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ÚVOD
Tento dokument je dílčím výstupem z realizace veřejné zakázky s názvem Dostupné, bezpečné a atraktivní
město Řevnice: část III. – Dokument kamerový systém. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu
„Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009 (dále též „Koncepce“),
který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zadavatelem této veřejné zakázky je město Řevnice (dále též „Zadavatel“ nebo „Objednatel“) a dodavatelem
je společnost MOORE Czech Republic s.r.o. (dále též „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“), a to na základě smlouvy
uzavřené dne 2. 3. 2020.
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1. ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ CHARAKTERISTKA
Město Řevnice se nachází v okrese Praha-Západ ve Středočeském kraji a spadá do správního území obce
s rozšířenou působností (ORP) Černošice. Řevnice leží přibližně 10 km od hl. m. Prahy při břehu řeky
Berounky. Díky své poloze v blízkosti Brdských hřebenů, chráněné krajinné oblasti Český kras a dobrému
dopravnímu spojení s hlavním městem jsou Řevnice velmi vyhledávanou lokalitou z hlediska suburbanizace.
První zmínka o městě Řevnice pochází již z roku 1253, avšak k velkému rozkvětu došlo až v roce 1862,
kdy byla zprovozněna Západní dráha v podobně železniční trati z Prahy do Plzně. Právě s rozvojem kvalitního
dopravního spojení se Řevnice staly oblíbeným letoviskem a turistickým cílem, jelikož došlo ke zvýšení dopravní
dostupnosti ke zdejším přírodním a kulturním památkám.
Obrázek 1: Geografická poloha města Řevnice

Zdroj: Mapy.cz, vlastní zpracování
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2. SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
2.1 Demografie
Demografická analýza představuje věkovou strukturu obyvatelstva města Řevnice a vývoj podílu obyvatel
ve vybraných věkových skupinách. Na počátku roku 2019 žilo ve městě Řevnice celkem 3 498 obyvatel. Město
v posledním desetiletí zažilo nárůst počtu obyvatel, kdy se celkový počet obyvatel mezi roky 2009 a 2019 zvýšil
o cca 15 % (+ 457 obyvatel). Z dlouhodobého hlediska je stoupající počet obyvatel způsoben zejména
pozitivním migračním saldem, jež má významný vliv na vývoj počtu obyvatel města. Kromě roku 2018
(- 7 obyvatel) byl migrační přírůstek ve městě Řevnice vždy pozitivní, a tento pozitivní trend migrace konstantně
pokračuje již od roku 2004. V posledních letech tedy zažívá město Řevnice stále rostoucí trend vývoje počtu
obyvatelstva, pouze mezi rokem 2018 a 2019 došlo k nepatrnému úbytku obyvatel, a to celkem o 8 osob.
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Řevnice v letech 2009 až 2019 (k 1. 1. sledovaných let)
4 000
3 800
3 600
3 366
3 400

3 306

3 432

3 506

3 498

3 338

Počet obyvatel města

3 225
3 113

3 200
3 041

3 185

3 082

3 000
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoj počtu obyvatel města Řevnice
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Tabulka níže zobrazuje počty obyvatel Řevnic k 1. lednu sledovaných let. Z vypočtených hodnot vyplývá,
že průměrná hodnota absolutního přírůstku obyvatel dosahovala +46 obyvatel ročně. Relativní průměrný
meziroční přírůstek obyvatel dosáhl úrovně +1,4 % počtu obyvatel města Řevnice ve sledovaných letech.
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Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Řevnice v letech 2009 až 2019 (k 1. 1. sledovaných let)
Rok

Počet obyvatel
(k 1. 1. daného roku)

Absolutní meziroční
přírůstek a úbytek obyvatel

Relativní meziroční
přírůstek a úbytek obyvatel

2009

3 041

41

1,3 %

2010

3 082

31

1,0 %

2011

3 113

72

2,3 %

2012

3 185

40

1,3 %

2013

3 225

81

2,5 %

2014

3 306

32

1,0 %

2015

3 338

28

0,8 %

2016

3 366

66

2,0 %

2017

3 432

74

2,2 %

2018

3 506

-8

- 0,2 %

2019

3 498

-

-

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Úroveň průměrného věku obyvatele Řevnic ke konci roku 2018 dokazuje, že populace města je mladší
ve srovnání s populací České republiky. Průměrný věk obyvatele Řevnic je 41,6 roku, což je o 0,7 roku méně,
než je průměrný věk v rámci České republiky. Ženy jsou v Řevnicích v průměru starší než muži. Průměrný věk
žen je 42,4 let, zatímco průměrný věk mužů je 40,8 let. V Řevnicích bylo ke dni 31. 12. 2018, z hlediska
procentuálního zastoupení, nižší zastoupení mužů (48,3 %) než žen (51,7 %). Ve srovnání s Českou republikou
je na sledovaném území o 0,96procentního bodu méně mužů, než je průměr České republiky. Zastoupení mužů
a žen se tedy v Řevnicích nijak výrazně neliší, zatímco ve věkové struktuře dochází k viditelným rozdílům, které
jsou zobrazeny věkovou pyramidou (věkový graf) níže v textu.
Níže uvedená pyramida ukazuje určité disproporce zastoupení pohlaví ve věkových kategoriích jak v rámci
Řevnic, tak i ve srovnání s Českou republikou. Je zřejmé, že ve srovnání s Českou republikou jsou ve městě
Řevnice zastoupeny zejména starší věkové kategorie 70+ a mladé věkové kategorie od 1 do 14 let věku.
Analýza dokazuje, že věková struktura obyvatelstva Řevnic má vyšší zastoupení dětí ve věku 0 až 14 let
(20,1 %) oproti České republice (15,9 %). Dále se liší věková struktura u obyvatel ve věku 65+, kde mají Řevnice
vyšší zastoupení (21,6 %) oproti České republice (19,6 %). Nižší zastoupení (a jedná se o největší rozdíl)
vykazuje v Řevnicích kategorie obyvatelstva produktivního věku 15-64 (58,3 %) oproti České republice
(64,5 %), přičemž největší rozdíly jsou zaznamenány v kategoriích 25 až 29 let, 30 až 34 let a 55 až 59 let
a nejmenší u kategorie 45 až 49 let. Na základě analýzy věkových struktur České republiky a města Řevnice
je zřejmé, že se věková struktura celkem zásadně odlišuje od věkové struktury České republiky.
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Graf 2: Srovnání relativní věkové struktury obyvatelstva Řevnic a České republiky (k 31. 12. 2018)
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Jedním ze základních problémů vývoje populace v dalších letech je otázka jejího stárnutí. Dle Českého
statistického úřadu po celou dobu trvání druhé poloviny 21. století čekají obyvatelstvo zásadní změny
ve struktuře obyvatelstva. V České republice by mělo v druhé půlce 21. století žít 2,5krát více seniorů než dětí.
Tomu nezabrání ani masivnější migrace ani o něco vyšší úroveň plodnosti. 1 Publikace „Proměny věkového
složení obyvatelstva ČR - 2001-2050“2 poukazuje na proměny věkové struktury obyvatelstva v následujících
letech. Z této publikace vychází, že průměrný celorepublikový podíl osob v produktivním věku se má dále
snižovat až na hodnotu 56,5 % v roce 2050, u dětí má klesnou na 14,8 %, a naopak stále stoupat u věkové
kategorie seniorů, která by měla představovat v roce 2050 hodnotu 28,6 %.
Z důvodu očekávaného stárnutí populace jsou uváděny hodnoty počtů obyvatel dle základních věkových
skupin. Věkové složení populace je zpravidla děleno do tří hlavních/základních věkových skupin – do dětské
(0–14 let), produktivní (15–64 let) a seniorské/postproduktivní (65 a více let). Následující tabulka prezentuje
absolutní počty a relativní hodnoty základních věkových skupin v rozdílu 10 let (rok 2008 a 2018). Největší
relativní změna ve městě Řevnice, v celkovém pohledu na složení obyvatelstva, je úbytek zaznamenaný
u produktivního věku obyvatel ve věku 15-64 let, který nabývá hodnoty -8,1 %. Naopak se výrazně zvýšil podíl
obyvatel v dětském věku z 14,7 % na 20,1 % (v absolutní hodnotě o 254 obyvatel). U obyvatel
v postproduktivním věku je zřetelné zvýšení podílu o 2,7 %. Průměrný věk obyvatel města se v rozdílu deseti
let snížil o 1,3 roku, obyvatelstvo je v celkovém pohledu tedy mladší.
Tabulka 2: Vývoj počtu věkových skupin mezi lety 2008 a 2018 (k 31. 12. sledovaných let)
Z toho věkové skupiny
Počet obyvatel

Průměrný věk
0-14 let

15-64 let

65 let a více

2008 (abs.)

3 041

448

2 018

575

2008 (%)

100 %

14,7 %

66,4 %

18,9 %

2018 (abs.)

3 498

702

2 039

757

2018 (%)

100 %

20,1 %

58,3 %

21,6 %

457

254

21

182

x

5,3 %

-8,1 %

2,7 %

42,9 let

41,6 let

Rozdíl let (abs.)

-1,3 roku
Rozdíl let (%)

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Jak je viditelné z výše uvedené analýzy, tak se město Řevnice odlišuje v rámci věkové analýzy
od celorepublikových údajů. Ve městě je relativně vyšší podíl obyvatel v dětském věku a naopak nižší podíl
obyvatel v produktivním věku. Ve městě je sice zaznamenán nárůst podílu obyvatel v postproduktivním věku,
nicméně se jedná o nejmenší relativní změnu a průměrný věk obyvatel se naopak snižuje.

