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II. Analýza veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov 
ze statistiky městské policie za r. 2018 

 
1. Úvod 

 
          Naše město patří mezi města s nižší kriminalitou a stabilizovanou úrovní veřejného pořádku, je 
však nezbytné stav trvale analyzovat a přijímat opatření k jeho zlepšení. Jednotlivé složky IZS plní 
své úkoly při ochraně životů, zdraví, majetku, systém prevence kriminality je v našem městě velmi 
dobře propojen s dalšími činnostmi, jako jsou projekty Zdravého města Prostějova a dalšími aktivitami 
v oblasti prevence. 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. Níže uvedené údaje jsou k 30.9.2018. 
         
  

 
        
       Rozbor stavu veřejného pořádku, komparace se sociologickým průzkumem, požadavky 
veřejnosti, statistickými údaji, získávání příkladů dobré praxe, zkušeností z jiných měst při řešení 
problémů, využívání moderní techniky a stylů policejní práce, 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, jejich základní výčet jsem uváděl i v minulé zprávě, mají 
trvalou platnost. 
          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 
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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 hokejové utkání. Potýkáme se s problémy jako bezdomovectví, 
drobná kriminalita, rušení nočního klidu, atd.     
          Jsou vytvořeny všechny předpoklady k zajištění nejméně dobrého stavu v oblasti veřejného 
pořádku i na úseku kriminality.  

 

2. Výsledky sociologického průzkumu v r. 2018 
                  
          Každoroční sociologický průzkum je předmětem porovnání se statistickými údaji. Je nutné se 
zabývat každým podnětem ze strany občanů, včetně těch, které zazní na osadních výborech, na 
setkání vedení města s veřejností. Obsahem průzkumu jsou různé oblasti života ve městě, 
spokojenost s veřejnými službami. Respondenti odpovídají i na otázky týkající se kriminality a 
bezpečnosti obecně. Výsledky sociologického průzkumu jsou pak předmětem rozborů, jejichž závěry 
jsou využity v programech prevence kriminality, ale i při opatřeních v rámci zajištění výkonu služby 
MP. Přispívají tak ke zkvalitnění práce i MP. Průzkum byl proveden k 6.8.2018.  Průzkumu se 
zúčastnilo celkem 800 respondentů ve složení, který představuje reprezentativní vzorek obyvatelstva. 
K 18.12.2018 je počet obyvatel Prostějova 43879. V průzkumu byly zařazeny i otázky týkající se 
spokojenosti se službami městské policie, obavy z kriminality, atd. K hodnocení jednotlivých oblastí 
byla použita stupnice 1 až 10, kde 0 je nespokojen a 10 spokojenost, čím vyšší hodnota tím je 
úměrně vyšší míra spokojenosti. Vyhodnocením průzkumu bylo zjištěno, že spokojenost se službami 
městské policie je od r. 2009 na nejvyšší úrovni. V našem městě dlouhodobě převládá počet 
spokojených občanů – 83%. V detailnějším hodnocení veřejných služeb dosáhla nejvyššího 
ohodnocení spokojenost občanů s komunálními službami. Dlouhodoě je pozitivně hdnocena činnost 
městské policie. 
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Závěr:  Spokojenost s MP za všechna hodnocená období je na nejvyšší úrovni. Občané hodnotí stav 

veřejného pořádku na lepší úrovni než v jiných městech. Je nutné výsledky hodnotit reálně ve vztahu 
k bezpečnostní situaci, jejíž stav je na stejné úrovni i přes prováděná opatření. Počet poděkování 
v poměru ke stížnostem je sice relevantní, nicméně je velmi malou částí hodnocení činnosti. Vztah 
veřejnosti k MP je více pozitivní, což se projevuje i při oznamování událostí občany, na základě 
kterých jsou i zadrženi pachatelé. V tomto trendu je nutné pokračovat zejména poskytováním 
kvalitních služeb veřejnosti a důrazným plněním úkolů, vzděláváním, profesionální službou veřejnosti, 
adekvátní reakcí na vývoj veřejného pořádku a komunikací s veřejností. I z pohledu statistických 
údajů lze konstatovat, že počet přestupků skutečně klesá, z analýzy kriminality (zpráva PČR) je 
zřejmé, že počet trestných činů má klesající tendenci.  

