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Úvod
Cílem této zprávy je předložit radě města přehled činností Městské policie Pardubice a
změn, které se uskutečnily v roce 2019.

1. Oblast personální práce a vzdělávání
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 5 výběrových řízení na pozici strážník, kdy z 26
uchazečů bylo vybráno 9 vhodných uchazečů. Na konci roku 2019 tak byl stav strážníků
naplněn, a to i přes to, že městská police neslevila ze svých požadavků kladených na uchazeče
o práci strážníka. V roce 2019 odešli od městské policie celkem 4 (-8) strážníci.
K datu 31. 12. 2019 zaměstnávala městská policie celkem 103 strážníků (+3 v evidenčním
stavu, 78 mužů, 25 žen a 13 civilních zaměstnanců).
Z početního stavu ke konci roku 2019 má 16 (+3) strážníků vzdělání vysokoškolské, 3 (+1)
strážníci vyšší odborné vzdělání, ostatní strážníci májí středoškolské vzdělání s maturitou.
Jeden strážník je osvobozen od středoškolského vzdělání vzhledem k věku a délce
odpracovaných let u městské policie.
Věková struktura strážníků:
21 – 30 let
14 strážníků
31 – 40 let
27 „
41 – 50 let
41 „
51 – 60 let
19 „
61 a více
2 „
Věkový průměr strážníků dosáhl 43 let.
Nadále pokračuje i pravidelné vzdělávání strážníků. Strážníci čekatelé procházejí
školou ve školicím středisku Neratovice nebo POLIS Příbram. Školení v délce trvání dvou
měsíců je zakončeno odbornou zkouškou před zkušební komisí Ministerstva vnitra České
republiky.
Další školení probíhá při pravidelných školicích dnech, které jsou zajišťované přímo
městskou policií. Vědomosti strážníků jsou zdokonalovány v nových právních předpisech,
v novelizacích vyhlášek a nařízení města, ale také z interních předpisů a nařízení, ve kterých
je kontrolou zjištěno nejvíce chybovosti. Na tyto vzdělávací dny jsou také zváni vedoucí
odborů a dalších institucí, se kterými městská policie nejčastěji spolupracuje. Nadále také
vedení městská policie seznamuje strážníky se stížnostmi od občanů a upozorňuje na správný
postup při jejich vyřizování, včetně komunikace.
Výcviku se již druhým rokem strážníci věnují pod dohledem specialisty ve vlastní
tělocvičně, a to pravidelně po dobu jedné hodiny 1 -2 x týdně. Zlepšuje se tak jejich
vycvičenost, což snižuje riziko úrazu při zákroku, a to jak strážníka, tak i osoby proti které se
zakročuje.
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2. Činnost Městské policie Pardubic
Výjezdy k napadenému objektu PCO
Výjezd na signál v tísni
Poskytnutí první pomoci
Umístění osoby na záchytnou stanici
Nález osoby
Žádost PČR o součinnost
Předání zjištěných událostí PČR
Osoby předvedené na PČR
Zpracování kamerového záznamu pro PČR
Počet podezření ze spáchání trestného činu předaných PČR
Předání zjištěných událostí RZS
Žádost dopravního podniku o součinnost (černý pasažér)
Přijaté volání na tísňovou linku 156
Použití donucovacích prostředků

668 (+16)
26 (-17)
28 (-10)
338 (+14)
10 (-8)
2 66 (- 46)
4 72 (+19)
14 (- 39)
582 (+13)
233 (+39)
263 (-17)
652 (+145)
4632 (+45)
40 (+1)

2.1. Signál v tísni, pult centrální ochrany (dále jen PCO), kamerový systém
2.1.1. Signál v tísni
K 31.12.2019 bylo na PCO MP Pardubice připojeno celkem 50 spoluobčanů.
Tak jako v minulých letech projekt „Signál v tísni“ opět dokázal, že splnil svoji úlohu
a přispěl k ochraně životů a zdraví našich starších a nemohoucích občanů. Skutečnost,
že v případě nouze strážníci přijedou a pomohou, je zárukou, která dává pocit jistoty a navrací
těmto lidem plnohodnotný život bez omezení.
Zároveň k signálu v tísni je připojeno ještě dalších 13 spoluobčanů pod nadací Život
90. Tito spoluobčané jsou napojeni na PCO Života 90, který prioritně vyrozumívá příbuzné
seniorů, pouze výjimečně v době jejich nepřítomnosti je na místo volána MP.

