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Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
na teritoriu Územního odboru Olomouc v roce 2020 ve srovnání
s rokem 2019

1. Kriminogenní faktory v rámci územního odboru
Obdobně jako v loňské zprávě, můžeme i při hodnocení roku 2020 v obecné rovině
konstatovat, že hodnocené kriminogenní faktory jsou v rámci Územního odboru
Olomouc neměnné.
Kriminogenní faktory jsou v rámci trestněprávních nauk obecně označovány jako rizikové
faktory, které vyvolávají, usnadňují nebo podporují páchání trestných činů. Může se jednat o
sociálně-patologické jevy, otázky související se sociálním a ekonomickým statusem obyvatel,
případně „novodobé“ jevy, které jsou vnímány jako ohrožení bezpečnosti. K těmto aspektům
můžeme přiřadit nelegální migraci, na kterou může být navázáno několik dílčích „ohrožení“,
které jsou majoritní populací vnímány negativně (potenciální hrozba terorismu, ohrožení trhu
práce apod.). V roce 2020 musíme ke kriminogenním faktorům přičíst i událost, která
výrazně ovlivnila trestnou činnost zejména z pohledu kvantity – počtu evidovaných trestných
činů. Je jím nový fenoméne, který ovlivňoval celospolečenský život. Jedná se o celosvětové
rozšíření pandemie nového typu koronaviru - SARS Cov-2 a s tím spojeno onemocnění
COVID-19. Touto pandemií byla celoplošně zasažena i Česká republiky.
Územní odbor Olomouc je jedním z pěti územních odborů Krajského ředitelství
Olomouckého kraje. Celkový počet obyvatel žijících na teritoriu územního odboru převyšuje
číslo 235.000 (Český statistický úřad – počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2020), přičemž téměř
polovina obyvatel z tohoto počtu bydlí v krajském městě Olomouci.
Při vyhodnocení kriminogenních faktorů u územního odboru Olomouc je třeba vycházet
z toho, že největším městem v našem teritoriu je Olomouc, která je krajským městem
s některými příznačnými aspekty. Jedná se o město s celkovým počtem obyvatel přesahující
100.000. Právě počet obyvatel, demografická struktura, mobilita obyvatel apod. mohou
spoluurčovat ráz kriminogenních faktorů.
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Jak jsem na počátku konstatoval, kriminogenní faktory, které ovlivňují nebo mohou
ovlivňovat páchání trestné činnosti na území „okresu“ Olomouc se v posledních letech
stabilizovaly a zůstaly neměnné. V roce 2020 si můžeme v rámci vyhodnocení trestné
činnosti povšimnout nového fenoménu, který můžeme zařadit k vlivným
kriminogenním faktorům.
Při vyhodnocení kriminality a situací, které mají na toto hodnocení vliv, můžeme konstatovat,
že nejvýznamnějším faktorem, který ovlivnil kriminalitu v její kvantitativní i kvalitativní
podobě, byl výskyt koronaviru SARS CoV-2. V souvislosti s pandemickým výskytem tohoto
nového koronaviru, byl na našem území v souladu se zákonem o bezpečnosti České
republiky vyhlášen nouzový stav, a to ve dvou „etapách“. První etapa trvala od 12. 3. 2020
do 17. 5. 2020 (celkem 66 dní), druhá etapa trvala od 5. 10. 2020 do konce roku 2020 pokračuje i v roce 2021 (v roce 2020 trvala druhá etapa celkem 86 dnů). Nouzová stav tak
v roce 2020 trval 152 dnů, což je téměř polovina roku. V rámci nouzového stavu platilo větší
množství krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví,
přičemž těmito instituty byl výrazně omezen běžný život v ČR.
I když se tento stav nedá explicitně hodnotit jako kriminogenní faktor, můžeme díky němu
jednoznačně určit, proč došlo k poklesu kriminality a dalším výrazným změnám v různých
sledovaných bezpečnostních statistikách – např. dopravní nehodovost, extremistické
projevy, divácké násilí, apod.
U našeho územního odboru je pokles kriminality evidentní (počet „nápadu“ TČ je v porovnání
s rokem 2019 nižší o více než 1000 TČ), přičemž většina evidovaného poklesu TČ souvisí
s majetkovými TČ. Příčinou poklesu majetkové kriminality může být zákaz nočního
vycházení v některých etapách nouzového stavu, dále větší koncentrace osob v místě
bydliště, tedy vyšší sociální kontrola apod.
Dalším jevem, se kterým jsme se setkali, je pokles násilné kriminality, což opět může
souviset s nouzovým stavem a přijatými opatřeními. Může to souviset např. s omezením
prodeje alkoholu (uzavřením restaurací, barů, vináren, diskoték) zákaz konzumace alkoholu
na veřejnosti, tedy se situacemi, kde nedocházelo tak jako dříve ke koncentraci podnapilých
osob, z čehož vznikaly konfliktní situace, které mohly vyústit ve výtržnictví, fyzické napadení
a s tím související ublížení na zdraví (výrazný pokles právě u tohoto druhu TČ).
S dílčím poklesem kriminality v rámci teritoria ÚO Olomouc souvisí i další událost, kterou lze
nazvat jako možný „kriminologických“ faktor, který omezil výskyt kriminality – úplné uzavření
oblasti Litovelska a Uničovska, včetně obou obcí s rozšířenou působností, kde sídlí i obvodní
oddělení (Litovel i Uničov). Jedná se o aglomeraci s přibližně 25 tisíci obyvateli, přičemž
měsíční nápad činí takřka 50 trestních věcí. V době uzávěry zde byly spáchány pouze dva
trestné činy, navíc oba se známým pachatelem.
V teoretické rovině při souhrnu popsaných jevů můžeme konstatovat, že pandemie nového
typu koronaviru SARS CoV-2 a důsledky protiepidemických opatření, se v roce 2020
výraznou měrou podílely na významném snížení počtu evidovaných trestných činů.
Významný pokles je v této souvislosti čitelný u majetkových trestných činů, rovněž
nezanedbatelný pokles je i u trestných činů s prvkem násilného jednání pachatele
(především úmyslného ublížení na zdraví).
Statistické údaje jsou čerpány ze souboru „Porovnání kriminality za období - TSK“, tedy ze
závazné statistiky, analýza a východiska jsou čerpány z porovnání roku 2020 a 2019 za
období od 1. 1. do 31. 12.:


v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 evidujeme celkový nápad 3098 trestných činů
(dále jen „TČ“) – ve stejném období roku 2019 to bylo 4126 TČ, evidujeme tedy pokles
nápadu TČ o 1028 případů. Pro lepší porovnání za delší časový horizont jsou dále
uvedena čísla za minulá období: 2018 – to bylo celkem 3612 TČ, v roce 2017 se jednalo
o 4147 TČ, v roce 2016 o 4890 TČ; v roce 2015 to bylo 5265 TČ, v roce 2014 6056 TČ,
v roce 2013 činil nápad 6381 TČ, v roce 2012 bylo přijato a evidováno 6067 TČ, ve
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stejném období roku 2011 to bylo 6065 TČ, roku 2010: 6114 TČ a roku 2009: 6046 TČ.


objasněnost ve sledovaném období roku 2020 činila 48,19%, v roce 2019 byla
objasněnost 50,50%, objasněnost je tak o 2,31% nižší. Pro lepší porovnání za delší
časový horizont jsou dále uvedena čísla za minulá období: V roce 2018 činila
objasněnost celkem 50,19 %, v roce 2017 47,77 %, v roce 2016 jsme evidovali celkovou
objasněnost 41,80 %, v roce 2015 činila objasněnost 42,66 %, v roce 2014: 42,09%,
v roce 2013 40,56%, v roce 2012 činila objasněnost 40,09%, v roce 2011: 38,85%.



ve sledovaném období roku 2020 se podařilo objasnit 1493 trestných činů, což je pokles
o 593 skutků ve srovnání s rokem 2019 (2086 objasněných TČ). Pro lepší porovnání za
delší časový horizont jsou dále uvedena čísla za minulá období: v roce 2018 se jednalo o
1813 TČ, v roce 2017 to bylo 1981 TČ, v roce 2016 se podařilo objasnit 2044 skutků,
v roce 2015 bylo objasněno 2246 skutků, v roce 2014: 2549 TČ, v roce 2013: 2588 TČ,
2012: 2432 TČ, 2011:2356 TČ, 2012: 2459 TČ, 2009: 2448 TČ.
Lze tedy konstatovat, že ačkoli objasněnost po 4 letech růst klesla, stále zůstává ve
srovnání, vyjma mimořádných let 2018-2019, na velmi vysoké úrovni resp. na třetím
pomyslném stupni ve srovnání s výsledky v horizontu 10 let.