 
Hodnocení pocitu bezpečí ve vybraných modelových situacích.  
Níže uvedený graf vyhodnocuje pocit bezpečí ve vybraných modelových situací. Dvě z těchto 
kategorií obyvatelé Prostějova hodnotí uprostřed škály hodnocení, přičemž nejméně bezpečné 
z modelových situací považují chodit v noci po veřejných prostranstvích. Hodnocení je dáno pocitově 
a poskytováním informací o kriminalitě v médiích, pouliční kriminalita klesá o 10%.  
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Závěr:  Ve třech kategoriích se snížil pocit bezpečí. Porovnáním statistiky zjišťujeme, že v noční 

dobu je oznámeno 31% všech oznámených událostí. Hlídková služba vykonává dohled v 60% noční 
službu. Nejvíce nočních událostí je v sobotu a pátek – 36% z nočních událostí a 11% ze všech 
událostí, stejně jako v předchozích letech. Nejvíce událostí v denní dobu je oznámeno ve středu a 
čtvrtek. Výrazně zvyšuje pocit bezpečí viditelná hlídka policie. Proto jsou hlídky směřovány do lokalit, 
kde je předpoklad narušování veřejného pořádku a to v určitých časech, dnech a kde jsou tyto obavy 
občanů. Zejména se jedná o odchodové trasy z barů a restaurací, hluk způsobený hosty před 
restauracemi, atd. K preventivnímu působení přispívají i reflexní prvky uniforem strážníků. Počet 
oznámení o rušení nočního klidu na ulicích je četnější – 112 případů, z toho však potvrzeno pouze v 6 
případech. 
 

Hodnocení veřejného pořádku ve městě v porovnání s jinými městy.  
61 % Prostějovanů hodnotí veřejný pořádek v Prostějově jako lepší než v jiných městech. Jedná se o 
stejné hodnocení jako v předchozím roce. Jedná se o subjektivní hodnocení respondenty. Do pojmu 
veřejný pořádek zahrnují celkový stav včetně kriminality, opět na základě vlastních osobních 
zkušeností či informací z médií o stavu kriminality a veřejného pořádku. Tato spokojenost se projevuje 
i s hodnocením našeho města jako města pro život. 
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Závěr: Objektivně lze tuto kategorii hodnotit jako celkové hodnocení pocitu bezpečí. Tento stav 

ovlivňuje koordinace činností, součinnost mezi oběma policiemi, analýzy stavu veřejného pořádku, 
přijímání účinných opatření je nezbytnou součástí policejní činnosti. Výsledky činnosti se pak jistě 
projevují i na sociologickém průzkumu, subjektivním hodnocením veřejností, ale i ve statistických 
číslech, kdy kriminalita i počet přestupků mají sestupnou tendenci – viz analýza kriminality Policie ČR 
(leden 2019). Tyto výsledky jsou také zpětnou vazbou mezi MP a veřejností. Jsou určitým 
hodnocením správných opatření do konkrétních problematik veřejného pořádku, které je nutné řešit.  

 
Následující graf uvádí znalost občanů okrskových strážníků městské policie.  
Svého okrskového strážníka zná 30% Prostějovanů, téměř stejně jako v předchozím roce (loni 29%).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Závěr: Ve městě v současné době žije 43879 obyvatel. Celá třetina obyvatel tedy svého okrskového 

strážníka zná, což je dobrý výsledek. Průměrný počet strážníků na počet obyvatel (43879 obyvatel) 
se nijak významně za minulý rok nezměnil. Průměrně na jednoho strážníka přímého výkonu služby ve 
statutárních městech je 880 obyvatel. V našem městě je na jednoho strážníka v přímém výkonu 
služby 1154 obyvatel. Na jednoho okrskového strážníka pak připadá 4875 obyvatel. Počty se odvíjí 
zejména od demografického hlediska a indexu kriminality. Komunikace s veřejností velice přispívá 
k řešení problematik v jednotlivých částech města, přispívá k získávání a předávání poznatků 
k trestné činnosti předávaných Policii ČR. Osobní a místní znalost je nezbytnou součástí okrskové, 
ale i hlídkové služby. Na setkáních vedení města s občany, často zazněly požadavky na četnější 
hlídkovou a okrskovou službu zejména v místních částech. Tato znalost veřejnosti je také zpětnou 
vazbou o činnosti okrskové služby.  

