané oblasti. K tomuto účelu je možné využít i schránky důvěry městské 

policie a bezplatnou telefonní linku 156. (MÚ Nymburk, 2020c) 

Další formou kontaktu s veřejností je využití sociálních sítí. Teprve od října 2019 lze 

sledovat aktivitu MP Nymburk i na sociální síti Facebook.com, kde mají svou oficiální stránku 

pod názvem Městská policie Nymburk. Tato stránka má okolo 1000 fanoušků. Pomocí 

příspěvků, které vkládají na svou zeď, oslovují širokou veřejnost, především za účelem sdělení 

nejnovějších událostí a informací. 

Některé příspěvky přidávají i k případnému vyzvání ke spolupráci veřejnosti s policií. Jedná 

se například o určení totožnosti hledané osoby nebo o okamžité zveřejnění nalezených psů. 

Fanoušci pak aktivně komentují a sdílejí příspěvky. Díky těmto krokům nalezení psi bývají 
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v krátkém čase vráceni svému majiteli nebo naleznou svůj domov u nových majitelů a dochází 

k případnému odhalení totožnosti hledané osoby. 

4.2 Rozbor činnosti Městské policie Nymburk 

MP Nymburk zveřejňuje na webových stránkách města bezpecnynymburk.cz zprávy o své 

činnosti, počínaje od roku 2004. Výroční zprávy o své činnosti předává MP Nymburk 

zastupitelstvu města. Pomocí vybraných dat z výročních zpráv z let 2009 až 2018 je zpracována 

analýza činnosti MP Nymburk po jednotlivých oblastech. Avšak u některých ukazatelů hodnoty 

nejsou k dispozici či nejsou úplná. Tato analýza tedy umožnila rozebrat činnost MP Nymburk 

na jednodušší dílčí části, díky kterým se odhalily různé skutečnosti, jež budou dále rozebírány. 

Jedná se zejména o oblast personálního obsazení, přestupků a trestných činů, ztrát a nálezů 

a oblast ostatní činnosti. 

4.2.1 Personální obsazení 

V rámci katastrálního území města Nymburk, se o zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku a plnění dalších úkolů stanovených podle zákona o obecní policii či podle 

zvláštního zákona, stará MP Nymburk. 

Tabulka 3 Personální obsazení MP Nymburk v letech 2009 až 2018 

  Personální obsazení 

Rok strážníci 

operátoři 

kamerového 

systému 

asistenti 

MP 

ostatní 

zaměstnanci 

2009 7 5 0 0 

2010 7 5 0 0 

2011 7 5 0 0 

2012 12 5 0 0 

2013 12 5 0 0 

2014 13 5 0 0 

2015 13 5 3 4 

2016 14 5 4 5 

2017 12 5 4 5 

2018 12 5 4 5 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

MP Nymburk je ve složení strážníků, operátorů kamerového systému a od dubna 2015 se 

dokonce MP Nymburk rozrostla o asistenty městské policie a další zaměstnance. V předešlé 
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tabulce lze vidět personální obsazení MP Nymburk během let 2009 až 2018, ze které budou 

následně převzaty jednotlivé ukazatele, a pomocí dílčích grafů je prezentován jejich vývoj 

v čase. 

Strážníci MP Nymburk 

Strážníci MP Nymburk se stále zlepšují v sebeobraně, střelbách a zvyšují svou fyzickou 

kondici, kterou pravidelně ověřují pomocí fyzických testů. Od roku 2015 přijímají nově 

na tísňové lince 156 několik telefonních hovorů od občanů. Ohledně reakcí na všechna 

oznámení prostřednictvím této linky, je připraven nejenom každý strážník, ale i proškolení 

operátoři kamerového systému. Strážníci MP Nymburk pracují v nepřetržitém směnném 

režimu. Strážníci také pravidelně svou pozornost zaměřují i na osoby bez přístřeší a na negativní 

jevy s nimi spojené. Situaci těchto osob regulérně mapují ve spolupráci s odborem sociálních 

věcí. 

Vývoj počtu strážníků MP Nymburk lze vidět na následujícím obrázku, který znázorňuje, 

jak se měnil počet strážníků MP Nymburk během let 2009 až 2018. 

 

Obrázek 3 Vývoj počtu strážníků MP Nymburk během let 2009 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

Lze obecně tvrdit, že vývoj počtu strážníků MP Nymburk má rostoucí tendenci, a to zejména 

v letech 2011-2016, krom roku 2014 a 2015, kdy se počet strážníků MP Nymburk nezměnil. 

K potřebě zvyšovat počet strážníků pravděpodobně přispěl několikrát novelizovaný zákon 

o obecní policii, jelikož s novelami se zvyšovaly úkoly a kompetence MP Nymburk. Důvodem 

zvyšování počtu strážníků MP Nymburk je zřejmě i nepřetržité zajišťování místních záležitostí 
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veřejného pořádku. V roce 2018 počet strážníků oproti roku 2009 vzrostl o 5 strážníků 

MP Nymburk. 

Vrchním strážníkem je v současné době Martin Rajl, který byl v předešlých letech 

dlouholetým strážníkem MP Nymburk a Městské policie Praha. Mimo jiné činnosti, musí každý 

měsíc vrchní strážník pravidelně předkládat měsíční výpis o činnosti MP Nymburk starostovi 

města. Měsíčný výpis činnosti je dále předán všem zastupitelům na řádném zastupitelstvu města 

Nymburk. 

Operátoři kamerového systému 

Na veřejný pořádek v Nymburce nepřetržitě dohlíží prostřednictvím kamerového systému 

operátoři městského kamerového systému. Nepřetržitý provoz městského kamerového systému 

se zajišťuje pomocí čtrnácti kamer, které jsou po Nymburce rozmístěny v rizikových lokalitách 

města. Operátoři městského kamerového systému jsou v přímém spojení se strážníky 

MP Nymburk. Jestliže zaznamenají na kamerách podezřelou událost, ihned vysílají 

ke zjištěným událostem svou hlídku. Během sledovaného období se počet operátorů 

kamerového systému v Nymburce nezměnil, a proto vývoj zůstal na konstantní úrovni. 

Kamerový systém zajišťuje 5 operátorů městského kamerového systému, kteří pracují 

v nepřetržitém směnném režimu. 

Ostatní zaměstnanci MP Nymburk 

Nedílnou součástí MP Nymburk jsou od dubna 2015 i tzv. ostatní zaměstnanci 

MP Nymburk. Ostatní zaměstnanci MP Nymburk představují skupinu pracovníků, již byli 

dlouhodobě evidovaní na úřadě práce a nenašla se pro ně uplatnění. Tito pracovníci mají za úkol 

zastavovat vozidla na přechodech pro chodce v blízkosti základních a mateřských škol 

ve stanovených lokalitách, aby dětem umožnili bezpečný přechod přes vozovku. 