2.1.2. Pult centrální ochrany
K 31.12.2019 bylo na PCO MP Pardubice připojeno celkem 172 objektů.

Mateřské školy
Základní školy
Úřady
Signál v tísni
Ostatní objekty
Objektů celkem

34
19
17
50
52
172
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V roce 2019 byly na PCO MP Pardubice registrovány celkem 354 (-298) případy
narušení objektů (poplachů). Obsluha pultu ve všech případech narušení reagovala
vysláním hlídky městské policie k prověření.

PCO – OBJEKT - PLANÝ POPLACH / PŘIVOLÁNA ODPOVĚDNÁ OSOBA
PCO – OBJEKT – OSTRÝ POPLACH / PŘIVOLÁNA ODPOVĚDNÁ OSOBA

330/29
24/18

2.1.3. Kamerový systém
V tomto roce došlo k dokončení kamerového systému (dále KS) dle původní smlouvy
podepsané v květnu 2015.
Celkový počet kamer integrovaných do KS je 214.
Významným krokem je i připojení dalších uživatelů. Kromě již připojeného DPMP
a.s. a oddělení krizového řízení magistrátu, mají nově řízen přístup: SMP a.s., operační
středisko ZZS a operační středisko PČR. Operační středisko HZS je v jednání.
KS byl převeden na moderní platformu G- Sim, který zajišťuje jeho další rozvoj.
Naprosto unikátním projektem v rámci ČR je 14 kamer určených pro čtení RZ,
které město získalo včetně technologie darem, v hodnotě přes 1 mil Kč. Tyto kamery jsou na
základě smlouvy s Policejním prezídiem připojeny on-line do registru vozidel v pátrání.
MKS:
1. Zpracování kamerového záznamu z MKS pro PČR v roce 2019: 578.
2. Zpracování kamerového záznamu z MKS pro ostatní v roce 2019: 4
Celkem zpracování záznamu z MKS v roce 2019 – 582
Ostatní:
A. Zpracování ostatního záznamu na základě oprávnění §24b pořízení zvukového,
obrazového nebo jiného záznamu (kamery vozidla, kamery strážníci, MP3, aj) pro
PČR – 13.
B. Záznamy zpracované na žádost strážníků (MKS, osobní kamery, vozidlové kamery,
aj): 52

2.2. Vedení městské policie
Zde se nic nemění Stejně jako v loňském roce ředitel, náměstek pro výkon služby
a náměstek pro věci technické drží týdenní pohotovosti vedení s tím, že tito mají za povinnost
zúčastnit se nočních kontrol (22.00–06.00) a vždy být osobně přítomni při zajišťování a řešení
mimořádných a závažných akcí a událostí majících vliv na bezpečnost a veřejný pořádek
v katastru města. Jsou to například fotbalová a hokejová utkání označená za riziková, závažné
protispolečenské pochody, při nichž může dojít k narušení veřejného pořádku, zajištění
velkých sportovních a kulturních akcí ve městě -Velká pardubická, Zlatá přilba, Vinařský
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půlmaraton, Křivkův memoriál a dalších událostí spadajících do oblasti IZS, při kterých se
městská policie podílí na jejich zajištění.
Nadále je program ředitele rozšířen i o pravidelné porady s jednotlivými odděleními
městské policie a o pravidelné porady se starosty jednotlivých částí města. Taktéž se
osvědčily ranní operativní porady vedení (ředitel, náměstci, operační středisko a PIS)
a pravidelné měsíční porady pro všechny velitele oddělení. Toto přispívá ke správné
a objektivní informovanosti vedení města, ale také pro zajištění efektivní koordinace
nasazených sil a prostředků. Informovanost o dění ve městě je důležitá i pro samotné vedení
městské policie tak, aby bylo schopno správně reagovat a vydávat opravdu smysluplná
nařízení a úkoly.

