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Anotace 

V bakalářské  práci  je  popsáno  zřízení  městské  policie,  je  nastíněna  základní 

ekonomická analýza financování Městské policie v Mostě a dále jsou uvedeny činnosti a 

úkoly městské policie. První část bakalářské práce je zaměřena na vznik a účel fungování 

městské  policie  obecně,  poté  je  poukázáno  na  legislativní  rámec  pro  zřízení  městské 

policie a je popsán samotný vznik městské policie v Mostě. V druhé části bakalářské práce 

je popsána základní ekonomická analýza financování městské policie Most, je znázorněna 

organizační struktura, proces navrhování a schvalování rozpočtu. Jsou uvedeny výdaje a 

příjmy městské policie  Most.  V další  části  je vystihnut  vývoj  rozsahu činností  městské 

policie  v Mostě od jejího vzniku po současnost.  Poslední  část  je věnována propagaci  a 

osvětové  činnosti  městské  policie.  Závěrem  je  provedeno  hodnocení  činností  městské 

policie.

Klíčová slova: veřejný pořádek, PCO - Pult centrální ochrany, MKDS - Městský 

kamerový dohledový systém

Summary 

The thesis focuses on the municipal police in the town of Most, its establishment, 

economic aspects of financing,  activities and tasks. The first part  describes the general 

purpose of the municipal police and the legislative framework of its functioning. The next 

part includes a basic economic analysis of its financing, an organization structure, and a 

scheme  of  budget  proposal  and  approval  procedure.  Costs  and  yields  are  also  stated. 

Furthermore, the development of the activities since the establishment up to the present is 

characterized.  The  last  part  is  devoted  to  promotion  and  educational  function  of  the 

municipal police. Finally, the municipal police operation is assessed.

Key  words:  municipal  police,  public  order,  central  security  board,  municipal 

camera monitoring system
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Soňa Smíšková: Ekonomické aspekty fungování městské policie v moderní společnosti

1.       ÚVOD

Téma mé bakalářské práce je „Ekonomické aspekty fungování městské policie 

v moderní  společnosti“.  Městská  policie  je  v moderní  společnosti  nepostradatelnou 

organizací  fungující  především  pro  zajištění  veřejného  pořádku  ve  městech  či  obcích. 

Mnoho lidí má stále pochybnosti nebo zcela neví, jaké pravomoce mají strážníci městské 

policie  a  městská  policie  obecně.  Cílem  mé  bakalářské  práce  je  nastínit  základní 

ekonomickou analýzu financování Městské policie v Mostě, uvést zřízení městské policie a 

představit její úkoly a činnosti.

V první  části  bakalářské  práci  se  v obecné  rovině  zaměřím  na  vznik  a  účel 

fungování městské policie. Popíši jaký je legislativní rámec pro zřízení městské policie a 

jaké  jsou  základní  funkce  a  činnosti  městské  policie.  Dále  zde  vymezím  pravomoce 

městské policie  a pravomoce strážníků městské policie.  V neposlední  řadě budu psát  o 

vzniku a činnostech městské policie v Mostě.

V druhé  části  bakalářské  práce  se  budu  věnovat  přímo  Městské  policii  Most. 

Nastíním zde základní ekonomickou analýzu financování městské policie Most. Znázorním 

organizační  strukturu městské policie  v Mostě,  popíši  proces sestavování  a schvalování 

rozpočtu  městské  policie  a  nastíním pravidla,  kterými  se  městská  policie  řídí.  Posléze 

uvedu jaké má městská policie příjmy a výdaje. Závěrem provedu hodnocení efektivnosti 

financování městské policie.

 V další  části  bakalářské  práce se  pokusím  vystihnout  vývoj  rozsahu  činností 

městské policie v Mostě od jejího vzniku po současnost. Především se zaměřím na pult 

centrální  ochrany,  městský  kamerový  dohledový  systém,  služebny  městské  policie, 

pořádkovou  jednotku  městské  policie,  měření  rychlosti,  školní  dohledovou  službu, 

odtahovou službu a Autocentrum městské policie Most. 

V poslední části bakalářské práce uvedu propagační programy městské policie 

v Mostě, její osvětovou a preventivní činnost v rámci prevence kriminality. Závěrem 

zhodnotím činnosti městské policie v Mostě.
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2.      VZNIK A ÚČEL MĚSTSKÉ POLICIE

Policie  je důležitou složkou společnosti.  Výraz „policie“ má  kořeny v řeckém 

slovu polis (obec, město), v přeneseném slova smyslu stát. [1]. Dalo by se tedy říci, že 

policie znamená zhruba péči o obec nebo v širším pojetí péči o věci veřejné. 

Městské či obecní policie nejsou zdaleka myšlenkou moderní společnosti. Činnost 

městských policií sahá do historie. V 70. letech 19. došlo ke strukturaci bezpečností složek. 

Bezpečnostní činnost v terénu vykonávalo četnictvo, ve městech policie. Ta se dělila na 

státní  policii  a  na  policii  městskou.   Státní  policie  udržovala  veřejný  pořádek,  klid  a 

bezpečnost  na  území  státu  a  její  útvary  podléhaly  státním  policejním  úřadům.  Města 

s vlastními obecními statuty udržovala veřejný pořádek, klid a bezpečnost na svém území 

městskou  policií  [2].  Jedním  z těchto  měst  bylo  např.  Brno,  kde  byla  definitivně 

ustanovená městská policie v roce 1868. Po roce 1945 byla městská policie vnímána jako 

instituce  „přežitá“  a  v tomto  období  byla  prakticky  její  činnost  ukončena.  Obnovení 

myšlenky samosprávy obcí a zřízení městských policií nastalo až v roce 1989.

2.1.     Legislativní rámec pro zřízení městské policie

Zřízení obecní či městské policie (dále jen městská policie) upravuje zákon ČNR 

č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Městská policie je orgánem 

obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městská 

policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. 

Městskou  policii  řídí  starosta,  pokud  obecní  zastupitelstvo  nepověří  řízením 

městské  policie  jiného  člena  obecního  zastupitelstva.  Obec  nebo  obce,  které  nezřídily 

městskou policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže územním samosprávném celku, která 

městskou policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude městská policie 

této obce vykonávat úkoly stanovené zákonem o obecní policii na území obce nebo obcí, 

které městskou policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy. [3].

2.2.     Základní funkce a činnosti městské policie

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 

dalších  úkolů přispívá  k ochraně a  bezpečnosti  osob a  majetku,  dohlíží  na dodržování 
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pravidel občanského soužití,  přispívá k bezpečnosti  a plynulosti  provozu na pozemních 

komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické 

osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. 

Každý občan České republiky má právo se obracet na strážníka městské policie se 

žádostí o pomoc. Strážník městské policie je povinen v rozsahu svých úkolů požadovanou 

pomoc  poskytnout.  Při  plnění  svých  úkolů  spolupracuje  strážník  s jednotlivými  útvary 

Policie České republiky v rámci působnosti městské policie. 

2.3.     Vymezení pravomocí městské policie

Městská policie je k plnění svých úkolů podle zákona o obecní policii oprávněna 

vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů. Jedná se 

o  údaje  o  hledaných  a  pohřešovaných osobách,  o  odcizených motorových  vozidlech  a 

odcizených  registračních  značkách  motorových  vozidel,  o  totožnosti  provozovatele 

motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek, údaje 

o  psech,  přihlášených  podle  zvláštních  předpisů  u  správce  poplatku  za  psa,  o  jejich 

vlastnících  a  o  uhrazení  poplatků  za  psa  v  rozsahu  nezbytném  k  provádění  kontroly 

dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za psy. 

Dalšími údaji, které jsou potřebné k plnění úkolů městské policie, jsou údaje o 

povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k 

provádění  kontroly  dodržování  obecné  závazné  vyhlášky  obce  o  místním  poplatku  za 

užívání  veřejného prostranství.  A v  neposlední  řadě  jsou  to  údaje  o  osobě,  která  je  v 

katastru nemovitostí zapsána jako vlastník nemovitosti, nacházející se na území obce, a o 

tom, zda konkrétní pozemek na území obce je v katastru nemovitostí zapsán jako zeleň v 

zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň.

Městská  policie  zpracovává  osobní  údaje,  které  potřebuje  k  plnění  úkolů 

vymezených zákonem o obecní policii. Městská policie je oprávněna, je-li to potřebné pro 

plnění jejích úkolů podle zákona o obecní policii, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné 

záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o 

průběhu  zákroku  nebo úkonu.  Jsou-li  k  pořizování  záznamů  zřízeny  stálé  automatické 

technické  systémy,  je  městská  policie  povinna  informace  o  zřízení  takových  systémů 

vhodným způsobem uveřejnit.
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2.3.1.   Pravomoci strážníka městské policie

Strážník je oprávněn při provádění plnění úkolů městské policie vyzvat osobu, 

vůči které provádí úkon, aby prokázala svoji totožnost. Prokázáním totožnosti se rozumí 

zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Osoba, vůči které strážník provádí 

úkon, je povinna výzvě vyhovět.

Strážník  je  oprávněn  předvést  na  policii  osobu,  která  odmítla  vyhovět  výzvě 

strážníka k prokázání totožnosti nebo nemůže svou totožnost prokázat, osobu u které se při 

zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií. Podle zvláštních předpisů 

může strážník předvést na městskou policii osobu na žádost příslušného orgánu obce. O 

převedení osoby na obecní policii se sepíše krátký záznam.

Při plnění úkolů městské policie má strážník dle zákona o obecní policii pravomoc 

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

odejmout věc, ke vstupu do živnostenských provozoven, použití donucovacích prostředků, 

psa a služební zbraně.

