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ANOTACE 
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pořádku ve vybraných městech kraje. Cílem diplomové práce je posoudit využití a zhodnotit 

fungování (činnost, hospodaření, personální záležitosti) městské policie na území 

Královéhradeckého kraje. 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá charakteristikou městských policií v Královéhradeckém kraji. 

Práce se věnuje nejen bezpečnosti jako takové, ale také rozdělení bezpečnosti na vnitřní  

a vnější, včetně jejich bližších charakteristik. Česká republika rozlišuje tři kategorie zájmů 

z hlediska důležitosti na životní, strategické a další významné zájmy. Nejdůležitějším zájmem 

ČR je zajištění suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti včetně zachování všech 

náležitostí demokratického právního státu se zárukou a ochranou základních lidských práv  

a svobod obyvatel. Mezi strategické zájmy patří bezpečnost a stabilita zejména 

v severoatlantickém prostoru, zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN, 

podpora demokracie a základních svobod a principů právního státu, ale také zajištění vnitřní 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Plnění strategických zájmů napomáhá k ochraně 

životních zájmů. Mezi další významné zájmy patří snižování kriminality s důrazem  

na hospodářskou kriminalitu, organizovaný zločin, informační kriminalitu či boj s korupcí, 

vytváření podmínek pro tolerantní občanskou společnost, potlačování extremismu, ale také 

zvyšování veřejné informovanosti a aktivního podílu občanů na zajištění bezpečnosti. Účelem 

zajištění těchto zájmů je přispět k zajištění životních a strategických zájmů a zvyšovat 

odolnost společnosti vůči bezpečnostním hrozbám. 

K zajištění bezpečnostních zájmů Česká republika vytváří a rozvijí komplexní 

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

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

systému ČR tvoří Prezident České republiky, který je vrchním velitelem ozbrojených sil, 

Parlament ČR, Vláda ČR, Bezpečnostní rada státu, ústřední správní úřady, krajské a obecní 

úřady a jejich výkonné orgány krizového řízení a právnické a fyzické osoby. Vedle 

institucionálních prvků bezpečnostního systému ČR zajišťují bezpečnost také ozbrojené síly, 

ozbrojené bezpečnostní složky, zpravodajské služby či záchranné sbory.  

Nejdůležitější součástí krizového řízení České republiky je integrovaný záchranný systém. 

Jedná se o právně vymezený, otevřený systém koordinace a spolupráce zákonem stanovených 

složek určených k přípravě na vznik mimořádných událostí a k provádění preventivních, 

záchranných, likvidačních a obnovovacích prací. Mezi základní složky IZS patří Hasičský 

záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, 

zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Mezi ostatní složky IZS patří Armáda ČR, 

Vězeňská služba, Bezpečnostní a informační služba a další, mimo jiné také obecní policie. 
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Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a ruší obecní zastupitelstvo skrze obecně 

závaznou vyhlášku. Jedná se o fakultativní záležitost, kdy obec nemá povinnost obecní policii 

zřídit. A v případě zřízení ji může opět zrušit formou obecně závazné vyhlášky. Mezi hlavní 

úkoly obecní policie patří zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci 

působnosti obce a plnění další úkolů, které stanovuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

nebo zvláštní zákon. Tento zákon také stanovuje rozsah spolupráce s Policií České republiky, 

státními orgány a orgány územních samosprávných celků.  

Zřídí-li obecní policii obec, jedná se o policii obecní. Je-li zřizovatelem město nebo 

městys, nazývá se policií městskou. Zaměstnanci městské policie jsou buď strážníci 

(zaměstnanci, kteří získali osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky z odborné 

způsobilosti), čekatelé (kteří osvědčení zatím nezískali) nebo ostatní zaměstnanci. Všechny tři 

typy zaměstnanců jsou v pracovněprávním vztahu k obci. Strážníkem se může stát občan 

České republiky, který je bezúhonný, spolehlivý, plnoletý, zdravotně způsobilý, dosáhl 

alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a získal osvědčení o splnění stanovených 

odborných předpokladů, které jej opravňuje, dle zákona o obecní policii, vykonávat 

povinnosti a oprávnění. 

Cílem diplomové práce je posoudit využití a zhodnotit fungování (činnost, 

hospodaření, personální záležitosti) městské policie na území Královéhradeckého kraje. 

V návaznosti na stanovený cíl práce byly formulovány tyto výzkumné otázky: 

1) Ve kterém okrese Královéhradeckého kraje je zřízeno nejvíce městských policií? 

2) Je v Královéhradeckém kraji městys se zřízenou městskou policií? 

3) Která ze sledovaných městských policií dává nejvyšší průměrné pokuty? 

4) Která městská policie řeší nejvíce přestupků v přepočtu na jednoho strážníka? 
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1 BEZPEČNOST 

Bezpečnost je důležitý pojem české bezpečnostní strategie, který je používán v obecné 

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

přírodovědných (ekologie, medicína) i technických (informatika, strojírenství).  

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

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

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

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

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

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

ve vazbě na jednotlivce a jeho možné ohrožení svou nedbalostí. Výraz „security“ je pojmem 

obsáhlejším a je používán v bezpečnostních studiích.  

Ve vědeckých textech a slovnících vycházejí definice pojmu bezpečnost z jeho obecného 

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

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

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

z pojmu „sine-cura“ neboli „bez starosti“. Bezpečnost tedy lze vnímat jako stav všeobecné 

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

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

a nasměrování pokusů ke snížení rizik. (Langr, 2017) 

Podle Vidrikové (2017) je význam slova bezpečnost prezentován v různých profesích 

z různých hledisek. Politici, právníci, ekonomové, ekologové, vojáci, sociologové – tito 

všichni interpretují význam bezpečnosti odlišně. Na nejobecnější úrovni lze bezpečnost 

chápat jako relativní neexistenci hrozby.  

 Termín bezpečnost se vysvětluje také takto: 

• stát, ve kterém se daný subjekt (občan, obyvatelstvo) necítí ohrožen z hlediska své 

existence, svých zájmů a hodnot.  

• souhrn opatření na ochranu vnitřní bezpečnosti a pořádku ve státě, ochranu 

lidských práv a svobod občanů před kriminalitou, terorismem, organizovaným 

násilím atd., za účelem zachování demokratických základů států, územní 

celistvosti a nedotknutelnosti hranic. 
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Bezpečnost státu je popisována vnějšími a vnitřními podmínkami, které vedou k zajištění 

svrchovanosti a územní celistvosti státu, ochraně jeho demokratických základů, života  

a zdraví jeho obyvatel a majetkových hodnot nacházejících se na jeho území.  

K celkovému naplnění myšlenky bezpečného státu patří souhrn politických, 

vojenskopolitických, sociálních, ekonomických, ekologických a legislativně právních 

opatření, které jsou přijímány orgány státní správy a samosprávy určenými právnickými  

a fyzickými osobami. Všechna tato opatření směřují k zabezpečení obrany státu, bezpečnosti 

občanů a jejich ochraně vůči všem druhům násilí, k udržení vnitřního pořádku, funkčnosti 

společenského zřízení, zachování občanských práv a svobod. (Horák, 2011) 

1.1 Vnitřní bezpečnost 

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

Vnitřní bezpečnost je výsledkem politiky, která zajišťuje mírové soužití spoluobčanů  

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

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

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

účinně chránit občany a občanskou svobodu.  

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

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

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

Cílem je na jedné straně obrana před hrozbami pro jednotlivé občany, na druhé straně pak 

zajištění politického, sociálního a hospodářského řádu. Na vnitřní bezpečnosti se podílejí 

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

Ministerstvo vnitra, parlamentní instituce (výbory vnitřní bezpečnosti, kontrolní orgány 

tajných služeb), politické strany i organizované zájmové skupiny. 

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

i vymezením úkolů Policie České republiky v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České 

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

vnitřního pořádku a bezpečnosti. (Langr, 2017) 

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

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

zevnitř a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně 
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vybaven a k ní ochoten. Hrozby demokratickému národnímu státu a i jeho opatření proti nim 

se přitom týkají ohrožování demokratického politického systému od extremistů, sociálního 

systému od masové kriminality, hospodářství od korupce a ekonomického kriminality  

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

(Zeman, 2002, s. 24)  

1.2 Vnější bezpečnost 

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

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

zevnější, a to buď jako vyskytující se venku, na povrchu něčeho nebo přicházející zvenku či 

působící pouze navenek. V tomto smyslu je vnější bezpečnost vymezena ve vztahu k vnějším 

hrozbám a k ochraně před nimi. V politologii, mezinárodních vztazích a bezpečnostních 

studiích je takovýmto objektem zejména národní stát, může se však jednat i o mezinárodní či 

nadnárodní organizaci. 

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

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

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

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

se vzájemnými akty důvěry zmírňovat napětí mezi sebou. Přestože vojenská hrozba pro 

národní státy zcela nepominula, objevilo se několik dalších faktorů, schopných ohrozit vnější 

bezpečnost státu i nevojenskými prostředky. V rámci vnější bezpečnostní politiky tak přibyla 

sféra ekonomické bezpečnosti (provázání ekonomik mezi jednotlivými státy, vybudování 

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

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

katastrof či uprchlické vlny, které nepřímo ohrožují vnější bezpečnost národního státu. Hovoří 

se také o mezinárodní vnitřní bezpečnosti, protože tradiční aktéři ohrožující bezpečnost uvnitř 

státu (např. zločinecké organizace) nabyly mezinárodní rozměr svým složením i rozsahem 

působnosti. Vnější a vnitřní bezpečnost jsou vzájemně provázány. (Langr, 2017) 

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

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

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

(Zeman, 2002, s. 27)  
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1.3   Bezpečnostní zájmy České republiky 

Česká republika rozlišuje své bezpečnostní zájmy do kategorií dle důležitosti. 

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

zájmy. 

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

a politické nezávislosti včetně zachování všech náležitostí demokratického právního státu  

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

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

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

zájmy slouží k zajištění společenského rozvoje a prosperity ČR.  

 Mezi strategické zájmy ČR patří: 

• bezpečnost a stabilita, především v euroatlantickém prostoru, 

• prevence a zvládání místních a regionálních konfliktů a zmírňování jejich 

následků, 

• zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN, 

• podpora demokracie, základních svobod a principů právního státu, 

• zajištění kybernetické bezpečnosti a obrany ČR, 

• zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 

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

a strategických zájmů a zvyšovat odolnost společnosti vůči bezpečnostním hrozbám. 

 Další významné zájmy jsou zejména: 

• snižování kriminality s důrazem na hospodářskou kriminalitu, organizovaný zločin, 

informační kriminalitu, boj s korupcí, 

• posilování zpravodajské ochrany ČR, 

• vytváření podmínek pro tolerantní občanskou společnost, potlačování extremismu 

a jeho příčin, 

• rozvoj občanských sdružení a nevládních organizací působících v oblasti 

bezpečnosti, 



17 

 

• zvyšování veřejné informovanosti a aktivního podílu občanů na zajištění 

bezpečnosti, 

• ochrana životního prostředí. (Langr, 2017)  

1.4    Bezpečnostní systém České republiky 

K zajištění bezpečnostních zájmů Česká republika vytváří a rozvijí komplexní 

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

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

systému ČR je řízení spolupráce činnosti jednotlivých složek, zajišťujících ochranu 

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

k tomu určeny, také státní orgány, orgány územní samosprávy a fyzické i právnické osoby. 

(Langr, 2017) 

Základní prvky bezpečnostního systému ČR: 

• Prezident; 

o je vrchní velitel ozbrojených sil, 

o má zvláštní postavení k Bezpečnostní radě státu, vyplývající z ústavy  

a zákonů, 

• Parlament ČR; 

o schvaluje zákony týkající se bezpečnosti ČR, 

o rozhoduje o vyhlášení stavu ohrožení státu, válečného stavu a o účasti ČR 

v obranných systémech mezinárodních organizací, 

• Vláda ČR; 

o uskutečňuje bezpečnostní politiku státu, 

o je oprávněna vyhlašovat nouzový stav, 

o odpovídá za zřízení a funkčnost bezpečnostního systému, 

• Bezpečnostní rada státu; 

o je pracovním orgánem vlády v oblasti bezpečnosti, koordinuje  

a vyhodnocuje tuto problematiku a připravuje vládě návrhy opatření 

k jejímu zajišťování, 
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o spolupracuje s bezpečnostními radami krajů, 

o má 4 stálé výbory – obranné plánování, civilní nouzové plánování, 

zpravodajskou službu, koordinaci zahraniční politiky, 

• Ústřední správní úřady; 

o zřizují pracovní orgány pro řešení krizových situací – Krizové štáby, 

• Krajské a obecní úřady a jejich výkonné orgány krizového řízení 

o zřizují koordinační orgány pro přípravu na krizové situace Bezpečnostní 

rady, 

• Právnické a fyzické osoby. 

Bezpečnost dále zajišťují: 

• ozbrojené síly, 

• ozbrojené bezpečnostní složky, 

• zpravodajské služby, 

• záchranné sbory, 

• záchranné služby, 

• havarijní služby. (Rektořík, 2004) 

Bezpečnostní systém funguje nejen jako nástroj pro účinné zvládání krizových situací 

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

a jejich včasné odhalení. 

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

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

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

situaci v ČR i ve světě. (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2015)  

1.5   Integrovaný záchranný systém (IZS) 

Integrovaný záchranný systém v současné podobě představuje právně vymezený, otevřený 

systém koordinace a spolupráce zákonem stanovených složek určených k přípravě na vznik 

mimořádných událostí a k provádění preventivních, záchranných, likvidačních  

a obnovovacích prací. Jedná se o nejdůležitější součást krizového řízení České republiky. 



19 

 

Vytvoření integrovaného záchranného systému má za cíl jednak snahu o propojení řídících, 

koordinačních a výkonných funkcí při řešení mimořádných událostí a také vymezení systému 

do postavení, které odpovídá jeho úkolům, jež jsou stanoveny v zákoně. Integrovaný 

záchranný systém je hlavním realizačním nástrojem pro řešení MU, kterými se rozumí 

škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy ale také havárie, 

které mohou ohrozit život, zdraví, majetek či životní prostředí a jsou nutné řešit záchrannými 

a likvidačními pracemi. 

Základ integrace systému spočívá ve spojení lidských a materiálních zdrojů a právních 

ustanoveních, především za účelem organizace a záchranných a likvidačních prací s cílem 

jejich co nejúčinnějšího a nejhospodárnějšího využití. 

Integrovaný záchranný systém tedy není organizace v podobě existující instituce, nýbrž 

systém s jasnými pravidly spolupráce, i když určité orgány, které zajišťují spolupráci, má  

a mít musí. (Zeman, 2007) 

Integrovaný záchranný systém je zřízen zákonem č. 239/200, Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2000 Sb. pro 

případy společného postupu různých subjektů při provádění záchranných a likvidačních prací 

při mimořádných událostech. Kromě toho činnost IZS zahrnuje také provádění prevence  

a obnovovacích prací. 

Připravenost systému spočívá zejména v odborné připravenosti složek IZS a stálých 

orgánů pro koordinaci činností IZS, v přijímání a vyhodnocování informací o hrozící nebo 

vzniklé mimořádné události, ve varování obyvatelstva a obeznámení dotčených orgánů  

a organizací. 

Prevencí se rozumí činnosti a opatření materiálního, organizačního, vzdělávacího  

a plánovacího charakteru, jejichž cílem je ideálně předejít vzniku MU a v případech, kdy 

nelze MU předejít, maximálně snížit její dopady. Na provádění prevence se podílejí 

podnikající fyzické a právnické osoby na základě povinností, které jim stanovuje zákon 

vlastními zdroji. 