Následující obrázek ukazuje vývoj počtu ostatních zaměstnanců MP Nymburk během 

let 2009 až 2018. Jelikož se personál MP Nymburk o ostatní zaměstnance rozrostl 

až v roce 2015, došlo tedy od roku 2014 k rapidnímu růstu počtu ostatních zaměstnanců 

MP Nymburk. V roce 2016 byl zaznamenán mírný růst, kdy se počet ostatních zaměstnanců 

zvýšil o jednoho zaměstnance. Od roku 2016 však počet ostatních zaměstnanců MP Nymburk 

zůstal konstantní. 
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Obrázek 4 Vývoj počtu ostatních zaměstnanců MP Nymburk během let 2009 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

Asistenti MP Nymburk 

Od roku 2015 se personál MP Nymburk také rozšířil i o asistenty městské policie. Asistenti 

MP Nymburk mají za úkol nejen dohlížet na bezpečný přechod dětí u přechodů pro chodce 

v blízkosti škol, ale i přispívat k zajišťování veřejného pořádku ve stanovených lokalitách. 

 

Obrázek 5 Vývoj počtu asistentů MP Nymburk během let 2009 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

Na obrázku 5 lze vidět, že od roku 2014 došlo k rapidnímu růstu počtu asistentů 

MP Nymburk. Tomu tak je z důvodu rozšíření svého personálu. V roce 2016 byl zaznamenán 
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mírný růst, kdy se počet asistentů MP Nymburk zvýšil o jednoho asistenta. Od roku 2016 však 

počet ostatních zaměstnanců MP Nymburk zůstal konstantní. 

4.2.2 Přestupky a trestné činy 

K časté činnosti strážníků MP Nymburk patří řešení různých přestupků, které jsou 

projednávány v působnosti obce a také řeší přestupky proti pořádku ve státní správě uvedené 

v zákoně o odpovědnosti za přestupu a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě 

dle jiného zákona. Především pokud městská policie rozpozná přestupky ostatního druhu, 

zjištěné přestupky poté postupují k příslušnému správnímu orgánu z důvodu úřední povinnosti. 

(MP Karlovy Vary, 2019) 

Mimi jiné, se MP Nymburk každým rokem podaří odhalit i některá podezření na TČ, které 

poté předává strážníkům Policie ČR. K oprávněním strážníka městské policie patří i rozhodnutí 

o výši správního trestu podle zákona v podobě blokové pokuty. V tabulce 4 lze vidět souhrn dat 

týkajících se přestupků, TČ a výše uložených blokových pokut, zjištěné pomocí MP Nymburk 

během let 2009 až 2018. Pomocí dílčích grafů bude u některých jednotlivých ukazatelů 

prezentován jejich vývoj v čase za sledované období. 

Tabulka 4 Vývoj počtu evidovaných přestupů a zjištěných TČ během let 2009 až 2018 

  Přestupky a TČ 

Rok 
evidované 

události 

projednané 

přestupy 

postoupeno 

ke 

správnímu 

řízení 

podezření ze 

spáchání TČ 

výše 

uložených 

blokových 

pokut (Kč) 

2009 2 819 1 865 - 4 160 100  

2010 1 828 1 571 - 1 129 000  

2011 2 957 2 320 337 1 279 300  

2012 3 193 2 274 273 3 167 900  

2013 - 2 155 - 4 144 000  

2014 > 2 000 - 189 10 133 610  

2015 > 2 500 - 242 5 140 400 

2016 - - - 8 145 100 

2017 2 609 2 105 252 6 107 000  

2018 1 865 1 324 245 8 118 200 

Poznámka: - data nejsou k dispozici. 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 
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Evidované události a projednané přestupky 

Jak již bylo uvedeno na začátku kapitoly, mezi další činnost městské policie patří evidování 

všech nahlášených či zjištěných událostí a projednávání přestupků. Zákon č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich definuje přestupek jako: „společensky škodlivý 

protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky 

stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“. 

Podle obrázku 6 lze obecně konstatovat, že vývoj evidovaných událostí MP Nymburk má 

rostoucí tendenci, a to zejména v letech 2009 až 2017. Nutno však upozornit na extrémy v letech 

2010 (nejméně událostí za sledované období) a v roce 2012 (nejvíce událostí za sledované 

období). V letech 2014 bylo evidováno více než 2 000 událostí a v roce 2015 přes 

2 500 událostí, jelikož se jedná o nepřesný údaj, na obrázku 6 jsou znázorněny světle zelenou 

barvou. V roce 2018 počet evidovaných událostí oproti předchozímu roku klesl o více než 

700 událostí, což představuje pokles o přibližně 30 %. Počet evidovaných událostí 

v roce 2013 a 2016 není ve výročních zprávách MP Nymburk dostupný. 

 

Obrázek 6 Vývoj počtu evidovaných událostí během let 2009 až 2018 

Poznámka: zeleně jsou označena data, která jsou pouze orientační. 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

Z evidovaných nahlášených či zjištěných událostí strážníci MP Nymburk každým rokem 

drtivou většinu projednají. V každém roce sledovaného období bylo nejvíce přestupků 

spáchaných v oblasti dopravy, přičemž nejčastěji se tyto přestupky stávaly v centru města 

a na sídlištích. Jednalo se například o časté porušování dopravního značení, neoprávněné 
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parkování na placených parkovacích místech aj. V této části práce je zodpovězena odpověď na 

první položenou výzkumnou otázku. 

Za sledované období bylo strážníky MP Nymburk projednáno nejvíce přestupků v roce 

2011, a to celkem 2 320 projednaných přestupků. Obecně lze konstatovat, že vývoj 

projednaných přestupků má klesající tendenci s výjimkou roku 2011, kdy se jednalo o nejvyšší 

zaznamenanou hodnotu. V roce 2018 počet projednaných přestupků oproti předchozímu roku 

klesl o více než 700 projednaných přestupků. Za roky 2014-2016 nebyla dohledána žádná data.  

 

Obrázek 7 Vývoj počtu projednaných přestupků během let 2009 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

Pokud řešení daného přestupku není v kompetenci MP Nymburk nebo pokud osoba, která 

se přestupku dopustila nesouhlasí s dopuštěným přestupkem či nepodepíše příkazový blok 

o pokutě, nelze tak přestupek vyřešit na místě a tyto zjištěné přestupky následně postupují 

k příslušnému správnímu orgánu z důvodu úřední povinnosti. Z dostupných dat uvedených 

v předchozí souhrnné tabulce je patrné, že každoročně MP Nymburk postoupí ke správnímu 

řízení přibližně 200 případů. 

Trestné činy 

Trestný čin, podle trestního zákoníku představuje protiprávní jednání, které trestní zákon 

označuje za trestné a které v takovém zákoně vykazuje jeho znaky. Z celého personálního 

složení MP Nymburk se obzvláště strážníci a operátoři městského kamerového systému se snaží 

svou činností předcházet i trestné činnosti. Strážníci MP Nymburk vzájemně spolupracují 

s Policií ČR. Jedná se o spolupráci, kdy strážníci MP Nymburk vyjíždějí na oznámení 
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mimořádné události v případech, kdy Policie ČR plní zrovna úkoly mimo katastr města. 

