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1 Úvod 

 Lidská spole�nost po staletí prochází mnoha zm�nami. Nicmén� otázka bezpe�nosti 

a zp�sobu jejího zajišt�ní z�stává stále aktuální. Odnepam�ti se totiž potýkáme my lidé 

s celou �adou hrozeb a nejistot, které mají charakter mén� �i více zpochyb�ovat náš pocit 

bezpe�í. Na druhou stranu si lidé ve v�tšin� p�ípadech nep�ipoušt�jí �i dokonce ani 

neuv�domují, že se mohou ocitnout v situaci ohrožení života a práv� díky tomu je m�že tato 

událost postihnout v okamžiku, kdy na to nejsou p�ipraveni. Na základ� výše uvedeného je 

tedy nutné vysv�tlit co je bezpe�nost, jaké jsou podmínky udržení bezpe�nosti a jak se 

m�žeme cítit bezpe�n�. Bezpe�nost je zjednodušen� �e�eno stav, kdy nám nic nehrozí, je to 

podmínka existence každého lidského života, každé spole�nosti, státu a celého mezinárodního 

systému. Budeme-li si tedy chtít bezpe�nost zajistit v maximální možné mí�e, je nutné v�d�t, 

co nám hrozí a co vnáší nejistotu do našeho života.

 P�i pohledu na dnešní spole�nost mohu konstatovat, že nejistotou v lidském život� je 

v nejv�tší možné mí�e kriminalita. Kriminalita jako taková je stará jako lidstvo samo 

a d�vod� jejího vzniku, neustálého pr�b�hu a v sou�asné dob� i vzestupu je mnoho. Ovšem 

nejzásadn�jšími d�vody jsou klesající sociální jistoty a zvyšující se nezam�stnanost, stru�n�

�e�eno ekonomická krize. A práv� ta jde ruku v ruce se snižujícími se po�ty p�íslušník�

Policie �eské republiky a strážník� obecních policií. Ale i tak je nutné mít na pam�ti, že je 

nutné efektivn� chránit zdraví a životy lidí, majetek a životní prost�edí. 

 P�ed vznikem i p�i vzniku krizové situace, která je ve zna�ném po�tu p�ípad�

vyvolávána kriminální �inností, je t�eba bezprost�edn� reagovat. Touto bezprost�ední reakcí 

byla, je a bude preventivní ochrana a p�ipravenost zdolávat tyto situace, zejména 

prost�ednictvím policie, a to bu� Policii �eské republiky v rámci celostátní p�sobnosti nebo 

obecní policii v rámci územní p�sobnosti jednotlivých obcí a m�st, jejichž vznik byl 

podmín�n nutností chránit spole�enskou v�tšinu, která dodržuje celospole�enské zájmy p�ed 

t�mi, kte�í je naopak nedodržují. 

 V diplomové práci je velice �asto uvád�n pojem obecní policie a m�stská policie. 

Ve smyslu zákona �. 553/1991 Sb., o obecní policii ve zn�ní pozd�jších zm�n a p�edpis� se 

jedná o jeden a ten samý bezpe�nostní sbor, protože v obci, která je m�stem, statutárním 

m�stem, a v hlavním m�st� Praze se obecní policie ozna�uje jako m�stská policie.

Tématem této práce je zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel z hlediska m�stské policie 

ve vybraném m�st�. M�sto totiž p�i pln�ní svých úkol� ochrany ve�ejného zájmu tvo�í 
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základní prvek p�i zabezpe�ování opat�ení ochrany obyvatelstva, p�i krizových situacích 

a v neposlední �ad� i p�i mimo�ádných událostech.  

 Práce jako taková je zam��ena na zevrubnou analýzu sou�asného zp�sobu zajišt�ní 

bezpe�nosti obyvatel daného m�sta. To znamená, že hlavním cílem, je zpracovat inovativní 

návrh systému zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel z hlediska m�stské policie. Návrh je zpracován 

na základ� analytického vyhodnocení stávajících bezpe�nostních rizik a kriminologických 

faktor� a obsahuje od�vodn�né stanovení po�etního stavu sil a prost�edk� pot�ebných 

pro zajišt�ní bezpe�nosti.  
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2 Rešerše literatury 

MACEK, P. a kolektiv: Bezpe�nostní služby. 2. vyd. Praha: POLICE HITORY, 2008. 

145 s. ISBN 978-80-86477-48-0 

Tato publikace je primárn� ur�ena pro pracovníky Policie �eské republiky, obecních 

a m�stských policií a n�kterých nestátních bezpe�nostních subjekt�. Jde o stru�ný pr��ez 

�inností a postavením vybraných policejních služeb a nestátních bezpe�nostních subjekt�

ve form� studijního textu, který je ur�en hlavn� pro studenty policejních škol, strážníky 

a pracovníky soukromých bezpe�nostních služeb. 

PROCHÁZKOVÁ, D.: Strategické �ízení bezpe�nosti území a organizace. 1. vyd. Praha: 

�eské vysoké u�ení technické v Praze, 2011. 481 s. ISBN 978-80-01-04844-3 

Publikace se zabývá aspekty, které jsou na základ� poznatk� d�ležité pro bezpe�ný sv�t 

s udržitelným rozvojem. Práce je koncipována tak, aby bylo možné �tená�e seznámit 

s konceptem �ízení bezpe�nosti, poskytuje teoretický základ a východiska také pro krizové 

�ízení, jež se aplikují v tíživých situacích, v nichž jde už jen o záchranu a p�ežití lidí. 

VETEŠNÍK, P., JEMELKA, L.: Zákon o obecní policii Komentá�. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2009. 556 s. ISBN 978-80-7400-165-9 

Publikace poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona �. 553/1991 Sb., 

o obecní policii, jejíž sou�ástí je komentá� provád�cích vyhlášek, zákona o Policii �R 

a dalších souvisejících p�edpis�. V záv�ru jsou uvedeny zkušební otázky k ústní a písemné 

zkoušce pro ov��ení odborných p�edpoklad� �ekatele a strážníka. 

WAISOVÁ, Š. a kolektiv: Bezpe�nost a strategie Východiska – Stav – Perspektivy. 1. vyd. 

Dobrá Voda: Aleš �en�k, 2003. 127 s. ISBN 80-86473-46-5 

Publikace popisuje hlavní sm�ry vývoje mezinárodní bezpe�nosti a strategie a jejich 

zkoumání. Jednotlivé �ásti poukazují na interdisciplinární charakter bezpe�nosti a jsou v nich 

obsaženy bezpe�nostní studia, mezinárodní vztahy, sociologie, politologie, ekonomie 

apolitická geografie. Z práce jasn� vyplývá, že bezpe�nost je komplexní pojem, na který je 

t�eba pohlížet v multidisciplinární perspektiv�. To znamená, že bezpe�nost „nem��íme“ pouze 

prost�ednictvím vojenských parametr�, nýbrž i ekonomickými, sociálními, enviromentálními 

a kulturními parametry. 
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Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích ve zn�ní pozd�jších zm�n a p�edpis�

Tento právní p�edpis upravuje problematiku obcí a m�st v �eské republice (vznik, zánik, 

p�sobnost a další) 

Zákon �. 141/1961 Sb., trestní �ád ve zn�ní pozd�jších zm�n a p�edpis�

Zákon upravuje postup orgán� �inných v trestním �ízení tak, aby trestné �iny byly náležit�

zjišt�ny a jejich pachatelé podle zákona spravedliv� potrestáni. �ízení p�itom musí p�sobit 

k upev�ování zákonnosti, k p�edcházení a zamezování trestné �innosti, k výchov� ob�an�

v duchu d�sledného zachovávání zákon� a pravidel ob�anského soužití i �estného pln�ní 

povinností ke státu a spole�nosti. 

Zákon �. 240/2000 Sb., o krizovém �ízení ve zn�ní pozd�jších zm�n a p�edpis�

Tento právní p�edpis vymezuje pojem krizového �ízení a dále upravuje �innost p�íslušných orgán�

krizového �ízení p�i analýze a vyhodnocovaní bezpe�nostních rizik a p�i plánovaní, organizaci, 

vykonávání a kontrole �innosti provád�ných v souvislosti s �ešením krizových situací. 

Zákon �. 500/2004 Sb., správní �ád ve zn�ní pozd�jších zm�n a p�edpis�

Tento zákon upravuje postup orgán� moci výkonné, orgán� územních samosprávných celk�

a jiných orgán�, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají p�sobnost v oblasti ve�ejné 

správy. 

Zákon �. 553/1991 Sb., o obecní policii ve zn�ní pozd�jších zm�n a p�edpis�

Zákonem je upraveno postavení, p�sobnost a �innost obecní policie. Rovn�ž stanoví základní 

povinnosti a oprávn�ní, které v rámci �innosti obecní policie využívá pro zabezpe�ení 

místních záležitostí ve�ejného po�ádku. 
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3 Vymezení základních pojm�

Policie 

Rozumíme ozbrojený bezpe�nostní sbor, který vykonává dozor nad obecným, ve�ejným 

po�ádkem, a to bu� v rámci hranic státu nebo m�st �i obcí. [4] 

Obecní, m�stská policie

Jde o organiza�ní složku obce, m�sta, jež lze charakterizovat jako (ozbrojený) bezpe�nostní 

sbor, který je z�izován obecním �i m�stským zastupitelstvem jako specifický nástroj obce

nebo m�sta, jehož hlavním úkolem je zabezpe�ovat místní záležitosti ve�ejného po�ádku.[4, 

13, 22] 

Bezpe�nost  

Lze definovat jako stav, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby pro objekt a jeho zájmy 

a tento objekt je k omezení stávajících i potenciálních hrozeb efektivn� vybaven a ochoten 

p�i n�m spolupracovat.[9] 

Bezpe�nostní situace  

Aktuální stav ve�ejného po�ádku a bezpe�nosti v daném území.[7] 

Nebezpe�í  

Zdroj potencionálního poškození nebo situace s potenciální možností poškození nebo újmy. 

[8] 

Riziko 

Kombinace �etnosti nebo pravd�podobnosti výskytu specifikované nebezpe�né události 

a jejích následk�. [1] 

Analýza rizik 

Systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpe�í a k odhadu rizika 

pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prost�edí. [1] 

Lokalita 

Lokalitou se rozumí p�esn� stanovená územní �ást územního obvodu. [7] 
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Síly a prost�edky 

Veškeré lidské zdroje p�edstavují síly (strážníci) a prost�edky jsou v�ci a nástroje související 

s výkonem �innosti obecní policie. 

Trestný �in 

Trestným �inem je protiprávní �in, který trestní zákon ozna�uje za trestný a který vykazuje 

znaky uvedené v takovém zákon�. [15] 

P�estupek 

P�estupkem je zavin�né jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem spole�nosti a je 

za p�estupek výslovn� ozna�eno v zákon� o p�estupcích, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních p�edpis� anebo o trestný �in. [18] 

Krajní nouze

�in jinak trestný, kterým n�kdo odvrací nebezpe�í p�ímo hrozící zájmu chrán�nému trestním 

zákonem, není trestným �inem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpe�í za 

daných okolností odvrátit jinak anebo zp�sobený následek je z�ejm� stejn� závažný nebo ješt�

závažn�jší než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpe�í hrozilo, povinen je snášet. 

