POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

ú
Územní odbor Olomouc
obvodní oddělení Olomouc 1

V Olomouci 14. února 2019

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
při územní působnosti OO PČR Olomouc I za rok 2018
1) Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2018 ve srovnání s předchozími roky
Za rok 2018 bylo statisticky vykázáno 790 trestných činů a objasněnost 46,58 %. Při
porovnání s rokem 2017 se jedná o pokles 128 skutků a zároveň nárůst objasněnosti o 7,26 %.
Předmětný nápad trestných činů je nejmenší za poslední roky, přičemž za období let 2012 – 2017
byly vykazovány hodnoty v rozptylu 918 – 1073 trestných činů. Jedná se o skutečnost, která je
v souladu s celorepublikovým trendem, kdy je v současnosti převážně zaznamenáván pokles
nápadu trestných činů. Zároveň uvedené procentuální číslo objasněnosti je při porovnání s
minulostí nejlepší hodnotou, kdy v letech 2012 – 2017 byly prezentovány čísla v rozptylu
35,96 – 41,63 %. Vývoj nápadu trestných činů v roce 2018 dokumentuje tab. 1 s přiloženým
grafem.
Tab. 1: Porovnání nápadu a objasněnosti za I. až IV. čtvrtletí roku 2018
Rok
2018
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí

Nápad
TČ

Objasněno
TČ

Objasněnost
[%]