Tabulka porovnání nápadu a objasněnosti TČ ÚO Olomouc v letech 2009 až 2020:

rok
nápad TČ objasněno TČ
2009
6046
2448
2010
6114
2459
2011
6065
2356
2012
6067
2432
2013
6381
2588
2014
6056
2549
2015
5265
2246
2016
4890
2044
2017
4147
1981
2018
3612
1813
2019
4126
2086
2020
3098
1493
U jednotlivých sledovaných problematik byla situace v roce 2020 následující:


u násilné TČ evidujeme 194 trestných činů, což je o 91 TČ méně než v roce 2019 (285)
– pro lepší porovnání: v roce 2018 to bylo celkem 218 TČ, v roce 2017 bylo evidováno
celkem 260 TČ, v roce 2016 234 TČ, v roce 2015 283 TČ, v roce 2014 298 TČ, v roce
2013 335 TČ, v roce 2012 313 TČ, v roce 2011: 372 TČ.
Objasněno v roce 2020 bylo 127 násilných TČ, v roce 2019 bylo objasněno 184 TČ, což
je o 57 TČ méně než v roce 2019. Pro srovnání s minulými lety: v roce 2018 se jednalo o
141 objasněných TČ, v roce 2017 163 TČ, v roce 2016 136 TČ, v roce 2015 167 TČ,
v roce 2014 185 TČ, v roce 2013 235 TČ, 2012: 196, a v roce 2011 242 TČ;



u trestných činů kvalifikovaných jako loupež (§173 tr.zák.) prověřujeme 15 skutků, což je
o 4 skutky méně než v roce 2019 (19), pro srovnání s minulými lety: v roce 2018 se
jednalo o 9 případů, v roce 2017 jsme evidovali 28 případů, v roce 2016 jsme prověřovali
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36 loupežných přepadení, v roce 2015: 56 TČ, v roce 2014 to bylo 69 TČ, v roce 2013 to
bylo 54 „loupeží“, v roce 2012: 71, 2011: 84
Objasněno bylo v roce 2020 9 skutků, objasněnost na problematice loupeží v roce 2020
je 60,0%, pro srovnání s minulými lety: 2019 - objasněno celkem 13 skutků (objasněnost
68,42 %), v roce 2018 to bylo 7 případů (objasněnost 77,77 %), v roce 2017 bylo
objasněno 14 loupežných přepadení, v roce 2016: 15 případů, v roce 2015: 20, v roce
2014 bylo objasněno 19 loupežných přepadení, v roce 2013 bylo objasněno 22 loupeží,
stejný počet jako v roce 2012, v roce 2011 bylo objasněno 31 „loupeží“;


trestných činů kvalifikovaných jako úmyslné ublížení na zdraví prověřujeme 64 (2019:
129), objasněnost činila v roce 2020 59,38%, což je cca o 3,56% vyšší objasněnost než
v roce 2019 (v roce 2020 objasněno celkem 38 skutků); pro srovnání s minulými lety:
v roce 2018 bylo prověřováno celkem 109 případů, v roce 2017 jsme prověřovali 107 TČ,
v roce 2016 to bylo 85 případů této kvalifikace, v roce 2015: 91, v roce 2014: 105, v roce
2013 celkem 109 TČ, v roce 2012 to bylo 95 TČ, 2011: 120;



u případů s mravnostním podtextem je nápad nižší o 2 skutky - 2020 42 TČ, 2019 44
TČ. Objasněno v roce 2020 bylo 21 případů, v roce 2019 bylo objasněno 24 případů, na
této problematice je i přes nižší nápad objasněnost nižší o 4,55 % (50% za rok 2020 vs.
54,55 % za rok 2019). Pro srovnání s minulými lety: v roce 2018 se jednalo o 31 skutků,
v roce 2017 bylo prověřováno 38 skutků s mravnostním podtextem, v roce 2016 bylo
prověřováno 50 skutků této problematiky, v roce 2015 bylo prověřováno 34 skutků, v roce
2014 bylo prověřováno 37 případů s mravnostním podtextem, 2013: 40, 2012: 47
případů, 2011: 34 případů. Objasněno bylo v roce 2018 pouze o 10 skutků, v roce 2017
bylo objasněno 21 skutků, stejně jako v roce 2015 a 2014, v roce 2013 bylo objasněno
24 skutků, (2012: 32 skutků, v roce 2011 bylo objasněno 21 případů s mravnostním
podtextem;



trestných činů kvalifikovaných dle ust. § 185 tr.zák. – znásilnění jsme v roce 2020
prověřovali celkem 8 případů (v roce 2019 – 11), v roce 2018 se jednalo o 4 případy,
v roce 2017 jsme prověřovali 14 případů znásilnění, v roce 2016: 8, v roce 2015: 12,
v roce 2014 stejně jako v roce 2013 a to 11 skutků, v roce 2012 celkově 9, v roce 2011:
10. Objasněny byly v roce 2020 zatím 4 případy, v roce 2019 rovněž 4 případy, v roce
2018 3 případy, v roce 2017 celkem 12 případů, v roce 2016: 6 případů, v roce 2015: 7
případů kvalifikovaných jako znásilnění, v roce 2014 to byly objasněny pouze dva
případy;



u majetkové TČ v roce 2020 činil nápad 1444 TČ (v roce 2019: 2015), objasněno bylo
celkem 391 TČ (2019: 649) - u objasněnosti při celkovém srovnání jsme na problematice
majetku dosáhli horšího výsledku ve srovnání s rokem 2019 o 5,13%;



v roce 2020 evidujeme 43 odcizených motorových vozidel (2019: 80), v roce 2020 bylo
tedy odcizeno o 37 motorových vozidel méně ve srovnání s rokem 2019;



v roce 2020 evidujeme znatelný pokles u TČ s prvkem vloupání do motorových vozidel;
evidujeme 132 vloupání do motorových vozidel, (2019: 277), jedná se o 146 případů
méně – nicméně je třeba konstatovat, že rok 2020 byl ve srovnání s lety minulými silnou
anomálií co do počtu zjištěného NTČ v dané oblasti, přičemž příčiny lze sledovat
zejména v restriktivních opatřeních v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19
(zejména omezení vycházení v nočních hodinách a snížené četnosti cestování
obyvatelstva);



pokles byl zaznamenán rovněž u evidovaných odcizených jízdních kol, v roce v roce
2020 se jednalo o celkem 101 odcizených jízdních kol – pro srovnání: v roce 2019 bylo
odcizeno 184 jízdních kol, v roce 2018: 155, je to o 29 případů krádeží jízdních kol více –
přičemž důvody lze opětovně spatřovat zejména v opatřeních vlády ČR zavedených
v souvislosti s opatřeními proti onemocnění COVID-19 ;

4



u hospodářské trestné činnosti byl ve sledovaném období nápad nižší o 149 skutků,
kdy na této problematice jsme v roce 2020 evidovali 360 skutků, v roce 2019 to bylo
celkem 509 skutků, v roce 2018 to bylo 500 skutků; u objasněných trestných činů byl
zaznamenán pokles a to o 137 případů (2020: 154, 2019: 291), objasněnost je tak, ve
srovnání s rokem 2019, horší o 14,32% (2020: 57,1%, 2018: 57,1 %).

KRIMINALITA
Kriminalita celkem

2019
4126

2020
3098

Rozdíl

412,6

309,8

-102,8

2086

1493

-593

1895
50,50

1579
48,19

-316
-2,31

-1028

Kriminalita na 10 tis. obyvatel
Objasněno skutků
Stíháno osob
Objasněnost v %

Přehled ZPŘ – základní útvary ÚO Olomouc- zpracováno spisů (ne skutků).
Přehled pachatelů ZPŘ – pouze řádně vykázaní podezř. z ETŘ (DTS – sdělení
podezření).

