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KOORDINAČNÍ DOHODA 
o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 

 

 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor 

Litoměřice, zastoupená plk. JUDr. Helenou Pšeničkovou, vedoucí územního odboru 

 

a 

 

město Štětí, zastoupené Mgr. Tomášem Ryšánkem, starostou města, 

(dále jen „strany dohody“) 

 

uzavírají 

 

v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve 

znění pozdějších právních předpisů, 

 

 

KOORDINAČNÍ DOHODU 

o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Štětí 

(dále jen „dohoda“) 

 

 

Čl. I 

Účel dohody 

Strany dohody se s ohledem na stanovenou působnost a pravomoc dohodly účelně a 

hospodárně využívat všechny dostupné prostředky a nástroje za účelem dosažení 

příznivého stavu v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku na území města 

Štětí (dále jen „město“). 

 

 

 

 

 



2 

 

Čl. II 

Oblasti vzájemné spolupráce 

 

Strany dohody se dohodly, že budou společně spolupracovat při řešení problematiky 

bezpečnosti, zejména v následujících oblastech: 

a) ochrana bezpečnosti osob a majetku, 

b) ochrana veřejného pořádku (včetně oprávněných zájmů občanů), 

c) pátrání po osobách a věcech, 

d) dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, 

e) prevence kriminality (včetně podílu na preventivních programech a 

projektech), 

f) metodické pomoci při výcviku strážníků, 

g) komunikace mezi občany a stranami dohody, 

h) součinnost při provádění úkonů, zákroků a řešení mimořádných událostí,  

i) součinnost při zabezpečení veřejného pořádku při konání významných 

politických, kulturních, společenských nebo sportovních akcí, 

j) provozování, vytěžování a zpracovávání relevantních informací získaných 

z městského kamerového dohledového systému (dále jen „MKDS“) na území 

města Štětí.  

 

Čl. III 

Formy spolupráce 

 

Vzájemná spolupráce stran dohody vychází z nutnosti podílet se společnými silami 

na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany osob a majetku 

za společného využití sil a prostředků tak, aby bylo efektivní, a aby byla zajištěna 

ochrana občanů města a místních částí před nežádoucími kriminogenními faktory a 

občané se cítili bezpečně. Obě strany dohody se proto dohodly, že v rámci svých 

možností budou naplňovat čtyři základní a stěžejní priority dohody: 

 Náš zákazník je občan. 

 Koordinace a spolupráce. 

 Vytvoření pracovní skupiny. 

 Věcná a aktivní komunikace. 

       

Čl. IV 

Občan je náš zákazník 

 

1) Strany dohody se dohodly, že při plnění svých úkolů budou dbát především na 

prevenci. 

 

2) Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“) při plnění svých úkolů s ohledem  

na zájmy občanů zejména: 
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a) podle svých možností provádět výkon služby v místech, kde se občan necítí 

bezpečně nebo kde hrozí reálné nebezpečí vzniku protiprávního jednání; 

riziková místa budou definována na základě vlastního zjištění Policie ČR, 

informací získaných od občanů a dalších relevantních podnětů v oblasti 

bezpečnosti, 

b) důsledně vyžadovat, aby policisté Policie ČR při výkonu služby komunikovali s 

občany a získávali tak informace o pocitu bezpečí občanů v konkrétní lokalitě 

a svým pro-aktivním přístupem vybudovali prostor podpory, součinnosti, 

důvěry a pocitu vzájemnosti mezi policií a veřejností, 

c) provádět opatření v případech narušení bezpečnosti a veřejného pořádku 

zjištěných prostřednictvím MKDS provozovaným na území města Štětí, 

vyhodnocovat účinnost MKDS a ve spolupráci s Městskou policií Štětí 

předkládat návrhy ke zvýšení efektivity tohoto systému. 