Preventivní práce provádějí také orgány veřejné správy v rámci své působnosti s využitím 

prostředků, které získávají z rozpočtových prostředků případně mohou využít prostředky 

veřejných zdrojů. Prevence je realizována před vznikem MU.  

Záchranné práce jsou činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých MU, především ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 
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životního prostředí a k přerušení jejich příčin. Provádění záchranných prací spočívá primárně 

na jednotkách požární ochrany a zdravotnické záchranné služby, které vytváří přiměřené 

bezpečnostní podmínky pro příslušníky zasahujících složek IZS. 

Likvidačními pracemi se rozumí činnosti k odstranění následků způsobených MU. Mohou 

probíhat zároveň se záchrannými pracemi. Za ukončení záchranných prací a počátek prací 

likvidačních je považován stav, kdy byla odvrácena bezprostřední rizika vzniklá v souvislosti 

se vznikem MU, poraněným osobám byla poskytnuta lékařská péče, zvířatům veterinární péče 

a byly odstraněny příčiny vzniku MU. 

 Obnovovací práce spočívají v revitalizaci životního prostředí, únosné obnově 

společenského života a materiálních hodnot. Na rozdíl od záchranných a likvidačních prací 

nemají charakter bezprostředního opatření. Tyto práce mohou být zahájeny až velitel zásahu 

ukončí zásah složek IZS. (Zeman, 2007) 

Koordinace záchranných a likvidačních prací je realizována na více úrovních. V místech, 

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

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

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

příslušné úrovně veřejné správy má právo koordinace záchranných a likvidačních prací 

starosta obce s rozšířenou působností, hejtman kraje nebo Ministerstvo vnitra  

(Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky). (Langr, 2017)  

1.5.1      Základní složky IZS  

Složky IZS se dělí na základní a ostatní. Základní složky IZS zajišťují neustálou 

pohotovost pro příjem oznámení o vzniku MU, následné vyhodnocení a neodkladný zásah 

v místě MU. Za tímto účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území ČR. Jsou 

schopné zasahovat rychle a nepřetržitě a mají působnost na celém území státu.  

(Balabán, 2010)  

Mezi základní složky integrovaného záchranné systému patří Hasičský záchranný sbor 

České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. 

(Zákon č. 239/2000 Sb.) 
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Hasičský záchranný sbor ČR 

Základním posláním HZS ČR je ochrana života a zdraví obyvatel a majetek před požáry  

a poskytování účinné pomoci při MU. Hasičských záchranný sbor České republiky je tvořen 

Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, které je součástí ministerstva vnitra  

a hasičskými sbory jednotlivých krajů. Do organizační struktury GŘ HZS, která zabezpečuje 

činnosti IZS, patří oddělení IZS a oddělení operačního a informačního střediska, které kromě 

jiných aktivit zabezpečuje především činnost ústředního operačního a informačního střediska.  

Organizační struktury Hasičského záchranného systému kraje zabezpečující činnost IZS 

tvoří oddělení IZS a řízení jednotek požární ochrany a krajské operační a informační 

středisko. Hasičských záchranný sbor kraje zřizuje stanice HZS na území jednotlivých krajů. 

V kraji Plzeňském, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském jsou součástí stanice 

čtyři specializované chemické laboratoře a jedna specializovaná chemická laboratoř na 

Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, jejichž činnost je zaměřena na analýzu 

vysoce nebezpečných chemických a radioaktivních látek. (Zeman, 2007) 

Hasičských záchranný sbor České republiky je páteří a hlavním koordinátorem IZS. 

V případě krizového stavu nebo mimořádné události slučuje veškeré záchranné složky  

a zabezpečuje koordinovaný postup při provádění záchranných a likvidačních prací. Při plnění 

úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, 

orgány samosprávy, fyzickými i právnickými osobami, neziskovými organizacemi  

a sdruženími občanů. (Mišúr, 2007) 

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje  

Z hlediska plošného pokrytí se jednotky požární ochrany (JPO) v souladu s přílohou 

k zákonu č. 133,1895 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, dělí  

do šesti kategorií, které jsou označovány římskými číslicemi I-VI. Do první skupiny, jsou 

zařazeny jednotky I až III. Jedná se o jednotky s územní působností zasahující i mimo území 

svého zřizovatele: 

• JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla  

do 20 minut jízdy z místa dislokace, 

• JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

jako své hlavní nebo vedlejší zaměstnání, s územní působností zpravidla  

do 10 minut jízdy z místa dislokace, 
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• JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů s členy, kteří vykonávají službu 

v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut 

jízdy z místa dislokace. 

Do druhé skupiny jsou zařazeny jednotky s místní působností zasahující na území svého 

zřizovatele: 

• JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku, 

• JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

v jednotce požární ochrany dobrovolně, 

• JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

Po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj 

územní obvod. (Balabán, 2010) 

Jednotky požární ochrany jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje, čímž se rozumí 

rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje. Hasičských záchranný sbor kraje po 

dohodě se zřizovateli jednotek požární ochrany určí, které z nich budou plošné krytí 

zabezpečovat, stanoví jejich úroveň, předurčenost k záchranným pracím a určí jednotky, které 

budou zajištovat záchranné a likvidační práce v rámci IZS. (Zeman, 2007) 

 Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnickou záchrannou službu tvoří čtrnáct územních středisek ZZS, které pokrývají 

území všech krajů včetně hlavního města Prahy. Součástí územních středisek jsou také 

okresní střediska ZZS. Na rozdíl od ostatních složek IZS není organizační struktura ZZS 

jednotná a její řízení není centrální. Ve spolupráci s HZSK a informačními a operačními 

středisky IZS nepřetržitě zabezpečuje, organizuje a řídí zejména: 

• příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a výběr nejvhodnějšího 

způsobu poskytování přednemocniční akutní péče, 

• poskytování nebo zajištění přednemocniční akutní péče v místě vzniku úrazu nebo 

při přepravě postiženého a při jeho předávání zdravotnickému zařízení 

způsobilému k poskytnutí zdravotní péče, 

• přednemocniční akutní péči při likvidaci zdravotních následků početných neštěstí 

a katastrof, 

• spolupráci s praktickými a žurnálními lékaři a s lékařskou službou první pomoci, 
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• rychlou přepravu odborníků do zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují 

k zabezpečení akutní péče. (Zeman, 2007) 

Až do roku 2011 byl systém ZZS organizován tak, aby jeho prvky mohly poskytnou 

pomoc přímo na místě do 15 minut. V roce 2011 vešel v platnost zákon č. 374/2011 Sb.,  

o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, který přinesl mimo jiné 

změnu dojezdového času z 15 minut na 20 minut. (Zákon č. 374/2011 Sb.) 

Specifickou složkou krajského střediska je letecká záchranná služba, která je určena 

k rychlému poskytnutí přednemocniční akutní péče a přepravy postiženého do nejbližšího 

vhodného zdravotnického zařízení. Skupinu letecké záchranné služby vybavená vrtulníkem 

tvoří letecká obsluha, lékař a záchranář. Jejím provozovatelem je většina územních středisek 

ZZS. 

Zdravotnickou záchrannou službu tvoří jak příspěvkové organizace, tak i soukromé 

organizace. Postavení a úkoly jednotlivých prvků ZZS upravuje vyhláška Ministerstva vnitra. 

(Zeman, 2007) 

Policie ČR 

Policie ČR je podle zákona č. 273/2008 Sb. ozbrojený bezpečnostní sbor ČR, jenž plní 

úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem, které 

jsou stanoveny právními předpisy. (Zákon č. 273/2008 Sb.) Policie ČR zejména chrání 

bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a činí opatření 

k jeho obnovení, byl-li pořádek narušen, vede boj proti terorismu, odhaluje trestné činy  

a zjišťuje jejich pachatelé a vyšetřuje trestné činy. Policie ČR také zajišťuje ochranu hranic ve 

vymezeném rozsahu, ochranu ústavních činitelů ČR a bezpečnost jiných chráněných osob, 

ochranu zastupitelských úřadů a sídelních objektů Parlamentu ČR, Prezidenta ČR, Ústavního 

soudu, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a dalších objektů, které mají 

zvláštní význam pro vnitřní pořádek a bezpečnost. Policie také dohlíží na bezpečnost  

a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, odhaluje a projednává přestupky. 

Ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR provádí úkony, které souvisí s bezprostředním 

pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. 

(Mišúr, 2007) 

Policie České republiky je představitelem výkonného orgánu státní moci v oblasti 

bezpečnosti občanů, ochrany majetku a veřejného pořádku.  Je tvořena Policejním prezidiem 

ČR, útvary s působností na celém území ČR a útvary s územně vymezenou působností. Je 
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podřízena MV. V PČR působí služba pořádkové policie, služba kriminální policie, služba 

dopravní policie, ochranná služba, služba správních činností, služba policie pro odhalování 

korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, služba pohraniční a cizinecké policie, služba 

rychlého nasazení, služba železniční policie a letecká služba. V čele každé zmíněné služby je 

její ředitel. V čele celé PČR stojí Policejní prezidium s Policejním prezidentem ČR.  

V rámci IZS plní PČR úkoly, které jsou spojené především s uzavřením prostoru 

ohroženého, resp. postiženého mimořádnou událostí, s organizací regulace, popřípadě 

odklonění dopravy, zajišťováním veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany majetku. Letecká 

služba PČR slouží, kromě jiného pro zásahové týmy PČR a zdravotnické týmy, leteckou 

pátrací a záchrannou službu a složky IZS v případech, kdy je vyhlášen mimořádný stav. 

(Zeman, 2007) 

1.5.2      Ostatní složky IZS 

Ostatní složky IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním pracím podle druhu MU. 

Složky jsou povolány dle jejich možnosti zasáhnout a pravomocí, které jim dávají právní 

předpisy. Hasičský záchranný sbor kraje zpracovává tzv. poplachový plán IZS, ve kterém jsou 

registrovány síly a prostředky základních a ostatních složek IZS, doba uvedení složky do 

akceschopnosti a způsob jejich vyrozumění. Hasičský záchranný sbor kraje uzavírá 

s ostatními složkami IZS dohodu o poskytnutí pomoci na vyžádání, která je základem pro 

jejich začlenění do poplachového plánu IZS. (Požáry.cz, 2004) 

Ostatními složkami IZS se rozumí: 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil ČR (Armáda ČR), 

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. Vězeňská služba včetně Justiční stráže, 

Bezpečnostní informační služba), 

• ostatní záchranné sbory (např. Český červený kříž, Báňská záchranná služba, Vodní 

záchranná služba, Horská záchranná služba, kynologické brigády), 

• orgány ochrany veřejného zdraví (zejména krajské hygienické stanice), 

• havarijní, odborné, pohotovostní a jiné služby (např. pohotovostní komunální služby, 

církve, havarijní a poruchové služby energetiků), 

• zařízení civilní obrany (k poskytování první pomoci, ke zajišťování a označování 

nebezpečných oblastí, k provádění prací spojených s vyprošťováním osob  
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a k odstraňování následků MU, k zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech, 

k zabezpečení dekontaminace a k provedení jiných ochranných opatření, 

k zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany), 

• neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím. (Zeman, 2004) 

Mezi ostatní složky IZS patří také obecní policie, která bude blíže specifikována v druhé 

kapitole. 
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2 OBECNÍ POLICIE 

Spokojenost obyvatel a návštěvníků obce je výrazně ovlivněna stavem bezpečností v dané 

obci. Úroveň bezpečnosti má dopad nejen na rozvoj cestovního ruchu, ale také na řadu dalších 

ekonomických aktivit. Na bezpečnostní situaci a zajišťování bezpečnosti je trvale 

soustřeďována pozornost občanů a návštěvníků obce. Je-li v obci zřízena obecní policie, která 

je kvalifikovaně řízena, odpovídajícím způsobem personálně a materiálně zajištěna, může 

obec získat vlastní účinný nástroj k plnění preventivních, ale i represivních úkolů, které jsou 

spojeny se zabezpečováním místní záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. 

Uspokojování potřeby ochrany veřejného pořádku občanů obce v souladu s místními 

předpoklady a zvyklostmi je zákonem primárně svěřeno obcím. Policie ČR plní v této oblasti 

podpůrnou roli, což se promítá i do zcela jasně vymezeného rozsahu její působnosti  

a pravomoci. (Balabán, 2010) 

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a ruší obecní zastupitelstvo skrze obecně 

závaznou vyhlášku. Mezi hlavní úkoly obecní policie patří zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění další úkolů, které stanovuje zákon  

č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštní zákon. Tento zákon také stanovuje rozsah 

spolupráce s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných 

celků.  

Zřízení obecní policie je fakultativní. Obec nemá povinnost obecní policii zřídit. Tento 

orgán obce může být kdykoliv zřízen i zrušen zastupitelstvem obce v samostatné působnosti 

formou obecně závazné vyhlášky. 

Pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie jiného člena zastupitelstva, je 

obecní policie řízena starostou. Zastupitelstvo obce také pověřuje vybraného strážníka, který 

splňuje podmínky stanovené zákonem o obecní policii, velitelem obecní policie.  

Obecní policie, jejímž zřizovatelem je obec se statutem města či městyse je nazývána 

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

2.1 Historie a vývoj obecní policie  

Balabán (2010) se odkazuje na dochované materiály, které vypovídají o stále se 

opakujícím jevu – vzniku a zániku místní policie. Od 14. až po 18. století tzv. pořádkovou 

službu zajišťoval rychtář se svými pomocníky, nazývanými biřici nebo fámulusy. Výkon 
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služby byl upraven městským/obecním vrchnostenským právem. V případě mimořádných 

události posilovali ve městech pořádkovou službu také zdatní měšťané. Pořádková služba 

tehdy předcházela státní policii. Tehdejší panování Marie Terezie mělo pro místní policii 

destruktivní dopad, poněvadž došlo ke sjednocení státního aparátu, se snahou o vznik 

jednotné státní policie. 

V 19. století vedle sebe působily státní a místní policie. To potvrzuje i Donnelly (2013), 

který tvrdí, že tyto složky působily souběžně a byly výrazně propleteny. Třetí jednotkou, která 

tehdy existovala, bylo četnictvo.  

V období první světové války městskou pořádkovou službu vykonával vedle policejních 

složek tzv. spolek ostrostřelců, jehož členové byli veřejností nazývání „šofršici“. V období let 

1918 až 1945 byla zajišťována pořádková služba státní policií, četnictvem a obecní policií, 

která vzešla ze spolku ostrostřelců. Z historického hlediska je patrné, že místní policie dbala 

především o pořádek na veřejných místech. Její pracovní náplň se měnila jen nepatrně. 

Zajímavou změnu zachytil Pražský zpravodaj v roce 1931, kdy byl vydán zákaz kouření 

v živnostech „potravinářských“, v holírnách, závodech kadeřnických, drogeriích  

a lékárnách. Zastupitelstvo uložilo „místní policii“, vedle stíhání přestupků porušování tržního 

řádu a předpisů o čištění ulic, za úkol kontrolovat a postihovat i tento zákaz kouření. 