190

63
85
113
107

33,16
38,64
65,70
51,44

220
172
208

Graf 1: Čtvrtletní vývoj nápadu trestné činnosti za rok 2018
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2) Rizikové a kriminogenní faktory
Podstatná část teritoria Obvodního oddělení PČR Olomouc I je představována centrem
města. Z uvedeného faktu vyplývá velký pohyb osob při návštěvách úřadů, restaurací, prodejen,
finančních ústavů, čilý turistický ruch s ohledem na historický potenciál města. Za těchto
podmínek jsou občané nejvíce kriminalitou postihováni krádežemi na osobách, vloupáním do
vozidel, restaurací a obchodů. Významná část této protiprávní činnosti by byla eliminována větší
opatrností občanů, kteří ponechávají cennosti ve svých zaparkovaných vozidlech, nedbají
potřebné opatrnosti při nošení cenností a nahrávají tak kapsářům. V daném směru se snažíme na
občany dlouhodobě preventivně působit, blíže viz kapitola 17 – oblast prevence.
3) Pachatelé trestné činnosti
Nejčastější model osoby páchající protiprávní jednání je, tak jako v minulých letech,
osoba pocházející z asociálních poměrů, mnohdy již od útlého věku bez rodinného zázemí,
v řadě případů pouze se základním vzděláním, v důsledku tohoto nezaměstnaná, nebo
vykonávající jen pomocné práce bez kvalifikace. Pro tyto lidi se často „první sklouznutí“ mění
v začarovaný kruh s opakováním protiprávního jednání. Při číselném vyjádření lze uvést, že
z celkového počtu 790 spáchaných trestných činů bylo stíháno 345 osob. Přitom z uvedeného
čísla stíhaných osob bylo 153 recidivistů.
Samozřejmě na uvedených číslech pachatelů mají největší podíl občané České republiky.
Z cizích státních příslušníků se nejvíce realizovali občané Slovenské republiky. V průběhu roku
jsme se ale také setkali s pachateli bulharské, polské, švýcarské a ukrajinské národnosti.
4) Oběti trestné činnosti
Za rok 2018 evidujeme 1419 fyzických i právnických subjektů poškozených
protiprávním jednáním, kdy toto číslo vyplývá ze souhrnu věcí šetřených jako trestné činy,
včetně přestupkového jednání. Z tohoto čísla se profiluje 1012 dospělých obětí, 51 mladistvých a
28 nezletilých poškozených.
Ve sledovaném roce jsme se nesetkali s případem, ve kterém by bylo ve vztahu
k domácímu násilí využito institutu vykázání násilné osoby a jejímu zákazu vstupu do
společného obydlí.
Je dbáno na to, aby ze strany policistů bylo s oběťmi protiprávních skutků jednáno
maximálně profesionálně, ale se zachováním lidského přístupu, empatie, aby bylo zjevné, že
jsme tady pro slušného občana, připraveni mu v nelehké situaci pomoci. Danému stavu přispívá,
že na jednotlivé problematiky protiprávního jednání máme určené policisty, kteří se specializují
na vyhraněné činy, kdy se tak obětem dostává maximálně fundované pomoci.
5) Oblast veřejného pořádku a přestupků
Za rok 2018 celkově evidujeme 2761 přestupkových věcí, což je nárůst o 83 skutků
v porovnání s rokem 2017. Správním orgánům bylo oznámeno celkem 671 přestupkových spisů,
což je o 41 skutků více při porovnání s rokem 2017. V tomto počtu nejsou začleněny přestupky
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spáchané v dopravě, řešené v blokovém řízení. U 342 oznamovaných přestupků byla stanovena
právní kvalifikace dle ust. §§ 5 – 7 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, dále u 188
právní kvalifikace dle ust. § 8 daného zákona. V blokovém řízení uložili policisté ve 12
případech pokuty v celkové výši 16400 Kč za přestupkové jednání dle ust. §§ 5 - 7 zákona č.
251/2016 Sb. o některých přestupcích. Blokovými pokutami v celkové částce 62400 Kč bylo
řešeno 69 případů pro přestupkové jednání dle ust. § 8 daného zákona.
V oblasti veřejného pořádku se policisté našeho útvaru zúčastnili bezpečnostních akcí při
zajišťování fotbalových utkání SK Sigma Olomouc, dále zajišťování hokejových zápasů HC
Olomouc, kulturních a společenských akci, mítinků a demonstrací, včetně akcí pořádaných dle
plánu bezpečnostního opatření Územního odboru Olomouc a rovněž bezpečnostních akcí
vyhlášených Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje. Mimo uvedená opatření
policisté Obvodního oddělení Olomouc I, na základě rozboru trestné činnosti a veřejného
pořádku, zajišťovali také další akce, zejména dopravně bezpečnostní, dále akce na úseku krádeží
motorových vozidel a vloupání do motorových vozidel, krádeží na osobách, podávání
alkoholických nápojů mládeži. Při číselném vyjádření se jednalo celkem o 119 akcí, na kterých
bylo nasazeno 659 policistů. Ze strany policistů bylo na těchto akcích odpracováno 3295 hodin.
Na závěr lze tedy konstatovat, že v této hodnocené oblasti nedošlo v roce 2018 na
teritoriu Obvodního oddělení PČR Olomouc I k vážnému narušení veřejného pořádku či
mimořádné události a všechny akce byly zvládnuty bez větších problémů, ve spolupráci s
dalšími útvary PČR.
6) Kriminalita mládeže
Kriminalita mládeže za rok 2018 je představována počtem 5 nezletilých osob a 7
mladistvých osob, u kterých bylo zjištěno spáchání trestného činu. V porovnání s rokem 2017 se
jedná o 2 nezletilce více a stejný počet osob v případech mladistvých pachatelů.
Nejčastěji byly ze strany mládeže páchány majetkové trestné činy. Lze usuzovat, že
mládež se významně podílela na páchání přečinu poškození cizí věci dle ust. § 228 odst. 2 tr.
zákoníku, tzv. sprejerství, byť ze zjištěného nápadu 28 skutků nebyl realizován ani jeden
mladistvý, či nezletilý pachatel.
Na poli přestupků páchali mladí lidé nejčastěji přestupky proti občanskému soužití a proti
majetku ve smyslu ust. §§ 7, 8 z. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích. Mladistvé osoby,
které byly podezřelé ze spáchání trestného činu, byly předávány k další realizaci na Územní
odbor Olomouc, služba kriminální policie a vyšetřování. Ostatní protiprávní činnost mládeže je
v gesci policistů, kteří se na uvedenou problematiku specializují, přičemž trestné činy nezletilců
jsou z jejich strany nejčastěji ukončovány postupem dle ust. § 159a odst. 2, popř. dle ust. § 159a
odst. 1 tr. řádu a přestupky jsou zpravidla postupovány k projednání příslušnému správnímu
orgánu.