[15] 

Nutná obrana 

�in jinak trestný, kterým n�kdo odvrací p�ímo hrozící nebo trvající útok na zájem chrán�ný 

trestním zákonem, není trestným �inem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevn�

nep�im��ená zp�sobu útoku. [15] 

Místo �inu  

Místo �inu chápeme jako místo, kde byl �in spáchán (místo �inu v užším slova smyslu), ale i 

okolí, kde se nachází stopy pachatele nebo osob na �inu zú�astn�ných. [11] 
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4 Obecní policie 

 P�ijetím zákona �. 553/1991 Sb., o obecní policii byly vytvo�ený v �eské republice 

(dále jen �R) podmínky pro vznik a existenci po�ádkových útvar� m�st a obcí. Tímto aktem 

Policie �eské republiky (dále jen P�R) získala sesterskou organizaci, která z ní jistým 

zp�sobem sejmula výsadní b�emeno zajiš	ování místních záležitostí a specifických úkol�, tak 

jak vymezuje zákon �. 273/2008 Sb., o Policii �eské republiky ve zn�ní pozd�jších zm�n 

a p�edpis�. Oba policejní sbory jsou z hlediska pravomocí a rozsahu p�edm�tu �innosti 

rozdílné, avšak v mnoha p�ípadech se dopl�ují a n�kdy se i jejich �innosti vzájemn�

p�ekrývají. Z logiky v�ci vyplývá, že pro �innost obou policejních sbor� zákon p�edpokládá 

a v praxi p�ímo vyžaduje úzkou spolupráci. To znamená, že obecní policie nenahrazuje a ani 

nem�že nahrazovat �innost P�R, je to i z toho d�vodu, že na obce nelze p�enést n�které 

záruky, které ob�an�m garantuje pouze stát, nap�íklad ochrana státní hranice na 

mezinárodních letištích a podobn�. [4, 13, 22]  

 Možnost z�ízení obecní policie je prvek, který p�ispívá k rozvoji m�st a obcí a posiluje 

jejich samosprávu. Lze �íci, že obecní policie p�ispívá k ochran� bezpe�nosti osob a majetku. 

Strážnici tedy ne�eší tuto problematiku komplexn�, jen se podílejí na prevenci a poskytují 

podporu, protože trestnou �innost strážníci ne�eší. [4, 13, 22]  

 Obecn� závazné vyhlášky, právní p�edpisy a podzákonné akty vytvá�ejí rámec �inností 

obecní policie, vymezují rozsah �inností a kompetence v�etn� práv a povinností pracovník�

tohoto policejního sboru. Zákonné úpravy, které se týkají obecní policie, mají v celkové 

v�tšin� charakter závazných norem s celostátní p�sobností, dále potom existují p�edpisy 

s místn� platnou p�sobností, to znamená, že jsou omezený obecním �i m�stským katastrálním 

územím – obecn� závazné vyhlášky obce �i m�sta. [4, 13, 22] 

 Zákonem �. 553/1991 Sb., o obecní policii ve zn�ní pozd�jších zm�n a p�edpis� je 

obecní policie zmocn�na odhalovat a zjiš	ovat p�edevším p�estupky. Pokud se ale budeme 

chtít zabývat trestnými �iny, je nutné zd�raznit, že v tomto p�ípad� nemohou být strážníci 

nete�ní. V tomto sm�ru mají strážníci oznamovací povinnost v��i P�R, zajiš	ovací 

povinnost, tedy zajišt�ní místa �inu proti vstupu nepovolaným osobám a p�i páchání trestného 

�inu jsou povinni provést zákrok, úkon �i jiné opat�ení v mezích zákona o obecní policii. [4, 

13, 22]  



9 

4.1 Z�izování, �ízení a organizace �innosti obecní policie 

 Obecní policie je z�izována a rušena obecním zastupitelstvem obecn� závaznou 

vyhláškou. Je t�eba zd�raznit, že z�ídit obecní policii je dáno zastupitelstvu pouze jako 

možnost a ne jako povinnost. Z uvedeného jasn� vyplývá, že z�izování obecní policie spadá 

do samostatné p�sobnosti obce. [4, 13, 22] 

 Pokud se tedy obecní zastupitelstvo rozhodne z�ídit obecní policii, vydá obecn�

závaznou vyhlášku o z�ízení obecní policie. Dále je nutné, aby obec stanovila rovn�ž obecn�

závaznou vyhláškou podrobnosti o stejnokroji z�izovaného policejního sboru a jeho nošení. 

Stejnokroj obecní policie nesmí být nijak zam�nitelný se stejnokrojem p�íslušníku 

bezpe�nostních sbor� a ozbrojených sil. Proto je zcela zásadní dodržet zn�ní vyhlášky 

Ministerstva vnitra �R �. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, jež obsahuje 

�ást, kde se uvádí jednotné prvky stejnokroj� a ozna�ení motorových vozidel obecní policie. 

Na obrázku �. 1 si lze prohlédnout stejnokroj strážník� obecní policie. [4, 13, 22] 

Obr. �. 1: Stejnokroj obecní policie [O1] 

  

P�i z�izování obecní policie je nezbytné ur�it osobu, která bude sbor �ídit. Zákon 

stanoví, že takovou osobou je starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepov��í �ízením obecní 

policie jiného �lena zastupitelstva. Obecní rada také m�že pov��it pln�ním n�kterých úkol�

p�i �ízení ur�eného strážníka. Jaké úkoly to jsou a jejich rozsah není zákonem stanoven. 

Nicmén� existuje podmínka, která musí být dodržena, aby mohl být strážník pov��en �ízením. 

Jedná se o p�edložení negativního lustra�ního osv�d�ení. Dále obecní policii nesmí �ídit 

poslanec zákonodárného sboru, tento fakt je dám zákonem. Osoba, která bude pov��ena �ídit 

obecní policii musí být nejen moráln� bezúhonná, nýbrž i teoreticky a prakticky organiza�n�

schopná a zp�sobilá k �ízení tohoto specifického policejního sboru. Musí být tedy schopná 

�ídit, vést a velet pod�ízené pracovníky a také odpovídajícím zp�sobem organizovat 
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a kontrolovat jejich �innost, musí mít osvojenu práci s normami, um�t poradit a odborn�

proškolit pod�ízené pracovníky. [4, 13, 22] 

Výdaje na obecní policii za jeden kalendá�ní rok jsou sou�ástí rozpo�tu obce. 

Rozpo�et a záv�re�ný ú�et je v gesci obecního zastupitelstva, to znamená, že p�i z�izování 

obecní policie je nutné zvážit a ur�it p�edpokládané stavy pracovník�, jejichž hlavním úkolem 

bude práce v terénu a také dalších pracovník�, kte�í budou zabezpe�ovat veškeré materiální, 

technické a jiné prost�edky. Z tohoto hlediska pat�í finance mezi základní podmínky z�ízení 

obecní policie, protože jak již bylo zmín�no od množství p�id�lených financí na „provoz“ 

obecní policie se odvíjí i po�ty jejich zam�stnanc�. Nicmén� i pokud má obecní policie 

zam�stnanc� více �i mén� je t�eba neustále mít na pam�ti jejich efektivní nasazení do výkonu 

za ú�elem zajišt�ní bezpe�nosti. [4, 13, 22] 

4.2 Místní p�sobnost obecní policie 

 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích stanovuje, že zajišt�ní ve�ejného po�ádku obec 

vykonává na svém vymezeném teritoriu. V tomto p�ípad� se setkáváme s termínem místní 

záležitosti ve�ejného po�ádku. V p�ípad� obcí a obecní policie se totiž nem�žeme bavit 

o termínu ve�ejný po�ádek, protože obec není schopna úpln� zajistit všechny úkoly na úseku 

ve�ejného po�ádku, tady už musí p�sobit stát. [4, 13, 16, 22] 

 Co to vlastn� znamená místní záležitosti ve�ejného po�ádku? Na tento termín je nutné 

nahlížet jako na tématický základ pro �innost obecní policie. Lze tedy �íci, že jde o ve�ejný 

po�ádek v konkrétním míst�. Z toho jasn� vyplývá, že jde o dodržování zákonných pravidel, 

jako takových a dalších pravidel, které obec ve své p�sobnosti stanoví obecn� závaznou 

vyhláškou. [4, 13, 22] 

 Místní p�sobnost obecní policie je tedy p�sobnost v konkrétní obci, m�st�, statutárním 

m�st� a hlavním m�st� Praze, která za�íná a kon�í jejich hranicemi, katastrálního území. 

P�íslušnost k dané obci musí být vždy ozna�ená na uniform� strážníka, na služebních 

vozidlech a podobn�. [4, 13, 22]  

Ve stru�ném shrnutí mohu �íci, že místní p�sobnost znamená to, že strážník jedné 

obce nem�že vykonávat funkci strážníka v obci jiné. Nicmén� tohle je pouze základní pohled 

na danou problematiku, protože v roce 2006 byl zákon o obecní policii novelizován a tato 

novelizaci p�inesla nový prvek, týkající se místní p�sobnosti. Jedná se o možnost uzav�ít 

ve�ejnoprávní smlouvu mezi obcemi, které se nacházejí ve stejném vyšším územním 

samosprávném celku – kraj. Smluvní strany zde tvo�í obec, která z�ídila obecní policii a obec 
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�i obce, které obecní policii nez�ídili. Na základ� této smlouvy m�že obecní policie jedné 

obce vykonávat svou �innost i na území jiné obce �i jiných obcí, které obecní policii nez�ídili. 