 

3) Městská policie Štětí (dále jen městská policie), jako orgán města, bude při 

plnění svých úkolů s ohledem na zájmy občanů zejména:   

a) podle svých možností provádět výkon služby v místech, kde se občan necítí 

bezpečně nebo kde hrozí reálné nebezpečí vzniku protiprávního jednání; 

riziková místa budou definována na základě vlastního zjištění strážníků, 

informací získaných od občanů, výsledků průzkumů provedených v oblasti 

bezpečnosti nebo jiných relevantních podnětů, 

b) důsledně vyžadovat, aby strážníci městské policie při výkonu služby aktivně 

komunikovali s občany a získávali tak informace o jejich pocitu bezpečí 

v konkrétní lokalitě a svým pro-aktivním přístupem vybudovali prostor podpory, 

součinnosti, důvěry a pocitu vzájemnosti mezi policií a veřejností, 

c) plnit úkoly související s dohledem nad bezpečností a veřejným pořádkem, 

zajišťovaným prostřednictvím MKDS provozovaným na území města Štětí, 

vyhodnocovat účinnost MKDS a ve spolupráci s Policií ČR, obvodním 

oddělením Štětí předkládat návrhy ke zvýšení efektivity tohoto systému. 

 

4) Policie ČR a městská policie si budou takto získané informace předávat na 

pravidelných koordinačních poradách. V případě nebezpečí z prodlení a nutnosti 

rychlé reakce, si budou informace předávat bezodkladně bez ohledu na termíny 

porad. Policie ČR a městská policie budou spolupracovat na řešení nepříznivého 

stavu v oblasti bezpečnosti ve městě nebo místních částech prostřednictvím 

vedoucích pracovníků místně příslušného Obvodního oddělení (vedoucí oddělení 

a jeho zástupce) a městské policie (vedoucí městské policie a jeho zástupce) za 

účasti starosty města nebo jím pověřené osoby. 

 

5) Město bude prostřednictvím svých odborů a zvolených zástupců aktivně 

komunikovat s občany a zjištěné informace bezpečnostního charakteru budou 

předávat vedoucím pracovníkům Policie ČR, městské policie nebo prostřednictvím 

starosty města těmto vedoucím.  
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Čl. V 

Koordinace a spolupráce  

   

1) Obě strany se dohodly, že při naplňování vzájemné spolupráce je nutné udržovat 

vysoký stupeň komunikace, aby spolupráce při řešení otázek bezpečnosti ve 

městě a jeho místních částech byla efektivní, dynamická a systematická. Za 

tímto účelem se budou pravidelně konat koordinační porady za účasti obou stran 

dohody zaměřené na výměnu informací za podmínek stanovených právními 

předpisy, které mají vztah k veřejnému pořádku, bezpečnostním rizikům, a z toho 

vyplývajících úkolů a opatření ve smyslu obecně závazných předpisů. 

 

2) Na koordinačních poradách budou řešeny celoměstské nebo teritoriální 

bezpečnostní problémy a výstupem budou strategická rozhodnutí se stanovením 

priorit, provedení odpovídajících preventivních opatření, vzájemná koordinace sil 

a prostředků k dosažení cíle. 

 

3) Koordinační porady budou probíhat průběžně, minimálně 1x týdně na úrovni 

vedení obvodního oddělení Štětí, městské policie a v případě potřeby starosty 

města nebo jím pověřené osoby, čtvrtletně na úrovni vedení obvodního oddělení 

Štětí, Městské policie Štětí, starosty města a vedoucí územního odboru 

Litoměřice nebo jeho zástupce. Jednou ročně bude zpracována zpráva o 

vzájemné spolupráci určená radě a zastupitelstvu města. 

 

Čl. VI 

Vytvoření pracovní skupiny 

 

1) Strany dohody se dohodly, že základním komunikačním prvkem mezi občany, 

Policií ČR, městskou policií a městem bude: 

a) starosta města Štětí nebo jím pověřená osoba, 

b) vedoucí územního odboru Litoměřice, vedoucí obvodního oddělení Štětí a 

jeho zástupce, 

c) vedoucí Městské policie Štětí a jeho zástupce, 

d) manažer prevence kriminality, 

e) další osoby v návaznosti na aktuálně řešené problémy. 