Útvar
140506
140513
140514
140516
140518
140519
140520
140522
140523
140524
140573
140581
Celkem

Poč.pach. Poč.pach.
Celk.počet Celk.počet
omez. Na omez. Na
spisů ve
objas. ve
Poč.pach. Poč.pach.
svobodě svobodě
ZPŘ 2020 ZPŘ 2019 Rozdíl ZPŘ 2020 ZPŘ 2019 Rozdíl
2020
2019
Rozdíl

151
32
18
63
68
77
33
95
70
86
34
9
736

121
48
30
75
78
88
56
108
114
105
43
34
900

30
-16
-12
-14
-10
-11
-23
-13
-44
-19
-9
-25
-164

148

117

23

41

17

25

50

68

62

72

70

70

32

54

94

101

69

110

79

99

34

43

9

33

687

833

31
-18
-8
-18
-10
0
-22
-7
-41
-20
-9
-24
-146

2

3

4

4

2

3

28

34

2

5

8

4

4

4

13

16

26

33

18

14

7

3

0

0

114

123

-1
0
-1
-6
-3
4
0
-3
-7
4
4
0
-9
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2) Pachatelé trestné činnosti (recidivisté, cizinci, nezletilí, mladiství)
V roce 2020 bylo v působnosti ÚO Olomouc z hlediska struktury pachatelů trestné činnosti
spácháno recidivisty 580 skutků (o 136 méně než v roce 2019), cizinci 85 skutků (o 3 méně
než v roce 2019), osobami nezletilými 14 skutků (o 27 méně než v roce 2019) a osobami
mladistvými 29 skutků (o 15 méně než v roce 2019), a to vše při celkovém počtu
stíhaných osob 1579 za rok 2020 (v roce 2019 byl celkový počet stíhaných osob 1895, tedy
o 316 méně).
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Pachatelé trestné činnosti
2019

2020

Rozdíl

716

580

-136

41

14

-27

44

29

-15

359

271

-88

Recidivisti
Nezletilí 1-14 let
Mladiství 15-17
Ženy
Cizinci celkem

3) Oběti trestné činnosti
Z evidence ETŘ vyplývá, že v roce 2020 bylo postiženo v rámci trestního řízení 93 (v roce
2019 - 127) nezletilých osob, což je o 34 nezletilých osob méně než v roce 2019. Osob
mladistvých bylo postiženo 49 (97), což je o 48 mladistvých osob méně, než v roce 2019.
Osob dospělých bylo postiženo 1875 (v roce 2019 to bylo 2434 osob), což je o 559
dospělých osob méně, než v roce 2019.
Celkově bylo na teritoriu Územního odboru Olomouc v roce 2020 postiženo celkem 2017
osob (v roce 2019 se jednalo o 2649 osob), což je o 632 osob méně, než v roce 2019.
Z uvedených údajů je patrné, že počet osob postižených kriminalitou je ve srovnání s rokem
2019 nižší o 635 poškozených.

Kriminalita na osobách dle věku

Název

ÚO Olomouc
celkem:

Nezletilí Nezletilí Mladiství Mladiství Děti
Děti
18 let
0-14 let 0-14 let 15 -17 let 15 -17 let 1 – 17
1 – 17 a více
2019
2020
2019
2020
let 2019 let 2020 2019

127

93

97

49

215

139

18 let
a více
2020

2434

1875

Zdroj: pouze ETŘ – od roku 2016 není statistikou evidováno
Domácí násilí
V souvislosti s domácím násilím bylo z důvodu ohrožení osob žijících ve společné
domácnosti, v roce 2020, využito ze strany příslušníků územního odboru Olomouc, celkem v
10-ti případech oprávnění vykázat násilnou osobu ze společného obydlí (v roce 2019
celkem 20 vykázání, v roce 2018 celkem 12 vykázání, v roce 2017 celkem 17 vykázání, v
roce 2016 celkem 15 vykázání, v roce 2015 to bylo 26 případů, v roce 2014 se jednalo o 22
vykázání, v roce 2013 celkem 28 vykázání a v roce 2012 celkem 27 vykázání). V roce 2020
byli ve všech případech ze společného obydlí vykázáni muži. Pouze 1 násilná osoba si
v loňském roce podala opakované námitky proti vykázání. Posouzením těchto námitek bylo
zjištěno, že zákonné podmínky k vykázání byly splněny a nebyly shledány důvody
k ukončení vykázání.
Příslušníci územního odboru Olomouc v roce 2020 řešili dále 339 případů s podezřením
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na incident se znaky domácího násilí (v roce 2019 celkem 292 případů, v roce 2018
celkem 238 případů, v roce 2017 celkem 205 případů, v roce 2016 celkem 220 případů, v
roce 2015 to bylo 285 případů).
Využitím oprávnění vykázat násilnou osobu ze společného obydlí ze strany příslušníků
Policie ČR bylo v roce 2020 na teritoriu ÚO Olomouc bezprostředně ochráněno 21
ohrožených osob. Pro případ srovnání, v roce 2019 bylo primárně ochráněno 48
ohrožených osob, z toho 25 dětí. Mezi ohroženými osobami bylo v roce 2020 celkem 10
nezletilých a mladistvých osob a 3 senioři. Většina z dětí bezprostředně sledovala útoky
násilné osoby. Ve 4 případech užili útočníci vůči obětem zbraň.

Počet
vykázání
10

Vykázáno
mužů
10

Vykázáno žen
0

Ohrožených
osob celkem
21

Námitka proti
vykázání
1x

4) Pátrání po osobách a věcech
Na úseku pátrání bylo v roce 2020 vyhlášeno celkem 380 (395) pátrání po osobách a
odvoláno celkem 367 (403). Stran jednotlivých úseků pátrání:
příkaz k zatčení
podezřelá osoba
pátrání po svěřenci
pohřešování
příkaz k dodání do VTOS

vyhlášeno:

105
37
32
42
50

(129)
(26)
(26)
(43)
(54)

odvoláno:

105
32
31
44
50

(128)
(31)
(26)
(44)
(49)

Pro srovnání je v závorce uveden stav z roku 2019.
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V celkových počtech je dále zohledněno pátrání po osobách k předvedení, osobách
s ochranným opatřením, osobách, na něž byl vydán EZR nebo byl vydán příkaz k zadržení.
V hodnotách odvoláno jsou zahrnuty i osoby, po nichž bylo pátrání vyhlášeno v předchozím
období, a byly vypátrány v roce 2020.

5) Přestupky
V průběhu roku 2020 bylo základními útvary Územního odboru Olomouc řešeno celkem
12.387 přestupků (13.575/2019 pozn. bez přestupků DI Olomouc). Celkový počet osob,
které se dopustily přestupku, činil 13.077 (14.053/2019). Z tohoto počtu se v 11.081
(11.628/2019) případech jednalo o občany ČR, ve 245 (349/2019) případech o cizince z EU
a u 243 (286/2019) skutků o cizince mimo EU. U 1.508 (1.790/2019) pachatelů se jedná o
nespecifikovanou národnost. V oblasti přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi došlo opět k výraznému nárůstu a to o 270 skutků na 809 přestupků
(593/2019 - 264/2018). Při pohledu na čísla v závorce lze růst v dané oblasti hodnotit jako
velmi dynamický, neboť ve srovnání s výsledkem z roku 2018 se jedná v roce 2020 o nárůst
o 306,5 %. Zde je nutno vyzdvihnout zejména aktivitu OO PČR Olomouc 1, které
zaznamenalo celkem 321 případů -v drtivé většině známí pachatelé – jednalo se zejména o
držení JNL u mladých osob v olomouckých parcích a okolí. (v roce 2019 za Olomouc 1
celkem 226 případů).
Nepatrný nárůst byl v roce 2020 zaznamenán u přestupků proti veřejnému pořádku a
občanskému soužití, konkrétně o 26 přestupků na 1.550 (1.524/2019) skutků. Naopak
pokles byl zaznamenán u přestupků proti majetku o 219 skutků na 1.828 (2.047/2019).
Výrazný pokles pak byl zaznamenán u přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu o 1279 na celkový počet 7.676 (8.955/2019) přestupků, zde je ovšem nutno
konstatovat, že toto číslo bylo výrazně ovlivněno omezením dopravy zejména v jarních
měsících roku 2020, v době kdy ČR procházela silně restriktivními opatřeními v souvislosti
s počínající vlnou onemocnění COVID-19. Ostatní zjištěné přestupky – celkem 530 –
spadají v roce 2020 do kategorie ostatní (přestupky na úseku zbraní a střeliva pod.).
Z celkového počtu spáchaných přestupků v roce 2020 bylo 7.986 (8.831/2019) skutků ze
strany obvodních oddělení vyřešeno uložením příkazu na místě (blokové řízení), což je o 845
méně, než v roce 2019, částka vybraná v blokovém řízení se oproti roku 2019 zvýšila o
11.700,-Kč na celkových 3.255.600,-Kč (3.243.900,-Kč/2018), 2.662 (2.771/2019) skutků
oznámeno správnímu orgánu, 1.451 (1.699/2019) skutků odloženo policejním orgánem a
288 (274/2019) přestupků je dosud neukončených, popř. je pokračováno v šetření
(Veškerá statistika základních útvarů bez Dopravního inspektorátu Olomouc – samostatně
viz bod 12).
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6) Majetková kriminalita