2.3. Specializovaná oddělení
2.3.1. Oddělení dopravy
V průběhu roku 2019 byl v celkem 992 (-376) případech použit technický prostředek
k zabránění odjezdu vozidla. Při řešení přestupků bylo uloženo 951 (-364) blokových pokut
ve výši 281 100,- Kč (-96 400,- Kč), 5 přestupků bylo předáno ke správnímu řízení.
A) měření rychlosti vozidel
V roce 2019 bylo při porušení rychlosti přistiženo 1692 (+ 33) řidičů vozidel. 1544
(-58) přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši 914 00,- Kč,
(+186 050,-Kč) zbývajících 148 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Úsekovým
měření rychlosti bylo zjištěno 2 040 přestupků. Všechny tyto přestupky byly oznámeny
správnímu orgánu.

B) odtahy vozidel
V průběhu roku 2019 bylo strážníky nařízeno celkem 114 odtahů, z toho bylo 110
odtahů dokončeno, 4 odtahy byly nedokončené (v průběhu nakládání vozidla odtahovou
službou se řidič dostavil) 98 přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši
39 400,- Kč. Pro odtahy stále platí, že MpP toto oprávnění využívá jen v mimořádných
případech a nejčastěji na žádost občanů.

2.3.2. Oddělení jízdní policie
Již čtvrtým rokem je oddělení jízdní policie přemístěno do areálu dostihového závodiště,
ale stále se ještě nepodařilo dobudovat zázemí pro jezdce.
Akce, kterých se oddělení jízdní policie zúčastnilo:
Dny nemocnice
dostihy na závodišti
Apetit festival
jezdecký den ve Slatiňanech
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Koně v akci na závodišti
Velká pardubická
Retro městečko
akce HZS u Globusu
Polabinská pouť
lampionový průvod
Dny medu
Svatý Martin

2.3.3. Oddělení psovodů
Obecné informace
Ve srovnání s předchozím rokem došlo přibližně k čtvrtinovému nárůstu událostí
souvisejících se zvířaty. Celkovým počtem 1072 událostí jsme se dostali přibližně na stejný
počet jako v roce 2017, který však byl rokem takzvané ptačí chřipky. Značným problémem je
umisťování psů do městského útulku, který spravuje soukromá osoba a nezajišťuje
24hodinový provoz. Zde je nutno zdůraznit značné riziko možného problému, kdy zvíře
umístěné do útulku strážníkem, není předáno konkrétní osobě, která by za něj převzala plnou
odpovědnost. Stejně tak velkým problémem je absence lékařské služby v nočních hodinách
na veterinární klinice, což zejména u zraněných zvířat způsobuje značné komplikace a hrozící
zbytečný úhyn. Tuto záležitost je nezbytně nutné v co nejkratší době vyřešit.
V současné době má městská policie 3 služební psy plemene rotvajler ve stáří 9, 8 a 5
let a jednoho psa plemene Německý ovčák ve věku 10 let. Všichni psi mají platné
výkonnostní zkoušky. U služebního psa Sorbona je vzhledem k věku patrná rozsáhlá artróza
kloubů.

2.3.4. Skupina speciálního výcviku
Skupina speciálního výcviku se jako každý rok při zajišťování veřejného pořádku
v rámci působnosti statutárního města Pardubice účastní ve spolupráci s PČR všech
rizikových akcí. Týká se utkání extraligy ledního hokeje, bezpečnostních opatření při
fotbalových utkáních, dohledu nad veřejným pořádkem při průjezdu fanoušků na vlakovém
nádraží ČD. V roce 2019 proběhlo celkem 8 výcviků skupiny speciálního výcviku.

2.3.5. Oddělení preventivní a informační služby
Ani zde se situace podstatně nezměnila. Prevence kriminality je prováděna
v ustáleném rozsahu a intenzitě jako v předchozích letech. Kapacitu objemu práce již nelze
zvyšovat. Nadále se městská policie podílí na zvyšování právního vědomí dětí, mládeže
a seniorů formou besed a přednášek. Jsou pořádána školení v oblasti dopravní výchovy
na Dětském dopravním hřišti v lesoparku na Dukle.
Besedy pořádané oddělením:
19 x ZŠ
107 besed pro
12 x MŠ
18 besed pro
13 x SŠ a SOU
63 besed pro

1237 žáků
561 předškoláků
1360 studentů
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• Besedy na téma trestná činnost páchaná na dětech pro 6. roč. základních škol 40 besed
pro 600 dětí.
• Besedy na téma drogové závislosti pro 9 roč. základních škol 39 besed 530 dětí.
• Prázdninová aktivita na příměstských táborech v rámci Dětského dopravního hřiště 9
příměstských táborů.