 
Další graf uvádí spokojenost občanů s prací městské policie.  
Práci městské policie v Prostějově pozitivně hodnotí 78 % Prostějovanů. Spokojenost se dlouhodobě 
pohybuje kolem 80%. 
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Závěr: Cílem MP je mimo plnění zákonných povinností, poskytovat takovou službu občanům, aby 

veřejnost měla pocit bezpečí a aby byla naplňována vize kvalitní veřejné služby. Výsledky kategorií 
jsou subjektivním názorem vzorku obyvatel, ale v souhrnu se jedná o velmi objektivní údaj. 
Hodnocení je převážně pozitivní. Výsledek je také závazkem v další činnosti každého jednotlivého 
strážníka v terénu, od jejich přístupu a schopnosti uplatnit právo při řešení každodenních situací. 
Závěry sociologického průzkumu byly i medializovány v radničním i regionálním tisku. Jsou vždy 
vyhodnocovány na poradách ředitele. 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 k veřejnosti a způsob, jak získat relevantní 
údaje k zaměření činnosti.  
          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. Naše město se potýká s obdobnými problémy jako podobná 
města z demografického hlediska. Veřejnost je dlouhodobě spokojena s jeho stavem. 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 a realizována řešení. 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. 

 

3. Přijatá oznámení a události 
 

 Za rok 2018 bylo přijato na linku 156 celkem 9128 tísňových volání, což je 25 oznámení 
denně. Celých 50% 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 oznámení se podařilo zadržet v mnoha případech pachatele a předat policii. Tak 
tomu bylo ve 40 případech, kdy policii byly předány události s podezřením na spáchání trestného 
činu. Občané oznamují i dopravní nehody, kterých bylo hlášeno celkem 22. 
            Z celkového počtu uvedeného níže je evidováno jako událost 4546 událostí, tj. podezření na 
přestupek či trestný čin, nálezy, ostatní jsou žádosti o informace, atd. Občané se obracejí na MP i 
osobně, velmi často pak na okrskáře a na jejich mobilní telefony.  
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4. Přehled přestupků celkem 
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           Celkový počet přestupků v letech 2014-2017 je relativně téměř stejný. V r. 2018 však došlo 
k poklesu o 21%. Nejvyšší počet byl v r. 2017. Pokles počtu přestupků odpovídá i stavu veřejného 
pořádku a je v souladu i s trendem statistiky kriminality.  Odráží stav veřejného pořádku, zaměření 
strážníků do různých oblastí a v neposlední řadě i činnost strážníků. Je ve shodě s indexem 
kriminality ve městě, která také klesá – v r. 2015 téměř 1100 skutků, v r. 2018 800 skutků (zdroj 
policie). Pokles je dán také snížením počtu dopravních přestupků o 1700.   

 
Přehled některých přestupků za období 2014-2018 podle druhu přestupku 

 
 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Podávání 
alkoholu 

2 2 2 2 7 

Městské 
vyhlášky 

160 225 178 156 265 

Občanské 
soužití 

132 127 120 123 119 

Veřejný 
pořádek 

626 590 445 357 208 

Proti majetku 
 

479 378 253 315 359 

Dopravní 
 

6431 6530 6189 7047 5344 

Ostatní 339 331 277 300 213 
Celkem 8169 8183 7464 8360 6553 

 
 
          I přesto, že je činnost nadále zaměřena zejména na oblast veřejného pořádku, který je hlavním 
úkolem MP, je nadále podíl dopravních z celkového počtu poměrně vysoký a činí 81,5% celkového 
počtu. Je to stále dáno tím, že oznamovatelé v 50% oznamují dopravní přestupky, které je nutné řešit. 
Značnou část dopravních přestupků tvoří i přestupky spáchané při blokovém čištění – 12,5%, měření 
rychlosti 4,2%, nejvyšší podíl je však nedovolené stání a zastavení, které je předmětem kritiky 
občanů. Podíl řešených přestupků napomenutím je minimální (1,3%), z důvodu povinnosti řešit 
dopravu pokutou. V minulých letech bylo 35% přestupkových jednání řešeno domluvou, kterou je 
možno řešit opět od 1.1.2019.     
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5. 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. V posledních letech je snižující tendence těchto přestupků 
– viz graf.  

