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1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití 

Městské policie Děčín 

Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, přičemž její činnost se řídí 

zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Na základě tohoto zákona MP 

Děčín plní především úkoly na úseku veřejného pořádku, dohlíží na dodržování 

vyhlášek města a rovněž se podílí na dohledu nad dodržováním zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

Základní výslednost MP Děčín je uvedena v číslech ve statistické tabulce 

„Výslednost MP Děčín za rok 2013“, která je přiložena k této zprávě. 

Z výslednosti vyplývá pokles počtu přestupků řešených Městskou policií Děčín. 

Strážníci v roce 2013 vyřešili celkem 8362 přestupků, v porovnání s rokem 

předchozím se jedná o pokles o 2425 případů. Na výslednosti se stále odráží 

personální nenaplnění, stav strážníků je v současné době o osm lidí nižší oproti 

plnému stavu a strážníci, kteří rozvázali pracovní poměr, nebyli dosud nahrazeni. 

Dalším faktorem, který statistiku ovlivňuje, je intenzivní zaměření na hlídkovou 

službu v sociálně vyloučených lokalitách. Hlídková služba plní zejména preventivní 

roli a počet řešených přestupků, ale i přestupků oznámených, logicky klesá. Nutno je 

rovněž zmínit statistiku činnosti a výsledků asistentů prevence kriminality, kteří řadu 

protiprávních jednání vyřeší bez nutnosti represivního zásahu strážníků pouze 

z pozice jejich občanské autority, přičemž díky jejich činnosti došlo v některých 

lokalitách ke znatelnému poklesu protiprávních jednání. I v roce 2013 pokračoval 

trend, kdy strážníci Městské policie Děčín, v porovnání s velikostí srovnatelnými 

městy, ukládali jedny z nejnižších průměrných pokut a řešili podstatnou část 

přestupků domluvou. I to potvrzuje zdůraznění preventivní role strážníků v systému 

bezpečnosti města a primárně službu pro občany. 

Na vysoké úrovni z celkového počtu řešených přestupků jsou záležitosti řešené 

domluvou. V roce 2013 strážníci vyřešili tímto způsobem celkem 2003 přestupků. To 

lze považovat za významný protiargument proti nařčení, že prioritním cílem 

strážníků je plnění městského rozpočtu, která se občas v médiích objevují.  

Zhruba polovinu celkového počtu řešených přestupků tvoří, stejně jako v předešlém 

roce, přestupky proti bezpečnosti silničního provozu, což vyplývá z faktu, že na 
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území města je nejvíce přestupků pácháno právě na úseku dopravy. V této souvislosti 

je nutné zmínit, že měření rychlosti resp. překročení nejvyšší povolené rychlosti tvoří 

jen minimum řešených přestupků. V roce 2013strážníci za celý rok řešili v této 

oblasti pouze 98 přestupků. 

V roce 2013 řešila městská policie celkem 3339 přestupků proti veřejnému pořádku, 

proti pořádku v územní samosprávě a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi. Meziročně počet těchto přestupků, řešených MP, klesl o 1169 

skutků. V oblasti občanského soužití řešila městská policie celkem 478 přestupků, 

což je téměř totožný stav v porovnání s rokem 2012. 

V porovnání s rokem 2012 narostl poměrně významně počet řešených přestupků 

proti majetku, kterých strážníci řešili celkem 276, meziročně jde o zvýšení o 72 

případů. Zvýšení lze přisuzovat jednak vyšší fluktuaci obyvatel v některých 

lokalitách, částečně novoroční amnestii v roce 2012, ale i zhoršující se ekonomické 

situaci obyvatel a prohlubující se závislosti na sociální pomoci státu, která je 

nastavena zcela nemotivačně.  

Co se týče počtu řešených událostí a nařízených kontrol, celkový počet dosáhl v roce 

2013 čísla 10935, což je meziroční pokles o 386 událostí (jde zejména o výjezdy na 

základě oznámení občanů, zadržení pachatelů trestné činnosti, realizovaných 

preventivních kontrol apod.).  

 

2. Projekt Asistent prevence kriminality 

V průběhu roku 2013 pokračoval projekt Asistent prevence kriminality. Projekt, 

který začal v roce 2009 jako dobrovolnická činnost, je v současné době financován 

z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva vnitra ČR. Město Děčín mj. 

za realizaci projetu Asistent prevence kriminality získalo v roce 2012 Národní cenu 

prevence kriminality. 

V rámci projektu je zaměstnáno v deseti lokalitách ČR celkem 50 asistentů a to na 

dva roky. V Děčíně působí z tohoto počtu deset asistentů. Jejich činnost je řízena 

operační službou a určeným strážníkem – mentorem, který jejich práci pravidelně 

vyhodnocuje a zpracovává podrobné zprávy a výkazy pro Ministerstvo vnitra ČR. 