U majetkové TČ jsme zaznamenali v roce 2020 výrazný pokles. Této fenomén byl
způsoben především restriktivními opatřeními ze strany vlády ČR v souvislosti s bojem
proti nemoci COVID-19 (zejména „zákazy vycházení v nočních hodinách). K tomu je
třeba uvést čísla, která ukazují, že v roce 2020 nápad majetkové kriminality činil v roce
2020 celkem 1444 (2015 v roce 2019). Zaznamenáváme tedy o 571 skutků méně než
v roce 2019. Objasněno bylo 391 případů (649 v roce 2019). Celková objasněnost činila
27,08% (v roce 2019 to bylo 32,21%). Pro srovnání s minulými lety lze uvést, že: v roce
2018 to bylo celkem 1711 „majetkových“ TČ, v roce 2017 2154 „majetkových“ TČ, v roce
2016 jsme evidovali 2744 trestných činů majetkového charakteru, v roce 2015 to bylo
2936 trestných činů majetkového charakteru, v roce 2014 činil na této problematice
nápad 3655, v roce 2013 - 4158 TČ, v roce 2012 činil na této problematice nápad 3880
TČ (v roce 2011: 3906), objasněno bylo v roce 2019 celkem 649 TČ (nárůst objasněnosti
o 4 %), v roce 2018 se jednalo o 483 objasněných TČ , v roce 2017 bylo objasněno 597
TČ „majetkového charakteru“, v roce 2016: 571 TČ, v roce 2015: 653 TČ, v roce 2014
bylo objasněno 865 „majetkových“ trestných činů, v roce 2013 bylo objasněno 870 TČ,
v roce 2012 – objasněno 830 TČ (2011: 834).



v roce 2020 jsme evidovali 43 odcizených motorových vozidel (dvoustopých i
jednostopých), v roce 2019 to bylo celkem 80 motorových vozidel, v roce 2018 se jednalo
o 67 odcizených vozidel, v roce 2017 bylo odcizeno celkem 55 motorových vozidel,
v roce 2016 bylo odcizeno 74 motorových vozidel, v roce 2015 jsme evidovali 124
odcizených motorových vozidel, v roce 2014 to bylo 119 odcizených motorových vozidel,
v roce 2013 bylo odcizeno 182 motorových vozidel, v roce 2012 bylo odcizeno 162
motorových vozidel, v roce 2011 bylo odcizeno 231 motorových vozidel;



v roce 2020 byl zaznamenán výrazný statistický pokles u TČ s prvkem vloupání do
motorových vozidel; v roce 2020 jsme evidovali 132 případů vloupání do motorových
vozidel oproti roku 2019, kdy se jednalo o 223 případů, v roce 2018 kdy se jednalo o 181
případů, v roce 2017 jsme evidovali 339 těchto trestných činů, v roce 2016 to bylo 490
případů s prvkem vloupání do MV, v roce 2015 to bylo 472 těchto případů, v roce 2014
jsme evidovali celkem 545 vloupání do MV, v roce 2013 to bylo 700 případů, v roce 2012
- 684 vloupání do motorových vozidel a roce 2011 865 případů;
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výrazný pokles je patrný rovněž u odcizených jízdních kol, kdy v roce 2020 byl evidován
nápad celkem 101 případů, v roce 2019 celkem 184 případů, 2018 se jednalo o 155
případů, v roce 2017 bylo odcizeno celkem 149 jízdních kol, v roce 2016 evidujeme
odcizení 285 jízdních kol, v roce 2015: 220 jízdních kol, v roce 2014: 272, v roce 2013 239 jízdních kol, v roce 2012: 335 odcizených jízdních kol, v roce 2011: 171;

Přehled vybraných trestných činů na úseku majetkové kriminality:



krádeže vloupáním 333 (334) případů - objasněno 59 (61)
 krádeže vloupáním do bytů 17 (14) případů – objasněno 3 (5)
 krádeže vloupáním do rodinných domů 27 (36) případů - objasněno 4 (14)
 krádeže vloupáním do obchodů 25(23) případů - objasněno 4 (5)
 krádeže vloupáním do chat 16 (22) případů - objasněno 7 (1)
 krádeže vloupáním do restaurací 18 (24) případů - objasněno 2 (1)



krádeže prosté 723 (1163) případů - objasněno 247 (434)
 krádeže kapesní 48 (97) případů - objasněno 1 (6)
 krádeže vozidel dvoustopých 36 (64) případů - objasněno 17 (28)
 krádeže věcí z vozidel 132 (223) případů - objasněno 10 (11)
 krádeže jízdních kol 101 (184) případů - objasněno 18 (70)

Na problematice majetkové kriminality byl ve srovnání s roky předchozími zaznamenán
výrazný pokles nápadu. K danému stavu přispěly mj. opatření vlády v souvislosti s bojem
proti pandemii COVID-19, kdy zejména v jarních měsících (březen – květen 2020) na území
ČR došlo k tzv. lock-downu (k tomu totálně uzavřená oblast Litovelska a Uničovska), přičemž
NTČ (zejména v podobě krádeží) byl v dané době minimální, obdobná situace, i když ne
v tak výrazné míře nastala v podzimních měsících, zejména od října 2020 de facto až do
konce roku 2020.
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I v roce 2020 policisté prověřovali krádeže a podvody na seniorech, kde pachatelé využijí
naivity a dobrosrdečnosti starých lidí a pod různými legendami (například vrácení přeplatku
za energie, či vydávání se za rodinné příslušníky) z nich vylákají veškeré finanční úspory a
cennosti. V roce 2020 byly zjištěny v tomto směru 2 série, přičemž obě byly objasněny.

7) Hospodářská kriminalita
V roce 2020 byl zaznamenán pokles hospodářské kriminality a to v porovnání s rokem 2019,
kdy počet nově zaevidovaných trestních spisů činil 360, v roce 2019 to bylo 509
zaevidovaných trestných činů. Došlo tedy k poklesu nápadu trestné činnosti o 149 nově
zaevidovaných trestných činů, tj. pokles o 29,27 %, přičemž současně došlo i ke snížení
objasněnosti o 14,39% oproti roku 2019, kdy objasněnost v roce 2020 činila 154 skutků, tj.
42,78%, zatímco v roce 2019 bylo objasněno celkem 291 skutků, což bylo 57,17%. Pro
srovnání lze uvést i vývoj v minulých letech, kdy v roce 2018 se jednalo o 509 případů, v
roce 2017 to bylo 462 zaevidovaných trestných činů. V roce 2018 bylo objasněno celkem
295 skutků, což bylo 59%, v roce 2017 bylo objasněno celkem 225 skutků, což bylo 48,70%.

