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Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území Obvodního oddělení Olomouc 4
za rok 2018 ve srovnání s rokem 2017
1) Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2018 ve srovnání
s rokem 2017
V roce 2018 bylo Policií České republiky prověřováno celkem 447 trestných činů, které byly
spáchány v územním obvodu OOP ČR Olomouc 4. Ve 196 případech těchto trestných činů
byl zjištěn pachatel a zdejší obvodní oddělení zakončilo rok 2018 se statistickou objasněností
43,85%. V předcházejícím roce 2017 bylo prověřováno celkem 558 trestných činů
spáchaných v územním obvodu OOP ČR Olomouc 4, ve 247 těchto případů byl v roce 2017
zjištěn pachatel a rok 2017 byl ukončen se statistickou objasněností 44,27%.
Srovnání zjištěné trestné činnosti a objasněnosti roku 2017 s rokem 2018 (graf č. 1)

Zdroj: PČR, Kriminalita podle druhů za období
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Přehled celkové zjištěné trestné činnosti v roce 2018 dle jednotlivých druhů kriminality.
Číselné hodnoty v grafu označují počty prověřovaných trestných činů daného
druhu kriminality (graf č. 2)

Zdroj: PČR, Kriminalita podle druhů za období

Jak vyplývá z grafu č. 2, tak z celkového počtu 447 trestných činů, u kterých byly v roce 2018
zahájeny
úkony
trestního
řízení
(postup
policejního
orgánu
dle
ust. § 158 odst. 3 tr. řádu), spadá 329 skutků do obecné kriminality, 44 skutků do hospodářské
kriminality a 74 trestných činů spadá do tzv. zbývající kriminality.
V předcházejícím roce 2017 bylo evidováno celkem 558 trestných činů spáchaným
v územním obvodu zdejší součásti, z nichž 422 skutků spadalo do obecné kriminality,
54 skutků do hospodářské kriminality a 82 skutků do tzv. zbývající kriminality.
Srovnání jednotlivých druhů kriminality roku 2018 s rokem 2017 (tab. č. 1)

Celková TČ
Obecná TČ
- násilná
- mravností
- majetková
- kr.
vloupáním
- kr. prosté
- ostatní
Hospodářská TČ
Zbývající TČ

2018
2017
Rozdíl
Zjištěných
Zjištěných
zjištěných
trestných
trestných
trestných
činů
činů
Objasněnost
Objasněnost
činů
/
/
%
%
Objasněných
Objasněných
+/trestných
trestných
činů
činů
447 / 196
43,85
558 / 247
44,27
-111
329 / 118
35,87
422 / 154
36,49
-93
23 / 14
60,87
39 / 28
71,79
-16
5/1
20,00
3/3
100,00
2
245 / 74
30,20
331 / 93
28,10
-86
36 / 6

16,67

57 / 9

15,79

-21

149 / 57
60 / 11
44 / 19
74 / 59

38,26
18,33
43,18
79,73

198 / 62
76 / 22
54 / 22
82 / 71

31,31
28,95
40,74
86,59

-49
-16
-10
-8

Zdroj: PČR, Kriminalita podle druhů za období
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Jak již bylo uvedeno, došlo v roce 2018 ke snížení nápadu trestné činnosti,
tedy ke snížení počtu evidovaných trestných činů spáchaných v územním obvodě OOP ČR
Olomouc 4. Současně se snížením nápadu trestné činnosti došlo rovněž k poklesu celkové
výše škody, kterou pachatelé svým protiprávním jednáním způsobili.
V předcházejícím roce 2017 byla celková škoda způsobená všemi pachateli vyčíslena na
finanční částku 18 265 196 Kč. V roce 2018, tedy kdy došlo k poklesu počtu zjištěných
trestných činů o 111 skutků, byla způsobená škoda vyčíslena na částku 17 813 203 Kč, což je
o 451 993 Kč méně, než v roce předešlém.
Zkrácené přípravné řízení /ZPŘ/ představuje zvláštní formu přípravného řízení, při které
nedochází k zahájení trestního stíhání obviněného. ZPŘ lze konat o trestných činech
náležející v prvním stupni do příslušnosti okresního /obvodního/ soudu, na něž zákon stanoví
trest odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující 5 let (§179a/1 trestního řádu). V roce 2018
bylo ZPŘ u trestních věcí spáchaných v územním obvodu Olomouc 4 konáno celkem v 86
případech, což je o 56 případů ZPŘ méně, než v předcházejícím roce 2017, kdy bylo konáno
celkem 142 ZPŘ.