2.4.     Vznik městské policie ve městě Most

Městská  policie  v  Mostě  byla  zřízena  1.9.1991  zastupitelstvem  Města  Mostu 

obecně  závaznou vyhláškou dle  zákona  ČNR č.  533/91  Sb.,  od  roku 1996 je  městská 

policie v Mostě zřízena dle obecně závazné vyhlášky zastupitelstva města Mostu č. 1/1996 

ze  dne  20.3.1996.  Městská  policie  je  přímo  podřízena  primátorovi  města  Mostu  a 

zabezpečuje  místní  záležitosti  veřejného  pořádku  v  rámci  působnosti  obce.   Městská 

policie  v Mostě  provádí  svou  činnost  dle  veřejnoprávní  smlouvy   v obci  Obrnice  a 

Patokryje. Při plnění svých úkolů pracuje v součinnosti s policií České republiky, a to s 

okresním ředitelstvím Policie České republiky v Mostě.  

2.5.     Činnosti městské policie Most

Městská policie slouží všem občanům, které ochraňuje a její činnost je zejména 

zaměřena proti narušitelům veřejného pořádku, které postihuje. 

Veřejný  pořádek  lze  charakterizovat  jako  souhrn  společenských  vztahů,  které 

vznikají, rozvíjejí se a zanikají na veřejných prostranstvích, místech veřejných a veřejnosti 
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přístupných,  které  jsou  upraveny právními  i  neprávními  normativními  systémy,  jejichž 

zachovávání je významné pro zajištění klidného a bezporuchového chodu společnosti. [4].

Svou  činností  se  městská  policie  podílí  na  vytvoření  bezpečného  a  klidného 

prostředí pro každého obyvatele města, přispívá k ochraně osob a majetku a má zájem na 

tom,  aby žádný pachatel  přestupku nebo trestného  činu  nezůstal  bez  postihu.  Plněním 

svých úkolů odhaluje přestupky a trestné činy.  Za přestupky ukládá v blokovém řízení 

pokuty, nebo věc postupuje ke správnímu řízení příslušnému orgánu. Pachatele trestných 

činů po jejich zadržení a následném omezení na svobodě předává Policii České republiky a 

činí oznámení o podezření spáchání trestného činu. Dále upozorňuje fyzické a právnické 

osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.

Městská  policie  dohlíží  na  dodržování  pravidel  občanského  soužití.  Strážníci 

městské policie jsou oprávněni otevřít byt či jiný uzavřený prostor za předpokladu, je-li 

důvodná obava,  že  je  ohrožen život  nebo zdraví  osoby a  nebo hrozí-li  větší  škoda  na 

majetku.

Dále  městská  policie  dohlíží  na  dodržování  veřejného  pořádku,  dodržování 

vyhlášky  o  nakládání  s  komunálním  a  stavebním  odpadem,  zejména  na  znečištění  a 

poškození  veřejného  prostranství  nebo  znečištění  veřejně  přístupného  objektu,  na 

neoprávněné zábory veřejného prostranství, vzbuzení veřejného pohoršení a rušení nočního 

klidu. Jednou z mnoha činností městské policie je kontrola podávání alkoholických nápojů 

nezletilým a porušování dalších ustanovení zákona na ochranu před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi, zda nedochází ke konzumaci alkoholu na veřejném prostranství v místech, 

kde  je  to  zakázáno.  Dále  provádějí  kontrolu  dodržování  zákona  č.  379/2005  Sb.,  o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami.

V  rámci  zabezpečení  místních  záležitostí  veřejného  pořádku  dohlíží  městská 

policie na  dodržování zákona a obecně závazných vyhlášek města Mostu. Kontroly jsou 

zaměřovány na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 6/04 ze dne 9.9.2004 o místním 

poplatku ze psů, dle které městská policie kontroluje, zda je pes řádně evidován a je za něj 

zaplacen  poplatek.  Též  se  provádí  kontrola,  zda  majitel  psa  uklízí  psí  výkaly  a  zda 

dodržuje  dle  Obecně  závazné  vyhlášky  č.  2/05  O  zabezpečení  místních  záležitostí 

veřejného pořádku pohyb  psa  na  veřejném prostranství.  Těmito  úkony městská  policie 
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dohlíží na majitelé psů, aby chovem svého psa neomezovali práva a bezpečnost ostatních 

občanů.  Strážníci městské policie také zajišťují odchyt toulavých zvířat na území města a 

provádí sběr uhynulých zvířat.

Městská policie přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii, nebo 

jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích. 

Zákon o provozu na pozemních  komunikacích  opravňuje strážníka,  aby svými  pokyny 

usměrňoval provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení 

bezpečnosti  a plynulosti  silničního provozu. Dále je strážník např. oprávněn zastavovat 

vozidla před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to stav 

přecházejících  osob  vyžaduje.  Pokud  dojde  k  porušení  pravidel  silničního  provozu  je 

strážník oprávněn podle § 86 písm. d) přestupkového zákona přímo na místě projednat 

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v blokovém řízení. V celém 

rozsahu tak mohou v blokovém řízení projednat přestupky nedovoleného stání a zastavení 

vozidla na pozemní komunikaci, vjezdy do míst kam je to přechodnou nebo místní úpravou 

zakázáno, vedení a hnaní zvířat, pohyb chodců, nedovolené použití kolečkových bruslí a 

podobných prostředků na chodníku,  přestupky cyklistů,  a to i v případech,  kdy k jízdě 

použijí jízdní kolo, které není způsobilé k jízdě na pozemních komunikacích. 

Dále mohou řešit parkování v obci, a to buď přímo na místě z řidičem, který se 

dopustil  přestupku nebo vyhotoví  písemnou výzvu (tzv.  parkovačku),  kterou umístí  na 

vozidlo a tím vyzvou řidiče, aby se dostavil na městskou policii k projednání přestupku. 

Dříve používali technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, což jsou tzv. botičky. 

V současnosti je městská policie již běžně nevyužívá, pouze jen v ojedinělých případech, 

tzn.,  že na vozidlo byla již několikrát  umístěna parkovačka.  Pokud vozidlo nevhodným 

zaparkováním tvoří překážku v silničním provozu, je na náklady majitele vozidla odtaženo 

na  odstavné  parkoviště  až  do  doby,  než  je  s řidičem  přestupek  vyřešen.  V praxi  to 

znamená, že řidič odtaženého vozidla se dostaví na městskou policii, kde zaplatí pokutu za 

spáchaný přestupek, s potvrzením o zaplacení pokuty se dostaví na odstavné parkoviště, 

kde zaplatí poplatek za odtažení a parkovné, následně je mu vozidlo vydáno. Mimo jiné se 

odtahové vozidlo používá k odtahu vozidel, které tvoří překážku při blokovém čištění ulic 

města Mostu. 

2009 - 6 -



Soňa Smíšková: Ekonomické aspekty fungování městské policie v moderní společnosti

Městská policie v Mostě má dle zákona o obecní policii pravomoc měřit rychlost 

motorových vozidel v obci. Toto měření provádí mobilním laserovým radarem. Podrobněji 

o tomto tématu budu psát v jiné části bakalářské práce. 

Strážníci  městské  policie  činí  opatření  k  odstranění  autovraků,  a  to  okamžitě, 

pokud působí  jako  překážka  nebo z nich  např.  vytéká  olej.  Dále  mají  strážníci  ve své 

pravomoci  udělování  parkovacích  lístků,  doručování  pro  soudy,  státní  zastupitelství, 

mediační činnost - dozor při veřejně prospěšných pracích. 

Městská  policie  zajišťuje  pořádek  a  bezpečnost  při  mimořádných  akcích, 

konaných  ve  městě,  zejména  na  fotbalových  a  hokejových  utkáních,  manifestacích  a 

demonstracích. Dále provádí dohled nad nebezpečnými přechody pro chodce. Mohou řešit 

například chodce na pozemní komunikaci, který odporuje pravidlům silničního provozu.
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3.       ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICIE 
V MOSTĚ

3.1.     Organizační struktura městské policie v Mostě

Městská  policie  Most  je  přímo  podřízena  primátorovi  města  Mostu  a  má  94 

zaměstnanců.  Zaměstnanci  městské  policie  jsou  strážníci,  ale  i  civilní  osoby.  Mezi 

strážníky patří ředitel, zástupce ředitele, personalista a zároveň tiskový mluvčí, preventista, 

vedoucí  směny,  zástupce  vedoucího  směny,  operační  dozorčí,  operátor  městského 

kamerového dohledového systému a strážníci. Civilními pracovníky jsou ekonom, referent 

servisu, referent přestupků, technik,  referent  řešení stížností,  ostraha budovy magistrátu 

města Mostu v ulici Pionýrů, řidiči odtahového vozidla. Městská policie má tzv. hlídkovou 

službu. Tu tvoří čtyři složky, a to pěší hlídky, úseková služba, motohlídky a psovodi. Počet 

strážníků ve výkonu služby a počet civilních zaměstnanců městské policie je přehledně 

znázorněn v níže uvedeném schématu organizačního řádu městské policie Most. 
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3.2.     Financování městské policie v Mostě

Rozpočet městské policie Most je součástí rozpočtu města Mostu, jak v oblasti 

příjmů,  tak  v oblasti  výdajů.  Městská  policie  Most  sestavuje  svůj  rozpočet  v souladu 

s rozpočtem  statutárního  města  Mostu.  Městská  policie  zabezpečuje  ekonomický  a 

technický provoz v rámci  běžného hospodaření  v mezích  schváleného rozpočtu na účet 

statutárního města Mostu.