8) Informační kriminalita
V oblasti počítačové kriminality se v naprosté většině jedná o trestnou činnost
„nehospodářského“ charakteru a to zejména o neoprávněné přístupy k systému a nosiči
informací, to vše za účelem podvodů spočívajících ve vylákání přístupových kódů k osobním
účtům a následné odčerpávání finančních částech z účtů zejména fyzických osob,
k průnikům do datových zpráv a osobní korespondenci, úvěrovým podvodům atd. Je třeba
uvést, že podíl IT kriminality se na NTČ rok od roku zvyšuje – viz níže, a do budoucna
se zvyšovat dále bude, což lze s ohledem na statistické výstupy předpokládat. Do budoucna
bude nutno této problematice, zejména co personální oblasti, věnovat stále větší pozornost,
neboť dle všech ukazatelů se stále významnější část protiprávního jednání přesouvá do
virtuálního prostředí, nezřídka přesahuje i hranice ČR, což činí tento jev nejen
nebezpečnějším, ale i složitějším, co objasňování. V rámci daného je třeba rovněž do
budoucna klást velký důraz na prevenci, což se v rámci KŘP-M děje – viz bod 16 - Projekt
KŘP-M (Maminy na síti) a přednášky na Základních a středních školách, kde je tato
problematika probírána.
Statisticky lze pak hodnotit oblast IT kriminality níže uvedeným výpisem:
Rok 2020
Z Elektronické evidence trestního řízení (ETŘ), bylo zjištěno, že bylo spácháno celkem
pomocí internetu 138 skutků tr. činů. Z toho bylo 68 neukončených, ukončeno 3x NPO, 14
bylo odloženo dle § 159a/5(4) tr.ř., 10 spisy předána v rámci SKPV, 10 spisů bylo odloženo
dle ust. § 159a/1 tr.ř., 7 spis byl odložen dle ust. § 159a/1a tr.ř.,6 spis předán jinam a 9 spisy
byly sloučeny - vlastní, 2 spisy byly předány jinam, 8 spisů byly předány ZÚ Policie, 1 spis
převzat KP linie HK, 1 spis převzato KP linie OK.
Rok 2019
Z Elektronické evidence trestního řízení (ETŘ), bylo zjištěno, že bylo spácháno celkem
pomocí internetu 110 skutků tr. činů. Z toho bylo 9 neukončených, ukončeno 19x NPO, 33
bylo odloženo dle § 159a/5(4) tr.ř., 14 spisy předána v rámci SKPV, 6 spisů bylo odloženo
dle ust. § 159a/1 tr.ř., 1 spis byl odložen dle ust. § 159a/1a tr.ř., 2 spisy byly odloženy dle ust.
§ 159a/2-§11/1d tr.ř., 2 spisy byly odloženy dle ust. § 179c/1 tr.ř -ZPŘ,2 spis předán jinam a
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2 spisy byly sloučeny - vlastní, 1 spis § 307/1 tr.ř. podm. zast., 2 spisy byly předáno jinam, 13
spisů bylo předáno ZÚ Policie, 5 spisů převzato KP linie HK, 1 spis převzato KP linie OK.
Rok 2018
Z Elektronické evidence trestního řízení (ETŘ), z dotazu FTČ bylo zjištěno, že bylo spácháno
celkem pomocí internetu 76 skutků tr. činů. Z toho bylo 33 neukončených, ukončeno 5x
NPO, 15 bylo odloženo dle § 159a/5(4) tr.ř., 3 spisy byly předány na ZÚ Policie, 9 spisů bylo
odloženo dle ust. § 159a/1 tr.ř., 1 spis byl ukončen dle § 307/1 Tr.ř., 3 spisy byly předány na
jinam v rámci SKPV, 3 spisy byly předány na jinam v rámci policie, 1 spis byl předán st.
zástupci, 2 spisy byly převzaty KP po linii HK a 2 spisy byly sloučeny z vlastních poznatků.
Rok 2017
Z Elektronické evidence trestního řízení (ETŘ), z dotazu FTČ bylo zjištěno, že bylo spácháno
celkem pomocí internetu 92 skutků tr. činů. Z toho bylo 32 neukončených, ukončeno 7x
NPO, 23 bylo odloženo dle § 159a/5(4) tr.ř., 8 spisů bylo předáno ZÚ Policie, 4 spisy
předána v rámci SKPV a 1 spis byl odložen dle ust. § 159a/3 tr.ř., 1 spis byl odložen dle ust.
§ 159a/2 - § 11/1e tr.ř., 7 spisů bylo odloženo dle ust. § 159a/1 tr.ř., 3 spisy byly odloženy dle
ust. § 159a/1a tr.ř., 4 spisy byly odloženy dle ust. § 179c/1 tr.ř., 1 spis předán jinam a 1 spis
byl sloučen ke spisu z roku 2016 a 32 spisů je neukončeno.

9) Korupce
V roce 2020 nebyl na teritoriu Územního odboru Olomouc zjištěn žádný případ přímého
úplatkářství - podplácení
V roce 2019 byl na teritoriu Územního odboru Olomouc zjištěn rovněž 1 případ přímého
úplatkářství - podplácení.

10) Násilná kriminalita
V uvedeném období došlo na teritoriu Územního odboru Olomouc ke spáchání 194 (v roce
2019 - 285) násilných trestných činů. Objasněno bylo 127 (184) skutků, tj.65,46% (64,56%).
Počty jednotlivých trestných činů s uvedením objasněnosti:






vražda - 4 (3) – objasněno 4 (3) skutky
loupeže - 15 (19) - objasněno 9 (12) skutků
vydírání - 8 (17) - objasněno 3 (15) skutků
nebezpečné pronásledování - 7 (9) - objasněno 4 (6) skutků
nebezpečné vyhrožování - 23 (26) - objasněno 18 (18) skutků

V roce 2020 došlo, ve srovnání s rokem 2019, k poklesu loupežných přepadení, nicméně je
třeba konstatovat, že čísla v dané problematice se v letech 2018 – 2020, ve srovnání
s minulými lety, drží na relativně malých počtech – blíže viz oddíl 2 – Kriminogenní faktory –
sledovaná problematika (str. 4). Ve všech případech se jednalo o tzv. pouliční formu, tedy
na osobách pohybujících se v nočních hodinách na opuštěných místech.
Stejně jako v letech předchozích se i v roce 2020 museli policisté zabývat prověřováním
oznámení o loupežích, která se nakonec ukázala jako smyšlená (nezřídka oznámené jako
„alibi“ pro rodinné příslušníky). Rovněž ve velké míře hrál v těchto oznámeních velkou roli
alkohol.
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Dále se policisté našeho odboru podíleli na prověřování celkem 28 případů dokonaných
sebevražd (v roce 2019 – 35 případů, v roce 2018 – 40 případů, v roce 2017 – 41 případů, v
roce 2016 – 32 případů, v roce 2015 – 32 případů, v roce 2014 – 49 případů, v roce 2013 32 případů, v roce 2012 - 47 případů). V roce 2020 jsme tak zaznamenali v rámci ÚO
Olomouc nejméně dokonaných sebevražd za posledních 10 let.
V roce 2020 byl poměr mezi muži a ženami následující: 22 mužů a 6 žen (rok 2019 poměr
26/9).
Volený způsob sebedestrukčního jednání (v závorce muži/ženy a celkově rok 2019):








oběšení
skok z výšky
skok pod vlak
zastřelení
otrava léky
udušení
pořezání

13
3
5
3
2
2
0

(12/1, 14)
(2/1, 8)
(3/2, 7)
(3/0, 4)
(1/1, 0)
(1/1, 1)
(1)