Dopravní hřiště
Teorie dopravní výchovy
186 hodin
Praktická výuka dopravní výchovy 605 hodin

1398 žáků
3003 žáků

Do oddělení preventivní a informační služby organizačně spadá též asistentka
prevence kriminality, která má sídlo na Husově ulici v domě č.p. 1116–1119. Její činnost
je pro městskou policii jen těžko ocenitelná.
Asistentka se věnuje nejen romské komunitě ve výše uvedené lokalitě, ale i ostatní
Romům v Pardubicích. Dále se zaměřuje na osoby bez domova, jejichž počet meziročně
narůstá o cca 40. Počet těchto osob je v současné době 420-450. Dále spolupracuje se státními
orgány a organizacemi jako např. OSPOD, PČR, OMI, SKP centrem.
3. Řešení přestupků
Za rok 2019 odhalili strážníci celkem 38 976 (+7047) přestupků. Činnost je rozdělena
mezi tři základní okruhy, kterým se v oblasti represe strážníci věnují. Jde o oblast veřejného
pořádku, dopravy a úsekového měření rychlosti a ostatní.
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3.1. Veřejný pořádek
Na úseku veřejného pořádku bylo v roce 2019 strážníky odhaleno celkem 3 650
(-192) přestupků. Za 2676 (+ 454) přestupků byla pachatelům uložena bloková pokuta
v celkové výši 2 061 300,- Kč (+ 546 100,- Kč). 279 přestupků bylo předáno ke správnímu
řízení, 208 přestupků bylo řešeno domluvou.
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3.2. Doprava
V oblasti dopravy bylo za hodnocené období odhaleno celkem 33 239 (+ 10 871)
přestupků. Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
výrazně přesahují počet řešených přestupků v oblasti veřejného pořádku. Na celkovém
objemu počtu řešených přestupků se podílely 77 procenty. Za 21 760 přestupků byla
pachatelům uložena bloková pokuta v celkové výši 5 766 400,- Kč. 8 073 přestupků bylo
předáno ke správnímu řízení, 2 769 přestupků bylo řešeno domluvou.

3.3. Úsekové měření rychlosti
Při úsekovém měření rychlosti bylo zjištěno 2 040 přestupků, které byly předány
k dořešení správnímu orgánu.

3.4. Sankce
Strážníci městské policie uložili v blokovém řízení za rok 2019 v rámci řešení
přestupků celkem 24 435 (+6 438) blokových pokut v souhrnné výši 7 838 200,- Kč. (+
2 254 350,- Kč)

Z celkového počtu pokut uložených v blokovém řízení se jednalo o 21 787 blokových
pokut na místě zaplacených a ve 2 649 případech šlo o blokové pokuty na místě nezaplacené
a ve 2 977 případech byl přestupek řešen domluvou. Za hodnocené období bylo správním
orgánům oznámeno celkem 10 396 přestupků.
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4. Prezentace městské policie - webové stránky
Webové stránky jsou stále nastaveny tak, aby byly jednoduché, srozumitelné a aby se
v nich mohli lehce orientovat i občané, kteří zvládají pouze základy obsluhy počítačové
techniky. Velmi oblíbenými jsou sekce rychlý dotaz, kde občanům garantujeme v pracovní
dny odpověď do 24 hodin, dále kde dnes měříme, odchycená zvířata a ztráty a nálezy.
Součástí stránek jsou i velmi navštěvované sociální sítě Facebook a Twitter, na kterých se
MĚSTSKÁ POLICIE také prezentuje. U většiny obsahu webových stránek jsme v ČR
unikátní. Asi i proto se tyto stránky setkaly s daleko větším ohlasem u občanů, než jsme sami
předpokládali (viz příloha č. 1 - Analýza webových stránek za rok 2019 + Facebook + Rychlý
dotaz). To má na svědomí i nová strategie MP, kde oddělení PIS posílil pan Bc. Jiří Sejkora
z Pardubického deníku.
.