3.2.1.  Sestavování rozpočtu

Rozpočet  městské  policie  stanovuje  ředitel  městské  policie  v  součinnosti  s 

ekonomickým oddělením městské policie. Ekonomka městské policie shromažďuje dílčí 

podklady od jednotlivých referentů, např. od technika, preventisty, personalisty a dalších 

pracovníků. V praxi to znamená, že např. technik předloží požadavek na nákup nových 

tiskáren  v následujícím  roce,  zástupce  ředitele  vyčíslí  náklady  na  nákup  zbraní, 

personalista  poskytne  údaje,  kolik  zaměstnanců  bude  potřebovat  prohlídku  na  zbrojní 

průkaz nebo absolvovat zkoušku či vzdělávací kurz, atd.. K těmto dílčím podkladům přidá 

ekonomka předpokládané náklady na mzdy zaměstnanců,  nájem, správu a úklid budov, 

pojištění,  kancelářské  potřeby  atd..  Dále  se  při  sestavování  rozpočtu  vychází  z výdajů 

loňského roku, které jsou podloženy platnými smluvními vztahy. Jedná se např. o výdaje 

za energie, služby, atd. Navýšení rozpočtu je ovlivněno inflací v daném roce. Sestavené 

podklady ekonomka podrobně konzultuje a upravuje s ředitelem městské policie.

3.2.2.  Schvalování rozpočtu

Stanovený rozpočet je předložen náměstkovi primátora Statutárního města Mostu. 

Dále je postoupen primátoru města Mostu. Projednání a schválení rozpočtu probíhá  na 

schůzi  Rady  města  Mostu,  na  níž  je  přítomen  ředitel  městské  policie  a  vedoucí 

ekonomického  oddělení  městské  policie.  Rozpočet  městské  policie  na  následující  rok 

schvaluje na základě schválení Rady města Mostu zastupitelstvo města Mostu v průběhu 

měsíce  října  daného  roku.  O  schválení  rozpočtu  je  vyhotoven  zápis  a  usnesení 

Zastupitelstva  města  Mostu,  jež  je  zaslán  městské  policii  Most.  Tento  zápis  je  též 

zveřejněn a je dostupný k nahlédnutí na webových stránkách města Mostu.
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V následujícím grafu uvádím přehled schválených rozpočtů MP (viz. Obrázek 1.).

Obrázek 1.  Schválené rozpočty MP od roku 2002 do roku 2009

3.2.3.  Pravidla při objednávání výrobků a služeb

Městská policie má stanovena určitá pravidla,  kterými se musí při objednávání 

výrobků či služeb řídit. Pokud je celková objednávka do 20 000,- Kč má pravomoc schválit 

a podepsat objednávku ředitel městské policie. Při objednávce do 40 000,- Kč se pořádá 

zjednodušené poptávkové řízení.  Tohoto řízení  se mohou účastnit  minimálně  tři  firmy, 

přičemž se klade důraz nejen na cenu, ale i na poskytovanou kvalitu. U objednávek nad 40 

000,-  Kč  a  zároveň  do  100  000,-  Kč  musí  být  provedeno  přímé  zadání  objednávky 

primátoru města Mostu, přičemž mu musí být předloženy důvody vystavení objednávky. 

Primátor  je  oprávněn objednávku  podepsat.  U objednávek nad 100 000,-  Kč se  musí 

pořádat výběrové řízení.

Městská policie též disponuje hotovostními penězi v pokladně. Hotovostní peníze 

jsou v pokladně k dispozici za účelem drobných výdajů. Hotovost v pokladně je stanovena 

v určité  výši   a  v závislosti  na  objemu  drobných výdajů  za  daný  měsíc,  se  dotuje  do 

původní stanovené výše.
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3.3.   Základní přehled příjmů a výdajů

Rozpočet  městské  policie  se  dělí  na  příjmy  a  výdaje.  Městská  policie  nemá 

kapitálové výdaje.

3.3.1. Výdaje Městské policie Most

Výdaje se dělí na položky podle rozpočtové skladby, tzn., že každý výdaj má svou 

položku. Výdaji městské policie jsou např. výdaje na platy zaměstnanců, povinné pojistné 

na  sociální  zabezpečení,  povinné  pojistné  na  zdravotní  pojištění  a  pojistné  z titulu 

organizace. Mezi další výdaje městské policie patří např. potraviny, ochranné pomůcky, 

léky  a  zdravotnický  materiál,  prádlo,  oděv,  obuv  nebo  drobný  hmotný  dlouhodobý 

majetek,  což  jsou  např.  zbraně,  atd.  Jedním z dalších  výdajů  jsou  výdaje  za  telefonní 

poplatky. Mezi výdaje za telefonní poplatky patří i výdaj za příchozí telefonní hovory čísla 

městské policie 156. Toto číslo je tzv. „maskované“, pod číslem je klasická pevná linka a 

městská policie tyto příchozí hovory hradí.  

Přesný výčet výdajů jednotlivých položek rozpočtu Městské policie Most na rok 

2009 je  přílohou bakalářské  práce  (viz.  Příloha  č.1.).  V příloze  je  uveden pouze výčet 

položek výdajů městské policie bez částek v Kč, jelikož tyto údaje nejsou veřejně přístupné 

a  městská  policie  tyto  údaje  neposkytuje,  a  to  ani  pro  účely  této  bakalářské  práce. 

Zveřejněna je pouze celková částka rozpočtu městské policie Most.

Pro lepší znázornění skladby výdajů MP uvádím graf (viz. Obrázek 2.). Položky 

výdajů jsou zde rozčleněny do tří skupin, a to na platy zaměstnanců, povinné pojistné a 

ostatní výdaje. Dále jsou v grafu znázorněny celkové výdaje. Z grafu je patrné, že největší 

položky  tvoří  výdaje  na  platy  zaměstnanců.  V roce  2008  došlo  k vyššímu  čerpání 

mzdových  nákladů  oproti  předešlým  rokům,  a  to  z důvodu  poskytnutí  účelové  dotace 

Úřadem práce Most. Dotace byla poskytnuta v rámci projektu Školní dohledové služby na 

úhradu mzdových nákladů ve výši 720 tis. Kč a na úhradu povinných odvodů ve výši 252 

tis.  Kč. Dotace byla  poskytnuta i v roce 2007, ovšem až od měsíce října, tudíž čerpání 

mzdových nákladů bylo podstatně nižší.
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Obrázek 2. Skutečné výdaje MP, rozčleněné dle položek

3.3.2.   Příjmy Městské policie Most

Příjmy  městské  policie  jsou  plánované  a  neplánované.  Plánované  příjmy  jsou 

příjmy  z  vlastní  činnosti,  to  jsou  např.  příjmy  z  ochrany  objektů  napojených  na  pult 

centrální ochrany nebo příjmy za vybírání blokových pokut v přestupkovém řízení či tzv. 

parkovačky. Příjmy za vybírání blokových pokut se nedají přesně dopředu určit, jde pouze 

o plánovaný budoucí odhad příjmu, vycházející  z údajů o přestupcích z minulých let.  S 

těmito penězi  městská  policie  nedisponuje,  peníze plynou zpět do rozpočtu statutárního 

města Mostu.

Neplánovanými příjmy jsou např. vratky z minulých let. Jedná se např. o vratku 

za energie,  která jsou vyúčtována za období od 1.1. do 31.12 loňského roku. Pokud je 

vratka v průběhu rozpočtového roku, např. za období od 1.1.do 30.6., vrací se peníze zpět 

do rozpočtu,  následně se  dají  použít  k dalším platbám.  V minulých letech  patřily  mezi 

neplánované příjmy vratky za životní pojištění strážníků. Zaměstnavatel, městská policie 
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Most,  platila  životní  pojištění  strážníkům.  Při  ukončení  pracovního  poměru  nebo  při 

zrušení smlouvy o životním pojištění, která podléhá odbytnému, vznikla městské policii 

vratka.  Od roku 2007 se tyto vratky vyplácejí  přímo na účet strážníků.  Výplata  vratky 

strážníkům musí být projednána a schválena radou města Mostu.

Rozpis položek příjmů městské policie Most na rok 2009 je znázorněn v tabulce 

(viz. Tabulka 1.).

Tabulka 1. Rozpis položek příjmů MP

Příjmy 53 11, org. 0756

položka 2111 - příjmy z vlastní činnosti 

ochrana objektů (dle uzavřených smluv)

položka 2210 - přijaté sankční platby

blokové pokuty 

položka 2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 

příjmy z parkoviště

Položka 4121 - neinvestiční přijaté dotace od obcí 

veřejnoprávní smlouva s obcí Obrnice

Vytvořený  graf  (viz.  Obrázek  3.)  znázorňuje  výši  skutečných  příjmů  městské 

policie od roku 2002 do roku 2008. Z grafu je vidět, že v roce 2008 došlo k nárůstu příjmů 

oproti  předchozím  rokům.  Nárůst  příjmů  v roce  2008  byl  způsoben  vyšším  výkonem 

strážníků při odhalování přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti plynulosti a 

bezpečnosti na pozemní komunikaci a přestupky za nedodržování vyhlášky města. Dále 

byl  nárůst  způsoben  zvýšením počtu  chráněných  objektů  napojených  na  pult  centrální 

ochrany   a  devítiměsíční  přesčasovou  činností  strážníků  v obci  Obrnice,  se  kterou  má 

městská policie Most uzavřenou veřejnoprávní smlouvu.
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Obrázek 3.  Skutečné příjmy MP od roku 2002 do roku 2008

3.4.  Rozpočtové změny

Jelikož v souvislosti s plánováním rozpočtu na další rok, se rozpočet plánuje již 

v srpnu  daného  roku  a  je  schválen  v říjnu  daného  roku,   může  dojít  k neplánovaným 

výdajům  např.  v prosinci  daného  roku.  Pokud  tato  situace  nastane,  přistupuje  se 

k rozpočtovému opatření.  V rozpočtu  jsou  vytvořeny rezervy,  z nichž  se  mohou  čerpat 

finance, v případě mimořádných neplánovaných výdajů.

3.5.  Posouzení efektivnosti financování městské policie obecně

Hodnocení  ekonomické  efektivnosti  můžeme  posuzovat  ve  dvou  rovinách. 

