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Městská policie Prostějov v r. 2021 

Úvod 

Městská policie Prostějov (dále jen MPPV) i v r. 2021 zajišťovala základní úkoly místních 
záležitostí veřejného pořádku, tak jak je uvedeno v zákoně o obecní policii. V tomto roce opět došlo 
ke změnám v oblasti přestupkového práva, trestního zákoníku, dále byla schválena změna zákona o 
obecní policii, která je v platnosti od 01. 01. 2021. V roce 2021 byla také činnost městské policie 
zatěžována i opatřeními vlády k řešení mimořádné epidemiologické situace v souvislosti se sířením viru 
COVID-19.   Od  01. 01. 2022 a v dalším období roku 2022 nabydou platnosti také další zákony týkající 
se činnosti městské policie, jako je novela Zákona přestupcích 250/2016 Sb., Zákona o ostatních 
přestupcích 251/2016 Sb., Zákona o silničním provozu 361/2006 Sb., a Zákona 553/1991 Sb.,  O obecní 
policii. 

V oblasti personální došlo k navýšení o 1 strážníka, který je zařazený na nově vytvořeném 
pracovním místě na přestupkovém oddělení a provádí obsluhu automatických měřičů rychlosti. Změna 
organizační struktury Městské policie Prostějov byla schválena zastupitelstvem dne 23. 02. 2021. 
Celkový počet zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do Městské policie je 60 (59 
strážníků a 1 ostatní zaměstnanec)  Pracovní poměr ukončil k 28. 02. 2021 ředitel Mgr. Jan Nagy.  

 

 
 

vrch. pol. rada  Mgr. Jan Nagy – emeritní ředitel Městské policie Prostějov 2000 – 2021 
 

Dne  20. 04. 2021 byl  na zastupitelstvu Statutárního města Prostějova,  na základě výsledků 
výběrového řízení, a předchozím projednání na  Radě města Prostějova dne 08. 04. 2021, usnesením 
č. 1314 schválen ředitelem Městské policie Prostějov, PhDr. Bc. Libor Šebestík. Během 1. pololetí roku 
2021 byli přijati dva strážníci, 1 s osvědčením, a jeden bez osvědčení dle Zákona 553/1991 Sb. Strážník 
bez osvědčení byl vyslán do rekvalifikačního kurzu, po jeho vykonání úspěšně složil zkoušku. 
 
Tyto změny zákona a personální změny však neovlivnily či neměly žádný vnější vliv na plnění hlavního 
úkolu, tj. zajišťování kvalitní veřejné služby občanům, plnění úkolů v rámci samosprávy města, 
zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, zajišťování bezpečného prostředí pro udržitelný 
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rozvoj našeho města. K tomu jsou zajišťovány podmínky právní, organizační, technické, ekonomické, 
personální. V jednotlivých kapitolách jsou tyto oblasti postupně zmíněny. Preventivní akce, které byly 
plánovány na r. 2021 byly  zrušeny – Den se složkami IZS, Pohár zdravého města, Veletrh zábavy, 
Branný závod o pohár primátora, Střelecká soutěž o pohár primátora, přednášky skupiny prevence na 
školách, v domovech pro seniory. Pokračovaly však akce v přímém výkonu služby – akce Pes za to 
nemůže, Akce Jehla, Máte uzavřeno, kontroly ubytoven, restaurací, akce cyklisté, značení kol a další. 
Vše s ohledem na dodržení všech nařízených pravidel ústředních orgánů státní správy v rámci 
nouzového  stavu a aktuální situace COVID -19.  
     Činnost MP a zaměření do různých oblastí ovlivňuje stav veřejného pořádku, kriminality. V průběhu 
roku nedošlo k významným či mimořádným událostem z pohledu veřejného pořádku, které by vážně 
narušily veřejný pořádek a jeho pokojný stav. Veškerá činnost však byla značně ovlivněna vyhlášením 
nouzových stavů, usneseními vlády s nařízeními a omezeními a nařízeními dalších ústředních orgánů 
státní správy, zejména Ministerstva zdravotnictví ČR. Tato opatření velmi významně, zejména v první 
vlně ovlivnily i činnost a statistickou výslednost MP. V roce 2021 stále byl vyšší nápad přestupkového 
jednání, dle pandemického, krizového zákona a zákona o zdravotních službách. S ohledem na uzavření 
provozoven došlo opět, jako v roce 2020, k omezení četnosti rušení nočního klidu v souvislosti 
s restauracemi, požívání alkoholu na veřejnosti, drobné výtržnosti na ulicích, atd. Již však nedošlo, jako 
v první vlně COVID-19 k snížení počtu dopravních přestupků. V průběhu II. pololetí naopak došlo ke 
zvýšení četnosti dopravních přestupků, zejména z důvodu toho, že se veřejnost mylně domnívala, že 
policejní složky jsou v defenzivě a že nedohlíží na veřejný pořádek a dopravu jako obvykle. Tento názor 
byl způsoben i různými mediálními prohlášeními, které mnohdy nekorespondovaly se zákonnou 
úpravou. V roce 2021 byl již v platnosti zákon, na základě kterého obecní policie i Policie ČR mohou 
projednat přestupková jednání proti krizovému zákonu a proti zákonu na ochranu veřejného zdraví 
uložením pokuty příkazem na místě až do 10 tis. Kč, což ale v praxi nefungovalo z důvodu neochoty 
osob uhradit pokutu a proto byla přestupková jednání předávána do správního řízení. /hygienická 
stanice, správní orgány města/. Nadále však byly řešeny tři zásadní problematiky, které zmiňuji 
v hodnocení veřejného pořádku, tj. čistota na veřejných prostranstvích, chování osob bez přístřeší a 
doprava. Protože bylo schváleno vládní nařízení otevření provozoven do 22h, téměř během celého 
roku, oznámení rušení nočního klidu bylo méně časté, občané však v jednotlivých případech na 
případné narušení byli více citliví. 

Dne 27.05.2020 byla schválena novela zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, s účinností od 
01.01.2022. V případě změn dotýkajících se obecních policií bylo účelem precizovat roli obecních policií 
jednak zpřehledněním stávající právní úpravy v oblasti obecní policie především v zákoně o obecní 
policii a jednak zpřesněním dílčích oprávnění strážníků obecní policie na základě zkušeností z poslední 
doby, zvláště pak v návaznosti na vývoj situace v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích a 
vzhledem k vývoji faktických možností Policie České republiky v této oblasti. Mezi nejvýznamnější 
změny patří: 

 zpřísnění podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti čekatele a strážníka; 

 upřesnění povinností orgánů veřejné moci, včetně Ministerstva vnitra, poskytovat si vzájemně 
informace významné pro řízení o odnětí osvědčení strážníka; 

 potřeba zpřesnění obsahu některých oprávnění obecních policií a postupu strážníka při jejich 
realizaci s ohledem na jejich jednoznačnější a srozumitelnější vymezení pro účely 
efektivnějšího zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, jakož i s ohledem na 
zajištění právních jistot adresátů výkonu oprávnění a povinností strážníků a strážníků 
samotných; jedná se zejména o: 

 úpravu oprávnění zakázat vstup na jiná místa, které nebylo zcela možné vzhledem k 
velice úzce nastaveným podmínkám doposud zcela využívat; 

 zefektivnění zjišťování totožnosti osob ve smyslu § 12 zákona o obecní policii a 
předcházení         

 tak nadbytečnému předvádění osob dle § 13 zákona o obecní policii 
 oprávnění strážníka předvádět osobu na Policii České republiky též tehdy, pokud se  

služebna Policie České republiky nachází na území jiné obce než té, která zřídila 
obecní policii, apod. 

 
Dalšími významnými oblastmi, které byly identifikovány v rámci činnosti obecních policií a legislativně 
upraveny jsou: 

 upřesnění jednoznačnou formulací těch ustanovení zákona o obecní policii, jejichž aplikace 
přináší v praxi interpretační nejasnosti a problémy, a jednoznačného vymezení rozsahu 
aplikovatelnosti některých jiných právních předpisů na oblast obecní policie – např. 
stanovení zákonné lhůty pro předání věci příslušnému orgánu do 60 dnů od zjištění; 
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 zavedení efektivních nástrojů sloužících k vynucení plnění některých povinností 
stanovených zákonem o obecní polici, a to včetně případného zpřísnění stávajících sankcí. 

 v neposlední řadě novelizace zajistila i sociální jistoty strážníků, a to odchodné 
 
V roce 2021 nabyla účinnost novela Zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb., možnost 

odstranit správcem komunikace z veřejných parkovišť vozidlo, které nemá více jak 6 měsíců STK, 
případně nemá uhrazené pojištění odpovědnosti vozidla a vozidlo stojí na pozemní komunikaci. 
V  druhém pololetí roku 2021 tak započalo se ve spolupráci s Odborem správy a údržby majetku města 
Prostějova mapování a odstraňování vozidel na územní města Prostějova. Z celkem 70 zjištěných 
vraků vozidel jich jejich majitelé po výzvě 45 odstranili nebo byly odtaženy. 

Odtahy vozidel komplikovalo administrativní prodloužení STK tzv. Omnibus a Omnibus II, 
vydané dne 22. února 2021 v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná se nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná 
opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či 
prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a 
pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých 
období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (dále jen „nařízení“ nebo „Omnibus II.“). Podle článku 5 
odst. 1 nařízení cit.: „Bez ohledu na čl. 5 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 směrnice 2014/45/EU a bod 8 přílohy 
II uvedené směrnice se lhůty pro technické prohlídky, které by v souladu s uvedenými ustanoveními 
jinak byly nebo měly jinak být provedeny mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují za prodloužené 
o dobu 10 měsíců. Podle článku 5 odst. 2 nařízení cit.: „Bez ohledu na článek 8 směrnice 2014/45/EU 
a bod 8 přílohy II uvedené směrnice se platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla s datem 
uplynutí platnosti mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců.“ 

 
 

Odtahy vozidel - vraků 
  
    Činnost byla zaměřena na běžné úkoly v rámci výkonu služby, vždy odvislé od aktuálního stavu, 
veřejného pořádku. Samotná MP Prostějov  v roce 2021 nedoznala žádných významných změn. 

Úkolem této zprávy je předložit ucelenou informaci o činnosti MP za uplynulý rok radě a 
zastupitelstvu města. Je proto koncipována ve stejné struktuře, aby byla možná každoroční komparace.  

Ke každodenní činnosti MP patří trvalé vyhodnocování veřejného pořádku, reagovat na vývoj 
kriminality a ihned přijímat adekvátní opatření. Analýza stavu je prováděna v úzké součinnosti se všemi 
subjekty na úseku veřejného pořádku, které se na jeho stavu podílí přímo anebo nepřímo. Byla 
realizována opatření k eliminaci jednotlivých problematik zejména k omezení případů zakládání 
skládek, znečištění veřejného prostranství, částečně rušení klidu v jednotlivých lokalitách, porušování 
obecně závazných právních předpisů osobami bez přístřeší, řešení vraků vozidel a dodržování obecně 
závazných předpisů na úseku čistoty města. Mimo tyto základní úkoly byly v průběhu roku plněny a 
kontrolovány úkoly uložené primátorem na daný rok. Vyhodnocení úkolů je v přílohové části III. 

Práce strážníků je v rámci katalogu prací a rizika zařazena do nejvyšší kategorie rizikových 
skupin s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a samotný výkon služby s sebou přináší různá rizika, 
která se projevují i na zdravotním stavu a vůbec zdravotní způsobilosti.   
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Nejen proto je nezbytné dobrou a dlouholetou práci oceňovat. V roce 2021 neproběhlo tak jako 
každoročně, vyhodnocení nejlepších strážníků a oceněni byli i ti, kteří dlouhodobě vykonávají náročnou 
činnost strážníka. Proběhlo ale za dodržení příslušných opatření ocenění složek IZS a spolupracujících 
subjektů v rámci řešení mimořádné situace COVID-19. 