1

Stárnutí se nevyhneme. Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/ea002b5947

Proměny věkového složení obyvatelstva ČR - 2001-2050. Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/vekova-struktura-populace-sevyrazne-meni
2
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2.2 Nezaměstnanost a trh práce
Dle ČSÚ žilo ve městě Řevnice k 31. 12. 2019 celkem 3 570 obyvatel, z čehož bylo ve věku od 15 do 64 let
2 093 osob. Z těchto osob bylo celkem 36 dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni okamžitě
nastoupit do zaměstnání v případě vhodného pracovního místa. Na konci roku 2019 bylo ve městě celkem
24 volných pracovních míst. V následujícím grafu lze sledovat vývoj podílu nezaměstnaných osob od roku 2015
ve městě Řevnice ve srovnání s hodnotami pro celou Českou republiku. Nezaměstnanost je vyjádřena
relativním ukazatelem s názvem „podíl nezaměstnaných osob“. Ten vyjadřuje podíl počtu dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce ČR, k počtu obyvatel ve stejném
věku.
Z grafu je zřejmé, že od roku 2015 má podíl nezaměstnaných osob klesající tendenci, pouze v posledním roce
nepatrně vzrůstá. Tato skutečnost nastala hlavně díky příznivému ekonomickému vývoji ve sledovaném období.
V roce 2015 činil podíl nezaměstnaných osob ve městě Řevnice 3,4 %, přičemž nejnižší hodnoty dosahoval
v roce 2018, a to 1,7 %. Podíl nezaměstnaných osob za celou Českou republiku byl v rámci celého sledovaného
období vyšší než ve městě Řevnice. Rozdíl v míře podílu nezaměstnaných osob dosahoval nejvyšší hodnoty
v roce 2015, kdy byl podíl nezaměstnanosti v České republice vyšší o 2,8 % než v Řevnicích. Naopak nejnižší
hodnoty dosahuje rozdíl v roce 2019, kdy představuje 1,1 %.
Graf 3: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Řevnicích ve srovnání s ČR (k 31. 12. daného roku)
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Zdroj: MPSV, ČSÚ, vlastní zpracování

Další informace k vývoji nezaměstnanosti v Řevnicích poskytuje tabulka na následující straně. Z dat tabulky
je zřejmé, že v letech 2015 až 2018 každoročně klesal počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
15-64 let. V posledním roce sledovaného období počet dosažitelných uchazečů vzrostl o dvě osoby, tedy
o 5,88 %. Důvodem této skutečnosti je v letech 2015 až 2018 nižší a v posledním roce mírně rostoucí podíl
nezaměstnanosti. Do roku 2018 rostl počet volných pracovních míst na trhu práce v Řevnicích, avšak za celé
sledované období byl výrazně nižší, než byl počet dosažitelných uchazečů. V roce 2015 připadalo jedno volné
pracovní místo na 4,31 dosažitelných uchazečů, přičemž k 31. 12. 2019 tato hodnota představovala 1,5.
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Z tabulky lze sledovat, že z hlediska nezaměstnanosti byl nejlepší rok 2018, kdy byla hodnota počtu
dosažitelných uchazečů nejnižší a zároveň měli v Řevnicích uchazeči o zaměstnání největší nabídku volných
míst. V posledním roce byl zaznamenán nepatrný nárůst dosažitelných uchazečů a pokles volných pracovních
míst.
Tabulka 3: Nezaměstnanost ve městě Řevnice (k 31. 12. v daném roce)
Rok

Uchazeči o zaměstnání
v evidenci úřadu práce

Z toho dosažitelní
uchazeči

2014

73

73

2 004

3

2015

69

69

2 011

16

2016

63

60

1 997

16

2017

39

35

2 002

20

2018

43

34

2 048

25

2019

42

36

2 039

24

Obyvatelstvo ve
věku 15-64 let

Volná místa

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování

Následující tabulka prezentuje vývoj procentuálního meziročního přírůstku/úbytku dosažitelných uchazečů
v evidenci úřadu práce. Nejvýraznější úbytek (o 25 dosažitelných uchazečů) byl zaznamenán z roku 2016
na rok 2017, kdy se jednalo o snížení počtu o 41,7 %. V tabulce lze sledovat, že trend vývoje hodnot indexu
nezaměstnaných (dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let) na 10 tisíc obyvatel se snižuje
a v posledním roce mírně stoupá dle počtu nezaměstnaných osob.
Tabulka 4: Vývoj počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnaní a index na 10 tisíc obyvatel tohoto vývoje
Relativní meziroční
přírůstek/úbytek
dosažitelných
uchazečů

Vývoj indexu počtu
dosažitelných
uchazečů o zaměstnání
na 10 tisíc obyvatel3

Rok

Počet obyvatel celkem
(k 31. 12. daného roku)

Z toho dosažitelní
uchazeči v evidenci
úřadu práce

2014

3 306

73

-

220,8

2015

3 338

69

-5,48 %

206,7

2016

3 366

60

-13,0 %

178,3

2017

3 432

35

-41,7 %

102,0

2018

3 506

34

-2,9 %

97,0

2019

3 498

36

5,9 %

102,9

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování

Index počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání na 10 tisíc obyvatel: (počet dosažitelných uchazečů 15-64 let v evidenci úřadu
práce / počet obyvatel Řevnic) x 10 000.
3
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3. PREVENCE KRIMINALTY
Bezpečnostní kamerový systém, v tomto případě přesněji Městský kamerový dohlížecí systém, patří
do soustavy tzv. prevence kriminality. Prevence kriminality představuje soubor nerepresivních opatření
směřujících k předcházení páchání kriminality, snižování jejího rozsahu a závažnosti, a taktéž zvyšování pocitu
bezpečí občanů. Nezabývá se však pouze projevy kriminality, ale i jejími následky. Jedná se o veškeré aktivity
vytvářené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, směřující k předcházení páchání kriminality
a obav z ní. 4 Prevence kriminality je tedy souhrn nejrůznějších aktivit mimotrestního charakteru, které
se orientují na potlačení růstu kriminality a následky páchání trestné činnosti. Struktura prevence
kriminality je základně složena z prevence sociální, prevence situační a prevence viktimnosti5 a pomoc obětem
trestných činů.6 Městský kamerový dohlížecí systém je jedním z prvků prevence situační:
•

Sociální prevence je součástí sociální politiky. Představuje aktivity ovlivňující proces socializace
a sociální integrace a činnosti soustředěné na nepříznivé společenské a ekonomické podmínky, které
jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.

•

Situační prevence má za cíl snižování příležitostí a podnětů k páchání kriminality, maximalizaci rizika
dopadení pachatelů a minimalizaci prospěchu z trestné činnosti. Je postavena na zkušenostech,
že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností.
Opatření situační prevence mají většinou charakter režimové, fyzické a technické ochrany.

•

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů. V praxi se jedná o skupinové či individuální
psychologické, zdravotní a právní poradenství, taktéž trénink v obranných strategiích a dále i propagaci
technických možností ochrany před trestnou činností.

Úrovně preventivních aktivit lze taktéž rozdělit na primární, sekundární a terciální. 7 V těchto úrovních
se vzájemně doplňují sociální i situační preventivní přístupy.
•

Primární prevence je především zaměřena na vzdělávací, výchovné, volnočasové či poradenské
aktivity, které jsou soustředěné na nejširší možnou veřejnost. Důraz se v této úrovni klade na pozitivní
ovlivňování dětí a mládeže – využívání volného času a možnosti sportovních aktivit. Role primární
prevence leží především v rodině, škole a v lokálních spolcích/společenstvích.

•

Sekundární prevence se soustředí na rizikové jedince a skupiny, u nichž je zvýšená pravděpodobnost,
že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Také se zaměřují na sociálně patologické jevy,
jako jsou různé druhy závislosti, vandalismus, záškoláctví, povalečství, gamblerství či nezaměstnanost
a na příčiny kriminogenních situací.

•

Terciální prevence se snaží prostřednictvím resocializace pomoci kriminálně narušeným osobám,
které se již dopustily kriminálního jednání. Resocializace zahrnuje například sociální a rodinné

Ministerstvo vnitra. Prevence kriminality. Vymezení pojmů. Dostupné online: https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevencekriminality.aspx
4

Viktimnost je definována jako disponovanost (stupeň pravděpodobnosti, rizika) jednotlivce nebo skupiny osob stát se obětí trestného činu
(je zde souvislost s věkem, profesí, sociálním zařazením a psychickými vlastnostmi oběti). Dostupné online:
http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/kriminologie/viktimologie
5

Ministerstvo vnitra. Prevence kriminality. Struktura prevence kriminality. Dostupné online: https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nasprevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
6

Systém prevence kriminality. Úrovně preventivních aktivit. Dostupné online: https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevencekriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
7
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poradenství, rekvalifikaci, pracovní uplatnění nebo pomoc při získávání bydlení. Terciální prevence se
také zaměřuje na rizikové lokality.8
Dokument kamerový systém je v souladu s metodikou Ministerstva vnitra pro tvorbu bezpečnostních analýz –
Bezpečnostní analýza na úrovni obce či regionu. 9 Smyslem bezpečnostní analýzy je předložení informace
o bezpečnostní situaci v obci, problémech, kterým obec čelí v různých oblastech protiprávní činnosti
a způsobech, kterými chce obec těmto problémům čelit a předcházet jim. Tento dokument je vypracován také
v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Koncepcí prevence
kriminality Středočeského kraje na léta 2018–2021. Strategické dokumenty na národní úrovni jsou základem
a východiskem pro obecnou tvorbu strategií a koncepcí prevence kriminality. Mezi koncepce na národní úrovni
například patří:
•

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016-2020;

•

Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025;

•

Strategie sociálního začleňování 2014-2020;

•

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025;

•

Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020;

•

Koncepce rodinné politiky ČR (2017).