Podezření ze spáchání TČ pak oznámí Policii ČR. 

Další významnou a dlouhodobou oblastí spolupráce těchto dvou bezpečnostních složek je 

městský kamerový systém. Prostřednictvím městského kamerového systému již mnohokrát 

jeho operátoři zaznamenali nejen dopuštění se přestupku, ale i podezření na páchání TČ, kdy 

ihned tuto záležitost předávají strážníkům, kteří k dané lokalitě vyšlou svou hlídku či případně 

mimořádnou událost předají přímo Policii ČR, aby pachatele převzala k dalšímu šetření. 

 

Obrázek 8 Vývoj evidovaných počtů podezření na spáchání TČ během let 2009 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

Lze obecně tvrdit, že každým rokem za sledované období přišla MP Nymburk alespoň na 

jedno podezření ohledně spáchání TČ. Vývoj počtu podezření na spáchání TČ má spíše rostoucí 

tendenci. Avšak je nutné upozornit na extrémy v letech 2010 a 2011 (nejméně událostí 

za sledované období) a v roce 2014 (nejvíce událostí za sledované období), kdy se jednalo 

zejména o řízení vozidla pod vlivem návykové látky a krádeže. 

Blokové řízení a pokuty 

Některé přestupky lze projednat na místě uložením blokové pokuty v blokovém řízení. Takto 

je možné projednat přestupek, pokud je spolehlivě zjištěn, nestačí obviněnému domluva 

a obviněný je tuto pokutu ochoten zaplatit ihned nebo převzít pokutový blok. V tomto momentě 

má strážník MP Nymburk oprávnění přestupek projednat v blokovém řízení. Strážníci 

MP Nymburk v blokovém řízení ukládají blokové pokuty zejména v oblasti proti bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, tedy překročení rychlosti, parkování apod. 
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Výše sankce blokových pokut závisejí na stupni závažnosti přestupku, způsobu spáchání 

přestupku a jeho následku, přihlíží se i k okolnostem, za nichž byl přestupek spáchán, k míře 

zavinění a k podnětům a k osobě pachatele. (Zákon č. 200/1990 Sb.) 

 

Obrázek 9 Vývoj výše uložených blokových pokut během let 2009 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

Obrázek 9 znázorňuje grafický pohled na vývoj výše uložených blokových pokut 

během let 2009 až 2018 strážníky MP Nymburk. V roce 2011 celková výše uložených 

blokových pokut dosahovala svého maxima s výší 279 300 Kč. Od roku 2011 jsou 

zaznamenány poklesy celkových výší blokových pokut. Nejméně uložených blokových pokut 

bylo evidováno v roce 2017. Zde se současně nachází odpověď na druhou výzkumnou otázku. 

4.2.3 Ztráty a nálezy 

Veřejnost každým rokem sledovaného období přinese na služebnu MP Nymburk či odevzdá 

prostřednictvím schránek důvěry, které jsou rozmístěné po Nymburce na nejfrekventovanějších 

místech, několik nálezů. 

K nejpoužívanějším schránkám důvěry patří zejména schránka umístěná u hlavního nádraží 

a na Náměstí Přemyslovců v Nymburce, jelikož je zde zaznamenán největší pohyb osob. 

V následující tabulce lze vidět souhrn dat evidovaných počtů ztrát, nálezů a počtu odevzdaných 

nálezů zpět svému majiteli během let 2009 až 2018. 
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Tabulka 5 Vývoj evidovaných ztrát a nálezů během let 2009 až 2018 

  Ztráty a nálezy 

Rok nálezy 
vrácených 

nálezů 
ztráty 

2009 202 134 70 

2010 221 145 107 

2011 216 78 94 

2012 214 46 97 

2013 290 184 - 

2014 - - - 

2015 229 173 - 

2016 253 190 - 

2017 239 58 143 

2018 233 76 113 

Poznámka: - data nejsou k dispozici. 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

Ztracené předměty pak musí strážníci MP Nymburk evidovat a případně předat svému 

majiteli. Aby se nalezený předmět vrátil ke svému majiteli, jako jednu z možností využívají 

strážníci MP Nymburk občas i svou působnost na sociální síti Facebook, kde nalezený předmět 

sdílí v podobě fotografie. 

V mnoha případech se občané, kteří ztratili nějaký předmět, obracejí přímo na služebnu 

MP Nymburk. Zde se strážníků zeptají, zda ztracenou věc již nemají v evidenci nálezů, anebo 

pouze nahlásí svou ztrátu. Nahlášených ztrát bylo nejvíce v roce 2017, kdy bylo nahlášeno 

celkem 143 ztrát. Naopak nejméně nahlášených ztrát bylo v roce 2009, kdy bylo nahlášeno 

pouhých 70 ztrát. Pokud však ztracený předmět není v evidenci, stále může někdo jejich 

ztracenou věc odevzdat na služebnu či odevzdat pomocí schránek důvěry. Poté stálá služba 

MP Nymburk neprodleně kontaktuje majitele. Ve většině případů nálezů a ztrát se jedná o věci 

s nízkou hodnotou. Mezi nejčastější nalezené předměty však patří například různé druhy klíčů 

a čipů, osobní doklady, peněženky a tašky s věcmi. 

Obrázek 10 představuje vývoj počtu evidovaných a vrácených nálezů zpět majiteli během 

let 2009 až 2018. Obecně lze konstatovat, že počet nalezených předmětů ve sledovaném období 

se pohybuje v rozmezí 200-250, výjimku představuje rok 2013, kdy lze zaznamenat maximální 

počet nálezů (téměř 300). Pro rok 2014 nebyla dohledána žádná data. 

Z nalezených předmětů byly svým majitelům navráceny v letech 2015 a 2016 přibližně 

tři čtvrtiny nálezů, v letech 2009, 2010 a 2013 přibližně dvě třetiny nálezů, v letech 2011 a 2018 
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přibližně jedna třetina nálezů a v letech 2012 a 2017 přibližně pouhá jedna čtvrtina nálezů. Pro 

rok 2014 nebyla dohledána žádná data. 

 

Obrázek 10 Vývoj počtu evidovaných a vrácených nálezů během let 2009 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

4.2.4 Ostatní činnost 

Ostatní činnost MP Nymburk zahrnuje obzvláště projednávání nahlášených závad, 

odhalování neoprávněně odstavených vozidel a odchycení či převzatí zvířat, kdy se jedná 

především o psy. Přehled vývoje těchto ostatních činností během let 2009 až 2018 je zachycen 

v tabulce 6. 

Závady 

Při hlídkové činnosti strážníků MP Nymburk často dochází i ke zjištění různých závad. 