 

 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet 626 590 445 357 208 

 
Z výše uvedených údajů lze zjistit, že v posledních 4 letech se počet těchto přestupků značně 

snižuje. Je to způsobeno tím, že dochází ke snížení počtu nedovolených skládek a v úspěšném 
odhalování tohoto protiprávního jednání. Na tomto úseku je to zejména činností magistrátu, který 
zajišťuje třídění odpadů, vytváří podmínky pro svoz, ale i prezentací případů ze strany MP, kdy 
pachatelé nedovolených skládek byli zjištěni. Takových případů bylo 25. Snižuje se i počet rušení 
nočního klidu v případech, kdy skutkové jednání je potvrzeno. Počet oznámení však vzrostl u bytů a 
ulic. V některých případech při provádění zákroku a neuposlechnutí výzvy bylo nutné použít 
donucovací prostředky dle zákona. Tak tomu bylo v 16 případech (28 v r. 2017), ani v jednom případě 
nedošlo ke zranění osoby, proti které bylo zakročeno, ani ke škodě. Všechna použití byla 
vyhodnocována dle zákona a porušení nebylo shledáno, vše bylo oprávněně.  

  
Jak je již shora uvedeno, rušení nočního klidu 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, provoz taxíků před provozovnami a v posledních měsících i 
kouření osob před provozovnami. V tabulce přehled za r. 2015/2016/2017/2018: 

 
Rušení nočního klidu NEPOTVRZENO POTVRZENO CELKEM 

BYTY 48/41/42/61 26/34/35/16 74/75/77/77 

ULICE 73/42/72/106 26/13/16/6 99/55/88/112 

RESTAURACE 51/42/76/71 31/15/15/7 82/57/91/78 

 
 

Činností hlídek se dařilo v některých lokalitách zlepšit stav. Ke zlepšení stavu jsou prováděny 
kontrolní akce restaurací, zejména preventivní akce na podávání alkoholu. Koncem roku se MP 
zúčastnila celorepublikové akce na alkohol, jednalo se o 2 akce za účasti Policie ČR, ČOI, CS a HZS. 
Podávání alkoholu zjištěno v rámci akce 1x, v rámci další činnosti strážníků v 7 případech. Kontroly 
restaurací jsou prováděny MP i v běžném výkonu služby. Stav veřejného pořádku významně ovlivňují 
i jednotlivé akce, kde je v hojné míře podáván alkohol. V době konání akcí např. Prostějovské léto, 
Prostějovská zima, však nebyly zaznamenány žádné stížnosti na veřejný pořádek.   

 
            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 
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osoby umístěny do protialkoholní a toxikomanické záchytné stanice Olomouc. Takových osob bylo 
převezeno celkem 25, což je o 13 méně než v předchozím roce.  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Dodáno osob do záchytky 39 30 24 38 25 

 
V průběhu roku bylo provedeno několik společných opatření k zajištění veřejného pořádku 

s Policií ČR. Zejména se jednalo o sportovní utkání v hokeji, apod. Dohled je nezbytný zejména při 
hostujících celcích Přerov, Č. Budějovic, Havířova, Šumperka. V případech výtržností je proveden 
zákrok pořádkovou jednotkou PČR, v r. 2018 ve 2 případech. 7 osob z řad fanoušků Prostějova má 
vysloven soudně zákaz navštěvovat tato sportovní utkání.  Na území města nedošlo k demonstraci či 
vystoupení extremistických skupin.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     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. Předali 40 
případů podezření ze spáchání trestného činu, zadrželi přímo při spáchání trestného činu 10 
pachatelů, předvedli 72 osob ke zjištění totožnosti, vypátrali 8 osob. Podílí se tak významně i na 
objasňování kriminality. V mnoha dalších případech se podíleli na úkonech společně se složkami IZS, 
při požárech, dopravních nehodách, při záchraně lidských životů – např. vyhrožování sebevraždou, 
záchrana osamělých osob uzavřených v bytě.  

 

6. 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, 
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vyhrožování újmou na zdraví, verbální napadení, atd. Takových přestupků bylo řešeno celkem 119, 
téměř stejný počet jako v minulém roce. V případech urážky na cti je jednání vždy návrhovým 
přestupkem, stejně jako v i v ostatních případech spáchané jednání mezi osobami blízkými.   
 