Slovníček základních pojmů oblasti prevence kriminality. Dostupné online: https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/slovnicek-zakladnichpojmu-oblasti-prevence-kriminality-42739/
8

Prevence kriminality. Metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz. Dostupné online: https://prevencekriminality.cz/ke-stazeni/metodickematerialy/
9
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4. SITUAČNÍ PREVENCE A DOHLÍŽECÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
Nejvýznamnějším subjektem situační prevence je Ministerstvo vnitra České republiky, dále pak Policie ČR,
obecní a městská policie, samosprávy krajů, měst a obcí, asociace sdružující firmy podnikající v oblasti ochrany
majetku a osob, soukromé bezpečnostní služby, pojišťovací subjekty ad. Z hlediska kompetencí je Ministerstvo
vnitra ČR jediným subjektem, který poskytuje dotace na oblast situační prevence a projednává technické normy
zasahující do oblasti ochrany majetku a osob. Policie ČR realizuje jednotlivá opatření situační prevence.
Realizaci programů prevence kriminality na místní úrovni zastávají samosprávy krajů, měst a obcí.
Situační prevence je založena na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých
místech a za určitých okolností. Situační prevence se tedy snaží předcházet vzniku příležitostí, podmínek
a situací, které vedou pachatele k protiprávnímu jednání. Představuje soubor nejrůznějších organizačních,
ekonomických a technických opatření při využití všech možností klasické, technické, fyzické a režimové
ochrany. Mezi klasická opatření patří především mechanické zábranné prostředky, tzn. mříže, zámky, trezory
apod., technická opatření jsou např. elektrické zabezpečovací systémy, požární signalizace či městské
kamerové dohlížecí systémy. Jako fyzická opatření lze označit policejní hlídky či pracovníky ostrahy a opatření
režimová zahrnují administrativní opatření. Tato opatření jsou využívána zejména v případech kriminality
páchané na veřejných prostranstvích, při páchání majetkové kriminality a při vytváření bezpečných zón
a bezpečného bydlení v dané lokalitě.
Městský kamerový dohlížecí systém je instalován ve městech a obcích za účelem dohledu na místní záležitosti
veřejného pořádku, předcházení páchání přestupků a trestné činnosti. 10 Slouží tedy k dohledu nad
dodržováním obecně závazných právních předpisů, přispívá k ochraně osob či majetku a záznamy jsou
využívány při odhalování přestupků a trestných činů. Podstatou zřizování dohlížecích kamerových systémů
je jejich preventivní funkce, proto jsou umísťovány především v místech, kde se nejvíce pohybují obyvatelé,
návštěvníci či turisté, rovněž jsou to místa s kulturním využitím, dopravní či společenská centra. Cílem
je vytváření tzv. bezpečných zón v exponovaných lokalitách.
Provoz kamerového systému musí být v souladu s legislativními předpisy, jedná se zejména o zákon
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 261/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Dohlížecí kamerový systém může monitorovat pouze veřejné prostranství, čímž se rozumí dle § 34 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tzn. sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví. Riziková místa
obcí a měst by měla vyplývat z detailních analýz Policie ČR.
Městský kamerový dohlížecí systém musí být součástí celkové strategie prevence kriminality v dané oblasti,
aby mohl plnit svůj účel. Se záznamy je dle § 79 zákona o Policii ČR oprávněna pracovat pouze Policie ČR
a obecní policie, a to pouze pro jasně vymezený účel, kterým je zejména ochrana bezpečnosti osob
a majetku a zajišťování veřejného pořádku. Pro tuto činnost musí být k dispozici kompetentní a vyškolený
personál, který vykonává svou pracovní činnost v rámci dispečinkového pracoviště. Je nezbytné, aby tyto
materiály byly zajištěny před jejich zneužitím. Veřejnost, tedy občané města a jeho návštěvníci, musí být
o monitorování veřejného prostranství dostatečně a srozumitelně informování (například prostřednictvím
informační tabule s nápisem „Tento prostor je pod nepřetržitým dohledem kamer městské policie“).

Městské kamerové dohlížecí systémy v praxi obcí a měst v České republice. Deník veřejné správy. Dostupné online:
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6737369
10
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5. OBEC A JEJÍ ROLE V PREVENCI KRIMINALITY
Z hlediska územní působnosti je systém prevence kriminality v České republice organizován na třech úrovních:
meziresortní úroveň, resortní úroveň a místní úroveň. Podstatou spolupráce na meziresortní úrovni je tvorba
preventivní vládní politiky vzhledem k obecné kriminalitě. Prevence kriminality na resortní úrovni vychází
z věcné působnosti jednotlivých ministerstev. Programy prevence na úrovni místní jsou poté, z hlediska
účinnosti, považovány za ty vůbec nejefektivnější. Systém prevence kriminality můžeme z hlediska územní
organizace veřejné správy také rozdělit na úroveň celorepublikovou, krajskou a místní: republiková – vláda
ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, ministerstva a další státní instituce, krajská – krajské úřady,
lokální – samosprávy měst a obcí.11
Obce12 představují základní úroveň, na které jsou opatření prevence kriminality v praxi nakonec naplňována.
V oblasti kriminality postupují obce v rámci své samostatné působnosti a zajišťují také praktický výkon
projektů, aktivit a opatření prevence kriminality. Dle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) „obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb
svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů,
potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ Dle § 10
tohoto zákona může obec také k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ukládat povinnosti obecně
závaznou vyhláškou.
Stále více se potvrzuje, že pro řešení konkrétních problémů je klíčová obecní úroveň, která je nejblíže jejich
vzniku. Z tohoto důvodu je nutné realizovat potřebnou spolupráci samosprávných orgánů obce (včetně obecní
policie) i těch, které zde vykonávají přenesenou působnost státu, místního zastoupení státních orgánů, Policie
ČR, neziskového sektoru, občanů i podnikatelských subjektů.
V posledních letech se obce potýkají s trendem, že kriminalita není záležitostí pouze velkých měst, ale přesouvá
se (a to i přes její celkový pokles) i do menších měst a obcí. To je typické např. u tzv. sociálně vyloučených
lokalit a problémů, které jsou s tím spojené (zejména vlivem dostupného levného bydlení v těchto lokalitách,
které se často stává terčem zájmu různých osob, které se snaží vydělávat na chudobě a lidských útrapách).
I přes to, že již minulá Strategie prevence kriminality otevřela přístup k dotacím na preventivní projekty
i menším městům a obcím, pro řadu z nich i nadále zůstává přístup do dotačního titulu Program prevence
kriminality, zejména administrativně, příliš náročný. Také chybí centrální databáze příkladů dobré praxe,
ze kterých by i menší obce, které nedisponují profesionálním aparátem s takovou odborností, jako větší města,
mohly čerpat inspiraci pro efektivní preventivní projekty a řešení svých problémů. Příliš se zatím nerozvinula
ani vzájemná spolupráce obcí při řešení problémů, byť první příklady vzájemných dohod a projektů se již
objevují (obce tak lépe řeší společné problémy, mohou efektivněji využívat svých omezených zdrojů, pokud
se dohodnou na jejich vzájemném sdílení apod.).

5.1 Městská policie Řevnice
Městská policie je orgán města, který zřizuje a zrušuje městské zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.
Městská policie Řevnice byla zřízena na základě obecně závazné vyhlášky města č. 6/1996. Městská policie
při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb.
o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží

11

Prevence kriminality. Dostupné online: https://prevencekriminality.cz/ke-stazeni/metodicke-materialy/

Strategie prevence kriminality České republiky na léta 2016 až 2020. Dostupné online: https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevencekriminality-v-ceske-republice-na-leta-2016-az-2020.aspx
12

Stránka | 15

na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí
se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, na dodržování právních
předpisů o ochraně veřejného pořádku, na prevenci kriminality v obci a provádí dohled nad dodržováním čistoty
na veřejných prostranstvích v obci.
Rovněž se také policisté v Řevnicích a ve všech obcích, se kterými má město Řevnice uzavřenou Veřejně
právní smlouvu podílí na zabezpečení hladkého průběhu a bezpečnosti účastníků pořádaných sportovních,
kulturních, ale i dalších společenských akcích, spolupracují s Policií ČR v rámci odhalování pachatelů trestné
činnosti a odhalování řidičů jedoucích pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Ve spolupráci s HZS
Řevnice se Městská policie podílí na zabezpečování mimořádných událostí a pořádá přednášky ve školských
a předškolních zařízeních.

5.2 Policie ČR – Obvodní oddělení Řevnice
Obvodní oddělení PČR Řevnice je územně odpovědné za obce Řevnice, Černošice, Dobřichovice, Kala, Karlík,
Kosoř, Kuchařík, Lety, Roblín, Solopisky, Třebotov, Vonoklasy, Všenory a nově také Mokřinka. Policie České
republiky je jednotný bezpečnostní ozbrojený sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost
osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Policie České republiky je podřízena
Ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary
zřízené v rámci krajských ředitelství.
V Řevnicích funguje spolupráce mezi OO PČR Řevnice a výše zmíněnou Městskou policí Řevnice
na standardní úrovni. Městská policie zajišťuje na požádání státní policie např. usměrňování provozu
u dopravních nehod, provádí asistenci při mimořádných událostech apod. Státní policie pro Městskou policii
Řevnice zajišťuje lustraci osob a vozidel v evidencích, státní policie také předává na městskou policii nálezy
věcí a nalezené zatoulané psy a jiná zvířata. Vzájemně si předávají důležité informace.
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6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě provozu kamerového systému dochází ke zpracování osobních údajů a je nutné tyto systémy
provozovat v souladu s relevantními platnými právními předpisy. Rámec pro zpracování a nakládání s osobními
údaji je stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“). Z národních právních předpisů je pak nutné zmínit zákon
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
V případě provozu kamerových systémů je vždy nutné stanovit účel provozu těchto systémů. V navrhovaném
případě je pak účelem ochrana majetku a zdraví občanů a majetku Objednatele. Lokace a orientace
jednotlivých kamer vychází ze zpracované analýzy, přičemž v obou případech vychází Zhotovitel zejména
z případů porušení ochrany majetku a zdraví občanů v minulosti.
S ohledem na skutečnost, že se předpokládá, že kamerový systém bude provozovat Městská policie Řevnice,
bude navrhovaný kamerový systém provozován v režimu tzv. Městského kamerového dohlížecího systému
(dále též „MKDS“), je toto zpracování osobních údajů, resp. provoz těchto kamerových systémů upraven § 24b
odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen „zákon o obecní policii“). Právním základem pro
zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem MKDS v souladu s Nařízením GDPR je ustanovení čl. 6,
odst. 1, písm. e) Nařízení GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
S provozem kamerových systémů se záznamem souvisí současně nastavení optimální doby uchování daných
záznamů. Pro provoz MKDS lze doporučit, aby se délka uchovaného záznamu pohybovala v intervalu cca 3 až 10
kalendářních dní. V případě delšího období lze polemizovat o oprávněnosti uchování záznamů po takovou dobu. Po
uplynutí stanovené doby uchování záznamu budou tyto záznamy vymazány.