Po linii extremismu se policisté 1. odd. OK SKPV účastnili většiny fotbalových zápasů
Fortuna ligy, stejně tak i hokejových utkání Tipsport extraligy. V roce 2020, stejně tak jako
v uplynulých letech, bylo policisty skupiny „Extrém“ i nadále pokračováno v úspěšné aplikaci
metod vyhledání, zadokumentování a následném označení pachatelů diváckého násilí.
Jedná se o postup, kdy se policisté ÚO Olomouc infiltrují mezi diváky, nebo „fans“ hostí a
přímo na místě vyhledávají, dokumentují (video, foto) protiprávní činnost osob a následně ve
spolupráci s Pořádkovou jednotkou KŘP-M označují v davu osoby, které jsou posléze
zajištěny nebo zadrženy. Tyto tzv. „dokumentační skupiny“ se snaží úzce spolupracovat
právě s PJ KŘP-M a rovněž s pořadatelskou službou na stadionech.
Souhrnně lze konstatovat, že v rámci ÚO Olomouc má četnost útoků na úseku diváckého
násilí na Andrově stadionu v Olomouci klesající tendenci.
Smutným mementem v roce 2020 v rámci extremismu je však chování „fanoušků“ SK Sigma
Olomouc při domácím utkání s klubem FK Viktoria Plzeň dne 14. 6. 2020, kdy tito rasisticky
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pokřikovali a bučeli na hráče hostujícího klubu Davida Beauguela, přičemž celý incident byl
následně probírán všemi sdělovacími prostředky a byl i řešen na výkonném výboru FAČR.
V úzké spolupráci s domácím klubem se podařilo viníky ztotožnit. Nadále pak trvá výrazná
rivalita fanoušků SK Sigma Olomouc s jejich protějšky klubu FC Fastav Zlín.
I v roce 2020 byla zaznamenána aktivita úzké skupiny fanoušků HC Olomouc vůči
fanouškům hostujících celků, tedy i v době, kdy byla možnost přítomnosti veřejnosti na
stadionech omezena - zejména, co se týká získávání trofejí s klubovými znaky hostujících
týmů, napadání jednotlivců (šály, dresy a podobně). Rovněž tak chování olomouckých
hokejových fans – resp. jejich části, na venkovních zápasech má tendenci sklouzávat
k páchání výtržností, téměř vždy ve spojení s alkoholem – zejména na stadionech tradičních
soupeřů (Zlín, Pardubice, Sparta Praha apod.). Zde není od věci zmínit případ „fanouška“
olomouckého klubu, který v rámci 2. kola play-off v březnu roku 2020 poškodil zaparkovaný
autobus hokejistů hostujícího týmu PSG Berani Zlín (TČ), přičemž bezprostředně po svém
jednání byl policisty ÚO Olomouc zjištěn a zadržen.
Situace na úseku extremismu v dalších oblastech, na teritoriu ÚO Olomouc za rok 2020,
neseznala oproti minulým sledovaným obdobím změn ve společenském mínění.
V roce 2020 byly opětovně monitorovány akce spojené s protesty proti vládě, především
premiérovi ČR a politice Vlády ČR, tentokrát nově zejména z důvodů nesouhlasu s vládními
opatřeními v boji proti onemocnění COVID-19. Nicméně i tyto protesty resp. účast na nich
byly determinovány vládními opatřeními a obavou podstatné části veřejnosti se účastnit
hromadných akcí.
V rámci extremismu je v neposlední řadě třeba zmínit i akci Nacionálně sociální fronty (PEX),
která měla v plánu dne 1. 5. 2020 uspořádat v Olomouci pochod, kdy však v souvislosti
s vládními opatřeními proti onemocnění COVID-19 byla tato na poslední chvíli zrušena,
přesto však bylo nutno výrazným způsobem posílit výkon služby v Olomouci, neboť do
poslední chvíle nebylo zřejmé, jakým způsobem se k dané věci pořadatelé akce a jejich
příznivci postaví.

11) Mravnostní kriminalita
Za rok 2020 bylo evidováno celkem 42 (v roce 2019 - 44) případů mravnostní kriminality,
z toho objasněno bylo 21 (24) skutků. Objasněnost činila 50,00% (v roce 2019 to bylo
54,55%).
V průběhu roku 2020 byly evidovány celkem 8 případů znásilnění (v roce 2019 to bylo 11
případů znásilnění). Z toho objasněny byly 4 případy (4 v roce 2019) – blíže viz oddíl 2 –
Kriminogenní faktory – sledovaná problematika (str. 4).
U případů pohlavního zneužívání bylo v roce 2020 evidováno 6 skutků, v roce 2019 se
jednalo rovněž o 6 případů. V roce 2018 to bylo 10 skutků a v roce 2017 18 skutků.
Zaznamenáváme tedy pokles v oblasti této trestné činnosti. Objasněny byly v roce 2020
zatím 2 případy a v roce 2019 rovněž 1 případ pohlavního zneužívání.
U případů znásilnění a pohlavního zneužívání je třeba konstatovat, že počet objasněných
případů je doposud nízký s ohledem na prodlevy v řízení způsobené dlouhými čekacími
lhůtami na nezbytné posudky. Nicméně je třeba uvést, že na všech případech se stále
intenzivně pracuje a je předpoklad, že v brzké době budou někteří z pachatelů, jejichž
totožnost je u drtivé většiny případů známa, těchto skutků obviněni.
V roce 2020 nebyl zaznamenán případ obchodování s lidmi se sexuálním podtextem.
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Na mravnostní problematice, se i nadále projevuje čím dál větší rozmach IT a přístup
nezletilých na sociální sítě, kde pak pachatelé zneužívají anonymity těchto sítí a rovněž i
naivity mladých lidí. V tomto směru se snaží ÚO Olomouc v úzké spolupráci s PIS KŘPM
varovat před touto aktivitou ve virtuálním prostředí – viz oddíl 16) prevence, nicméně v roce
2020 byla tato preventivní činnost, zaměřená především na žáky základních škola a
studenty středních škol velmi ztížena tím, že školy byly po podstatnou dobu v jarních a
podzimních měsících roku 2020 uzavřeny z důvodu restriktivních opatření vlády ČR
v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19.
Problematika toxi
V roce 2020 provedli policisté toxi týmu celkem 45 (53) dílčích realizací, při nichž bylo
obviněno 45 (54) pachatelů. Podařilo se zajistit 10,7 (4,1) kg sušiny konopí, 86 živých rostlin
konopí a 890 (266,9) g pervitinu. Při domovních prohlídkách a prohlídkách nebytových
prostor byly zajištěny prekursory a technické prostředky k výrobě OPL.

12) Bezpečnost silničního provozu
K hodnocení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v roce 2020 lze říci, že situace je
obdobná, jako v roce 2019. Činnost policistů dopravního inspektorátu a obvodních oddělení
byla zaměřena zejména na odhalování řidičů pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
Dále byla činnost zaměřena na prevenci dopravní nehodovosti, důsledný postih přestupků,
které jsou hlavními příčinami dopravních nehod, na kontrolu dodržování stanovené rychlosti
jízdy a na dodržování sociálních předpisů v oblasti nákladní a autobusové dopravy.

Dopravní inspektorát Olomouc v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu v roce 2020 řešil celkem 3.670 dopravních přestupků (4624 v roce 2019). Z toho
bylo na místě v příkazním řízení vyřízeno 3.210 dopravních přestupků (4001 v roce 2019) a
byly uloženy pokuty v celkové částce 2.307.900,- Kč (2.829.200,- Kč v roce 2019), 309
dopravních přestupků bylo oznámeno (339 v roce 2019) a v souvislosti s objektivní
odpovědností provozovatele bylo odevzdáno 151 dopravních přestupků (284 v roce 2019).
Dále bylo řešeno 76 řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholických nápojů (82 v roce
2019), 151 řidičů motorových vozidel pod vlivem návykových látek (72 v roce 2019) a 1
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cyklista pod vlivem alkoholických nápojů (5 v roce 2019). V souvislosti s dopravou bylo
zadrženo celkem 127 pachatelů přečinů (95 v roce 2019).
Dopravní inspektorát Olomouc v roce 2020 řešil celkem 2.062 dopravních nehod (2.239
v roce 2019) a dále 14 dodatečně oznámených dopravních nehod, které se staly v roce 2019
a 1 dodatečně oznámenou dopravní nehodu, která se stala v roce 2018. Z toho bylo
v příkazním řízení vyřešeno 422 dopravních nehod (447 v roce 2019) a byly uloženy pokuty
v celkové částce 337.300,- Kč (380.100,- Kč v roce 2019). Jako trestný čin bylo řešeno
celkem 193 dopravních nehod (238 v roce 2019). Vliv alkoholických nápojů byl zjištěn ve 144
případech (125 v roce 2019), z toho u pachatele dopravní nehody v 119 případech (101 v
roce 2019). Pod vlivem jiných návykových látek bylo způsobeno 6 dopravních nehod (11
v roce 2019). Dále bylo řešeno celkem 972 dopravních nehod pouze na euroformulář (1080
v roce 2019).
Při dopravních nehodách došlo k usmrcení 12 osob (12 v roce 2019), 31 osob bylo těžce
zraněno (42 v roce 2019) a 428 osob bylo lehce zraněno (519 v roce 2019). Hlavními
příčinami dopravních nehod byly způsob jízdy v 1127 (1312 v roce 2019) případech, nedání
přednosti v jízdě ve 197 (210 v roce 2019) případech, nepřiměřená rychlost jízdy v 306 (268
v roce 2019) případech, nesprávné předjíždění v 30 (32 v roce 2019) případech, technická
závada v 10 (7 v roce 2019) případech a nehoda nezaviněná řidičem v 392 (410 v roce
2019) případech.
Celková škoda při dopravních nehodách je odhadována na cca 92.359.000,- Kč
(119.151.600,- Kč v roce 2019).
Dopravní inspektorát Olomouc v rámci zkráceného přípravného řízení řešil 151 přečinů
v souvislosti s porušením zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (120 v roce 2019).
V rámci zlepšení bezpečnosti silničního provozu proběhly v roce 2020 ze strany dopravních
inženýrů DI Olomouc bezpečnostní inspekce na sedmi místech smrtelných dopravních
nehod. Bylo zasláno 6 podnětů (obnova nebo úprava svislého a vodorovného dopravního
značení, odstranění reklamního zařízení, doplnění svodidel, úprava stavebního a dopravně
technického stavu komunikace).
V rámci pravidelně probíhajících kontrol dopravního značení bylo zasláno 104 písemných
podnětů k odstranění závad.
V roce 2020 nebyly Dopravním inspektorátem Olomouc realizovány besedy pro MŠ a ZŠ
s ukázkou policejní techniky, z důvodu probíhající pandemie Covid-19.