7) Migrace
Rozloha teritoria služebního obvodu OO PČR Olomouc I činí cca 6 km2, přičemž na tuto
rozlohu připadá přibližně 17 200 obyvatel. Uvedené číslo obyvatel je výrazně proměnné zvláště
v letních měsících, v období výrazného turistického ruchu, při návštěvách historických památek,
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kdy počet návštěvníků města značně přesahuje číslo stálých obyvatel, kteří město dočasně
opouštějí. V uvedenou dobu je registrován i značný počet zahraničních turistů, kteří ke svému
ubytování využívají jak privátního ubytování, tak husté sítě hotelů nacházejících se v územní
působnosti obvodu.
8) Oblast drogové problematiky
V této problematice bylo ve služebním obvodu zdejšího útvaru zjištěno celkem 37
trestných činů. Na úseku přestupků bylo v oblasti drogové problematiky zaznamenáno 21
skutků. Na tomto úseku jsou pak pravidelně prováděny ve spolupráci s Územním odborem
Olomouc, služba kriminální policie a vyšetřování bezpečnostní akce a namátkové kontroly
vytipovaných míst, kde dochází k distribuci a užívání těchto látek. Snažíme se rovněž v dané
oblasti působit preventivně, a to zejména na mládež, kdy při konání dnů otevřených dveří je
z naší strany šířena mezi mladými lidmi patřičná osvěta.
9) Extremismus – kriminalita s rasovým podtextem
V roce 2018 byly registrovány na této problematice 2 trestné činy hanobení národa, rasy,
etnické nebo jiné skupiny a 2 trestné činy proti lidskosti. Na uvedených nízkých číslech mají
zcela jistě podíl pečlivé analýzy možných rizikových setkání, na které bylo pružně reagováno, a
ze strany policie nebyla tato podceněna.
10) Majetková kriminalita
V roce 2018 bylo spácháno na teritoriu OO PČR Olomouc I v oblasti majetkové
kriminality celkem 413 trestných činů, z nichž bylo objasněno 136. Oproti roku 2017 tak došlo
ke snížení nápadu o 153 skutků a zároveň ke zvýšení objasněnosti o 3,6 %. Na tomto úseku byla
stejně tak jako v minulých letech největším problémem trestná činnost na úseku krádeží na
osobách a kapesních krádeží. V porovnání s minulým rokem došlo k jednotkovému zvýšení
nápadu krádeží jízdních kol se zachováním solidního výsledku objasněnosti. Velice dobrého
výsledku objasněnosti bylo dosaženo u vloupání do obchodů. K podstatnému snížení nápadu
došlo u krádeží věcí z automobilů. Bohužel je na tomto úseku dosažený výsledek objasněnosti
opět tristní. Uvedená situace panuje i přes prováděné akce v rámci OO PČR Olomouc I, včetně
akcí ve spolupráci s Územním odborem Olomouc, služba kriminální policie a vyšetřování.
Porovnání nápadu trestné činnosti a objasněnosti na vybraných úsecích majetkové kriminality za
rok 2017 a 2018 dokumentuje tab. 2 s přiloženým grafem.
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Tab. 2: Porovnání nápadu a objasněnosti vybrané majetkové kriminality za roky 2017 a 2018
Druh TČ

Vloupání do
obchodů
Vloupání do
restaurací
Vloupání do bytů a
domů
Krádeže na
osobách a kapesní
Krádeže
automobilů
Krádeže věcí z
automobilů
Krádeže jízdních
kol

Rok 2017

Rok 2018

Počet
skutků

Z toho
objasněno

Objasněnost
[%]

Počet
skutků

Z toho
objasněno

Objasněnost
[%]