Zadavatel (město Řevnice) musí současně uvedené zpracování osobních údajů zohlednit ve svých interních
dokumentech, a to zejména prostřednictvím doplnění tohoto zpracování do záznamů o činnostech zpracování.
Vzorový záznam o činnosti v souvislosti se daným zpracováním osobních údajů tvoří přílohu č. 1 tohoto
dokumentu.
V případě zpracování osobních údajů je také bezpodmínečně nutné v souladu s čl. 12 Nařízení GDPR a § 24b,
odst. 2 zákona o obecní policii informovat subjekty údajů o daném zpracování, a to zejména o jeho účelech
a rozsahu. V této souvislosti Zpracovatel doporučuje umístit na hlavních přístupových cestách do Řevnic
informaci o skutečnosti, že je na území města instalován kamerový systém.
Nezbytným atributem provozu kamerového systému je pak zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.
V první řadě je nutné vymezit okruh osob, které budou mít k záznamům z kamerového systému přístup. V druhé
řadě je nutné provést přiměřené kroky k zabezpečení samotné technologie a samotných uchovávaných
záznamů. V prvním případě lze doporučit provést taková technická opatření, aby bylo znemožněn přístup ke
kamerovým záznamů, a to po celé trase jejich přenosu. V druhém případě je nutné zabezpečit samotné úložiště,
na kterém budou kamerové záznamy uloženy, a to jak z pohledu technického zabezpečení (zamezení
neoprávněného přístupu), tak z pohledu fyzického zabezpečení (umístění úložiště v prostorách Zadavatele.
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7. ANALÝZA PROTIPRÁVNÍCH ČINŮ
7.1 Trestná činnost v území
Trestný čin je v českém právu definován jako protiprávní čin, který trestný zákon označí jako trestný a který
vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Trestné činy jsou vymezeny pouze trestním zákoníkem, který
stanoví trestní sankce za jejich spáchání. Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. Obecně se jedná o závažné
skutky ohrožující společnost a státní mocí chráněné zájmy. Vývoj počtu trestných činů na území města Řevnice
můžeme vidět v následující tabulce. Trestnou činnost řeší ve své působnosti Policie ČR, místně Obvodní
oddělení Policie České republiky Řevnice (OO PČR Řevnice). Obvodní oddělení má mimo samotnou obec
Řevnice ve své působnosti též obce Černošice, Dobřichovice, Kala, Karlík, Kosoř, Kuchařík, Lety, Roblín,
Solopisky, Třebotov, Vonoklasy, Všenory. Od 1. 8. 2020 je rovněž do územní působnosti MP Řevnice zařazena
obec Mořinka. Následující tabulka představuje počty trestných činů pouze za město Řevnice, jelikož obvodní
oddělení bylo schopno počty trestných činů za město Řevnice vyselektovat z celkové územní statistiky
oddělení. Nicméně je nutné zdůraznit, že počty trestných činů za samotné město Řevnice nemusí být zcela
přesné, jelikož selekce statistiky za základní policejní útvary je více složitá.
Tabulka 5: Trestná činnost ve městě Řevnice za roky 2017-2019
Absolutní počty

Absolutní přírůstek/úbytek

Druh kriminality
2017
Celková kriminalita

2018

2019

2017/2018

2018/2019

178

151

110

-27

-41

138

116

74

-22

-42

18

10

3

-8

-7

0

0

0

0

0

120

106

71

-14

-35

z toho krádeže vloupáním

18

20

17

2

-3

z toho krádeže prosté

38

31

20

-7

-11

34

26

27

-8

1

6

9

9

3

0

Obecná kriminalita
Násilné činy
Mravnostní činy
Majetkové činy

Ostatní a zbývající kriminalita
Hospodářská kriminalita

Zdroj: Obvodní oddělení Řevnice Policie České republiky, vlastní zpracování

Jak je zřejmé z prezentované tabulky, tak se trestná činnost ve městě za poslední roky stále snižuje, vyjma
hospodářské kriminality a nepatrného nárůstu o 1 trestný čin v rámci ostatní a zbývající kriminality. Mezi násilné
činy patří například loupeže, násilí proti úřední osobě, úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování
či pronásledování. Jako mravnostní kriminalitu lze definovat například trestný čin znásilnění, šíření
pornografie či pohlavní zneužívání. Mezi majetkové trestné činy lze zařadit zejména krádeže, které tvoří
krádeže vloupáním (například vloupání do obchodů, restaurací, rodinných domů a do dalších objektů)
a krádeže prosté (krádeže kapesní, krádeže motorových vozidel, krádeže v bytech a dalších objektech).
Do ostatní a zbývající kriminality patří například výtržnictví, sprejerství, požáry, výroba a držení
psychotropních látek a jedů, dopravní nehody, ublížení na zdraví z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové
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látky nebo zanedbání povinné výživy. Hospodářská kriminalita obsahuje trestné činy jako je padělání peněz,
úplatkářství, pojistné a úvěrové podvody.
V Řevnicích se místa s vážným ohrožením bezpečnosti občanů a vysokou mírou kriminality nenacházejí. Není
zde zaznamenávána ani drogová problematika či jiná činnost závadových osob na veřejných prostorech. Dříve
se město potýkalo s nevyhovující situací s lidmi bez domova, kteří se shromažďovali na veřejných místech
(zejména u obchodů), konzumovali zde alkohol a obtěžovali kolemjdoucí občany. Tento problém se však díky
práci Městské policie Řevnice podařilo vyřešit.
V současné době největší problém ve městě představuje především odkládání odpadu mimo sběrná místa
a nevhodné parkování. Obě tyto problematiky jsou do značné míry spojeny s tím, že Řevnice díky dobrému
železničnímu spojení tvoří tzv. spádovou oblast pro mnoho lidí z okolních obcí, kteří při cestě do zaměstnání
využívají právě vlakové nádraží v Řevnicích, přičemž zde odkládají značné množství odpadů, což může být
způsobeno nedostatečným systémem likvidace a sběru odpadů v jejich obci. Dále v okolí vlakového nádraží
parkují na místech, která k tomu nejsou určena. Nejvíce trestných činů v rámci města Řevnice je
zaznamenáno u majetkové trestné činnosti. V oblasti majetkové trestné činnosti se jedná nejčastěji
o krádeže a poškození cizí věci či kombinaci těchto činů. Byly zaznamenány krádeže kol, poškození vozidel,
krádeže peněz nebo sprejerství, došlo ale také k několika úmyslným požárům. Zde však lze podotknout, že dle
databáze Hasičského záchranného sboru od 1. 1. 2015 došlo na území města Řevnice celkem k 254
mimořádným událostem, z čehož pouze ve 4 případech bylo prokázáno úmyslné zavinění (požáry kontejnerů,
požár auta, požár seníku a požár krmelce).

7.2 Stíhané osoby dle OOPČR Řevnice
V následující tabulce jsou uvedeny počty stíhaných osob od roku 2017 do roku 2019 za celé obvodní oddělení
Polici ČR Řevnice, které jsou dále rozděleny dle věku. Detail pouze za město Řevnice není možné z databáze
PČR získat, jelikož policejní mapa kriminality na základních útvarech PČR (tedy např. samotné město Řevnice)
tento detail neposkytuje. Nad rámec uvedeného jsou v tabulce také uvedeny osoby, které jsou stíhané a již
opakovaně trestané. Z tabulky je zřejmé, že celkový počet stíhaný osob za OOP Řevnice se za sledované
období snížil, a to téměř o 29 %. V případě dětí a mladistvých je stíháno pouze několik ojedinělých případů
v rámci sledovaného období. Počet opakovaně trestaných stíhaných osob se nejprve snížil a v poslední roce
opět navýšil na téměř původní úroveň.
Tabulka 6: Stíhané osoby v rámci OOP Řevnice
Stíhané osoby OOP Řevnice
Stíhané osoby celkem

2017

2018

2019

124

93

88

Z toho stíhané osoby ve věku 0-14 let

0

2

0

Z toho stíhané osoby ve věku 15-17 let

2

0

1

41

28

38

Z toho stíhané osoby opakovaně trestané
Zdroj: vlastní zpracování dle Policejního prezidia