V takovém p�ípad� musí být strážníkovi vydáno písemné zmocn�ní, kterým prokazuje 

oprávn�nost výkonu pravomoci na území obce, která je jednou ze smluvních stran této 

smlouvy a která nez�ídila obecní policii. Pro platnost této smlouvy je nutný souhlas 

p�íslušného krajského ú�adu. [4, 13, 22]  

4.3 V�cná p�sobnost obecní policie 

 Zásadním posláním obecní policie je dohled nad místními záležitostmi ve�ejného 

po�ádku. V�cná p�sobnost je tedy dohled strážník� nad dodržováním ustanovení, která si 

obec stanovila ve form� obecn� závazných vyhlášek a o dohled nad dodržováním pravidel 

ob�anského soužití a jejich p�ispíváním k ochran� bezpe�nosti osob a majetku. Hlavním cílem 

je zabránit protiprávnímu jednání, vyhledávat, postihovat, �ešit �i tlumit takto vzniklé jevy 

pop�ípad� se podílet na �ešení t�chto jev�. [4, 13, 22] 

4.4 Povinnosti a oprávn�ní strážník� obecní policie 

 Pro výkon práce jsou strážník�m obecní policie p�iznána n�která oprávn�ní a s nimi 

povinnosti, které s t�mito oprávn�ními korespondují. P�i správ� ve�ejného po�ádku p�iznává 

zákon strážník�m defacto stejná oprávn�ní jako p�íslušník�m Policie �R. Nicmén� tato 

oprávn�ní mají jistá omezení vyplývající z užšího rozsahu jejich p�sobnosti, protože jak už 

bylo jednou �e�eno obecní policie nem�že nahradit �innost Policie �R. [4, 13, 22] 

4.4.1 Povinnosti strážník� obecní policie 

 V lite�e zákona o obecní policie je z�eteln� uvedeno, že každý má právo se obracet 

na strážníky se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkol� požadovanou 

pomoc poskytnout. To je základ, povinnost je prioritní a zavazuje strážníka k ur�itému 

chování nebo jednání v daných podmínkách. [4, 13, 22] 

 Pokud se podíváme na povinnosti strážník� obecní policie, m�žeme je rozd�lit 

do dvou skupin, a to obecné a specifické povinnosti. 
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Obecné povinnosti 

Tady v tomto p�ípad� se m�žeme bavit o povinnostech, které jsou spole�né všem 

pracovník�m státní správy a samosprávy a nebo o povinnostech, které se vtahují k právnímu 

postavení strážníka. [4, 13, 22] 

V p�ípad� spole�ných povinností se m�že jednat o povinnost respektovat v plném 

rozsahu právní systém, nebo �ádn�, sv�domit� a na profesionální úrovni plnit své 

zam�stnanecké povinnosti a podobn�. Pokud se však podíváme na obecné povinnosti, které se 

vztahují k právnímu postavení strážníka tak jako p�íklad lze uvést povinnost ml�enlivosti. 

Tato povinnost je stanovena § 26 zákona �. 553/1991 Sb., o obecní policii ve zn�ní pozd�jších 

zm�n a p�edpis�, kde se hovo�í, že povinnost ml�enlivosti se vztahuje na všechny skute�nosti, 

se kterými se strážník seznámil p�i pln�ní úkol� obecní policie nebo v souvislosti s nimi a 

které v zájmu zabezpe�ení úkol� obecní policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, utajení 

p�ed nepovolanými osobami. Tuto povinnost je musí strážník dodržovat i po skon�ení 

pracovního pom�ru, p�i�emž doba, po kterou je nutné jí dodržovat, není blíže specifikována. 

[4, 13, 22] 

Specifické povinnosti 

 Tyto povinnosti výslovn� upravuje zákon o obecní policii. Jejich pln�ní je 

p�edpokladem k zákonem oprávn�nému, bezchybnému a �ádnému výkonu profese strážníka. 

U specifických povinností se m�žeme bavit o povinnostech, jež vyplývají z paragraf� 6 – 10 

zákona o obecní policii, kde jsou uvedené p�ímo jako povinnosti strážník�. Jako p�íklad 

uvedu dva paragrafy: 

 § 6 odstavec 1 zákona �. 553/1991 Sb., o obecní policii ve zn�ní pozd�jších zm�n 

a p�edpis� �íká, že p�i provád�ní zákrok� a úkon� k pln�ní úkol� obecní policie je strážník 

povinen dbát cti, vážnosti a d�stojnosti osob i své vlastní a nep�ipustit, aby osobám 

v souvislosti s touto �inností vznikla bezd�vodná újma a p�ípadný zásah do jejich práv 

a svobod p�ekro�il míru nezbytnou k dosažení ú�elu sledovaného zákrokem nebo úkonem. 

[22] 

 § 9 odstavec 1 zákona �. 552/1991 Sb., o obecní policii ve zn�ní pozd�jších zm�n 

a p�edpis� �íká, že strážník je povinen p�i výkonu své pravomoci prokázat svou p�íslušnost 

k obecní policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifika�ním �íslem a názvem 

obce. Vykonává-li strážník svou pravomoc na území obce, která je smluvní stranou 
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ve�ejnoprávní smlouvy podle § 3a, prokáže se na požádání rovn�ž zmocn�ním této obce, 

p�i zákroku, který nesnese odkladu, tak u�iní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku 

dovolí. [22] 

Odznak obecní policie je umíst�n na pravé stran� prsou, identifika�ní �íslo je umíst�no 

pod odznakem a nášivka s názvem obce je umíst�na na záloktí rukávu. Na obrázku �. 2 si lze 

prohlédnout odznak obecní policie a nášivku s názvem m�sta Krnov. 

Obr. �. 2: Odznak obecní policie s identifika�ním �íslem a nášivka s názvem m�sta  [O2] 

 Dále se p�i pohledu na specifické povinnosti strážník� m�žeme bavit o povinnostech, 

které souvisí výhradn� s jednotlivými oprávn�ními. Nap�íklad strážník je oprávn�n p�edvést 

osobu, potom je jeho povinností sepsat o p�edvedení krátký záznam. [4, 13, 22] 

 A v poslední �ad� se jedná o specifické povinnosti, které souvisejí s použitím 

donucovacích prost�edk�. Tady je základní povinností strážníka p�ed použitím donucovacích 

prost�edk� vyzvat osobu, proti které má zákrok s použitím donucovacích prost�edk�

sm��ovat, aby upustila od svého protiprávního jednání s výstrahou „jménem zákona“. Takže 

ve výsledku by tato výzva m�la znít takto: „Jménem zákona Vás vyzývám, aby jste upustil 

od svého protiprávního jednání, v opa�ném p�ípad� proti Vám budou požity donucovací 

prost�edky.“ Takovouto výzvu m�že strážník vynechat v p�ípad� ohrožení svého zdraví nebo 

života �i jiné osoby a zákrok nesnese odkladu. Rovn�ž je povinností strážníka volit p�im��ené 

donucovací prost�edky k p�ekonání odporu osoby, proti níž budou použity. [4, 13, 22] 

 V záv�ru kapitoly týkající se povinností strážník� obecní policie je nutné zd�raznit, že 

zákon o obecní policii upravuje i p�ípady, kdy strážník není povinen provést zákrok. Jde 

o p�ípady kdy je strážník pod vlivem lék� nebo jiných látek, nebyl k provedení zákroku 

odborn� vyškolen ani vycvi�en a nebo by provedení takového zákroku bylo v rozporu 

s opat�eními policie nebo jiných ozbrojených sbor�. [4, 13, 22] 
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4.4.2 Oprávn�ní strážník� obecní policie 

 Jde o pravomoci, která jsou specifická ve vztahu k základním práv�m ob�ana, proto 

jsou ozna�ována jako oprávn�ní. V praxi totiž ve v�tšin� p�ípad� dochází p�i realizaci 

oprávn�ní strážníky ke zna�ným zásah�m do práv a svobod fyzických a právnických osob. 

P�íkladem mohu uvést zásah do osobní svobody, svobody pohybu a další. Tato práva jsou 

garantována Listinou základních práv a svobod, tudíž musí být uplat�ování takovýchto 

oprávn�ní strážníky obecní policie podmín�no zákonnou úpravou. Proto lze �íci, že strážníci 

obecní policie mohou aplikovat jednotlivá oprávn�ní pouze v situacích, v rozsahu 

a za podmínek, které jsou uvedeny v zákon� o obecní policii. [4, 13, 22] 

 P�i aplikaci jakéhokoliv oprávn�ní srážník� obecní policie vznikají povinnosti jak 

na stran� strážníka, tak i na stran� osoby, v��i které je oprávn�ní uplat�ováno. Nespln�ní by	

jen jediného detailu ze strany strážníka má �asto za následek nesprávnost v postupu 

p�i uplat�ování n�kterého z oprávn�ní a v kone�ném d�sledku se m�že jednat i o porušení 

zákona. [4, 13, 22] 

 V p�ípad� strážník� obecní policie lze rozd�lit oprávn�ní do dvou základních skupin, 

jde o oprávn�ní daná zákonem o obecní policii a o oprávn�ní vyplývající z jiných zákon�.[22] 

Oprávn�ní daná zákonem �. 553/1991 Sb., o obecní policii ve zn�ní pozd�jších zm�n 

a p�edpis�

- oprávn�ní požadovat vysv�tlení 

- oprávn�ní požadovat prokázání totožnosti 

- oprávn�ní požadovat osobní a v�cnou pomoc 

- oprávn�ní p�edvést osobu 

- oprávn�ní odebrat zbra�

- oprávn�ní zakázat vstup na ur�ená místa 

- oprávn�ní otev�ít byt nebo jiný uzav�ený prostor 

- oprávn�ní odejmout v�c 

- oprávn�ní použít prost�edek k zabrán�ní odjezdu vozidla 

- oprávn�ní zabezpe�it dopravu do záchytné stanice 

- oprávn�ní ke vstupu do živnostenských provozoven 

- oprávn�ní použít donucovací prost�edky 

- oprávn�ní k zajišt�ní osoby a vozidla 

- oprávn�ní k použití psa 

- oprávn�ní k použití služební zbran�
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Oprávn�ní strážník� obecní policie vyplývající z jiných zákon�

V takovém p�ípad� se bavíme zejména o oprávn�ních vyplývajících ze zákona 

�. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve zn�ní pozd�jších zm�n a p�edpis�. 

Na základ� tohoto zákona jsou strážníci oprávn�ní vyzvat �idi�e k tomu, aby se podrobil 

zjišt�ní, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Dále mohou vyzvat �idi�e 

motorového vozidla k p�edložení doklad� ke kontrole vozidla, jsou oprávn�ni usm�r�ovat 

provoz na pozemních komunikacích, zastavovat vozidla a v poslední �ad� je tento zákon 

oprav�uje k m��ení rychlosti vozidel v obci. [4, 13, 22] 

4.5 Donucovací prost�edky 

 Strážníci obecní policie se velmi �asto p�i výkonu svého povolání dostávají do situací, 

kdy je nutné v zájmu ochrany osob �i své vlastní osoby, nebo p�i ochran� majetku a zabrán�ní 

v chování, kterým je porušován ve�ejný po�ádek, použít donucovací prost�edky. [4, 13, 22] 

 Zákon �. 553/1991 Sb., o obecní policii ve zn�ní pozd�jších zm�n a p�edpis� vymezuji 

pro �innost obecní policie tyto donucovací prost�edky: 

- hmaty, chvaty, údery a kopy 

- slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobn� do�asn� zneschop�ující prost�edek 

- obušek a jiný úderný prost�edek 

- pouta 

- úder služební zbraní 

- hrozba namí�enou služební zbraní 

- varovný výst�el 

- technický prost�edek k zabrán�ní odjezdu vozidla 

Schopnost správné praktické aplikace jednotlivých donucovacích prost�edk� vyžaduje 

ur�itou dávku tv�r�í schopnosti strážník� správn� vyhodnotit vzniklou situaci. To znamená 

že, strážník musí mít osvojenu schopnost rychlého a adekvátního rozhodnutí na základ�

p�edchozího rozboru situace, kterou musí p�i výkonu praktické �innosti �ešit. [4, 13] 

V n�kterých publikacích je možné se setkat ve vý�tu donucovacích prost�edk� také 

s pojmem pes. Tady je t�eba �íci, že pes není podle zákona o obecní policii veden ve vý�tu 

donucovacích prost�edk�. Nicmén� použití psa upravuje § 19 tohoto zákona, který jasn� �íká, 

že strážník je oprávn�n použít psa namísto donucovacích prost�edk� a nebo sou�asn�

s n�kterým donucovacím prost�edkem. Zp�sob použití psa, stejn� tak otázka, zda bude pes 

opat�en vodítkem a náhubkem, je zcela osobním rozhodnutím strážníka psovoda. Zp�sobilost 
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psa k tomuto výkonu musí být osv�d�ena P�R, na základ� závazného pokynu policejního 

prezidenta �. 43/2003 ze dne 28. b�ezna 2003, kterým se stanoví postup P�R p�i zajiš	ování 

výcviku strážník� obecní policie k výkonu oprávn�ní a používání donucovacích prost�edk�. 