  
7. Přestupky proti majetku 

        
 Stejně jako v minulém roce, se počet přestupků majetkových mírně zvýšil. Převážnou část 
přestupků tvoří drobné krádeže, které jsou hlášeny ze supermarketů a obchodů. Tyto majetkové 
delikty jsou oznamovány správnímu orgánu, výjimečně jsou řešeny v příkazním řízení na místě. Navíc 
se jedná o přestupek, kde je nutné zkoumat recidivu a vyžadovat opisy z registru přestupků. V rámci 
změny přestupkového práva však lze i recidivní přestupky řešit příkazem na místě, podmínkou je 
uložení vyššího správního trestu, jsou tedy vždy zkoumány přitěžující a polehčující okolnosti 
spáchaného skutku. Převážně se takových jednání dopouští osoby bez přístřeší, které páchají tyto 
přestupky opakovaně a v jednotlivých případech se může jednat o pokračující delikt - přečin krádeže, 
nebo i tehdy, pokud byla taková osoba v posledních 3 letech pravomocně potrestána za majetkový 
skutek. V případě zadržení nezletilých pachatelů jsou informace předávány orgánům sociálního 
odboru magistrátu. Nezletilé osoby jsou předávány rodičům. Takových případů jsou však jednotky. 
Krádeží v obchodech se dopouští i osoby, které jsou ubytovány na ubytovnách, jedná se o cizince 
s pracovním povolením v ČR.  Společně s cizineckou policí byly provedeny kontroly ubytoven, nebyly 
zjištěny osoby, které se zde zdržují neoprávněně nebo jsou v pátrání. 
          Jak je shora uvedeno, převážně se jedná o krádeže v obchodech, někteří pachatele se 
zaměřují na krádeže kol, odložených věcí, atd.. Další strukturu majetkových přestupků tvoří i 
poškozování cizí věci jako je poškození mobiliáře, poškozování dopravních značek, odpadkových 
košů, atd. V těchto případech je sestupná tendence. V předvolebním období se podařilo zadržet 
pachatele, který poškozoval předvolební billboardy, případ byl předán PČR. 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 společenských akcí 
(vánoční trhy, Pv léto, atd.) v centru města nebyly evidovány žádné krádeže díky zejména hlídkové 
činnosti, stejně tak nebyla evidována ani zjištěna krádež při akci dušičky, či vloupání do vozidla. Při 
prevenci krádeží je také velmi nezbytná součinnost veřejnosti.  
          Do správního řízení bylo předáno 240 případů z celkového počtu 359 věcí. 
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8. Ostatní přestupky 
 

Do této kategorie patří všechny ostatní přestupky, uvedené ve speciálních zákonech a porušení 
vyhlášek a nařízení města. Jedná se tedy o přestupky proti pořádku v územní samosprávě spáchané 
porušením obecně závazných vyhlášek města. Jedná se o vyhlášky o pohybu psů, o ochraně nočního 
klidu, zákazu požívání alkoholických nápojů, tržní řád, atd. Dále sem patří přestupky, které jsou 
uvedeny ve speciálních zákonech, např. v zákoně na ochranu zvířat proti týrání, zákon o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon o pozemních komunikacích, atd.. Celkový 
počet ostatních přestupků, včetně porušení vyhlášek a nařízení města je 523, z toho 265 případů 
porušení vyhlášek a nařízení města, pouze 109 věcí bylo projednáno v blokovém řízení, ostatní 
oznámeny do správního řízení. V současné době je platných 65 obecně závazných vyhlášek a 
nařízení města. 
 

 
 
 

 
Převážnou část tvoří přestupky spočívající v porušení vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na 

veřejném prostranství, o čistotě, porušení tržního řádu, atd. Nárůst je zejména v případě požívání 
alkoholu na veřejném prostranství, zejména se osvědčilo odebírání alkoholu bezdomovcům. V roce 
2018 bylo řešeno 123 případů nesplnění povinností podle zákona na ochranu zvířat (pohyb psů), 2 
případy nepřihlášených psů. V průběhu roku strážníci provedli odchyt celkem 140 zvířat (viz tabulka 
ostatní úkony), z toho 40 psů bylo odvezeno do útulku, 73 psů bylo vráceno majitelům. Čipy a místní 
znalost strážníků často pomáhají určit majitele psa.  

Porušení vyhlášky o zákazu požívání alkoholu bylo zjištěno ve 135 případech, 38 případů 
porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - zákaz kouření a 7 
případů podání alkoholu. Ve 4 provozovnách bylo zjištěno porušení tohoto zákona, kdy umožnili 
kouření hostům s tím, že se jedná o klubové zařízení. Toto porušení bylo předáno do správního 
řízení, kde je vyšší správní trest. Policii předány 2 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. Kontroly heren a kasin provádí Celní 
správa, která je věcně příslušná k dohledu, dozoru a kontrolám. Na MP se provozovatelé obrátili 
celkem ve 3 případech, kdy neregistrovaný hráč neměl přístup do herny. CS ve 2 případech zjistila 
nelegální automaty (tzv. kvízomaty).  