7.3 Index kriminality
S bezpečnostní problematikou úzce souvisí index kriminality. Index kriminality (dříve nazýván jako koeficient
kriminality) vyjadřuje kvantitativní intenzitu kriminality, tedy informaci, jak moc je určitá oblast zamořená
kriminalitou. Index kriminality představuje počet evidovaných trestných činů přepočtený nejčastěji na 10 000
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obyvatel území (také se využívá na 100 000 obyvatel nebo na 1 000 obyvatel v případě malých území – malá
obec, městské předměstí apod.). Jeho užití je nezbytné při mezinárodním srovnání dat o kriminalitě.13
Indexy kriminality za různé územní úrovně publikuje organizace Otevřená společnost ve své databázi „Mapa
kriminality“ 14 . Od roku 2013, kdy začal tento projekt fungovat, můžeme obecně sledovat na území České
republiky výrazný pokles trestné činnosti. Tento fenomén je pravděpodobně spojen s vývojem ekonomické
situace a personální politikou Policie ČR. Index kriminality je základní nástroj pro srovnání kriminality nejen
mezi jednotlivými kraji či územními odbory, ale je standardně používán po celém světě k vyjádření zatížení
populace trestnou činností. Je nutné upozornit na to, že index kriminality, který prezentuje databáze „Mapa
Kriminality“, používá lehce odlišná čísla počtů obyvatel pro výpočet, než je uvedeno v tomto dokumentu, proto
se čísla indexů mohou mírně lišit.15
Na níže uvedeném grafu
Graf 4: Vývoj indexu kriminality dle vlastního výpočtu – územní srovnání
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191,7

180,7
165,2
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158,5
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150,0

140,3

137,3

121,4

140,1

130,0

107,2
110,0
90,0
70,0
50,0
2015

2016
OO PČR Řevnice

2017
Středočeský kraj

2018

2019

Česká republika

Zdroj: Mapakriminality.cz, ČSÚ, vlastní zpracování

Graf výše prezentuje srovnání vývoje indexu kriminality Obvodního oddělení Řevnice, Středočeského kraje
a celé České republiky. Jak je zřejmé, v posledních letech má index kriminality obecně klesají tendenci, což je
velice pozitivní. Na počátku sledovaného období byl index kriminality OO PČR Řevnice vyšší než
ve Středočeském kraji. Nicméně, po zbytek sledovaného období index kriminality naopak klesal až na hodnotu

13

Resortní statistiky – základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. Institut pro kriminologii a sociální prevenci (2011).

14

Mapa kriminality. Dostupné online: https://www.mapakriminality.cz/#

15

Mapa Kriminality využívá počty obyvatel z dat, které si Otevřená společnost nechala vypočítat prostřednictvím GIS v roce 2013. Přesné
počty obyvatel spadající pod jednotlivá oddělení nejsou nikde publikovány a nelze je tak snadno aktualizovat. Počty obyvatel jednotlivých
území byly vygenerovány z dat ČSÚ pro jednotlivé základní sídelní jednotky (ZSJ) a jedná se o střední stav obvykle bydlících obyvatel roku
2013. Čísla by za aktuální roky by s tedy mírně lišila.
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128,5 z původních 227,1 a od roku 2016 byl vždy nižší než hodnoty za Středočeský kraj a celou Českou
republiku.
V tabulce 7 lze sledovat, že za sledované období od roku 2017 do roku 2019 ve městě Řevnice index kriminality
klesl, což je způsobeno závislostí na klesajícím množství trestných činů spáchaných v dané lokalitě. Z původní
hodnoty 544,8 klesl index kriminality k 31. 12. 2019 celkem o hodnotu 222,7 na konečných 322,1.
Tabulka 7: Index kriminality pro samotné město Řevnice
Absolutní počty

Absolutní přírůstek/úbytek

Ukazatel
2017
Celková kriminalita

2018

2019

2017/2018

2018/2019

191

158

115

-33

-43

Počet obyvatel celkem

3 506

3 498

3 570

-8

72

Index kriminality16

544,8

451,7

322,1

-93,1

-129,6

Zdroj: Obvodní oddělení Řevnice Policie České republiky, ČSÚ, vlastní zpracování

Ačkoliv za sledované období hodnota indexu kriminality ve městě Řevnice významně poklesla, v porovnání
s indexy kriminality za Obvodní oddělení PČR Řevnice, Středočeský kraj a Českou republiku je stále značně
vyšší. Tento výrazný rozdíl je uveden v následujícím grafu.
Tabulka 8: Srovnání indexů kriminality
600,0

554,8

500,0

451,7

400,0
322,1
300,0

200,0

190,7

158,5

140,3

151,0
100,0

199,2

180,7

121,4

140,1
107,2

0,0
2017
OO PČR Řevnice

2018
Středočeský kraj

2019
Česká republika

Město Řevnice

Zdroj: Obvodní oddělení Řevnice Policie České republiky, Mapakriminalty.cz, ČSÚ, vlastní zpracování

16

Výpočet indexu kriminality: (počet trestných činů / počet obyvatel daného území) x 10 000.
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Tento velký rozdíl může být ovlivněn zejména tím, že výstupní informace jsou uváděny pro celý obvod města,
který zahrnuje i lesní prostor až k obci Halouny, což může vést k vyššímu počtu trestných činů (či přestupků)
v dané oblasti v rámci policejních statistik. Největší podíl trestných činů zahrnují činy majetkové, jak bylo
uvedeno výše v textu, nicméně se jejichž počet během posledních let zásadně snižuje.

7.4 Přestupky
Přestupek je definován jako společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně
označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. 17 Tato definice přestupku
vychází z nového zákona o přestupcích, který nabyl účinnosti dne 1. července roku 2017. Jedná se o zákon
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který s navazujícím zákonem č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, společně nahradily dosavadní úpravu přestupkového zákona z roku 1990. Oblast
přestupkového práva se věnuje tedy protiprávnímu jednání, jehož společenská nebezpečnost však nedosahuje
úrovně trestného činu. Novými právními úpravami byla změněna zejména oblast řízení o přestupcích, nový
zákon upravuje jak řízení o přestupcích fyzických osob, tak i řízení o přestupcích právnických osob
a podnikajících fyzických osob (ty byly dříve označované jako správní delikty).18

Tabulka 9 uvádí počet přestupků v jednotlivých oblastech dle evidence Obvodního oddělení Řevnice.
Za sledované období od roku 2017 do 2019 bylo zaznamenáno celkem 1 948 přestupků, z čehož jich bylo
nejvíce spácháno v dopravě. Sledování překročení v rychlosti je zde pouze v minimálních číslech, jelikož
měření rychlosti ve městě Řevnice není obvodním oddělením prováděno. Měření rychlosti zde provádí Odbor
dopravní policie Praha – západ. Následně bylo nejvíce přestupků spácháno proti majetku, dále proti obecně
závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.
Tabulka 9: Počet přestupků evidovaných u Policie České republiky za roky 2017-2019
Přehled přestupků
Celkový počet přestupků

2017

2018

2019

927

718

303

Z toho přestupky proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti
a veřejného pořádku

41

29

35

Z toho přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití

18

21

3

Z toho přestupky proti majetku

74

86

37

763

554

208

4

6

2

31

28

20

0

0

0

Z toho přestupky v dopravě (vyjma překročení nejvyšší povolené rychlosti)
•

překročení rychlosti

Z toho přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek
Z toho ostatní
Zdroj: Evidence OO PČR Řevnice, vlastní zpracování

17

Zákon č. 250/2016 Sb., (§ 5) Přestupek

Nové přestupkové zákony. Dostupné online: https://www.epravo.cz/top/clanky/nove-prestupkove-zakony-aneb-co-nas-ceka-a-neminev-okurkove-sezone-105644.html
18
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Z tabulky 8 níže lze pozorovat, že nejvíce přestupků je evidováno v rámci silničního provozu, kde bylo za rok
2018 spácháno 300 přestupků a za rok 2019 to bylo již 403 přestupků. Do tohoto počtu nejsou započteny
přestupky za překročení povolené rychlosti, jelikož městská policie zde nemá umístěn radar pro měření
rychlosti, tudíž rychlost neměří. V obou sledovaných obdobích tvoří přestupky fyzických osob podle zákona
o silničním provozu více než 90 % z celkového počtu přestupků. Následně je nejvyšší počet přestupků
zaznamenán v oblasti přestupků proti pořádku v územní samosprávě, dále pak proti veřejnému pořádku,
proti občanskému soužití, proti majetku a ostatní přestupky. Celkem bylo za období 2018 až 2019 předáno
Obvodnímu oddělení PČR Řevnice 8 případů (v roce 2018 to byly 3 a v roce 2019 celkem 5 případů). Vzhledem
k tomu, že od 1. 1. 2018 má Městská policie Řevnice nový evidenční systém událostí, nelze vygenerovat starší
data, než jsou uvedena v předchozí tabulce.
Tabulka 10: Počet přestupků evidovaných Městskou policií Řevnice za roky 2018 a 2019
Přehled přestupků
Celkový počet přestupků

2018

2019

331

433

17

20

Z toho přestupky proti veřejnému pořádku

4

2

Z toho přestupky proti občanskému soužití

2

2

Z toho přestupky proti majetku

3

0

300

403

0

0

Z toho přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

0

0

Z toho ostatní

5

6

Z toho přestupky proti pořádku v územní samosprávě

Z toho přestupky v dopravě (vyjma překročení nejvyšší povolené rychlosti)
•

překročení rychlosti 19

Zdroj: Evidence Městské policie Řevnice, vlastní zpracování

7.5 Aktuální bezpečnostní situace města
Ve městě Řevnice se nenachází místa s vážným ohrožením občanů nebo s vysokou mírou kriminality. Díky
práci městské policie se podařilo v minulosti vyřešit špatnou situaci s lidmi bez domova, kteří se dříve
shromažďovali na veřejných prostranstvích (především u obchodů), popíjeli alkohol a obtěžovali kolemjdoucí.
V současnosti zde není zaznamenávána drogová problematika či jiná činnost závadových osob na veřejných
prostorech.
Město se v současné době potýká především s problematikou odkládání odpadu mimo nádoby ve sběrných
místech a dále pak se špatným parkováním. Oboje souvisí především s tím, že Řevnice jsou díky železničnímu
nádraží spádovou obcí pro řadu sousedních obcí, které jednak nemají dobré dopravní napojení veřejnou
dopravou a jednak tyto obce nemají vlastní sběrný dvůr či jinak rozvinuté sítě sběru a likvidace odpadů. Jejich
občané cestou do zaměstnání s využitím vlakového nádraží odkládají odpady mimo sběrné nádoby tříděného
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Městská policie zde nemá radar, tudíž rychlost neměří.
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odpadu či odkládají odpad, který do těchto nádob nepatří. Rovněž také parkují na místech, která k tomu nejsou
určena.
Z hlediska zvýšené kriminality bylo v minulosti zaznamenány krádeže kol a vloupání do vozidel u vlakového
nádraží. Zde je však již nainstalováno 7 kamer (viz kapitola 8). Dále se také objevilo několik žhářských útoků,
které byly ve třech případech mířeny na kontejnery s tříděným odpadem a jedenkrát byl předmětem útoku les.
Přehled a popis lokalit na území města, kde dochází nejčastěji k přestupkům a trestným činům:
•