Mentor je zároveň velitelem okrsku Děčín XXXII, kde asistenti v převážné míře 
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působí. Projekt financovaný z prostředků ESF bude v letošním roce ukončen. 

Městská policie bude v jeho realizaci dále pokračovat v rámci dotačního programu 

Ministerstva vnitra ČR. 

 

3. Struktura Městské policie Děčín a počty zaměstnanců 

Počet zaměstnanců MP Děčín k 01. 01. 2014: 

ředitel MP Děčín - 1 

zástupce ředitele MP Děčín - 2 

strážník dozorčí služby - operační - 4 

strážník - preventista - 2 

asistent prevence kriminality - 12 (10 plně dotováno z projektu ESF, 2 z ÚP) 

strážník - 36 

obsluha kamerového systému - 4  

technickohospodářský úsek – 1 

Na přímém výkonu služby se účastní 57 zaměstnanců vč. asistentů prevence. 

V průběhu roku požádal o rozvázání pracovního poměru z osobních, profesních či 

jiných důvodů 1 strážník. 
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4. Služebny Městské policie Děčín 

Městská policie Děčín má své sídlo v Děčíně 4, ulice Na Valech 156/6. Zde je 

stanoviště operační služby, odkud jsou řízeny všechny hlídky, dále pracoviště 

obsluhy kamerového systému s veškerou technikou, kanceláře vedení MP a 

kompletní zázemí pro strážníky (šatny, sociální zařízení, sklad výstroje, trezor zbraní 

a střeliva…). 

Služebny v Děčíně 9 – Bynov a v Děčíně 32 – Boletice nad Labem, slouží pouze 

jako odpočinkové a sociální zázemí pro strážníky, kteří vykonávají pochůzkovou 

službu v těchto okrscích. Okrsek v Děčíně 32 je většinou nepřetržitě obsazen 

strážníky, výjimkou jsou mimořádné události, kdy je potřeba posílit službu 

v centrálních částech města. Okrsek v Děčíně 9 je obsazován podle momentálních 

personálních možností a podle potřeb dané městské čtvrti. Významnou pomocí je 

v Děčíně IX kamerový systém vybudovaný v letech 2012 a 2013. 

Vlastní zázemí mají k dispozici asistenti prevence kriminality, kteří využívají 

místnost se sociálním zařízením v prostorách základní školy v Děčíně 32. Prostory 

jsou jim na základě dohody s vedením školy k dispozici zdarma.  

 

5. Kamerový systém 

Kamerový systém pomáhá kontrolovat velká prostranství města z hlediska 

bezpečnosti a pořádku. V nikoli nepatrné míře pomáhá v dosahování dobrých 

výsledků téměř ve všech oblastech bezpečnosti ve městě. Jeho výslednost se neustále 

zvyšuje, což je vidět zejména na počtu zákroků strážníků, které jsou provedeny na 

základě jeho poznatků. Nezanedbatelným přínosem je kamerový systém i v oblasti 

prevence. Díky odhalením kamerového systému se v mnoha případech předešlo 

spáchání různých trestných činů, či přestupků. V průběhu roku 2013 byl kamerový 

systém rozšířen o jeden kamerový bod, který je umístěn na střeše panelového domu 

v ulici Teplická v Děčíně IX. Kamerový bod byl pořízen i díky dotaci Ministerstva 

vnitra ČR, kterou se městu podařilo získat. 

Stále častěji se začíná projevovat zastarávání kamerových bodů, z nichž některé jsou 

v provozu již více než deset let. MP musí vynakládat častěji vyšší částky za opravy. 

Nutná je investice do modernizace několika kamerových bodů a to v horizontu max. 
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jednoho až dvou let jelikož na stávající modely se již nevyrábí náhradní díly. 

V závěru roku 2013 byla provedena generální rekonstrukce 2 kamerových bodů 

v Děčíně IV. Šlo o kamerové body, které vykazovaly příliš častou poruchovost a 

jejich opravy se postupně prodražovaly. Nutná bude i kompletní rekonstrukce 

záznamového zařízení, kdy zejména diskové pole po mnoha letech nepřetržitého 

provozu vykazuje vysokou poruchovost a záznam z kamer se tak stává nesplehlivým. 

 

6. Mobilní kamery Městské policie 

Plánem pro rok 2013 bylo postupné rozšíření počtu minikamer tak, aby minikamery 

byly využívány každou hlídkou. Městská policie v průběhu roku testovala několik 

typů kamer a diktafonů, žádný z modelů ale nárokům a potřebám MP nevyhovoval. 

Plán vybavit všechny hlídky mobilními kamerami se přesouvá i do následujícího 

období.  