V období Protektorátu Čechy a Morava byla obecní policie v obcích do pěti tisíc obyvatel 

zrušena. V roce 1945 došlo zcela ke zrušení policie i četnictva. K rušení obecní policie 

docházelo však postupně. Politický záměr sledoval založení jednotného bezpečnostního 

aparátu. Ve stejném roce došlo ke vzniku Sboru národní bezpečnosti, jehož složka Veřejná 

bezpečnost zajišťovala mimo jiné i dopravní a pořádkovou službu. Některé povinnosti místní 

policie přešly automaticky na Veřejnou bezpečnost, jiné na hasiče, další na údržbu silnic. Celá 

řada úkonů však nepřešla na žádnou jinou složku a jejich činnost nikdo nezajišťoval. Jednalo 

se například o hlídače parkovišť či o dohled nad úklidem veřejných prostranství. 

V následujících desetiletí se ukázalo, že zrušení obecní policie bylo krajně neprozřetelné. 

(Balabán, 2010) 

Snaha o vyplnění vzniklé mezery na úseku dodržování veřejného pořádku a potírání 

přestupků vedla v roce 1972 ke vzniku Inspekce veřejného pořádku národních výborů, také 

hanlivě nazývané „šedý mor“. To byl název odvozený od šedého stejnokroje příslušníků. Při 

výkonu služby v civilním oděvu nosili příslušníci na rukávu modrou pásku se žlutými 

písmeny IVP. K zániku této složky došlo společně se zánikem národních výborů. 
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V porevolučním období v roce 1989 prudce vzrostla kriminalita a znatelně se zhoršil stav 

veřejného pořádku v ulicích měst. Zákonodárci proto ještě před rozpadem Československé 

federace vytvořili podmínky pro vznik zákona o obecní policii. 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii byl přijat v roce 1991 a umožnil obcím plnit svou 

funkci v oblasti zajišťování bezpečnosti veřejného pořádku. Část obcí proto využila možnosti 

dané zákonem a zřídila si v rámci své působnosti obecní policii. Mezi lety 1991 až 2005 však 

došlo k zániku 139 obecních či městských policií. Nejen z důvodu výrazného snížení počtu 

obyvatel v malých městech, ale také z důvodu nedostačujících obecních rozpočtů, jelikož na 

úhradě nákladů, které souvisejí s obecní policií, se stát nepodílí. (Balabán, 2010) 

Na území České republiky vykonávalo k 15. 4. 2019 činnost 378 obecních a městských 

policií. (Ministerstvo vnitra, 2019) 

2.2 Zaměstnanci 

Zaměstnanci obecní policie jsou děleni na strážníky, čekatelé a ostatní zaměstnance. 

Všechny tři kategorie jsou v pracovněprávním vztahu k obci. Čekatelům ani ostatním 

zaměstnancům nepřísluší oprávnění a povinnosti, které mají strážníci. Platí pro ně ale práva  

a povinnosti, které jim stanovuje zákon o obecní policii. Čekatelé musí dle zákona splňovat 

požadavky, které jsou kladeny na strážníky. Aby se z čekatele stal strážník, musí získat 

osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky z odborné způsobilosti. (Macek, 2002) 

Strážníci jsou veřejnými činiteli, kteří jsou zaměstnanci obce. Nejsou ve služebním 

poměru, jako jsou příslušníci Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru apod. Strážníci 

jsou však oprávněni zasahovat do práv a svobod třetích osob. S ohledem na charakter práce 

musí však strážníci, na rozdíl od ostatních zaměstnanců veřejné moci, splňovat určitá 

nadstandartní kritéria. (Ministerstvo vnitra, 2020) 

2.2.1 Kvalifikační předpoklady strážníků 

 Strážníkem může být občan České republiky, který  

• je bezúhonný, 

• spolehlivý, 

• starší 18 let,  

• je zdravotně způsobilý, 
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• dosáhl alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou, 

• získal osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, které jej opravňuje 

vykonávat povinnosti a oprávnění, které uvádí zákon. (Zákon č. 553/1991 Sb.) 

Bezúhonnost 

Bezúhonný člověk podle zákona o obecní polici není ten: 

• kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo byl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin spáchaný v nedbalosti v posledních 5 letech, přičemž jeho 

jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle zákona 

o obecní policii, 

• jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného 

rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě 

neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním 

strážníka podle zákona o obecní policii, 

• jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně 

zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že 

se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti této 

osobě vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání  

a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný 

čin, v rozporu s posláním strážníka podle zákona o obecní policii, 

• kdo uvede nesprávné údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti v čestném 

prohlášení.  

Uchazeč o zaměstnání strážníka svou bezúhonnost prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, 

který nesmí být starší jak tři měsíce či čestným prohlášením, které taktéž nesmí být starší než  

tři měsíce. 

Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel, či strážník je povinen do 15 dnů od zahájení 

trestního stíhání písemně oznámit tuto skutečnost osobě, která obec zastupuje 

v pracovněprávních vztazích. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání 

nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně orgánu, který jej vydal.  

(Zákon č. 553/1991 Sb.) 
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Spolehlivost 

Podle zákona o obecní policii není spolehlivý ten, kdo byl v posledních třech letech 

opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky 

následujících přestupků: 

• v oblasti ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 

• v oblasti obrany České republiky, 

• proti veřejnému pořádku, 

• proti občanskému soužití, 

• proti majetku, 

• v oblasti zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný způsobem, že úmyslně 

neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkopu rybářského práva 

anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení, 

• které jsou uvedeny v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon 

o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 

 Podle zákona o obecní policii není spolehlivý taktéž ten, kdo se dopustí přestupku 

podle § 28 uvedeném v tentýž zákoně a sice tím, že nesplní oznamovací povinnost. 

Uchazeč o zaměstnání strážníka prokazuje spolehlivost čestným prohlášením, které nesmí 

být starší 3 měsíců. Obec má právo vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného 

prohlášení opis z evidence přestupků vedené v Rejstříku trestů. Bude-li shledána neshoda 

s čestným prohlášením uchazeče, jedná se o nespolehlivého uchazeče. 

Čekatel či strážník je povinen oznámit skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným  

ze spáchání přestupku, které jsou uvedeny v této kapitole. Tuto skutečnost musí písemně 

oznámit do 15 dnů osobě, která obec zastupuje v pracovněprávních vztazích. K oznámení je 

povinen připojit kopii rozhodnutí o přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku. 

(Zákon č. 553/1991 Sb.) 

Zdravotní způsobilost 

Ministerstvo vnitra po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanovuje vyhláškou seznam 

tělesných a duševních vad, nemocí a stavů, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče  

o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka pro výkon zaměstnání, obsah a termíny 

lékařských vyšetření a dobu platnosti posudku o zdravotní způsobilosti. 
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 Zdravotní způsobilost posuzuje poskytovatel pracovnělékařských služeb.  

(Zákon č. 553/1991 Sb.) 

Osvědčení 

Osvědčení je vydáváno Ministerstvem vnitra strážníkovi na dobu pět let v případě, že 

úspěšně složí zkoušku z odborné způsobilosti před zkušební komisí. V případě, že strážník 

složí zkoušku počtvrté, získává osvědčení na dobu neurčitou. Obec je však vždy po pěti letech 

povinna zabezpečit školení a výcvik ve vzdělávacím zařízení s akreditací Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie. K této 

zkoušce podává strážníkovu přihlášku obec.  

V případě čekatele je obec povinna před zkouškou zajistit školení ve vzdělávacím zařízení 

s akreditací MŠMT pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie. Obec má také 

povinnost před zkouškou zabezpečit u čekatele výcvik k používání donucovacích prostředků  

a realizaci oprávnění podle zákona o obecní policii. Výcvik je nutné vykonat v zařízení 

s akreditací MŠMT nebo jej provede Policie ČR na základě dohody mezi obcí a policií. Po 

absolvování výcviku čekatel obdrží potvrzení o vykonání výcviku, které je nutné, aby čekatel 

mohl složit zkoušku z odborné způsobilosti. Náklady na školení a výcvik nese obec. 

Zkouška z odborné způsobilosti je složena ze dvou samostatně vykonávaných  

a hodnocených částí a je vykonána v průběhu jednoho dne. Aby čekatel úspěšně zkoušku 

splnil, musí splnit obě části. První část je písemný test, který ověří čekatelovy znalosti právní 

úpravy v rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie. V druhé, ústní části, jsou 

ověřeny schopnosti aplikace teoretických znalostí. (Zákon č. 553/1991 Sb.) 

2.3 Povinnosti strážníků 

Strážník je povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, provádí-li zákrok či 

úkon k plnění úkolů obecní policie tak, aby nepřipustil osobám v souvislosti s prováděnou 

činností vznik bezdůvodné újmy a případné zasáhnutí do jejich práv a svobod nepřekročil 

míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem. 

Mezi povinnosti strážníka patří také poskytnutí pomoci v rozsahu stanoveném v zákoně či 

poučení osoby o jejich právech, provádí-li strážník zákrok nebo úkon, při kterém osobě 

zasahuje do jeho práv či svobod. Toto poučení je strážník povinen provést při zákroku, je-li to 

možné, případně okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí. 
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Další povinnost strážníka je provedení zákroku, úkonu nebo učinění opatření v pracovní 

době, a to v případě, že je páchán trestný čin, přestupek, či jiný správní delikt, nebo existuje-li 

důvodné podezření z jejich páchání. Tuto povinnost má však strážník jako úřední osoba  

i mimo pracovní dobu, kdy je povinen provést zákrok, případně učinit jiné opatření, zejména 

vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li spáchán trestný čin či přestupek, kterým je 

bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Je-li to možné, prokáže strážník příslušnost 

k obecní policii průkazem obecní policie. Neumožňují-li to okolnosti, prokáže se strážník 

ústním prohlášením „obecní policie“ nebo „městská policie“ a následně se prokáže průkazem 

obecní policie, jakmile to okolnosti dovolí.  

Povinnost provést zákrok nebo úkon se nevztahuje na strážníka, který je pod vlivem léků, 

nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednat, nebo nebyl  

pro zákrok, který vyžaduje odborné školení či cvičení, vyškolen nebo vycvičen nebo je 

evidentní, že zákrok nemůže být úspěšně dokončen. 

Při výkonu své pravomoci je strážník povinen prokázat svou příslušnost k obecní policii 

stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Stejnokroje 

strážníků, označení motorových vozidel a další dopravních prostředků, které obecní policie 

využívá, musí obsahovat jednotné prvky. Stejnokroj obecní policie nesmí být zaměnitelný se 

stejnokrojem jiných bezpečnostních složek, jakými jsou například Policie ČR, Hasičský 

záchranný sbor ČR, celní správa apod. Vzor odznaku obecní policie, jednotlivé prvky 

stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a jiných dopravních prostředků stanovuje 

Ministerstvo vnitra vyhláškou. Odznak obecní policie nosí strážník na pravé straně prsou  

a identifikační číslo pod tímto odznakem. Nášivka s názvem obce je nošena na záloktí levého 

rukávu stejnokroje.  

V případě, že vykonává strážník svou pravomoc na území obce, která je smluvní stranou 

veřejnoprávní smlouvy uzavřenou s obcí, kde je obecní policie zřízena, strážník se prokáže  

na požádání rovněž zmocněním této obce. V případě výkonu zákroku, který nesnese odklad, 

tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti zákroku povolí. 

Strážník také musí oznámit policii, a to bez zbytečného odkladu, důvodné podezření, že 

byl spáchán trestný čin a podle povahy věci zajistit místo trestného činu, tak aby na místo byl 

znemožněn vstup nepovolaných osob. V případě, že byl spáchán přestupek, je strážník 

povinen oznámit podezření příslušnému orgánu, jehož projednání patří do působnosti tohoto 
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orgánu. V obou případech musí strážník doložit důvody či důkazy, o něž se podezření opírá. 

(Zákon č. 553/1991 Sb.) 

2.4 Oprávnění strážníků 

Aby mohl strážník plnit povinnosti, které mu ukládá zákon, disponuje oprávněními, které 

slouží především k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku dané obce. Jedná se 

o tato oprávnění: 

a) požadovat vysvětlení, 

b) vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů, 

c) požadovat prokázání totožnosti, 

d) předvést osobu, 

e) odebrat zbraň, 

f) zakázat vstup na určená místa, 

g) otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, 

h) odejmout věc, 

i) vstoupit do objektu, 

j) použití donucovacích prostředků, 

k) použití psa, 

l) použití služební zbraně. (Zákon č. 553/1991 Sb.). 

2.5 Právní předpisy související s problematikou obecní policie 

Právními předpisy souvisejícími s problematikou obecní policie jsou: 

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

předpisů; 

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o obecní policii“);  
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• vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí 

zákon o obecní policii;  

• vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní 

způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie; 

• zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;   

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

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tabákový zákon“);  

• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákoník práce“). 

Při výkonu povinností a oprávnění se strážník řídí také dalšími právními předpisy, mezi 

které patří: 

• právní řád České republiky včetně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů;  

• zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním; 

• zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů; 

• zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

(Ministerstvo vnitra, 2020). 

2.6 Náplň činnosti obecní policie 

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

nebo zvláštního zákona se rozumí zejména tyto činnosti: 

• přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

• dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, 
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• dohlížení na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

• dohlížení na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

• dohlížení na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku  

a v rozsahu svých povinností a oprávnění, 

• podílení se na prevenci kriminality v obci, 

• dohlížení na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 

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

poskytování údajů o obecní policii Ministerstvu vnitra za účelem zpracování 

statistických údajů. (Langr,2017) 

2.7 Způsoby řešení přestupku 

V případě odhalení přestupku a dopadení přestupce, mají strážníci několik způsobů, jak 

mohou přestupek řešit. Nejšetrnější řešením je domluva. Jedná se o řešení bez sankčního 

postihu, kdy je přestupci pouze slovně domluveno, bez jakéhokoliv záznamu. Tímto 

způsobem bývaly řešeny zpravidla nejméně závažné přestupky. 1. 7. 2017 vzešel v platnost 

nový přestupkový zákon č. 250/2016 Sb., který řešení přestupku domluvou zakázal a nahradil 

jej tzv. napomenutím. Jedná se také o bezplatný postih, ale na rozdíl od domluvy je vypisován 

protokol. Avšak od 1. 1. 2019 přestalo tzv. napomenutí platit a vrátilo se řešení formou 

domluvy. 

Dalším způsobem řešení přestupků je pokuta. Pakliže přestupce souhlasí s finančním 

postihem, je mu vystavena bloková pokuta, která je buď uhrazena na místě, nebo přestupce 

dostane čas a pokyny k úhradě. Pokud přestupce nesouhlasí s přestupkem, je řešení předáno 

správnímu úřadu. (Zákon č. 250/2016 Sb.) 
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3 CHARAKTERISTIKA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S AKCENTEM 

NA SÍDELNÍ STRUKTURU 

Královéhradecký kraj se nachází v severovýchodních části Čech. Hranice kraje je tvořena 

z více než jedné třetiny státní hranicí s Polskem v délce přibližně 208 km. Spolu 

s Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi největší 

oblasti v republice, a to jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Čtvrtým sousedním krajem je 

Středočeský kraj, který se nachází západně od Královéhradeckého kraje. Krajskou metropolí 

je Hradec Králové. 

Na severu a severovýchodě kraje se nachází pohoří Krkonoše a Orlické hory. V kraji se 

také nachází několik skalních měst. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Křížový vrch, 

Broumovské stěny a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny 

pitné vody v České republice. 

Po provedené reformě státní správy je území kraje od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy – 

Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. V roce 2007 přešly tři obce 

z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradce Králové, čímž došlo ke sladění hranic 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů. Jednalo se o obce 

Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd. 