Osv�d�ení zp�sobilosti psa platí dva roky, p�ed uplynutím této lh�ty je nutné ji znovu ov��it. 

Na p�iloženém obrázku �. 3 lze vid�t výcvik psa obecní policie. [4, 13, 22] 

Obr. �. 3: Výcvik psa obecní policie [O3] 

4.6 Služební zbra� a její použití 

 Dle zákona o obecní policii se služební zbraní rozumí krátká st�elná zbra� kategorie B, 

jejímž držitelem je dle zákona �. 119/2002 Sb., o st�elných zbraních a st�elivu ve zn�ní 

pozd�jších zm�n a p�edpis� obec. Zákonem o obecní policii není stanovena povinnost obcím, 

aby její strážníci používali služební zbra�. Pokud se ale obec rozhodne pro po�ízení 

služebních zbraní, musí si obec dle § 8 zákona o st�elných zbraních a st�elivu požádat 

o vydání zbrojní licence skupiny J – zabezpe�ování úkol� podle zvláštního právního p�edpisu 

(v tomto p�ípad� je zvláštním právním p�edpisem zákon o obecní policii). Dále pak každý 

strážník musí být držitelem zbrojního pr�kazu skupiny D, která je vyžadována 

pro zam�stnání, kde je t�eba mít palnou zbra�. Na obrázku �. 4 si lze prohlédnout vzor zbrojní 

licence a zbrojního pr�kazu. [4, 13, 22] 

Obr. �. 4: Vzor zbrojní licence a zbrojního pr�kazu [O4] 
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 Použít služební zbra� k ú�elu, ke kterému byla vytvo�ena, ke st�elb� na cíl, znamená 

provést nejzávažn�jší zásah do práv a svobod osoby, protože je tím p�ímo ohrožena na život�

a zdraví. Z tohoto d�vodu je použití služební zbran� strážníkem striktn� vymezeno zákonem 

o obecní policii. Strážník je tedy oprávn�n použít služební zbra� pouze za podmínek nutné 

obrany, krajní nouze a aby zamezil út�ku nebezpe�ného pachatele, jehož nem�že jiným 

zp�sobem zadržet. Stejn� jako p�ed použitím donucovacích prost�edk�, je i zde strážník 

povinen p�ed použitím služební zbran� vyzvat osobu, proti které zakro�uje, aby upustila od 

svého protiprávního jednání s výstrahou, že bude použita služební zbra�. Od této výzvy m�že 

rovn�ž upustit jen v p�ípad�, kdy je ohrožen jeho život nebo zdraví, je-li ohrožen život nebo 

zdraví jiné osoby anebo zákrok nesnese odkladu. [4, 13, 22] 

4.7 Podmínky p�ijetí uchaze�e o povolání strážníka obecní policie 

 Základní podmínky pro vznik pracovního pom�ru strážníka obecní policie jsou dány 

zákonem o obecní policii. [21] 

Tyto základní podmínky jsou: 

- ob�an �eské republiky 

- bezúhonnost 

- spolehlivost 

- starší 21 let 

- zdravotní zp�sobilost 

- dosažené st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou 

- získané osv�d�ení o spln�ní stanovených odborných p�edpoklad�

V praxi to probíhá tak, že uchaze� o práci �ekatele a strážníka p�edloží personálnímu 

úseku doklady k ov��ení stanovených podmínek a prokazuje duševní a t�lesnou zp�sobilost 

prost�ednictvím psychologického vyšet�ení a test� t�lesné zp�sobilosti. Vyšet�ení 

psychologické zp�sobilosti k výkonu práce strážníka jsou ur�eny výhradn� pro pot�ebu 

výb�rového �ízení a uchaze��m nejsou sd�lovány. V p�ípad� neúsp�chu je možné 

psychologické vyšet�ení opakovat nejd�íve po dvou letech. Po p�ijetí k obecní, m�stské policii 

jsou uchaze�i nejprve za�azeni jako �ekatelé do t�ím�sí�ního p�ípravného kurzu, kde jsou 

p�ipravováni na povolání strážníka. Rozsah výcviku �ekatele a strážníka je stanoven 

vyhláškou Ministerstva Vnitra �R �. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. 

V rámci p�ípravného kurzu je zabezpe�en také výcvik �ekatel� k používání služební zbran�

a donucovacích prost�edk�. V záv�ru tohoto kurzu absolvují �ekatelé zkoušku odborné 
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zp�sobilosti p�ed komisí Ministerstva vnitra �R, a na základ� jejího úsp�šného vykonání 

vydává ministerstvo strážníkovi osv�d�ení o spln�ní stanovených odborných p�edpoklad�. 

[22] 

Odbornými p�edpoklady jsou dle vyhlášky 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní 

policii znalosti 

- ústavního po�ádku �R  

- obecní policie 

- obecního a krajského za�ízení  

- shromaž�ování  

- Policie �eské republiky  

- trestního práva 

- živnostenského podnikání  

- st�elných zbraní a st�eliva 

-  p�estupk� a jiných správních delikt�, jejichž projednávání je v p�sobnosti obce 

- správního �ízení  

- bezpe�nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

- ochrany p�ed škodami p�sobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami  

- krizového �ízení a integrovaného záchranného systému  

- základy kriminalistiky v rozsahu pot�ebném pro pln�ní úkol� obecní policie  

- schopnost uplat�ování teoretických znalostí  
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5 Charakteristika vybraného m�sta 

 Vzhledem ke stanoveným cíl� této práce je vybraným m�stem m�sto Krnov o rozloze 

44,4 km2. Toto m�sto je situováno v severovýchodní �ástí �R na soutoku �eky Opavy 

s Opavicí, v podh��í Nízkého Jeseníku v t�sné blízkosti �esko-polské hranice 

v Moravskoslezském kraji. Na p�iloženém obrázku �. 5 lze vid�t Moravskoslezský kraj 

s vyzna�eným m�stem Krnov. 

Obr. �. 5: Moravskoslezský kraj s vyzna�eným m�stem Krnov [O5 – AUTOR] 

 Dle informací z databáze �eského statistického ú�adu žije v Moravskoslezském kraji 

(dále jen MSK) 1 227 579 obyvatel z toho 24 658 obyvatel žije v m�st� Krnov�, což je stav 

ke 31.12. 2011. 

Krnov tradi�n� plnil úlohu správního centra a v roce 1960 byl za�len�n do okresu 

Bruntál. Nicmén� reforma ve�ejné správy zrušila k 1. 1. 2003 okresní ú�ady jako orgány 

všeobecné územní správy a Krnov se stal m�stem se sídlem ú�adu s rozší�enou p�sobností, 

který poskytuje služby státní správy ob�an�m dalších 24 obcí. [6] 

V rámci rozvoje m�sta Krnova existuje živý koncep�ní dokument – Strategický plán 

rozvoje m�sta Krnova. V tomto dokumentu jsou definovány dlouhodobé cíle a strategické 

zám�ry do roku 2022, v�etn� cest, kterými lze t�chto cíl� dosáhnout. Po prostudování tohoto 
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dokumentu mohu �íci, že hlavním cílem je atraktivní, bezpe�né m�sto, p�itažlivé pro ob�any, 

širší okolí a návšt�vníky. [6] 

 Zpracovateli tohoto dokumentu byly ur�eny základní klí�ové okruhy pro toto m�sto 

a t�mi jsou:  

- Ekonomika 

- Infrastruktura a životní prost�edí 

- Obyvatelstvo a lidský potenciál 

Tyto klí�ové okruhy byly analyzovány SWOT analýzou, což je analýza silných 

a slabých stránek, p�íležitostí a ohrožení, s cílem uspo�ádat a zhodnotit poznatky pro 

formulaci strategické vize. [6] 

 Z hlediska této diplomové práce je nejd�ležit�jší okruh Obyvatelstvo a lidský 

potenciál, protože jednou z priorit tohoto okruhu je soužití a bezpe�nost obyvatel. 

Opat�eními, kterými chce m�sto tuto prioritu napl�ovat jsou: 

- Rozvoj infrastruktury pro prevenci kriminality 

- Bezpe�nostní osv�ta a prevence 

- Rozvoj aktivit ke zlepšování soužití r�zných složek (sociálních i etnických skupin) 

obyvatelstva 

 V rámci prevence m�sto instalovalo na ulici Opavská dva zpomalovací semafory 

a na ulici Bruntálská jeden zpomalovací semafor. Na Opavské ulici jsou semafory sm�rovány 

sm�rem od centra i do centra a na Bruntálské ulici pouze sm�rem do centra. Na obrázku �. 6 

lze vid�t zpomalovací semafor sm�rem do centra na ulici Opavská viz. obr. �. 11. [6] 

Obr. �. 6: Zpomalovací semafor na ulici Opavská sm�rem do centra [O6] 
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Cílem tohoto opat�ení je zvýšení bezpe�nosti nejvíce zranitelných ú�astník� silni�ního 

provozu, jimiž jsou chodci a cyklisté. Semafory pracují na principu spojení mikrovlnného 

radaru a sv�telného signaliza�ního za�ízení, �ímž je zajišt�na reakce semaforu na rychlosti 

nam��ené u p�ijížd�jících vozidel. V klidovém režimu, tedy v moment� kdy v daném úseku 

neprojíždí vozidlo, svítí sv�tlo �ervené. V dalším p�ípad�, kdy vozidlo projíždí v m��eném 

úseku povolenou rychlostí, semafor p�epne na zelené sv�tlo a vozidlo m�že pokra�ovat 

bez omezení dále ve sm�ru jízdy. V posledním p�ípad�, kdy m��eným úsekem projíždí 

vozidlo, které p�ekro�í povolenou rychlost, z�stane �ervené sv�tlo stále svítit a �idi� je 

povinen zastavit. Zelené sv�tlo se následn� po zastavení rozsvítí po t�ech až p�ti sekundách. 