 

7. Vozidla užívaná Městskou policií Děčín 

Městská policie Děčín má v současné době k dispozici šest služebních vozidel. Jedná 

se o dva vozy Škoda Octavia a čtyři vozy Škoda Roomster. Do budoucna je třeba 

počítat, s ohledem na potřebu udržet vozový park na odpovídající úrovni, s obměnou 

jednoho vozidla ročně. 

 

8. Vybavenost strážníků Městské policie Děčín – výstroj 

Výstroj, která je strážníkům přidělována, je vyhovující a v dostatečném množství pro 

letní i zimní období. Stejnokroje používané Městskou policií Děčín jsou v souladu 

s požadavky prováděcí vyhlášky zákona o obecní policii. 

 

9. Vybavenost strážníků Městské policie Děčín – výzbroj 

MP Děčín disponuje dostatečným počtem zbraní pro výkon služby. Každý strážník 

má přidělenou zbraň, za kterou je osobně zodpovědný. Údržbu výzbroje a její správu 

zajišťuje určený strážník - zbrojíř. V roce 2013 se uskutečnila výměna zbraní 
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strážníků. Původní zbraně používala městská policie více než deset let. Na základě 

výběrového řízení byla jako dodavatel vybrána Česká zbrojovka, která dodala nové 

zbraně CZ 75D Compact.  

 

10. Spojovací prostředky (RDST) užívané MP Děčín 

Městská policie Děčín používá RDST značky Motorola. Radiovou síť MP Děčín 

spravuje, na základě uzavřené smlouvy, firma Jaroslav Janda Praha (po předchozím 

schválení Radou města). V průběhu roku 2008 došlo k výrazné modernizaci systému 

přenosu hlasu z analogového na digitální, který umožňuje mnohem kvalitnější 

spojení s hlídkami v terénu. Kvalita hlasového přenosu nekolísá v závislosti na 

vzdálenosti, což poskytuje větší komfort při řešení událostí jak dozorčí službě, tak i 

samotným strážníkům v terénu. Výraznou výhodou je možnost zpětného odposlechu, 

který je spouštěn v případě krizové situace, kdy hlídka provádí zákrok a nemůže 

zajišťovat spojení s centrálou. Dozorčí služba tak díky přenosu hlasu získá alespoň 

základní přehled o situaci a může v případě potřeby vyslat na místo události posily 

nebo uvědomit Policii ČR. 

 

11. Systém GPS 

Městská policie Děčín využívá již čtyři roky systém GPS, který je provozován 

společností KOMS Mělník, která městské policii pronajímá aplikační server systému 

GPS. GPS čipy jsou součástí všech radiostanic a operační služba má tak dokonalý 

přehled o pohybu všech hlídek v terénu na území města. Případné řešení nahlášené 

události se tím stává rychlejším a efektivnějším vzhledem k tomu, že operační služba 

ihned vysílá na místo nejbližší hlídku a dojezdová doba k nahlášené události se 

výrazně zkracuje. Data ze systému GPS jsou archivována a slouží i v případě sporu 

týkajícího se práce strážníků. GPS je určitou garancí, že strážníci se pohybují 

v místech, která jsou jim určena a službu vykonávají svědomitě. Není možné, aby se 

strážníci nacházeli jinde, než je jim určeno nebo jinde, než sami uvádějí. 
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12. Pult centrální ochrany (PCO) umístěný na služebně Městské 

policie Děčín 

V prostorách Městské policie Děčín je provozován, na základě nájemní smlouvy, 

pult centrální ochrany, jehož vlastníkem je 1. Severočeské družstvo zdravotně 

postižených. S ohledem na připravovanou legislativu, která již nebude umožňovat 

připojení soukromých objektů, byl již v průběhu roku 2012 původní PCO odpojen a 

bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele nové technologie. Na nové PCO jsou 

postupně napojovány objekty v majetku města. Komerční objekty si převzala 

soukromá bezpečnostní služba.    

 

13. Hardwarové a softwarové vybavení Městské policie Děčín 

V současné době disponuje Městská policie Děčín dostatečným hardwarovým 

vybavením nezbytným pro bezproblémový provoz a plnění úkolů městské policie. 

Strážníci mají k dispozici dostatečný počet PC připojených k síti, přičemž tento počet 

odpovídá současným potřebám městské policie. Bude ovšem nutné zapracovat na 

modernizaci jednotlivých PC jelikož stávající jsou již silně opotřebené a morálně i 

technicky zastaralé. Největším problémem je čas odezev na jednotlivé úkony, což 

zbytečně prodlužuje práci strážníků na zpracování předepsané administrativy a tímto 

dochází k prodlužování času, který tráví na služebně, zatímco by mohli být v terénu. 