Dne 26. 05. 2021 byli oceněni pracovníci, kteří převzali medaili primátora statutárního města 
Prostějova Františka Jury za aktivní přístup a plnění mimořádných a významných úkolů v době 
pandemie nemoci COVID-19. Všichni ocenění aktivně pracovali jako členové krizových orgánů, plnili 
mimořádné a zvlášť významné úkoly zejména na úseku ochrany zdraví, plnění krizových opatření, 
veřejného pořádku a zajištění plnění mimořádných úkolů v době vládou vyhlášeného krizového stavu. 
Další informace na stránkách města: https://www.prostejov.eu/cs/volny-cas/fotogalerie/fotografie-z-
akci/udalosti-roku-2021/26-5-2021-na-radnici-se-ocenovalo.html 

 
 

 
 

Strážník s praporem Městské policie Prostějov na oceňování pracovníků. 

 

 

https://www.prostejov.eu/cs/volny-cas/fotogalerie/fotografie-z-akci/udalosti-roku-2021/26-5-2021-na-radnici-se-ocenovalo.html
https://www.prostejov.eu/cs/volny-cas/fotogalerie/fotografie-z-akci/udalosti-roku-2021/26-5-2021-na-radnici-se-ocenovalo.html
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Předávání ocenění primátorem města dne 26.05.2021 

Vzdělávání, školení, profesní příprava a výcvik  

  
       Vzdělávání je nezbytnou součástí a základem zvyšování profesního přístupu k plnění úkolů. 
Každoročně probíhá průběžné školení, seznamování se s novými předpisy a postupy, aplikace v praxi. 
Na poradách ředitele MP jsou strážnici seznamováni s výsledky jednání RM, ZM, vedení města, úkoly 
ředitele. Zejména se jedná o seznámení s nově platnými a účinnými obecně závaznými vyhláškami a 
nařízeními města. Další školení a semináře probíhají formou využívání akreditovaných školení 
z různých oborů činnosti. Při mimořádných nařízeních Covid však bylo školení strážníků omezeno. 
      Instruktor výcviku MP realizuje výcvik donucovacích prostředků a střelecké přípravy v rámci 
měsíčních výcvikových dnů pro všechny strážníky dle interní směrnice. Tento výcvik je velmi významný 
z důvodu provádění taktiky úkonů a zákroků v každodenní činnosti strážníků, aby byly aplikovány 
základní zásady legality, zákonnosti, adekvátnosti a tím zajišťování profesionální služby našim 
občanům.  

Strážníci Městské policie Prostějov primárně zajišťují odchyt  volně pobíhajících, případně 
toulavých psů na území města Prostějova a jejich odvoz do psího útulku. K tomu mají k dispozici 
odchytové pomůcky a převozní vozík. Na městskou policii se též obrací občané ohledně odchytu jiných 
zvířat (koček a ptáků, či jiných exotických zde nežijících zvířat ve volné přírodě). Strážníci mají 
absolvovaný kurz a složenou zkoušku odborné způsobilosti na Veterinární univerzitě v Brně pro 
provádění této činnosti, ve smyslu  § 39  a  § 42   zákona  č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a § 28 vyhlášky č. 342/2012 
Sb. a navazujících právních norem. 

  Školení k odchytu bylo zajištěno již na březen 2020. Bohužel s ohledem Covid bylo zrušeno 
a náhradní termíny proběhly až v září a listopadu 2020, vzdáleně on line. Všichni strážníci hlídkové 
služby jsou tedy již proškoleni a není nutné řešit zastupitelnost na jednotlivých směnách k  této 
specializované činnosti. 

Co se týká odborné způsobilosti dle zákona 553/1991 Sb., Zákona o obecní policii, v současné 
době z celkového počtu 59 strážníků má již osvědčení dle novely zákona na dobu neurčitou 50 
strážníků. Dalo by se předpokládat, že dojde k úsporám na vzdělávání, ovšem povinnost 
zaměstnavatele je do 5 let od poslední zkoušky zajistit školení ve vzdělávacím institutu. Průběžné 
školení z nových právních předpisů zajišťuje ředitel, případně externí školitelé. Průběžně na školeních 
a seminářích byli strážníci proškoleni v roce 2021 – zejména změna zákona o obecní policii, oblast 
přestupkového práva, školení řidičů, BOZP. 

V rámci kolegia ředitelů MP statutárních měst (26 členů a MP Hl. m. Prahy), jsou sjednocovány 
postupy a stanoviska, projednávány a připomínkovány návrhy změn zákonů. Spolupráce členů kolegia 
je zaměřena na zlepšení sociálního postavení strážníků a případné novelizace zákona o obecní policii. 
Poslední jednání kolegia tak proběhlo v listopadu 2021. 
   

 

Personální a organizační zabezpečení  

 
      Personální stav je dlouhodobě stabilizován. Jeden strážník má nadále pracovní smlouvu na dobu 
určitou – po dobu výkonu veřejné funkce strážníka Mgr. Horáka Františka, který zastává funkci starosty 
města Kostelec na Hané, jeden strážník je na mateřské dovolené. Pracovní pozice jsou obsazeny. MP 
Prostějov je ze statutárních měst jedinou MP, kde ve vedení a řízení městské policie jsou pouze dva 
strážníci – ředitel a zástupce. V jiných MP statutárních měst jsou nejméně 3 podle demografického 
hlediska. 

 
Plánovaný počet zaměstnanců k 31.12.2021 60 z toho 59 strážníků 

Skutečný stav k 31.12.2021 60 

Hlídková služba 28 (4 směny) 

Operační středisko 8 (4 směny) 
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Okrsková služba 10 

Dopravní služba 2 

Vedení 2 

Správa činností, MKDS, účetní, výcvik 4 

Přest. odd. klientské pracoviště, meření rychlosti 4 

Skupina prevence 2/1 mateřská dovolená 

 
 
V současné době je průměrná doba zaměstnání 20 let. Věkový průměr je téměř 50 let. Jedná 

se tedy o zkušené pracovníky a personální stav je stabilizován. Výhledově v horizontu 5 - 10 let však 
dojde ke zvýšení věku strážníků, kteří musí zajišťovat běžné úkoly ve výkonu služby a s ohledem na 
neuropsychickou i fyzickou zátěž organizmu ve výkonu služby může nastat personální problém, 
zejména s odchody strážníků na penzi.    

 
Dne 25.02.2021 byla schválena nová organizační struktura MP k to k 1.3.2021 z důvodu nových úkolů, 
které je nezbytné zajišťovat (měření rychlosti, zpracování dokumentace, atd. Schválená organizační 
struktura 2021 viz obrázek výše. Ve smyslu obecně závazné vyhlášky o MP č. 5/2012 stanoví 
organizační strukturu a počet zaměstnanců zařazených do MP, zastupitelstvo města.  
      
Na pozici strážník je ze zákona vyžadováno střední vzdělání s maturitou, všichni splňují. 9 strážníků 
má vysokoškolské vzdělání, což je 15%, další dva vyšší odborné. Nepřetržitý výkon služby je zajištěn 
4 směnami (velitel a zástupce směny na operačním středisku, 7 strážníků hlídkových), 10 okrskovými 
strážníky (5 ranní, 5 odpolední, zástupy na OS a směnách, blokové čištění) a 2 strážníky dopravních 
hlídek (i zástupy na hlídkové). Z důvodu zákonných překážek v pracovní činnosti není nikdy plný stav 
pracovníků a jejich nepřítomnost musí být řešena zástupy, včetně přesčasových hodin. Plány služeb 
jsou velmi často operativně měněny v případě nezbytného zajištění různých akcí, které vyplynou 
v průběhu dnů, mnohdy je třeba služby měnit a zajistit mimořádně v daný den, kdy důvod nastal.  

 

  
Schválená organizační struktura MPPV k 1.1.2022 

 

Za r. 2021 činila délka určení dovolené celkem 1218 směn (včetně indispozičního volna), pracovní 
neschopnosti celkem + OČR 966 směn. Další nepřítomnost byla způsobena účastí 3 strážníků na 
vojenském cvičení aktivních záloh AČR – 24 směn, 116 směn zákonem omluvená nepřítomnost (§ vč. 

Primátor  města 

 

Ředitel městské policie 
strážník 

Vedoucí sk. prevence 
strážník 

Strážník sk. prevence 
strážník 

Ved. přestupkového odd. 
strážník 

Str. přestupkového odd. 
strážník 

Str. přestupkového odd. 
strážník 

Referent samosprávy 
Strážník/zaměstnanec 

Velitel směny č.1 
strážník 

Zást. velitele směny 
strážník 

Velitel směny č.2 
strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Technik PCO a MKDS 
strážník 

Instruktor pro výcvik 
strážník 

Zást. velitele směny 
strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Velitel směny č.3  
 strážník 

Zást. velitele směny 
strážník 

Strážník  

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

velitel směny č.4 
strážník 

Zást. velitele směny 
strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Strážník 

Dopravní hlídka 
strážník 

Dopravní hlídka 
strážník 

Okrskář 
strážník 

Okrskář 
strážník 

Okrskář 
strážník 

Okrskář 
strážník 

Účetní 
zaměstnanec 

Okrskář 
strážník 

Okrskář 
strážník 

 

Zástupce ředitele 
strážník 

Okrskář 
strážník 

Okrskář 
strážník 

Str. přestupkového odd. 

Strážník-měření rych. 

Okrskář 
strážník 

Okrskář 
strážník 
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ošetřování z důvodu Covid). V průběhu roku tak bylo nezbytné zajistit 1353 směn – tj. 14% celého 
ročního pracovního fondu, tj. trvale chybí 9 strážníků. 
 

 
 
 
     V přehledu není zahrnuta účast na školení, vzdělávání, seminářích, které byly značně omezeny. 
Dále na výcviku, který probíhá v každém měsíci v rozsahu 8 hodin, mimo červenec a srpen. V roce 
2021 ředitel střelecký výcvik zrušil, mimo zákonnou povinnost pro držitele skupiny D (každý strážník 1x 
ročně). Stejně tak ředitel zrušil z důvodu vládních nařízení i výcvik donucovacích prostředků. Zástupy 
na operačním středisku jsou řešeny ostatními pracovníky z tzv. nevýkonu a okrskovými strážníky.   
 

Přehled pracovních úrazů za posledních 6 let: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Při výcviku 2 2 2 0 0 0 

Při zákroku 3 5 3 4 2 2 

Jiná činnost 3 3 2 2 1 2 

Celkem 8 10 7 6 3 4 
           
  Prevence úrazů je řešena zejména v rámci školení bezpečnosti práce, porad ředitele, upozorněním 
na instruktážích, seznámením a dále v rámci výcviku donucovacích prostředků. Prevence úrazů je 
řešena také pořízením nové výstroje. Výstrojní a výzbrojní součástky nezbytné pro dvanáctihodinovou 
službu ve městě musí splňovat přísné hygienické a zdravotní standardy, nicméně i vzhled součástek 
musí odpovídat současnosti a splňovat i ochranné prvky, zejména při zákrocích, nepřízni počasí, atd. 
Byly pořízeny i nákrčníky, které mají antibakteriální vložku a chrání tak proti nákaze. Každý měsíc jsou 
vydávány ochranné pomůcky v rámci  trvající epidemiologické situace COVID-19.             
 