Závady však oznamují i občané, a to zejména telefonicky, osobně na služebně MP Nymburk 

či emailem. Zjištěné informace o závadách MP Nymburk dále okamžitě předává Technickým 

službám, Vodovodům a kanalizacím Nymburk, Správě a údržbě silnic či příslušnému odboru 

MÚ Nymburk. Nejčastějšími závady jsou poničené či vyvrácené dopravní značky, poškozené 

lavičky pro veřejnost, zničené odpadkové koše, nebezpečné výmoly ve vozovce a v chodníku. 

(MP Nymburk, 2020) V roce 2017 byl zaznamenán maximální počet nahlášených závad 

ve sledovaném období, tedy 131. Ke sledovanému období bohužel k evidenci nahlášených 

závad není mnoho dat. 
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Neoprávněně odstavená vozidla 

V rámci katastru Nymburka odhalují strážníci MP Nymburk při pochůzkové činnosti také 

neoprávněně odstavená vozidla, které tak poznají podle splnění zákonné podmínky pro 

kvalifikaci pojem „vrak“. Po uplynutí zákonné lhůty k odstranění takového vozidla je 

na dořešení v podobně k jejich odstranění předáno odboru správy a rozvoje majetku. Avšak 

většinu takovýchto vozidel z místních komunikací odstraní sám majitel. Nejvíce vozidel 

ve sledovaném období za neoprávněně odstavené vozidlo označili strážníci MP Nymburk 

v roce 2009, kdy bylo zaregistrováno 50 neoprávněně odstavených vozidel. 

Tabulka 6 Vývoj ostatních činností MP Nymburk během let 2009 až 2018 

  Ostatní činnost 

Rok 
převzatí či 

odchycení psi 

neoprávněně 

odstavená 

vozidla 

nahlášené 

závady 

2009 73 50 - 

2010 62 24 125 

2011 70 6 109 

2012 83 14 68 

2013 108 12 - 

2014 101 - - 

2015 77 - - 

2016 79 - - 

2017 112 5 131 

2018 98 8 91 

Poznámka: - data nejsou k dispozici. 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

Odchyt zvířat 

Trvalou pozornost věnují strážníci MP Nymburk i odchytu či převzatí zvířat. Jedná se 

zejména o psy, kočky a o zraněná mláďata ptáků. Strážníci MP Nymburk se však setkali 

i s odchytem jiných zvířat, například s hadem, netopýrem, s papoušky, nutriemi apod. 

Na odchyt zvířat má MP Nymburk odborně vyškolené strážníky. Kurz na odchyt toulavých 

a synantropních zvířat se uskutečnil na Veterinární fakultě v Brně. 

V drtivé většině se jedná o odchyt pomocí strážníků MP Nymburk či převzatí od nálezců 

opuštěných či ztracených psů. Méně časté jsou však případy, kdy volně pobíhající psi utekli 

majiteli. Nalezení psi se pak převáží do záchytných kotců v areálu nymburské čističky 

odpadních vod. Pokud se o nalezené psy nepřihlásí v zákonné lhůtě jejich majitel, mohou si 
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tak nalezení psi převzít zcela zdarma noví zájemci. O tuto možnost je však poměrně velký 

zájem. Zvířata jsou dokonce před převzetím novými majiteli bezplatně přeočkována. 

Prostřednictvím webových stránek a facebookové stránky MP Nymburk je veřejnost 

o nalezených či odchycených psech informována. Následující obrázek představuje vývoj počtu 

odchycených či převzatých psů během let 2009 až 2018. 

 

Obrázek 11 Vývoj počtu odchycených či převzatých psů během let 2009 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování z dat MP Nymburk (2020). 

Obecně lze konstatovat, že v každém roce sledovaného období se jedná o enormní množství 

odchycených či převzatých psů. Během sledovaného období v roce 2017 došlo k maximálnímu 

počtu nalezených či odchyceních psů. Strážníci MP Nymburk převzali do záchytných kotců 

celkem 112 volně pobíhajících psů. Nejčastěji byl volný pohyb psů bez vodítka na veřejném 

prostranství zaznamenán v centru města či na sídlištích. 

4.2.5 Prevence kriminality 

Jedním z dalších důležitých úkolů MP Nymburk patří prevence kriminality. Do Krajského 

programu prevence kriminality Středočeského kraje se strážníci MP Nymburk zapojili 

v každém roce sledovaného období několika projekty. Vyjma těchto dotačních programů 

vykonávali strážníci v oblasti prevence kriminality i další činnosti.  

Besedy a projekty 

Následující konkrétní programy v oblasti prevence kriminality vychází zejména 

z nejaktuálnějšího roku sledovaného období, tedy roku 2018. MP Nymburk dlouhodobě 

spolupracuje se seniory z Klubu důchodců Nymburk. Na MÚ v Nymburce uskutečňují besedy 
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pro seniory, kde se diskutuje o mnoho různých rizicích a hrozbách vyskytujících se v životě 

seniorů. Strážníci MP Nymburk pravidelně navštěvují i deváté třídy nymburských základních 

škol a nymburského gymnázia. Jedná se o projekt prevence kriminality s názvem 

15+ s přehledem. Jeho zaměření je směřováno na trestněprávní odpovědnost související 

s dovršením patnáctého roku života. V roce 2018 se MP Nymburk zúčastnila školního 

projektového dne na ZŠ Letců R.A.F., kde MP Nymburk měla své vlastní stanoviště. Pověření 

strážníci informovali žáky o prevenci kriminality a o jejich činnosti. Dalším projektem 

v roce 2018 bylo forenzní označení jízdních kol. Podstatou tohoto projektu bylo snížit míru 

a závažnost majetkové trestné činnosti ve městě, znesnadnit páchání protiprávní činnosti, 

ochránit jízdní kola a kompenzační pomůcky občanů pomocí nového preventivního prvku. 

Forenzní značení jízdních kol bylo poskytováno zdarma v předem vymezených dnech 

a hodinách. Projekt forenzního označení jízdních kol bylo velmi pozitivně ohodnoceno občany. 

Ve sledovaném období strážníci MP Nymburk kladou na prevenci kriminality opravdu velký 

důraz. K dalším akcím či projektům patří spolupráce s dětmi ze speciálních škol a dětského 

domova, zajištění reflexních vest pro mateřské školy v Nymburce, besedy v mateřských 

školách a mnoho dalších akcí či projektů zaměřených především na mladší generaci. 

 



49 

 

5 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ A JEHO VYHODNOCENÍ 

Pro zjištění kvality práce MP Nymburk a vnímání bezpečnostní situace ve městě jeho 

obyvateli a obyvateli z blízkého okolí do 15 km bylo jako optimální prostředek zvoleno 

dotazníkové šetření. Dotazník byl vytvořen na webové stránce survio.com a šetření probíhalo 

ve dnech 9. 5. 2020 až 16. 5. 2020 na sociální síti Facebook.com, kde byl dotazník sdílen pod 

profilem Nymburského deníku, Bezpečného Nymburku a MP Nymburk. S vrchním strážníkem 

bylo dohodnuto předání výsledků dotazníkového šetření. Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno 

v prvních třech dnech. Obsah a forma dotazníku byla přizpůsobena respondentovi, aby vyplnění 

otázek zabralo co nejméně času a otázky byly jednoznačné a především uzavřené.  