 

14. Systém Memphis 

Městská policie používá pro zaznamenávání událostí a přestupků databázový systém 

Memphis a to od roku 2008. Systém Memphis je využíván na pracovních počítačích 

strážníků a dozorčí služby. V průběhu roku 2012 se dodavatel systému ocitl 

v insolvenci, což komplikuje případné úpravy nebo servisní zásahy. Další vývoj 

aplikace byl zastaven a městská policie ve spolupráci s oddělením informačních 

technologií mapuje trh a hledá nového dodavatele informačního systému.  
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15. Internet 

V rámci internetových stránek Města Děčín jsou vytvořeny samostatné stránky 

Městské policie Děčín, které informují veřejnost o její struktuře, poslání a činnosti. 

Těmito stránkami je současně splněn i požadavek zákona č. 106/1999 Sb. O 

svobodném přístupu k informacím. Stránky MP Děčín, neustále aktualizované a 

doplňované jsou k dispozici na adrese http://mp.mmdecin.cz. Odkaz na tyto stránky 

je umístěn i na oficiálních stránkách magistrátu. Stránky spravuje určený strážník – 

zástupce ředitele MP. Stránky jsou rozděleny do několika kategorií, podávají 

informace o řešených událostech, výslednosti MP, prodeji parkovacích karet, 

struktuře MP, kamerovém systému, textech určených pro přednáškovou činnost na 

školách v oblasti prevence kriminality, legislativě vztahující se k práci strážníků, 

k dispozici je i fotogalerie a videogalerie s ukázkami zásahů městské policie na 

akcích pro veřejnost případně i z další činnosti. Součástí webových stránek je i 

prezentace Sportovního klubu Městské policie Děčín. V roce 2013 došlo 

k rekonstrukci webových stránek a k přechodu na nový redakční systém přičemž 

některé záležitosti spojené s touto změnou nejsou ještě zcela dokončeny.  

 

16. Fyzická a střelecká příprava strážníků MP Děčín 

Strážníci jsou pravidelně podrobováni povinnému výcviku, který je zaměřen zejména 

na taktickou dovednost při služebních zákrocích a celkovou fyzickou zdatnost. 

Vzhledem ke stoupající agresivitě pachatelů trestných činů i přestupků je i nadále 

potřeba věnovat této problematice zvýšenou pozornost, aby počet zranění strážníků 

ve službě byl co nejmenší. Od roku 2004 jsou zavedeny povinné fyzické prověrky, 

jejichž výsledek se promítá do hodnocení každého jednotlivého strážníka. K výcviku 

využívá městská policie zejména prostory Sportovního klubu Městské policie Děčín. 

Strážníci mají dále k dispozici posilovnu v Děčíně 32, kterou na základě smlouvy 

mohou využívat bez omezení.  

Střelecká příprava se uskutečňuje několikrát ročně formou povinné ostré školní 

střelby na cvičné střelnici, která je vždy zakončena přezkoušením jak ze střelby ze 

služební zbraně, tak i z dovednosti zacházení se zbraní. I střelecká dovednost je 

promítána do hodnocení strážníků.  

http://mp.mmdecin.cz/
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17. Sportovní klub Městské policie Děčín 

Sportovní klub Městské policie Děčín byl založen v roce 2006 se zaměřením na box, 

sálový fotbal a další sportovní aktivity. Cílem klubu je výchova mládeže od 8 do 18 

let. Klub ale nabízí například i možnost výcviku sebeobrany zaměstnanců magistrátu 

nebo výcviku jiných ozbrojených složek. Během dosavadního působení klubu 

dosáhli svěřenci sportovního klubu významných úspěchů jak v České republice, tak i 

v zahraničí. Mladí boxeři se mohou pochlubit mnoha tituly z českých i 

mezinárodních turnajů. V rámci České republiky patří v oblasti boxu Sportovní klub 

Městské policie Děčín k nejúspěšnějším sportovním oddílům. SKMP se v loňském 

roce stal i pořadatelem několika významných národních i mezinárodních akcí. Klub 

funguje zejména díky velké podpoře města, které poskytuje prostory i materiální a 

finanční pomoc. Díky tomu nemusí sportovci platit členské příspěvky. Činnost klubu 

se navíc jeví jako účinná forma prevence kriminality, proto se trenéři úspěšně věnují 

i práci s rizikovou mládeží. 

 

18. Vzdělávání strážníků Městské policie Děčín a jejich hodnocení 

Každý strážník, který nastoupí do pracovního poměru k MP, absolvuje povinně 

rekvalifikační kurz (policejní školu) v trvání osmi týdnů, který je zakončen 

zkouškami před komisí ministerstva vnitra. Těmito zkouškami strážník získá 

osvědčení k výkonu služby strážníka MP. Pravidelně jednou za tři roky musí být 

zkoušky opakovány, což vyplývá ze zákona. 

V průběhu roku 2013 absolvovali všichni strážníci a asistenti prevence kriminality 

školení zaměřené na komunikaci a řešení konfliktů. MP Děčín zároveň zajišťovala 

školení pro další asistenty prevence kriminality z jiných měst ČR.  

