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1. ÚVOD
Zpráva o činnosti Městské policie Trutnov (dále jen „městská policie“) předkládá informace
o soudobém vývoji nejen veřejného pořádku, ale i činnostech, které směřují k upevňování
bezpečnosti ve městě Trutnově. V roce 2020 byla činnost městské policie zaměřena
především na zvyšování úrovně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku především
v souvislosti s nařízením vlády, které se týkalo COVID-19 a v neposlední řadě také na řešení
problematiky spojené s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích ve
městě.
Z platné legislativy je zřejmé, že prioritním úkolem městské policie je zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů dle zákonných norem.
Strážníci městské policie přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na
dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek
a nařízení obce, podílí se v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
v platném znění a zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, v platném znění, na zajištění bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností, oprávnění a činí opatření k jeho obnovení.
Zpráva shrnuje základní informace o výkonu činnosti městské policie v našem městě
a v obcích s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou a jejím záměrem je předložit Zastupitelstvu
města Trutnova celkový pohled na činnost městské policie vykonanou v roce 2020.

2. PERSONÁLNÍ STAV MĚSTSKÉ POLICIE
Personální stav městské policie tvořil v roce 2020 celkem 42 zaměstnanců. V průběhu roku
ukončili pracovní poměr dva strážníci, ale podařilo se nám téměř okamžitě plnohodnotně
doplnit stav dvěma novými strážníky s již platnými zkouškami. Koncem roku odešla jedna
zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, takže počet žen zaměstnaných u městské policie,
které jsou na mateřské dovolené, se od počátku roku 2021 se zvýšil na tři.
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Struktura zaměstnanců městské policie je tvořena:
ředitel městské policie,
zástupce ředitele městské policie,
36 strážníků ve výkonu služby,
3 strážníci na mateřské dovolené,
1 administrativní pracovnice.
Následující tabulky podávají přehled o věkové struktuře a dosaženém vzdělání strážníků
městské policie v roce 2020.

Tab. 1 – Věková struktura strážníků městské policie v roce 2020
Věk

18-21

21-30

31-40

41-50

51-60

61 a více

Celkem

Počet

0

10

8

14

8

1

41

Tab. 2 – Nejvyšší dosažené vzdělání strážníků městské policie v roce 2020
Vzdělání

Bez
maturity

Středoškolské
s maturitou

Vyšší
odborné

Vysokoškolské

Celkem

Počet

1

28

2

10

41

Všichni strážníci splňují zákonnou kvalifikační podmínku týkající se nejvyššího dosaženého
vzdělání, jímž je středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a 1 strážník spadá do
zákonné výjimky, jíž je dosažení věku 45 let a po dosažení této věkové hranice absolvovat
minimálně tři průběžné zkoušky odborné způsobilosti.
Do konce roku 2020 získalo dle novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 25 strážníků
osvědčení o odborné způsobilosti na dobu neurčitou.
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2.1. Okrsky městské policie
V roce 2018 bylo město Trutnov z pohledu městské policie rozděleno do sedmi okrsků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lhota, Adamov, Studenec, Starý a Nový Rokytník, Střítež, Bohuslavice
str. Lukáš Pochobradský
Horní Staré Město a Babí
str. Zdeněk Mach
Poříčí, Libeč, Voletiny
str. Vojtěch Hubka
Česká čtvrť, Nové Dvory
str. Mgr. Vladimír Zmatlík
Šestidomí, Dolní Staré Město
str. Michal Marhold
Družba, Dolce, Bojiště, Volanov
str. Michal Šantroch
Kryblice, sídliště „Smeťák“
str. Karel Střelec