Prvním posouzením je tzv. peněžně vyjádřitelný efekt, kdy se efekt financování zjišťuje 

poměrem mezi  výnosy  a  náklady.  Výsledkem hodnocení  je  zjištění  peněžního  příjmu, 

zisku a úspory nákladů. Toto měření efektivnosti ovšem nelze vždy aplikovat.  

Druhým posouzením ekonomické efektivnosti  je tzv. peněžně nevyjádřitelný či 

obtížně vyjádřitelný efekt. Toto je charakteristické především pro vyjádření efektivnosti ve 

veřejném sektoru, kdy efektivnost financování je obtížně měřitelná. 
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Efektivnost veřejného sektoru ovlivňuje uspořádání společnosti, politická situace 

a s tím spojené veřejné rozhodování  o velikosti  a způsobu financování.  Dalším vlivem 

může  být  tržní  prostředí.  Tržní  systém  v některých  oblastech  činnosti  může  vytvářet 

konkurenci a tím vyvíjet tlak na zlepšení poskytovaných služeb ve veřejném sektoru.

Ekonomická efektivnost některých činností městské policie je obtížně měřitelná a 

vyjádřitelná. Jednou z nich je zavedení městského kamerového dohlížecího systému. Zde 

se efektivnost vložených prostředků projeví  snížením lokální kriminality v monitorované 

oblasti.  Mezi  další  tyto  činnosti  patří  působení  městské  policie  v oblasti  prevence 

kriminality či dodržování veřejného pořádku. 
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4.       VÝVOJ ROZSAHU ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE V MOSTĚ

Městské policie obecně musely od svého vzniku projít rozsáhlým vývojem svých 

činností.  Při stanovení činností  městské policie je důležité sledovat vývoj společnosti  a 

prostředí, ve kterém městská policie provádí svou činnost. Odlišné činnosti bude mít např. 

Městská  policie  v Mostě  a  městská  policie  na  severu  Moravy.  Jestliže  městská  policie 

působí v regionu s vyšší kriminalitou, musí své činnosti tomuto stavu také přizpůsobit. 

Městská  policie  v Mostě  se  od  počátku  svého  založení  zaměřovala  na  řadu 

činností.  V rámci  zabezpečení  místních  záležitostí  veřejného  pořádku  dohlížela  a  stále 

dohlíží  na  dodržování  pořádku  na  veřejných  prostranstvích,  dodržování  vyhlášky  o 

nakládání  s  komunálním  a  stavebním  odpadem,   na  neoprávněné  zábory  veřejného 

prostranství,  na vzbuzení  veřejného pohoršení  a  rušení  nočního klidu. Jednou z dalších 

činností prováděné již od založení městské policie je hlídání městských objektů. K tomuto 

účelu byl zřízen pult centrální ochrany. S vývojem a dostupností moderních technologií byl 

zaveden  a  postupně  rozšiřován  městský  kamerový  dohledový  systém.  V souvislosti 

s rozrůstáním města byly zřízeny služebny městské policie. K posílení bezpečnosti občanů 

při akcích města byla založena pořádková jednotka městské policie. Mezi další činnosti 

městské policie  patří  měření  rychlosti  a provozování  školní dohledové služby.  V tomto 

roce přibyla městské policii významná činnost, a to provozování vlastní odtahové služby. 

V následujícím textu se pokusím některé činnosti městské policie osvětlit.   

4.2.  Pult centrální ochrany

Pult  centrální  ochrany   (dále  jen  PCO)  Městské  policie  v Mostě  zajišťuje 

především ochranu objektů patřící  Magistrátu města Mostu ,  ale i ochranu soukromých 

objektů.  Při samotném vzniku PCO, v roce 1993,  bylo připojení řešeno přes telefonní 

linku.  V roce  1994  došlo  k rozšíření  možností  připojení  a  to  pomocí  radiové  sítě.  Na 

základě smlouvy se soukromou firmou začalo město Most využívat přidělené frekvence. 

Od  roku  2001  jsou  některé  objekty  připojené  i  přes  GSM  bránu.  Městská  policie 

monitoruje  městské  budovy,  ale  i  soukromé objekty.  Mezi  městské  budovy patří  např. 

budovy mateřských škol, základních škol, budovy magistrátu, atd.. Městská policie takto 

ušetří magistrátu nemalé finanční prostředky,  které by musel vynaložit  při zajištění této 

služby od soukromé firmy. Na PCO je v současné době napojeno více než 120 objektů, 
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nichž 75 je v majetku města. Pracoviště PCO monitoruje 24 hodin denně stav napojených 

objektů.  V případě  narušení  objektu,  vyšle  nainstalovaný  alarm  signál  operačnímu 

středisku. Operátor poté neprodleně vyšle jednu či více hlídek na místo narušení objektu. 

Hlídka na místě postupuje dle předem vypracované tzv. zákrokové dokumentace. V této 

dokumentaci je popsáno o jaký objekt se jedná, kolik má místností,  oken a dveří.  Dále 

dokument obsahu přesný postup zásahu při příjezdu na místo.  

Průměrný příjem za ochranu objektů od soukromých subjektů byl od roku 2000 do 
roku 2004 cca 750 tis. Kč. 

4.3.  Městský kamerový dohledový systém

Městský kamerový dohledový systém (dále jen MKDS) zajišťuje monitorování 

vybraných lokalit. MKDS má vyvolávat větší pocit bezpečí a plnit úlohu prevence. Z praxe 

je zřejmé,  že MKDS, které  již byly nainstalovány,  se staly postupně nedílnou součástí 

prostředků,  jichž  využívá  policie  pro  prevenci,  ale  i  odhalení  a  následné  zajištění 

důkazních prostředků pro trestní řízení. Kromě tohoto plní kamerové systémy ve městech i 

funkci technického prostředku pro monitoring dopravní situace.

4.3.1.  Zřízení MKDS v Mostě

Městský kamerový dohledový systém v Mostě se začal budovat v listopadu roku 

1993 za účelem zabezpečení veřejného pořádku. Provozování MKDS musí být v souladu 

se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb.,  o ochraně osobních dat.  MKDS musí  monitorovat  pouze veřejná prostranství.  Dle 

zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  jsou  veřejnými 

prostranstvími  všechna  náměstí,  ulice,  tržiště,  chodníky,  veřejná  zeleň,  parky  a  další 

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. O monitorování 

veřejného prostranství musí být občané města dostatečně a srozumitelně informováni, a to 

např.  tabulí  s textem „Prostor je pod nepřetržitým dohledem kamer městské policie“  či 

prostřednictvím médií.  Městská policie  je oprávněna  pořizovat  zvukové nebo obrazové 

záznamy  z veřejně  přístupných  míst,  které  v případě  potřeby  lze  využít  jako  důkazní 

materiál.
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4.3.2.  Význam provozování MKDS

Základní charakteristikou provozování MKDS je preventivní funkce. Na základě 

monitorování rizikových míst města dochází k vytváření tzv. bezpečných zón. Využívání 

MKDS přispívá ke snížení kriminality ve vytipovaných lokalitách a tím zvýšení ochrany 

majetku občanů města Mostu.

MKDS plní také funkci pasivní, což znamená, že v monitorované lokalitě může 

být sledována četnost průjezdu vozidel, zda je možný průjezd vozidel záchranné služby či 

vozidel hasičského záchranného sboru. 

Městský kamerový dohlížecí systém přispívá ke zlepšení výkonu služby městské 

policie a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel  města. V místech, kde jsou kamery umístěny, 

došlo  ke  snížení  kriminality,  snížil  se  počet  přestupků  v oblasti  veřejného  pořádku  a 

přestupků v dopravě.

4.3.3.    Zřízení nového operačního střediska Městské policie Most

 Městská  policie  Most  v únoru letošního  roku zřídila  nové operační  středisko. 

Nové operační středisko si vyžádalo náklady ve výši 3,5 mil. Kč. 

 Operační středisko je místnost o dostatečné velikosti,  která je vybavena moderní 

technologií  a  velkoplošnými  obrazovkami.  Z tohoto  pracoviště  provádějí  proškolení 

operátoři obsluhu MKDS, dohlíží na scény z připojených kamer, vyhodnocují informace 

z monitorovaného  veřejného  prostranství,   vytvářejí  dokumentace  a  evidenci  záznamů. 

Všechny kamery jsou evidovány pod čísly. Operátor musí znát, pod jakým číslem, je která 

kamera umístěna. Ovládání kamer je poloautomatické. Scény ze všech připojených kamer 

jsou  vždy  zobrazovány  na  jedné  obrazovce,  tzv.  přehledového  zobrazovače.  Řízení 

systému je zprostředkováno řídícím počítačem,  operátor prostřednictvím počítače dohlíží 

na  místa,  která  považuje  v daný  okamžik  za  důležitá.  Operátor  může  dle  potřeby 

s kamerami pohybovat a snímanou scénu může samostatně zobrazit na zobrazovači detailů. 

Zajímavou možností nového operačního střediska je mimo jiné výstavba virtuálních plotů 

či  závor.  Princip spočívá v tom,  že operátor  v počítačovém programu označí  zájmovou 

oblast,  např.  určitou část parkoviště,  elektronickým výsekem a pokud dojde k jakékoliv 

změně v tomto označeném úseku, systém operátora na změnu upozorní.  Operátor se poté 

na tuto změnu zaměří a v případě podezření z protiprávního jednání v chráněné zóně vyšle 
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na místo hlídku.  Na stejném principu je založena tzv.  virtuální  závora,  která  registruje 

překročení určité hranice.

Operátor  musí  mít  také možnost  nahrávat  vybrané  scény.  Toto nahrávání,  tzv. 

cílené  nahrávání,   probíhá  na  disky  řídícího  počítače  v nejvyšší  dosažitelné  kvalitě. 

