
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA ZALOŽENÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

 

 

Předpokládané minimální materiální zabezpečení 

 

a) kancelářské prostory, sociální zařízení včetně sprch, šatna + vybavení nábytkem 

(náklady dle situace a možností) 

 

b) zřízení pevné telefonní linky, mobilní telefon, počítač vč. internetového připojení, 

tiskárna (náklady dle situace na trhu a volby operátora) 

 

c) vysílačky (cca 25.000,- Kč/ks) včetně zřízení oprávnění (cca 20.000,- Kč jednorázově 

+ cca 3.000,- Kč ročně za používání frekvence) 

 

d) zbraně (zbraň ks cca 20.000,- Kč, zbrojní licence cca 1.000,- Kč), povinný trezor 

k uložení zbraní (cca 30.000,- Kč), průběžně náboje (dle druhu zbraně) 

 

e) další vybavení (pouta, obušek, alkoholtester, čtečka čipů….) 

 

f) osobní automobil vč. úpravy pro MP (cca 400 000,- např. Dacia Duster) 

 

g) formuláře, pokutové bloky (k zakoupení na krajském úřadě), fotoaparát, kancelářské 

potřeby atd. 

 

Náklady na strážníka 

 

a) uniforma + další oděvní výstroj (cca 20.000,- Kč) 

 

 

b) povinné proškolení a zkoušky (10týdenní kurs se závěrečnými zkouškami – cca 

25.000,- Kč), každé 3 roky povinné přezkoušení (cca 6.000,- Kč) 

 

c) mzda + odvody (min. 360.000,- Kč ročně) 

 

 

 

Toto je hrubý odhad, část podkladů poskytl JUDr. Jaroslav Čurda, zastupitel obce 

Hlavenec, který mi byl na základě jeho zkušeností doporučen na semináři o 

meziobecní spolupráci dne 15. 9. V Brandýse nad Labem. 

 

V prvním roce je nutno počítat s počátečními náklady na zřízení MP. V dalších letech 

jsou průměrné náklady na jednoho strážníka  cca 700.000,- Kč. 

 

Odkaz na některé statistické údaje o činnosti obecních policií: 

file:///X:/Downloads/komentovan%C3%A9_vybran%C3%A9_statistick%C3%A9_%

C3%BAdaje_obecn%C3%AD_policie_2012.pdf 

 

 

 

 

../Downloads/komentovanÃ©_vybranÃ©_statistickÃ©_Ãºdaje_obecnÃ_policie_2012.pdf
../Downloads/komentovanÃ©_vybranÃ©_statistickÃ©_Ãºdaje_obecnÃ_policie_2012.pdf


V roce 2013 jsem na téma „Obecní policie“ vypracoval a obhájil bakalářskou práci. Je trochu 

obsáhlejší, vč. historie zajišťování ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku, ale jsou zde 

popsány pravomoci strážníků, zakotvení obecních policií v našem právním řádu, popis 

činnosti OP Zdiby, materiální a personální vybavení, spolupráce OP s Policií ČR, stručné 

porovnání s okolními OP a MP a v závěru výsledky ankety mezi občany Klecan na téma 

zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na území města. Celou práci lze stáhnout zde: 

http://s-

knihovna.mup.cz/katalog/l.dll?h~DD=56&A=Dvo%C5%99%C3%A1k,%20Daniel%20[absol

vent]%20(8316) 

 

Níže jsou vybrané některé ekonomické ukazatele: 

 

 

ROZPOČTY OBECNÍCH POLICIÍ V OKOLNÍCH OBCÍCH (údaje z r. 2012) 

 

Výdaje obcí, které mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s OP Zdiby, na zajištění místních 

záležitostí bezpečnosti a veřejného pořádku (MZVP) v porovnání s výší celkového ročního 

rozpočtu v roce 2012 

 

OBEC CELK. VÝŠE ROZPOČTU  VÝDAJE NA ZAJIŠTĚNÍ MZVP 
VYJÁDŘENÍ 

V PROCENTECH 

Zdiby
1
 29.544.230,- 1.869.598,- 6.33 % 

Klecany 49.079.692,- 480.000,- 0.98 % 

Husinec 18.304.000,- 120.000,- 0.66 % 

Větrušice 3.903.700,- 40.000,- 1.02 % 

1
 Pozn.: Z důvodu správnosti srovnání údajů byly z rozpočtu obce i obecní policie Zdiby 

odečteny přijaté částky plynoucí z uzavřených veřejnoprávních smluv. Není zohledněn příjem 

z udělených sankcí (154.100,-), při jeho započtení je čistý výdaj obce Zdiby 1.715.498,- , tj. 

5.81 % ročního rozpočtu obce. 
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Porovnání celkových příjmů a výdajů jednotlivých obecních policií v regionu  

(Údaje z roku 2012) 

 

Obecní policie 

(počet strážníků) 

Výdaje obecní policie Příjmy obecní policie Vyjádření v procentech 

Líbeznice 

(4) 

2.180.708,- 1.853.000,-   85,0 % 

OdolenaVoda 

(5) 

2.625.000,-    787.500,-   30,0 % 

Měšice 

(3 + 0,5 úvazku) 

3.797.967,- 3.933.191,- 103,6 % 

Zdiby 

(4) 

2.509.598,-    794.100,-   31,6 % 

 

Pozn.1: Příjmy jsou z části tvořeny platbami okolních obcí, které vyplývají z uzavřených 

veřejnoprávních smluv, z části udělenými sankcemi za přestupky.  

 

 

Pozn.2: V Měšicích došlo k reorganizaci obecní policie, od roku 2013 zde slouží pouze jeden 

strážník, rozpočet  OP Měšice v r. 2013 byl cca 940.000,- Kč. 

 

Příjmy obecních policií dle původu: 

 

Obecní policie Celkové příjmy VP smlouvy Udělené sankce 

 (pokuty) 

Líbeznice 1.853.000,- 949.200,- 903.800,- 

OdolenaVoda 787.500,- 466.200,-    321.300,- 

Měšice 3.933.191,- 559 491,- 3.373.700,- 

Zdiby 794.100,- 640.000,-      154.100,- 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poznámka k příjmům z udělených sankcí: 

 

Obcemi Měšice a Líbeznice procházejí průjezdové komunikace vyšší třídy s omezením 

rychlosti na 40 km/m, nejvíce udělených sankcí je za přestupky v dopravě, zejména 

překročení nejvyšší povolené rychlosti.  

 

Zajímavé odkazy k tomuto tématu: 

http://www.osbid.cz/2012/11/jak-se-meri-rychlost-v-mratine/ 

http://www.osbid.cz/2013/04/jak-se-nemeri-rychlost-v-mratine-a-mesicich-pokracovani/ 

 

 

 

Personální zajištění: 

 

Velmi důležité je kvalitní personální zajištění městské policie. K tomuto tématu bych rád 

podotkl, že je to velký problém i u již zavedených městských nebo obecních policií. Nové 

strážníky poptává Praha i některá města v našem okolí. Např. obecní policie ve Zdibech hledá 

strážníka a i když toto inzerují dle svých možností, zatím bez úspěchu. 

 

 

Daniel Dvořák 

 

 

http://www.osbid.cz/2012/11/jak-se-meri-rychlost-v-mratine/
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