Okrskáři jsou strážníci v určené části města (okrsku), kteří mají dobrou místní znalost a mají
službu přizpůsobenou tak, aby byli blíže lidem z dané lokality.
Systém fungování okrsků byl vytvořen městskou policií již v roce 2015 a to především
formou Community policing, tedy jako aktivizace stálých strážníků - okrskářů, kteří se v rámci
potřeb a za aktivní podpory místních občanů podílí na prevenci kriminality a jiného
závadového jednání v těsné spolupráci s Policií České republiky. Jde především o terénní
pochůzkovou činnost zaměřenou na identifikované problémy v oblasti a jejich následné
řešení.
Strážníci okrskáři se nemalou měrou podíleli v roce 2020 na všech činnostech městské
policie. Svojí činností výrazným způsobem napomáhali při udržování veřejného pořádku ve
městě a především ve svých přidělených okrscích. Z e-mailové komunikace a přijatých
telefonních oznámení je zřejmé, že strážníci okrskáři v Trutnově vstoupili do povědomí
občanů města. Musím také připomenout jejich nemalou spolupráci s Pečovatelskou službou
Trutnov, kdy strážníci navštěvují domy s pečovatelskou službou a řeší s jejich klienty různé
problémy.
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3. PŮSOBNOST MĚSTSKÉ POLICIE DLE UST. § 3A) ZÁKONA
Č. 553/1991 SB., O OBECNÍ POLICII
V roce 2020 městská policie působila v rámci smluvních vztahů na území těchto měst a obcí:
Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Svoboda nad Úpou, Malá Úpa, Mladé Buky,
Chotěvice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Žacléř,
Královec, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice, Vlčice, Staré Buky a Adršpach. V měsíci
únoru započala městská policie působnost na území smluvní obce Horní Maršov.
Na základě přijatých požadavků vedení smluvních samospráv byl terénní výkon činnosti
městské policie směřován do jednotlivých oblastí zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku.
V turisticky vytížených oblastech měst a obcí se působnost městské policie soustředila na
dopravní problematiku a dohled na dodržování pravidel veřejného pořádku. Mimo prvních
dvou měsíců roku 2020 a prázdninových měsíců, byl veřejný život na území ČR ovlivněn
vývojem situace nákazy COVID-19. Tato skutečnost měla vliv i na zaměření a plnění úkolů
městské policie v rámci smluvních vztahů, potažmo na nepřítomnost městské policie na
území měst a obcí. V celé oblasti této působnosti městská policie postupovala v součinnosti
s jednotlivými smluvními samosprávami a územními odděleními Policie České republiky.
Na území obcí s veřejnoprávní smlouvou bylo městskou policií v roce 2020 zjištěno a řešeno
2 144 přestupků v oblasti zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Skutečná
fakturační úhrada za výkon činnosti městské policie v těchto obcích za rok 2020 činila
celkem 1.780.708,00 Kč. Celková výše uložených blokových pokut na území obcí
s veřejnoprávní smlouvou byla v roce 2020 ve výši 1.125.500,00 Kč.

4. TECHNICKÉ VYBAVENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
K přímému výkonu služby využívala městská policie v roce 2020 6 motorových vozidel:
3 vozy Škoda Octavia, 1 vůz Peugeot Partner – odchyt zvířat, 1 vůz Škoda Roomster, 1 vůz
Toyota RAV s hybridním motorem. Každé z uvedených vozidel je vybaveno kamerou pro
snímání čelního pohledu ze služebního vozidla.
Pro výkon služby především strážníků městská policie v roce 2020 využívala 2 elektrokola.
Městská policie dále využívá ke své činnosti 2 přístroje k detekci alkoholu v dechu
ALCOTEST DRÄGER.
Strážníci využívají osobní kamery CEL-TEC, noctovizor pro noční vidění, vybavení pro
odchyt toulavých a synantropních zvířat, narkotizační zbraň, která umožňuje bezpečné

4

odchycení zdivočelých zvířat, 3 fotoaparáty a 34 digitálních radiostanic z tohoto počtu jsou
nadále 2 radiostanice v zápůjčce Policie České republiky územní odbor Trutnov z důvodu
součinnosti obou složek. 9 tabletů pro Informační systém Derik. Proškolení strážníci dále
využívají 1 detektor kovů ke sběru injekčních stříkaček a 1 AED – Automatický externí
defibrilátor.
Technické a materiální vybavení je průběžně obměňováno, dle funkčnosti, opotřebení
a modernizace z důvodu zabezpečení kvalitního výkonu činnosti naší městské policie.
Městská policie je z hlediska technického a materiálního vybavení na velmi dobré úrovni
a nadále zůstává srovnatelná s vybavením moderních městských policií větších měst.

5. MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM
Městská policie provozuje městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“) jako
nedílnou součást situační prevence již od roku 2000. Data jsou vyhodnocována okamžitě po
dobu 24hodinového monitoru proškolenou obsluhou.
V roce 2020 disponovala městská policie 32 kamerovými body. Díky modernizaci jsou
všechny kamery i servery již plně digitální. 23 kamerových bodů je otočných
a 9 stacionárních. Jsou napojeny do velkokapacitního serveru a v dohledové místnosti
městské policie jsou zobrazovány na velkoplošných obrazovkách.
Díky dotacím MV byl v roce 2020 zrealizován projekt neuronových sítí. Došlo tak k rozšíření
kapacity severu, který i v případě poruchy dokáže zajistit chod MKDS a především díky
licencovanému programu kamerového systému ATEAS umožní použít další nové aplikace
neuronových sítí (http://ateas.net/?content=technologydnn). Tento inteligentní program je
automaticky schopen detekovat, vyhodnocovat a upozorňovat na stanovené aspekty ochrany
zvolených míst a pohyb jednotlivých druhů vozidel i osob ve stanovených parametrech.
MKDS jako nástroj situační prevence je dnes nezbytným článkem k zajištění veřejného
pořádku zvyšování pocitu bezpečí občanů, především seniorů. Slouží k prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže, snižuje trestnou činnost a zvyšuje objasněnost
protiprávní činnosti, pomáhá při ochraně měkkých cílů a je přínosným zdrojem informací při
hrozím nebezpečí jako jsou živelné pohromy, ochraně zdraví, majetku, plynulost dopravy
atd. Navazuje na aktivní hlídkovou činnost, pomáhá při pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách i věcech. Data systému využívají i další orgány, především Policie ČR.
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Tab. 3 – Tabulka výslednosti MKDS Trutnov 2019-2020
Rok

Celkem

Data pro
PČR

Přestupky
(mimo DP)

Závadové
jednání

Trestné
činy

Ostatní

2019

202

112

28

29

4

29

2020

175

103

36

20

4

12

Akce v rámci prevence kriminality ovlivnili restriktivní opatření covidové pandemie, takže
přednášky a besedy mohly být konány pouze on-line. Zúčastnili jsme se dvou seminářů
protidrogové problematiky a zrealizovali jsme seminář pro pěstouny k problematice
rizikového chování dětí a mládeže.
Dále se v rámci možností pokračovalo s forenzním značením jízdních kol, jako preventivního
opatření proti krádeži a především se nám opět podařilo získat dotační titul z Ministerstva
vnitra ze sekce prevence kriminality na další modernizaci kamerového systému města.

6. VÝSLEDNICE ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
V roce 2020 bylo městskou policií uloženo 4 158 pokut v příkaze na místě, což je oproti roku
2019 pokles v počtu 1 121 uložených pokut. Příkazem na místě za rok 2020 byly uloženy
pokuty v celkové výši 2.100.900,00 Kč, což je o 351.600,00 Kč méně než v roce 2019.
K poklesu počtu přestupků a výše vybraných pokut došlo z důvodu přechodu na jiný režim
v souvislosti s COVID-19, kdy se činnost městské policie od března roku 2020 lišila od běžné
činnosti z předchozích let. Městská policie se věnovala především činnostem zaměřeným
v souvislosti s COVID-19 jako je dohled u odběrového centra Oblastní nemocnice Trutnov,
dohled na úřadech v době omezeného provozu.
Denní i noční směny strážníků byly zaměřeny především na hlídkovou činnost. Strážníci
kontrolovali z důvodu omezení pohybu osob majetek občanů Trutnova a integrovaných obcí.
Jednalo se o kontroly chatových oblastí, parkovišť, uzavřených provozoven i v částech města
mimo centrum.
K poklesům došlo i u obcí s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou, kdy při porovnání s rokem
2019 došlo k poklesu fakturačních částek i k poklesu počtu pokut vybraných strážníky.
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Fakturace obcím s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou v roce 2019 činila k 31.12.
2.234.511,00 Kč a v roce 2020 ke stejnému datu 1.780.708,00 Kč, což je pokles
o 453.803,00 Kč. Strážníci v roce 2019 uložili pokuty v celkové výši 1.163.900,00 Kč a v roce
2020 se jednalo o částku 1.125.500,00 Kč, což je o 38.400,00 Kč méně.