Ukládání dat a zpracování z nich získaných informací vyžadují určitá organizační pravidla, 

je to především oddělení procesu zobrazování scén z kamer a ukládání záznamů  z kamer, 

které mohou v případě potřeby sloužit jako důkazní materiál.

Městský kamerový dohlížecí systém tvoří v současné době 10 analogových kamer a 

5 WEB kamer, které jsou  umístěny v Mostě následovně:

•Analogové kamery  

kamera č. 1 ul. Česká  bl.630

kamera č. 2 ul. Komořanská  bl.701

kamera č. 3 ul. Kabátnická  (DPD Astra)

kamera č. 4 tř. Budovatelů  bl.382

kamera č. 5 Most 15 Rudolice bl.13 

kamera č. 6 ul. Česká bl.627

kamera č. 7 ul. Moskevská  (budova SHD Komes)

kamera č. 8 ul. Zd.Fibicha  bl.276

kamera č. 9 tř. Budovatelů (hotel Viktor)

kamera č.10 tř. Budovatelů bl.100

•WEB  kamery  

kamera č. 11:  ul. Mozartova dvůr bl.99 - 100 

kamera č. 12:  ul. Mozartova dvůr bl.98 - 99 

kamera č. 13: ul. Mozartova dvůr bl.96 - 97  

kamera č. 14: ul. Mozartova dvůr bl.95 - 96 
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kamera č. 15:              ul. Lipová bl. 531  

Městská  policie  má  do  budoucna  v plánu rozšíření  stávajících  kamer,   a  to  o 

kamery monitorující okolí Aquadromu a hřbitova. Dále je v plánu umístění kamery na hrad 

Hněvín, čímž by se monitorovala lokalita Souš.

4.4.  Služebny městské policie

Služebny  městské  policie  byly  zřízeny  za  účelem  zvýšení  bezpečí  občanů  a 

ochrany majetku v dané lokalitě.  Strážníci  sloužící  na těchto služebnách důkladně znají 

prostředí dané lokality, ve které dochází k nežádoucím činnostem. Zaměřují se na páchání 

přestupků  a  trestných  činů,  kterých  se  v dané  lokalitě  dopouštějí  vandalové,  zloději, 

nepřizpůsobiví nájemníci, bezdomovci, opilci, narkomané a závadová mládež. 

Městská  policie  zřídila  celkem  devět  služeben  městské  policie,  které  jsou 

v různých částech města. Výčet služeben městské policie je uveden v následující tabulce 

(viz Tabulka 2.).

                                                 Tabulka 2. Služebny MP

            Služebny městské policie Most

Magistrát města Mostu v ul. Radniční

Magistrát města Mostu v ul. Pionýrů

Blok 99, tř. Budovatelů – podchod, Zimní stadion

Blok 734, ul. Fr. Malíka

Nemocnice Most

Bl. 625, ul. Česká

Sídliště Chánov

Dětský domov, ul. Dobrovského

Autocentrum Městské policie Most

Na služebně Magistrátu města Mostu se nejedná jen o klasickou ostrahu budovy, 

ale je zde především zájem chránit občany, kteří denně přicházejí vyřizovat své záležitosti. 

Na této služebně drží strážníci nepřetržitou službu včetně víkendu.  
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Velmi problematická je lokalita bloku č. 99. Tato lokalita je vnímána veřejností 

jako dlouhodobě riziková. V této lokalitě žijí svým svérázným způsobem převážně romští 

občané. Lokalitou s obdobnými problémy je sídliště Chánov.

Strážníci služebny bloku 734, což je lokalita sídliště, se zde zaměřují především 

na problémy související s anonymitou prostředí. Dále se zaměřují na dodržení veřejného 

pořádku v okolí základní školy a rekreačního areálu Benedikt.

Služebna městské policie v nemocnici  byla  zřízena na základě častých výjezdů 

strážníků,  kteří  řešili  obtěžování  personálu  a  pacientů  nepřizpůsobivými  občany. 

V nemocnici  strážníci  dbají  např.  i  na  oblast  centrálního  příjmu,  tak,  aby nedocházelo 

k nevhodnému parkování vozidel, zabraňujících průjezdu vozidel záchranné služby.

Pravidelná  přítomnost  strážníků  v uvedených  oblastech  přispívá  k potírání 

pouliční kriminality a zvýšení pocitu bezpečí občanů. 

4.5.  Pořádková jednotka městské policie Most

Městská policie v Mostě založila v roce 2001 pořádkovou jednotku. Pořádková 

jednotka je především určena k ochraně osob a majetku a ke spolupůsobení s Policíí ČR při 

zajišťování  veřejného  pořádku.  Strážníci  vykonávají  službu  v pořádkové  jednotce  při 

očekávaných větších demonstracích nebo při rizikových fotbalových či hokejových utkání. 

V pořádkové jednotce je celkem 28 strážníků.  Tvoří ji  tři  družstva po osmi strážnících, 

jeden  instruktor,   zdravotník,  velitel,  zástupce  velitele.  Strážníci  běžně  vykonávají 

hlídkovou službu a  dle potřeb jsou vyčleněni  pro výkon služby v pořádkové jednotce. 

Vyčlenění strážníci absolvují pravidelně každý měsíc výcvik. Zejména provádějí nácvik 

pořádkových cviků s donucovacími prostředky, cvičí uspořádání skupin a tvarů, zaujímání 

tvarů a sestav a povelovou techniku pro služební zákroky. Dále absolvují potápěčský kurz, 

slaňovací kurz a záchranářský kurz. Strážníci musí mít výbornou fyzickou kondici, která 

jim umožní zásah ve speciálních ochranných oblecích a přilbách. 

4.6.  Měření rychlosti

Městská  policie  v Mostě  k měření  rychlosti  využívá  mobilní  laserový  radar, 

zakoupený před čtyřmi lety za pořizovací cenu 570 tis. Kč. Městská policie měří rychlost 

motorových vozidel v obci v úseku, kde je rychlost omezena dopravní značkou, to je např. 
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u  škol  nebo  v obytných  zónách.  Novelizací  zákona  od  1.1.2009  musí  městská  policie 

měřený úsek označit dopravní značkou „začátek a konec úseku měření rychlosti radarem“. 

Toto téma bylo a je hodně medializováno. Městská policie v Mostě toto vyřešila tím, že 

měří rychlost v obci pouze v součinnosti s dopravním inspektorátem Policie ČR. V tomto 

případě nemusí umisťovat výše uvedené dopravní značky. Městská policie Most provádí 

měření rychlosti v součinnosti s Policií ČR v průměru jednou za měsíc. Přestože měření 

rychlosti  přináší  finanční  příjem,  klade městská policie  především důraz na preventivní 

účinek měření.   V měřených úsecích dochází  k poklesu dopravních nehod a zvyšuje  se 

ukázněnost řidičů.

Při řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu postupuje 

městská policie stejně jako Policie ČR, a to dle § 22 odst. 1 písm. f zákona č. 200/1990 Sb. 

zákona  o  přestupcích.  Výše  zákonem  stanovených  pokut  jsou  uvedeny  v  následující 

tabulce (viz. Tabulka 3.).

Tabulka 3. Výše zákonem stanovených pokut

Překročení rychlosti o 

km/h

§ zákona 200/1990 Sb. Výše pokuty (Kč) Počet trestných bodů

1 – 19 22/ 1 f 4 1000,- 

- ve správním řízení 
1500,- až 2500,- 

2

20 – 39 22/ 1 f 3 2500,-

- ve správním řízení 
2500,- až 5000,- 

3

40 a více 22/ 1 f 2 -přestupky  se  řeší  pouze 
ve  správním řízení,  výše 
pokuty 2500,- až 5000,- a 
zároveň zákaz činnosti na 
1-6 měsíců

[5]

Ze zákona se při měření rychlosti motorových vozidel musí dodržovat tolerance 

rychlosti  3 km v hodině ve prospěch řidiče.  Tolerance je stanovena z důvodu odchylky 

tachometru ve vozidlech a odchylky radaru. Přestupky podle § 22/1 f 4 a f 3 se řeší ihned 

na místě s přestupcem, u přestupku dle § 22/1 f 3 je nutno se přesvědčit, zda se ho řidič za 

poslední rok již nedopustil. V případě, že ano, řeší se přestupek dle § 22/1 f 2.  
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4.7.  Školní dohledová služba

Městská policie v Mostě zřídila Školní dohledovou službu v říjnu 2007 za účelem 

zvýšení  bezpečnosti  školáků  v blízkosti  školy  s ohledem  na  rizika  spojená  s dopravní 

situací.  Realizace projektu probíhá ve spolupráci  s Úřadem práce a základními  školami 

v Mostě. 

4.7.1.  Finanční zajištění projektu

Projekt  je  spolufinancován  Evropským sociálním fondem a  státním rozpočtem 

České republiky.  Mzdové náklady jsou hrazeny Úřadem práce v Mostě a ostatní náklady 

jsou hrazeny Statutárním městem Most v rámci čerpání finančních prostředků  určených na 

realizaci projektů prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Pro základní školy 

nepředstavuje zapojení se do projektu žádné finanční zatížení. Evropský sociální fond se 

na financování projektu podílí 75% a státní rozpočet České republiky je zatížen 25%. 

V praxi  je  situace  následující:  městská  policie  zaměstnává  civilní  pracovníky 

vybrané z Úřadu práce a vyplácí jim mzdu. Náklady na mzdy jsou poté městské policii 

zpětně proplaceny Úřadem práce.