13) Oblast veřejného pořádku
Obdobně jako v roce 2019, nedošlo v roce 2020 na teritoriu Územního odboru Olomouc
k žádným závažnějším narušením veřejného pořádku. Celkově lze konstatovat, že stav
oblasti veřejného pořádku je dlouhodobě stabilizovaný.
Specifikem roku 2020 však oproti jiným letům byl fakt, že z důvodu restriktivních opatření
Vlády ČR v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19 došlo k několika přerušením konání
profesionálních sportovních soutěží, následně omezení nebo dokonce vyloučení veřejnosti
při sledování probíhajících soutěží. Daná opatření se rovněž týkala omezení osob na
demonstracích, shromážděních a kulturních akcích.
I přes tato opaření však na teritoriu ÚO Olomouc proběhlo několik významných akcí – viz
dole.
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Veškeré takto pořádané sportovní, kulturní a jiné akce byly řádně a především včasně
zabezpečovány vlastními silami, popř. ve spolupráci s policisty PEO KŘP-M, PJ KŘP
Olomouckého kraje, popř. ve spolupráci s městskou, či obecní policií, nebo pořadatelskými
službami. Výrazně se stav v souvislosti s opatřeními proti pandemii COVID-19 promítl do
pořádání tzv. malých akcí, kterých proběhlo na teritorium ÚO Olomouc celkem 115 (-44),
přičemž je nutno konstatovat, že nasazení policistů na tato menší opatření byla v menší míře
z důvodu omezeného množství diváků jak na sportovních, tak na kulturních akcích, jejichž
návštěvnost, pakliže byla umožněna, nedosahovala ani třetiny oproti minulým letům. Tzv.
velkých akcí proběhlo na teritoriu ÚO Olomouc celkem 11 (-69), což rovněž souvisí s
opatřeními v souvislosti s bojem proti COVID-19.
Mimo tyto plánované bezpečnostní opatření a akce probíhaly další, neméně významné,
cíleně zaměřené akce dle aktuální bezpečnostní situace na teritoriu Územního odboru
Olomouc.
V dané oblasti je dále nutno zmínit, že policisté Územního odboru Olomouc v roce 2020
zajišťovali veřejný pořádek při těchto sportovních událostech či shromážděních:
 17 fotbalových utkání FORTUNA ligy vč. nadstavbové části (Andrův stadion
Olomouc)
 2 fotbalová utkání MOL cupu (Andrův stadion Olomouc)
 1 fotbalové utkání Ligy národů 2020 (Andrův stadion)
 23 utkání Tipsport extraligy ledního hokeje + 2 utkání play off (Zimní stadion
Olomouc)
 Oslavy 1. máje – shromáždění PEX – Nacionálně sociální fronty (akce se na poslední
chvíli nekonala)
V průběhu roku 2020 taktéž policisté základních organizačních článků Územního odboru
Olomouc zajišťovali ve 22 případech (v roce 2019 ve 36 případech) klid a veřejný pořádek
v době průjezdu fanoušků na fotbalová a hokejová utkání na Hlavním vlakovém nádraží
v Olomouci. Počty fanoušků se pohybovaly v rozmezí od 20 do 300 osob (nejrizikovější –
průjezd fans FC Baníku Ostrava), dalšími fanoušky, jejichž průjezd bylo třeba monitorovat,
byli fanoušci fotbalových klubů AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, SFC Opava, Bohemians
Praha 1905, z hokejových se pak jednalo zejména o fanoušky LHK Jestřábi Prostějov, HC
Zubr Přerov a AZ Havířov). Rovně tak je třeba monitorovat i odjezdy fanoušků SK Sigma
Olomouc a HC Olomouc na venkovní utkání, kdy zejména u části fanoušků HC Olomouc
nadále panují tendence páchat protiprávní jednání.

14) Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti PČR
a) Základní informace
Územní odbor Olomouc se v roce 2020 skládal z 9 obvodních oddělení, 1 policejní stanice,
Dopravního inspektorátu Olomouc, 1. a 2. oddělení obecné kriminality, Oddělení
hospodářské kriminality, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality a Oddělení
kriminalistické techniky SKPV.
b) Naplněnost stavů
31. 12. 2019 byl skutečný stav policistů 480, a byl tedy o 1 policistu vyšší jako plánovaný
stav 479 policistů. U občanských pracovníků byl plánovaný stav pracovníků naplněn (25/27).
Ke dni 31. 12. 2020 vzrostl plánovaný stav policistů územního odboru Olomouc na číslo 488.
Z toho bylo 360 (356 – 2019) plánovaných míst policistů vnější služby, 123 (118 – 2019)
plánovaných míst policistů SKPV a 5 míst ve vedení ÚO. Skutečný stav pak byl o 8 policistů
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vyšší než plánovaný a činil 496 policistů. Z toho skutečný početní stav u vnější služby byl
370 (353 – 2019), tedy vyšší o 10 policistů, a 121 (122 – 2019) policistů u SKPV, tedy o 2
méně oproti plánovanému stavu. U občanských pracovníků byl plánovaný a skutečný stav
(25/24).
Přehled naplněnosti stavů od konce roku 2008 (plánovaný stav/skutečný stav):














2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

632/615
633/611
601/569, konec roku 549/524
532/513
485/454 (převedení OHS Olomouc, 45 policistů)
460/464
475/475
475/480
477/481
474/456
479/476
479/480
488/496

Z výše uvedeného je zřejmé, že skutečný stav policistů u Územního odboru Olomouc od
konce roku 2008 do roku 2012 neustále klesal. V roce 2013 pak došlo k mírnému navýšení
skutečného stavu policistů (+10 oproti roku 2012) a v roce 2014 o další navýšení skutečného
stavu (+11 oproti roku 2013). V roce 2015 a 2016 pak skutečný počet policistů opětovně
stoupal a to až na číslo 481. V roce 2017 pak ovšem došlo ke znatelnému, velmi citelnému
poklesu, který znamenal návrat na čísla roku 2012. V roce 2019 se ÚO Olomouc dostal na
stavy roku 2015, přičemž v roce 2020 se dařilo po delší době nabírat nové policisty ve větší
míře, než tomu bylo v minulých letech, což je na jedné straně zásluhou velmi dobré práce
personálního oddělení, rovněž však byl zaznamenán zvýšený zájem ze strany osob, jejichž
původní profese byly negativně zasaženy probíhající vlnou pandemie COVID-19.