Cílem dotazníku bylo zjistit od obyvatel Nymburka a obyvatel z blízkého okolí 

do 15 km (např. z Poděbrad, Kostomlat nad Labem, Bobnic a ze Chleb), jak vnímají 

bezpečnostní situaci ve městě a jaká je ve městě situace v porovnání za posledních cca pět let. 

Dotazovaní dále zodpovídali, kterých protiprávních činů se v místě jejich bydliště nejvíce 

obávají, zda jsou spokojeni s prací MP Nymburk, jestli mají s MP Nymburk nějaké osobní 

zkušenosti, jak často vídají strážníky MP Nymburk. Součástí dotazníku byly i otázky týkající 

se kamerového systému. Zda respondenti vědí o existenci kamerového systému ve městě a zda 

je zapotřebí mít ve městě zavedený kamerový systém. 

Dotazník obsahoval 12 otázek, z nichž dvě představovaly typ polouzavřené otázky, kdy byla 

odpověď rozšířena o důvod zvolené odpovědi, konkrétně u ano či ne. U jedné otázky mohl 

respondent zvolit více odpovědí, koneckonců na ostatní otázky byla možná pouze 

jedna odpověď. Na začátku dotazníku byl také obeznámen záměr dotazníkového šetření, který 

obsahoval i poděkování respondentům a dále následovaly identifikační otázky, které zjišťovaly 

informace o respondentech – pohlaví, věk a bydliště. Poté již následovaly otázky, týkající se 

bezpečnostní situace a MP v Nymburce. Samostatný dotazník je přílohou A této práce. 

5.1 Struktura respondentů 

První část dotazníku patřila identifikačním otázkám, jejichž smyslem bylo zjistit základní 

informace o respondentech dotazníkového šetření. Co se týče získání určitého počtu 

respondentů, bylo cílem získat alespoň 50 respondentů. Nakonec se ale do dotazníkového 

šetření zapojilo celkem 195 respondentů. Zjištěné výsledky byly vyhodnoceny a dále graficky 

zpracovány.  
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První identifikační otázka zjistila, v jakém zastoupení odpovídali ženy a muži. 

Z následujícího obrázku 10 je zřejmé, že dotazník vyplnilo o mnoho více žen než mužů. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 124 žen a 71 mužů. 

 

Obrázek 12 Složení respondentů dotazníkového šetření z hlediska pohlaví 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Druhá identifikační otázka měla za úkol zjistit věk respondenta. Následující 

obrázek 13 znázorňuje věkové kategorie respondentů dotazníkového šetření. Z tohoto obrázku 

je zřejmé, že nejvíce respondentů patří do věkové kategorie 15-24 let, do které spadalo 

76 respondentů. Téměř vyrovnané jsou kategorie 25-34 let a 35-44 let. Kategorie 45-54 let 

a kategorie 55-64 let jsou na stejné úrovni, a to se 21 respondenty. Nejstarší věkovou kategorii 

65 a více let zastoupilo pouhých 7 respondentů. Bohužel příčinou je pravděpodobně způsob 

zveřejnění dotazníku, jelikož k sociálním sítím starší občané většinou nemají přístup. Nejméně, 

tedy 3 respondenti, patří skupině respondentů do 15 let. To je nejspíše způsobené tím, že tato 

nejmladší věková kategorie nejeví o tuto problematiku zájem. 
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Obrázek 13 Věkové kategorie respondentů dotazníkového šetření 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Smyslem třetí a zároveň poslední identifikační otázky, bylo respondenty rozdělit 

na obyvatelé města Nymburk a blízkého okolí do 15 km. Otázka byla položena všem 

respondentům, jelikož je práce zaměřena na vnímání bezpečnosti ve městě především jeho 

obyvateli, ale i obyvateli blízkého okolí, kteří se v Nymburce velmi často pohybují. 

 

Obrázek 14 Bydliště respondentů dotazníkového šetření 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Obrázek 14 představuje složení respondentů podle svého bydliště v procentech. Z celkového 

počtu 195 osob, které se zúčastnili dotazníkového šetření, byla drtivá většina složena 

ze 123 obyvatel města Nymburk a 72 obyvatel blízkého okolí. 
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5.2 Bezpečnostní situace v Nymburce 

Druhá část dotazníkového šetření byla soustředěna na vnímání bezpečnostní situace. 

První otázka na tuto problematiku byla zaměřena na zjištění, zda se obyvatelé města Nymburk 

a obyvatelé blízkého okolí cítí v Nymburce bezpečně. Na první polouzavřenou otázku, zda se 

v Nymburce cítí bezpečně, odpovědělo „ano“ 166 dotazovaných a zbylých 29 dotazovaných 

zodpovědělo, že se v Nymburce necítí bezpečně. Toto zjištění je zároveň odpovědí 

na třetí výzkumnou otázku. U respondentů, kteří uvedli, že se v Nymburce necítí bezpečně byly 

zjišťovány důvody pocitu nebezpečí v Nymburce. Někteří respondenti z těchto dále 

dotazovaných respondentů zodpověděli více důvodů. 

 

Obrázek 15 Důvody, které podle respondentů narušují bezpečnost v Nymburce 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Podle předešlého obrázku je nejčastějším důvodem, proč se lidé v Nymburce necítí 

bezpečně, obava z výskytu romských menšin a druhým nejčastějším důvodem je podle 

odpovědí respondentů častý výskyt problémových osob. U tohoto důvodu byly společně 

ve spojitosti s výskytem problémových osob uvedeny i rizikové oblasti. Jednalo se především 

o oblasti, kde se nacházejí hospody, a tudíž i lidé pod vlivem alkoholu. Jako další nebezpečné 

části města Nymburk byly podle respondentů uvedeny ulice V Kolonii, Purkyňova ulice 

a vlakové nádraží s několika lavičkami k sezení, kde se občas nachází například lidé bez 

domova a také lidé pod vlivem alkoholu pravděpodobně z okolních hospod. Dále dotazovaní 

uvedli jako důvod, proč se ve městě necítí bezpečně, nedostatečnou činnost MP Nymburk, 

výskyt drogově závislých jedinců či distribuce drog a strach při pohybu v Nymburce 

0 5 10 15 20

ostatní

výskyt romských menšin

častý výskyt problémových osob

nedostatečná činnost strážníků

strach ve večerních hodinách

distribuce drog a drogově závislí

rizikové oblasti

3

14

9

3

4

4

4

Počet odpovědí

D
ů

v
o

d
y



53 

 

ve večerních hodinách. V nejmenší míře byly zastoupeny odpovědi označené jako ostatní, kdy 

dotazovaní uvedli, že se necítí bezpečně. Uvedli, že tato odpověď nelze odůvodnit. 