            V roce 2021 nedošlo k fyzickému napadení strážníků při prováděných zákrocích, které by byly 
vyhodnoceny jako přečin násilí pro výkon úřední osoby nebo v souvislosti s ním. Agresivita pachatelů 
je téměř na stejné úrovni, k agresivnímu jednání vůči strážníkům při zákrocích sice dochází, ale tyto 
byly hodnoceny v oblasti přestupkového jednání, převážně se jedná o verbální napadení.  
            Všichni strážníci jsou pojištěni skupinovou pojistkou pro případ poškození zdraví, úmrtí, či 
invalidity, neboť vykonávají činnost se zvýšeným rizikem. Škodní události byly řešeny určenou komisí. 
Celkem došlo ke dvěma událostem s celkovou škodou cca 8 tis. Kč, v jednom případě určení 
s náhradou škody ve výši 3.901 Kč (ztráta služebního tabletu). U druhé události nebylo zjištěno zavinění 
zaměstnanců (poškození tabletu). Každý zaměstnance má uzavřenou individuální pojistku pro 
způsobení škody při výkonu zaměstnání.   
 
 

V roce 2021 plánováno 10717 směn

Dovolená 1218

Pracovní neschopnost,OČR 966

Aktivní zálohy AČR 24

Služby dle skutečnosti  9583

§ ostatní 357
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Automatizované měření rychlosti od 10/2021  

 

Na základě rozhodnutí vedení města bylo zřízeno automatické měření 
rychlosti a vybrána realizační firma RAMET Kunovice, která 
instalovala tři měřící místa – Brněnská 
ulice, Dolní ulice a Olomoucká ulice. 
Měřící zařízení je jen jedno a 
operativně se přesouvá dle aktuální 
situace. Tyto měřiče obsluhuje, 
zajišťuje servis a kalibraci, včetně 
zpracování zjištěných přestupků na 
novém pracovišti 1 strážník 
Městské policie Prostějov. Měřič na 
Brněnské ulici je v provozu od  měsíce 
10/2021 a na Dolní od 12/2021 na 
Olomoucké ulici bude spuštěn v roce 
2022. Všechna měřící místa byla 
schválena Policií ČR - dopravním 
inspektorátem. I když se jedná o dobu 
poměrně krátkého provozu, lze říci, že 
na ulici Brněnská přispěl měřič, ke 
značnému zklidnění dopravy, zjištěný 

počet přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti 
se  měsíčně pohybuje kolem 1000.V plánu na rok 2022 je v rámci 
zlepšení dopravní bezpečnosti plánováno na ulici Vápenice úsekové měření rychlosti a v přípravě další 
automatizované měření na ulici Vrahovická. Výše pokut za překročení rychlosti zaznamenané radarem 
na ul. Brněnská v období 15.10. - 31.12.202, celková předepsaná částka 1.201.516,- Kč -zaplaceno 
celkem  1.054.281,- Kč, zbývá uhradit 147.235,- Kč. Přestupky vyřešené správním orgánem dle 
závažnosti:§ 125c odst. 1, písm. f) bod: 4:  2018krát, překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 
méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1, § 125c odst. 1, písm. f) bod: 3:166x, 
překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více, § 
125c odst. 1, písm. f) bod: 2: 2x,překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo 
mimo obec o 50 km.h-1 a více. Maximální naměřená rychlost 120km/h, Radar od spuštění 4. 10. 2021 
zkontroloval 520 719 vozidel. Pozn.: Rozdíl v počtu oznámených a vyřešených přestupků je způsoben 
doběhem řešených případů v roce 2021. 

 
Výstupy z automatických měřičů rychlosti 
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Kontrolní činnost a stížnosti 

Kontrolní činnost vnitřní:  
Je součástí řízení MP. Smyslem není zjištění nedostatků, ale jejich předcházení, prevence, 

eliminace. Kontrolu na jednotlivých úsecích zajišťují vedoucí pracovníci ve všech svěřených oblastech. 
Je prováděna namátkově, plánovitě a dle aktuální potřebnosti. Nedá se říci, že by některá oblast byla 
méně důležitá. Dodržování zásad hospodárnosti a účelnosti vynaložených prostředků je 
samozřejmostí. Velitelé jednotlivých směn provádí kontrolu průběžně denně při instruktážích a plnění 
denních úkolů, zejména dodržování výstrojního řádu, namátkově dechové zkoušky, kontrola 
příkazových bloků a výběru manipulačních poplatků. Každoročně je prováděna identifikace, analýza a  
vyhodnocení rizik, která jsou předkládána internímu auditorovi.  

 
Kontrolní činnost vnější: 
Koncem roku 2020 byl ukončen audit interním auditorem na oblast hospodaření a účelově 

vynaložené prostředky, majetek, jeho evidence. Nedostatky a závady nebyly zjištěny.   
 
Počet stížností je v r. 2021 mírně nižší jako v roce 2020. Žádné porušení však nebylo 

závažného charakteru, porušení obecně závazných či interních předpisů bylo zjištěno v jednom případě 
a bylo řešeno v rámci pracovně právních vztahů. Ke stížnostem dochází často v důsledku neznalosti 
veřejnosti zákonných postupů. I přesto s každou stížností či podnětem jsou strážníci seznamováni na 
instruktážích a poradách tak, aby byla zajištěna kvalitní služba občanům a aby nevznikly mnohdy 
z nedokonalé komunikace zbytečné stížnosti. V letech 2020 – 2021 byla situace komplikovaná 
vydáváním vládních nařízení v rychlém sledu a tím způsobené problémy s orientací běžných občanů 
v těchto předpisech. Záměrem je spokojený občan, kterému strážník poskytne v rámci zákonných 
zmocnění informaci, provede úkon či zákrok.  Za velmi dobrou činnost hlídek, např. zadržení pachatele 
trestného činu, zjištění konkrétního poznatku vedoucí k pachateli, atd. jsou předkládány návrhy na 
odměny strážníkům. Přijato bylo  poděkování 4x za činnost hlídek a za preventivní akce.      
 

 
 
 
 

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

196746
187585

151688

POČET PRŮJEZDŮ VOZIDEL NA ULICI 
BRNĚNSKÁ
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Přehled stížností a poděkování: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Přijato stížností celkem 7 

 
7 
 

 
4 

 

 
9 

 
8 

- z toho na postup 4 2 2 7 6 

- z toho na jednání 3 5 2 2 1 

Neoprávněné / oprávněné 6/1 6/1 4/0 8/1 7/1 

Přijato celkem 
poděkování 

15 6 10 8 4 

 

Součinnost a spolupráce. 

V každodenní činnosti je zcela nezbytná spolupráce a součinnost jednotlivých složek IZS, ale i 
dalších subjektů, které se podílejí na zajištění veřejného pořádku. Policejní práce je zejména o 
informacích, součinnosti, komunikaci a reálných opatřeních. Značný důraz je kladen na spolupráci na 
úrovni vedení policií, aby bylo dosaženo co nejlepší koordinace jednotlivých složek při plnění 
společných úkolů. Každý týden nebo podle potřeby jsou koordinovány postupy ředitelem MP a 
vedoucím obvodního oddělení PČR Prostějov, případně s vedoucím územního odboru. Plánové porady 
v roce 2021 byly opět velmi omezeny, z důvodu protiepidemiologických  opatření byl využíván vzdálený 
kontakt Skype, WhatsApp, email a další aplikace. Byla organizována a realizována opatření k eliminaci 
narušení veřejného pořádku – např. preventivní kontroly restaurací, opatření při akcích na veřejných 
prostranstvích, atd. V oblasti prevence významnou roli zastává bezpečnostní komise a prevence 
kriminality.  V případě spáchání závažné trestné činnosti na katastru města je nezbytné využít všech sil 
a prostředků k zadržení pachatele a eliminaci případné sériové trestné činnosti. V případě narušení 
pořádku vyšším počtem osob jsou nezbytné společné zákroky, ale  i při běžném narušení veřejného 
pořádku. 

Dlouhodobě je na velmi dobré úrovni spolupráce s jednotlivými složkami IZS, která je zcela 
příkladná a bezproblémová. Městská policie jako další složka IZS se účastní převážné většiny zásahů 
IZS. Strážníci plní celou řadu úkolů, zejména zabezpečování míst zásahů. Častá je pomoc strážníků 
hlavně v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy u významných událostí, dopravních nehod, havárií 
nebo poškození komunikací. Časté asistence zdravotnické záchranné službě při ošetřování agresivních 
pacientů, i v samostatné činnosti použitím zakoupených AED umístěných ve služebních vozidlech. 
V mnoha případech při zákonném otevření bytů došlo k záchraně lidských životů, osob, které nezbytně 
potřebovaly okamžitou lékařskou péči. V těchto případech je žádost o pomoc od občanů směřována 
převážně na operační středisko MP. S cizineckou policií byly prováděny kontroly ubytoven na katastru 
města. Téměř každý týden spolupracujeme s PČR v rámci trestního řízení – nezúčastněné osoby, velmi 
často předání osob v pátrání či zájmové osoby, předávání poznatků k trestné činnosti, čemuž se 
zejména věnují strážníci okrskové služby. 

 

 
 

           Součinnost při dopravní nehodě                          Součinnost s MMPv při předání roušek seniorům    
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Zejména na úseku ochrany městského mobiliáře, čistoty, odpadového hospodářství, 

dopravního značení, na úseku kontroly poplatkové povinnosti a v dalších činnostech jako jsou akce 
organizované městem, atd. je nezbytná spolupráce s jednotlivými odbory magistrátu, která je na velmi 
dobré úrovni, což je základním předpokladem pro kvalitní výkon práce při zabezpečování mnoha oblastí 
života města.  

 

 
            Součinnost při řešení záboru veřejného prostranství a při neoprávněném odkládání odpadů 

Grafické znázornění součinnosti 

 

Stejně tak je významná spolupráce s Domovní správou (kontroly ubytoven), FCC s.r.o. (blokové 
čištění města), Odborem správy a údržby majetku města (odtahy vozidel) komisí BESIP a odborem 
dopravy.(návrhy změn dopravního značení), jednotlivými školami (na úseku prevence kriminality) a 
Odborem sociálních věcí. (prevence kriminality). V současné době je velmi úzká spolupráce s Odborem 

Společných akcí s 
PČR
13

Společné zákroky
či úkony s PČR

169

Asistence s hasiči
70

Asistence ZZS
16

Akce s odbory 
magistrátu

29
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správy a údržby majetku města při likvidaci vraků vozidel.  Důležitá je i informovanost veřejnosti tj. 
spolupráce s médii, která je pravidelně na velmi dobré úrovni. Stejně tak i součinnost s občany, 
veřejností, především formou okrskové služby, která úzce s občany komunikuje a řeší problémy, ale i 
získává poznatky k trestné činnosti, které mnohdy vedou k objasnění trestných činů. 