c) Fluktuace policistů
V roce průběhu roku 2020 činil přírůstek v počtu policistů u územního odboru celkem 74 (47
– 2019), z toho bylo přijato 54 nováčků – z toho 7 policistek (2019 – 33 z toho 5 policistek). Z
toho 2x se jednalo o opakované přijetí (2019 – 2). 20 policistů přišlo z jiného útvaru – z toho
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11 z jiné personální oblasti (2019 – policistů, z toho 4 z jiné personální oblasti), vyřazeni ze
záloh a ustanoveni nebyli žádní policisté (2019 – 3 policistky). Úbytek policistů v roce 2020
pak činil celkem 58 (2019 – 46 policistů); do důchodu odešel 1 policista (2019 – 0), na
vlastní žádost 13 (2019 – 13), přeložení k jiným útvarům 31 – z toho 13 jiná personální oblast
(2019 – 28 policistů z toho 12 jiná personální oblast), propuštěno bylo 7 policistů (2019 – 1),
služební poměr ve zkušební době zrušil 1 policista (2019 – 3), do jiného bezpečnostního
sboru odešli 2 policisté (2019 – 0) a do zálohy na rodičovskou dovolenou 3 policistky (2019 –
1).
d) Náborová práce
V roce 2020 podalo žádost o přijetí do služebního poměru k PČR Územnímu odboru
Olomouc celkem 253 uchazečů – z toho 79 žen a 174 mužů (2019 – 187 policistů, z toho 69
žen a 118 mužů). Celkem bylo v roce 2020 rozpracováno také 253 uchazečů (2019 – 187),
protože přijímací řízení se zahajovala celoročně. Do služebního poměru bylo z tohoto počtu
přijato k Územnímu odboru Olomouc v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 54 policistů –
z toho 7 žen a 47 mužů - (1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 - 33 policistů, z toho 5 žen a 28 mužů). V
současné době je rozpracováno 67 uchazečů (2019 – 18).
e) Vzdělávání policistů
Dle systemizace plánovaných míst v roce 2020 u Územního odboru Olomouc z celkového
počtu 124 plánovaných tabulek (2019 – 117), na kterých je předepsáno bakalářské vzdělání,
splňují stupeň vzdělání všichni policisté a občanští pracovníci. Celkem 13 policistů studuje
na dohodu o zvýšení vzdělání (2019 -17). V roce 2020 ukončilo VŠ nebo VO vzdělání 20
policistů (2019 – 11).
U řídících tabulek požadavek vzdělání splňují všichni funkcionáři.
f) Ekonomická oblast
Jedním z trvalých úkolů je nadále, stejně jako v předchozích letech, důsledné prověřování
předkládaných vyúčtování znalečného (tlumočného), přičemž neodůvodněné požadavky
znalců (tlumočníků) na příplatky za rychlost, obtížnost, odbornou náročnost, apod.
nepřiznávat a krátit znalečné. Finanční prostředky přidělené na jednotlivé položky byly
dostačující pro provoz Územního odboru Olomouc.
Územní odbor Olomouc měl v průběhu roku 2020 k dispozici celkem 86 služebních
dopravních prostředků. Jednalo se o 38 motorových vozidel v civilním provedení, 3
motocykly a 45 motorových vozidel v barevném provedení PČR.
V dané věci je třeba zmínit skutečnost, že v roce 2017 došlo k částečné obnově vozidel na
SKPV, nejstarší vozidla a vozidla s největším počtem najetých km tak byla vyřazena. Stav
vozidlového parku byl do té doby nevyhovující – stáří vozidel, počet najetých km a z toho
plynoucí častá nespolehlivost a poruchovost. Rok 2020 lze v tomto směru nazvat rokem
naděje, neboť došlo ve velké míře k obnově vozidlového parku, o čemž svědčí i průměrné
stáří vozidel – viz dole. Ve větší míře, než bylo v minulých letech obvyklé, došlo i k obnově
vozidlového parku v provedení POLICIE, postupně jsou odstavována poslední vozidla
pořízená v rámci hromadného nákupu v roce 2008 a tato jsou nahrazována novými.
V současné době lze tak po dlouhých letech konstatovat, že stav vozidlového parku, ať už u
civilních vozidel využívaných SKPV, nebo u vozidel v provedení POLICIE, je na relativně
dobré úrovni.
O tom, že se podařilo v roce 2020 obrátit velmi nepříznivý stav ve stáří resp. zastarávání
vozidel, svědčí i pohled na reálná čísla, kdy průměrné stáří vozidel v roce 2020 činilo 5,6 let.
Pro srovnání v roce 2019 – to bylo 8 let, v roce 2018 – 7,5 let, v roce 2017 – 7,2 let, v roce
2016 - 6,9 let a v roce 2015 6,4 let.

20

V zájmu vedení i všech policistů Územního odboru Olomouc je čerpání PHM z vlastních
zdrojů (čerpací stanice v automobilových dílnách PČR KRP-M - Olomouc, ul. Holická) a
efektivní využívání všech přidělených služebních dopravních prostředků.

15) Prevence
1. Preventivní akce
1.1 Doprava
Druh akce
DBA – řidiči
DBA – cyklisté
DBA - chodci
Dopravní hřiště

Počet
14
12
10
9

V rámci DBA – akce:
 Zebra se za tebe nerozhlédne
 Osvětlení cyklisté a chodci (BESIP – Vidíme se)
1.2 Majetková trestná činnost
Druh akce
Kontrola v MHD
Kapsáři
Vloupání (byty)
Sjezdovky
Vozidla (vloupání)

Počet
2
2
16
1
3

1.3 Ostatní preventivní akce
Druh akce
Kontrola chat
Voda 2020
Veřejný pořádek

Počet
8
9
3

2 Besedy
Druh akce
MŠ
ZŠ
SŠ
VŠ
Senioři
Veřejnost (rodiče)
Tábory

Počet
1
29
1
2
4
2
8
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3 Prezentační akce Policie ČR






10. výročí KŘPM
Daruj krev, zachráníš život
Policista roku ÚO Olomouc
Policista roku KŘP-M
Mezinárodní den seniorů

4 Projekty
Projekt KŘP-M (Maminy na síti)
Mezinárodní projekt Drugstop
Voda 2020
Participace na projektech
Zebra se za tebe nerozhlédne
Probíhá na začátku školního roku v září společně s hlídkami z DI Olomouc nebo z
obvodních oddělení u přechodů v blízkosti základních škol.
Evropský den proti vloupání (zabezpečení bytů a domů)
5 Spolupráce se subjekty
 Městská policie (Olomouc, Moravský Beroun, Štěpánov, Bohuňovice, Dub nad
Moravou, Hlubočky, Velký Týnec, Litovel a Uničov)
 Univerzita Palackého Olomouc – Pedagogická fakulta
 Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra
 Pojišťovna Generali
 BESIP
 Obvodní oddělení v rámci ÚO Olomouc
 DI Olomouc
 Oddělení služební kynologie - Skupina základních kynologických činností
Olomouc
 OSDP – Oddělení silničního dohledu
 Odbor služební přípravy
 Odbor analytiky - Oddělení informační kriminality
 Odbor služby pořádkové policie - Pohotovostní a eskortní oddělení
 Obecní úřady v rámci ÚO Olomouc
 Ski areál Hlubočky
6 Konference, školení, semináře a IMZ
 Markétina výchova (doprava 1. st. ZŠ)
7 Ostatní akce
 Zapojení do charitativní akce Vánoční hvězda
Spolupráce na krajských akcích

22

16) Ostatní
Spolupráce s Městskou policií Olomouc, Uničov, Šternberk, Litovel a Moravský Beroun a
dále s Obecní policií Velký Týnec, Štěpánov a Bohuňovice byla v roce 2020 opět na velmi
dobré úrovni, kdy jak vedení Územního odboru Olomouc, tak vedoucí jednotlivých útvarů
vnější služby úzce spolupracují s funkcionáři Městských a Obecních policií při řešení
problémů v daných teritoriích. Strážníci jsou zapojováni do bezpečnostních akcí a opatření
zabezpečovaných PČR. Součinnost se složkami IZS je rovněž na dobré úrovni, což bylo
jednoznačně potvrzeno zejména při řešení problémů přinášejících opatření v rámci boje proti
pandemii COVID-19, přičemž jednoznačně bylo toto potvrzeno zejména na jaře roku 2020 při
uzávěře oblasti Litovelska a Uničovska z důvodu uvedení celé oblasti do přísné karantény.
V roce 2020 se policisté ÚO Olomouc, oproti minulým letům, neúčastnili žádného cvičení
IZS.

17) Závěr
Stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku je na teritoriu Územního odboru
Olomouc dlouhodobě stabilizován. Lze konstatovat, že úkoly stanovené pro rok 2020 byly
splněny, i přes problémy, které rok 2020 v souvislosti se stavem boje proti nemoci COVID-19
přinesl. Po podrobnějším vyhodnocení výsledků za rok 2020 budou stanoveny hlavní priority
ÚO Olomouc na rok 2021 a to zcela v souladu s prioritami PP a Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. Je dán předpoklad úspěšného plnění úkolů na sledovaných
problematikách i v roce 2021.
Výkon služby policistů zdejšího územního odboru bude i nadále prováděn zcela v souladu
s etickým kodexem Policie ČR, se zaměřením chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné
protiprávní činnosti a potírat ji, v neposlední řadě potom usilovat o trvalou podporu a důvěru
veřejnosti.

Zpracoval: mjr. Karel MLČÁK
vrchní komisař ÚO Olomouc

plk. Mgr. Jiří MUSIL, MBA
ředitel územního odboru
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