2) Rizikové a kriminogenní faktory
Na vznik a vývoj kriminality se podílí řada okolností a příčin, které obecně označujeme
kriminogenními faktory. Mezi tyto faktory lze řadit rozlohu, zalidněnost, sociálně patologické
prostředí, recidivu pachatelů trestných činů, nezaměstnanost aj.
Služební obvod se rozkládá na cca 68 km2, ve kterém má cca 32 600 obyvatel trvalé bydliště.
Územní část obvodu sousedí západně s OOP ČR Olomouc 1 a OOP ČR Olomouc 3. Jižním
sousedem je OOP ČR Olomouc 2 a jihozápadním OOP ČR Lutín. Na severovýchod od
územního obvodu OOP ČR Olomouc 4 se nachází služební obvod OOP ČR Litovel
a severozápadní hranice jsou společné s OOP ČR Šternberk.
Územní obvod Obvodního oddělení Olomouc 4 je tvořen severozápadní okrajovou částí
města Olomouce a blízkých přilehlých obcí. Tato část města Olomouce se skládá zejména
z bytové zástavby města, která je tvořena bytovými a panelovými domy, převážně pak
sídlištěm Tabulový Vrch a také z budov, které slouží jako služby obyvatelstvu, a to největším
nákupním centrem Hypermarketem Globus a Obchodním centrem Olomouc City. Do místní
příslušnosti OOP ČR Olomouc 4 spadá i komplex budov Fakultní nemocnice Olomouc.
V územním obvodu se rovněž nachází chatové oblasti, které rovněž bývají cílem útoků
pachatelů trestné činnosti.
Lze tedy konstatovat, že mezi kriminogenní faktory lze řadit panelovou sídlištní zástavbu
s vysokou hustotou obyvatel, s ní spojenou anonymitu pachatelů trestné činnosti
a dostupnost předmětů zájmů pachatelů (parkoviště, velké nákupní komplexy, sídla firem, aj.)
Rovněž nákupní centra, obzvláště v době vánočních svátků, představují pro nakupující
zvýšené riziko v podobě výskytu krádeží odložených věcí z nákupních košíků či krádeží
kapesních. Přilehlá parkoviště těchto supermarketů nabízejí pachatelům další možnosti páchat
trestnou činnost. Jejich protiprávní jednání směřuje na volně odložené věci ve vozidlech.
V neposlední řadě nelze opomenout stále zvyšující se lhostejnost občanů k trestné činnosti
páchané na veřejnosti, zřejmě často motivovaná také obavou z následné agresivity pachatelů.
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Podle uvedeného rozložení se pak odvíjí nápad trestné činnosti. Jedná se zejména
o majetkové trestné činy, jako jsou krádeže vloupáním, a to jak do zaparkovaných
motorových vozidel, tak do sklepů a dále pak prostými krádežemi.
Páchání trestné činnosti ovlivňuje řada faktorů, mezi něž patří konání hromadných
společenských, kulturních a sportovních akcí, dušičkové období či období adventu
a vánočních svátků. V těchto obdobích evidují policisté zvýšený nápad trestné činnosti, což
není pouze záležitostí zdejšího teritoria, nýbrž se jedná o celorepublikový problém.
K rizikovým místům patří místa odlehlá, jako jsou např. hřbitovy, parkoviště u hřbitovů,
místa s malým či žádným pohybem lidí. Na druhou stanu nutno také podotknout,
že k rizikovým místům patří prostory konaných hromadných společenských akcí, kde se
zvyšuje riziko páchání kapesních krádeží či riziko odcizení volně odložených věcí.

3) Pachatelé trestné činnosti
Pachatelem trestného činu dle ust. § 22 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb. ) je ten,
kdo svým jednáním naplnil obligatorní (povinné), případně fakultativní (nepovinné) znaky
skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy. Dále je tato osoba
specifikovaná v ust. § 22 odst. 2, § 23 a § 24 tr. zákoníku a s ohledem na analogii lze takto
posuzovat i pachatele přestupkového jednání.
Jak již bylo uvedeno, s místní příslušností OOP ČR Olomouc 4 bylo v roce 2018 evidováno
celkem 447 trestných činů, z nichž ve 196 případech byl zjištěn pachatel. Z detailního rozboru
struktury pachatelů lze konstatovat, že 28 trestných činů bylo pachatelem pod vlivem
alkoholu, 95 trestných činů se dopustili recidivisté, tj. pachatelé, kteří v minulosti byli
za trestnou činnost soudně potrestání a 3 trestných činů se dopustily děti, tj. osoby
do 17ti let včetně, což ve srovnání s rokem 2017 činí nárůst o 1 dětského pachatele.
Z celkového počtu pachatelů mají největší podíl občané České republiky. Nepatrný podíl na
páchání trestné činnosti nesou občané z jiných států, kdy stíháno v roce 2018 bylo celkem
7 občanů cizí státní příslušnosti.