 

Projekt „JEHLA“ ročně zjištěno několik desítek jehel zejména na   Kontrola evidence a  
dětských pískovištích, předávají se do sběrného dvora         čipování psů ve městě 

 

 

 
                 
 

Kontroly bezdomovců a předání roušek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiálně technické zabezpečení 

 
            MP disponuje celkem 7 vozidly, z toho 5 s označením MP, jedno referentské a jedno vícemístné. 
Pět vozidel je na pohon na CNG. V r. 2021 bylo obměněno jedno vozidlo, opět na pohonnou látku CNG. 
Roční nájezd km všech vozidel je téměř 150 tis. km. Vozidla jsou používána všemi strážníky 
v městském provozu, což má vliv i na technický stav vozidel a nezbytnost údržby. Vozidla jsou 
vybavena záznamovými kamerami vpředu i vzadu se systémem GPS k dokumentaci protiprávního 
jednání. Na rok 2022 je rovněž naplánována obměna služebního vozidla za nejstarší, které má 7 let.   
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         K dokumentační činnosti slouží osobní kamery, kamerový systém, záznamové zařízení hlasových 
hovorů, radioprovozu, systém lokalizace hlídek GPS, k samotné činnosti kvalitní výstrojní a výzbrojní 
součástky, atd.  Lze tedy konstatovat, že MP je vybavena dostatečnými prostředky k výkonu služby, 
které sledují moderní trendy v policiích, jedná se o kvalitní součástky jak do mnohahodinového výkonu 
služby v ulicích, tak ve vyšších teplotách i za mrazu. Výstrojní součástky jsou na požadované úrovni, 
splňují požadovaný standard pro různá roční období, uniformy jsou opatřeny reflexními prvky a splňují 

požadavky jednotných prvků 
vyhlášky ministerstva vnitra. 
Radiová síť je na standardní úrovni, 
strážníci jsou vybaveni digitálními 
stanicemi s GPS systémem. 
V rámci opatření Covid bylo 
nezbytné zajistit zejména ochranné 
prostředky a provést organizační 
opatření. Systém home office 
nebylo možné využít, vše bylo 
řešeno organizačními opatřeními 
jak co do plánování služeb a 
samotného výkonu služby, tak 
uvnitř budovy, omezení kontaktů 
mezi jednotlivými službami, 
převážná část pokynů a informací 
formou písemných pokynů ředitele, 

atd. Ochranné prostředky pro výkon služby strážníků- vzhledem k aktuální situaci jsou vydávány 
strážníkům 1x měsíčně. 
 
 
Antigenní testy COVID 19 – 
městská policie si v rámci 
provozního rozpočtu musí 
zakupovat antigenní testy 
COVID -19  a vzhledem 
k aktuální situaci a nařízením 
vlády provádět samotestování 
strážníků, včetně vedení 
příslušné administrativy. 
 
 
 
 

Společenská odpovědnost 

Vůbec poprvé v roce 2021 se olomoucké hejtmanství rozhodlo ocenit ty, jež se chovají společensky 
odpovědně. Soutěž byla určená organizacím jak podnikatelského, tak i veřejného sektoru, včetně škol 
a obcí. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v prostorách olomoucké Pevnosti poznání. 
Společenská odpovědnost znamená dělat něco nad rámec zákonných povinností, co má smysl nejen 
pro zaměstnance, obchodní partnery, ale i v oblasti životního prostředí a dopadu na region. Ocenění 
získali mikropodniky a živnostníci, podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru a obce 
s rozšířenou působností. Garantem regionálních soutěží v jednotlivých krajích je Rada kvality ČR, ta 
spolu s certifikovanými CSR hodnotiteli účastníky soutěže posuzuje. Důraz se klade na uplatňování 
principů společenské odpovědnosti v regionální, sociální, ekonomické a environmentální oblast. 
Městská policie se do této vyhlášené soutěže přihlásila a získala čestné ocenění za účast v soutěži  

spolu s firmami Cement Hranice, a.s. a ABO valve, s.r.o. 
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Účast na konferenci k bezdomovectví 2021 

 

V záři  2021 se konala konference k možnosti řešení problémů s bezdomovci z pohledu 
bezpečnosti - to byl název konference, kterou z iniciativy Komise pro prevenci kriminality a drogových 
závislostí Rady Olomouckého kraje uspořádalo hejtmanství ve spolupráci se statutárním městem 
Olomouc. Cílem tohoto setkání bylo zmapovat a shromáždit dostatečné množství informací o situaci 
lidí bez domova na území Olomouckého kraje. Zároveň zde byla hledána taková opatření, která mohou 
zmírnit negativní projevy v souvislosti s touto skupinou lidí směrem ke zbytku společnosti, včetně 
podnětů k legislativním změnám. Při řešení tohoto sociálního problému je důležité hledat rovnováhu 
mezi prevencí a represí. Účastníci konference se shodli na tom, že problematika bezdomovectví z 
pohledu bezpečnosti není neřešitelná, je však dlouhodobě neřešená. Pomoci by mohla právě změna 
stávající nebo tvorba nové legislativy. Ta by umožnila například zřízení pozice koordinátorů na úrovni 
města nebo obce, kteří by mohli vstoupit do života bezdomovců. 
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Pravidelné setkání IT techniků městských policií ze 

statutárních měst České republiky 

V měsíci září proběhlo v hotelu Plumlov setkání IT techniků statutárních měst městských policií. 
Pořadatelem tohoto setkání byla Městská policie Prostějov. Ředitel Městské policie Prostějov byl na 
Kolegiu statutárních měst jmenován vedoucím pracovní skupiny pro IT techniku. Setkání se konalo pro 
zajištění výměny zkušeností v informačních technologiích a zajištění přístupů do informačních agend 
státu, jako jsou základní registry a dále výměna zkušeností v oblasti plánování a realizace městských 
kamerových systémů.  

 

Závěr 

 
V rámci organizace, řízení a kontroly musela MP i nadále v r. 2021 řešit zásadní a 

mimořádné situace, které přinesla jednotlivá opatření k nákaze Covid. Od ledna 2021 došlo na 
základě změny zákona o obecní policii k zavedení odchodného. Sociální postavení strážníků je  však i 
nadále předmětem jednání kolegia ředitelů městských policií statutárních měst s poslanci, dotčenými 
ministerstvy a Svazem měst a obcí. Jedná se zejména o snížení důchodového věku pro strážníky 
obecních policií. Je třeba uvést, že zejména současný zákon o obecní policii a soubor oprávnění a 
povinností strážníků při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku je v současných podmínkách 
k plnění úkolů dostačující. 

Z rozpočtu kap. 13 – městská policie byl realizován  v roce 2021 nákup – obměna služebního 
vozidla, a pořízení datového diskového pole. V rámci realizovaných nákupů je nedostatek zboží ve 
všech oblastech a na diskové pole musela být uplatněna smluvní pokuta z důvodů pozdního 
dodání. 

Úroveň technického vybavení pro výkon služby odpovídá současným trendům a možnostem 
jak finančním, tak technickým. Byl realizován a je funkční on line přístup do evidenčního systému MP 
strážníkem přímo z ulice. Koncem roku 2021 proběhla realizace připojení do IZSR (ROB). Během I 
čtvrtletí roku 2022 by mělo dojít k zpřístupnění i fotografií z evidence OP pro strážníky „z ulice“ 
(dotykové tablety) šifrovaným připojením, zejména ve věci totožnosti osob (obdobně jako PČR). 
Nejvyšší náklady jsou na kamerový systém – viz zpráva č. V. V roce 2021 proběhlo dokončení  
digitalizace celého systému MKDS. Protože převážně není na území k dispozici optická síť, je přenos 
signálu mikrovlnnými spoji finančně náročnější.  

MP disponuje dostatečným personálním, organizačním a technickým potenciálem k zajištění 
plnění hlavních úkolů. Zvýšení počtu strážníků k zajištění nových úkolů je však nezbytností.  
            Strážníci v průběhu roku vyřešili mnoho přestupkových jednání, která narušovala veřejný 
pořádek, zadrželi pachatele protiprávních jednání, vypátrali osoby, po kterých policie vyhlásila 
celostátní pátrání – viz zpráva o veřejném pořádku. Mimo základních úkolů se MP podílela i na 
významných událostech ve městě k zajištění pořádku. Zajišťovali veřejný pořádek na akcích města 
nebo i jiných akcí významných z pohledu zajištění veřejného pořádku, kde lze ve větší míře 
předpokládat rizika v oblasti bezpečnosti.  
           V průběhu roku byly preventivní akce značně omezeny z důvodu Covid – podrobně zpráva o 
prevenci část VI. Preventivní činnost významně ovlivňuje právní vědomí veřejnosti, proto je zaměřena 
na všechny věkové kategorie jak do oblasti veřejného pořádku, částečně kriminality, tak i do dopravy. 
Tyto aktivity však bude možné realizovat po ukončení opatření Covid.   

 Základním článkem prvotního zásahu na místě je vždy hlídková služba, která je veřejností 
velmi žádána a která v místě a čase zvyšuje pocit bezpečí občanů. Významnou je i okrsková služba, 
která plnohodnotně zajišťuje ve svěřených okrscích službu veřejnosti již po dobu 15 let. Zajišťuje co 
nejužší spolupráci a komunikaci s veřejností, v neposlední řadě i s útvary Policie ČR. Strážníci disponují 
velmi dobrou místní a osobní znalostí, která byla v mnoha případech uplatněna při součinnosti s Policií 
ČR, kdy byli na základě osobní znalosti mnohdy identifikováni pachatelé trestné činnosti, vypátrány 
osoby v celostátním pátrání a strážníci tak přispěli k objasnění trestních věcí. 

Každoročně jsou vyhodnocovány v rámci řízení silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti. 
Shora uvedené kategorie patří k silným stránkám (Analýza SWOT). Nicméně stále je co zlepšovat, 
reagovat na změny. Mnohdy dochází ze strany veřejnosti k nerozlišení pojmu veřejný pořádek. Policie 
může provést zákrok či úkon pouze je-li narušen veřejný pořádek, ve smyslu jednotlivých ustanovení 
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zákonů (v užším slova smyslu), nelze však řešit morální a společensky uznávané v místě a v čase 
normy v zákoně neuvedené, i když policie má subsidiární povahu, tzn., že ve smyslu zákona může 
konat pro nečinnost či nedostatek kompetencí příslušného orgánu. Například oznámením příslušnému 
orgánu. Často se pak jedná o občansko-právní záležitosti, se kterými se oznamovatelé na policii také 
obracejí. Je zcela legitimní, že občané chtějí, aby naše město bylo bezpečné, na dosažení tohoto cíle 
se podílí mimo policie mnoho subjektů v rámci vnitřní bezpečnosti.  
     Počet obyvatel našeho města meziročně klesá. Je zde však mnoho firem, které zaměstnávají tisíce 
pracovníků, kteří do města dojíždějí nebo jsou na ubytovnách. Velmi často se jedná o zahraniční 
dělníky. Proto je důležitá spolupráce s Cizineckou policií a kontroly ubytoven, kterých je ve městě 14. 
Jde především o prevenci nelegálních pobytů a pracovní činnost bez povolení. Poslední aktuální stav 
počtu obyvatel je 42 954, na adrese úřadu města je přihlášených z různých důvodů 1 729 osob. 
V našem městě je na jednoho strážníka v přímém výkonu služby 1 084 obyvatel. Na jednoho 
okrskového strážníka pak připadá 4 338 obyvatel. Počty se odvíjí zejména od demografického hlediska 
a indexu kriminality, který se od roku 2019 příliš nezměnil.  

Hlavním úkolem je zajištění veřejné služby občanům, zajištění místních záležitostí veřejného 
pořádku, cílem je bezpečné prostředí, spokojení občané. To se převážně daří. Je velmi potěšující, že 
jsou i občané, kteří neváhají nasadit svůj život k záchraně jiného. MP zajistila vydání historicky první 
medaile primátora. Medaili s ev. č. 001 primátor udělil právě muži, který zachránil život dítěte.    

V roce 2020 byl vedením města schválen návrh na zřízení praporu městské policie, jako 
insignie orgánu obce – městské policie. Městské policie statutárních měst k tomuto kroku přistoupily, 
ale i jiná města. Stejně tak bezpečnostní složky, ale i jednotky sboru dobrovolných hasičů mají své 
insignie – prapory.  

 
Prapor Městské policie Prostějov, který byl vytvořen v roce 2020 

 

 
 

K naplnění cílů a vize jsou nezbytné podmínky. Poděkování patří celému vedení města, 
zastupitelstvu, za vytváření příznivých podmínek pro plnění úkolů. V neposlední řadě patří poděkování 
strážníkům za plnění mnohdy nelehkých úkolů. 