Lokalita nám. Krále Jiřího z Poděbrad – náměstí je centrem města Řevnice, v jeho okolí se nachází
několik restauračních zařízení. V teplejších dnech zde také venkovní zařízení na náměstí využívají
osoby ke scházení se v pozdějších hodinách, kdy může docházet k rušení nočního klidu či znečišťování
náměstí. Při náměstí je také vhodné stanoviště pro monitorování dopravní situace a silniční kontroly,
z toho také vyplývá větší množství přestupků v rámci dopravy. Zde nejčastěji dochází k přestupkům
za parkování na zakázaných zónách.

•

Ulice Pod Lipami – zde se nachází budova nádraží ČD, policie zde eviduje krádeže dvoustopých
i čtyřstopých dopravních prostředků osob, které je zde zanechají před cestou vlakem, a přestupky
v souvislosti s parkováním. Taktéž v této ulici dochází k vloupání do vozidel. Dále zde policie řeší rušení
nočního klidu, napadání, obtěžování nebo přestupky proti občanskému soužití. V roce 2019 také
docházelo poměrně často k posprejování vlakových souprav.

•

Palackého náměstí – jedná se o malé náměstí mezi ulicemi Pod Lipami a na Stránce. U náměstí se
nachází restaurace Pivovar a sezóně otevřená restaurace Kůlna, kde hosté často popíjejí do pozdních
hodin. V teplejších dnech zde také venkovní zařízení na náměstí využívají osoby ke scházení
se v pozdějších hodinách, může tedy docházet k rušení nočního klidu či znečišťování náměstí. Je zde
umístěn také železniční přejezd, kde osoby často nedodržují světelný příkaz "STŮJ!" a jsou policií
pokutovány.

•

Ulice Komenského – jedná se o ulici, kterou osoby často prochází po cestě domů z restauračních
zařízení. Také zde často probíhají silniční kontroly ze strany policie.

•

Lesní plochy v jižní části města – zde se nacházejí chatařské oblasti, kde dochází k častému vzniku
černých skládek a dalšímu znečištění životního prostředí.

•

Příjezdové cesty do města – na těchto komunikacích často dochází k přestupkům v podobě
překročení maximální povolené rychlosti vozidel.

Jak již bylo zmíněno výše, mezi rizikové oblasti v Řevnicích patří zejména Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad,
Palackého náměstí, ulice Pod Lipami a ulice Komenského. Tyto lokality jsou znázorněny na následujícím
obrázku.
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Obrázek 2: Mapa města s rizikovými ulicemi

Zdroj: Mapy.cz, vlastní zpracování

Stránka | 25

8. AKTUÁLNÍ ROZMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH KAMER VE MĚSTĚ
V současné době je v Řevnicích umístěno celkem 7 bezpečnostních kamer se záznamem. Všechny
se nacházejí v okolí vlakového nádraží, jelikož zde často docházelo k přestupkům a páchání trestné činnosti.
Dvě z bezpečnostních kamer jsou namířeny přímo na hlavní vchod do vlakového nádraží, další kamera
monitoruje parkoviště a prostory pro odkládání jízdních kol, zbylé 4 kamery slouží ke sledování dění v ulici
Pod Lipami. Ačkoliv došlo v okolí vlakového nádraží k umístění bezpečnostních kamer, je zde stále prostor,
který nelze monitorovat, a tím je od nádraží vzdálenější parkoviště v ulici Pod Lipami. Kolem parkoviště jsou
umístěny dvě bezpečnostní kamery, které ovšem nepokrývají celou jeho plochu. Vzhledem k tomu,
že v blízkosti nádraží docházelo k častým krádežím, ať už jízdních kol či vykrádání zde zaparkovaných
automobilů, bylo by vhodné tuto situaci řešit.
Pro znázornění jednotlivých kamer na mapě bylo zvoleno využití malých trojúhelníků, kde nejužší bod
představuje umístění bezpečnostní kamery a směr rozšíření zobrazuje, kam kamera míří, resp. jakou část
oblasti přibližně monitoruje.
Obrázek 3: Mapa města s vyznačenými bezpečnostními kamerami

Zdroj: Mapy.cz, vlastní zpracování

Na následujícím obrázku lze sledovat aktuální počet a zamíření bezpečnostních kamer ve větším detailu.
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Obrázek 4: Zobrazení bezpečnostních kamer u nádraží Řevnice

Zdroj: Mapy.cz, vlastní zpracování

Na území města Řevnice jsou rovněž umístěny fotopasti, kterými se město snaží zabránit zejména vzniku
černých skládek. V současné době se jedna z fotopastí nachází za nákupním střediskem COOP v ulici
Mníšecká a druhá fotopast je umístěna v lesním porostu ulice Mníšecká. Fotopast v lesním porostu se město
snažilo přesouvat dle potřeby na nejvíce problémové oblasti v lese, ale není v jeho silách tak rozsáhlý prostor
monitorovat.
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9. NÁVRH DOHLÍŽECÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU VE MĚSTĚ ŘEVNICE
9.1 Dohlížecí kamerový systém ve městě Řevnice
Návrh městského dohlížecího kamerového systému v Řevnicích vychází primárně z potřeb města a reaguje
na události, které se zde dějí v konkrétních lokalitách. Řevnice jsou relativně klidné město, kde je však několik
oblastí, ve kterých dochází k páchání trestné činnosti či přestupkům. Nejčastěji se jedná zejména o odkládání
odpadu mimo kontejnery ve sběrných místech a špatné parkování. U majetkové trestné činnosti se jedná
především o krádeže a poškození cizí věci či kombinaci těchto činů. Dochází k poškození vozidel, ke krádežím
kol, krádežím peněz, sprejerství ad.
Po zmapování těchto oblastí byla vytipována místa pro instalaci bezpečnostních kamer, čímž má dojít
k zamezení páchání protiprávního jednání. Město se nejčastěji potýkalo s krádežemi kol či vykrádáním
automobilů, parkováním na nevhodných místech a vytvářením černých skládek. Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů. znázorňuje návrh umístění nových bezpečnostních kamer. Dohlížecí kamerový systém bude složený
z dlouhodobě umístěných kamer, mobilních kamer, fotopastí a dopravních kamer. Dlouhodobě umístěné
kamery budou na místech, kde je potřeba monitoringu v průběhu celého roku. Mobilní kamery se budou
využívat na rychlé nebo sezónní nasazení na požadovaná místa pro monitoring veřejného pořádku, či
nasazování při různých příležitostech, jako jsou různé sportovní a kulturní akce s vysokým počtem
shromážděných osob. Fotopasti jsou více mobilní a lze je lépe skrýt. Proto se budou využívat k monitoringu
kontejnerů a nelegálních skládek. Dopravní kamery budou sloužit k měření rychlosti ve směru jízdy do města
a zároveň budou rozpoznávat SPZ aut pro účely kriminální policie v případě hledaných osob.

9.2 Mapové vyobrazení
Na následujícím obrázku je zobrazen návrh pro umístění bezpečnostních kamer v Řevnicích. Pro znázornění
jednotlivých kamer na mapě bylo zvoleno využití malých trojúhelníků, kde nejužší bod představuje umístění
bezpečnostní kamery a směr rozšíření zobrazuje, kam kamera míří, resp. jakou část oblasti monitoruje.
Červené trojúhelníky značí kamery, které je potřeba instalovat a modré trojúhelníky představují kamery, které
je doporučeno umístit. Červené tečky znázorňují umístění potřebných dopravních kamer pro měření rychlosti
projíždějících dopravních prostředků. Modré vyobrazují dopravní kamery doporučené.
Ve městě je potřeba instalovat aspoň 4 dopravní kamery v ulicích Třebáňská, Čs. armády, Mníšecká a V Luhu.
Dále je instalace dopravních kamer doporučena v ulicích Na Vrážku, Rovinská, Pražská, a Tyršova. Instalací
všech 8 kamer by město zajistilo monitoring všech ulic, kterými je možné vjet osobním automobilem do města.
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Obrázek 5: Návrh umístění jednotlivých bezpečnostních kamer v Řevnicích