                                         Počet evidovaných a čipovaných psů 
                           (povinnost je od 7 měsíců stáří – zdroj finanční odbor MMPv) 
 

datum počet evidovaných psů  

3.1.2013 3 057 

7.1.2016 2 948 

27.12.2018 2 873 
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9. Přestupky v dopravě 

 
      Dopravních přestupků bylo vyřešeno celkem 5344. Na místě bylo vyřešeno v příkazním řízení 

celkem 4712 přestupků a uloženo celkem 926.000 Kč pokut, z toho na místě nezaplaceno 777.200 Kč 
a vybráno na poplatcích za nasazení „botičky“ celkem 219.300 Kč.. 

 
Na stanovených úsecích města bylo provedeno měření rychlosti mobilním radarem, kterým 

bylo zjištěno 224 přestupků, z toho 15 předáno do správního řízení, uloženo celkem 106.500 Kč 
pokut. Stanovených úseků je celkem 13. Policií zrušeny úseky k měření E.Valenty, Sladkovského a B. 
Šmerala. Celkem 8 řidičů bylo zadrženo při řízení pod vlivem alkoholu. V roce 2018 byl proveden 
odtah celkem 31 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, vyhrazená parkoviště. Při blokovém 
čištění města řešeno celkem 665 přestupků, což je téměř o 50% méně než v předchozím roce a 
uloženo celkem 75.600 Kč pokut. Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (boty) byly 
použity v 737 případech. Značná pozornost je věnována i chodcům a cyklistům, 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 řešeno 166 přestupků cyklistů a uloženo 34.600 Kč pokut, 33 přestupků 
chodců a uloženo 6.700 Kč pokut.  
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10. 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, 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, ze kterého bylo v r. 2018 předáno policii 
celkem 46 záznamů, které se vážou k trestné činnosti, ale i k dopravním nehodám a další správním 
orgánům. Od r. 2018 má PČR přímý přístup do záznamu kamer i na aktuální náhled.   
 
         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: 
  
- 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, Vodní, okolí ubytoven. 

- Porušování předpisů osobami bez přístřeší 
Okolí všech supermarketů, hlavní ulice, střed města, místní a hlavní nádraží ČD, trasa mezi 
středem města a azylovým centrem, okolí říčky Hloučela.  

      Nedovolené plakátování, grafiti, sprejerství 
Bohužel v celém městě, zejména rozvodné skříně, budovy, průchody, zastávky MHD.  

- Podomní prodej – zejména na sídlištních celcích, ale i střed města. 
- Porušování OZV zejména alkohol, úprava pohybu psů na veřejnosti, atd. 
- Na nám. TGM, střed města, u škol, sídlištní celky, parky.       

Tržní řád – novelizací byl zakázán podomní prodej – řešeno 30 případů – jedná se zejména o 
sídlištní celky.  
 

 
Dne 17.4.2018 se naši strážníci zúčastnili celorepublikové akce JEHLA, zajištěno bylo celkem 31 

ks jehel (v ČR nasazeno 450 strážníků ve 38 městech, zajištěno 996 jehel, nejvíce243 Ml. 
Boleslav, 173 Ostrava,).Ročně strážníci odevzdají do kontaktního centra Podané ruce ve 

Vrahovicích na 150 ks jehel. 
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11. 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. Strážníci v průběhu roku realizují různé akce – např. Den s IZS, akce Jehla, 
preventivní kontroly uzavření vchodových dveří bytových domů, kontroly hřbitovů a přilehlých 
parkovišť, čištění města a mnoho dalších.  
 