Rozlohou 4 759 km2 je devátým největším krajem a zaujímá šest procent rozlohy ČR. Je 

také pátým krajem s největším podílem zemědělské půdy, kde zemědělská půda představuje  

58 % celkové rozlohy kraje. (ČSÚ, 2019)  
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3.1 Obce v Královéhradeckém kraji 

Na území kraje se nachází celkem 448 obcí, z nichž 48 má statut města a 12 statut 

městyse. Nejvíce obcí je v okrese Jičín. Z celkem 111 obcí, které v okrese jsou, tvoří 75 % 

okresu obce s malým počtem obyvatel, konkrétně to jsou obce do 499 obyvatel. Jedná se  

o nejvyšší poměr malých měst ze všech okresů v kraji. Druhým, jen o sedm obcí menším 

okresem se 104 obcemi je Hradec Králové. V tomto okrese se nachází největší město v kraji – 

Hradec Králové se 92 742 obyvateli. Třetím největším okresem, co se týče obcí, je Rychnov 

nad Kněžnou. V tomto okrese je celkem 80 obcí. O něco méně obcí leží v okrese Náchod  

a v okrese Trutnov. Detailnější rozpis zastoupení obcí různých velikostí v jednotlivých okrese 

Královéhradeckého kraje uvádí tabulka č. 1. 

Tabulka 1: Struktura velikosti obcí v jednotlivých okresech KHK 

OKRES 
Celkem 

obcí 

do 

199 

200-

499 

500-

999 

1000-

1999 

2000-

4999 

5000-

9999 

10000-

19999 

20000-

49999 

50000-

99999 

Hradec 

Králové 
104 20 49 20 7 4 3     1 

Jičín 111 40 43 16 5 4 2 1     

Náchod 78 10 31 21 6 3 5 2     

Rychnov 

nad 

Kněžnou 

80 17 26 20 8 5 3 1     

Trutnov 75 12 22 21 10 6 1 2 1   

Celkem 448 197 171 99 36 22 14 6 1 1 
Zdroj: Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2019) 
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3.2 Obce s rozšířenou působností (ORP) 

V Královéhradeckém kraji je celkem 15 obcí s rozšířenou působností. Nejvíce se jich 

nachází v okrese Náchod, kde jsou celkem čtyři ORP. V okrese Jičín, Rychnov nad Kněžnou 

a Trutnov jsou tři ORP, v okrese Hradec Králové se nachází pouze dvě ORP. Obec 

s rozšířenou působností s největším správním obvodem je Hradec Králové, do jehož 

působnosti spadá 81 obcí s celkovou výměrou 677 km2. Druhou obcí s rozšířenou působností 

s největším správním obvodem je Jičín, do jehož působností spadá celkem 77 obcí s celkovou 

rozlohou 597 km2. Výčet ORP v jednotlivých okresech napříč Královéhradeckým krajem 

ukazuje tabulka č. 2. 

Tabulka 2: Správní obvody obcí s rozšířenou působností v jednotlivých okresech KHK 

SPRÁVNÍ OBVOD 

OBCE 

S ROZŠÍŘENOU 

PŮSOBNOSTÍ 

Počet 

obcí 

Katastr. 

výměra 

v km2 

Počet 

obyvatel 

OKRES HRADEC KRÁLOVÉ 

Hradec Králové 81 677 146 262 

Nový Bydžov 23 214 17 409 

OKRES JIČÍN 

Hořice 29 193 18 444 

Jičín 77 597 48 057 

Nová Paka 5 97 13 281 

OKRES NÁCHOD 

Broumov 14 259 16 021 

Náchod 36 356 60 674 

Jaroměř 15 139 19 305 

Nové Město nad Metují 13 98 14 240 

OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

Dobruška 26 279 20 232 

Kostelec nad Orlicí 22 224 24 876 

Rychnov nad Kněžnou 32 479 33 980 

OKRES TRUTNOV 

Dvůr Králové nad 

Labem 
28 258 26 973 

Trutnov 31 595 63 555 

Vrchlabí 16 293 27 712 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2019) 
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Obrázek 1: Města a městyse v Královéhradeckém kraji 

Zdroj: ČSÚ,2019 

3.3 Města a městyse v Královéhradeckém kraji 

V Královéhradeckém kraji se nachází celkem 48 obcí, které mají statut města a 12 obcí se 

statutem městys. Městská policie je zřízena v celkem 26 městech. Nejvíce městských policií 

je zřízeno v okrese Náchod, kde se nachází celkem osm městských policií. Čímž dochází 

k zodpovězení první výzkumné otázky. Druhým okresem s nejvíce městskými policiemi je 

Trutnov, ve kterém je celkem šest městských policií. Následují okresy Hradec Králové  

a Rychnov nad Kněžnou, ve kterých je shodně po pěti městských policiích. Nejméně 

městských policií je v okrese Jičín, kde jsou zřízeny pouze dvě městské policie. Oproti tomu 

všech 12 městysů na území kraje je bez zřízené městské policie. Tím je zodpovězena i druhá 

výzkumná otázka, dotazující se, zda existuje v KHK městys se zřízenou městskou policií. 

Rozložení měst a městysů v HKH dle jednotlivých okresů je zpracovány níže. 
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Města v okrese Hradec Králové 

Okresem s největším počtem obyvatel je okres Hradec Králové s krajským městem  

Hradec Králové, které počtem svých obyvatel daleko převyšuje ostatní města v celém kraji. 

V tomto okrese je největší poměr zřízených městských policií. Městskou policii nemá 

zřízenou pouze město Nechanice. Zbylá města uvedená v tabulce č. 3 mají městskou policii 

zřízenou.  

   Tabulka 3: Obce se statutem města v okrese Hradec Králové 

OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Statut obce 
Počet obyvatel 

k 1. 1. 2019 

Zřízena Městská 

police 

Hradec Králové statutární město 92 742 Ano 

Chlumec nad Cidlinou město 5 462 Ano 

Nechanice město 2 329 Ne 

Nový Bydžov město 3 527 Ano 

Smiřice město 2 899 Ano 

Třebechovice pod Orebem město 5 748 Ano 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2019) 

 Města a městyse v okrese Jičín 

Dalším okresem Královéhradeckého kraje je okres Jičín, ve kterém se nachází deset měst a  

dva městyse. V tomto okrese mají pouze dvě města zřízenou městskou policii. Jsou to města 

Hořice a Jičín. Zbylá města a městyse se nerozhodla pro zřízení městské policie. Výčet měst  

a městysů ležících na Jičínsku uvádí tabulka č. 4. 

Tabulka 4: Obce se statutem města a městyse v okrese Jičín 

OKRES JIČÍN Statut obce 
Počet obyvatel 

k 1. 1. 2019 
Zřízena Městská 

police 

Hořice město 8 621 Ano 

Jičín město 16 577 Ano 

Kopidlno město 2 080 Ne 

Lázně Bělohrad město 3 665 Ne 

Libáň město 1 764 Ne 

Miletín město 912 Ne 

Mlázovice městys 548 Ne 

Nová Paka město 9 094 Ne 

Pecka městys 1 270 Ne 

Podhradí městys 1 028 Ne 

Sobotka město 2 371 Ne 

Vysoké Veselí město 865 Ne 

Železnice město 1 303 Ne 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2019) 
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Města a městyse v okrese Náchod 

V okrese Náchod se nachází celkem 11 měst a čtyři městyse, z toho má celkem osm měst 

zřízenou městskou policii. Jedná se tak o okres s nejvyšším počtem městských policií. 

Okresní město Náchod je v počtu obyvatel třetí největší město KHK. V tomto okrese se také 

nachází nejmenší město. Jedná se o město Stárkov, které má pouze 644 obyvatel. Města  

a městyse ležící v okrese Náchod jsou uvedena v tabulce č. 5. 

      Tabulka 5: Obce se statutem města a městyse v okrese Náchod 

OKRES NÁCHOD Statut obce 
Počet obyvatel 

k 1. 1. 2019 
Zřízena Městská 

police 

Broumov město 7 444 Ano 

Červený Kostelec město 8 352 Ano 

Česká Skalice město 5 078 Ano 

Hronov město 6 125 Ano 

Jaroměř město 12 433 Ano 

Machov městys 1 096 Ne 

Meziměstí město 2 429 Ne 

Náchod město 19 979 Ano 

Nové Město nad Metují město 9 436 Ano 

Nový Hrádek městys 848 Ne 

Police nad Metují město 4 086 Ano 

Stárkov město 644 Ne 

Teplice nad Metují město 1 626 Ne 

Velké Poříčí městys 2 356 Ne 

Žernov městys 275 Ne 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2019) 
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Města a městyse v okrese Rychnov nad Kněžnou 

Tabulka č. 6 uvádí města a městyse v okrese Rychnov nad Kněžnou. V tomto okrese se 

z celkem devět měst, rozhodlo zřídit městskou policii pouze pět měst. Městyse Častolovice  

a Doudleby nad Orlicí městskou policii nemají. 

Tabulka 6: Obce se statutem města a městyse v okrese Rychnov nad Kněžnou 

OKRES RYCHNOV NAD 

KNĚŽNOU Statut obce 
Počet obyvatel 

k 1. 1. 2019 
Zřízena Městská 

police 

Častolovice městys 1 685 Ne 

Borohrádek město 2 079 Ne 

Dobruška město 6 727 Ano 

Doudleby nad Orlicí městys 1 791 Ne 

Kostelec nad Orlicí město 6 201 Ano 

Opočno město 3 136 Ne 

Rokytnice v Orlických horách město 2 022 Ne 

Rychnov nad Kněžnou město 10 998 Ano 

Solnice město 2 188 Ne 

Týniště nad Orlicí město 6 058 Ano 

Vamberk město 4 532 Ano 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2019) 
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Města a městyse v okrese Trutnov 

Posledním okresem v Královéhradeckém kraji je okrese Trutnov, který je co do počtu obcí 

se statutem města největším. V tomto okrese se nachází celkem 12 měst, z něhož má polovina 

měst městskou policii zřízenou a polovina nikoliv. Městyse jsou na Trutnovsku tři, avšak ani 

jeden městys nemá městskou policii. Okresní město Trutnov s 30 372 obyvateli je druhé 

největší město Královéhradeckého kraje. 

Tabulka 7: Obce se statutem města a městyse v okrese Trutnov 

OKRES TRUTNOV Statut obce 
Počet obyvatel 

k 1. 1. 2019 

Zřízena Městská 

police 

Černý Důl městys 679 Ne 

Dvůr Králové nad Labem město 15 594 Ano 

Hostinné město 4 361 Ano 

Janské Lázně město 699 Ne 

Mladé Buky městys 2 329 Ne 

Pec pod Sněžkou město 657 Ne 

Pilníkov město 1 269 Ne 

Rtyně v Podkrkonoší město 2 997 Ne 

Svoboda nad Úpou město 2 062 Ne 

Špindlerův Mlýn město 1 119 Ano 

Trutnov město 30 372 Ano 

Úpice město 5 661 Ano 

Velký Vřešťov městys 230 Ne 

Vrchlabí město 12 461 Ano 

Žacléř město 3 134 Ne 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2019) 
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4 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH POLICIÍ 

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 

V této kapitole budou postupně představeny městské policie z Královéhradeckého kraje. 

Nejprve bude představena první z nich, která je zároveň největší městskou policií v KHK, 

Městská policie Hradec Králové. Následovat bude pět menších městských policií, které budou 

následně porovnány v závěrečné kapitole. Budou to městské policie z Červeného Kostelce, 

Hořic, Broumova, Nového Města nad Metují a Týniště nad Orlicí. 

4.1 Městská policie Hradec Králové 

Městská policie Hradec Králová vznikla v roce 1992. Jelikož je Hradec Králové krajské 

město, které má přes 90 tisíc obyvatel, odpovídá tomu i velikost městské policie, která je 

největší městskou policií na území kraje. (Policie-ČR, 2020), (ČSÚ, 2020) 

Městská policie Hradec Králové zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku na základě 

uzavřených veřejnoprávních smluv na katastrálním území obcí Předměřice nad Labem, 

Černilov a Běleč nad Orlicí. (MPHK, 2020) Tyto tři obce měli dohromady k 1. 1. 2020 

celkem 4 525 obyvatel. (ČSÚ, 2020) 

 

Obrázek 2: Znak Městské policie Hradec Králové 

Zdroj: MPHK, 2020 

Hlídky MPHK jsou rozděleny do tří skupin, podle využívaného dopravního prostředku. 

Autohlídka vykonává hlídkovou činnost v automobilu. Také jako jediná zajíždí do obcí, kde 

plní záležitosti veřejného pořádku na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Druhou 

skupinu tvoří tzv. cyklohlídka. Díky kolu mají strážníci vyšší operativnost zejména v centru 

města a v lokalitách, které jsou hůře dostupné pro vozidlové hlídky, jako například rekreační 
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oblasti, městské parky a okolí vodních ploch. Třetí skupinou je pěší hlídka, která vykonává 

pochůzkovou činnost. 

Samostatnou skupinou je dopravní skupina. Strážníci z tohoto oddělení řeší především 

problematiku, která souvisí s dopravou v klidu, tedy parkováním a dopravou v pohybu. 

Dopravní skupina nejčastěji řeší špatně parkující vozidla, měření rychlosti, či jízdu na červený 

signál. Místa, kde je měřena rychlost, musí být vždy předem schválena Policií ČR.  

(MPHK, 2020) 

MPHK disponuje i oddělením prevence kriminality, které je tvořeno čtyřmi strážníky. 

Náplň práce oddělení je především přednášková a prezentační činnost, ale také informační 

činnost, poradentství, pořádání akcí pro veřejnost, jako například „Sportovní den s Městskou 

policií Hradec Králové“. Přednášky jsou uzpůsobeny jak pro mateřské školy, první a druhý 

stupeň základních škol, střední školy, tak také pro seniory, pro které jsou pořádány také 

akademie. Akademie seniorů je projekt, který je zaměřen především pro starší osoby a osoby 

tělesně či jinak zdravotně postižené. Projekt je postaven na sérii témat, které jsou přednášené 

v samostatných blocích. Cílem je zvýšit právní povědomí a získání praktických znalostí, které 

povedou k větší bezpečnosti seniorů a obraně proti tzv. „šmejdům“. (MPHK, 2020) 

Městská policie Hradec Králové má vlastní operační pracoviště, kde působí strážníci  

tzv. operační důstojníci, kteří zajišťují nepřetržitý provoz dvanáctihodinovými službami. 

Zabezpečují tzv. komunikační most mezi veřejností a strážníky v ulicích města. Operační 

důstojníci mají k dispozici výpočetní techniku, moderní komunikační, záznamové  

a zobrazovací prostředky, díky kterým koordinují činnost jednotlivých hlídek strážníků. 