Zdroj: Mapy.cz, vlastní zpracování

Na následujícím obrázku lze sledovat plánované umístění bezpečnostních kamer ve větším detailu bez
dopravních kamer. Celkem 14 kamer je potřeba instalovat (červené) a 2 kamery (modré) je doporučené
instalovat. Na obrázku je navíc 1 kamera označená žlutě. Je tomu tak z důvodu, že toto místo již zabírá jedna
kamera a v okolí nádraží je kamer hned několik. Instalace kamery se doporučuje v případě, že Městské policie
Řevnice vyhodnotí potřebu zvýšení monitoringu tohoto území. S touto kamerou se v následující kapitole
financování nepočítá.
Jednotlivé bezpečnostní kamery je potřeba umístit na následujících lokalitách ve městě. Pro monitoring místa
kvůli odkládání odpadu mimo kontejnery je potřeba umístit kamery za řekou v ulici Rovinská a také v ulici
B. Němcové. Dále je potřeba instalace kamer na Palackého náměstí (2 kamery), na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad (2 kamery), v pěší zóně mezi ulicí Pod Lipami a náměstím Krále Jiřího z Poděbrad (2 kamery),
v prostoru před prodejnou COOP v ulici Mníšecká (1 kamera), v prostoru u ZŠ Řevnice v ulici Školní (2 kamery)
a v ulici Revoluční (2 kamery). Dále je potřeba umístit kameru za Městskou knihovnou, která bude monitorovat
park. K těmto kamerám je navíc doporučené instalovat kameru před kinem Řevnice a také v ulici Školní před
vchodem ZŠ Řevnice. Navržený dohlížecí kamerový systém bude zajišťovat monitoring na všech
frekventovaných místech ve městě a rovněž na místech, kde je zvýšený výskyt kriminality.
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Obrázek 6: Návrh umístění jednotlivých bezpečnostních kamer v Řevnicích ve větším detailu

Zdroj: Mapy.cz, vlastní zpracování

9.3 Financování
Při realizaci projektu, jehož účelem je rozšíření městského dohlížecího kamerového systému v Řevnicích, dojde
k navýšení počtu zařízení v dohlížecím kamerovém systému města, s čímž jsou spojeny náklady na další
technologické součásti, jejich montáž a uvedení do provozu. Jednotlivá řešení jsou různě finančně náročná a
také mají své specifické výhody i nevýhody.
Dlouhodobé bezpečnostní kamery mají výhodu v podobě vysoké kvality obrazu, vysoké světelné citlivosti při
špatných světelných podmínkách, možnosti přiblížení a záznamu. Další výhodou je, že kamery dnes zvládají i
velmi sofistikované inteligentní analýzy obrazu (směr pohybu objektů, detekci chybějícího objektu apod.) a díky
tomu jsou kamery schopny upozornit a pomáhat i v situacích, které dříve mohl vyhodnotit pouze člověk.
Nevýhodou je komplikovaná manipulace a přemístění na jinou lokalitu a také vyšší pořizovací cena. Cena jedné
dlouhodobé bezpečnostní kamery se odvíjí od technických specifikací, lze však očekávat cenu za 1 kus včetně
montáže a ostatních technologických součástí v rozmezí 47 000 – 69 000 Kč. Z toho vyplývá, že cena za 14
kusů bude v rozmezí 658 000 – 966 000 Kč.
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Tabulka 11: Náklady na rozšíření dohlížecího kamerového systému v Řevnicích – dlouhodobé bezpečnostní kamery
Položka

Cena za 1 ks

Počet kusů

Cena celkem

Dlouhodobé bezpečnostní kamery
Z toho:

47 000 – 69 000 Kč

14

658 000 – 966 000 Kč

Bezpečnostní kamera

25 000 – 40 000 Kč

14

350 000 – 560 000 Kč

Ostatní technologické součásti

10 000 – 15 000 Kč

14

140 000 – 210 000 Kč

Montáž, uvedení do provozu

12 000 – 14 000 Kč

14

168 000 – 196 000 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Mobilní bezpečnostní kamery mají shodné výhody s pevně umístěnými dlouhodobými bezpečnostními
kamerami. Navíc ale disponují vlastnostmi, které pevné kamery nemají. Velkou předností mobilních kamer je
možnost jejich rychlého nasazení k monitoringu veřejného pořádku požadovaných míst nebo přemístění při
různých příležitostech jako jsou kulturní a sportovní akce nebo také v rámci sezónních změn. Nevýhodou
mobilních kamer jsou vysoké náklady na pořízení, ale ne výrazně vyšší než náklady na pořízení dlouhodobých
kamer. Nevýhodou oproti dlouhodobým kamerám je vyšší technologická složitost mobilních zařízení. Cena
jedné mobilní bezpečnostní kamery se odvíjí od technických specifikací, lze však očekávat cenu za 1 kus včetně
montáže a ostatních technologických součástí v rozmezí 48 000 – 73 000 Kč. Z toho vyplývá, že cena za
14 kusů bude v rozmezí 816 000 – 1 022 000 Kč.
Tabulka 12: Náklady na rozšíření dohlížecího kamerového systému v Řevnicích – mobilní bezpečnostní kamery
Položka

Cena za 1 ks

Počet kusů

Cena celkem

Mobilní bezpečnostní kamery
Z toho:

48 000 – 73 000 Kč

14

816 000 – 1 022 000 Kč

Bezpečnostní kamera

25 000 – 40 000 Kč

14

350 000 – 560 000 Kč

Ostatní technologické součásti

18 000 - 23 000 Kč

14

252 000 – 322 000 Kč

5 000 – 10 000 Kč

14

70 000 – 140 000 Kč

Montáž, uvedení do provozu
Zdroj: vlastní zpracování

Fotopasti jsou zařízení, která jsou od výše zmíněných dlouhodobých a mobilních bezpečnostních kamer
zásadně odlišná. Výhodou fotopastí je jejich snadnější ukrytí a výrazně rychlejší možnost manipulace v případě
potřeby. Fotopasti mají také snadnější obsluhu a jsou výrazně levnější oproti pevným nebo mobilním
bezpečnostním kamerám. Levnější je rovněž jejich provoz. Naproti tomu hlavní nevýhodou je, že fotopasti
pořizují pouze fotografie. Je zde tedy riziko, že fotopast nesprávně určí moment pořízení fotografie. Další
nevýhodou fotopastí je nutná pravidelná výměna baterií. Cena jedné fotopasti se odvíjí od technických
specifikací, lze však očekávat cenu za 1 kus včetně montáže a ostatních technologických součástí v rozmezí
8 000 – 12 000 Kč. Z toho vyplývá, že cena za 14 kusů bude v rozmezí 816 000 – 1 022 000 Kč.
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Tabulka 13: Náklady na rozšíření dohlížecího kamerového systému v Řevnicích – fotopasti
Položka

Cena za 1 ks

Počet kusů

Cena celkem

Fotopasti
Z toho:

9 000 – 14 000 Kč

14

126 000 – 196 000 Kč

Fotopast

7 000 – 10 000 Kč

14

98 000 – 140 000 Kč

Ostatní technologické součásti

1 000 – 2 000 Kč

14

14 000 – 28 000 Kč

Montáž, uvedení do provozu

1 000 – 2 000 Kč

14

14 000 – 28 000 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Dopravní kamery doplňují kamerový systém ve městě. Hlavní výhodou je to, že dopravní kamery nepotřebují
obsluhu při běžném provozu. Tyto kamery mají dvě závěrky, kdy jedna zachycuje SPZ a druhá pořizuje
přehledové video. Dopravní kamery mohou detekovat jízdu v protisměru, jízdu přes čáry, rychlost a také
indikovat velikost vozidla. Dopravní kamery jsou levnější než bezpečnostní kamery, lze očekávat cenu ve výši
45 000 – 59 000 Kč za 1 kus včetně montáže a ostatních technologických součástí. Při pořízení 4 dopravních
kamer je odhadovaná cena 180 000 – 236 000 Kč, v případě pořízení 8 dopravních kamer k pokrytí všech
vjezdů do města se náklady odhadují na 360 000 – 472 000 Kč.
Tabulka 14: Náklady na rozšíření dohlížecího kamerového systému v Řevnicích – dopravní kamery
Položka

Cena za 1 ks

Počet kusů

Cena celkem

Dopravní kamery
Z toho:

45 000 – 59 000 Kč

4

180 000 – 236 000 Kč

Dopravní kamera

23 000 – 30 000 Kč

4

92 000 – 120 000 Kč

Ostatní technologické součásti

10 000 – 15 000 Kč

4

40 000 – 60 000 Kč

Montáž, uvedení do provozu

12 000 – 14 000 Kč

4

48 000 – 56 000 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Z uvedených cen vyplývá, že nejlevnějším řešením jsou fotopasti, ale oproti bezpečnostním kamerám mají
nevýhody, které je potřeba při rozšiřován dohlížecího kamerového systému brát v úvahu. Dlouhodobé a mobilní
bezpečnostní kamery jsou ale pro město výrazně nákladnější. Celkové náklady na rozšíření městského
dohlížecího kamerového systému budou záviset na zvolením řešení, případně může systém kombinovat
jednotlivá zařízení a využít tak jejich výhod na zmíněných lokalitách. Dále je potřeba počítat s náklady na provoz
městského dohlížecího kamerového systému, jež bude potřeba hradit z vlastního rozpočtu Řevnic.
Město Řevnice má několik možností, jak projekt s účelem realizace kamerového systému financovat:
•

rozpočet města Řevnice;

•

podpora Středočeského kraje;

•

národní dotační tituly.