15

1

6,67

12

9

75

15

1

6,67

5

1

20

7

2

28,57

4

0

0

91

7

7,69

68

5

7,35

9

1

11,11

1

0

0

97

2

2,06

28

1

3,57

33

15

45,45

39

16

41,03

Graf 2: Porovnání nápadu vybrané majetkové kriminality za roky 2017 a 2018
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11) Hospodářská kriminalita
Na poli hospodářské kriminality bylo v obvodě spácháno celkem 134 trestných činů, což
je při porovnání s minulým rokem o 22 skutků více, přičemž z tohoto počtu bylo objasněno 72
trestných činů.
Největší podíl na hospodářské kriminalitě měly trestné činy na úseku neoprávněného
držení platebního prostředku, úvěrových podvodů, podvodů a zpronevěr celkovým nápadem 87
skutků. Po jednom skutku byl zaznamenán případ zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
a dotačního podvodu.
12) Násilná kriminalita
V oblasti násilné trestné činnosti bylo spácháno 48 trestných činů, což je při porovnání
s minulým rokem o 1 skutek méně, přičemž z tohoto počtu bylo objasněno 28 trestných činů.
Procento objasněnosti činilo 58,33 %, což je nárůst o 13,43 % v porovnání s rokem minulým.
Největší podíl na násilné kriminalitě měla úmyslná ublížení na zdraví nápadem 30
skutků, následované loupežemi se 4 zaznamenanými skutky. Třikrát byl zaznamenán případ
nebezpečného vyhrožování, dvakrát nebezpečného pronásledování.
13) Mravnostní kriminalita
Na poli mravnostní kriminality bylo zaznamenáno 7 skutků, přičemž z tohoto počtu byly
objasněny 2 skutky, tedy je vykazována procentuální objasněnost 28,57 %, což je pokles o
11,43 % v porovnání s rokem minulým.
Na uvedeném nápadu mravnostní kriminality se mimo jiné podílely 2 případy znásilnění
a 1 případ sexuálního nátlaku.
14) Ostatní a zbývající kriminalita
Ostatní a zbývající kriminalita se podílela v roce 2018 na celkovém nápadu 188 skutky,
což je nárůst o 7 případů v porovnání s rokem 2017. Objasněno bylo 130 skutků, procentuálně je
tak objasněnost vykazována číslem 69,15 %.
Na uvedených číslech se svým nápadem nejvíce podílelo 31 případů maření výkonu
úředního rozhodnutí, 28 případů tzv. sprejerství, 26 případů ohrožení pod vlivem návykové
látky, 15 případů silničních dopravních nehod spáchaných z nedbalosti a další. Graf č. 3
dokumentuje podíly jednotlivých kriminalit na celkovém nápadu.
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Graf 3: Podíl jednotlivých kriminalit na celkovém nápadu trestných činů za rok 2018

15) Bezpečnost silničního provozu
Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2018 zjištěno a blokově
vyřízeno celkem 1342 přestupků za celkovou částku 394800,- Kč. Do bodového sytému bylo
policisty oznámeno 124 skutků.
Za hodnocené období bylo zjištěno 59 řidičů, kteří řídili motorové vozidlo pod vlivem
návykových látek, kdy se jedná o pokles 9 řidičů oproti roku 2017. Z tohoto počtu bylo
realizováno 22 řidičů pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky dle
ust. § 274 trestního zákoníku, v ostatních případech byla jízda pod vlivem návykové látky
posuzována jako přestupkové jednání.
Jízda bez řidičského oprávnění byla zjištěna v 27 případech, což je nárůst o 8 případů
oproti roku 2017. Z tohoto počtu bylo realizováno 12 řidičů pro podezření ze spáchání přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ust. § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku,
v ostatních případech byla jízda bez řidičského oprávnění posuzována jako přestupkové jednání.
Jako v minulých letech je na problémy s dopravou v centru města reagováno ve
spolupráci se strážníky městské policie Olomouc, přičemž je zejména zjišťována nekázeň řidičů
při parkováni a nerespektování omezení vjezdu do centra města.
16) Oblast organizační, personální práce, vzdělávání a ostatní činnosti policie
Personální situaci oddělení nejlépe vystihuje fakt, že ještě v roce 2009 zde sloužilo 65
policistů, přičemž postupným vývojem založeným na snižování početních stavů bylo dospěno
k současnému systemizovanému počtu představovanému číslem 54. Z oddělení, které bylo vždy
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svým početním stavem oddělení 1. typu, se na základě uvedeného vývoje stalo oddělení 2. typu
(toto rozdělení základních útvarů však již bylo zrušeno).
V průběhu posledních let byl zaznamenán velice pozitivní trend, kdy po rocích stagnace,
personálního oslabování, začaly řady policie konečně rozšiřovat nové tváře. V současnosti je tak
v uvedeném systemizovaném počtu zahrnuto i 7 policistů – nováčků, kteří v tomto čase absolvují
základní odbornou přípravu. Je maximálně žádoucí, aby v trendu přijímání nových policistů bylo
nadále pokračováno, neboť na útvaru neustále dochází k odchodu zkušených policistů na jiné
služební pozice, jsou vykonávány různé stáže mimo útvar, kdy toto klade o to větší zátěž na
ostatní, aby byl zajištěn řádný výkon služby.
Na úseku vzdělávání je možno konstatovat, že tak jako v letech minulých si policisté
zařazení na útvaru rozšiřují dálkovým studiem svoje vzdělání, aby do budoucna mohli zúročit
svoje zkušenosti spolu s nabytým vzděláním postupem do vyšších pracovních pozic.