 
Prostějov dne 28.01.2022                                               
 
 
Zpracoval: 
               vrch.pol.rada PhDr. Bc.Libor Šebestík 
                                 ředitel 
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Analýza veřejného pořádku ve statutárním městě 

Prostějov ze statistiky městské policie za r. 2021 

1. Úvod 
 

          Naše město patří mezi města s nižší kriminalitou a stabilizovanou úrovní veřejného pořádku. 
Jednotlivé složky IZS plní své úkoly při ochraně životů, zdraví, majetku, systém prevence kriminality je 
v našem městě velmi dobře propojen s dalšími činnostmi. Viditelnost hlídek v ulicích je tou nejdůležitější 
službou našim občanům a je velice žádána. Přispívá tak k pocitu bezpečí. Hlídkovou činnost nemůže 
nahradit žádných technický prostředek, kamery, případně další technika je sice velmi významná, ale 
jsou to doplňující prostředky. V případě narušení veřejného pořádku je nezbytná důsledná represe proti 
pachatelům, za dodržení zásad legality a zákonnosti, přispívá tak i k preventivnímu působení.  
         Rozbor jednotlivých oblastí veřejného pořádku je v dalších částech analýzy. V porovnání 
kriminality (počty trestných činů – statistika Policejního prezidia Policie ČR, nikoliv obecních policií) 
v rámci ČR patří naše město mezi města s nižší kriminalitou. Každoročně zde uvádím údaje nejméně 
za 3 čtvrtletí ze statistik PČR. Na prezidiu však došlo ke změnám v informovanosti a také s ohledem na 
Covid. Z tohoto důvodu uvádím „mapu kriminality“, která je přístupná na stránkách 
https://kriminalita.policie.cz/.    
   
Mapy kriminality 2020 

 
Mapy kriminality 2021 
 

https://kriminalita.policie.cz/
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   Jednotlivá data jsou včetně přestupkového jednání k 31.12.2021, kompletní data za rok 2021 nejsou 
ještě od PČR k dispozici. K porovnání mapa - stejné statistiky  k 31.1.2020, nelze je přesněji lokalizovat. 
Nicméně z informací od PČR je zřejmé, že v roce 2020 došlo k mírnému navýšení nápadu trestné 
činnosti o 8%, ve srovnání s rokem 2017, kdy za posledních 6 let byl nevyšší nápad, je to pokles o 15%. 
V letošním roce nelze provést komparaci se sociologickým průzkumem, protože nebyl proveden 
s ohledem na opatření Covid. Srovnání je však nutné s požadavky veřejnosti, statistickými údaji, 
získávání příkladů dobré praxe, zkušeností z jiných měst při řešení problémů, využívání moderní 
techniky a stylů policejní práce. To vše patří k nezbytné činnosti při plnění úkolů MP. Spolupráce a 
součinnost s orgány samosprávy, orgány státní správy, zejména pak s policií ČR je samozřejmostí. 
V moderní policii je nezbytné rozvíjet i preventivní prvky činnosti, které musí být v souladu se základními 
principy jako je zejména legalita, zákonnost a adekvátnost. Způsobů a metod jak zlepšit stav veřejného 
pořádku je mnoho. Snižování kriminality a udržování její míry na co nejnižší úrovni je i v přímé úměře 
s opatřeními města (snižování kriminogenních faktorů) v oblasti rozvoje a vytváření příznivých 
podmínek pro bezpečné prostředí (přehlednost prostředí, osvětlení prostoru, výstavba hřišť a 
sportovišť, vytváření podmínek pro trávení volného času, atd.). Míra kriminality je i v přímé úměře 
s právním vědomím veřejnosti, zákonnými podmínkami, vymahatelnosti práva. Je také v přímé úměře 
s opatřeními a činnosti policií, správních orgánů, orgánů činných v trestním řízení. V oblasti prevence 
kriminality přítomnost policejních hlídek v místech předpokladu protiprávního jednání a jejich viditelnost, 
realizace preventivních programů – kamerový systém, programy bezpečného chování pro celé 
spektrum obyvatel a problematiky. Významnou úlohou je činnost okrskové služby – zájem policie o 
potřeby obyvatel a spolupráce s nimi, velmi dobrá osobní a místní znalost, koordinace MP a policie při 
přijímání opatření a tím efektivní směřování policejních hlídek a jejich činnosti, včasné a validní 
poskytování informací mezi operačními středisky PČR a MP, okamžitá reakce na přijatá oznámení bez 
ohledu na to, která složka jej přijala, získání maxima informací přímo na místě skutku bez ohledu na 
věcnou příslušnost. 
          Predikovat stav veřejného pořádku a jeho vývoj lze v obecných rysech a to jen krátkodobě. Tento 
vývoj ovlivňuje celá řada faktorů, jak je částečně výše zmíněno. Samotná spokojenost občanů se 
základními službami, mezi které jistě patří zajišťování bezpečného prostředí, je základním měřítkem při 
hodnocení stavu veřejného pořádku, ale také účinnosti jednotlivých opatření. Ne méně důležitým 
měřítkem jsou i statistické údaje, které v číslech vyjadřují stav kriminality, veřejného pořádku. Analýzy 
obou kategorií jsou nezbytnou součástí řízení bezpečnosti prostředí v našem městě. V našem městě 
nedochází ve zvýšené míře k migraci pachatelů, lze tak velmi dobře uplatňovat osobní a místní znalosti 
strážníků. Nemáme vyloučené lokality, nejsou zde zaznamenávány extremistické skupiny, jejich 
projevy na veřejnosti, nedochází k vážnějšímu narušování veřejného pořádku, mimo hokejová utkání. 
Potýkáme se s problémy jako bezdomovectví, drobná kriminalita, rušení nočního klidu. Bohužel však 
v letošním roce dochází ke zhoršení právního vědomí, ochoty veřejnosti dodržovat stanovená pravidla. 
Je to však pouze subjektivní pohled z přímého výkonu služby.      

 

Výsledky sociologického šetření v r. 2019 

                  
          Předmětem porovnání se statistickými údaji je vždy i sociologický průzkum. Je nutné se zabývat 
každým podnětem ze strany občanů, včetně těch, které zazní na osadních výborech, na setkání vedení 
města s veřejností, z účasti veřejnosti lze pak usuzovat na zájem jednotlivců o dění ve městě. 
V důsledku opatření Covid však v r. 2020 ani 2021 nebyl sociologický průzkum realizován.  
          V měsíci červnu 2020 byla provedena pracovníky Palackého univerzity Olomouc prezentace 
sociologického průzkumu, který byl zaměřen na šetření míst strachu. 
          Tento průzkum trval jeden rok a bylo hodnoceno celkem 867 zákresů do map strachu a 509 
odpovědí obyvatel Prostějova. Tento průzkum je srovnáván s kvalifikovaným odhadem městské policie 
míst, kde je nutné častěji vysílat hlídky na základě zkušeností, zejména pak oznámení občanů, bez 
ohledu, zda oznámená událost byla kvalifikována jako protiprávní jednání. Je nezbytné, aby hlídky 
vykonávaly svou činnost a to i preventivní v lokalitách, kde se občané obávají kriminality či protiprávního 
jednání nejvíce. Tento trend tedy nemusí vždy být v souladu s mapou statistické kriminality. Především 
jde o vytvoření bezpečného prostoru a tím komfortu obyvatel tak, aby různé typy ohrožení obyvatel byly 
minimalizovány, včetně sociálně patologických jevů. 
 Některé výstupy z průzkumu: 

 O dění ve městě se zajímá více jak 85% obyvatel 
 Obavy z kriminality pociťuje 65% obyvatel 
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 Uváděné důvody obavy – romové 227 respondentů, bezdomovci 89, napadení 47, narkomani 
37, nepřizpůsobiví 26 respondentů. Ostatní důvody je číslo nižší než 19. 

 
Z průzkumu vyplývá, že nejohroženěji se občané cítí v lokalitách: 
Hl.nádr. ČD a okolní ulice, Husovo nám. a okolní ulice, Smetanovy sady, nám. TGM a okolní ulice, 
Kolářovy sady.- viz mapa. 
 

 
 
Náměstí T.G.Masaryka, Dukelská brána, nám. E.Husserla,Smetanovy sady 
Statisticky lze doložit, že se jedná o prostor, kterému z důvodu požadavků občanů věnuje MP značnou 
pozornost a hlídka je zde téměř trvale z preventivních důvodů. Občané oznamují hlučící skupinky 
nepřizpůsobivých osob, kteří znečisťují okolí laviček a veřejné prostranství, dochází zde k požívání 
alkoholu na místech zakázaných vyhláškou obecně a bezdomovci. Zdržují se v prostorách vstupů do 
Zlaté brány, kde brání průchodu nakupujících, bezpečnostní služba tato jednání, byť nejsou protiprávní, 
oznamuje a požaduje řešení. V takových případech nemá MP zákonné možnosti k řešení problémů. 
Proto v těchto lokalitách působí preventivně. Osoby se pak dopouští i krádeží v obchodech, v 
posledních 12 měsících zde byly evidovány i  krádeže z nákupních košů, ale i na osobě. Občané se v 
důsledku diskomfortu obracejí i na vedení radnice, na jednotlivé zastupitele. V těchto lokalitách lze 
předpokládat i vysokou latenci protiprávního jednání z důvodu neochoty obyvatel věci oznamovat, 
následně dlouhodobě řešit, případně se projevuje obava z nepředvídatelných důsledků vystoupení z 
anonymity. V rámci preventivního působení však je zjišťováno, že dochází spíše k porušování 
společenských norem chování a jednání, které jsou v místě a čase společensky uznávané, tedy v 
oblasti veřejného pořádku v širším slova smyslu. V nočních hodinách pak jsou evidována telefonická 
oznámení o rušení nočního klidu zejména kolem herny a restaurace na Husserleho náměstí. V těchto 
lokalitách evidujeme celkem několik desítek oznámení za poslední rok a kontroly hlídkou jsou zde 
prováděny každodenně. 
Hl.nádraží ČD Janáčkova ul. a okolí 
I této lokalitě věnuje MP značnou pozornost, nad poštou se nachází ubytovna, v okolí se zdržují dle 
názoru obyvatel nepřizpůsobivé osoby.  S ohledem na význam této železniční, ale i autobusové 
křižovatky je kladen na preventivní dohled hlídek MP značný důraz.  
Husovo nám. 
V této lokalitě a okolí jsou oznámení různého charakteru, znečisťování veřejného prostranství, venčení 
psů, ale často odkládání odpadu mimo určená místa. 
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 M.Pujmanové – Prostějov-Vrahovice 
Obdobně jako na Husově nám., struktura oznámení je převážně rušení nočního klidu a odkládání 
odpadů mimo určená místa.  
Kolářovy sady 
V pocitových mapách je tato lokalita označena za méně bezpečnou, MP zde registruje spíše oznámení 
o rušení nočního klidu. Poblíž je Aquapark, kde jsou stížnosti na nepřizpůsobivé občany, kteří porušují 
provozní řád. 
 