          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. 2017 (za r. 2018 bude na základě údajů bezpečnostních složek 
zpracovávána Ministerstvem vnitra ČR a následně předložena vládě ke schválení) 
 

- Zvýšení počtu obecních policií – obce se snaží řešit místní záležitosti veřejného pořádku 
vlastními silami 
 

- Finanční náklady na činnost obecních policií jsou dle místních podmínek, převážně do 5% 
rozpočtu obcí 
 

- Značný podíl dopravních přestupků v rámci ČR – 86% 
 

- Nevýznamný pokles u počtu přestupků, pokut, odtahů, osob dodaných do záchytky 
  

ROK 2016 2017 
POČET OBECNÍCH POLICIÍ 371 376 
POČET ZAMĚSTNANCŮ 

CELKEM 
9 800 9 774 

POČET STRÁŽNÍKŮ 8 450 8 431 
POČET S VŠ VZDĚLÁNÍM 1 290 1 289 
NÁKLADY NA ČINNOST MP 5 711 753 397 5 967 482 790 
NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 166 165 
   
CELKOVÝ POČET 

ŘEŠENÝCH PŘESTUPKŮ 
1 762 322 1 667 535 

Z TOHO PŘESTUPKY 

DOPRAVA 
1 636 555  1 459 334 

CELKOVÁ VÝŠE POKUT 268 376 175 247 493 556 
   
VYPÁTRÁNO OSOB 3 032 3 094 
VYPÁTRÁNO VOZIDEL 293 204 
DODÁNO DO ZÁCHYTKY 

OSOB 
11 339 9 895 

ODTAHY 30 447 27 015 
POUŽITÍ ZBRANĚ 7 11 
ZJIŠTĚNO TRESTNÝCH ČINŮ 9 917 8 880 
POČET ÚTOKŮ NA 

STRÁŽNÍKY 
332 291 
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        Efektivitu činnosti lze jen těžce stanovit, významnou zpětnou vazbou jsou sociologické 
průzkumy, statistická čísla o veřejném pořádku a kriminalitě, struktura protiprávních jednání, stížnosti, 
podněty, přiměřené finanční náklady v přepočtu na obyvatele, na strážníka, profesionalita strážníků a 
jejich stabilizace. Podíl kapitoly MP na rozpočtu města – veškeré výdaje včetně investic (např. 
kamerový systém) je u statutárních měst do 5%, u MPPV je 4,9%, bez investic pak 4,4%, Hodnota 
výstroje jednoho strážníka 40.000 Kč, provozní náklady na jednoho strážníka 98.305 Kč, např. na 
vzdělávání 4.237 Kč. Přepočet nákladů na jednoho obyvatele činí 1.020 Kč.  
     MP přitom řeší tzv. místní záležitosti veřejného pořádku, zejména oblasti, které jsou odlišně 
upraveny od obecného a které jsou v zájmu pořádku a vytvoření bezpečného prostředí v čase a místě 
nezbytné. 
     V současné době je MP nezbytným nástrojem k řešení místních záležitostí veřejného pořádku a 
jsou k tomu vytvořeny i nadále všechny předpoklady       
  
 
 
Prostějov dne 6.1.2019        
 
Zpracoval:  
 
Mgr. Jan N a g y 
      
     ředitel  
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DALŠÍ ÚKONY V RÁMCI VEŘEJNÉHO   
                        POŘÁDKU 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Oznámení na linku 156 - počet / výjezd 11134/4644 9750/4287 7412/5126 6706/6586 9128/3954 

Oznámeno událostí - telefonicky 5347 5051 4152 4670 4546 

Součinnost s: PČR, HZS, ZZS 250/220/11 299/143/12 158/98/3 225/131/2 159/105/5 

Počet akcí v součinnosti s magistrátem  36 26 32 29 33 

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

126/8/3 104/8/3 99/8/1 82/11/0 66/9/1 

Počet připojených objektů na PCO 56 56 56 56 56 

Počet zásahů na signál PCO / narušení 462/2 408/1 354/0 367/1 264/1 

Vypátráno a předvedeno hledaných osob 25 22 20 28 8 

Předvedeno osob ke zjištění totožnosti 158 135 122 130 59 

Předvedení osob na žádost správního orgánu 14 13 5 7 5 

Zadrženo pachatelů trestných činů 37 28 21 25 10 

Předáno PČR podezření na trestný čin 92 75 62 77 40 

Vypátráno odcizených vozidel 5 2 0 1 1 

Počet osob převezených do protialkoholní a 
toxikomanické stanice Olomouc 

39 30 24 38 25 

Zadrženo řidičů pod vlivem alkoholu / 
 přestupek / trestný čin 

2/7 6/6 3/6 5/4 2/6 

Počet odchycených psů / koček / jiná zvířata 148/11/10 131/4/19 171/2/22 102/2/19 113/4/23 