4.7.2.  Činnost pracovníků Školní dohledové služby

Pracovníky  školní  dohledové  služby  jsou  civilní  osoby  zaměstnané  městskou 

policií. Toto vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikací, který stanovuje, že 

zastavovat  vozidla  je  oprávněna  osoba  pověřená  obecním  úřadem  obce  s rozšířenou 

působností  k zajištění  bezpečného  přechodu  dětí  a  školní  mládeže  přes  pozemní 

komunikaci v blízkosti školního zařízení. Pověřenou osobou může být pouze osoba starší 

18  let,  která  je  k činnosti  dostatečně  způsobilá.  Pracovníky  školní  dohledové  služby 

vybrala městská policie ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě.

Dohledová  činnost  je  vykonávána  v čase  před  vyučováním  a  po  vyučování. 

Působnost  pracovníků  je  zajišťována  v oblasti  bezpečného  přechodu  dětí  přes  silnici 

v blízkosti  škol  a v oblasti  celkové bezpečnosti  dětí  v nejbližším okolí  škol.  Pracovníci 

jsou pro tuto činnost řádně proškoleni.
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Činnosti pracovníků:

•dohled nad bezpečností dětí v silničním provozu

•dohled nad bezpečným pohybem dětí při cestě do školy a ze školy

•monitoring vnitřních prostor školy

•minimalizování agresivního chování dětí v areálu školy a nejbližším okolí

•minimalizování počtu dětských kuřáků v areálu školy a nejbližším okolí

•podpora pocitu „klidu“ rodičů

•rychlé zajištění pomoci v blízkosti škol

•spoluúčast na preventivních akcích Městské policie Most

•spoluúčast  na  přijatých  preventivních  opatřeních  v souvislosti 

s vykonávanou činností [6]

4.8. Odtahová služba a Autocentrum Městské policie Most

4.8.1.  Zřízení odtahové služby

V květnu  letošního  roku  zahájila  městská  policie  Most  provozování  vlastní 

odtahové služby. Pořídila odtahový vůz značky Mercedes v hodnotě 2,5 mil. Kč. Do této 

doby objednávala odtah vozidel u soukromé mostecké firmy. Pořízením vlastní odtahové 

služby snížila  cenu za  odtah  vozidla  z původních  1500,-  Kč na  1000,-  Kč.  Návratnost 

výdajů na pořízení odtahového vozidla při ceně, kterou platili při najímaní od soukromé 

firmy, je očekávána do dvou let. Zřízením vlastní odtahové služby došlo k regulaci ceny 

odtahu vozidla. Pro provozování odtahu bylo nutné přijmout čtyři nové pracovníky, řidiče 

odtahového vozidla, což je pozitivním přínosem pro společnost v Mostě, která je zatížena 

vysokou nezaměstnaností. Výhodou provozování odtahové služby pro městskou policii je 

rychlejší a mobilnější odtah. Odtahové vozidlo je k dispozici 24 hodin denně a  slouží i 

jako hlídkové vozidlo. 

Odtažení  vozidla  se  provádí  za  určitých  podmínek.  Tvoří-li  vozidlo  překážku 

provozu na pozemní komunikaci, je v pravomoci strážníka městské policie rozhodnout o 

odtahu vozidla. Překážka provozu na pozemní komunikaci je dle zákona 361/2000 Sb., o 
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provozu na pozemních komunikacích v pozdějším znění, definována jako vše co by mohlo 

ohrozit  bezpečnost  a  plynulost  provozu  na  pozemních  komunikacích,  např.  náklad, 

materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve 

sjízdnosti  pozemní  komunikace.  Strážník  také  může  nařídit  odtah  vozidla,  které  stojí 

neoprávněně  na  vyhrazeném  parkovišti  nebo  odtah  vozidla  v rámci  blokového  čištění. 

Vozidlo se odstraní  na náklad majitele  vozidla.  Městská policie  poté  řeší  s přestupcem 

spáchaný přestupek. 

4.8.2.  Autocentrum Městské policie Most

Autocentrum je nově vzniklé  parkoviště  v ulici  Pionýrů v Mostě,  které vzniklo 

v prostoru bývalého vrakoviště, dříve provozované soukromou firmou. Parkoviště čítá 300 

parkovacích míst, které mohou využít občané města jako stálé a hlídané parkovací místo. 

Cena za parkování  vozidla  je stanovena na 400,-  Kč za měsíc.  Pokud zde chtějí  řidiči 

vozidlo parkovat kratší dobu, je cena stanovena na 15,- Kč za den. Na parkovišti mohou 

být umístěna jak osobní, tak nákladní vozidla.  Na vozidla dohlíží 24 hodin denně strážník 

městské policie. Na pracovišti Autocentra, které slouží zároveň i pro parkování odtažených 

vozidel slouží v jedné směně jeden strážník, řidič odtahového vozidla a dopolední vedoucí.

Prioritou  zřízení  a  provozování  Autocentra  je poskytnutí  parkovacích  míst  pro 

občany této čtvrti města. Zároveň se  předpokládá, že dojde k uvolnění parkovacích míst 

v přilehlých ulicích.
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5.     MOŽNOSTI PROPAGACE A ZVÝŠENÍ KREDITU MĚSTSKÉ  POLICIE 
V MOSTĚ, MOŽNÁ EKONOMICKÁ OPATŘENÍ

Jednou z důležitých  činností  městské  policie  je propagace svých činností  mezi 

širokou veřejnost. Propagace činností je zaměřena na konkrétní cílové skupiny, především 

na nejmenší spoluobčany, na mládež,  na dospělé, ale i na seniory. Propagace probíhá např. 

při akcích pořádaných městskou policií. Mezi tyto akce patří Den dětí s Městskou policií, 

kdy mají děti možnost být v přímém kontaktu se strážníky, seznámit se s jejich činností, 

mohou si prohlédnout výstroj a výzbroj, posadit se do služebního vozidla, atd.. Další akcí 

je Den otevřených dveří, kde se mohou občané seznámit s činností operačního střediska 

nebo si mohou prohlédnout město přes kamerový systém. Městská policie při těchto akcích 

rozdává propagační materiály a předměty, které zároveň slouží  k prevenci kriminality. 

5.2.  Přednáškové činnosti městské policie

V průběhu celého roku pořádá městská policie pravidelně přednáškovou činnost 

v předškolních a školních zařízení.  Tématicky jsou přednášky zaměřeny a přizpůsobeny 

aktuálním potřebám a věkovému složení posluchačů. 

5.2.1.  Přednášková činnost v předškolních zařízeních

V roce 2008 uskutečnila preventistka městské policie Most 23 přednášek v sedmi 

mateřských  školkách.  Celkem  se  zúčastnilo  přednášek  530  předškoláků  a  vyslechli  si 

témata  o  činnosti  MP,  bezpečném  domově,  bezpečném prostředí  venku,  o  BESIPU a 

kontaktu se zvířaty. Součástí přednášek bylo rozdávání propagačních materiálů a pomůcek 

směřujících k prevenci kriminality.

5.2.2.  Přednášková činnost ve školních zařízeních

Na základních školách bylo preventistkou v roce 2008 provedeno 269 přednášek. 

Přednášek  se  zúčastnilo  7008  studentů  z 11  základních  škol.  Témata  přednášek  byla 

přizpůsobena věku žáku. Na prvním stupni základních škol se jednalo o témata činnost 

MP,  bezpečný  domov,  bezpečné  prostředí  venku,  BESIP,  mezilidské  vztahy,  umět  se 

rozhodnout v dané situaci,  šikana, kontakt se zvířaty,  kontakt s cizí osobou. Na druhém 
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stupni  základní  školy  byla  témata  rozšířena  např.  o  dětská  práva,  riziková  chování, 

vandalismus, veřejný pořádek, kriminalitu mládeže, návykové látky a mezilidské vztahy. 

5.2.3.  Přednášková činnost v ostatních zařízeních

V roce 2008 bylo provedeno ve  čtyřech středních školách v Mostě 7 přednášek. 

Zúčastnilo se jich 215 studentů a vyslechli si témata domácího násilí a výuku sebeobrany.

Jedním z dalších  zařízení,  kde  bylo  přednášeno  byl  Azylový  dům pro  ženy  a 

matky s dětmi. Zde byly provedeny 3 přednášky, kterých se zúčastnilo 30 posluchačů a 

vyslechli si přednášky na téma domácí násilí a šikana.

K pravidelné přednáškové činnosti  městské policie  patří i  komunikace s jednou 

z nejohroženějších skupin, kterou jsou senioři. V pečovatelských domech pro seniory bylo 

v roce provedeno 8 přednášek. Zájem o přednášky mělo 960 seniorů.   Zde byly přednášky 

tématicky  zaměřeny  na  činnost  MP,  bezpečnost  doma  a  na  ulici,  pouliční  prodejce  a 

BESIP.

5.3.  Projekty městské policie

Městská  policie  uskutečnila  v roce  2008 řadu projektů.  Jednalo  se  o  projekty: 

Kouzelný kufřík, Rady myšáka Járy, Punťa a Psí školka Punťa.

Projekt Kouzelný kufřík byl realizován již v roce 2006 a byl zaměřen na cílovou 

skupinu předškolních a školních dětí.  Tématem projektu bylo zvyšování bezpečnosti dětí 

doma  a  venku.  Přednáškové  programy  probíhaly  v mateřských  a  základních  školách 

s využitím propagačních pomůcek vyrobených k danému projektu. 

V roce 2006 byla zahájena realizace projektu Rady myšáka Járy.  Tento projekt 

byl  proveden  formou  ilustrovaných  brožur  a  hudebních  CD se  zaměřením na  zvýšení 

bezpečnosti dětí jako účastníků silničního provozu. Přednáškový program byl proveden na 

základních školách. 

Projekt Punťa, jehož realizace je datována od roku 2006, je zaměřen na bezpečný 

kontakt  dětí  se  psy.  Přednášky byly  provedeny v mosteckých mateřských a  základních 

školkách a děti se zde dozvěděly, jak se o psa starat, jaké jsou povinnosti majitele psa, atd.. 