Nezastavením na �ervenou se �idi� dopustí p�estupku, za který se ukládá pokuta až do výše 

p�ti tisíc korun a v ur�itých p�ípadech i zákaz �ízení do šesti m�síc�. Dodržování této 

povinnosti kontrolují p�íslušníci P�R a strážníci m�stské policie Krnov. [6] 

 Mezi další preventivní opat�ení m�sta je nasv�tlení p�echod� pro chodce. V pr�b�hu 

tohoto roku (2013) bude nasv�tleno tém�� osmdesát p�echod� pro chodce. P�echody jsou 

celodenn� zvýrazn�ny sv�tly, které jsou zapušt�ny ve vozovce a tím už z dálky �idi�e 

upozor�ují na místo, kde je p�echod umíst�n. V rámci tohoto opat�ení se jedná  p�edevším 

o p�echody na komunikacích I. t�ídy, které slouží jak k  tranzitní, regionální, tak i dálkové 

doprav� sm�rem do Polska. Na obrázku �. 7  si lze prohlédnout instalaci t�chto sv�tel. [6] 

Obr. �. 7: Instalace sv�tel do vozovky v míst� p�echodu pro chodce [O7] 

Tato preventivní opat�ení jsou realizována hlavn� za ú�elem zvýšení pasivní 

bezpe�nosti na pozemních komunikacích ve m�st�. V rámci zam��ení této práce jsou tato 

preventivní opat�ení jedním ze základních pilí�� ochrany obyvatel. 
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6 Charakteristika sou�asného stavu zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel 

z hlediska M�stské policie Krnov 

 M�stská policie Krnov (dále MP Krnov) má v sou�asné dob� 26 strážník� v�etn�

�editele a jeho zástupce, jejíž sídlo je ulice Žižkova �. 20 Krnov. Z organiza�ní struktury, 

kterou je možné vid�t na obrázku �. 8, lze vy�íst, že strážníci jsou rozd�leni do dvou 

základních skupin a to hlídková služba – �ty�i skupiny po p�ti strážnících a dozor�í služba 

�ty�i strážníci. 

Obr. �. 8: Organiza�ní struktura M�stské policie Krnov [O8 – AUTOR] 

6.1 Systém služeb 

 Služby strážník� MP Krnov jsou realizovány ve 12-ti hodinovém režimu. Systém je 

nastaven tak, že vždy slouží jeden dozor�í a jedna hlídková skupina dva dny denní službu, pak 

následují dva dny volna a poté slouží dva dny no�ní službu. Naplánované služby s ohledem 

na nastavený systém si lze prohlédnout ve zjednodušené form� v tabulce �. 1 na následující 

stránce. 

 P�i nástupu do služby jsou strážnici hlídkové skupiny, p�ed odchodem do terénu vždy 

rozd�leni na motorizovanou a p�ší hlídku. Vzhledem k po�tu  strážník� v každé hlídkové 
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skupin�, je rozd�lení hlídek co do po�tu strážník� rozdílné p�i denní služb� oproti rozd�lení 

p�i no�ní služb�. 

Po�etní rozd�lení p�i denní služb�: 

 motorizovaná hlídka – 2 strážníci 

 p�ší hlídka – 2 strážníci 

 p�ší hlídka – 1 strážník 

Po�etní rozd�lení p�i no�ní služb�: 

 motorizovaná hlídka – 3 strážníci 

p�ší hlídka – 2 strážníci 

Tabulka �. 1: Zjednodušený plán služeb [AUTOR] 

 V objektu m�stské policie z�stává vždy jeden strážník - dozor�í, který vykonává 

stálou dozor�í službu, jež je vykonávána nep�etržit�. Tato služba zajiš	uje akceschopnost, 

nep�etržitý styk se státními orgány, organizacemi a ob�any, nebo	 dozor�í služba je zpravidla 

prvním místem, kam se obracejí se svými stížnostmi, žádostmi, podn�ty �i oznámeními. 

6.2 Územní p�sobnost MP Krnov 

 MP Krnov plní své úkoly podle zákona o obecní policii na území m�sta Krnov a jeho 

m�stských �ástí, kterými jsou Krásné Lou�ky, Chomýž, Ježník, Kostelec, Guntramovice, 

Petr�v d�l a �ervený dv�r. [5] 

 Ve�ejnoprávní smlouva ve smyslu zákona o obecní policii m�sto Krnov s jinou obcí 

uzav�enu nemá. 



24 

6.2.1 M�stský kamerový dohlížecí systém a pult centrální ochrany 

 M�sto Krnov je relativn� klidným m�stem z hlediska páchání protiprávních �in� viz. 

níže Statistika �innosti MP Krnov. Nicmén� p�i tvorb� koncepce práce a fungování m�stské 

policie byly vytipována riziková místa, která jsou neustále sledována prost�ednictvím 

m�stského kamerového dohlížecího systému. Vzhledem k neustálému monitorování 

vybraných míst se v mnohem v�tší mí�e da�í odhalovat p�estupky a sledovat situaci 

v silni�ním provozu. V minulosti se již nes�etn�krát stalo, že tyto záb�ry z kamer byly 

p�edány Policii �R k následnému použití v d�kazním �ízení �i identifikaci pachatele. 

Na obrázku �. 9 je možné si prohlédnout pracovišt� M�stského kamerového dohlížecího 

systému na služebn� MP Krnov. [5] 

Obr. �. 9: Pracovišt� m�stského dohlížecího systému MP Krnov[O9] 

 Celkový po�et digitálních kamer umíst�ných na území m�sta Krnova je jedenáct viz. 

obr. �. 11. Kamery jsou umíst�ny tak, aby bylo možné sledovat hlavní p�íjezdové komunikace 

do m�sta, hlavní nám�stí, okolí hypermarket� a supermarket� a autobusové nádraží. Jedna 

z kamer je umíst�na na rozhraní ulic Vrchlického – Alšova, kde je všeobecn� známo, že tuto 

oblast obývají a také se zde soust�e�ují obyvatelé z problémovým chováním. Na obrázku 

�. 10 lze vid�t, kde se kamera nachází a kam je sm��ován její pohled. [5] 

Obr. �. 10: Kamera Vrchlického – Alšova [O10] 
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Obr. �. 11: Plán m�sta Krnov s vyzna�enými pozicemi kamer a zpomalovacími semafory [O11 – AUTOR] 
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 Sou�ástí služebny MP Krnov je i pult centrální ochrany (dále jen PCO). Na tento PCO 

je napojeno cca sedmdesát objekt� jak ve vlastnictví m�sta, tak i v soukromém vlastnictví. 

6.3 Prevence 

 Mezi strážníky MP Krnov jsou dva, kte�í jsou za�azeni do skupiny prevence 

kriminality. Hlavní úkol preventist� je snaha posílit preventivní p�sobení m�stské policie 

na ob�any všech v�kových kategorií. Tito strážníci v rámci prevence navšt�vují mate�ské, 

základní a st�ední školy a rovn�ž domovy pro seniory. V pr�b�hu besed v rámci mate�ských 

škol strážníci d�tem vysv�tlují jak se chovat p�i styku s neznámými lidmi, co d�lat když 

najdou odhozenou injek�ní st�íka�ku a podobn�. Beseda v mate�ských školách probíhá 

formou her s d�tmi, kdy probírají konkrétní situace a na záv�r probírají co bylo špatn� a jak se 

zachovat správn� v podobné situaci. P�i besedách na základních školách jsou d�ti aktivn�

zapojovány do rozhovor�, kde se u�í jak zvládat situace každodenního života. Besedy 

na st�edních školách jsou zam��eny na základní lidská práva, p�estupkové právo, obecné 

normy lidského chování, etiku a morálku. Sou�ásti preventivního programu jsou ukázky 

a nácviky sebeobrany, v�etn� diskuze na téma šikana a kyberšikana. V domovech pro seniory 

jsou poslucha�i seznamování se sou�asnými formami kriminální �innosti a jak se proti t�mto 

formám ú�inn� chránit. Na obrázku �íslo 12 lze vid�t pr�b�h takovýchto besed. [5] 

Obr. �. 12: Pr�b�h besedy skupiny prevence kriminality [O12] 
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7 Statistický p�ehled �innosti MP Krnov 

 Za posledních p�t let MP Krnov zaznamenala více než deset tisíc událostí, které 

musela v rámci zákona o obecní policii �ešit. V tabulce �. 2 lze vid�t celkový po�et 

zaznamenaných události za jednotlivé ro�ní období od roku 2008 až do roku 2012. 

Tabulka �. 2: Celkový po�et událostí za jednotlivé ro�ní období [5] 

Kalendá�ní rok 2008 2009 2010 2011 2012

�ešených situací celkem 3281 3112 3037 2641 2595

 Graf �. 1 jasn� ukazuje, že od roku 2008 do roku 2012 se po�et zaznamenaných 

událostí snižuje. Rok 2008 byl co do po�tu �ešených událostí nejplodn�jší. Obrovský podíl 

na tom m�l po�et výjezd� k osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

protože v roce 2008 vstoupila v platnost Obecn� závazná vyhláška m�sta Krnova �. 2/2008 

o zákazu konzumace alkoholických nápoj� na vybraných ve�ejných prostranstvích. 

Graf �. 1 Vývoj po�tu zaznamenaných událostí za období 2008 – 2012 [AUTOR] 

 P�i pohledu na tabulku �. 3 a pro názornost s p�iloženým grafem �. 2, kde jsou 

rozepsány jednotlivé zaznamenané události za období p�ti let, lze �íci, že MP Krnov 

realizovala nejv�tší po�et výjezd� na základ� hlášení PCO, p�i �ešení ob�ansko právních 

spor� a k osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Nicmén� na základ�
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t�chto dat, nelze �íci, že by se �innost MP Krnov m�la zam��it celou svou silou na �ešení 

práv� t�chto p�estupk�. Práv� naopak je nutné rozd�lit dostupné síly a prost�edky rovnom�rn�

a tím zajistit efektivní práci MP Krnov. 

Tabulka �. 3: Statistický p�ehled �innosti MP Krnov 2008 – 2012 [5] 

Kalendá�ní rok 2008 2009 2010 2011 2012

výjezdy PCO 413 365 304 345 334 

ob�ansko-právní spory 254 177 199 189 163 

výjezdy spole�enská za�ízení 143 105 39 65 89 

na žádost P�R 122 106 151 141 150 

p�edáno P�R 211 192 197 198 224 

na žádost armády spásy 19 9 14 7 4 

asistence otevírání bytu 91 60 66 27 21 

dopravní nehody 40 25 26 24 19 

odchyt zví�at 69 99 103  92 

p�ivolána RZS 75 74 64 68 72 

na žádost RZS 23 43 38 12 7 

na žádost HZS �R 102 78 72 13 7 

p�ivolání HZS �R 26 14 30 12 19 

hledané osoby 45 30 23 33 27 

krádeže v obchodech 76 309 221 151 89 

výjezdy k osobám pod vlivem 

alkoholu a jiných náv. látek  
399 278 218 257 265 

doru�ování písemností  254 122 130 
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Graf �. 2: Statistika �innosti MP Krnov 2008 – 2012 [AUTOR]
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7.1 Pohled na rok 2012 z hlediska �innosti MP Krnov 

 V roce 2012 MP Krnov �ešila 850 p�estupk� v rámci majetku, dopravy, ve�ejného 

po�ádku a alkoholu. Ve v�tšin� p�ípad� byly tyto p�estupky �ešeny prost�ednictvím blokové 

pokuty nebo domluvy. Nicmén� je t�eba zd�raznit, že 224 p�ípad� bylo p�edáno P�R a tím 

došlo i k prodloužení doby �ešení v rámci vyšet�ování a administrativní �innosti. V tabulce 

�. 4 s p�iloženým grafem �.3 lze vid�t konkrétní po�ty p�estupk� v jednotlivých oblastech 

a jejich nej�ast�jší �ešení. 