Operační důstojníci jsou tak vyhodnotit situaci při hlášení problému a navrhnout co 

nejefektivnější a nejrychlejší postup. Na toto operační pracoviště se může veřejnost obrátit 

nejen v případě, že potřebuje pomoc, či chce upozornit na protiprávní jednání, ale také 

v případě potřeby rady. (MPHK, 2020) 

Městská policie Hradec Králové má od roku 1999 nainstalovaný kamerový monitorovací 

systém, který je tvořen 55 kamerami. Systém slouží k dohledu v místních záležitostech 

veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Základní funkcí 

kamerového systému je vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. Situace 

sledované kamerami jsou neustále vyhodnocovány na operačních pracovištích, jak MPHK, 

tak PČR. (MPHK, 2020) 
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Mezi další vybavení, které má MPHK k dispozici je kamerový vůz, který slouží primárně 

jako zázemí strážníka a je předurčen k tomu, aby se z něj stala mobilní služebna městské 

policie. Přítomnost kamerového vozu také pomáhá zklidnit situaci a působí preventivně. Vůz 

je vybaven speciálním kamerovým systémem, agregátem, nářadím a dalším náčiním, tak aby 

byl soběstačný. Strážníkům poskytuje administrativní zázemí při řešení přestupků a je 

plnohodnotnou informační a pomocnou jednotkou pro občany. Vůz disponuje teleskopickými 

výsuvnými kamerami, jež dohlédnou na místa s větší koncentrací lidí a jsou schopné 

zaznamenat protiprávní jednání pachatelů. Kamerový vůz je především nasazován  

na významných sportovních či kulturních akcích, nebo při mimořádných událostech a všude 

tam, kde se očekává velká koncentrace lidí. (MPHK, 2020) 

Městská policie Hradec Králové disponuje také vlastní pořádkovou jednotkou, která 

vznikla v roce 2014. Jednotka vznikla v důsledku množících se zákroků, které vyžadovaly 

speciální výcvik. Strážníci pořádkové jednotky jsou speciálně vyškoleni a vycvičeni nad 

rámec běžného kurzu strážníka. Výcvik jednotky spočívá především ve zvyšování fyzické 

kondice, zdokonalování prvků sebeobrany, taktice jednotlivých zákroků a střelecké přípravě. 

Pořádková jednotka se také účastní speciálních výcviků s obdobnou jednotkou Policie ČR. 

(MPHK, 2020) 

Městská policie Hradec Králové disponuje taktéž vlastními psovody. Služební kynologii 

využívá zejména k hlídkové a strážní službě. Služba je vykonávána ve dne i v noci pro 

zajištění veřejného pořádku, při likvidaci výtržností, kontrolách objektů, při sportovních 

utkáních apod. Psi a psovodi musí mít úspěšně složenou zkoušku před komisí Ministerstva 

vnitra. (MPHK, 2020)  

Vedle kynologické služby působí u MPHK také odchytová služba. Do této služby jsou 

zařazeni konkrétní strážníci, kteří mají složenou zkoušku, jež je opravňuje k odchytu zvířat. 

Strážníci k odchytu a převozu agresivních, toulavých či nemocných zvířat, zejména psů  

a koček, ale i jiných domácích, volně žijících a exotických zvířat používají speciálně 

upravený automobil, který je vybaven odchytovými pomůckami. (MPHK, 2020) 

Poslední jednotkou, kterou se MPHK liší od ostatních menších městských policií, je 

vlastní čestná stráž. Jejím posláním je aktivní prezentace MPHK a Magistrátu města Hradec 

Králové na veřejnosti. Poslání je plněno službou v rámci státních svátků a výročí, především 

zajišťováním protokolárních aktivit primátora města při státních a jiných významných 

návštěvách magistrátu města. (MPHK, 2020) 
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Počet strážníků Městské policie Hradec Králové 

Jak uvádí obrázek č. 3, počet strážníků u MPHK v letech 2014 až 2018 klesal. Nejvyšší 

počet strážníků byl v roce 2014, kde u MPHK působilo 131 strážníků. Byl to jediný rok, kdy 

u MPHK působilo několik strážníků bez maturity, konkrétně tři. Od roku 2015 měli u MPHK 

již všichni strážníci ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, ačkoliv 

novela zákona, podle které nemohou sloužit strážníci bez maturity, vzešla v platnost  

až od roku 2016. (iRozhlas, 2015) V roce 2015 bylo u MPHK 123 strážníků a o rok později 

pouze o jednoho strážníka méně. V roce 2017 pokračoval trend ve snižování počtu strážníků  

a stav byl 116 strážníků. Nejméně strážníku za sledované období bylo v roce 2018 a to  

110 strážníků. Pro lepší přehlednost jsou počty strážníků uvedeny i v tabulce č. 8. Největším 

konkurentem MPHK na trhu práce je Policie ČR, Městská Policie Praha a Armáda ČR. 

Silným konkurentem se také na trhu práce stává privátní sféra. (MPHK, 2018) 

   Tabulka 8: Struktura vzdělání strážníků MPHK v letech 2014 až 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Střední bez maturity 3 0 0 0 0 

Střední s maturitou 115 110 111 99 92 

Vysokoškolské 13 13 11 17 18 

Celkem 131 123 122 116 110 

zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPHK, 2014-2018) 

V průběhu let se také zvyšoval podíl vysokoškolsky vzdělaných strážníků. V roce 2014 

bylo strážníku s vysokou školou pouze 13. Jednalo se přibližně o 10% podíl mezi strážníky. 

V roce 2018 bylo strážníku s ukončeným vysokoškolským vzdělání 18 a tvořili 16% podíl 

mezi strážníky. 

 

   Obrázek 3: Struktura vzdělání strážníků MPHK v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPHK, 2014-2018) 

131
123 122

116
110

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018

P
o

če
t 

st
rá

žn
ík

ů

Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské



48 

 

Na obrázku č. 4 jsou uvedeny počty obyvatel v Hradci Králové a Předměřicích nad Labem, 

Černilově a Bělči nad Orlicí, kde MPHK zajišťuje bezpečnost na základě veřejnoprávních 

smluv. V obrázku je také uveden počet strážníků a počet obyvatel připadající  

na jednoho strážníka. Z obrázku je patrné, že v celém sledovaném období počet obyvatel 

připadající na jednoho strážníka rostl. V roce 2014 připadlo na jednoho strážníka  

727 obyvatel. Mezi každými roky byl zhruba 5% nárůst, vyjma roku 2016, kde byl nárůst 

pouze pět obyvatel na strážníka. Na konci sledovaného období připadalo na jednoho strážníka 

MPHK celkem 862 obyvatel, o 135 víc oproti roku 2014. To bylo způsobeno především 

klesajícím počtem strážníků, neboť se stav obyvatel na daném území změnil jen nepatrně. 

 

Obrázek 4: Počet obyvatel připadající na jednoho strážníka MPHK v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPHK, 2014-2018) 
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Řešení přestupků Městskou policií Hradec Králové 

 Pakliže se jedná o společenský škodlivý protiprávní čin, který je výslovně definován 

v zákoně a nenese prvky trestné činu, jedná se o přestupek. 

 

Obrázek 5: Struktura řešení přestupků MPHK v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPHK, 2014-2018) 

Obrázek č. 5 vyobrazuje celkový počet přestupků, který byl v daném roce řešen a jejich 
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Pokuty udělené Městskou policií Hradec Králové 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, nejčastějším řešením přestupků byla pokuta. 

 

Obrázek 6: Suma uložených pokut MPHK v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPHK, 2014-2018) 
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sledovaného období lišila jen nepatrně. Průměrná pokuta ve sledovaném období činila  

320 Kč.  
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Celkové náklady Městské policie Hradec Králové 

Obrázek č. 7 vyobrazuje výši celkových provozních a investičních nákladů. Nejvyšší 

položku provozních nákladů tvoří mzdové náklady, které jsou vyobrazeny samostatně  

na obrázku č. 8.  

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPHK, 2014-2018; Návrh rozpočtu HK, 2015-2019) 

Jak je z obrázku č. 7 zřejmé, náklady na provoz MPHK v celém sledovaném období rostly. 

To bylo způsobeno zejména růstem mzdových nákladů. Průměrné celkové náklady v letech 
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Mzdové náklady 

Jak je z obrázku č. 8 patrné, každý rok ve sledovaném období mzdové náklady tvořily 

přibližně stejnou část z celkový nákladů, a to 60 %. Celková výše jednotlivých mzdových 

nákladů každého roku je v rozmezí od 39 mil Kč do 50 mil Kč. Průměrná výše těchto let byla 

necelých 44 mil Kč. Při přepočtení mzdových nákladů na jednoho strážníka vychází náklady 

v rozmezí od 301 tis Kč v prvním sledovaném roce do 457 tis Kč v posledním sledovaném 

roce. Růst je stejný jako v předchozím obrázku celkové náklady na strážníka. Mzdové 

náklady na 1 000 obyvatel jsou v rozmezí od 414 tis Kč do 531 tis Kč. 

 

Obrázek 8: Výše mzdových nákladů MPHK v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPHK, 2014-2018; Návrh rozpočtu HK, 2015-2019) 
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4.2 Městská policie Červený Kostelec 

Městská policie Červený Kostelec vznikla v polovině roku 1992, kdy došlo ke schválení 

vyhlášky o zřízení městské policie. (Červený Kostelec, 2016) Město Červený Kostelec leží 

v okrese Náchod a počet obyvatel k 1. 1. 2020 byl 8 299. (ČSÚ, 2020) 

Zdroj: Červený kostelec,2016 

Městská policie Červený Kostelec zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku na základě 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy na katastrálním území jedné přilehlé obce, a tou je Zábrodí. 

(Srubjan). V obci Zábrodí žije přibližně 500 obyvatel. (ČSÚ, 2020) 

V současné době je stav strážníků MPČK 13. Strážníci zajišťují nepřetržitou službu, kdy 

mimo jiné zaštiťují společně s Oblastní charitou Červený Kostelec tzv. „tísňová tlačítka“, 

která využívají především senioři. 

Ve městě je zřízeno Obvodní oddělení Policie ČR Červený Kostelec. 

Mezi vybavení, které má MPČK k dispozici, patří dva osobní automobily, které jsou 

vybaveny radiostanicí, výstražným světelným a zvukovým zařízením modré barvy,  

AED – automatickým externím defibrilátorem, detektorem alkoholu, digitální videokamerou, 

přenosným dálkovým vyhledávacím reflektorem, posuvnou přepážkou oddělující zavazadlový 

prostor od posádky, ale také omyvatelnými zadními sedačkami. (Červený Kostelec, 2016) 

 Mezi další vybavení, které mají strážníci MPČK k dispozici patří slzotvorné 

prostředky, obušky, pouta, paralyzéry, služební zbraně, neprůstřelné balistické vesty, digitální 

fotoaparát, vysílačky, odchytovou tyč pro toulavá zvířata přepravní klec pro zvířata a osobní 

kamery. 

Obrázek 9: Znak Městské policie Červený Kostelec 
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Ve městě Červený Kostelec je také MPČK provozuje městský kamerový dohlížecí systém, 

který monitoruje na exponovaná místa ve městě a zároveň působí preventivně. 

Vedle MKDS funguje ve městě také pult centrální ochrany, který byl zřízen v roce 1996. 

Městská policie zabezpečuje provoz PCO v pracovních dnech od 18 hod do 6 hod.  

O víkendech a svátcích potom nepřetržitě. Objekty v katastru města Červený Kostelec 

městská policie střeží, objekty mimo katastr pouze monitoruje. Připojení k PCO je placenou 

službou. Cenu stanovuje ceník schválený radou města. 

Tabulka č. 9 zobrazuje počet přijatých signálů o narušení objektu v jednotlivých letech. 

Veškerá oznámení, kdy nebyl dopaden pachatel, byla planých, způsobené chybou techniky či 

obsluhy. (Červený Kostelec, 2016) 

   Tabulka 9: Přijaté signály PCO MPČK o narušení objektu v letech 2014 až 2018 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Přijaté signály o narušení 

objektu 

250 231 244 238 251 

Zadržení pachatelé 1 1 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPČK, 2014-2018) 

Strážníci MPČK se také věnují prevenci, kdy se setkávají s dětmi v mateřské školce  

a ve spolupráci s PČR uskutečňují setkání s žáky místních a základních škol. (Červený 

Kostelec, 2016) 
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Strážníci Městské policie Červený Kostelec 

Obrázek č. 10 uvádí počet obyvatel Červeného Kostelce a Zábrodí, kde na základě 

veřejnoprávní smlouvy zajišťují bezpečnost strážníci MPČK. V obrázku je také uvedený kolik 

strážníků sloužilo u MPČK. Počet strážníků se ve sledovaném období nezměnil a zůstal  

po celou dobu stejný, a to na počtu 13 strážníků. Jediná veličina, která se tak měnila byla 

počet obyvatel. Tím, že počet obyvatel v letech 2014 až 2018 klesl přibližně o 100, se snížil 

počet obyvatel připadající na jednoho strážníka. Avšak jen mírně. Z 686 v prvních dvou 

letech na 679 v posledním roce. 

 

Obrázek 10: Počet strážníků MPČK v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPČK, 2014-2018) 

Přestupky řešené Městskou policí Červený Kostelec 

Struktura řešení přestupků, které každoročně řeší MPČK vyobrazuje obrázek č. 11. Lze 

vidět, že rok 2014 a 2015 výrazně převyšuje počet přestupků zbylých let sledovaného období. 

Tato skutečnost byla způsobena zejména změnou režimu parkovišť ve středu města, kde byly 

nově zavedeny a rozšířeny zpoplatněné zóny. Situace se uklidnila až v roce 2016, kde 

přestupky klesly přibližně na polovinu. (Škoda, 2016) Z obrázku je také patrné, kolik 

přestupků v daném roce řešil jeden strážník, či kolik přestupků vychází na jeden tisíc 

obyvatel. Obě hodnoty byly nejvyšší v roce 2014 a naopak nejnižší v roce 2017, kde byl 

nejmenší počet přestupků.  

8,9 8,9 8,9 8,8 8,8

13 13 13 13 13

686 686 685
680 679

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015 2016 2017 2018

P
o

če
t 

o
b

yv
at

el
 n

a 
1

 s
tr

áž
n

ík
a

P
o

eč
t 

o
b

yv
at

el
 a

 s
tr

áž
n

ík
ů

Počet obyvatel v tisících Počet strážníků Počet obyvatel na 1 strážníka



56 

 

Z obrázku je patrné, že nejčastějším řešením přestupků je pokuta, poté domluva a předání 

přestupku správnímu úřadu. Události vykazující znaky trestného činu, které jsou předány 

PČR jsou v řádech jednotek za rok. Z obrázku je patrné postupné ubývání řešení domluvou. 

Novým řešením napomenutí, které nahradilo domluvu, bylo v roce 2017 použito  

v 18 případech a v roce 2018 v 25 případech. Na strážníka v průměru vycházelo 42 přestupků. 

 

Obrázek 11: Struktura řešení přestupků MPČK v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPČK, 2014-2018) 
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Pokutované přestupky Městskou policií Červený Kostelec 

Souhrnné částky, v jejichž hodnotách byly uloženy pokuty jsou zachyceny na obrázku  

č. 12. Z obrázku je patrné, že kvůli většímu množství pokut uložených v první dvou letech 

bylo vybráno daleko více peněz než ostatní roky. Nejméně uložených pokut bylo uloženo 

v roce 2017, kde suma pokut dosahovala výše 83,1 tis Kč. Výše průměrné pokuty se 

pohybovala v celém období v podobné výši. Průměrná výše pokuty byla 472 Kč. 

 

Obrázek 12: Suma uložených pokut MPČK v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPČK, 2014-2018) 
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Náklady Městské policie Červený Kostelec 

Celkové investiční a provozní náklady zachycuje obrázek č. 13. Celkové náklady v celém 

období rostly. Nejnižší byly v prvním roce, kdy dosahovaly výše necelých 6 mil Kč. 

V posledním roce byl o 3 mil Kč vyšší, dosahovaly výše přes 9 mil Kč. Rostly také celkové 

náklady na jednoho strážníka. Průměrný náklad na jednoho strážníka sledovaného období 

činil 547 741 Kč. Stejným tempem rostly i náklady na 1 000 obyvatel, kde se celkové náklady 

v posledním roce vyšplhaly až částku převyšující 1 mil Kč. 