V rámci projektu byly použity propagační materiály, související s daným tématem. 
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Projekt  Psí  školka  Punťa  byl  realizován  od  roku  2006,  a  to  formou  tzv.  psí 

poradny  v praxi.  Účastníci  projektu  měli  možnost  praktické  výchovy  základních 

dovedností  svého  psa.  Cílem  projektu  je  naučit  psa  základnímu  chování,  tak,  aby 

nedocházelo ke konfliktnímu chování v městském prostředí.

5.3.1.  Medializace projektů městské policie

Všechny výše  uvedené  projekty  byly  medializovány  v místních  a  regionálních 

médiích. Informace o projektech byly také zveřejňovány na webových stránkách městské 

policie Most.

5.4. Hodnocení  činností  městské  policie,  možná  ekonomická 
opatření

Před zhodnocením činností městské policie jsem se rozhodla udělat vlastní malý 

průzkum.  Oslovila  jsem třicet  osob ve věku od  20  do  60  let.  Průzkum jsem provedla 

z důvodu získání informace o tom, jak je městská policie vnímána obyvateli města Mostu. 

Všem dotazovaným jsem položila následující otázky:

1.) Koho by jste volali v případě nějakého ohrožení? Státní či městskou policii?

2.) Jaké je číslo na městskou policii?

3.) Jakou činnost provádí městská policie?

4.) Vidíte strážníky městské policie v ulicích města?

5.) Jakou činnost by měli strážníci vykonávat více či méně?

Odpovědi respondentů byly převážně takovéto: 

Na první otázku byly odpovědi naprosto jednoznačné, respondenti uváděli v jakém 

případě by volali státní policii a kdy naopak městskou policii. Všichni shodně odpovídali, 

že městskou policii by volali např. z důvodu rušení nočního klidu, udržování pořádku např. 

kolem  popelnic  apod..  Všichni  dotazování  znali  telefonní  číslo  na  městskou  policii. 

Odpovědi na třetí otázku byly u 2/3 respondentů víceméně podobného rázu, a to: činností 

městské  policie  je  dodržování  veřejného  pořádku,  ochrana  majetku  osob,  kontrola 
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parkování na vyznačených místech, udělování pokut za špatné parkování, řízení dopravy 

na přechodech v okolí  škol.  Odpovědi  na otázku číslo  čtyři,  zda vidí  občané  strážníky 

v ulicích,  byly  naprosto  rozdílné,  polovina  respondentů  odpovídala  ano,  polovina 

respondentů odpovídala ne. Představa občanů o tom, co by měla dělat městská policie více 

či  méně je zhruba tato:  více se podílet  na dodržování  pořádku v ulicích,  více pracovat 

s bezdomovci či drogově závislými, více kontrolovat pořádek kolem popelnic, méně udílet 

„parkovačky“ za nesprávné parkování.

V následující části si dovolím provést zhodnocení činností městské policie z mého 

pohledu a vyhodnotit odpovědi dotázaných občanů.

Z uvedených odpovědí vyplývá, že občané umí rozeznat, kdy a za jaké situace se 

mohou  obrátit  o  pomoc  na  městskou  policii.  Občany je  městská  policie  vnímána  jako 

bezpečnostní složka, která je zde pro občany a má dbát na dodržování veřejného pořádku. 

Pozastavila bych se u odpovědí na to, zda jsou strážníci vidět v ulicích. Toto je občany 

vnímáno velmi rozdílně. Musíme si uvědomit, že strážníci se pohybují při svém výkonu 

služby pěšky nebo automobilem. Jízda automobilem má samozřejmě své výhody,  je to 

rychlost  při  zásahu, operativnost,  atd..  Ovšem strážníci  musí  vykonávat službu i pěšky. 

Jsou lokality, kde je nutné, aby strážníci vykonávali tzv. obchůzky.  Osobně si myslím, že 

není  bezpodmínečně  nutné,  aby  strážníci  vykonávali  obchůzky  v bezproblémových 

lokalitách,  ale  soustředili  se  především  do  lokalit  problémových,  kde  je  větší 

pravděpodobnost páchání trestné činnosti. 

Dalším tématem je udělování tzv. „parkovaček“, což je oznámení o nesprávném 

parkování  a  následné  udělení  pokuty.  Podle  mého  názoru  je  udělování  parkovaček 

samozřejmě  v souladu  se  zákonem.  Ovšem vyvstává  tu  širší  problém,  a  to,  že  občané 

skutečně nemají kde parkovat. Vzrůstajícímu počtu vozidel neodpovídá počet parkovacích 

míst  ve  městě.  Městská policie  k tomuto  účelu  spravuje  např.  nově  vzniklé  parkoviště 

Autocentrum  Městské  policie  Most,  což  umožňuje  občanům  parkovat  v místě  svého 

bydliště a v konečném důsledku by mělo vést k uvolnění parkovacích míst v ulicích dané 

lokality.  Z mého  pohledu  jako  občana  je  udělování  parkovaček  a  následné  vymáhání 

peněžitých  pokut  nutné.  Je  to  samozřejmě  příjem do městské  pokladny,  ale  pokud by 

městská policie neudělovala pokuty, ať už je to za parkovačky či za jiné přestupky, občané 
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by částečně ztratili respekt vůči městské policii a následně by docházelo ke zvýšení počtu 

přestupků. 

Poslední činností, kterou bych zde chtěla zhodnotit, je činnost městské policie při 

plnění  veřejného  pořádku.  Strážníci  při  výkonu  své  služby  se  denně  setkávají 

s nepřizpůsobivými  občany,  jako jsou bezdomovci,  alkoholově či  drogově závislí.  Tato 

činnost  je  samozřejmě  také nebezpečná,  proto musí  být  strážníci  patřičně  proškoleni  a 

vybaveni. Některé názory respondentů směřovaly k tomu, aby se strážníci zaměřovali na 

tyto osoby.  Osobně si myslím,  že tuto činnost vykonávají  dostatečně.  Tito občané jsou 

problémem společnosti jako takové. Pokud nepáchají trestnou činnost, tak jsou v podstatě 

nepostižitelní a nezbývá nic jiného, než je pouze kontrolovat.

 Dále bych chtěla zmínit možná ekonomická opatření. Toto jsem konzultovala při 

návštěvách  městské  policie  v souvislosti  s přípravou  na  tvorbu  bakalářské  práce.  Na 

městské policii  v Mostě je kladen důraz na to,  aby se všichni zaměstnanci   chovali  ke 

svěřenému majetku,  tak jako by byl  jejich vlastní.  Tím se docílí  požadovaného šetření. 

Např. strážníci jezdí tak, aby neměli velkou spotřebu pohonných hmot nebo se chovají tak, 

aby neničili vybavení aut, apod.  Důraz je skutečně kladen, na to, aby šetření bylo jako 

v soukromém sektoru.

Závěrem  bych  chtěla  podotknout,  že  městská  policie  od  svého  založení  po 

současnost  prošla  vývojem  souvisejícím  s potřebami  společnosti.  Přestože  na  počátku 

svého  působení  mohla  být  občany  vnímána  někdy  i  negativně,  tak  svou  dlouholetou 

činností,  výsledky  a  propagací,  získala  důvěru  občanů,  upevnila  své  postavení  ve 

společnosti a získala na vážnosti.
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6.       ZÁVĚR

V bakalářské  práci  s názvem  „Ekonomické  aspekty  fungování  městské  policie 

v moderní  společnosti“  jsem se  pokusila  vystihnout  fungování  městské  policie,  popsat 

základní ekonomickou analýzu financování městské policie v Mostě, dále také činnosti a 

úkoly městské policie.

V první  části  bakalářské  práce  jsem věnovala  vzniku  a  účelu  městské  policie 

v obecné rovině, poukázala jsem na legislativní rámec zřízení městské policie a popsala 

pravomoce  strážníků  městské  policie.  Dále  jsem se  zaměřila  na  vznik  městské  policie 

v Mostě, na její činnosti a úkoly.

V druhé  části  bakalářské  práce  jsem se  zaměřila  na  městskou  policii  v Mostě. 

Popsala  jsem  její  základní  ekonomickou  analýzu  financování.  Nastínila  jsem  proces 

navrhování  rozpočtu,  schvalování  rozpočtu  a  uvedla  jsem  pravidla  pro  schvalování 

objednávek. Dále jsem v této části uvedla jaké jsou příjmy a výdaje městské policie, výše 

těchto příjmů a výdajů jsem v bakalářské práci znázornila v grafech. Závěrem této části 

jsem poukázala na efektivnost financování městské policie.

V další  části  bakalářské  práce  jsem  uvedla  rozsah  činností  městské  policie 

v Mostě  od jejího vzniku  po současnost.  Zaměřila  jsem se především na  zřízení  Pultu 

centrální  ochrany,  Městského  kamerového  dohledového  systému  a   zřízení  služeben 

městské policie v Mostě. Dále jsem uvedla založení pořádkové jednotky městské policie, 

měření rychlosti, činnost Školní dohledové služby městské policie. Výčet činností je až po 

současnost. Nakonec jsem uvedla nově zřízenou odtahovou službu městské policie a  s tím 

současně  související  provozování  Autocentra  městské  policie  Most,   což  je  parkoviště 

zřízené za účelem parkování vozidel  občanů a zároveň slouží jako místo pro odtažená 

vozidla. 