     Všechny tyto jevy, které se určitým způsobem projevuji ve městě, zejména v určitých lokalitách, 
považuje za rizika a překážky při řešení materiál MPSV Strategie sociálního začleňování 2021-2030, 
kterou schválila vláda ČR dne 20.1.2020. Jako rizika v rámci zajištění bezpečnosti tento dokument 
uvádí mimo jiné: „Dochází ke zvyšování sociálního napětí mezi majoritou a minoritou v souvislosti se 
stížnostmi na přestupky v oblasti veřejného pořádku a občanského soužití a bagatelizací vzniklých 
problémů v sociálně vyloučených lokalitách a vysoká latence trestné činnosti v sociálně vyloučených 
lokalitách, kterou způsobuje např. nízká důvěra v instituce.“ Nedá se však říci, že bychom měli sociálně 
vyloučené lokality. Prostě je v našem městě nemáme. Dá se předpokládat, že osoby, které pobírají 
dávky a jsou z určitých sociálních skupin se podílí i na páchání přestupků. V roce 2021 byl prováděn 
zvýšený dohled u těchto ubytoven, a  souvislost se zvýšením protiprávního jednání nebylo statistiky 
významné oproti jiným lokalitám. Jedná se zejména o lokality Kostelecká, Olomoucká a Pujmanová. 
 
STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2022 - 2027 
 
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje byla schválená nová Strategie prevence kriminality 
Olomouckého kraje na období 2022 - 2027 (dále jen "Strategie"), která definuje základní cíle, opatření 
a směr preventivního působení na území kraje. Mezi 5 základních cílů této Strategie patří: PODPORA 
dotační a materiální, EDUKACE odborníků, ADAPTACE v kyberprostoru, ORIENTACE na sociálně 
vyloučené lokality a REALIZACE krajských projektů. 
Jednotlivá opatření Strategie, která rozvádí uvedené cíle do konkrétních aktivit, zmiňují tyto činnosti 
kraje: Součinnost při realizaci dotačního Programu prevence kriminality MVČR, Dotační titul 
Olomouckého kraje na podporu prevence kriminality, Materiální podpora preventivních pracovníků a 
programů, Vzdělávací semináře a pracovní setkání preventivních pracovníků, Pracovní setkání řídících 
pracovníků městských/obecních policií, Newsletter prevence kriminality, Aktivity prevence kriminality ve 
virtálním prostředí internetu, Aktivity prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, Krajské 
projekty prevence kriminality. 
 

Závěr: Cílem MP je poskytovat takovou službu občanům, aby veřejnost měla pocit bezpečí a aby byla 

naplňována vize kvalitní veřejné služby. I když výsledky jednotlivých kategorií jsou subjektivním 
názorem vzorku obyvatel, v souhrnu se jedná o velmi objektivní údaj. Stav se odvíjí určitě od 
každodenní činnosti jednotlivých strážníků v terénu, od jejich přístupu a schopnosti uplatnit právo při 
řešení každodenních situací. Jednotlivé údaje je nutné komparovat se statistickými údaji o kriminalitě, 
stavu veřejného pořádku a hodnotit nejen pozitivní výsledky, ale i negativní tvrzení. Je to jedna z metod 
vedoucí ke zlepšení práce, zpětná vazba od veřejnosti.  
          Jak ze statistických ukazatelů MP, které vykazují obdobné tendence jako statistiky PČR v oblasti 
pouliční kriminality, tak i z průzkumů, ale i reakcí veřejnosti, lze učinit závěr, že stav veřejného pořádku 
je na dobré úrovni. Vždy se však občas vyskytnou protiprávní jednání, na která je třeba ihned reagovat 
a činit opatření k jeho nápravě. Díky dobré spolupráci s veřejností lze účinně reagovat na požadavky a 
potřeby občanů v oblasti zajištění veřejné služby strážníky MP. Požadavky na bezpečnost obyvatel je 
ovlivněna i mediálními zprávami, obavami z kriminogenních faktorů, ale i právním vědomím a 
vymahatelností práva. Hlavním úkolem MP jako orgánu obce je zajistit bezpečné prostředí pro občany, 
prostředí pro nerušenou činnost všech orgánů a bezpečí na katastru našeho města. 

Přijatá oznámení a události 

 Za rok 2021 bylo přijato na linku 156 celkem 7573 tísňových volání, což je 21 oznámení denně. 
Celých 55% těchto oznámení tvoří oznámení dopravních přestupků, stání ve vjezdu, na vyhrazeném 
parkovišti, atd. Předmětem oznámení je celé spektrum událostí, nedovolený zábor, skládka, podezřelé 
chování osob, oznámené „drobné“ krádeže, narušování občanského soužití, rušení nočního klidu, 
chování bezdomovců, ale občané oznamují i podezření na spáchání trestného činu a události, ve 
kterých jsou příslušné podle věcné i místní příslušnosti jiné orgány, zejména orgány policie. Díky 
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oznámení se podařilo zadržet v mnoha případech pachatele a předat policii. Tak tomu bylo v 20 
případech, kdy policii byly předány události s podezřením na spáchání trestného činu. Občané 
oznamují i dopravní nehody, kterých bylo hlášeno celkem 20. 
            Z celkového počtu uvedeného níže je evidováno jako událost 3715 událostí, tj. podezření na 
přestupek či trestný čin. Ostatní oznámení jsou nálezy, žádosti o informace, atd. Občané se obracejí 
na MP i osobně, velmi často pak na okrskáře na jejich mobilní telefony.  
 
   

 
 

 

Přehled přestupků celkem 
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Jednotlivé roky 2017 2018 2019 2020 2021 

Přestupky celkem 8360 6553 7862 5897 7478 

 
           Celkový počet přestupků v posledních letech kolísá a v r. 2021 byl opět významně ovlivněn 
epidemiologickou situací v ČR. Nejvyšší počet byl v r. 2017. V roce 2021 již není takový pokles proti 
roku 2017, kdy počet přestupků překročil i počet přestupků v roce 2018. Směřování hlídek do 
jednotlivých problematik a úseků pak přináší výsledky v podobě snížení počtů přestupků v různých 
oblastech a zvýšení dodržování předpisů. 

 
Přehled některých přestupků za období 2017-2021 podle druhu přestupku 

 

 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Podávání 
alkoholu 

2 7 3 6 11 

Městské 
vyhlášky 

156 265 181 118 
79 

 
Občanské 
soužití 

123 119 125 85 89 

Veřejný 
pořádek 

357 208 314 221 292 

Proti majetku 
 

315 359 394 240 239 

Dopravní 
 

7047 5344 6600 4803 6334 

Ostatní 300 213 206 424 433 
Celkem 8360 6553 7862 5897 7478 

 
        I přesto, že je činnost nadále zaměřena zejména na oblast veřejného pořádku, který je hlavním 
úkolem MP, je nadále podíl dopravních z celkového počtu téměř 84%, tj. vzestup o 2%. Rozdíl je tedy 
nepatrný. Oznamovatelé v 55% oznamují dopravní přestupky, které je nutné řešit. Značnou část 
dopravních přestupků tvoří i přestupky spáchané při blokovém čištění – 15%. Podíl řešených přestupků 
domluvou celkem je 32% tj. o 8% více než  předchozím roce. Domluvy jsou ukládány zejména tam, kde 
je s ohledem na přitěžující a polehčující okolnosti dostačující a není nutné ukládat pokutu příkazem (§ 
39 a 40 z.č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Velmi často domluva byla 
využita i při porušení krizových opatření.     
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Přestupky na úseku veřejného pořádku 

 
V těchto přestupcích jsou zahrnuta protiprávní jednání spočívající v neuposlechnutí výzvy 

úřední osoby, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění veřejného prostranství, neoprávněný 
zábor, založení skládky, atd. K nárůstu těchto přestupků došlo zejména v oblasti čistoty, kdy strážníci 
zjistili desítky případů odkládání odpadů mimo určená místa, tj. znečistění veřejného prostranství, 
chování bezdomovců – vzbuzení veřejného pohoršení a neoprávněný zábor zeleně - viz graf.  

 

 
 
 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 357 208 314 221 292 

 
I přesto, že město vytváří podmínky pro třídění odpadů, vytváří podmínky pro svoz, ale i 

prezentací případů ze strany MP, kdy pachatelé nedovolených skládek byli zjištěni, jsou takové případy 
dosti časté. Takových případů bylo odhaleno a zjištěni pachatelé v 90 případech. Většina je však podle 
speciálního zákona o odpadech ve vztahu k veřejnému pořádku.   

Rušení nočního klidu, pokud je potvrzeno, je značně obtěžující pro veřejnost. Ne ve všech 
případech se oznámení potvrzují. K orientačnímu měření je používán hlukoměr, neboť zda dochází 
k rušení je vždy subjektivní pohled konkrétní osoby. Jedná se zejména o skupinky vracející se z barů 
nebo ty, kteří čekají před diskotékou delší dobu, provoz taxíků před provozovnami, atd. V tabulce 
přehled za r. 2016/2017/2018/2019/2020/2021: 

 
 

Rušení nočního klidu NEPOTVRZENO POTVRZENO CELKEM 

BYTY 48/ 41/ 42/ 45/ 72/78 26/ 34/ 35/ 25/ 33/33 74/ 75/ 77/ 70/ 105/111 

ULICE 73/ 42/ 72/ 109/ 77/71 26/ 13/ 16/ 3/ 12/3 99/ 55/ 88/ 112/ 89/74 

RESTAURACE 51/ 42/ 76/ 66/ 35/39 31/ 15/ 15/ 15/ 15/4 82/ 57/ 91/ 81/ 50/43 

 
Z přehledu je zřejmé, že četnost oznámení a zjištění rušení nočního klidu je převážně na 

v bytech a na ulicích. V r. 2021 byla četnost oznámení o rušení nočního klidu opět značně ovlivněna 
nouzovými opatřeními – zákaz vycházení, uzavření restaurací, barů, heren, tedy i DC Moravy. 
V důsledku opatření tak docházelo k rušení zejména osobami v bytech. Na ulicích jsou oznámení na 
hlučnost zejména v centru města – např. na nám. E. Husserla, ul. Lužická (pokud byl provoz), 
Pujmanové. Proto jsou noční hlídky směřovány zejména do oblastí, kde k tomu nejčastěji dochází. 
K objektivnímu posouzení je využíván hlukoměr, jehož hodnoty jsou v rámci správního řízení pouze 
orientační. Pouze v některých případech však oznámení lze hodnotit jako přestupkové jednání, mnohdy 
jde spíše o normy společenské v místě a čase obvyklé, podle některých občanů však nesprávné, které 
nezakládají protiprávní jednání.  
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Činností hlídek se dařilo v některých lokalitách zlepšit stav. Ke zlepšení stavu jsou prováděny 
kontrolní akce restaurací, zejména preventivní akce na podávání alkoholu. Podávání alkoholu však bylo 
v restauracích zjištěno pouze v 6 případech a lze předpokládat vysokou latenci. Preventivní kontroly 
byly zaměřeny spíše na dodržování zákazu požívání alkoholu na veřejnosti v rámci nouzového stavu a 
dalších nařízení. Blíže u ostatních přestupků. Na tomto úseku byla úzká spolupráce s Policií ČR, 
Živnostenským úřadem, Hasičským záchranným sborem, Celní správou, odborem sociálních věcí 
MMPv. Stav veřejného pořádku významně ovlivňují i jednotlivé společenské a kulturní akce, kde je 
v hojné míře podáván alkohol. Z důvodu nouzového stavu však akce neprobíhaly téměř vůbec.  
Veřejného pohoršení a znečistění veřejného prostranství se nejčastěji dopouští osoby bez přístřeší a 
osoby pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V mnoha případech jsou takové osoby umístěny 
do protialkoholní a toxikomanické záchytné stanice Olomouc. Takových osob bylo převezeno celkem 
14, což je o 6 méně než v předchozím roce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V průběhu roku bylo provedeno několik společných opatření k zajištění veřejného pořádku s Policií ČR. 
Na území města nedošlo k demonstraci či vystoupení extremistických skupin, které by narušily veřejný 
pořádek a jeho pokojný stav 
 
 

 

 
 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Vypátráno vozidel 1 1 0 1 1 
Vypátráno osob 28 8 13 13 4 
Zadrženo 
pachatelů 

25 10 18 9 1 

Předvedeno osob 130 72 55 45 5 

Roky 2017 2018 2019 2020 2021 

Dodáno osob do záchytky 38 25 35  20 14 
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Ověření totožnosti na místě  
 Při dohledu na místní záležitosti veřejného pořádku strážníci zjistili a předali Policii ČR poznatky 
k různé trestné činnosti – např. k drogové problematice, majetkové trestné činnosti, vloupání do vozidel, 
zadrželi pachatele krádeže jízdních kol, atd. Předali 19 případů podezření ze spáchání trestného činu, 
zadrželi přímo při spáchání trestného činu 1 pachatele, předvedli 75 osob ke zjištění totožnosti, vypátrali 
4 osoby. Snižování počtu předvedených osob je dáno tím, že PČR vyjíždí na místo ověření totožnosti 
osoby a není nutné předvedení. Po změně zákona od 1.1.2021 je oprávnění MP vstupovat do evidencí 
včetně fotografie osob, jakmile bude on line přístup zřízen, nebude nutné ke zjištění totožnosti 
předvádění téměř vůbec. MP se tak podílí se tak významně i na objasňování kriminality. V mnoha 
dalších případech se podíleli na úkonech společně se složkami IZS při záchraně lidských životů – např. 
vyhrožování sebevraždou, záchrana osamělých osob uzavřených v bytě a ohrožených na životě, atd..  