Tabulka �. 4: Po�et p�estupk� za rok 2012 [5] 

P�estupek proti 
Po�et za rok 

2012 
Procentuáln�

Nej�ast�jší zp�sob 

�ešení  
K�

majetek 188 22 % bloková pokuta 81 300 K�

ve�ejný po�ádek 129 15 % domluva 11 600 K�

doprava 482 57 % bloková pokuta 72 300 K�

alkohol 51 6 % domluva 6 000 K�

P�estupk�

celkem 
850 

Graf �. 3: Grafické znázorn�ní po�tu p�estupk� za rok 2012 [AUTOR] 
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 Na základ� údaj� poskytnutých MP Krnov bylo spácháno za rok 2012 z celkového 

po�tu osmi set padesáti �ešených p�estupk� 57 %  proti bezpe�nosti a plynulosti silni�ního 

provozu na území m�sta Krnova a 22 % tvo�í p�estupky proti majetku.  
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8 Analýza sou�asného zp�sobu zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel m�sta 

z hlediska MP Krnov 

 Cílem této kapitoly je identifikovat a následn� analyzovat riziková místa v oblasti 

zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel m�sta Krnova vzhledem k �innosti MP Krnov. Analýza bude 

provedena nejprve z hlediska interního pohledu na MP Krnov, následn� budou provedeny 

analýzy rizik jednotlivých �ástí respektive sektor� m�sta prost�ednictvím aplikace metody 

CARVER, jež jsou navrženy autorem této práce viz. obr. �.:13. 

Obr. �. 13: Rozd�lení m�sta na sektory A až F [O13 – AUTOR] 

8.1 Postup analýz 

 Celý postup analýzy zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel prost�ednictvím MP Krnov je 

rozfázován na t�i základní kroky. V prvním kroku je provedena identifikace rizik 

prost�ednictvím screeningové metody Ishikaw�v diagram. Tato metoda je postavena na 

základním zákon�, že každý následek má svou p�í�inu nebo kombinaci p�í�in. [1, 2, 12] 

 Druhým krokem jsou identifikovaná rizika vyhodnocena aplikací metody Failure 

Modes and Effects Analysis (dále jen FMEA). Touto analytickou metodou p�í�in a následk�

je získána tabulka, jejíž obsah tvo�í seznam nedostatk� v systému, vý�et následk� a nápravná 
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opat�ení. Dále je na jednotlivá identifikovaná rizika aplikována Paretova analýza pro z�ejmé 

ur�ení, která rizika je nutné bezpodmíne�n� minimalizovat. [1, 2, 12] 

 V posledním tedy t�etím kroku jsou vyhotoveny návrhy inovativních opat�ení, která 

vedou k minimalizaci zhodnocených rizik. Zmín�né návrhy jsou provedeny s ohledem 

na ALARA princip, tedy snížení rizika tak nízko, jak je rozumn� dosažitelné. 

 Na analýzu bezpe�nosti m�sta Krnova je použita aplikace metody CARVER. Tato 

metoda byla vyvinuta americkou armádou za války ve Vietnamu a používali jí hlavn�

jednotky SEALS. Cílem metody je pomoc p�i identifikaci, co je pro danou misi opravdu 

d�ležité. Ale v praktickém život� m�že sloužit i k identifikaci v�cí, které jsou pro nás opravdu 

významné a kterým sm�rem orientovat své síly. [10] 

 Hodnotícími kritérii této metody jsou: 

- Kriti�nost (Criticality) 

- P�ístupnost (Accessibility) 

- Obnovitelnost (Recuperability) 

- Zranitelnost (Vulnerability) 

- Vliv na obyvatele m�sta (Effect on city residents) 

- Rozpoznatelnost (Recognizability) 

Kriti�nost 

Zde v tomto p�ípad� chápeme jako míru toho, co vše mohou p�ivodit jednotlivá 

jednání, která nejsou v souladu se zákony (smrt, zran�ní, krádež automobilu apod.) 

P�ístupnost

 Každý úto�ník sleduje ur�itý cíl, a práv� p�ístupnost p�edstavuje jak snadno tohoto cíle 

v dané situaci a lokalit� m�že dosáhnout. 

Obnovitelnost 

 Obnovitelnost je kriterium, které udává pot�ebnou dobu pro obnovu chrán�ného 

zájmu. 

Zranitelnost 

 Vyjad�uje vztah mezi úsilím, které musí úto�ník vynaložit k dosažení svého cíle a 

významu následk�, které svým jednáním zp�sobil. 

Vliv na obyvatele m�sta 

 Toto kriterium udává míru reakce obyvatel m�sta na spáchaný �in.  
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Rozpoznatelnost 

 Je pom�r mezi množstvím získaných informací a míry vynaloženého úsilí úto�níka 

k získání t�chto informací. V tomto p�ípad� se zam��ujeme pouze na informace, týkající se 

nejvhodn�jšího místa pro provedení útoku. 

V p�íloze �. 2 si lze prohlédnou hodnotící stupnici v�etn� kriterií hodnocení. 

8.2 Analýza zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel prost�ednictvím MP Krnov 

 Tato �ást je zam��ena na aspekty ve struktu�e MP Krnov, které mohou zásadním 

zp�sobem ovlivnit zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel m�sta. 

 Páte�í Ishikawova diagramu je M�stská policie Krnov jako taková, protože jak jsem již 

zmínil, je v této �ásti práce p�edm�tem analýzy. Hlavními identifikovanými možnými 

p�í�inami, které mohou ovliv�ovat a ovliv�ují zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel z hlediska 

m�stské policie jsou: 

- nízký po�et strážník�

- kontrolní �innost strážník� MP Krnov 

- technické prost�edky MP Krnov 

- služebna MP Krnov 

8.2.1 Ishikaw�v diagram MP Krnov 

Ve vypracovaném Ishikawov� diagramu, který si lze prohlédnout na obrázku �. 14, 

jsou obsaženy i subp�í�iny jednotlivých p�í�in. Ty jsou potom dále analyzovány aplikací 

metody FMEA. 
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Obr. �. 14: Ishikaw�v diagram [O14 – AUTOR] 
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8.2.2 Hodnocení rizik metodou FMEA 

 Na základ� Ishikawova diagramu v kapitole 8.2.1 je v této �ásti práce provedeno 

hodnocení všech identifikovaných rizik. Pro každé toto riziko je vypo�tena jeho míra rizika R 

prost�ednictvím vzorce: 

R = P 
 N 
 H 

R – míra rizika 

P – pravd�podobnost vzniku následk�

N – závažnost následk�

H – odhalitelnost rizika 

 Norma �SN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systému – Postup analýzy 

zp�sob� a d�sledk� poruch (FMEA) �íká, že parametry P, N, H pro výpo�et míry rizika R 

mají mít 10 stup��. Jelikož je ale práce zam��ena na zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel z hlediska 

m�stské policie posta�í pouze 5 stup��, tak jak je uvedeno v tabulce �. 5. [1, 2, 11] 

Tabulka �. 5: Parametry pro výpo�et míry rizika R [1, 2, 11] 

R Míra rizika P Pravd�podobnost vzniku rizika 

0 – 3 bezvýznamné riziko 1 nahodilá, velice nepravd�podobná 

4 – 10 akceptovatelné riziko 2 spíše nepravd�podobná 

11 – 50 mírné riziko 3 pravd�podobná, reálná hrozba 

51 – 100 nežádoucí riziko 4 velmi pravd�podobný vznik 

101 – 125 nep�ijatelné riziko 5 trvalá hrozba 

N Závažnost následk� H Odhalitelnost rizika 

1 malý delikt, malá škoda 1 riziko odhalitelné ihned 

2 v�tší delikt, v�tší škoda 2 snadno odhalitelné riziko b�hem pár minut 

3 st�ední delikt, vyšší škoda 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 t�žký delikt, vysoká škoda 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda 5 neodhalitelné riziko 

 Celé hodnocení metodou FMEA je uvedena v P�íloze �. 1. Na další stránce je uveden 

graf (Graf �. 4), který znázor�uje Paret�v princip, tedy že 80 % d�sledk� pramení z 20 % 
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p�í�in viz graf �. 4. Na tomto základ� jsou ur�ena rizika, jež je nutné bezpodmíne�n�

minimalizovat. 

Graf �. 4: Paret�v princip [AUTOR] 

 V následující tabulce (tabulka �. 6) jsou uvedena rizika, která je nutné bezpodmíne�n�

minimalizovat. 

Tabulka �. 6: Rizika, která je nutné minimalizovat [AUTOR] 

Identifikované riziko 
Míra rizika 

R 

Míra rizika R po aplikaci 

opat�ení 

zvýšený po�et p�estupk� 48 12 

nedosta�ující pokrytí m�sta p�i strategickém 
rozmíst�ní hlídek 

45 8 

nemožnost sledování aktuální polohy p�ší 

hlídky 
36 8 

nevyvážený po�et strážník� tvo�ící hlídky 30 4 

nutnost sledování kamerového systému stálou 
službou 

30 4 

nízká prevence kriminality 27 8 

delší reak�ní �as v závislosti na pozici hlídky 24 4 

korup�ní jednání 24 12 
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8.3 Analýza bezpe�nosti obyvatel m�sta Krnova 

 Tato �ást práce je primárn� zam��ena na bezpe�nost ve m�st� z hlediska páchání 

dopravních p�estupk�, majetkové kriminality, násilné trestné �innosti, konzumace alkoholu 

nezletilými, užíváním narkotik a podobn�. Zde se nezam��uji na �innost, p�ístup a možnosti 

MP Krnov, ale na možná protiprávní jednání, která se vyskytla nebo se mohou v dané 

oblasti – sektoru vyskytnout. 

8.3.1 Sektor A 

 Sektor A je tvo�en centrem m�sta. V tomto sektoru jsou situovány služebna 

MP Krnov, M�stský ú�ad Krnov, budovy st�edních škol a jejich internátních za�ízení. Hranice 

sektoru z pohledu ulic m�sta tvo�í ulice Petrovická, Jesenická, �í�ní okruh a ulice Opavská 

viz obrázek obrázku �. 13. 

 V následující tabulka �. 7 jsou uvedené rizikové oblasti, které narušili nebo mohou 

narušit bezpe�nost obyvatel m�sta Krnova v sektoru A. 

Tabulka �. 7: CARVER – sektor A [AUTOR] 

SEKTOR A 
C A R V E R suma 

majetková kriminalita (sídlišt�, školy, obchody, herny, 
Hlavní pošta Krnov, vozidla apod.) 

4 3 4 3 4 3 21 

násilná trestná �innost 4 2 5 3 4 3 21 
kriminalita p�ed školami, internáty i ve školách a 
internátech 

4 3 3 3 4 4 21 

dopravní p�estupky – , p�ekra�ování max. povolené 
rychlosti, nehody, ujetí z místa nehody atd. 

