
 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 1 

 

MONITORING TISKU – 3. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Neděle, 20. ledna 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Černá kronika 

Autor: Edwin Otta 

__________________________________________________________________________ 

Nebyl schopen pracovat, ale ani z práce odejít 

České Budějovice - Kvůli alkoholu skončil muž na záchytné stanici. 

Jedenačtyřicetiletý muž přišel v pátek jako obvykle na noční směnu do jednoho z výrobních 
podniků v Průmyslové ulici. Před nástupem do zaměstnání se však posilnil alkoholem. A to do 
té míry, že jeho stav okamžitě zaregistroval vedoucí pracovník. Když muže vykázal z pracoviště, 
muž se usadil na vrátnici. Dál nebyl schopen dojít. 

Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové na oznámení o podnapilém zaměstnanci 
sedícím na vrátnici podniku v Průmyslové ulici vyjížděla hlídka městské policie v pátek 
18. ledna krátce po desáté hodině večerní. "Strážníci na místě zjistili, že dotyčný muž není 
schopen samostatné chůze. Jedenačtyřicetiletý muž se strážníkům svěřil, že před odchodem 
do zaměstnání vypil několik lahví piva a sebou si přinesl placatku tvrdého alkoholu. Strážníci 
proto u muže provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 2,9 ‰. Následně 
ho převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici," uvedla 
k případu Věra Školková a dodala, že dalším řešením případu jedenačtyřicetiletého muže 
z Mladoboleslavska se bude zabývat jeho zaměstnavatel. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nebyl-schopen-pracovat-ale-ani-z-prace-odejit-20190120.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nebyl-schopen-pracovat-ale-ani-z-prace-odejit-20190120.html
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Kradené kolo vydával podle obvyklého scénáře za své 

České Budějovice - Ranní kontrola na sídlišti. 

Dvaatřicetiletý muž z Českých Budějovic má na svém kontě již hezkou řádku křížků se 
zákonem. Jízdy městskou hromadnou dopravou „na černo“ nebo aplikace návykových látek 
na veřejnosti u něj nejsou výjimkou. Neznámou však pro dvaatřicetiletého muže není ani 
majetková trestná činnost. 

V neděli ráno ho českobudějovičtí strážníci přistihli s odcizeným jízdním kolem. Podle tiskové 
mluvčí městské policie Věry Školkové za poslední dva měsíce již podruhé. 

V neděli 20. ledna krátce po jedné hodině ranní prováděla hlídka městské policie běžnou 
kontrolní činnost na sídlišti Šumava. "V Sokolské ulici strážníci spatřili postávat muže s jízdním 
kolem. Jeho neklidné chování vzbudilo u strážníků podezření, že k němu má dobrý důvod. Ten 
se také vzápětí ukázal. Strážníci při pohledu na jízdní kolo v rukou muže zjistili, že se nápadně 
podobá jednomu z nedávno odcizených bicyklů," uvedla k případu Věra Školková. Lustrací 
výrobního čísla jízdního kola značky Author se podezření potvrdilo. Na jejich dotaz směřovaný 
k vlastnictví dotyčného dopravního prostředku přítomný muž odpověděl, že kolo koupil od 
známého. Jeho jméno samozřejmě neznal. 

Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala. 

Dalším šetřením případu se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR 
Čtyři Dvory. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kradene-kolo-vydaval-podle-obvykleho-scenare-za-sve-20190120.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kradene-kolo-vydaval-podle-obvykleho-scenare-za-sve-20190120.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92945&idc=6394232&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92505&idc=6394232&ids=1066&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
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Přišel do práce tak opilý, že už z ní nebyl schopen odejít 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie řešili v pátek večer hodně 
kuriózní pracovně-právní problém. Dostali totiž oznámení o opilém zaměstnanci jedné firmy 
v Průmyslové ulici, který se usadil na vrátnici a nebyl schopen jít dál. Před tím ho kvůli 
opilosti z práce vedoucí vykázal.  

„Strážníci na místě zjistili, že dotyčný muž není schopen samostatné chůze. Jedenačtyřicetiletý 
muž se strážníkům svěřil, že před odchodem do zaměstnání vypil několik lahví piva a s sebou 
si přinesl placatku tvrdého alkoholu. Strážníci proto u muže provedli orientační dechovou 
zkoušku na alkohol s výsledkem 2,9 promile," řekla mluvčí českobudějovické městské policie 
Věra Školková. 

Hlídka jednačtyřicetiletého muže hlášeného k pobytu na Mladoboleslavsku převezla na 
protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici. Prohřešek na pracovišti s ním musí 
vyřešit jeho zaměstnavatel. 

  

https://www.jcted.cz/prisel-do-prace-tak-opily-ze-uz-z-ni-nebyl-schopen-odejit/
https://www.jcted.cz/prisel-do-prace-tak-opily-ze-uz-z-ni-nebyl-schopen-odejit/
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Budějovická městská policie dostala víc peněz, nabere patnáct 

nováčků 
Kvůli rozšiřování počtu členů českobudějovické městské policie navýšila radnice výdaje o 
zhruba 20 milionů korun. Peníze půjdou na mzdy nebo vybavení nováčků.  

Každoročně řeší českobudějovičtí strážníci desítky tisíc přestupků – v dopravě, při rušení 
nočního klidu, odchytu zvířat. Zasahují u potyček opilců či problémech s narkomany.  

Zatímco na nedostatek práce si stěžovat nemohou, dlouhodobě je trápí podstav v jejich 
řadách. I z tohoto důvodu radnice krajského města v prosinci schválila, že na městskou policii 
půjde více peněz. 

Počty jsou jednoduché, samotné získávání nových tváří je ale náročnou výzvou.  