V rámci MP Děčín je zaveden systém hodnocení strážníků, na jehož základě jsou 

strážníkům upravovány pohyblivé složky mzdy (osobní hodnocení a rizikový 

příplatek), případně i platová třída a služební zařazení. S požadavky a parametry 

hodnocení jsou všichni strážníci seznámeni. Po několikaletém fungování tohoto 

systému lze konstatovat, že kvalita práce strážníků se ve všech ohledech značně 

zvýšila. Systém se skutečně ukázal jako silně motivující, kdy každý strážník může 

sám aktivně ovlivnit své finanční ohodnocení. V rámci ČR tento systém převzalo 
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několik desítek městských policií. Toto motivující opatření by i do budoucna mělo 

zaručit spravedlivé diferencované odměňování jednotlivých strážníků podle kvality a 

množství odváděné práce, schopností a dovedností. 

Od 1. 1. 2009 vstoupila v účinnost novela zákona o obecní policii, která mimo jiné 

stanovuje jako jednu ze základních podmínek výkonu práce strážníka úplné střední 

vzdělání s maturitní zkouškou s tím, že stávající zaměstnanci, kteří maturitu nemají, 

si mohou vzdělání doplnit do roku 2015. V roce 2013 dokončil středoškolské 

studium jeden strážník, další tři si vzdělání doplňují a maturitní zkoušku budou 

skládat v letošním roce.  

 

19. Spolupráce v rámci IZS 

Spolupráce v rámci IZS Děčín je zcela příkladná a bezproblémová. Městská policie 

jako další složka IZS se účastní převážné většiny zásahů IZS ale i nácviku na 

nejrůznější krizové situace. Strážníci plní celou řadu úkolů při zásazích, zejména 

zabezpečování míst zásahů. Častá je pomoc strážníků hlavně v oblasti spolupůsobení 

při řízení dopravy u mimořádných událostí, tj. dopravních nehod, havárií nebo 

poškození komunikací. Časté jsou asistence zdravotnické záchranné službě při 

převozu pacientů do nemocnice. Samozřejmá je i činnost strážníků při řešení všech 

mimořádných událostí, živelních pohrom jako jsou např. povodně apod.  

 

20. Spolupráce Městské policie Děčín s Policií ČR 

Spolupráce obou složek ve městě Děčín je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a v 

systému bezpečnosti města je naprosto nevyhnutelná. Společné hlídky jsou 

organizovány vždy podle potřeby v rámci konkrétních akcí. Velký důraz je kladen na 

spolupráci na úrovni vedení obou policií, aby bylo dosaženo co nejlepší koordinace 

jednotlivých složek při plnění společných úkolů. Případné společné hlídky jsou 

organizovány naprosto cíleně za účelem dosažení co největšího užitku tohoto 

opatření. 

Pravidelně jednou týdně probíhají porady vedení MP Děčín se složkami PČR. Tyto 

porady jsou důležitým nástrojem vzájemného informování zastoupených orgánů o 
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aktuálních akcích, činnostech, problémech a plánech kontrol. Informace o 

mimořádných událostech jsou samozřejmě předávány i operativně podle potřeby.  

Policie ČR v hojné míře využívá záznamy z kamerového systému i záznamového 

zařízení hovorů pevných linek Městské policie Děčín při objasňování trestné činnosti 

různého druhu. Mezi statutárním městem Děčín a Policií ČR je uzavřena koordinační 

smlouva, která rámcově upravuje společný postup orgánů obce a orgánů policie při 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, podíl jednotlivých orgánů na 

činnostech při porušení veřejného pořádku, podíl orgánů policie a orgánů obce při 

předcházení páchání trestné činnosti a přestupků, spolupráci v oblasti prevence 

kriminality apod.  

 

21. Pracovní úrazy v rámci Městské policie Děčín 

V roce 2013 došlo ke třem pracovním úrazům strážníků MP Děčín. K úrazům došlo 

při výkonu služby při provádění zákroků proti pachatelům trestných činů a 

přestupků. Ze strany zaměstnanců nedošlo k porušení žádných pracovněprávních 

předpisů ani taktických postupů. V jednom případě došlo k poranění jehlou od 

použité injekční stříkačky. V dalším případě se jednalo o zranění ruky po pádu, ke 

kterému došlo díky uklouznutí na kluzkém povrchu. Poslední zranění bylo 

způsobeno strážníkovi předváděnou osobou, která strážníka poškrábala, přičemž se 

jednalo o drogově závislého člověka. Ani v jednom případě nemají zranění trvalé 

následky a nevyžádaly si pracovní neschopnost. 

 

22. Informovanost občanů o činnosti Městské policie Děčín 

S redaktory několika tiskovin, rádií a televizních stanic probíhá úzká spolupráce. 