Další otázka ohledně bezpečnostní situace byla zaměřena na porovnání aktuálního stavu 

bezpečnosti se stavem bezpečnostní situace oproti během cca pěti let nazpět. Z následujícího 

obrázku je dle odpovědí respondentů možné vyčíst nejčastější odpověď, že bezpečnost ve městě 

zůstala na přibližně stejné úrovni. Druhou nejčastější odpovědí dotazovaných byla varianta 

odpovědi „bezpečnost ve městě zůstala na přibližně stejné úrovni“. Zlepšení vývoje bezpečností 

situace vnímá 38 dotazovaných. Nejméně dotazovaní uváděli, že bezpečnostní situace se 

ve městě Nymburk zhoršila. 

 

Obrázek 16 Zhodnocení vývoje bezpečnostní situace za posledních cca pět let dle respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Poslední otázkou k části dotazníku zaměřené na vnímání bezpečnostní situace patřil dotaz 

na respondenty, kterých protiprávních činů se nejvíce obávají. Jednalo se o uzavřenou otázku, 

ve které jako jediné mohli dotazovaní zvolit více odpovědí. Většina dotazovaných skutečně 

vybrala více jak jednu odpověď. Na obrázku 17 lze vidět vyhodnocení ohledně nejvíce 

obávaných protiprávních činů respondenty.  
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Obrázek 17 Vnímání protiprávných činů jako hrozby dle respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Nejpočetnější odpovědí se v této otázce stal strach z vandalismu. Tento protiprávní čin byl 

zodpovězen 100 respondenty. Jako další nejvíce obávaný protiprávný čin podle dotazovaných 

je fyzické napadení, posléze krádež v bytě či domu a značný počet respondentů také uvedl, 

že jako největší bezpečnostní hrozbu považují krádeže automobilů či věcí z automobilu. O něco 

méně obávaným protiprávným činem se stalo přepadení. Tuto variantu zvolilo 53 respondentů. 

Kapesní krádeže uvedlo 49 respondentů, sexuální obtěžování uvedlo jako největší hrozbu 

28 respondentů. Jako nejméně obávaný protiprávný čin je podle respondentů vražda, které se 

v místě jejich bydliště obává pouze 6 respondentů. 

5.3 Činnost Městské policie Nymburk 

Třetí částí dotazníkového šetření bylo zhodnocení činnosti MP Nymburk a zda mají 

respondenti osobní zkušenost se strážníky MP Nymburk. Smyslem první otázky na zhodnocení 

činnosti strážníků bylo zjistit, jak jsou občané spokojeni nebo naopak nespokojeni s prací 

strážníků MP Nymburk. Dotazovaný měly v uzavřené otázce na výběr ze čtyř možností. 

Z následujícího obrázku je zřejmé, že občané jsou s prací MP Nymburk opravdu spokojeni. 

Z celkového počtu 195 dotazovaných vyjádřilo nespokojenost pouze 46 dotazovaných. Zároveň 

jsou ale krajní možnosti velmi vyrovnané. S odpovědí „velmi spokojen/a“ se ztotožnilo 

17 respondentů, a naopak s odpovědí „velmi nespokojen/a“ 16 respondentů. 
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Obrázek 18 Spokojenost občanů s prací MP Nymburk 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Pro lepší interpretaci jsou obavy respondentů z nabízených protiprávních činů graficky 

znázorněny na předchozím obrázku. 

Pro zhodnocení činnosti MP Nymburk byli dále respondenti dotazováni, zda podle jejich 

názoru MP Nymburk dostatečně informuje občany o své činnosti. MP Nymburk 

od roku 2004 zveřejňuje každým rokem výroční zprávy o své činnosti, které jsou samozřejmě 

zveřejněni pro veřejnost a další účely na webové stránce bezpečného Nymburka. Dále na již 

zmiňované webové stránce jsou zveřejněny také aktuality městské policie, kde se občané 

mohou seznámit s nejaktuálnějšími událostmi a novinkami ohledně jejich činnosti. Dokonce, 

jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, lze aktivitu MP Nymburk sledovat na 

facebookové stránce, kde může i veřejnost přispět svou pomocí, například při ztrátách 

a nálezech apod. 

Již podle těchto dostupných informací o činnosti MP Nymburk, bylo pravděpodobné 

očekávat od dotazovaných s informovaností od městské policie spokojenost. Více jak polovina 

dotazovaných odpověděla na otázku kladným způsobem, což zároveň odpovídá 

na čtvrtou výzkumnou otázku. Následující obrázek znázorňuje vyjádření respondentů 

dotazníkového šetření ohledně míry spokojenosti s tím, jak MP Nymburk informuje občany 

o své činnosti. 
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Obrázek 19 Míra spokojenosti respondentů s informováním o činnosti MP Nymburk 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Z obrázku 19 je zřejmé, že nejpočetnější variantou se stala odpověď „spíše ano“, tedy takto 

odpovědělo 80 respondentů. Avšak pro jednoznačnou spokojenost s tím, jak jsou občané 

spokojeni s množstvím podávaných informací od MP Nymburk, se takto vyjádřilo pouze 

30 respondentů. Variantu, která vyjadřuje spíše nespokojenost, zvolilo 70 respondentů, což je 

velmi vyrovnané k variantě spíše spokojen/a. Nejméně častou odpovědí se stal rázný nesouhlas. 

Pro zhodnocení činnosti MP Nymburk byli respondenti dále dotazováni pomocí druhé 

polouzavřené otázky, zda mají nějaké osobní zkušenosti s MP Nymburk. 54 dotazovaných 

odpovědělo, že s MP Nymburk osobní zkušenost má a zbylých 141 dotazovaných zodpovědělo, 

že žádnou zkušenost s MP Nymburk nemá. U respondentů, kteří uvedli, že s MP Nymburk 

nějaké osobní zkušenosti mají, bylo dále zjišťováno, při jaké příležitosti. Dva z těchto dále 

dotazovaných respondentů uvedli více důvodů. Konkrétní zkušenosti s MP Nymburk 

od 54 respondentů je možné vidět na následujícím obrázku. 
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Obrázek 20 Konkrétní osobní zkušenosti respondentů s MP Nymburk 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Z grafického znázornění výsledků na obrázku 20 je možné vyčíst, že dále dotazovaní 

respondenti se setkali se strážníky MP Nymburk nejčastěji z důvodu špatného parkování, za což 

dostali i pokutu. Někteří dotazovaní, kteří dostali pokutu za parkování, připsali do polouzavřené 

otázky i názor, že městská policie v Nymburce příliš řeší špatné parkování a zabývají se 

především touto činností. Avšak na obhajobu strážníci městské policie musí tyto záležitosti řešit 

a je řádné, že tyto přestupky nepřehlížejí. Jako druhým nejčastějším důvodem, proč se občané 

setkali se strážníky MP Nymburk, je řešení krádeže. Především se jednalo o krádeže jízdních 

kol a v méně případech se jednalo o krádež dokladů či telefonu. Jako další nejvíce uvedený 

důvod je kontaktování MP Nymburk kvůli odchycení nebo převzetí zvířete, konkrétně 

obzvláště psů či koček. 7 dotazovaných bylo zahrnuto do kategorie „ostatní“. V této kategorii 

dotazovaní uváděli různé odpovědi. Jednalo se o nalezení injekční stříkačky na veřejném 

prostranství, jednání na městském úřadě, forenzního označení jízdního kola do evidence 

jízdních kol, setkání se strážníky MP Nymburk při zásahu u zraněného jedince, vloupání, řešení 

autonehody a řešení ohledně problémových osob. K dalším konkrétním zkušenostem 

s MP Nymburk respondentů byla uvedena potřeba pomoci, spolupráce s MP Nymburk, rušení 

nočního klidu a předání ztrát a nálezů. 