Tab. 4 – Výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky 2020 (v Kč)
Způsob
řešení
přestupků

Domluvy,
projednání,
počet

Pokuty
počet

Vybraná
částka
Trutnov

Vybraná
částka
u obcí
s VPS

Vybraná
částka na
pokutách
celkem

Průměrná
částka na
pokutu

2018

926

5 965

1.148.850

1.536.500

2.685.350

450

2019

1 432

5 279

1.288.600

1.163.900

2.452.500

465

2020

1 344

4 158

975.400

1.125.500

2.100.900

505

Rok

Statistické ukazatele činnosti městské police za rok 2020
Tab. 5 – Porovnání událostí a činností městské policie v letech 2019-2020
Rok 2019

Rok 2020

Rozdíl proti roku
2019 v %

Celkem

24 269

23 044

-5,0

Dopravní přestupky

6 385

4 927

-22,8

Oznámení občanů

4 168

3 923

-5,9

Přestupky mimo DP

680

575

-15,4

Výjezdy PCO

709

681

-3,9

Odchyt

218

169

-22,5

Spolupráce IZS

591

631

+6,8

Závady

1 155

897

-22,3

Nálezy

168

198

+17,9

Trestné činy

38

31

-18,4

5 648

6 798

+20,4

Události

Kontroly sektorů

7

Kontroly totožností

1 969

2 070

+5,3

Doručení písemnosti

83

36

-56,6

Hledaná, pohřešovaná osoba

31

6

-80,6

Záchytná protialkohol. stanice

33

27

-18,2

Vraky

37

57

+54,1

Výjezdy PCO

770

681

-11,6

1 586

1 337

-14,3

Ostatní události
(asistence, lustrace, administrativa, besedy,
dopravní nehody….)

127

94

68

veřejný pořádek
majetek
občanské soužití

24

vyhlášky obce
tabák, alkohol, toxi

Graf č. 1 – Přehled přestupků mimo dopravu

V roce 2020 řešila městská policie celkem 575 přestupků mimo dopravu. Nejvíce přestupků
(45,60 %) bylo řešeno v oblasti veřejného pořádku dle § 5 zákona č. 251/2016 Sb., dále
přestupků na základě porušení obecně závazné vyhlášky obce (22,10 %) dle § 4, následují
majetkové přestupky (16,40 %) řešené dle § 8 uvedeného zákona. Dále jsou zde přestupky
dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
(11,80 %) a přestupky narušování občanského soužití (4,20 %) řešené podle § 7 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
I přesto, že byl rok 2020 silně ovlivněn karanténními opatřeními v rámci virové pandemie,
řešila městská policie v roce 2020 celkem 4 927 dopravních přestupků.
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V následujícím grafu je zobrazen přehled způsobu řešení přestupků v roce 2020.
Z celkového počtu 5 502 řešených přestupků bylo příkazem na místě vyřešeno 74,00 %
zjištěných přestupků, u 21,00 % postačilo řešení domluvou a 5,00% přestupků bylo
postoupeno správnímu orgánu většinou kvůli nesouhlasu podezřelého s přestupkem.