Zprávy z činnosti městské policie se objevují zejména ve Zpravodaji města Děčína, 

Děčínském deníku, deníku Právo, deníku Blesk, deníku Dnes, regionálním týdeníku 

Princip, Týdeníku 5+2 a na některých webových serverech. Zpravodajství je 

prezentováno i posluchačům několika regionálních rozhlasových stanic i divákům 

televizního zpravodajství zejména regionálním redakcím TV ale i divákům 

celoplošných TV. 
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Další možnost získání informací o MP Děčín mají občané na webových stránkách 

Městské policie Děčín, kde jsou pravidelně zveřejňovány tiskové zprávy i zprávy 

z událostí městské policie. Možností informovat se o činnosti městské policie je i 

přímý dotaz na vedení MP Děčín. 

 

23. Prevence kriminality, přednášková činnost, projekty 

Přednášková činnost, která je zaměřena na prevenci kriminality je zabezpečována 

prostřednictvím dvou určených strážníků MP Děčín. Přednášky jsou určeny žákům 

základních škol na obou stupních a studentům středních škol a učilišť. Tematický 

rozsah přednášek je velmi široký a v současné době jsou hlavní témata těchto 

přednášek vyvěšena na internetu v rámci stránek MP Děčín. Tento materiál je volně 

ke stažení na internetových stránkách Městské policie Děčín a je dále doplňován a 

dopracováván v souladu s novými poznatky a potřebami. Strážníci provedli v roce 

2013 celkem 468 přednášek na 21 školách v Děčíně i v okolních obcích a městech, 

které o spolupráci s městskou policií projevily zájem.  

V roce 2013 byly realizovány celkem dva projekty prevence kriminality, a to v rámci 

Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015. Konkrétně se jednalo o projekt 

rozšíření kamerového systému v lokalitě Děčína IX. Nový kamerový bod je umístěn 

na střeše panelového domu v ul. Teplická. V roce 2013 pokračoval projekt Romský 

mentor, v jehož rámci pracovali určení jedinci z řad Romů s odsouzenými 

k alternativním trestům a jejich cílem bylo motivovat odsouzené k tomu, aby 

podmínky trestu splnili a nenastupovali do vězení. V Děčíně lze projekt vyhodnotit 

jako mimořádně úspěšný, neboť intervence mentorů byla úspěšná z více než 

sedmdesáti procent a navázala tak na úspěch projektu v předešlém roce.  

V průběhu roku pokračoval projekt Asistent prevence kriminality, který je 

naplánován do konce prvního pololetí roku 2014. Financování v druhém pololetí 

bude zajištěno z dotace Ministerstva vnitra ČR. 

 

24. Plnění rozpočtu 

Rozpočet na rok 2013 byl čerpán v rozsahu 86% celkového objemu přidělených 
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finančních prostředků. 

Schválený provozní rozpočet činil 3.350.000,- Kč. 

 

25. Kontakty na MP Děčín 

Ředitel MP 

Mgr. Marcel Horák, DiS., MBA 

tel.: 412 593180 

mobil: 604 294 672 

e-mail: marcel.horak@mmdecin.cz 

 

Zástupce ředitele MP pro výkon služby 

Jiří Schwarz 

tel.: 412 593181 

mobil: 604 210 279 

fax: 412 593 181 

e-mail: jiri.schwarz@mmdecin.cz 

 

Zástupce ředitele MP pro administrativu a manažer prevence kriminality 

Mgr. Tomáš Pavlík, MBA 

tel.: 412 593 185 

mobil: 731 609 790 

e-mail: tomas.pavlik@mmdecin.cz 

 

Operační služba 

156 (linka tísňového volání) 

Pevné linky:   412 516 516, 412 593 183 

mailto:marcel.horak@mmdecin.cz
mailto:jiri.schwarz@mmdecin.cz
mailto:tomas.pavlik@mmdecin.cz
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Mobilní telefon: 604 294 672 

 

Sekretariát 

Kamila Salabová 

tel.: 412 593 185 

e-mail: kamila.salabova@mmdecin.cz 

 

26. Parkovací automaty 

Od roku 2006 má veškeré parkovací automaty na území města ve správě MP Děčín. 

Je zajišťován výběr hotovosti z automatů a kompletní servis. Za rok 2013 bylo 

z automatů vybráno celkem 5.226.067,- Kč včetně plateb za virtuální parkovací 

lístky. Pro porovnání – v roce 2012 dosáhla částka vybraná z automatů 5.752.506,- 

Kč. 

Náklady na servis a provoz (opravy, náhradní díly, kotouče, tiskárny atd.) činily 

celkem 234.000,- Kč. 

V průběhu roku 2013 město rozšířilo možnost mobilních plateb parkovného. Kromě 

hojně využívaných plateb prostřednictvím SMS zpráv byl zaveden systém Sejf 

určený pro tzv. chytré telefony. Platby prostřednictvím tohoto systému znamenají pro 

město poměrně zajímavou úsporu, neboť odpadají platby za příjem a odeslání SMS 

zpráv.  