Přestupky proti občanskému soužití 

       Převážnou část těchto přestupků tvoří schválnosti, hrubé jednání, drobné ublížení na zdraví, urážky 
na cti. V mnoha případech se jedná o návrhové přestupky, dále sousedské neshody, drobné výtržnosti 
v restauracích, verbální napadení, atd. Takových přestupků bylo řešeno celkem 89, opět značný pokles 
oproti roku 2019, a to z důvodu omezení pohybu a dalších v nouzovém stavu. U těchto případů je 
urážka na cti vždy přestupkem vyžadující souhlas postižené osoby přestupkem.   

 Přestupky proti majetku 

       Většinu těchto přestupků tvoří drobné krádeže, které jsou hlášeny ze supermarketů a obchodů. 
Tyto majetkové delikty jsou oznamovány správnímu orgánu, výjimečně jsou řešeny příkazem na místě. 
Často se takových jednání dopouští osoby bez přístřeší, které páchají tyto přestupky opakovaně a 
v jednotlivých případech se může jednat o pokračující delikt krádeže, nebo i tehdy, pokud byla taková 
osoba v posledních 3 letech pravomocně potrestána za majetkový skutek. MP má přístup do registru 
přestupků a má i povinnost řešený přestupek do registru evidovat. Pachateli jsou osoby různého věku 
od nezletilých až po osoby vyššího věku.  
 

 

 
      V případě zadržení nezletilých pachatelů jsou informace předávány orgánům sociálního odboru 
magistrátu správním orgánem. Nezletilé osoby jsou předávány rodičům. Takových případů jsou však 
jednotky. Krádeží v obchodech se dopouští i osoby, které jsou ubytovány na ubytovnách. Velmi málo 
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se takových krádeží dopouští i cizinci ubytovaní na ubytovnách. Společně s cizineckou policí byly 
provedeny opakovaně kontroly ubytoven, nebyly zjištěny osoby, které se zde zdržují neoprávněně nebo 
jsou v pátrání. Na katastru města máme 14 evidovaných ubytovacích zařízení. 
       U majetkových deliktů se pachatelé zaměřují na krádeže kol, odložených věcí, atd. V některých 
případech se však jedná o trestné činy. Od 1.7.2020 došlo ke změně obecné části tr. zákona a hranice 
pro trestný čin byla zvýšena z 5.000 na 10.000 Kč. Další strukturu majetkových přestupků tvoří i 
poškozování cizí věci jako je poškození mobiliáře, poškozování dopravních značek, atd. V tomto 
případě v posledních letech došlo ke snížení četnosti. U krádeží je nadále vysoká míra latence a 
případy, kdy není znám pachatel, jsou řešeny Policií ČR. Preventivním působením se MP snaží 
snižovat počty majetkových deliktů. V průběhu různých akcí v centru města nebyly evidovány žádné 
krádeže díky zejména hlídkové činnosti, organizované skupinky páchající krádeže v obchodech se také 
v posledních letech nevyskytují. Při prevenci krádeží je také velmi nezbytná součinnost veřejnosti.  
          Do správního řízení bylo předáno 189 případů z celkového počtu 240 věcí.  

Ostatní přestupky 

Do této kategorie patří všechny ostatní přestupky, uvedené ve speciálních zákonech – např. zákon 
na ochranu zvířat proti týrání, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
(tabákový zákon), zákon o pozemních komunikacích, nikoliv však zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, který patří do dopravy. Patří sem také zejména přestupky spáchané porušením obecně 
závazných vyhlášek a nařízení města. Jedná se o vyhlášky o pohybu psů, o ochraně nočního klidu, 
zákazu požívání alkoholických nápojů, tržní řád, atd.  

 

    
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Městské vyhlášky 156 265 198 138 171 

 
Nařízení města – tržní řád. 
Strukturu těchto přestupků tvoří převážně přestupky spočívající v porušení vyhlášky o zákazu 

požívání alkoholu na veřejném prostranství – celkem 79 případů, kdy se osvědčuje i odebrání alkoholu 
přímo na místě. Dále podomní prodej, kdy byli zjištěni pachatelé nabízení služeb ve 9 případech. Zákaz 
kouření na určených místech byl zjištěn  pouze v 1 případě - vše je v důsledku nouzových opatření a 
omezení. Porušení zákona o odpadech osobami bylo zjištěno v několika případech. V roce 2021 bylo 
řešeno 91 případů nesplnění povinností podle zákona na ochranu zvířat, zejména pes na volno nebo 
nepřihlášený pes. V průběhu roku strážníci provedli odchyt celkem 77 zvířat (viz tabulka ostatní úkony), 
z toho 62 psů, 12 psů bylo odvezeno do útulku, ostatní byli vráceni majitelům. Čipy a místní znalost 
strážníků často pomáhají určit majitele psa.  

 
Nouzový stav – zjištěné a řešené přestupky 

V rámci krizových opatření pak bylo řešeno 134 případů porušení usnesení vlády.  
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Počet evidovaných a čipovaných psů (povinnost je od 3 měsíců stáří – zdroj finanční odbor 
MMPv) 

 
Již po dobu několika let se osvědčuje důsledná činnost okrskové služby při řešení vozidel, která 

dlouhodobě stojí na pozemní komunikaci. Policii ČR byly předány 3 poznatky podezření na pěstování 
rostlin obsahující omamnou či psychotropní látku. Všechny případy i v případě podezření na 
přestupkové jednání na úseku drog jsou předávány Policii ČR, která je věcně příslušná. 

Přestupky v dopravě 

      Dopravních přestupků bylo vyřešeno celkem 6334, což je  více o 1531 přestupků než 
v předchozím roce. Na místě bylo vyřešeno v blokovém řízení celkem 3470 přestupků a uloženo celkem 
697.600 Kč pokut. Domluvou bylo vyřešeno celkem 2101 dopravních přestupků, správnímu orgánu 
předáno 747 přestupků. Z automatizovaného měření rychlosti bylo předání správnímu orgánu  

Na stanovených úsecích města bylo provedeno měření rychlosti mobilním radarem, kterým 
bylo zjištěno pouze 25 přestupků – tato činnost byla v rámci krizového stavu omezena. Stanovených 
úseků je celkem 14. Celkem 2 řidiči byli zjištěni při řízení pod vlivem alkoholu. V roce 2021 byl proveden 
odtah celkem 16 vozidel jako překážky provozu na komunikacích.              

Strukturu přestupků tvoří převážně nedovolené státní a zastavení zejména v centru města, 
porušení zón s dopravním omezením – pěší a obytné zóny, vyhrazené parkoviště. Technické 
prostředky k zabránění odjezdu vozidla (boty) byly použity v 469 případech. Značná pozornost je 
věnována i chodcům a cyklistům, v roce 2021 i řidičům na sdílených kolech a elektrických koloběžkách, 
kteří jsou často ohroženi na komunikacích, mnohdy neuváženým chováním a nedodržováním pravidel. 
Kontroly cyklistů jsou prováděny jak při běžném výkonu služby, tak cíleným zaměřením na 
cyklostezkách a v centru města. Celkem bylo zjištěno  191 přestupků cyklistů.  

  
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2017 2018 2019 2020 2021

Počty - Tisíce

Počet přestupků v dopravě celkem

datum počet evidovaných psů  

2.1.2015 3 019 

7.1.2016 2 948 

15.12.2016 2 938 

4.1.2018 2 931 

1.1.2020 2 967 

7.1.2021 2 994 

7.1.2022 3 417 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Dopravní přestupky 7047 5344 6600 4803 6334 

Uloženo pokut v Kč 749.000 926.000 849.200 513.600 697.600 
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Vyhodnocení podle lokalit 

 
            Strážníci zajišťují místní záležitosti na celém katastru města, včetně místních částí, kterým se 
věnuje zejména okrsková služba. Jsou samozřejmě lokality, kde dochází k narušování veřejného 
pořádku velmi zřídka a to jsou i místní části. Preventivní dohled na veřejný pořádek je však nutný na 
všech ulicích, náměstích, či veřejných prostranstvích. Tam, kde dochází, či je předpoklad četnějšího 
narušení veřejného pořádku v různých časech, je nezbytné soustředit častěji i hlídkovou službu. Denně 
je proto stav hodnocen a za použití vhodných prostředků, způsobů, metod, nástrojů jsou prováděna 
opatření za účelem snižování rizika. Proto jsou sledovány jednotlivé problematiky i z pohledu lokalit, 
vyhodnocení příčin, jejich následků. 
          K vyhodnocování lokalit slouží i kamerový systém, do kterého má vzdálený přístup i k záznamům 
PČR a mnohdy přispěly k objasnění případů.                                                      
         Výkon služby je trvale zaměřen zejména do lokalit, kde je nejvyšší nápad případů narušování 
veřejného pořádku, kde dochází ke kriminalitě. Každá lokalita našeho města je svou polohou, 
uspořádáním, využitím území vždy specifická. Faktem je, že zde nemáme vyloučené lokality, kde by 
se projevovaly některé sociální skupiny, atd.    
Výčet některých problematik z pohledu lokalit se v r. 2021 téměř nezměnil:  
- Rušení nočního klidu, drobné výtržnictví, narušování občanského soužití: 

Okolí restaurací a barů, střed města a odchodové trasy – zejména Olomoucká, Lužická, nám. E. 
Husserla, nám. TGM, Žižkovo nám.,ul. Krasická, Plumlovská, Šmeralova, ubytovny. 

- Porušování předpisů osobami bez přístřeší 
Okolí všech supermarketů, hlavní ulice, střed města, parky.  

- Odkládání odpadů mimo určená místa – zejména Husovo nám., Trpinky a další místa města 
Porušování OZV zejména alkohol, úprava pohybu psů na veřejnosti, atd. 

- Na nám. TGM, střed města, u škol, sídlištní celky, parky.       
Podomní prodej –  jedná se zejména o sídlištní celky, bytové domy 
 
 

 
 

V průběhu roku proběhly kontroly restauračních zařízení, diskoték a barů – kontroly dodržování tabákového zákona a zákazu 
podávání alkoholu ze zákona určeným osobám. Akce většinou probíhají v součinnosti s PČR a jinými orgány.   
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Téměř denně strážníci řeší protiprávní jednání osob bez přístřeší                    Velmi často odstavená vozidla. 
 