(dále jen „určená skupina“) 

 

2) Komunikace mezi občany a určenou skupinou bude probíhat zejména: 

a) osobním kontaktem členů s občany, 

b) veřejným setkáváním členů s občany, 

c) odkazem na webové stránky města Štětí s možností e-mailové komunikace 

stran mezi sebou a s občany, 

d) telefonicky, 

e) dalšími vhodnými prostředky. 
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Čl. VII 

Věcná a aktivní komunikace 

 

1) Členové určené skupiny budou sami nebo prostřednictvím podřízených pracovníků 

aktivně komunikovat s občany tak, aby zejména: 

a) poskytovali občanům informace z oblasti prevence kriminality, 

b) informovaly občany o aktuální bezpečnostní situaci ve městě a místních 

částech, 

c) aktivně řešili podněty od občanů v oblasti bezpečnosti.   

 

2) Členové určené skupiny přijímají od svých podřízených informace o bezpečnostní 

situaci na daném teritoriu tak, aby v případě nutnosti dalšího řešení situace mohly 

být dále projednány na příslušné úrovni koordinační porady, popřípadě, aby mohl 

být zvolen způsob vyřízení. S požadavkem na minimalizaci administrativního 

zatížení obou stran, bude (pokud to vzniklá situace umožní) předávání informací 

přednostně probíhat neformálním způsobem. 

 

Čl. VIII 

Úloha Policie ČR 

 

Příslušníci Policie ČR při výkonu služby plní úkoly, které vycházejí z příslušných 

právních norem upravujících výkon služby Policie ČR, tedy aby zejména: 

a) v mezích svých možností a ve spolupráci nebo předchozí dohodě s městskou  

policií jako specifickým subjektem spolupráce, zvýšili výkon hlídkové činnosti  

v problematických lokalitách s následnou spoluprací s občany, institucemi a  

organizacemi zde sídlícími, 

b) prohlubovali si místní a osobní znalost zejména problematických lokalit, 

c) iniciativním přístupem předcházeli protiprávním jednáním, 

d) aktivně přistupovali k řešení vzniklých bezpečnostních problémů, 

e) aktivně spolupracovali se členy určené skupiny a společně s nimi řešili 

negativní bezpečnostní situaci v daném teritoriu, 

f) pravidelně informovali své nadřízené o bezpečnostní situaci ve svém okrsku,  

g) profesionálním přístupem dokazovali, že Policie ČR je službou veřejnosti a tím  

zvyšovali její celospolečenskou prestiž, 

h) podíleli se na preventivních programech a projektech spojených 

s bezpečnostní situací na daném teritoriu.  

 

Čl. IX 

Úloha městské policie 

 

1) Strážníci městské policie při výkonu svých činností plní úkoly, které vycházejí 

z příslušných právních norem upravujících činnost městské policie a svým 

proaktivním přístupem tak realizovali vize dohody, tedy aby zejména: 
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a) v mezích svých možností a ve spolupráci nebo předchozí dohodě s Policií ČR 

zvýšili výkon hlídkové činnosti v problematických lokalitách s následnou 

spoluprací s občany, institucemi a organizacemi zde sídlícími, 

b) prohlubovali si místní a osobní znalost zejména problematických lokalit, 

c) iniciativním přístupem předcházeli protiprávním jednáním, porušováním 

ustanovení obecně závazných vyhlášek a nařízení města, 

d) aktivně přistupovali k řešení vzniklých bezpečnostních problémů, 

e) aktivně spolupracovali se členy určené skupiny a společně s nimi řešili 

negativní bezpečnostní situaci v daném teritoriu, 

f) svým profesionálním přístupem dokazovali, že městská policie je službou 

veřejnosti, a že strážník je tu pro občany a tím zvyšovali prestiž městské 

policie ve městě, 

g) předkládali a podíleli se na preventivních programech a projektech spojených 

s bezpečnostní situací na daném teritoriu.  