3 5 3 4 2 3 20 

kriminalita cizinc� 5 5 4 3 4 3 24 
útok na služebnu MP Krnov 5 1 5 1 3 3 18 

 8.3.2 Sektor B 

 Sektor B je ohrani�en ulicemi Petrovická, Jesenická a Albrechtická viz. obrázek �. 13. 

V tomto sektoru je lokalizována nemocnice, která hraje významnou roli v poskytování 

zdravotní pé�e v celé krnovské oblasti. 

 Tabulka �. 8 na následující stránce obsahuje rizikové oblasti, které narušili nebo 

mohou narušit bezpe�nost obyvatel m�sta. 
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Tabulka �. 8: CARVER – sektor B [AUTOR] 

SEKTOR B 
C A R V E R suma

kriminalita cizinc� 5 5 4 3 4 3 24 
dopravní p�estupky (p�ekra�ování max. povolené rychlosti, 
ujetí z místa nehody apod.) 

3 5 3 4 2 3 20 

majetková kriminalita (sídlišt�, školy, obchody, vozidla 
apod.) 

2 3 3 3 4 3 18 

protiprávní jednání v areálu nemocnice a p�ed areálem, 
pop�ípad� útok na nemocnic – Sdružené zdravotnické za�ízení 
Krnov 

4 5 4 3 5 4 25 

8.3.3 Sektor C 

 Je ohrani�en ulicemi Albrechtická a Ježnická viz. obrázek �. 13. V sektoru se nachází 

h�bitov, který je umíst�n v celkem odlehlé �ásti. Z tohoto d�vodu m�že být snadným ter�em 

vandalismu. 

 Tabulka �. 9 uvádí možné rizikové oblasti sektoru C. 

 Tabulka �. 9: CARVER – sektor C [AUTOR] 

SEKTOR C 
C A R V E R suma

dopravní p�estupky (�asté p�ekra�ování max. povolené 
rychlosti) 

4 2 3 5 3 3 20 

majetková kriminalita (oblast Chomýž a Krásné Lou�ky) 3 3 3 3 4 3 19 
útoky na H�bitov Krásné lou�ky 5 3 5 4 3 5 25 

8.3.4 Sektor D 

 Sektor D je ohrani�en ulicemi Ježnická, Albrechtická, Revolu�ní a Bruntálská viz. 

obrázek �. 13. V tomto sektoru se nachází Hlavní železni�ní nádraží Krnov a služebna 

Policie �R. Umíst�ní služebny Policie �R p�sobí dostate�n� preventivn� na potenciální 

pachatele protiprávních jednání. Nicmén� v objektech Hlavního nádraží se obzvláš	

v zimních m�sících zdržují osoby bez domova ve v�tšin� p�ípad� pod vlivem alkoholických 

nebo jiných omamných látek. 

 Tabulka �. 10 na následující stránce obsahuje možné rizikové oblasti protiprávních 

jednání, která mohou daný sektor z hlediska bezpe�nosti ohrozit nebo už ohrozila. 
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Tabulka �. 10: CAVER – sektor D [AUTOR] 

SEKTOR D 
C A R V E R suma

majetková kriminalita (oblast Ježník) 3 3 3 3 4 3 19 
protiprávní jednání v okolí Hlavního železni�ního nádraží 
Krnov 

3 3 3 4 3 3 19 

majetková kriminalita (sídlišt�, obchody, vozidla apod.) 2 3 3 3 4 3 18 
útok na služebnu Policie �R 5 1 5 1 3 3 18 

8.3. Sektor E 

 Hranice sektoru tvo�í ulice Bruntálská, Revolu�ní, �í�ní okruh, Sokolovská, 

Chá�ovská a �eskoslovenské armády viz. obrázek �. 13. V sektoru jsou nejrizikov�jší místa 

celého m�sta, jedná se hlavn� o ulice Vrchlického, Alšova a Mánesova, kde se soust�e�ují 

obyvatelé s problémovým a nep�izp�sobivým chováním. Další velice nebezpe�nou lokalitou 

je Chá�ovský park. V minulosti zde bylo zaznamenáno n�kolik úmrtí, nicmén� ve v�tšin�

p�ípad� šlo o sebevraždu. Ale i tak se jedná o velice nebezpe�né místo hlavn� v no�ních 

hodinách. 

 Tabulka �. 11 obsahuje možné rizikové oblasti, které ohrozily nebo mohou ohrozit 

bezpe�nost obyvatel m�sta. 

Tabulka �. 11: CARVER – sektor E [AUTOR] 

SEKTOR E 
C A R V E R suma

majetková kriminalita (sídlišt�, obchody, vozidla apod.) 2 3 3 3 4 3 18 
násilná trestná �innost (ulice Alšova, Vrchlického a 
Mánesova) 

5 3 3 4 4 4 23 

dopravní p�estupky (ujeti z místa nehody, nerespektování 
dopravních zna�ek apod.) 

4 2 3 5 3 3 20 

násilná trestná �innost, distribuce narkotik, požívání alkoholu 
nezletilými apod. (Chá�ovský park) 

5 5 4 4 4 4 26 

8.3.6 Sektor F 

 Sektor je ohrani�en ulicemi �eskoslovenské armády, Chá�ovská, Sokolovská, 

Opavská a ulicí K �empu viz. obrázek �. 13. Tento sektor je relativn� klidným sektorem. 

Nicmén� nachází se zde letišt�, které m�že sloužit jako místo ke konzumaci alkoholických 

nápoj� a jiných omamných látek nezletilými, ale i zletilými. Dále se zde nachází Židovský 
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h�bitov, jenž by mohl být st�edem pozornosti vandalských skupin, jako tomu bylo v jiných 

oblastech. Také je možné se zde setkat s pytláctvím, protože se v tomto sektoru nachází 

nejv�tší rybník na krnovsku a to Petr�v rybník. 

 Tabulka �. 12 na ukazuje možné rizikové oblasti, které nemají blahodárný ú�inek 

na bezpe�nost obyvatel m�sta. 

Tabulka �. 12: CARVER – sektor F [AUTOR] 

SEKTOR F 
C A R V E R suma

požívání alkoholu nezletilými, lehkých drog apod. (Letišt�
Krnov)  

4 5 3 4 3 3 22 

dopravní p�estupky (�asté p�ekra�ování max. povolené 
rychlosti) 

4 2 3 4 3 3 19 

majetková kriminalita (oblast �ervený dv�r a Petr�v d�l) 3 3 3 3 4 3 19 
pytláctví (Petr�v rybník) 3 5 4 3 1 3 19 
útoky na Židovský h�bitov 5 3 5 4 3 5 25 

8.3.6 Díl�í záv�r 

 Na základ� dat z výše uvedených tabulek je nutné p�istoupit k ur�itým aspekt�m 

zajišt�ní bezpe�nosti obez�etn�ji. Nelze �íci, že se musíme v�novat pouze ur�itým oblastem, 

jež v minulosti ohrozili a nebo mohou ohrozit bezpe�nost obyvatel m�sta Krnova, naopak je 

žádoucí v�novat se každé slabé stránce. Proto zde nebude uplatn�n a aplikován Paret�v 

princip. Analýzy jednotlivých sektor� totiž sekundují analýze zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel 

z hlediska MP Krnov, tedy analýze p�ístupu MP Krnov k daným problém�m. 
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9 Navrhovaná inovativní �ešení 

 Navrhovaná �ešení jsou vytvo�ena tak, aby byly pokryty veškeré nedostatky v oblasti 

bezpe�nosti obyvatel m�sta. 

Po�et strážník�

 Pro zefektivn�ní práce MP Krnov je nutné navýšit po�et strážník� ze stávajících šest a 

dvaceti na dva a �ty�icet. Pot�eba navýšit po�et vzniká ze systémové nevyváženosti vzhledem 

k úkol�m dozor�í služby a hlavn� vytvá�ení hlídek. 

 S navrhovaným po�tem dva a �ty�iceti strážník� a se zachovaným systémem služeb 

dostaneme �ty�i hlídky po dvou strážnících a dva strážníky, kte�í budou vykonávat stálou 

dozor�í službu. Tímto krokem se práce na služebn� rozd�lí mezi dozor�ího a pomocníka 

dozor�ího a rovn�ž dojde ke zefektivn�ní sledování kamerového systému. 

 Z následujícího obrázku �. 15, který znázor�uje novou organiza�ní strukturu MP 

Krnov, vyplývá, že pomocník dozor�ího není jasn� ur�en. Je to z d�vodu zajišt�ní možnosti 

st�ídání všech hlídka�� na dané pozici. 

Obr. �. 15: Navrhovaná organiza�ní struktura MP Krnov [O15 – AUTOR] 



43 

Technika MP Krnov 

 Technické prost�edky a veškerá technika, která slouží MP Krnov musí být v naprosto 

bezporuchovém stavu. Je tedy nutné provád�t velice �asto revizní kontrolu, zejména je nutné 

p�ekontrolovat funk�nost techniky p�ed odchodem na hlídku. 

 Nemožnost sledovat aktuální polohu p�ší hlídky je podstatný nedostatek. Návrhem je 

p�echod na digitální p�enosné radiostanice s vestav�ným GPS modulem. Ten by umožnil 

sledovat aktuální polohu p�ší hlídky. P�enosné a mobilní radiostanice vybavené p�ijíma�em 

GPS lze totiž nakonfigurovat tak, aby své geografické sou�adnice vysílaly v p�edem 

nastavených intervalech, na požádání a v tís�ové situaci. 

Rozd�lení m�sta na sektory 

 Zefektivn�ní práce MP Krnov dosáhneme navýšením po�tu strážník�, nicmén� pro 

další zdokonalení je vhodné rozd�lit m�sto do sektor�. Konkrétn� do šesti sektor� A až F, tak 

jak je uvedeno na obrázku �. 13, který pro názornost uvádím i zde. 

Obr. �. 13: Rozd�lení m�sta na sektory A až F [O13 – AUTOR] 

 Vzhledem k navýšení po�tu strážník�, máme k dispozici �ty�i hlídky. Aby bylo možné 

pokrýt celé m�sto, je nutné rozd�lit hlídky na dv� motorizované a dv� p�ší. Pro lepší 

názornost uvádím tabulku rozd�lení sektor� mezi hlídky. 
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Tabulka �. 13: Rozd�lení sektor� mezi hlídky [AUTOR] 

Hlídka Sektor 

1. p�ší hlídka A 

2. p�ší hlídka B 

1. motorizovaná hlídka E – F 

2. motorizovaná hlídka C – D 

 Kriteriem pro navrhované rozd�lení je plocha jednotlivých sektor� a zástavba. Návrh 

je p�ipraven tak, aby v p�ípad� nutnosti motorizovaná hlídka poskytla p�ímou a okamžitou 

podporu p�ší hlídce.  

M�stský kamerový dohlížecí systém 

 Sou�asný stav jedenácti kamer p�edstavuje ur�itý kompromis vzhledem k bezpe�nosti. 