 

Obrázek 13: Celkové náklady MPČK v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPČK, 2014-2018; Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

ČK, 2014-2018) 

  

5 961 408 Kč
6 458 870 Kč 6 540 618 Kč

7 638 924 Kč

9 003 303 Kč458 570 Kč
496 836 Kč 503 124 Kč

587 610 Kč

692 562 Kč668 619 Kč
724 251 Kč 734 076 Kč

863 643 Kč

1 020 551 Kč

0 Kč

200 000 Kč

400 000 Kč

600 000 Kč

800 000 Kč

1 000 000 Kč

1 200 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

6 000 000 Kč

7 000 000 Kč

8 000 000 Kč

9 000 000 Kč

10 000 000 Kč

1 2 3 4 5

C
el

ko
vé

 n
ák

la
d

y 
n

a 
o

b
yv

at
el

e 
a 

st
rá

žn
ík

a

C
el

ko
vé

 n
ák

la
d

y

Celkové náklady Náklady na 1 strážníka Náklady na 1 000 obyvatel



59 

 

Mzdové náklady  

Nejvyšší položkou celkových nákladů na provoz městské policie tvoří mzdové náklady. 

Mzdové náklady Městské policie Červený Kostelec jsou na obrázku č. 14.  

Z obrázku je patrné, že mzdové výdaje rostly v celém období. V prvním roce dosahovaly 

výše 3,8 mil Kč. V posledním roce sledovaného období dosahovaly výše  

4,5 mil Kč. Rostly také mzdové výdaje na jednoho strážníka a mzdové výdaje  

na 1 000 obyvatel. Průměrné mzdové náklady na jednoho strážníka činily 330 tis Kč.  

Na 1 000 obyvatel byl pak průměr mzdových nákladů 484 tis Kč. 

 

Obrázek 14: Mzdové náklady MPČK v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPČK, 2014-2018; Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

ČK, 2014-2018) 
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z vybírání různých poplatků, zahrazování či uvolňování komunikací a podobných úkonů. 

Funkce inspektora veřejného pořádku nakonec zřízena nebyla. Podle vedoucího obvodního 

oddělení PČR Hořice kpt. Ladislava Ivance došlo po zrušení Městské policie k mírnému 

zvýšení trestných činů ale také k většímu nárůstu občanské neukázněnosti, čímž bylo 

především rušení nočního klidu podnapilými jedinci, případně nekázně řidičů, kteří parkovali 

své vozy v zakázaných zónách. (Nové noviny, 1999)  

Stav bez Městské policie v Hořicích dlouho nevydržel, neboť k opětovnému založení 

došlo v roce 2001.(Hořice, 2011)  

Zdroj: Nosek, 2020 

Městská policie Hořice zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku na základě uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy na katastrálním území jedné přilehlé obce, a tou je  

Cerekvice nad Bystřicí. (MPH, 2018) V obci žije 769 obyvatel. (ČSÚ, 2020) 

Aktuálně je u MPH zaměstnáno osm strážníků, kteří zajišťují nepřetržitý provoz. Strážníci 

slouží z pravidla ve dvoučlenných hlídkách na denní a noční službě. V případě větší akce, 

jakou byla například ukázka bitvy z konce II. světové války s názvem „Tenkrát v máji“, která 

svou rozlohou obsadila celé náměstí, sloužila MPH s využitím všech osm strážníků. (MPH, 

2018) 

Ve městě je zřízeno Obvodní oddělení Policie ČR Hořice. 

MPH disponuje jedním hlídkovým vozidlem, jedním speciálně upraveným vozidlem  

pro odchyt zvěře a jedním skútrem. Kromě ostatních prostředků, které strážnici potřebují  

pro výkon služby, mají k dispozici vlastní dopravní přenosné značení v počtu 21 kusů, které 

Obrázek 15: Znak Městské policie Hořice 
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bývá využíváno při konání různých akcí, kterými jsou například Oslavy hořických trubiček 

nebo adventní trhy. 

Ve městě Hořice pult centrální ochrany (PCO) soukromá agentura. 

Hlídkami Městské policie je také využíván městský kamerový dohlížecí systém, který 

v současné době čítá 13 kamer. 

Strážníci MPH se také věnují prevenci kriminality, kdy cílí především na mládež. Pořádají 

besedy s dětmi ve školce či příměstských táborech, kde předvádí výzbroj a výstroj strážníků, 

obranu před napadením psem, ale také důležitost bezpečnostních prvků cyklistů a chodců. 

(MPH, 2018) 

  



62 

 

Strážníci Městské policie Hořice 

Jak bylo výše zmíněno, strážníci MPH zajišťují nepřetržitý provoz. Vývoj jejich počtu 

zachycuje obrázek č 16. Vedle počtu strážníků je i uveden údaj vývoj počtu obyvatel Hořic  

a Cerekvic nad Bystřicí. Kromě počtu obyvatel v tisících je v obrázku přepočtení počtu 

obyvatel připadající na jednoho strážníka. Z obrázku je patrné, že v prvním roce sloužilo  

u MPH sedm strážníků. V roce 2015 došlo k nárůstu počtu strážníků o jednoho strážníka. Ve 

zbytku sledovaného období již ke změně nedošlo. K výraznější změně počtu obyvatel došlo 

mezi roky 2014 a 2015, v důsledku čehož byla ukončena veřejnoprávní smlouva o zajištění 

bezpečnosti mezi Hořicemi a Plnovousy, které měly v roce 2014 přibližně 500 obyvatel. 

Nejvyšší počet obyvatel připadající na jednoho strážníka byl v roce 2014 a činil  

1391 obyvatel. Navýšení počtu strážníků se snížil počet obyvatel připadající na jednoho 

strážníka a po zbytek sledovaného období byl de facto stejný a pohyboval se okolo  

1 140 obyvatel. 

 

Obrázek 16: Počet strážníků MPH v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPH, 2014-2018) 
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Přestupky řešené Městskou policií Hořice 

Z obrázku č. 17 je patrné, kolik a jak Městská policie Hořice řešila přestupky 

v jednotlivých letech. Počet přestupků se v letech 2014 až 2018 příliš nelišil a pohyboval se 

okolo 434 přestupků za rok. V roce 2014 byla nejčastějším řešením přestupku domluva, která 

byla použita u téměř poloviny přestupů. V následujícím roce byla nejčastějším řešením 

pokuta a v roce 2016 to byla opět domluva. V roce 2017 bylo nejčastěji použito pokuty, poté 

předání přestupku správnímu úřadu a až na třetím místě bylo nejčastěji použito domluvy. 

V polovině roku 2017 vyhláška nahradila domluvu napomenutím. Napomenutí bylo použito 

v roce 2017 v 41 případech a v roce 2018 v 66 případech. Přestupky vykazující znaky 

trestného činu byly předány Policii ČR. Nejvíce trestných činů bylo předáno PČR v roce 

2017, kdy takových událostí nastalo 16. Na strážníka v průměru vycházelo 56 přestupků. 

 

Obrázek 17: Struktura řešení přestupků MPH v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPH, 2014-2018) 
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Pokutované přestupky Městskou policií Hořice 

Na obrázku č. 18 lze vidět souhrnnou výši, ve které byly uloženy pokuty v jednotlivých 

letech. Z obrázku je patrné, že pokuty v nejvyšší souhrnné výši byly uloženy v roce 2016.  

To je zároveň rok, kdy byla nejvyšší průměrná pokuta – 829 Kč. to je téměř dvojnásobná 

hodnota s porovnáním výše pokuty v roce 2014, kdy průměrná částka byla 448,1 Kč.  

 

Obrázek 18: Suma uložených pokut MPH v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPH, 2014-2018) 
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Náklady Městské policie Hořice 

Na obrázku č. 19 jsou znázorněny celkové výdaje MPH v letech 2014 až 2018. Obrázek 

ukazuje růst celkových nákladů, který byl způsoben zejména růstem provozních nákladů, 

kterými byly mzdy. Tím, že po prvním roce došlo k navýšení počtu strážníků, klesly celkové 

náklady na jednoho strážníka. Po zbytek sledovaného období však rostly. Stejně tak rostly  

i celkové náklady přepočtené na 1 000 obyvatel. Ty však rostly v průběhu celého období. 

 

Obrázek 19: Celkové náklady MPH v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPH, 2014-2018; Plnění rozpočtu Hořice, 2014-2018) 
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Mzdové náklady 

Jak již bylo výše zmíněno, růst celkových nákladů byl způsoben především růstem 

mzdových nákladů, které vyobrazuje obrázek č. 20. Z obrázku je patrný růst, který probíhal 

v celém období. Stejně jako u celkových nákladů zaměstnáním dalšího strážníka, klesl počet 

mzdových nákladů na jednoho strážníka, a to o přibližně 40 tis Kč. 

 

Obrázek 20: Mzdové náklady MPH v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPH, 2014-2018; Plnění rozpočtu Hořice, 2014-2018) 
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4.4 Městská policie Broumov 

Městská policie Broumov byla založena v roce 1992 a působí ve městě Broumov, které se 

nachází v okrese Náchod. (MPB, 2019) Ve městě žije k 1. 1. 2020 7 392 obyvatel. (ČSÚ, 

2020) 

Zdroj: MPB, 2018 

V současné době MPB zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku na základě uzavřených 

veřejnoprávních smluv na katastrálním území čtyř přilehlých obcí, kterými jsou 

Heřmánkovice s 497 obyvateli, Šonov s 301 obyvateli, Meziměstí s 2 405 obyvateli  

a Teplice nad Metují s 1 599 obyvateli. (Korityák, 2020), (ČSÚ, 2020) 

Aktuální stav strážníků je 11. Strážníci v Broumově zajišťují nepřetržitou službu, kterou 

vykonávají ve dvanáctihodinových směnách, zpravidla ve dvoučlenných, výjimečně  

v tříčlenných hlídkách. 

Ve městě je zřízeno Obvodní oddělení Policie ČR Broumov. 

Strážníci pochůzkovou činnost vykonávají zpravidla tři hodiny dopoledne a čtyři hodiny 

odpoledne, ve dvou dvouhodinových intervalech. V nočních hodinách je pochůzková činnost 

nahrazena motorizovanou hlídkou, kdy mají strážnici k dispozici dva osobní vozy. Strážníci 

mají také k dispozici služebního psa. 

Ve městě je zřízen městský kamerový dohlížecí systém od půlky února 2004 (Program 

prevence kriminality města Broumov, 2003). V první etapě zavedení MKDS byly instalovány 

čtyři kamery na různých místech. Systém počítal s rozšířením až do počtu 16 kamer. To však 

ani zdaleka nestačilo postupnému rozšiřování. V roce 2014 bylo kamer už 22. Aktuálně 

systém disponuje 55 kamerami na 28 místech. Obsluha kamerového systému je prováděna 

Obrázek 21: Znak Městské policie Broumov 
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buď sloužícím strážníkem, nebo osobou ZTP, kterým je bývalý strážník MPB, který odešel  

do invalidního důchodu a je plně proškolen. 

V roce 2015 uzavřela MPB koordinační dohodu s PČR, která ujednávala společné akce. 

Tím se rozumí například akce zaměřené na bezpečnost silničního provozu, alkohol a drogy  

u mládeže a řidičů nebo kontrolu zajištění nemovitostí (zahrádkářské a chatové kolonie). 

V roce 2015 a 2016 ujednávala tato dohoda akce jednou za 14 dní. Od roku 2017 jsou tyto 

akce plánované v intervalu minimálně jedna za měsíc. 

Město Broumov má jako právnická osoba vystavenou koncesní listinu na předmět 

podnikání „Podniky zajišťující ochranu majetku a osob“. PCO bylo zřízeno v roce 2007. 

Tabulka 10 vyobrazuje vývoj počtu střežených objektů, zapojený do PCO. (MPB, 2018)  

   Tabulka 10: Počet střežených objektů v rámci PCO MPB v letech 2014 až 2018 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Střežené objekty 39 46 48 50 50 

-  z toho za úplatu 18 21 22 24 24 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPB, 2014-2018) 

Strážníci také navštěvují školy či domov pro seniory, kde v rámci prevence kriminality 

přibližují náplň své práce, povinnosti, kompetence a představují prostředky, kterou pro výkon 

služby používají. Jedná se například o defibrilátor, tyč na odchyt psů, teleskopický obušek 

nebo představení ukázky práce se služebním psem. 

Strážníci Městské policie Broumov 

Na obrázku č. 22 je zachycen počet strážníků v jednotlivých letech u Městské policie 

Broumov. Vedle počtu strážníků je uveden i počet obyvatel v tisících. Obrázek pak doplňuje 

počet obyvatel připadající na jednoho strážníka.  

Jak je z obrázku patrné, počet strážníků se ve sledovaném období měnil. V prvním roce 

byl 11, v dalším roce 9 a následujících dvou letech 11 a v roce 2018 se snížil na 10. 

Počet obyvatel se příliš neměnil. Průměrný počet obyvatel dosahoval hodnoty 12,6 tisíce. 

Změnami počtu strážníků se však měnil počet obyvatel připadající na jednoho strážníka. 

V prvním roce připadalo na jednoho strážníka 1 164 obyvatel, snížením počtu strážníků o dva, 

připadalo na strážníka 1 411 obyvatel. Následující rok to bylo 1 144 obyvatel  

a 1 138 obyvatel a v posledním roce došlo k drobnému navýšení na 1 241 obyvatel  

na jednoho strážníka. 
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Obrázek 22: Počet strážníků MPB v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPB, 2014-2018) 

Přestupky řešené Městskou policií Broumov 

Obrázek č. 23 uvádí počet řešených přestupků MPB a strukturu jejich řešení. Mezi roky 

2014 a 2015 je patrný pokles přestupků. Po zbytek sledovaného období je však počet 

přestupků podobný.  
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Obrázek 23: Struktura řešení přestupků MPB v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPB, 2014-2018) 

Na obrázku je také znázorněna struktura řešení přestupků Městskou policií Broumov. 

Z obrázku je patrné, že první dva roky byla nejčastějším řešením domluva přestupci. Od roku 
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Pokutované přestupky Městské policie Broumov 

Na obrázku č. 24 lze vidět sumu pokut, které byly uloženy v daném roce. Z obrázku je 

patrné, že největší objem pokut byl uložen v roce 2016 v celkové hodnotě 99 tis Kč. Nejmenší 

suma pokut byla naopak uložena v roce 2015 a 2016, kdy bylo shodná hodnota 60 700 Kč. 

Zajímavý na tom je fakt, že v roce 2017 bylo uděleno nejvíce pokut, avšak v nejmenší 

celkové hodně z celého sledovaného období. Proto byla v tomto roce byla nejnižší průměrná 

pokuta, a to pouhých 156,8 Kč. Oproti tomu nejvyšší pokuta byla jen o rok dříve, v roce 2015 

a byla téměř dvojnásobná. Průměrná pokuta v roce 2015 byla ve výši 

308,4 kč. Výše průměrné pokuty z daného období byla 295, 38 Kč. 

 

Obrázek 24: Suma uložených pokut MPB v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPH, 2014-2018) 
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Náklady Městské policie Broumov 

Na obrázku č. 25 jsou zachyceny celkové náklady na Městskou policii Broumov. 

Z obrázku je patrný poměrně znatelný růst v celém sledovaném období. Tento růst tvoří 

zejména investiční náklady, neboť v celém období probíhalo zkvalitňování a rozšiřování 

kamerového systému. 