Poslední část bakalářské práce jsem věnovala propagační činnosti městské policie 

Most.  Uvedla jsem jakou činnost  v této  oblasti  provádí,  což je především přednášková 

činnost v předškolních, školních, ale i ostatních zařízeních. Tuto činnost městská policie 

provádí v rámci prevence kriminality. Dále jsem uvedla projekty městské policie jako jsou 

např. Kouzelný kufřík, Rady myšáka Járy, Puňťa či Psí školka Puňťa. Závěrem této části 

bakalářské práce jsem provedla vyhodnocení činností městské policie v Mostě.
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Příloha č.1

Rozpis položek výdajů Městské policie Most

číslo položky název položky

5011 platy zaměstnanců

94 zaměstnanců

základní platy 

nárůst platového stupně (30 zaměstnanců)

osobní příplatky 

příplatky za vedení 

zvláštní příplatky (směnný, rizikový)

skutečné průměrné příplatky

příplatky za přesčasy (klouzáky, školení, akce)

příplatky za svátky

příplatky za noční směnu

příplatky za práci v sobotu, neděli

10 nových zaměstnanců

mimořádné odměny ( cílové úkoly)

navýšení základního platu o inflaci

5021 ostatní osobní výdaje

dohoda uklízečky 

platy zaměstnanců celkem

5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení

povinné odvody – mzdové  náklady + osobní  výdaje  + stabilizační 

příspěvek

26% z položky 5011 

26 % z položky 5021

26% ze stabilizačního příspěvku

položka 5032 povinné pojistné na zdravotní  pojištění

povinné odvody – mzdové  náklady + osobní  výdaje  + stabilizační 

příspěvek

9 % z položky 5011
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9 % z položky 5021

9 % ze stabilizačního příspěvku 

položka 5038 pojistné z titulu organizace

povinné odvody – mzdové  náklady + osobní  výdaje  + stabilizační 

příspěvek

0,56 % z položky 5011 + 5021 + stabilizačního příspěvku

povinné pojistné celkem

ostatní výdaje 53 11  organizace 0756

položka 5131 potraviny

ochranné nápoje (minerálky, čaje)

položka 5132 ochranné pomůcky 

ochranné  pracovní  rukavice  –  řidiči  služebních  vozů,  uklízečka, 

TOPP

ochranný plášť, obuv – uklízečka

ochranné  roušky  TOPP,  pogumované  a  latexové  rukavice  –  sběr 

uhynulých zvířat

položka 5133 léky a zdravotnický materiál

vybavení lékárniček (7 služebních vozů, služebny, budova MP)

položka 5134 prádlo oděv obuv 

pořízení výstrojních součástí dle výstrojního řádu

10 strážníků nový nástup 19500 Kč na osobu

pravidelný výdej součástí po 3 měsících (ponožky, košile, trička černá 

MP)

řádný výdej po 3 letech 

mimořádný  výdej  –  náhrada  opotřebované  výstroje  (kombinéza, 

rukavice, boty, bundy, čepice)

polokošile modrá se znakem a služebním číslem – 80 ks

položka 5136 knihy učební pomůcky tisk

periodický tisk

odborná literatura, učebnice

výuková kazeta (2 ks)

položka 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
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akumulátorové svítilny 

zásobníky do pistolí - 20 ks

zbraně – 20 ks, á 13 000,- Kč/ks

VRS  - 5 ks, á 18 000,- Kč/ks

VRZ na motocykly – 2 ks

TOPP – nářadí 

autopotahy do služebních vozidel

deky do služebních vozidel

fotoaparáty

3 x vysavač

vybavení služeben (stoly, židle, skříňky)

výzbroj  strážníků:  10  strážníků  –  nový  nástup,  řádný  výdej  po 

3letech, mimořádný výdej – opotřebení

potřeby pro výcvik služebních psů

neprůstřelná vesta - 4 ks

drobný nákup – kancelářské pomůcky, úklidové potřeby, CD, diskety

položka 5139 nákup materiálu

samolepky na botičky, objekty PCO

zdroje do VRS

náustky k detektoru alkoholu

zdroje do svítilen

materiál do služebních vozů, desinfekce

Pneu na 7 služebních vozů a 2 motocykly 

střelivo

terče

náhradní žárovky, zářivky, pojistky, elektromateriál 

pokutové bloky, bloky na místě nezaplacené, stvrzenky, parkovačky

kancelářské potřeby

prací a čistící prostředky

zlepšení pracovního prostředí (květiny, klipy, osvětlení)

textilní znaky – domovenky MP, funkční označení strážníků, přířezy 

malé,velké

materiál na desinfekci kotců, sáčky na psí exkrementy pro psovody

2009 - 38 -



Soňa Smíšková: Ekonomické aspekty fungování městské policie v moderní společnosti

položka 5151 studená voda

spotřeba  vody  v budově  městské  police  včetně  odvodu  dešťových 

vod, služebny MP 

spotřeba vody pro služební psy – kotce Rudolice

položka 5152 pára

spotřeba tepla v budově MP

položka 5154 elektrická energie

spotřeba elektrické energie v budově MP a MKMS, služebny MP

elektrická energie – kotce pro psy Rudolice

položka 5156 pohonné hmoty a maziva 

pohonné hmoty do 7 služebních vozidel 

pohonné hmoty do 2 služebních motocyklů

položka 5157 teplá voda

vyúčtování teplé vody v budově MP

položka 5161 služby pošt

poštovné 

přeprava zásilek PPL

položka 5162 služby telekomunikací

poplatky za provoz telefonních linek, hovorné

poplatky za zřízení a vedení databáze linky 156

poplatky za mobilní  telefon ředitele MP, ZŘ, personalisty, 4 velitelů 

směn, preventistky, technika

poplatek za užívání radio sítě pro VRS

položka 5163 služby peněžních ústavů

životní pojištění strážníků + 5 s nástupem 2008

úrazové pojištění strážníků + 10 nových nástupů

pojištění budovy včetně zařízení

pojištění 7 služebních vozidel, 2 motocykly

položka 5164 nájemné

pronájem střelnice - krytá, otevřená

pronájem dýchacích přístrojů

pronájem haly – turnaj škol – prevence kriminality

nájemné služeben MP
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položka 5167 služby školení a vzdělávání

rekvalifikační a prolongační kurzy strážníků, semináře, školení

14 strážníků prolongační kurz  2 900,- Kč/osoba – RSVV Most

10 strážníků rekvalifikační kurz 6 850,- Kč/osoba – Polis Příbram

semináře, školení vedení MP

úhrada studia – zvýšení kvalifikace

školení řidičů MP 357,- Kč/osoba

školení používání dýchacích přístrojů - 8 strážníků

školení psovodů 4 000,- Kč/osoba

školení první pomoci 

školení odchytu zvěře

školení psychologie

školení členů JSN v rámci IZS

položka 5169 nákup služeb

ošetření služebních psů

desinfekce odchytu 

odvoz odpadu

lékařské prohlídky na zbrojní průkaz strážníků + obměny stávajících 

19 strážníků á 300,- Kč

lékařské prohlídky v noční směně - 78 strážníků á 400,- Kč 

lékařské prohlídky řidiči, ranní  směna

očkování proti žloutence

tisková prezentace

zhotovení fotografií z akcí MP

rehabilitace OD

likvidace staré výstroje 

zhotovení karet CCS

nájem kafilerního boxu, čištění 

asanace živočišného odpadu

služby kotce Rudolice – odvoz odpadu

svázání kroniky

přeprava  účastníků  v rámci  preventivních  akcí  –  jarní  a  letní 

prázdniny
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přeprava strážníků na sportovní akce v rámci prezentace města

přeprava plotových zábran

poplatek za televizní služby

položka 5171 opravy a udržování

oprava služebních vozů

opravy služebních zbraní

oprava VRS

oprava VRZ (výstražné zařízení – služební vozy)

oprava a servis vysílačů PCO (smlouvy 158 – 168/7/2006)

oprava servis pultu PCO + retranslační stanice (smlouva 17/29/2006) 

oprava REDAT

opravy a revise MKDS, retranslační stanice

opravy botiček

opravy psacích strojů

opravy sportovních potřeb

revize hasících přístrojů , elektrospotřebičů – pravidelná

revize elektro v budově MP

revize kopírky – servisní a materiálová smlouva 

drobné opravy v budově MP (rámy okem a dveří, zasklívání, opravy 

zámků a pantů, …)

položka 5172 programové vybavení 

programy MP

položka 5173 cestovné 

ubytování, strava a cestovné zaměstnanců

ubytování, strava na sportovních akcích v rámci prezentace města

položka 5175 pohoštění

repre fond ředitele MP

občerstvení  na  akce  putovní  pohár  pořádku a  bezpečí,  dětský den, 

chytrá zebra

občerstvení pro účastníky fotbalu v rámci prevence kriminality

mikulášská besídka pro děti

občerstvení  - školní olympiáda

pohoštění – „Nejlepší strážník roku“
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položka 5179 ostatní nákupy

náklady na krmení 5 služebních psů (1 500,- Kč pro psovoda/měsíc)

soutěže služebních psů

střelecká soutěž

startovné na sportovních akcích v rámci reprezentace města (nohejbal, 

fotbal, hokej)

položka 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

poplatky za hudební produkci na akcích MP (OSA, Intergram)

položka 5194 věcné dary, prezentační předměty

ceny pro děti – dětský den s MP Most

ceny pro putovní pohár škol – poháry, pamětní listy, plakety, diplomy

upomínkové balíčky pro děti – mikulášská besídky

poháry, plakety, diplomy, turnaj ve fotbale v rámci prevence 

upomínkové předměty, ceny pro děti – jarní letní prázdniny

prezentační předměty 

věcné dary pro „Nejlepšího strážníka roku“

stužky na pamětní odznaky MP

položka 5361 nákup cenin

kolky na zbrojní průkaz nových strážníků 10 strážníků á 500,- Kč

kolky na obnovu zbrojních průkazů stávajících strážníků (11 strážníků 

á 300,- Kč)

položka 5362 platba daní a poplatků 

nákup silniční známky pro 2 služební vozidla MP

správní  poplatek  za  vydání  osvědčení  strážníků  rekvalifikačního  a 

prolongačního kurzu

položka 5499 neinvestiční transfery obyvatelstvu

reprezentace ve fotbalovém turnaji v Pardubicích

věrnostní příplatky strážníků
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