„Na konci roku bychom měli mít 155 zaměstnanců včetně těch civilních, nyní jich je asi 140. 
Strážníků bylo ke konci roku 111 a přijmout bychom jich měli okolo patnácti. To by bylo ideální. 
Loni jsme sice byli v plusových číslech, ale lidé nám stále chybějí. Situace na trhu práce není 
ideální,“ líčí mluvčí městské policie David Štýfal. Nabírání by mělo být největší za nejméně pět 
let. 

Náklady na činnost městské policie neporostou letos poprvé. V letech 2015 až 2016 se držely 
okolo 72 milionů, v roce 2017 už přesáhly 85 milionů korun a za loňský rok šlo o přibližně 94 
milionů korun.  

Letos bude růst ještě větší. Rozpočet počítá se 114 miliony. „Jsou to peníze, které půjdou čistě 
jen do nákladů na nové strážníky. Obnáší to školení, nové zbraně, vybavení a zkrátka celkovou 
výstroj,“ shrnuje Štýfal. 

Městská policie má práci specificky rozdělenou. Část sboru zajišťuje nepřetržitý provoz. O něj 
se starají čtyři turnusy hlídek po dvanácti hodinách. Další strážníci plní takzvané obvodní 
dohledy.  

„Město máme rozdělené do několika obvodů, kde působíme. Tito lidé mají denní službu. Jsou 
to ty pěší nebo cyklohlídky, které jsou vidět v létě,“ vysvětluje Štýfal.  

Další část sboru má na starosti dopravu a nakonec tvoří městská policie jednu speciální hlídku 
se státní policií kvůli ověřování totožnosti při krádežích či chycení černého pasažéra v MHD. 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/mestska-policie-ceske-budejovice-nabor-posily-novi-clenove.A190114_450746_budejovice-zpravy_jbr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/mestska-policie-ceske-budejovice-nabor-posily-novi-clenove.A190114_450746_budejovice-zpravy_jbr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=174995/166606_0_
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Fakta 

Oblasti s největším počtem přestupků v roce 2017 
Centrum 20 680 
Rožnov 1 528 
Sídliště Máj 1 481 
Čtyři Dvory 1 080 
Havlíčkova kolonie 939 
Kněžské Dvory 843 
Suché Vrbné 432 
Sídliště Vltava 369 
Pražské předměstí 346 
Nemanice 332 
Počet strážníků  
2015 107 
2016 101 
2017 102 
2018 111 
2019 125* 
Náklady na činnost městské policie 
2015 72 milionů 
2016 74 milionů 
2017 86 milionů 
2018 94 milionů 
2019 114 milionů** 
* Plán radnice na navýšení počtu strážníků 
** Částka schválená v rozpočtu města 
 

Lidé nyní chybí právě v obvodních dohledech. Jejich počty závisí na tom, jak vytížená vybraná 
oblast je. Posily budou podle Štýfala potřeba i kvůli plánovanému rozšíření modrých 
parkovacích zón. Radnice ho chystá do konce letošního roku. 

Nabrat takový počet ale nebude jednoduché. „Městská policie měla dlouhodobě podstav. Ve 
srovnání s jinými ozbrojenými složkami má na trhu práce nevýhodné postavení, protože u ní 
není výsluha. Když k nám přišel městský policista a získal kvalifikaci, tak poté odcházel za lépe 
placenou prací do některého jiného ozbrojeného sboru. Investovali jsme do jejich kvalifikace, 
a oni nezůstali. Tenhle trend se nám podařilo zlomit. Zavedli jsme náborový příspěvek, zvýšili 
jsme mzdy,“ těší primátora Jiřího Svobodu. 

Náborový příspěvek je teď 10 tisíc korun při nástupu a 20 tisíc po roce služby. Průměrný plat 
strážníka je nyní okolo 35 tisíc korun. Ovlivňují ho služby za víkendy, svátky či noční. 

„Město se potýká s tím, že si občané myslí, že by v každé ulici měl být strážník, což není možné. 
Na to nemáme kapacity. Ani v jiných městech obdobné velikosti nejsou sbory výrazně vyšší,“ 
dodává Svoboda. Například v podobně velkých Pardubicích působí strážníků necelá stovka. 

https://wiki.idnes.cz/jiri-svoboda-c9k-/politici.aspx?klic=455539
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Z obvodů, na které ti budějovičtí dohlížejí, bylo v roce 2017 nejvíc přestupků v centru. Ze 
zhruba 36 tisíc si jich střed města připsal 20 tisíc. Důvodem je velká koncentrace lidí i dopravy. 
Na druhém byl Rožnov a třetím Máj.  

V roce 2016 byl celkový počet dokonce 39,5 tisíce a o rok dřív 35,5 tisíce. Čísla za rok 2018 
zatím nejsou k dispozici. Největší část tvoří doprava. Během střed, pátků a sobot pak městská 
policie často řeší případy související s rušením nočního klidu. 

Lidé v ulicích by měli „své“ strážníky znát. To se ale kvůli velké fluktuaci nedaří tak, jak by si 
město přálo. „Občané by měli vědět, na koho se obrátit. Když tam bude vždy někdo jiný, tak 
to samozřejmě dobře není. Máme stálé členy a k nim přidáváme nováčky. Je to ale složité, trh 
je vybraný a konkurence obrovská. K nabírání využíváme spoty v regionálních televizích či na 
hokejových utkáních. Snad budeme úspěšní,“ přeje si Štýfal. 

Zkušenějších strážníků mezi 41 až 50 lety je víc než mladších od 21 do 30 let. Jestli řady rozšíří 
mladší generace, bude jasné na konci roku. 