Poslední otázka zaměřená na zhodnocení činnosti MP Nymburk měla dle respondentů 

posoudit pochůzkovou činnost strážníků městské policie v Nymburce. Tato uzavřená otázka 

zjišťovala, jak často dotazovaní vídají strážníky MP Nymburk ve službě, kde mohli dotazovaní 

vybrat jednu ze šesti odpovědí. 
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Z obrázku 21 je možné zjistit, že nejvíce respondentů, tedy 66 respondentů, vídá strážníky 

MP Nymburk vícekrát do týdne. Druhou nejčastější odpovědí od dotazovaných byla skutečnost, 

že strážníky MP Nymburk vídají jednou za týden, kde tuto variantu zvolilo jen 

o 1 % méně respondentů než u předchozí varianty, tedy 64 respondentů. 37 respondentů 

uvedlo, že strážníky městské policie v Nymburce vídají jednou za měsíc. Nicméně 

14 respondentů vídá strážníky MP Nymburk méně jak jednou za měsíc. Zde je již důležité 

zmínit, že se jednalo jak o respondenty z Nymburka, tak i o obyvatele z blízkého okolí 

do 15 km. Za nedostatečnou pochůzkovou činnost strážníků by bylo možné považovat 

především variantu, říkající skutečnost, že strážníky občané nevídají vůbec, což je však velmi 

spekulativní. S touto odpovědí se ztotožnilo rovněž pouze 14 respondentů a je zde velmi 

zavádějící, že toto procento respondentů bylo převážně z blízkého okolí do 15 km od města 

Nymburk. U obyvatel z blízkého okolí bylo i předpokládáno, že strážníky MP Nymburk 

nemohou tolik vídat. 

 

Obrázek 21 Četnost pochůzkové činnosti strážníků MP Nymburk dle respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

5.4 Kamerový systém 

Jelikož je ve městě Nymburk nainstalován kamerový systém, poslední část dotazníkového 

šetření se pomocí dvou otázek věnovala i této skutečnosti. V první řadě bylo zjišťováno, zda 

respondenti vnímají zavedení kamerového systému jako potřebnou záležitost. Vyhodnocení je 

možné vidět na následujícím obrázku, kdy pouhých 8 respondentů ze všech dotazovaných 
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odpovědělo, že nepovažují mít zavedený kamerový systém za potřebné. Drtivá většina 

odpověděla kladně. Tedy 183 dotazovaných, s potřebou kamerového systému souhlasilo. 

 

Obrázek 22 Potřeba městského kamerového systému dle respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Cílem poslední otázky dotazníkového šetření bylo zjistit, zda respondenti vědí o existenci 

kamerového systému ve městě Nymburk, který je nedílnou součástí MP Nymburk. 

 

Obrázek 23 Povědomí respondentů o existenci městského kamerového systému v Nymburce 

Zdroj: vlastní zpracování z výsledku dotazníkového šetření 

Z předchozího grafického znázornění vyplývá, že kladně odpovědělo celkem 

165 respondentů. O existenci městského kamerového systému v Nymburce nevědělo pouze 

30 respondentů ze všech dotazovaných. 
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5.5 Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření 

Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 195 občanů, kteří projevili značný zájem o tuto 

problematiku a dotazníkové šetření se tak díky respondentům mohlo uskutečnit. Výsledek 

dotazníku je vyhodnocen převážně jako pozitivní. 

Za pozitivní vyhodnocení dotazníku značí zejména skutečnost, že obyvatelé města Nymburk 

a ostatního okolí se ve městě Nymburk cítí převážně bezpečně. Pouhých 15 % ze všech 

dotazovaných zodpovědělo, že se v Nymburce bezpečně necítí. Nejčastějšími důvody pro pocit 

nebezpečí se stal strach z výskytu romských menšin a častého výskytu problémových osob. 

Strážníci MP Nymburk a PČR v Nymburce o existenci problémových jedinců samozřejmě ví 

a snaží se o největší množnou míru chránění veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku 

a také předcházet TČ. Touto cestou byly pomocí respondentů rozpoznány i některé nebezpečné 

oblasti v části města. Nejrizikovější místa jsou však již snímána kamerovým systémem, 

avšak stále se nabízí myšlenka rozšíření kamerového systému či častější pochůzky strážníků. 

Tyto navrhovaná opatření by mohla vést k celkovému zvýšení bezpečnosti ve městě a lepší 

podvědomí o MP Nymburk. Avšak o existenci kamerového systému ve městě ví 85 % ze všech 

respondentů. 

Osobní zkušenost s prací MP Nymburk mělo pouze 28 % respondentů. Nejčastější 

příležitostí osobní zkušenosti se strážníky MP Nymburk byly získané pokuty za špatné 

parkování a dále řešení krádeže. U některých uvedených odpovědí respondentů byl uveden 

i zdvořilý přístup strážníků MP v Nymburce. Ohledně spokojenosti občanů s množstvím 

podávaných informací od MP Nymburk se většina vyjádřila opět pozitivně. 

I přes pozitivní zpětné vazby existuje i jisté množství respondentů, kteří s prací městské 

policie v Nymburce spokojeni nejsou, jelikož u otázky, zda jsou občané spokojeni s prací 

MP Nymburk uvedlo 49 respondentů nespokojenost. Četnost pochůzkové činnosti strážníků 

MP Nymburk se dle pouhých 14 % respondentů lze označit za nedostatečnou, jelikož 

zodpověděli, že strážníky vídají méně než jednou za měsíc či dokonce nikoliv. I z těchto důvodů 

lze navrhnout zvážení zintenzivnění pochůzek strážníků policie.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na přiblížení bezpečnostní situace ve městě Nymburk 

a činnosti obecní policie, konkrétně činnosti Městské policie Nymburk, včetně prospěchu 

k bezpečnosti ve městě. 