 

Čl. X 

Úloha města 

 

Město Štětí v souladu s příslušnými právními předpisy bude zejména: 

a) komunikovat s občany, především v oblasti bezpečnosti, aby se zvyšoval pocit 

bezpečí občanů, 

b) provozovat městskou policii v mezích zákona o obecní policii a v rozsahu 

zajišťující nepřetržitý provoz, 

c) provozovat pult centralizované ochrany, 

d) provozovat městský kamerový dohledový systém, 

e) spolupracovat s příslušným policistou a strážníkem v oblasti prevence 

kriminality, 

f) prostřednictvím volených zástupců prosazovat zájmy občanů zejména 

v oblasti bezpečnosti, 

g) zajišťovat na své náklady případný průzkum spokojenosti občanů s činností 

pracovní skupiny. 

 

Čl. XI 

Kontrolní mechanizmy 

 

1) Strany dohody se dohodly v rámci svých kompetencí průběžně kontrolovat plnění 

úkolů vyplývajících z této dohody jimi podřízenými subjekty a případně zjištěné 

nedostatky neprodleně odstraňovat. 

 

2) Ke zjištění spokojenosti občanů s přístupem pracovní skupiny (obou stran dohody) 

k plnění činnosti vyplývajících z této dohody budou sloužit následující prostředky: 

a) elektronické schránky pro stížnosti a podněty (e-mailové schránky Policie ČR,   

městské policie a města Štětí, schránka důvěry Policie ČR), 
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b) telefonní linky pro stížnosti a podněty občanů (tel. linky na členy určené 

skupiny), 

c) průzkum spokojenosti občanů formou elektronického popř. tištěného 

dotazníku. 

 

3) Podněty zjištěnými na základě podání občanů, výsledků průzkumu spokojenosti a 

podněty zjištěnými přímo některou ze stran této dohody (např. nedostatky 

v činnosti druhé strany) se budou projednávat na příslušné úrovni koordinační 

porady. Na základě závěrů z těchto porad každá ze stran této dohody slibuje 

v rámci své kompetence a svých možností zjištěné nedostatky odstranit, případně 

informovat na příslušné koordinační poradě zástupce druhé strany dohody o 

objektivních důvodech bránících odstranění zjištěných nedostatků. V rámci 

koordinačních porad bude vždy jedenkrát ročně vypracována zpráva hodnotící 

efektivnost a účelnost činnosti vyvíjených v rámci dohody. Zpráva bude 

vypracována nejpozději do 15. února následujícího roku. 

 

4) Hodnotící zpráva bude každoročně projednána na únorové koordinační poradě dle 

čl. V odst. 2. Na této poradě bude provedeno i závěrečné zhodnocení efektivnosti 

a účelnosti této dohody. 

 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Strany dohody se dohodly, že činnosti týkající se vzájemné spolupráce budou 

přizpůsobovány výstupům z průběžných kontrol. 

 

2) Strany dohody si budou navzájem vytvářet příznivé podmínky k efektivnímu a 

účelnému naplnění vzájemné spolupráce. 

 

3) Samotné uzavření této dohody nezakládá právo žádné ze stran dohody na 

finanční plnění od druhé strany dohody. 

 

4) Strany dohody se dohodly, že případné změny v dohodě lze provádět jen na 

základě písemných dodatků odsouhlasených stranami dohody. 

 

5) Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem 

podpisu zástupců obou stran. Dohodu lze vypovědět písemnou výpovědí 

s výpovědní lhůtou tři měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně dohody. 

 

6) Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva 

výtisky. 
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7) Touto dohodou se ruší Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Policií ČR, obvodním 

oddělení Štětí a Městem Štětí ze dne 12. 03. 2009. 

 

8) Dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Štětí č. usnesení  

    2014/24/339 ze dne 17. dubna 2014. 

 

  

Ve Štětí dne ……………………            Ve Štětí dne …………………. 

 

 

 

…………………………………….            …………………………………………… 

Město Štětí                                             Policie České republiky 

Mgr. Tomáš Ryšánek                            Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

starosta města                                        územní odbor Litoměřice 

                                                                rada plk. JUDr. Helena Pšeničková    

                                                                vedoucí územního odboru 

 

    

 