17) Prevence
Oblasti prevence věnujeme velkou pozornost, přičemž úzce spolupracujeme
s preventivně informační skupinou PČR. V rámci konání „dnů otevřených dveří“ pořádáme
besedy pro žáky, studenty, ale i pro děti mateřských škol, při kterých jsou mladí lidé nejen
seznámeni s prací jednotlivých složek policie, policejní technikou, vybavením, ale také
srozumitelně upozorňováni na možné formy protiprávního jednání, se kterými se mohou setkat.
Prováděné akce mívají velice pozitivní ohlasy a chceme v tomto směru nadále pokračovat.
Na širokou veřejnost je dále preventivně působeno projekty „Stop kapesním krádežím
v hromadných dopravních prostředcích“, „Auto není výloha“. Občané jsou dále zapojování do
spolupráce s policií při pátráních po pachatelích protiprávního jednání, využitím fotografií
podezřelých osob, kamerových záznamů dokumentujících nezákonné jednání.
Při šetření trestných činů, které jsou charakterizovány opakováním, se škodou
způsobenou stejnému subjektu, postupujeme dle ust. § 158 odst. 1 tr. řádu, přičemž zasíláme
poškozeným upozornění k přijetí konkrétních opatření, aby se do budoucna nedávala pachatelům
další možnost k opakování jejich skutků.
K dalším prvkům uplatňování filozofie COMMUNITY POLICING se řadí pružně
aktualizované webové stránky útvaru s prezentací naší činnosti a pravidelné účasti policistů
s územní působností na zasedáních komisí městských částí.
18) Závěr
Při shrnutí obsahu předchozích kapitol je možno konstatovat, že v roce 2018 byl při
porovnání s předchozími roky vykazován nejmenší nápad trestných činů, přičemž procento
objasněných skutků je při porovnání s minulostí nejlepší hodnotou. To je potěšující skutečnost, a
to zvláště s ohledem na současnou personální situaci oddělení, o které pojednává kapitola č. 16.
Solidních čísel objasněnosti bylo dosaženo na úseku násilné a úseku ostatní a zbývající
kriminality. Naopak za neuspokojivou je nutno označit objasněnost na úseku majetkové
kriminality. Na tomto stavu si však nesou svůj podíl i samotní poškození občané, kteří
lehkomyslným ponecháním odložených věcí v zaparkovaných vozidlech, neopatrným nošením
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osobních věcí, řádným nezabezpečením svého majetku, mnohdy pachatelům protiprávního
jednání jejich nekalou činnost velice usnadňují. Lze doufat, že díky probíhajícím preventivním
akcím se tyto zúročí v podobě dosahování lepších výsledků i v oblasti majetkové kriminality.

19) Priority pro rok 2019
1 ) Důsledná prevence kriminality, spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy,
ostatními fyzickými a právnickými osobami.
2 ) Efektivní odhalování pachatelů trestné a jiné protiprávní činnosti, aktivní a ofenzivní přístup
při šetření přijatých oznámení a podnětů občanů.
3 ) Ochrana veřejného pořádku a dohled nad bezpečností silničního provozu v rámci působnosti
obvodního oddělení.
npor. Ing. Jindřich VYROUBAL, v. r.
vedoucí OO PČR Olomouc I
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