V souvislosti s parkovacími automaty je třeba upozornit na nutnost postupné obměny 

parkovacích automatů. V současné době město využívá automaty typ DG, jejichž 

výroba byla již před lety ukončena a nyní končí i výroba náhradních dílů. Orientační 

cena jednoho nového parkovacího automatu včetně instalace se pohybuje kolem 

jednoho sta tisíce korun. 

 

27. Parkovací karty 

U parkovacích karet došlo v průběhu roku 2013 ke změnám v prodeji. Parkovací 

karty byly prodávány v prostorách MP. Od listopadu 2013 si řidiči parkovací karty 

mailto:kamila.salabova@mmdecin.cz
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mohou koupit na pokladnách Magistrátu města Děčín. Změna je reakcí na opakované 

podněty občanů, kteří upozorňovali na nevhodnost prodeje v sídle městské policie, 

neboť prodejní prostory nebyly k tomuto účelu vhodně uzpůsobeny. Díky přesunu 

prodeje je odbavení řidičů rychlejší a odehrává se v důstojnějších podmínkách. 

Tržby z prodeje parkovacích karet dosáhly za deset měsíců částky  1.142.200,- Kč. 

Ke změnám cen parkovacích karet během roku 2013 nedošlo. 

 

28. Hodnocení plánu MP Děčín stanoveného pro rok 2013 

1. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2012 a dále ji 

zlepšovat – splněno (i přes existenci mnoha sociálně vyloučených lokalit se 

městu Děčín díky intenzivní hlídkové službě a zaměření na prevenci podařilo 

vyhnout vlně demonstrací, které zasáhly Českou republiku v průběhu roku 

2013),  

2. více se zaměřit na problematiku veřejného pořádku a občanského soužití – 

průběžně plněno, 

3. zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městě dostupnými preventivními i 

represivními prostředky – průběžně plněno, 

4. aktualizovat plán prevence kriminality na léta 2012 – 2016 – splněno, 

5. vypracovat žádosti o dotace na projekty prevence kriminality v roce 2013 – 

splněno (2 úspěšné projekty), 

6. pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR v realizaci projektu 

Asistent prevence kriminality – splněno, 

7. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků – průběžně plněno, 

8. rozvíjet preventivní činnosti MP Děčín s důrazem zejména na střední a 

učňovské školy – splněno (přednáškami MP pokrývá většinu škol na území 

města), 

9. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z 

příslušných novel zákonů – průběžně plněno, 

10. vyřešit situaci se systémem Memphis, případně najít jiný vhodný nástroj 
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k zaznamenávání přestupků a událostí – nesplněno (hledá se nový dodavatel 

systému), 

11. rozvíjet činnost Sportovního klubu Městské policie Děčín – splněno, 

12. provést výměnu služebních zbraní – splněno, 

13. otestovat a případně nasadit do rizikových lokalit fotopasti – splněno částečně 

(fotopast byla otestována, nikoli s valným úspěchem), 

14. ve spolupráci s PČR zahájit přípravné práce na projektu zaměřeném na 

bezpečnost seniorů – splněno, 

15. ve spolupráci s OSPOD a krajským úřadem zahájit přípravné práce na 

projektu výslechové místnosti – splněno (přípravné práce budou pokračovat i 

v roce 2014, místnost by měla být v provozu v roce 2015), 

16. pokračovat v modernizaci městského kamerového dohlížecího systému – 

splněno (zmodernizovány 2 kamerové body). 

 

29. Plán MP Děčín pro další období 

1. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2013 a dále ji 

zlepšovat,  

2. pokračovat v zaměření na problematiku veřejného pořádku a občanského 

soužití, 

3. zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městě dostupnými preventivními i 

represivními prostředky – trvalé opatření, 

4. aktualizovat plán prevence kriminality na léta 2012 – 2016, 

5. vypracovat žádosti o dotace na projekty prevence kriminality v roce 2013, 

6. pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR v realizaci projektu 

Asistent prevence kriminality a najít nové zdroje financování, 

7. dále zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků, 

8. udržet preventivní přednáškovou činnosti MP Děčín minimálně na stávající 

úrovni, 
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9. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z 

příslušných novel zákonů, 

10. vyřešit situaci se systémem Memphis, případně najít jiný vhodný nástroj 

k zaznamenávání přestupků a událostí, 

11. dále rozvíjet činnost Sportovního klubu Městské policie Děčín, 

12. dokončit přípravné práce projektu výslechové místnosti a připravit žádost o 

dotaci ve spolupráci s Min. vnitra ČR, 

13. pokračovat v modernizaci městského kamerového dohlížecího systému, 

14. zahájit postupnou výměnu parkovacích automatů. 