5. Kontrolní činnost
Každoročně jsou prováděny kontroly činnosti strážníků ze strany vedení městské
policie. Hlavní odpovědnost ale byla převedena na jednotlivé velitele oddělení.
Některé kontroly byly prováděny pravidelně v rámci běžné pracovní činnosti, jiné namátkově
v rámci mimořádné kontrolní činnosti v denní i noční době a ve dnech pracovního klidu.
Během kontrol byly zjištěny nedostatky v oblasti porušení pracovního řádu a nekvalitní
zpracování služební dokumentace.
Druhy a počty postihů a ocenění strážníků v roce 2019
Postihy
0
ústní výtka ředitele
jiné opatření (dočasné převedení na jinou práci – trestní stíhání)
0
písemné upozornění (pro porušení pracovních povinností)
1
_____________________________________________________________
1
celkem uloženo postihů
Stížnosti, žádosti a podněty občanů
stížnosti na jednání, chování, oprávněnost zákroku strážníků

10

z toho

písemné poděkování od občanů

38 (+5)

4

oprávněná

Ocenění
Písemné poděkování ředitele MP
příkladný výkon služby
ocenění za záchranu života
Poděkování ředitele MP civilním osobám za příkladné chování
dospělá..

38
2
0
6

(+13)
strážníků
strážníků
2x ZŠ, 1x SŠ a 3 x
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6. Technické zabezpečení
Vozový park
V průběhu roku bylo zakoupeno jedno vozidlo (1 x Škoda Fabia kombi).

7. Přehled hospodaření
Městská policie hospodařila v roce 2019 následujícím způsobem:
Rozpočet na rok 2019
Provoz MP vč. DDH
10 457 712,00
Stavební investice
120 800,00
Strojní investice
554 500,00
Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)
52 770 600,00
Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)
17 877 200,00
Náhrada za DNP vyplácené zaměstnavatelem
330 000,00
Digitalizace kamerového systému
2 652 600,00
Provoz MKS
190 000,00
Rozšiřování KS
1 588 000
Náklady soudních řízení
50 000
Sociální fond
3 427 496,80
Digitalizace KS - pozastávka
2 067 000
Rekonstrukce služebny Chrudimská
179 200,00
Optika Chrudimská
30 000,00
Prevence kriminality
100 000,00
Celkem
92 395 108,80

Skutečné čerpání
9 635 826,21
120 758,00
547 249,01
52 756 406,00
17 824 972,00
308 199,00
2 652 509,00
50 746,70
1 579 989,00
0,00
2 978 522
2 066 614,27
144 776,50
29 559,00
99 721,83
90 795 848,52

Ze schváleného rozpočtu na provoz nebylo vyčerpáno 1 062 062,48 Kč. Mzdové
prostředky a prostředky na sociální a zdravotní pojištění nebyly vyčerpány v celkové částce
Kč 88 223,00 Kč. Zůstatek sociálního fondu, který se převádí do roku 2020 představuje
částku 448 974,80 Kč. Zůstatek provozních prostředků představuje částku 821 885,79 Kč.

8. Veřejnoprávní smlouvy
Městská policie nadále provozuje veřejnoprávní smlouvy v obcích Holice a Horní
Jelení v časovém rozsahu 8x za měsíc. V obcích Staré Hradiště a Srch je prováděn pouze
odchyt toulavých zvířat v případě potřeby na vyžádání. V obcích Srnojedy, Mikulovice a
Ostřešany je prováděna služba na vyžádání převážně 1x za měsíc.
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PŘ 251 - majetek (§ 8)

PŘ - Zákon č. 65
(tabákový zázkon)

PAZS

37
23
9
8
5
8

12

25

68

90

1
16

113

46

16

BGR
MNG

32
22
5
4
4
1

PŘ 251 - veř. pořádek
(§ 5)

POL

12
6
2
2
2
1

PŘ 251 - SS / ÚS (§ 4)

UKR

6
1
1
4

15
14
2
4
3
8

TČ
ROU

4
8
2

50
20
16
12
11
4

6
6
2
1

SVK

PŘ 251 - občanské (§ 7)