 

Obrázek 25: Celkové náklady MPB v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPB, 2014-2018; Rozklikávací rozpočet města Broumov) 
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Obrázek 26: Mzdové náklady MPB v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPB, 2014-2018; Rozklikávací rozpočet města Broumov) 
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Nahořany s 568 obyvateli, Vršovka se 146 obyvateli, Provodov-Šonov s 1 213 obyvateli, 

Černčice s 481 obyvateli, Bohuslavice s 995 obyvateli, Slavětín nad Metují s 264 obyvateli, 

Slavoňov s 296 obyvateli, Přibyslav s 207 obyvateli, Jestřebí s 151 obyvateli a Mezilesí  

s 244 obyvateli. Celkový počet obyvatel obcí, se kterými je uzavřená veřejnoprávní smlouva 

je 4 565 obyvatel. (MPNMNM, 2020), (ČSÚ, 2020) 

Současný stav strážníků je devět. Tento stav platí již od roku 2011. Městská policie slouží  

ve dvanáctihodinových směnách a zajišťuje nepřetržitý provoz. Služba je vykonávána  

ve dvoučlenných nebo jednočlenných hlídkách, kdy si velitel MP, či jeho zástupce plní své 

povinnosti vyplývající z jeho funkce v rámci svých služeb. Městská policie spolupracuje se  

šesti pracovníky na dohodu o provedení práce, kteří se podílí zejména na zajištění bezpečného 

přecházení děti do škol a vytipovaných rizikových přechodech pro chodce. (MPNMNM, 

2018) 

Ve městě je zřízeno Obvodní Oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují. 

Strážníci mají k dispozici jeden osobní vůz.  

Ve městě je zřízen od roku 2013 městský kamerový dohlížecí systém, který měl v první 

fázi tři kamerové body. V roce 2015 došlo k rozšíření MKDS o pět dalších kamer. Tyto 

kamery měly však na rozdíl od prvotních tří nastavitelnou obchůzku, což znamená, že je 

kamera schopna po určitých intervalech změnit záběr a zabírat jiný prostor. Hlavní ovládací 

pult je umístěn na služebně. Pro zvýšení efektivity je navíc umístěn jeden tablet, na kterém lze 

sledovat kamery ve vozidle městské policie a druhý ve vozidle PČR. V současné době má 

MKDS 10 kamer. Mezi největší přínosy MKDS patří jeho schopnost odhalit včas 

nezodpovědné řidiče, kteří nerespektují zákaz vjezdu do historického centra. Díky dobrému 

rozmístění kamerových bodů systém nejen odhalí tyto řidiče, ale velmi často umožňoval 

jejich odklonění ještě před nájezdem do historického centra, čímž dochází ke značné ochraně 

historických památek. (MPNMNM, 2018) 

V Novém Městě nad Metují není zřízen pult centrální ochrany (PCO). 

Městská policie také pravidelně působí v oblasti prevence kriminality a rizikového 

chování. Od roku 2011 je u Městské policie zaměstnán strážník, jenž působí v oblasti 

prevence kriminality. Realizuje přednášky a besedy na aktuální bezpečnostní témata, které 

jsou cílena zejména na děti ze základních škol a seniory. (MPNMNM, 2018) 
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Strážníci Městské policie Nové Město nad Metují 

Počet obyvatel Nového Města nad Metují a obcí, ve kterých Městská policie  

Nové Město nad Metují zajišťuje záležitosti veřejného pořádku, uvádí vedle počtu strážníků 

obrázek č. 28. Z obrázku je patrné, že v průběhu let 2014 až 2018 nedošlo ke změně stavu 

počtu strážníků. Stav byl po celou dobu devět strážníků. K výraznější změně nedošlo ani  

u počtu obyvatel, kdy v průběhu celé období počet obyvatel lehce převyšoval 14 tisíc. Velice 

podobný byl tedy počet obyvatel připadajících na jednoho strážníka, který v průběhu období 

postupně klesal z 1 565 obyvatel na jednoho strážníka na 1 558 obyvatel. 

 

Obrázek 28: Počet strážníků MPNMNM v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPNMNM, 2014-2018) 
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Přestupky řešené Městskou policií Nové Město nad Metují 

Obrázek č. 29 přibližuje počet přestupků, které řešila Městská policie  

Nové Město nad Metují. Z obrázku je patrné, že celkový počet přestupků v celém období 

klesal. Jediný rok, kdy byl počet přestupků vyšší než v roce předchozím, byl rok 2017, kdy 

bylo celkově nejvíce přestupků ze sledovaného období. Z obrázku lze také vyčíst, že 

nejčastějším řešením přestupku je pokuta. A to v každém roce z monitorovaných let. Druhým 

nejčastějším řešením přestupku byla použita domluva. Předání přestupku správnímu úřadu či 

PČR je každoročně použito jen v několika jednotkách případu. Napomenutí bylo v roce 2017 

použito ve 42 případech. V roce 2018 v 81 případech. Průměrný počet přestupků na strážníka 

byl 106. 

 

Obrázek 29: Struktura řešení přestupků MPNMNM v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPNMNM, 2014-2018) 

  

1017 969

876

1070

844

113
108

97

119

94

72 69
63

76

60

0

20

40

60

80

100

120

140

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015 2016 2017 2018 P
o

če
t 

p
ře

st
u

p
ků

 n
a 

o
b

yv
at

el
e 

a 
st

rá
žn

ík
a

P
o

če
t 

p
ře

st
u

p
ků

Pokutou Předání správnímu úřadu

Domluvou Napomenutím

Předání PČR Počet přestupků na 1 strážníka

Počet přestupků na 1 000 obyvatel



77 

 

Pokutované přestupky Městské policie Nové Město nad Metují 

Obrázek č. 30 uvádí sumu, ve které byly uloženy pokuty Městskou policií  

Nové Město nad Metují. Z obrázku je patrné, že v průběhu let obě veličiny rostly. Jednak 

celková suma uložených pokut, ale také výše průměrné pokuty, která se z 564,6 Kč v roce 

2014 navýšila až na 945,6 Kč v roce 2018. Tento růst je způsoben především nárůstem 

přestupků, kdy především cizojazyční řidiči nákladních vozů nerespektují značení a vjíždí do 

historického centra města, kde je vjezd nákladních vozidel zakázán. A právě tyto přestupky 

jsou postihovány vyššími pokutami. (Kratěna, 2020)  

 

Obrázek 30: Suma uložených pokut MPNMNM v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPNMNM, 2014-2018) 
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Náklady Městské policie Nové Město nad Metují 

Z obrázku č. 31 je patrné, že celkové náklady na Městskou policii Nové Město nad Metují 

rostly. Nejvyšší nárůst nastal v roce 2017. Tento nárůst byl způsoben zvýšením investičních 

výdajů, kdy došlo k rozšíření kamerového systému v hodnotě 800 tis Kč. 

 

Obrázek 31: Celkové náklady MPNMNM v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPNMNM, 2014-2018; Rozpočet NMNM, 2014-2018) 
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Mzdové náklady 

Mzdové náklady tvořily v každém roce sledovaného období přibližně stejný podíl 

z celkových náklad, a to 60 %. Jelikož se v průběhu let nezměnil počet strážníků a počet 

obyvatel se změnil jen nepatrně, obě křivky zobrazující přepočtené mzdové náklady jsou 

téměř totožné, avšak s jinými hodnotami. 

 

Obrázek 32: Mzdové náklady MPNMNM v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPNMNM, 2014-2018; Rozpočet NMNM, 2014-2018) 
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4.6 Městská policie Týniště nad Orlicí 

Městská policie Týniště nad Orlicí byla vyhláškou města založena v roce 1992 a upravena 

dodatkem v roce 2005. (MPTNO, 2017b) Ve městě Týniště nad Orlicí žije k 1. 1. 2020  

5 952 obyvatel. Město leží v okrese Rychnov nad Kněžnou. (ČSÚ, 2020) 

 

Zdroj: MPTNO,2020 

Městská policie Týniště nad Orlicí zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku na základě 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy na katastrálním území jedné přilehlé obce a těmi jsou 

Albrechtice nad Orlicí s 972 obyvateli. (MPTNO, 2017b), (ČSÚ, 2020) 

Strážníci sloužící u Městské policie jsou čtyři a slouží v omezené době. Nezajišťují tak 

nepřetržitou službu. Služba je vykonávána o pondělí do pátku v rozmezí hodin 7.00-19.00  

a v sobotu 18.00-6.00. Pracovní doba se liší v případě, kdy je plněno zvláštní bezpečnostní 

opatření a jiné úkoly a dále v případech, kdy na den v týdnu vychází státní svátek. (MPTNO, 

2017c) 

Ve městě je zřízeno Obvodní oddělení Policie ČR Týniště nad Orlicí. 

Strážníci mají k dispozici jeden osobní vůz, které město zakoupilo v roce 2017. Předchozí 

vozidlo sloužilo Městské policii 14 let a již nevyhovovalo moderním požadavkům. Kromě 

standartního vybavení, jakými jsou například technika na odchyt volně pobíhají zvěře, hasící 

zařízení nebo ochranné pomůcky, má vozidlo ve své výbavě také neprůstřelné vesty  

a balistické přilby. (Rychnovský deník, 2017) 

Od roku 2017 mají strážníci Městské policie mají k dispozici městský kamerový dohlížecí 

systém. Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je preventivní funkce,  

tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. Požadavek na vybudování vzešel 

Obrázek 33: Znak Městské policie Týniště nad Orlicí 
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z vypracované bezpečnostní analýzy, která obsahovala i dotazníkové šetření, které proběhlo 

mezi obyvateli města v roce 2016. MKDS je instalován v místech, kde je nejčastější pohyb 

obyvatel a návštěvníků města, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské 

instituce a kde jsou dopravní uzly města. Systém má devět kamerových bodů s 11 kamerami  

(pět statických a šest otočných). Záznamové centrum je na služebně Městské policie, 

s možností vzdáleného přístupu z Obvodního oddělení PČR. (MPTNO, 2017a) 

Ve městě Týniště nad Orlicí není zřízen pult centrální ochrany. 

Strážníci Městské policie Týniště nad Orlicí 

Z obrázku č. 34 je patrné, že počet strážníků Městské policie Týniště nad Orlicí je po celou 

dobu sledovaného období neměnný, a to jsou čtyři strážníci. Počet obyvatel Týniště nad Orlicí  

a Albrechtice nad Orlicí, kde Městská policie Týniště nad Orlicí zajišťuje záležitosti 

veřejného pořádku klesl od roku 2014 do roku 2018 asi o 200, čímž se snížil počet obyvatel 

připadající na jednoho strážníka z 1 791 na 1 754 obyvatel. 

 

Obrázek 34: Počet strážníků MPTNO v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPTNO, 2014-2018) 
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Přestupky řešené Městskou Policií Týniště nad Orlicí 

Jak lze vidět z obrázku č. 35, v letech 2014 až 2017 byl počet přestupků obdobný. Pouze 

v roce 2018 došlo k výraznějšímu poklesu. 

Obrázek č. 35 také uvádí strukturu řešení přestupků. Lze vidět, že v prvním roce bylo 

nejvíce přestupků vyřešeno domluvou. V roce 2017 naopak pokutou, avšak v roce 2016 opět 

domluvou. Jelikož v polovině roku 2017 přestala platit možnost řešit přestupek domluvou, 

bylo opět nejvíce přestupků řešeno pokutou. Stejně tak tomu bylo v roce 2018. Přestupků, 

řešené napomenutím bylo v roce 2017 26 a v roce 2018 85. Průměrný počet přestupků  

na jednoho strážníka byl 110. 

 

Obrázek 35: Struktura řešení přestupků MPTNO v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPTNO, 2014-2018) 
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Pokutované přestupky Městskou policií Týniště nad Orlicí 

Pokuty, kterými byly řešeny přestupky přibližuje obrázek č. 36. Lze vidět, že suma 

celkových pokut se v průběhu let poměrně měnila. Nejmenší suma pokut byla v roce 2015, 

kdy byly přestupky řešeny pokutou v celkové výši 63 600 Kč. Naopak nejvyšší suma pokut 

byla v roce 2017, kdy byly přestupky řešeny pokutou v celkové výši 95 000 Kč. 

Z obrázku č. 36 je také patrné, jak klesala průměrná výše pokuty. Nejvyšší byla v prvním 

roce sledovaného období, kdy byla ve výši 403,2 Kč. Naopak nejnižší průměrná pokuta byla 

v roce 2018, vy výši 248,2 Kč. 

 

Obrázek 36: Suma uložených pokut MPTNO v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (MPTNO, 2014-2018) 
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Náklady Městské policie Týniště nad Orlicí 

Výši celkových nákladů na provoz Městské policie Týniště nad Orlicí zachycuje obrázek 

č. 37. Z obrázku je patrné, že oproti rokům 2014 až 2016 došlo k výraznému navýšení 

nákladů. To bylo způsobeno růstem investičních výdajů, poněvadž došlo ke koupi služebního 

automobilu. 

 

Obrázek 37: Celkové náklady MPTNO v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPTNO, 2014-2018; Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

TNO, 2014-2018) 

  

2 182 123 Kč 2 639 187 Kč 2 493 302 Kč 4 336 362 Kč 3 569 000 Kč

545 531 Kč

659 797 Kč
623 325 Kč

1 084 091 Kč

892 250 Kč

304 638 Kč

369 065 Kč 349 349 Kč

613 781 Kč

508 622 Kč

0 Kč

200 000 Kč

400 000 Kč

600 000 Kč

800 000 Kč

1 000 000 Kč

1 200 000 Kč

0 Kč

500 000 Kč

1 000 000 Kč

1 500 000 Kč

2 000 000 Kč

2 500 000 Kč

3 000 000 Kč

3 500 000 Kč

4 000 000 Kč

4 500 000 Kč

5 000 000 Kč

2014 2015 2016 2017 2018

C
el

ko
vé

 n
ák

la
d

y 
n

a 
o

b
yv

at
el

e 
a 

st
rá

žn
ík

a

C
el

ko
vé

 n
ák

la
d

y

Celkové náklady Celkové náklady na 1 strážníka Celkové náklady na 1 000 obyvatel



85 

 

Mzdové náklady 

Mzdové náklady MPTNO dosahují přibližné výše 60 % z celkových nákladů, vyjma roku 

2017, kde nebyly ani polovinou celkových nákladů. 

Z obrázku č. 38 je patrné, že mzdové náklady v celém sledovaném období rostly. 

Průměrné náklady na jednoho strážníka činily 425 551,4 Kč. Průměrné mzdové náklady  

na 1 000 obyvatel činily 239 913 Kč. 

 

Obrázek 38: Mzdové náklady MPTNO v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (ČSÚ, 2014-2018; MPTNO, 2014-2018; Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

TNO, 2014-2018) 

4.7 Komparace vybraných městských policií v Královéhradeckém kraji 

Závěrečná kapitola se bude věnovat komparaci městských policií. Vzhledem k velikosti 
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z Červeného Kostelce, Hořic, Broumova, Nového Města nad Metují a Týniště nad Orlicí. 

Tyto městské policie jsou jednak z podobně velkých měst, ale také jsou velice podobný 

personálním zázemím jednotlivých městských policií. 
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Strážníci městských policií 

První ukazatel, který bude porovnán bude počet obyvatel připadající na jednoho strážníka. 

Porovnání vyobrazuje obrázek č. 39. 