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

882 621 642 611 737 

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

44/5/0/0 28/0/0/1 20/2/0/0 28/1/0/0 16/0/0/0 

Zjištěno a vyřešeno vraků vozidel 32 22 19 14 22 

Odtahy vozidel – překážky provozu 32 22 22 39 31 

Počet oznámených dopravních závad na 
komunikacích 

82 60 56 61 49 

Ohlášených dopravních nehod předání PČR 33 33 37 29 22 

Odevzdáno nálezů 316 287 308 330 280 

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

Doručeno písemností 61 128 90 75 85 



 20 

Přehled přestupků       1.1. - 31.12. 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Celkový počet přestupků  8169 8183 7464 8360 6553 

 z  toho řešeno příkazem pokutou 3494 3555 3223 3905 4587 

 z toho řešeno příkazem-složenkou 594 498 516 481 524 

 z toho řešeno napomenutím 2841 2892 2626 2559 72 

 z toho oznámeno správnímu orgánu 1230 1231 1081 1383 1355 

 z toho dosud v řešení – k 31.12.2018 neuzavřen  0 5 8 19 4 

 z toho neprokázaný přestupek  10 2 7 13 11 

      

Celkem uloženo pokut – Kč 900400 829300 793800 821100 1010900 

z toho dopravní přestupky 817450 755750 726800 749000 926000 

z toho ostatní přestupky 82950 73550 67000 72100 84900 

Uloženo příkazem – složenkou 210800 148100 175900 140100 174600 

Uloženo poplatků za nasazení TPZOV 250.700 175.000 183000 176400 219300 

      

Celkový počet ostatních přestupků  : 1738 1653 1275 1313 1209 

z toho přestupky proti majetku § 50 / § 8  479 378 253 315 359 

z toho přestupky proti občanskému  soužití §49 / §7 132 127 120 123 119 

z toho přestupky proti veřejnému pořádku § 47 / § 5 626 590 445 357 208 

z toho přestupky § 30 alkohol / kouření § 35, § 11 2/37 2/59 2/30 2/48 7/38 

z toho porušení § 46 – vyhlášky a nařízení města  § 4 160 225 178 156 265 

z toho jiné ostatní (přestupky ve speciálních zákonech) 302 272 247 312 213 

  

 Počet ostatních přestupků projednaných 
příkazem na místě: 

292 248 206 207 393 

z toho přestupky proti majetku § 50 / § 8 118 85 65 57 118 

z toho přestupky proti občanskému soužití §49 / § 7 2 0 0 0 2 

z toho přestupky proti veřejnému pořádku § 47 / § 5 46 39 27 20 74 

z toho přestupky § 30 alkohol / kouření § 35, § 11 4/7 0/57 0/3 0/17 0/24 

z toho porušení § 46 – vyhlášky a nařízení města § 4 17 17 21 29 109 

z toho jiné ostatní (přestupky ve speciálních zákonech) 100 100 90 84 66 

  

Počet podezření ze spáchání ostatních přestupků 
oznámených věcně přísl. Orgánům 

689 649 487 670 737 

z toho přestupků proti majetku § 50 / § 8 349 285 181 257 240 

z toho přestupků proti občanskému soužití § 49 / § 7 116 115 114 106 117 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku § 47 / § 5 87 78 71 80 115 

z toho přestupky §30 alkohol / kouření  § 35, § 11 0/2 5 0/0 2/5 7/9 

z toho porušení § 46 § 4 53 85 37 64 130 

z toho jiné ostatní 82 81 84 156 119 

  

Celkový počet přestupků vyřešených v dopravě 6431 6530 6189 7047 5344 

z toho řešeno napomenutí 2085 2137 2045 2130 0 

z  toho dosud nevyřízeno 0 6 7 19 4 

z  toho přestupek neprokázán 10 2 7 13 11 

z toho řešeno příkazem pokutou:   

 celkem  3796 3805 3533 4179 4712 

 překročením povolené rychlosti 240 165 174 120 224 

 vyjma překročením povolené rychlosti 3556 3640 3359 6927 4488 

z toho postoupeno správnímu orgánu celkem 541 576 589 706 617 

  z toho počet přestupků postoupených správnímu 
orgánu za překročení rychlosti 

17 10 13 8 15 

 bodové přestupky celkem 27 21 27 4 70 

 
    
           
 
 
                              

 

 