 

 

30. Stručný přehled (shrnutí) činností Městské policie Děčín 

Dohled nad veřejným pořádkem: 

- dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, v případě narušení se 

realizují opatření k jeho nápravě, 

- dohled při konání sportovních akcí v Děčíně (basketbalová hala, zimní stadion, 

plavecký areál, atd.), 

- dohled nad veřejným pořádkem v době pořádání společenských a kulturních akcí, 

- kontroly restauračních zařízení se zaměřením na problematiku podávání alkoholu 

mládeži,   

- kontroly dodržování zákazu vstupu do heren pro osoby mladší osmnácti let, 

- dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města, 

- vyhledávání černých skládek, jejich dokumentace, pátrání po původcích, 

- vyhledávání závad na komunikacích, jejich dokumentace, 

- odchyt a převozy toulavých zvířat, 

- vyhledávání vraků motorových vozidel včetně dokumentování, 

- provoz a obsluha kamerového systému,  
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- předávání zjištěných závad a problémů příslušným odborům magistrátu, dalším 

orgánům a institucím včetně zpracování dokumentace. 

 

Ochrana majetku: 

- boj proti majetkové kriminalitě, zejména proti krádežím různého druhu, 

- kontroly zaměřené na prevenci vloupání do motorových vozidel po celém území 

města, 

- kontroly zaměřené na prevenci krádeží motorových vozidel, 

- ochrana osob, 

- preventivní kontroly objektů v majetku města, komerčních i soukromých, 

 - provoz a obsluha kamerového systému.  

 

Doprava: 

- dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, 

- usměrňování dopravy v případě aktuální potřeby, 

- kontroly dodržování stanoveného dopravního značení, 

- měření rychlosti, 

- dohled nad placením poplatků za parkovné, 

- provoz a obsluha kamerového systému.  

 

Prevence kriminality: 

- zpracovávání každoročního programu prevence kriminality v rámci Strategie 

prevence kriminality vyhlašované Ministerstvem vnitra ČR, 

- realizace projektů situační i sociální prevence, 

- spolupráce při zajištění chodu Sportovního klubu Městské policie Děčín, 

- přednášková činnost realizovaná zejména na středních školách v Děčíně, ale i v 
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jiných městech, domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních, 

- informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností formou 

pravidelného zveřejňování tiskových zpráv o činnosti MP v místních i celostátních 

médiích a v rámci preventivních informačních kampaní, 

- koordinace práce komise prevence kriminality, 

- spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. 

 

Asistence: 

- předvádění osob podezřelých ze spáchání přestupku příslušným správním orgánům, 

- asistence při převozu peněz z různých institucí zřizovaných městem do bank a z 

bank, 

- doručování písemností pro magistrát, okresní soud a další orgány státní správy a 

místní samosprávy, 

- asistence Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a Záchranné službě v případě 

nenadálých i plánovaných událostí a akcí, 

- asistence odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

Výjezdy na žádost občanů: 

- zákroky a úkony směřující k napravení nejrůznějšího protiprávního stavu, 

- řešení mezilidských sporů na úrovni občanského soužití, 

- asistence občanům při řešení jejich složitých životních situací. 

 

Parkovací automaty: 

- výběr hotovostí z parkovacích automatů, třídění a počítání peněz a jejich odvod do 

banky, 

- správa parkovacích automatů, jejich údržba a opravy. 
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Pult centralizované ochrany: 

- obsluha systému, 

- výjezdy k narušeným objektům, 

- dohled nad objekty. 
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31. Statistika řešených přestupků 

V roce 2013 řešila Městská policie Děčín celkem 8362 přestupků. V blokovém řízení 

bylo v průběhu roku uloženo 5128 pokut v celkové výši 1.563.200,- Kč. Pro srovnání 

– v roce 2012 řešila městská policie v blokovém řízení celkem 6564 přestupků a 

uložila pokuty v  celkové výši 1.799.800,- Kč. 

Tabulka výslednosti Městské policie Děčín za období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 

2013.  

Přestupky a události 

 
2013 Porovnání s 2012 

Domluva 2003 -1226 

Pokuta 3241 -985 

Pokuta na místě nezapl. 1887 -451 

Předáno 1231 +237 

Celkem 8362 -2425 

+ + 
 

Událostí a kontrol 10935 -386 

 

Pokuty 

 
2013 Porovnání s 2012 

Pokuty 757.300,- Kč -165.400,- Kč 

BPMN 805.900,- Kč -71.200,- Kč 

Celkem 1.563.200,- Kč -236.600,- Kč 

 

Typy přestupků 

Typ přestupku 2013 Porovnání s 2012 

Doprava 4269 -1329 

Veřejný pořádek, alkohol, 

vyhlášky a nařízení 
3339 -1169 

Občanské soužití 478 -1 

Majetek 276 +72 

 