 
   
  16.1.2020 zadrželi strážníci 2 pachatele krádeže vloupáním do výlohy, policii předávají zjištěné trestné činy. 

 

 
Strážníci zjišťují původce odkládání odpadů mimo určená místa a oznamují správním orgánům a zajišťují jeho 

odklizení. 
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Závěr 

 
          Závěrem lze konstatovat, že celkově je úroveň veřejného pořádku v našem městě nadále 
dlouhodobě stabilizována a na dobré úrovni. Úkoly k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku 
MP plní. I ze statistiky PČR  je zřejmé, že naše město patří mezi ty bezpečnější. Nicméně je nezbytné 
denně dohlížet na stav, zejména přítomností hlídek v ulicích, jejich viditelnou činností a případné 
narušení veřejného pořádku důsledně řešit s využitím zákonných a přiměřených oprávnění a 
povinností. Vždy se však občas vyskytnou protiprávní jednání, na která je třeba ihned reagovat a činit 
opatření k jeho nápravě. Proto jsou příčiny vzniku různých událostí identifikovány, analyzovány, 
realizována řešení. I nadále bude rozvíjena spolupráce s veřejností.  
          Žádná policie se neobejde bez této součinnosti s občany a naopak, každá společnost potřebuje 
policii, která zajistí bezpečný prostor.  
         Závěrem několik údajů ze statistických údajů Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 
veřejného pořádku na území ČR za r. 2020 (za r. 2021 bude na základě údajů bezpečnostních složek 
zpracovávána Ministerstvem vnitra ČR a následně předložena vládě ke schválení v r. 2022) 

- Počet obecních policií v posledních 3 letech v České republice se mírně zvyšuje  – obce 
se snaží řešit místní záležitosti veřejného pořádku vlastními silami, celkem je v ČR 392 
obecních policií. 

- Finanční náklady na činnost obecních policií jsou dle místních podmínek, převážně do 5 % 
rozpočtu obcí, MP Prostějov 4,5%. V rámci ČR města vynaložila na činnost obecních policií 
celkem 7,465 mld. Kč za r. 2020. 

- Podíl dopravních přestupků nadále vysoký – důvodem je požadavek veřejnosti k řešení 
dopravy ve městech, oznamovatelé se obracejí na MP a zaměření dopravní služby Policie ČR 
spíše na nehodové úseky na komunikacích vyšších tříd. 

- V ČR strážníci zjistili a zadrželi celkem 4 677 hledaných osob, vypátrali 147 odcizených 
vozidel, předal do trestního řízení téměř 8 000 trestných činů. Podílí se tak i na objasňování 
trestné činnosti. 

- Ve statutárních městech pracuje na 6000 strážníků z celkového počtu 8 461 v ČR. 
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Přehled statistických ukazatelů  Česká republika  

 
     V roce 2022 bude dokončena realizace přístupu do evidencí tak, aby i strážník mohl na místě úkonu 
osobu ztotožnit včetně fotografie a nebylo by potřeba přivolávat hlídku PČR, případně osobu předvádět 
ke zjištění totožnosti V současné době je MP nezbytným nástrojem k řešení místních záležitostí 
veřejného pořádku a jsou k tomu vytvořeny i nadále všechny předpoklady.    
 
Prostějov dne 20.01.2022       
 
Zpracoval: vrch.pol.rada  PhDr.Bc. Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov 

Rok 2018  2019 2020 

Počet obecních policií celorepublikově 377   378 392 

Počet obecních policií, které poskytly informace 375   378 392 

Počet zaměstnanců OP/MP celkem 9 656   9 654 9895 

Počet strážníků OP 8 385   8 288 8461 

Počet strážníků/čekatelů se středním vzděláním  

bez maturity 
157  

                   

150 

 

135 

Počet strážníků/čekatelů se středním vzděláním  

s maturitou 
6 720   

                6 

810 
6932 

Počet strážníků/čekatelů s vysokoškolským vzděláním 1 277   1 283 1343 

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém 

 řízení / příkazem na místě 
903 256   867 656 554 920 

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti) 685 819   597 795 429 587 

z toho přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti 51 248   70 218 52 898 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 28 242   28 078 22 495 

z toho přestupků proti majetku 11 223   12 387 10 223 

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků 

 oznámených přísl. orgánům 
1 503 223   2 424 107 2 021 044 

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti) 461 608   626 014 1 306 111 

z toho přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti 541 633   795 000 753  869 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 23 246   25 795 25  424 

z toho přestupků proti majetku 8 020   7 748 7 030 

Celkem řešeno přestupků 2 406 479   3 291 763 2 575 964 

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení /  

příkazem na místě (v Kč) 
255 104 946   254 866 404 196 303 304 

Finanční náklady na činnost policie za kalendářní 

 rok (v Kč) 
6 729 735 708  7 072 879 641 7 465 837 143 

Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu  

oznámených PČR 
7 783   7 928 7 100 

Počet fyzických útoků na strážníky 242   228 237 

Počet případů použití služební zbraně 1   12 8 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a 

 zákona o obecní policii 
604   607 625 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 20 928   16 944 19 207 

Počet osob převezených do záchytné stanice 8 361   8 997 6 632 

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 6 435   5 562 4 677 

Počet nalezených odcizených vozidel 301   180 147 

Odchyceno zvířat 24 116   23 350 19 736 

Počet úřadoven OP/MP s nepřetržitým provozem 163   162 165 
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DALŠÍ ÚKONY V RÁMCI VEŘEJNÉHO   
                        POŘÁDKU 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Oznámení na linku 156 - počet / výjezd 6706/6586 9128/3954 9573/4122 8459/4071 7573/3715 

Oznámeno událostí - telefonicky 4670 4546 3605 4551 4321 

Součinnost s: PČR, HZS, ZZS 225/131/2 159/105/5 173/85/8 178/88/3 169/70/16 

Počet akcí v součinnosti s magistrátem 29 33 29 37 29 

Počet bezpečnostních akcí: 
vlastní MP/ PČR / ostatní (např. Celní 
správa) 

82/11/0 66/9/1 63/13/13 40/5/0 18/13/1 

Počet připojených objektů na PCO 56 56 56 56 56 

Počet zásahů na signál PCO / narušení 367/1 264/1 328/2 334/1 264/1 

Vypátráno a předvedeno hledaných osob 28 8 13 13 4 

Předvedeno osob ke zjištění totožnosti 130 59 38 31 75 

Předvedení osob na žádost správního 
orgánu 

7 5 4 1 5 

Zadrženo pachatelů trestných činů 25 10 18 9 1 

Předáno PČR podezření na trestný čin 77 40 52 33 19 

Vypátráno odcizených vozidel 1 1 0 1 1 

Počet osob převezených do protialkoholní a 
toxikomanické stanice Olomouc 

38 25 35 20 14 

Zadrženo řidičů pod vlivem alkoholu / 
 přestupek / trestný čin 

5/4 2/6 5/3 1/1 0/2 

Počet odchycených psů / koček / jiná zvířata 102/2/19 113/4/23 109/1/44 72/0/32 62/0/15 

Počet použití technických prostředků 
k zabránění odjezdu vozidla („boty“) 

611 737 766 278 469 

Počet použití donucovacích prostředků-  
celkem/ zranění / neoprávněně / použití 
zbraně 

28/1/0/0 16/0/0/0 19/0/0/0 14/1/0/0 14/0/2/0 

Zjištěno / vyřešeno vraků vozidel 14 22 32 41/20 70/54 

Odtahy vozidel – překážky provozu 39 31 47 16 0/16/16 

Počet oznámených dopravních závad na 
komunikacích 

61 49 38/2 100 15/1 

Ohlášených dopravních nehod předání PČR 29 22 18 22 20 

Odevzdáno nálezů 330 280 283 192 216 

Poskytnutí informací dle zák.č.106/1999 Sb. 0 0 0 2 2 

Doručeno písemností 75 85 78 72 80 
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Přehled přestupků       1.1. - 31.12. 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Celkový počet přestupků  8360 6553 7862 5897 7478 

 z  toho řešeno blokově 3905 4587 4608 2330 3348 

 z toho řešeno BPN (na místě nezaplacené-složenkou) 481 524 543 288 346 

 z toho řešeno domluvou 2559 72 1799 1524 2418 

 z toho oznámeno správnímu orgánu 1383 1355 1442 1742 13520 

 z toho dosud v řešení – k 31.12. neuzavřen  19 4 5 6 2 

 z toho neprokázaný přestupek  13 11 7 7 14 

      

Celkem uloženo blokových pokut – Kč 821100 1010900 958700 600500 836800 

z toho dopravní přestupky 749000 926000 849200 513600 697600 

z toho ostatní přestupky 72100 84900 109500 86900 139200 

Uloženo blokových pokut na složenku 140100 174600 182000 116800 169300 

Uloženo poplatků za nasazení TPZOV 176400 219300 201400 83000 140700 

      

Celkový počet ostatních přestupků  : 1313 1209 1262 1094 1144 

z toho přestupky proti majetku § 8 315 359 394 240 239 

z toho přestupky proti občanskému  soužití § 7 123 119 125 85 89 

z toho přestupky proti veřejnému pořádku § 5 357 208 314 221 292 

z toho přest. § 35/11 alkohol / kouření (tabákový zákon) 2/48 7/38 3/41 6/0 11/1 

z toho porušení § 4 – vyhlášky a nařízení města 156 265 199 118 79 

z toho jiné ostatní (přestupky ve speciálních zákonech) 312 213 188 424 433 

  

 Počet ostatních přestupků projednaných 
v blokovém  řízení : 

207 393 256 351 224 

z toho přestupky proti majetku § 8 57 118 81 51 59 

z toho přestupky proti občanskému soužití §7 0 2 0 0 0 

z toho přestupky proti veřejnému pořádku § 5 20 74 67 117 64 

z toho přest. § 35/11 alkohol / kouření (tabákový zákon) 0/17 0/24 0/23 6/0 0/1 

z toho porušení § 4 – vyhlášky a nařízení města 29 109 19 32 11 

z toho jiné ostatní (přestupky ve speciálních zákonech) 84 66 66 145 89 

  

Počet podezření ze spáchání ostatních 
přestupků oznámených věcně přísl. orgánům 

670 737 806 742 603 

z toho přestupků proti majetku § 8 257 240 300 189 180 

z toho přestupků proti občanskému soužití §7 106 117 125 85 87 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku § 5 80 115 151 104 87 

z toho přestupky §35/11 alkohol / kouření 2/5 7/9 3/18 0/0 1/1 

z toho porušení § 4 64 130 102 86 39 

z toho jiné ostatní 156 119 113 278 208 

  

Celkový počet přestupků vyřešených v 
dopravě 

7047 5344 6600 4803 6334 

z toho řešeno domluvou 2130 0 1600 1347 2101 

z  toho dosud nevyřízeno 19 4 5 5 2 

z  toho přestupek neprokázán 13 11 7 7 14 

z toho řešeno blokově:   

 celkem  4179 4712 4352 2444 3470 

 překročením povolené rychlosti 120 224 81 6 25 

 vyjma překročením povolené rychlosti 6927 4488 6519 2438 3445 

z toho postoupeno správnímu orgánu celkem 706 617 636 1000 747 

  z toho počet přestupků postoupených 
správnímu orgánu za překročení rychlosti 

8 15 10 1 2 

 Bodové přestupky celkem 4 70 70 8 7 
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Obecní policie v Olomouckém kraji – stav 2021 
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Městské kamerové systémy v Olomouckém kraji – stav 2021 

 
 