ZPŮSOB ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ V ROCE 2020
správní orgán
5%
domluva
21%

příkazem na
místě
74%

Graf č. 2 – Způsob řešení přestupků v roce 2020
Ze struktury řešených přestupků vyplývá, že strážníci ve většině případů řeší dopravní
přestupky.
Strážníci musí mnohdy řešit poměrně složité dopravní situace, které se týkají parkování
vozidel na sídlištích i v jiných obytných částech Trutnova, kde jsou parkoviště přeplněna
motorovými vozidly. Jedná se především o zákazy zastavení, zákazy stání, stání na
chodnících, stání na travnaté ploše, před kontejnery na odpad, v křižovatkách apod. Tato
ztížená situace nastává z důvodu nárůstu počtu vlastnictví motorových vozidel u občanů
a návštěvníků Trutnova. Parkoviště v uvedených částech města nemají dost velkou kapacitu,
aby vyhověla všem, co mají o taková parkovací místa zájem.

V následující tabulce je uveden přehled dopravních přestupků řešených městskou policií
v roce 2020 podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.
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Tab. 6 – Přehled dopravních přestupků řešených městskou policií v roce 2020
Druh přestupku

Počet

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti

1 154

Zákaz stání

1 109

Zákaz zastavení

672

Porušení DZ parkovné

317

Zákaz vjezdu

272

Nedovolené stání na chodníku

137

Stání v křižovatce

196

Parkování na místě pro invalidy

47

Vjezd do pěší zóny

25

Ostatní včetně cyklistů a chodců

998

7. PREVENCE KRIMINALITY

Akce městské policie v rámci prevence kriminality ovlivnily restriktivní opatření covidové
pandemie, takže přednášky a besedy mohly být konány pouze on-line. Koordinátor prevence
kriminality při Městské policii Trutnov str. Mgr. Jan Bábik se zúčastnil dvou seminářů
protidrogové problematiky a zrealizoval seminář pro pěstouny k problematice rizikového
chování dětí a mládeže.
Dále se v rámci prevence kriminality a dle možností pokračovalo s forenzním značením
jízdních kol a kompenzačních pomůcek, jako preventivního opatření proti krádeži
a především se nám opět podařilo získat dotační titul z ministerstva vnitra ze sekce prevence
kriminality na další modernizaci kamerového systému města.
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8. ZÁVĚR
Městská policie Trutnov se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku podílí
na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností
a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem, činí opatření
k jeho obnovení a podílí se na prevenci kriminality v obci. Tato věcná působnost obecní
policie je vyjádřena zejména dohledem strážníků na dodržování obecně závazných právních
předpisů stanovených pro tuto oblast včetně dodržování pravidel občanského soužití a jejich
přispíváním k ochraně bezpečnosti osob a majetku.
Z pohledu ředitele jsem přesvědčen, že činnost Městské policie Trutnov v roce 2020 lze
hodnotit zcela pozitivně. V roce 2020 nedošlo z pohledu městské policie k závažnějším
událostem narušujícím občanské soužití nebo veřejný pořádek, které by naznačovaly
zhoršení bezpečnosti ve městě. Strážníkům se naopak v mnoha případech podařilo svojí
preventivní činností předcházet závadovému jednání.
Daří se nám stále průběžně modernizovat technické zařízení městské policie a vybavení
strážníků. K tomuto modernizačnímu vývoji městské policie přispívají nejen samotní
strážníci, ale i zastupitelé města Trutnova, kteří mají zájem a snahu nejenom udržovat, ale
i zvyšovat bezpečnost v našem městě.
I přes výše uvedené však zůstává nutností, aby se městská policie nadále zdokonalovala jak
v technické oblasti, tak i v oblasti znalostí a profesionality jednotlivých strážníků.
Závěrem bych chtěl poděkovat za profesionální spolupráci při plnění úkolů městské policie
všem složkám, které svým postojem k potřebám městské policie pomáhaly a pomáhají
zajistit bezpečnost a veřejný pořádek v našem městě.
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