 

Obrázek 39: Počet obyvatel připadající na 1 strážníka vybraných MP v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (výroční zprávy předmětných MP, 2014-2018) 

Z obrázku je patrné, že v celém sledovaném období vycházelo na jednoho strážníka 

nejvíce obyvatel u Městské policie Nové Město nad Metují. O něco méně obyvatel vycházelo 

na strážníky Městské Policie Broumov a Hořice. U těchto dvou městských policií se křivky 

prolínají, avšak v průměru vycházelo více obyvatel na strážníka u Městské policie Broumov  

a až poté na strážníky Městské Policie Hořice. Výrazněji méně poté vychází počet obyvatel  

na jednoho strážníka Městské Policie Týniště nad Orlicí. Nejméně obyvatel na jednoho 

strážníka vychází u Městské policie Červený Kostelec. Absolutně nejvyšší hodnota, kdy 

vycházelo nejvíce obyvatel na strážníka, je v roce 2014, kdy na jednoho strážníka Městské 

policie Nové Město nad Metují vycházelo 1564,9 obyvatel. Naopak úplně nejnižší hodnota ve 

sledovaném období vycházela na strážníka Městské policie Červený Kostelec v roce 2018, 

která činila 678,6 obyvatel. Rozdíl mezi těmito hodnotami je bezmála 900 obyvatel  

na jednoho strážníka. 
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Přestupky řešené městskými policiemi 

 Dalším předmětem závěrečné komparace bude počet přestupků připadající na jednoho 

strážníka. Porovnání vyobrazuje obrázek č. 40. 

 

Obrázek 40: Počet přestupků řešených 1 strážníkem vybraných MP v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (výroční zprávy předmětných MP, 2014-2018) 

Z obrázku č. 40 lze vidět, že nejvíce přestupků na jednoho strážníka vycházel u Městské 

policie Týniště nad Orlicí, čímž je zodpovězena čtvrtá výzkumná otázka, dotazující se, která 

městská policie řeší nejvíce přestupků v přepočtu na jednoho strážníka. Přestože se křivka 

prolíná s křivkou Městské policie Nové Město nad Metují, v průměru více přestupků  

na strážníka vycházelo u MPTNO. Na pomyslném druhém místě této komparace je tedy 

Městská policie Nové Město nad Metují. S jistým rozestupem jsou na tom podobně v této 

komparaci Městské policie Hořice a Broumov, kde počet přestupků na jednoho strážníka 

vycházel téměř stejně. O trochu více přestupků na jednoho strážníka však vycházelo u 

Městské policie Hořice. Nejméně přestupků na jednoho strážníka vycházelo u Městské policie 

Červený Kostelec. Přestože v roce 2014 a 2015 vycházelo na jednoho strážníka více 

přestupků než u Městské policie Broumov a Městské policie Hořice následný propad v letech 

2016 až 2018 poslal Městskou policii Červený Kostelec na poslední místo tohoto porovnání. 

Nejvyšší počet přestupků na jednoho strážníka ve sledovaném období byl u Městské policie 
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Týniště nad Orlicí v roce 2014, kdy na strážníka vycházelo 120,5 přestupků. Oproti tomu 

nejmenší hodnota byla u Městské policie Červený Kostelec v roce 2017, kdy na jednoho 

strážníka vycházelo 25,5 přestupků. Rozdíl mezi těmito hodnotami je téměř 100 přestupků  

na jednoho strážníka. 

Pokutované přestupky městskými policiemi 

 Třetím předmětem porovnávání v této komparaci bude porovnání průměrné výše pokuty. 

Porovnání zachycuje obrázek č. 41. 

 

Obrázek 41: Průměrná výše pokuty vybraných MP v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (výroční zprávy předmětných MP, 2014-2018) 

Z obrázku č. 41 je patrná odpovědět na třetí výzkumnou otázku, která se zabývala nejvyšší 

průměrnou pokutou. Nejvyšší průměrná pokuta vycházela na Městskou policii  

Nové Město nad Metují. Přestože se křivka prolíná s křivkou Městské policie Hořice. Vyšší 

průměrná pokuta vycházela u Městské Policie Nové Město nad Metují. Na pomyslném 

druhém místě ve výši udělených pokut je tedy Městská policie Hořice. V průměru třetí 

nejvyšší pokuty udělovala v letech 2014 až 2018 Městská Policie Červený Kostelec. O něco 

nižší pokuty ukládala Městská policie Týniště nad Orlicí a přestupky řešila pokutami 

nejnižších hodnot Městská policie Broumov. V průměru nejvyšší pokuty ukládala Městská 

policie Nové Město nad Metují v letech 2018, kde byl průměr těchto pokut 945,6 Kč. Naopak 
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nejnižší pokuty udělovala Městská policie Broumov v roce 2017. Průměrná výše této pokuty 

byla 156,8 Kč. Rozdíl mezi těmito pokutami činil bezmála 900 Kč. 

Celkové náklady městských policií 

Předposledním ukazatelem, který bude porovnán v této komparaci bude celkový počet 

nákladů na jednoho strážníka. Komparace je vyobrazena na obrázku č. 42. 

 

Obrázek 42: Celkové náklady MP policií na 1 strážníka v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (výroční zprávy MP, 2014-2018; rozpočty předmětných obcí 2014-2018) 

Z obrázku lze vidět, že nejvyšší celkové náklady na jednoho strážníka vycházely  

u Městské policie Týniště nad Orlicí. Velmi podobně, avšak o něco méně vycházely celkové 

náklady na jednoho strážníka u Městské policie Broumov. S mírným odstupem se v tomto 

porovnání umístila Městská policie Nové Město nad Metují, následována Městskou policií 

Červený Kostelec. Nejnižší celkové náklady na jednoho strážníka byly zaznamenány  

u Městské policie Hořice. Zajímavým poznatkem je, že v roce 2014 činil nejvyšší rozdíl mezi 

městskými policiemi přibližně 100 tis Kč na jednoho strážníka. Největší rozdíl byl v roce 

2017 mezi Městskou policií Týniště nad Orlicí a Městskou policií Hořice, kdy náklady  

na jednoho strážníka Týniště nad Orlicí byly téměř o 570 tis Kč vyšší než u Městské policie 

Hořice. 
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Mzdové náklady městských policií 

Posledním předmětem závěrečné komparace bude porovnání mzdových nákladů  

na jednoho strážníka. Komparaci lze vidět na obrázku č. 43. 

 

Obrázek 43: Mzdové náklady vybraných MP na 1 strážníka v letech 2014 až 2018 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat (výroční zprávy MP, 2014-2018; rozpočty předmětných obcí 2014-2018) 

Z obrázku je patrné, že nejvyšší mzdové náklady na jednoho strážníka vychází u Městské 

policie Týniště nad Orlicí. Městská policie Týniště nad Orlicí je jedinou městskou policií, 

které se v obou nákladových komparacích umístila na stejném místě. Mezi zbylými 

městskými policiemi došlo ke změně pořadí. Za Městskou policií Týniště nad Orlicí se 

umístila Městská policie Nové Město nad Metují. Následuje Městská policie Broumov, kterou 

následuje Městská policie Hořice. Nejnižší mzdové náklady na jednoho strážníka vychází u 

Městské policie Červený Kostelec. Nejvyšší růst mzdových nákladů proběhl u Městské 

policie Týniště nad Orlicí a Městské policie Broumov, kde mzdové náklady na jednoho 

strážníka ve sledovaném období vzrostly téměř 1,6x. Naopak nejmenší růst zaznamenala 

Městská policie Červený Kostelec, kde mzdové náklady na jednoho strážníka vzrostly 1,19x 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posoudit využití možnosti zřizovat městskou policii na území 

Královéhradeckého kraje a ve vybraných městech zhodnotit její fungování (činnost, 

hospodaření, personální záležitosti). Pro splnění cíle práce bylo nejdříve nutné vymezit 

teoretická východiska týkající se této problematiky. Na ně mohlo následně navázat praktické 

šetření mezi městskými policiemi v Královéhradeckém kraji. Teoretická východiska práce 

byla obsažena v první a druhé kapitole. V první kapitole byl vysvětlen rozdíl mezi vnitřní  

a vnější bezpečností, jaké jsou bezpečnostní zájmy České republiky, ale také jaký je v ČR 

systém zajišťující bezpečnost. Přiblížen byl také integrovaný záchranný systém, který 

v současné podobě představuje právně vymezený, otevřený systém koordinace a spolupráce 

zákonem stanovených složek určených k přípravě na vznik mimořádných událostí  

a k provádění preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích prací. Složky IZS se 

dělí na základní a ostatní. Mezi základní složky patří Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky 

požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. Ostatní složky jsou 

povolávány k záchranným a likvidačním pracím podle druhu mimořádné události. Mezi 

ostatní složky IZS patří mimo jiné Armáda ČR, Bezpečnostní informační služba, Český 

červený kříž, Vodní záchranná služba, krajské hygienické stanice, ale také obecní policie. 

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a ruší obecní zastupitelstvo skrze obecně 

závaznou vyhlášku. Pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie jiného člena 

zastupitelstva, je obecní policie řízena starostou. Mezi hlavní úkoly obecní policie patří 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění další 

úkolů, které stanovuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštní zákon. Rozdíl 

mezi obecní a městskou policií je pouze v jejím zřizovateli, zda se jedná o obec nebo město či 

městys. Tato práce pojednávala pouze o městských policiích, jejichž zřizovatelem bylo vždy 

město. Příslušníkem městské policie je buď čekatel, strážník nebo ostatní zaměstnanec. 

Čekatel, který splní zkoušku z odborné způsobilosti, se stane strážníkem mající jisté 

oprávnění dané zákonem. Mezi tato oprávnění patří např. požadovat vysvětlení, či prokázání 

totožnosti, odebrat zbraň, odejmou věc, zakázat vstup na určitá místa nebo použít donucovací 

prostředky, včetně zbraně, či psa.  

Obsahem třetí kapitoly byla charakteristika Královéhradeckého kraje s akcentem na sídelní 

strukturu. V této kapitole bylo zjištěno, že z celkových 448 obcí nacházejících se 
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v Královéhradeckém kraji má 48 statut město a 12 městys. Celý kraj se dělí do pěti okresů, 

kterými jsou Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. V KHK se 

také nachází celkem 15 obcí s rozšířenou působností, z nichž největší je Hradec Králové,  

do jehož působnosti spadá celkem 81 obcí. Druhou největší ORP je Jičín se 77 obcemi 

v působnosti a třetí největší ORP je Náchod s 36 obcemi. Poněvadž se práce zabývala 

městskými policiemi, ve zbytku kapitoly byly představeny města a městyse. Největší město 

KHK je statutární město Hradec Králové s 92 742 obyvateli. Druhé největší město je Trutnov 

s 30 372 obyvateli a třetí je Náchod s 19 979 obyvateli. Nejvíce měst se nachází v okrese 

Trutnov, kde je 12 měst, naopak nejvíce městysů se nachází v okrese Náchod. 

Závěrečná čtvrtá kapitola se zabývala jednotlivými městskými policiemi 

v Královéhradeckém kraji, kde byly sledovány některé ukazatele v letech 2014 až 2018. 

Postupně byly představeny Městská policie Hradec Králové, Červený Kostelec, Hořice, 

Broumov, Nové Město nad Metují a Týniště nad Orlicí. Prvním předmětem analýzy bylo 

zjištění počtu strážníků a celkového počtu obyvatel, kde městská policie zajišťuje záležitosti 

veřejného pořádku. Následně došlo k přepočítání počtu obyvatel, kteří připadali na jednoho 

strážníka. 

Jako druhým ukazatelem bylo zjištění počtu přestupků, které městská policie řešila 

v letech 2014 až 2018. Součástí také byla struktura, jak byly tyto přestupky řešeny. Zda byl 

přestupek řešen domluvou či napomenutím, pokutou, předáním správnímu úřadu či PČR 

Třetím předmětem analýzy byla suma pokut, ve které byly uloženy pokuty za přestupky 

v daném roce. Součástí této analýzy bylo i zjištění průměrné výše pokuty v daném roce. 

Následné dva ukazatele se vztahovaly k výdajům na městskou policii. Nejdříve byly 

porovnány celkové výdaje spjaté s chodem městské policie, které byly přepočteny jednak  

na strážníka, tak na 1 000 obyvatel. Následně byly porovnány celkové mzdové náklady  

na městskou policii, které byly taktéž přepočítány na jednoho strážníka a 1 000 obyvatel. 

V závěru této kapitoly byla provedena komparace vybraných městských policií. Do tohoto 

srovnání nebyla zařazena Městská policie Hradec Králové, neboť velikost městské policie 

vysoce převyšuje ostatní městské policie, mezi kterými nejsou rozdíly tak znatelné. 

Z komparace týkající se počtu obyvatel na jednoho strážníka vyšla nejvyšší vytíženost 

strážníků Městské policie Nové Město nad Metují. Naopak nejméně obyvatel vycházelo  

na jednoho strážníka Městské policie Červený Kostelec. Komparace, porovnávající počet 

řešených přestupků vycházejících na jednoho strážníka ukázala, že nejvíce přestupků řešil 
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jeden strážník u Městské policie Týniště nad Orlicí. Nejméně přestupků řešil strážník  

u Městské policie Červený Kostelec. Při porovnání průměrné výše pokuty vycházela nejvyšší 

pokuta udělovaná Městskou policií Nové Město nad Metují, oproti tomu nejnižší pokuty 

v letech 2014 až 2018 byly udělovány Městskou policií Broumov. Předposledním porovnáním 

byly celkové náklady vycházející na jednoho strážníka. V tomto ohledu vycházely největší 

náklady na strážníka Městské policie Týniště nad Orlicí. Nejnižší celkové náklady na jednoho 

strážníka vycházely u Městské policie Hořice. Posledním ukazatelem, který byl porovnán, 

byly mzdové náklady na jednoho strážníka. I v tomto porovnávání vycházely nejvyšší 

mzdové náklady na jednoho strážníka Městské policie Týniště nad Orlicí, avšak nejnižší 

náklady na jednoho strážníka vycházely u Městské policie Červený Kostelec. 

V úvodu práce byly položeny čtyři výzkumné otázky. První z nich se dotazovala,  

ve kterém okrese je nejvíce městských policií. Touto otázkou se zabývala třetí kapitola. 

Nejvíce městských policií se nachází v okrese Náchod, kde je celkem osm městských policií, 

druhým okresem s nejvíce městskými policiemi je Trutnov, ve kterém je celkem šest 

městských policií. Následují okresy Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou, ve kterých je 

shodně  

po pěti městských policiích. Nejméně městských policií je v okrese Jičín, kde jsou zřízeny 

pouze dvě městské policie. 

Druhá výzkumná otázka se ptala, zda je v KHK městys se zřízenou městskou policií. 

Odpověď na tuto otázku taktéž poskytla třetí kapitola. V Královéhradeckém kraji je celkem 

12 obcí se statusem městys, avšak ani jeden městys nemá zřízenou městskou policii. 

Třetí výzkumná otázka se zabývala průměrnou výší pokuty a dotazem, která z městských 

policií ukládá nejvyšší pokuty. Tato otázka byla zodpovězena v samém závěru čtvrté kapitoly, 

kde byly pokuty MP porovnány. V letech 2014 až 2018 v průměru nejvyšší pokuty ukládala 

Městská policie Nové Město nad Metují. Průměrná výše pokuty MPNMNM činila 739,5 Kč 

Čtvrtá výzkumná otázka, dotazující se na počet přestupků na jednoho strážníka, byla taktéž 

zodpovězena v závěrečné komparaci čtvrté kapitoly. Nejvíce přestupků na jednoho strážníka 

řešila Městská policie Týniště nad Orlicí. V průměru v letech 2014 až 2018 řešil jeden 

strážník 110 přestupků. 
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