Rozpočet města Řevnice
Následující graf představuje celkovou strukturu rozpočtu města Řevnice dle skutečných konečných částek
v letech 2015 až 2019 (vždy k 31. 12. daného roku). Z grafu je zřejmé, že se každoročně zvyšovaly celkové
příjmy. Celkové výdaje v roce 2016 významně poklesly a v následujících letech docházelo k jejich nárůstu. Graf
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5 dále uvádí, že v průběhu sledovaného období se provozní výdaje města vyznačují rostoucí tendencí, přičemž
nejvyšší nárůst je zaznamenán v roce 2019, kdy tato částka dosahovala téměř 60 mil. Kč. U investičních výdajů
si lze všimnout značné nerovnováhy v průběhu sledovaného období, kdy v roce 2015 činily přibližně 104 mil. Kč,
v dalších letech došlo k významnému propadu hodnoty tohoto ukazatele a v roce 2019 k nárůstu na téměř
127 mil. Kč. Důsledkem tohoto navýšení byly celkové výdaje vyšší než celkové příjmy, a to o 57 263 tis. Kč.
Graf 5: Struktura rozpočtu města Řevnice 2015-2019
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Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí, vlastní zpracování

Podpora Středočeského kraje
Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence, který
obsahuje mj. tematické zadání Prevence kriminality, město Řevnice nemůže využít, jelikož je určen pouze pro
školy a školská zařízení s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem, nestátní
neziskové organizace, které působí ve Středočeském kraji a obce s rozšířenou působností ve Středočeském
kraji.
Národní dotační tituly
Ministerstvo vnitra vyhlásilo Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020, který je v souladu
s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“. Tento program
je vyhlašován každý rok. Příjemcem podpory mohou být obce, kraje či dobrovolné svazky obcí. Program
je určen na projekty investičního i neinvestičního charakteru. Zhotovení kamerového systému patří mezi
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investiční projekty, na které jsou finanční prostředky příjemcům uvolňovány po dokončení realizace díla
po předložení předávacího a přejímacího protokolu a faktury za dílo.
V rámci programu došlo ke zvýšení limitů mj. také u rozšíření, modernizace a reprodukce městských
kamerových dohlížecích systémů a osvětlení rizikových míst pro obce, které řeší problémy s bezpečností
a zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách v rámci krajů (Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský
a Pardubický kraj), které mají s Ministerstvem vnitra uzavřené Memorandum o spolupráci, a to ve výši
max. 650 000 Kč pro obce a nestatutární města a 1 000 000 Kč pro statutární města. Podíl spolufinancování
obce na projektu činí 10 %.
Kraje, obce či dobrovolné svazky obcí, které chtějí žádat o podporu, jsou povinny plnit podmínky vycházející
z doporučení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. Instalace městského
dohlížecího kamerového systému v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 musí
splňovat dané technické parametry, které jsou definovány v rámci legislativních východisek a norem:
•

zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii;

•

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;

•

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů;

•

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v jeho pozdějších znění;

•

nařízení vlády č. 426/2000 Sb., telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002
Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.;

•

nařízení vlády č. 17/2003 Sb., technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí;

•

nařízení vlády č. 18/2003 Sb., technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické
kompatibility;

•

ČSN EN 50 131-1 ed. 2 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně budov;

•

ČSN EN 50 132 – Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních
aplikacích.20

Dále je doporučeno dodržovat při realizaci projektu standardy odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra
České republiky.
V dokumentu o realizaci projektu o zřízení nebo rozšíření městského dohlížecího kamerového systému musí
být uvedeno:
•

jakým způsobem a v jakém režimu bude (je) zajištěn stálý, tedy nepřetržitý 24hodinový monitoring
kvalifikovaným operátorem;

•

jakým způsobem bude (je) zajišťována obsluha a její kvalita;

•

jakým způsobem bude (je) prováděna práce se záznamy;

•

jakými opatřeními bude (je) garantováno právo na soukromí občanů při provozu MKDS;

Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti Městského kamerového dohlížecího systému
na léta 2019 až 2020. Dostupné online: https://www.mvcr.cz/soubor/priloha-c-6-suz-2020-rp-pro-mkds-a-cestne-prohlasenipdf.aspx+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
20
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•

jakým způsobem bude (je) zajištěno informační či jiné propojení na Policii České republiky, případně
na další systémy;

•

jakým způsobem bude (je) prováděno vyhodnocení účinnosti MKDS.

Provozovatel, kterým je Policie ČR či obecní policie, musí při zřízení či rozšiřování městského dohlížecího
kamerového systému zavést standardní postupy pro hodnocení jeho efektivity. Pro stanovení hodnotících
kritérií plošného porovnávání stavu a vývoje pouliční kriminality by bylo možné:
•

Ze současného stavu informačního systému Policie ČR vytvořit dílčí statistiku trestných činů, které jsou
klasifikovány jako tzv. pouliční kriminalita, jež lze prokazatelně odhalit s využitím kamerového systému
a statistiku jejich objasněnosti.

•

Tyto účelové statistiky vést odděleně pro území, kde je vymezeno pokrytí monitorovacími kamerami
a pro ostatní lokality, jež nejsou monitorovány.

•

Porovnávat statistiky za srovnatelná časová období a sledovat míru objasněnosti případů.

Při zpracování projektu realizace zřízení či rozšíření městského dohlížecího kamerového systému je nedílnou
součástí rovněž provedení šetření ohledně informovanosti občanů o záměrech obce v dané oblasti, které by
mělo obsahovat:
•

jak občan vnímá pocit bezpečí či ohrožení v obci;

•

zda je dostatečně informován o městském dohlížecím kamerovém systému;

•

zda souhlasí se záměrem rozšíření kamerového systému;

•

zda kamerový systém vnímá jako nástroj pro posílení bezpečnosti v obci;

•

zda by si přál rozšíření kamerového systému i do okolí svého bydliště;

•

zda se v monitorovaných lokalitách cítí bezpečněji.

U projektu musí být také doloženo kladné vyjádření příslušného vedoucího územního odboru Policie ČR.
V případě, že se u projektu na základě veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a Policií ČR stane uživatelem
kamerového systému právě policie ČR, musí zde být jednoznačně vymezena odpovědnost za úhradu nákladů
spojených s provozem kamerového systému.
Shrnutí možností financování projektu
Každá z uvedených možností financování rozšíření městského dohlížecího kamerového systému má své klady
i zápory. Zde pak záleží na rozhodnutí města o kolik bezpečnostních kamer chce kamerový systém rozšířit,
od čehož se bude také významně odvíjet cena celého projektu. V případě, že bude město Řevnice chtít náklady
projektu hradit z vlastního rozpočtu, hrozí mu značná míra zadlužení obce, avšak nebude muset vynakládat
další náklady na splnění podmínek dotačního programu. V rámci Středočeského kraje nemají Řevnice
na finanční podporu nárok, jelikož nejsou obcí s rozšířenou působností. V případě, že by město chtělo využít
podporu prostřednictvím Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020, který vypsalo Ministerstvo
vnitra České republiky, muselo by splnit veškeré podmínky, které jsou v programu definovány a uhradit také
náklady s tím spojené.
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9.4 Směrnice
Monitorovací pracoviště musí mít přesně definované vnitřní směrnice, které musí akceptovat jak zákonné
podmínky pro výkon práce stanovené obecnými pracovně právními předpisy, tak také musí obsahovat určité
odlišnosti, jelikož se činnost tohoto pracoviště musí blížit standardům pro pracoviště se zvláštním režimem.
Mezi obecné pracovně právní předpisy pro obecní policii patří zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. V případě Policie ČR řeší tuto oblast zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Soubor směrnic musí vymezit jednoznačná práva a povinnosti personálu ve vztahu k městskému dohlížecímu
kamerovému systému. Ačkoliv se názvy směrnic mohou lišit, obsahovat by měly zejména:
•

pracovní náplň obsluhy kamerového systému;

•

otázky ochrany osobních údajů;

•

možnost nastavování a ovládání kamer;

•

stanovený postup při pozorování záznamů;

•

pravidla pro vyhodnocování informací;

•

předávání zjištěných skutečností kompetentním orgánům;

•

dokumentace a archivace;

•

předávání dokumentace;

•

zaškolení personálu a průběžné proškolování;

•

stanovení vlastního výkonu služby (ve dne i v noci);

•

součinnost s dalšími subjekty;

•

určení seznamu oprávněných osob, které mohou vstoupit do prostor monitorovacího pracoviště;

•

mlčenlivost;

•

kontrolní činnosti.21

Bezpečné město (obec). Dostupné online: http://bezpecnystredoceskykraj.cz/wp-content/uploads/2017/11/Jak-vytvo%C5%99itBezpe%C4%8Dn%C3%A9-m%C4%9Bsto-obec.pdf
21
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Seznam zkratek
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Closed-circuit television
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České dráhy
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Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

HZS

Hasičský záchranný sbor
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MP
MPSV
OO PČR

Městský kamerový dohlížecí systém
Městská policie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obvodní oddělení Policie České republiky

OPR

Obec s rozšířenou působností

PČR

Policie České republiky

SPZ

Státní poznávací značka

ZŠ

Základní škola
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11. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – vzor záznamu o činnostech
Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Město Řevnice, Městská policie Řevnice se sídlem: Brno-Ponava, Náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad 74, IČO: 44992785, telefon: +420 313 104 211, e-mail: pod@revnice.cz
Pověřenec: doplnit
Účel zpracování

Pořizování obrazových či jiných záznamů z míst veřejně
přístupných - Městský kamerový a dohledový systém

Právní základ zpracování podle čl. 6 odst. 1
GDPR

Veřejný zájem a výkon veřejné moci [čl. 6 odst. 1 písm. e)
Nařízení GDPR]

Právní titul pro zpracování

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů

Kategorie subjektů údajů

Dotčené osoby na veřejně přístupných místech
(obyvatelé a návštěvníci města)

Kategorie osobních údajů

Obrazový záznam osob

Kategorie příjemců, kterým byly nebo
budou osobní údaje zpřístupněny, vč.
příjemců ve třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Policie ČR, státní zastupitelství, správní orgány, soudy
apod.

Identifikace třetí země (mezinárodní
organizace), které jsou případně předány
osobní údaje

Ne

Vhodné záruky v případě předání osobních
údajů do třetí země (mezinárodní
organizaci) podle čl. 49 odst. 1 druhého
pododstavce GDPR

Bezpředmětné

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých
kategorií údajů

XX dní

Obecný popis technických a organizačních
bezpečnostních opatření dle čl. 32 GDPR

Město Řevnice – Městská policie Řevnice zajišťuje
neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost
systémů a služeb zpracování osobních údajů v listinné i
elektronické podobě prostřednictvím souboru technických
a organizačních opatření.
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