Navrhuji zvýšit po�et pozic kamer o šest. Kamery �. 1 je umíst�na na ulici Albrechtická 

v blízkosti h�bitova. Tímto krokem bude zajišt�na nejen kontrola všech p�ijížd�jících vozidel 

ze sm�ru od m�sta M�sto Albrechtice, ale bude tak i eliminována možnost provedení útoku 

na h�bitov. 

 Kamera �. 2 je umíst�na p�ed hlavním vjezdem do areálu Sdruženého zdravotnického 

za�ízení Krnov. Kamera bude snímat jak vjezd do nemocnice, tak i p�íslušná parkovišt�. 

Kamera umožní rychlou adekvátní reakci v p�ípad� jakéhokoliv protiprávního jednání p�ed 

areálem nemocnice. 

 Na ulici Petrovická je umíst�na kamera �. 3, která bude umož�ovat kontrolu všech 

p�ijížd�jících vozidel od státní hranice s Polskem. Kamera �. 4 je umíst�na na ulici Hlub�ická, 

která je rovn�ž umíst�na v státní hranice s Polskem. Tímto krokem dojde ke zvýšení 

bezpe�nosti vzhledem k možné kriminalit� ob�an� Polska. Speciáln� kamera �. 4 je umíst�na 

tak, aby snímala zástavbu garáží a objekt, který v sou�asné dob� slouží jako zázemí mnoha 

firem. 

 Stanovišt� kamery �. 5 je ulice u Lazebníka. Osazením tohoto stanovišt� kamerou 

dojde k eliminaci p�ípadného útoku na Židovský h�bitov. 

 Kamerou �. 6 je osazena k�ižovatka ulic Chá�ovská a �eskoslovenské armády. 

Kamera tak st�eží cestu k letišti a zmi�ovaný Chá�ovský park. 

 Na následující stránce je obrázek �. 16, který koresponduje s obr. �. 10 a v n�mž jsou 

ozna�ený pozice stávajících kamer (�ervená) a nových kamer (oranžová). 
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Obr. �. 16: Plán m�sta Krnov s vyzna�enými pozicemi nových kamer [O16 – AUTOR] 
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10 Záv�r 

 Pocit bezpe�í pat�í mezi základní lidské pot�eby, ale pro každého z nás je tento pocit 

individuální. N�kdo pot�ebuje mít zabezpe�en d�m prost�ednictvím požárn� zabezpe�ovacího 

a tís�ového systému (PZTS), nebo naopak n�komu sta�í pouze klika a zámek na vstupních 

dve�ích. Tím nazna�uji, že návrhy v rámci této práce jsou vytvo�eny na základ�

individuálnosti autora, a je dost pravd�podobné, že jiný �lov�k – �ešitel by dané m�sto 

zabezpe�il jiným zp�sobem. 

 Má práce byla primárn� zam��ena na zajišt�ní bezpe�nosti obyvatel vybraného m�sta 

z hlediska m�stské policie. V d�sledku toho bylo zapot�ebí provést zevrubnou analýzu všech 

rizikových aspekt�, týkajících se m�stské policie daného m�sta a rovn�ž všech možných rizik, 

která se mohou v jednotlivých oblastech m�sta vyskytnout a narušit tak pocit bezpe�í. 

 Na základ� výsledk� analýz byla navržena inovativní opat�ení, která dle mého názoru 

zvyšují bezpe�nost. Opat�ení se týkají po�etního stavu strážník� a s tím související d�lby 

práce, rozd�lení vybraného m�sta na sektory, navýšení po�tu kamer a p�echod na technologii, 

která umož�uje sledování aktuální polohy p�ší hlídky. 

 Každá technologie, každý nastavený bezpe�nostní systém, by	 je rozhlašováno, že je 

nejlepší, má slabinu. Tento bezpe�nostní defekt vždy n�kdo objeví a zneužije, nemusí to být 

hned, m�že to být po ur�itém �ase, ale jedno je jisté, v oblasti bezpe�nosti vedeme boj, který 

nikdy neskon�í. 
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P�íloha �. 1 

C
el

ek
 

S
ub

sy
st

ém
 

Identifikované 
riziko 

P N H R Opat�ení P N H R Nová opat�ení Kontrola P�í�iny Následky 

1. zvýšený 
po�et p�estupk�

4 3 4 48  2 2 3 12

2. nevyvážený 
po�et strážník�
tvo�ící hlídky 

5 3 2 30  1 2 2 4  

3. delší reak�ní 
�as v závislosti 
na pozici hlídky 

4 3 2 24  2 2 1 4  

M
P

 K
rn

ov
 

N
íz

ký
 p

o�
et

 s
tr

áž
ní

k�
 (

26
) 

4. nízká prvence 
kriminality 

3 3 3 27  2 2 2 8 

Navýšení 
po�tu 
strážník� tak, 
aby se zvedl 
po�et hlídek 
na 4 po dvou 
strážnících a 
stálou službu 
sloužili op�t 
dva strážníci, 
tedy zvednout 
po�et o 16 
lidí. 

Nedostatek 
financí, nízký 
zájem o práci 
strážníka 

Zvýšení 
kriminality 
v rámci místních 
záležitostí 
ve�ejného 
po�ádku 



5. nutnost 
sledování 
kamerového 
systému stálou 
službou 

5 2 3 30  1 2 2 4  

6. nedosta�ující 
pokrytí m�sta 

p�i strategickém 
rozmíst�ní 

hlídek 

5 3 3 45  2 2 2 8 

  

7. nepozornost 

2 2 2 8 Hlídky ve dvou, 
vzájemná kontrola 

      Únava, nemoc

K
on

tr
ol

ní
 �

in
no

st
 s

tr
áž

ní
k�

 M
P

 
K

rn
ov

8. nedbalost 

2 2 2 8 Hlídky ve dvou, 
vzájemná 
kontrola, možnost 
káze�ského 
potrestání 

      Únava, 
nemoc, úmysl 



9. nezkušenost 

2 2 1 4 Hlídky ve dvou, 
za�áte�níci pracují 
pod dozorem 
zkušen�jších 
koleg�

        

10. korup�ní 
jednání 

2 3 4 24 Protikorup�ní 
p�sobení 
vedoucích 
zam�stnanc� na 
pod�ízené 

2 2 3 12 Protikorup�ní 
p�sobení 
vedoucích 
zam�stnanc�
na pod�ízené, 
protikorup�ní 
manuál 

 Ekonomická 
krize 

Pror�stání 
korupce do státní 
sféry 

11. lokalizace 
na strategicky 
nevhodném 

míst�

1 2 1 2        

Sl
už

eb
na

 M
P

 K
rn

ov

12. nevhodný 
systém 

zabezpe�ení 

2 3 2 12 

služebna musí 
odpovídat 
bezpe�nostním 
požadavk�m a 
hygienickým 
limit�m a musí být 
vybavena tak, aby 
podmínky pro 
výkon služby 
strážník�
odpovídaly 
bezpe�nosti, 
hygien� a ochran�
zdraví p�i výkonu 
práce 

     

Kontrola 
bezp. 
požadavk� a 
hygienických 
limit�
v rámci 
BOZP 

  



13. 
nedostate�n�
zázemí pro 

zam�stnance 
m�stské policie 

2 1 2 4        

14. nespln�né 
základní 
provozní 
podmínky 

(hygienické, 
protipožární, 
tepelné atd.) 

1 2 1 2 

služebna musí 
odpovídat 
bezpe�nostním 
požadavk�m a 
hygienickým 
limit�m a musí být 
vybavena tak, aby 
podmínky pro 
výkon služby 
strážník�
odpovídaly 
bezpe�nosti, 
hygien� a ochran�
zdraví p�i výkonu 
práce 

     

Kontrola 
bezp. 
požadavk� a 
hygienických 
limit�
v rámci 
BOZP 

  

15. neodborná 
manipulace 

3 2 2 12 Školení strážník�      P�ezkoušení   

T
ec

hn
ic

ké
 p

ro
st
�e

dk
y 

M
P

 
K

rn
ov

16. 
nedosta�ující 

po�et 
služebních 
dopravních 
prost�edk�

4 2 2 16 Obnova vozového 
parku 

        



17. nemožnost 
sledování 

aktuální polohy 
p�ší hlídky 

4 3 3 36  2 2 2 8 P�echod na 
technologii, 
která 
umož�uje 
sledovat 
aktuální 
pozici p�ší 
hlídky 

   

18. nefunk�ní 
technika 

3 2 1 6 Kontrola 
funk�nosti, p�ed 
odchodem na 
službu 

     Ov��ení, zda 
byla 
provedena 
kontrola 

  



P�íloha �. 2 

KRITERIA METODY CARVER A JEJICH HODNOTY 
KLASIFIKACE KRITERIA 

KRITI�NOST 
(Criticality) 
Velmi nízká 1 Od�ení vozu, vypušt�ní kola u vozu, 
Nízká 2 Rozbití okna, poškození majetku 
St�ední 

3 
Odcizení vybavení vozu, sklepu, odcizení 
kola, odcizení pen�ženky 

Vysoká 
4 

Zran�ní �lov�ka, odcizení vozu, vybavení 
bytu, domu 

Velmi vysoká 5 Rukojmí, smrt �lov�ka 
P�ÍSTUPNOST 
(Accessibility) 
Velmi nízká 1 Komplikovaný násilím 
Nízká 2 Komplikovaný lstí 
St�ední 3 Jednoduchý násilím 
Vysoká 4 Jednoduchý, chrán�no lstí 
Velmi vysoká 5 Jednoduchý, nechrán�no 
OBNOVITELNOST 
(Recuperability) 
Velmi nízká 1 P�l dne 
Nízká 2 Dva dny 
St�ední 3 Týden 
Vysoká 4 M�síc 
Velmi vysoká 5 T�i m�síce a víc 
ZRANITELNOST 
(Vulnerability) 
Velmi nízká 1 Maximální nasazení a nepatrné následky 
Nízká 2 Vysoké nasazení a nízké následky 
St�ední 3 St�ední nasazení a st�ední následky 
Vysoká 4 Minimální nasazení a vysoké následky 
Velmi vysoká 

5 
Minimální nasazení a neobnovitelný 
následek 

VLIV NA OBYVATELE 
M�STA 
(Effect on city residents) 
Velmi nízký 1 Nezaregistrováno 
Nízký 2 Lhostejnost, žádný pozitivní ú�inek 
St�ední 3 Obava obyvatel, mírný pozitivní ú�inek 
Vysoký 4 Strach obyvatel, pozitivní ú�inek 
Velmi vysoký 

5 
Panický strach, velmi významný pozitivní 
ú�inek 



ROZPOZNATELNOST 
(Recognizability) 
Velmi nízká 

1 
Minimální množství zjišt�ných informací 
p�i maximálním vynaloženém úsilí 

Nízká 
2 

Malé množství zjišt�ných informací p�i 
vysoce vynaloženém úsilí 

St�ední 
3 

P�im��ené množství zjišt�ných informací 
p�i p�im��en� vynaloženém úsilí 

Vysoká 
4 

Velké množství zjišt�ných informací p�i 
nízce vynaloženém úsilí 

Velmi vysoká 
5 

Maximální množství získaných informací 
p�i nulovém nasazení 