Bezpečnost jednotlivce je velmi důležitá, jelikož bezpečnost státu je založena na principu 

zajištění bezpečnosti zejména jednotlivce, společnosti a zabezpečení její funkce. Jednou 

z nejčastějších definicí pro bezpečnost je tvrzení, že se jedná o stav, kdy jsou na co nejnižší 

možnou míru eliminovány hrozby pro objekt společně s jeho zájmy. V ČR zajištují bezpečnost 

zejména ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby, ale 

primární zodpovědnost náleží Vládě ČR. Obecně lze bezpečnost rozdělit na vnitřní a vnější, 

kdy vnější bezpečnost představují hrozby, které mají svůj původ vně objektu. U vnitřní 

bezpečnosti se naopak jedná o hrozby vzešlé a působící zevnitř. 

Pojem veřejný pořádek patří do skupiny neurčitých právních pojmů. Obecně lze však 

konstatovat, že se jedná o jakýsi souhrn pravidel či zásad chování na veřejnosti a o určité 

zásady, na kterých společnost trvá. Veřejný pořádek zajišťuje nejen stát, státní orgány 

a instituce, ale i jiné subjekty. Základními subjekty veřejného pořádku jsou MV ČR, 

Policie ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby. Zajištění veřejného pořádku 

je důležité z důvodu zabezpečení klidného a bezporuchového chodu společnosti. 

Problematika obecní policie je uvedena v řadě zákonů. Avšak tato problematika je upravena 

primárně zákonem o obecní policii z roku 1991, dále zákonem o obcích z roku 2000 a také 

zákoníkem práce. Výchozím úkolem obecní policie je zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Mezi další úkoly obecní policie patří například 

přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dozírat na dodržování pravidel občanského 

soužití, odhalovat a projednávat přestupky a jiné správní delikty. 

Již od roku 2000 má obecní zastupitelstvo oprávnění zřizovat obecní policii k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku. Do té doby pověřovalo obecní zastupitelstvo k úkolům 

týkajících se zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku své pracovníky obecního 

úřadu.  Prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obecní zastupitelstvo dobrovolně zřizuje 

a zrušuje obecní policii. Ta je z tohoto důvodu orgánem obce. 

Dále byla ve třetí kapitole přiblížena charakteristika města Nymburk, které je obcí 

s rozšířenou působností. Město Nymburk se nachází ve Středočeském kraji na Polabské nížině 
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a v roce 2018 mělo přibližně 15 000 obyvatel, ale každým rokem nepatrně počet obyvatel 

stoupá. Nezaměstnanost v Nymburce patří k průměrným hodnotám v ČR. 

V Nymburce je velké zastoupení sociální infrastruktury, a to zejména co se týče rozsáhlého 

sportovního využití a rozšířené sítě zdravotnických zařízení. Na území města Nymburk je 

i rozsáhlé zastoupení vzdělávání. Nachází se zde všechny stupně vzdělávání, krom 

vysokoškolského.  Pro občany města je také důležité kulturní středisko, které plní svou funkci 

na dobré úrovni. 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit činnost Městské policie Nymburk za období let 

2009 až 2018. Z desetileté analýzy ohledně činnosti městské policie v Nymburce, která je 

součástí čtvrté kapitoly, vyplynulo, že jednou z nejčastějších činností strážníků Městské policie 

Nymburk je projednávání přestupků, jedná se především o přestupky charakteru z dopravní 

oblasti. Za sledované období se počet projednaných přestupků pohybuje 

v rozmezí 2 000 až 2 400, s výjimkou dvou let, kdy počet projednaných přestupků se 

pohyboval přibližně okolo počtu 1 500, což představuje odpověď na první položenou 

výzkumnou otázku. 

V návaznosti na provedenou analýzu byla položena i druhá výzkumná otázka, týkající se 

výše uložených finančních prostředků v blokových pokutách. Za sledované období došlo 

k dosažení nevyšší částky v roce 2011, a to ve výši 279 300 Kč, naopak nejnižší částka byla 

dosažena v roce 2018, kdy se jednalo o 118 200 Kč. Tyto krajní hodnoty odpovídají i počtu 

projednaných přestupků. 

Poslední kapitola této práce pojednává o provedeném dotazníkovém šetření a o jeho 

vyhodnocení, kterého se zúčastnilo celkem 195 občanů. Toto dotazníkové šetření zaměřené 

na vnímání bezpečnostní situace a činnosti vykonávané městskou policií v Nymburce obyvateli 

města Nymburk a blízkého okolí, bude sloužit i jako zpětná vazba pro Městskou policii 

Nymburk. Po identifikačních otázkách na respondenta následovala druhá část dotazníkového 

šetření, která byla zaměřena na vnímání bezpečnostní situace ve městě. Z této části vyplynula 

skutečnost, že ve městě Nymburk se 85 % dotazovaných občanů cítí bezpečně, což je zároveň 

odpověď i na třetí položenou výzkumnou otázku. Zbylých 15 % občanů bylo dále dotazováno, 

proč se ve městě necítí bezpečně. Nejčastějšími důvody pro pocit nebezpečí respondentů se 

staly strach z výskytu romských menšin a strach z výskytu problémových osob. Dotazovaní 

občané také zhodnotili vývoj bezpečnostní situace ve městě za posledních pět let, kdy drtivá 

většina ohodnotila bezpečnost jako na přibližně stejné úrovni. Občané uváděli i konkrétní 
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protiprávní činy, kterých se nejvíce obávají. Nejvíce občanů se ztotožnilo se strachem 

z vandalismu, poté s fyzickým napadením a na třetím místě se umístil strach z krádeže v bytě 

či domě. 

Třetí část dotazníkového šetření byla zaměřena na zhodnocení činnosti Městské policie 

Nymburk. Z této části dotazníku vyplynulo, že občané jsou s prací Městské policie Nymburk 

opravdu spokojeni, jelikož nespokojenost z celkového počtu dotazovaných uvedlo 

pouze 46 občanů. Občané v dotazníkovém šetření také hodnotili, jestli 

Městská policie Nymburk dostatečně informuje občany o své činnosti. Zde je odpověď 

na poslední výzkumnou otázku. Již podle širokého spektra dostupných informací o činnosti 

Městské policie Nymburk pro veřejnost bylo očekávané, že občané budou s množstvím 

informací o činnosti Městské policie spokojeni. Toto očekávání se naplnilo, jelikož více jak 

polovina dotazovaných odpověděla na otázku kladným způsobem. Osobní zkušenost s prací 

městské policie v Nymburce mělo pouze 28 % dotazovaných občanů a nejčastěji se jednalo 

o řešení obdržené blokové pokuty za špatné parkování a řešení krádeže. Nejvíce občanů vídá 

nymburské strážníky městské policie při pochůzkové činnosti vícekrát do týdne. Poslední část 

dotazníkového šetření byla zaměřena na městský kamerový systém, jelikož významnou 

součástí práce Městské policie Nymburk je zavedený městský kamerový systém. O tomto 

kamerovém systému ví 85 % dotazovaných občanů. 
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