9. Podíl cizinců na zásazích strážníků.

2

JINÉ
vykázání
osoby z
přepravy,
dopr. př. s
alkoholem,
součinnost
zdravotnictví,
černý pasažér

BLR

náměstí Jana Pernera
TČ
PŘ

21
2339

osoba v pátrání

21

součinnost DPMP

66

injekční stříkačky

18

nálezy
zraněná osoba
závady
žádost / součinnost (občan, jiná org.)
zvíře
dopravní nehoda

11
13
18
126
4
3

CELKEM

2640 (+896)

CELKEM

162
100
39
35
27
23
0
386
(+152)
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Závěr
Na závěr je nutno podotknout, že se značně zvýšil zájem o práci u MP. Přitom MP
Pardubice do svých řad neláká nové uchazeče náborovým příspěvkem nebo snížením
náročnostmi při přijímacím řízení. Pravdou je, že se MP Pardubice částečně přiblížila
ostatním složkám IZS, i když je rozdíl při nástupu stále o cca 5 000,- Kč nižší. Důležitým
faktorem také je to, že k MP na oddělení PIS nastoupil nový strážník, a to Bc. Jiří Sejkora
z Pardubického deníku. Společně s Bc. Lucií Klementovou dali dohromady velmi funkční
tým, který se významnou měrou na sociálních sítích podílí na zlepšování podvědomí občanů
a práci MP. Stále se snažíme našim zaměstnancům poskytnout určitou kompenzaci v podobě
dalšího navýšení zaměstnaneckých benefitů prostřednictvím uzavřené kolektivní smlouvy,
jejímž úkolem je podílet se na stabilizaci počtu zaměstnanců městské policie.
Stále je potěšující zprávou to, že se na městskou policii obrací s důvěrou o pomoc čím
dál více občanů. V roce 2019 to byl nárůst o 291 událostí. Zde se nejedná o oznámení,
ale skutečně o radu a pomoc. Z tohoto čísla je patrné, že Městská policie Pardubice je
nezastupitelnou součástí v bezpečnostním systému při ochraně veřejného pořádku na území
statutárního města Pardubice. Snažíme se a vždy se budeme snažit mít na paměti být tu pro
slušné občany a na druhou stranu se co nejvíce postarat o klid a pořádek v ulicích města.

Příloha č. 1

Analýza sociálních sítí za rok 2019
FACEBOOK
-

FB: počet sledujících 8 334 a FB líbí se: 7 729
 V porovnání s jinými MP – 1. PHA, 2. Brno, 3. Nový Jičín, 4. – my - ale v porovnání s NJ –
máme více interakcí i příspěvků = rosteme; 5. Ostrava
 Největší dosah v současné době Nguen 285 tisíc
 Hokej Brno 47 021
 Zhlédnutí videí za rok 2019 – 475 tisíc:
 Nej videa: Chlapec sražený trolejbusem: 201 tisíc zhlédnutí, Děti v přívěsu: 73, 4 tisíc,
Pospíchal v akci: 54 tisíc

Fanoušci

Aktivní fanoušci

Fanoušci v rámci zemí a krajů

INSTAGRAM
- zřízen v prosinci 2019 – během 5ti týdnů: 695 sledujících;
- Na IG prezentace MP pouze formou fotek;
TWITTER
- 2 328 sledujících (MP Pha 3193 sledujících – mají jich nejvíc);
- Funguje jinak než FB z důvodu jiných okruhů uživatelů, rychlé a stručné sdělování informací;
- Přes 60 aktivních novinářských účtů;

WEB
V průměru za rok 2019 máme 3,3 tisíc uživatelů měsíčně, z toho denně 117 uživatelů.
Sledují nás: ČR, USA, Slovensko, Německo, Ukrajina a 1 uživatel na Filipínách a v Arabských
Emirátech: více zde: https://analytics.google.com/analytics/web/#/report/visitorsgeo/a2495562w27732954p26464058/

Analytická data za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Návštěvy webu podle zařízení

Nejvíce navštěvované stránky

Rychlý dotaz.
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12
19
22
35
20
22
30
19
14
12
16
20