4) Oběti trestné činnosti
Obětí trestné činu, neboli poškozeným dle ust. § 43 odst. 1 tr. řádu je ten, komu bylo trestným
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Policie České
republiky pro účely statistického vykazování rozděluje poškozené osoby na osoby právnické
a dále na osoby fyzické, kdy osoby fyzické dále rozdělujeme na osoby mladší 15ti let, osoby
ve věku od 15ti do 17ti let včetně a osoby starší 18ti let.
Složení fyzických osob - obětí (poškozených, oprávněných) trestné činnosti evidované v roce 2018
(tab. č. 2)

Trestné činy

0 – 15
19

Oběti ve věku
15 – 18
7

18 a více
275

Zdroj:PČR, Výstupní sestavy kriminální statistiky
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Jak vyplývá z tabulky č. 2, v trestních spisech s místní příslušností OOP ČR Olomouc 4,
je evidováno nejvíce obětí poškozených trestnou činností ve věku 18 let a více, tedy osob
dospělých. K údajům uvedených v tabulce č. 2 nutno podotknout, že v trestních spisech,
s územní příslušností OOP ČR Olomouc 4, nefiguruje vždy pouze konkrétní osoba
poškozeného, neboť v mnoha případech je poškozeným tzv. veřejný zájem (např.
u protiprávních jednání v dopravě, proti veřejnému pořádku, týkající se ohrožení pod vlivem
návykové látky aj.), takže počty prověřovaných protiprávních jednání uvedené v oddíle č. 1
této zprávy nelze srovnávat s výše uvedenou tabulkou obětí.
Poškozenou osobou v mnoha případech bývá i právnická osoba. Poškozených právnických
osob bylo spáchanými trestnými činy postiženo celkem 204.
K obětem trestné činnosti přistupují policisté OOP ČR Olomouc 4 profesionálně, taktně
a s porozuměním. V co největší míře se u oběti snaží eliminovat nepříjemné následky
vyplývající ze spáchaného protiprávního jednání. Obětem trestné činnosti jsou policisté
schopni zprostředkovat zdravotní pomoc či pomoc po stránce psychické. Policisté mají
dostatek informací, jak těmto obětem pomoci a těchto informací řádně využívají.

5) Oblast veřejného pořádku a přestupků
Ochrana veřejného pořádku spadá mezi hlavní úkoly Policie ČR. Úkol o ochraně veřejného
pořádku je uveden v ust. § 2, věta druhá, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
V tomto ustanovení je mimo jiné uvedeno, že úkolem Policie ČR je chránit bezpečnost osob a
majetku a veřejný pořádek.
Dle vlastního uvážení a rozhodnutí vyhlašovalo vedení OOP ČR Olomouc 4 preventivně
bezpečnostní akce. Jednalo se o opakované akce s názvem dopravně bezpečnostní akce “X“ či
dopravně bezpečnostní akce “Y“. Tyto akce spočívaly v silničních kontrolách motorových
vozidel
a
v kontrolách
řidičů
těchto
vozidel.
Kontroly
byly
zaměřené
na technický stav vozidel či na řidiče těchto vozidel vedoucí ke zjištění, zda před jízdnou
nepožili alkoholické nápoje či jiné návykové látky vylučující způsobilost k řízení dopravních
prostředků. Mimo tyto akce se policisté zdejšího oddělení účastnili bezpečnostních akcí
vyhlášených Územním odborem Olomouc, příp. Krajským ředitelstvím policie Olomouckého
kraje či přímo bezpečnostních akcí vyhlášených Prezidiem Policie České republiky. Obvodní
oddělení Olomouc 4 zabezpečovalo akce menšího charakteru samo. Větší akce, s účastí
většího počtu návštěvníků, zabezpečovalo ve spolupráci s dalšími subjekty Územního odboru
Olomouc. Spolupracovalo s Pohotovostním a eskortním oddělením Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje, dopravním inspektorátem, službou kriminální policie
a vyšetřování či sousedními obvodními odděleními. Významným partnerem, při zajišťování
výše uvedených akcí, byla bezesporu Městská policie Olomouc, se kterou mělo OOP ČR
Olomouc 4 v roce 2018 výbornou a bezproblémovou spolupráci.
V roce 2018, při plnění úkolů Policie České republiky, byli policisté OOP ČR Olomouc 4
nuceni celkem v 29 případech využít oprávnění k použití donucovacích prostředků, kdy
donucovací prostředky využili v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, což ve srovnání s rokem 2017 činí nárůst o 8 případů. Policisté zdejší
součásti v roce 2018, stejně jako v roce 2017, nebyli nuceni použít služební zbraň podle § 56
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
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Nápad přestupků v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017
V roce 2018 bylo řešeno celkem 1320 přestupků, což je o 51 přestupků méně, než v roce
2017, kdy bylo řešeno celkem 1 371 jednání vykazující znaky přestupků.
Přehled jednotlivých druhů přestupků a jejich ukončení v roce 2018 (tab. č.3 )

Způsob ukončení:

Oznámeno, odevzdáno,
správnímu orgánu
Odloženo z důvodu
nezjištění pachatele
Vyřízeno blokově
Neukončeno v roce
2018
CELKEM

Přestupky dle zvláštní části přestupkového zákona a
§ 125c zákona o silničním provozu
Doprava Alkohol Veřejný Majetek Ostatní Celkem
(BESIP)
a toxi
pořádek
41

19

131

54

37

282

1

1

15

147

5

169

786

1

21

27

5

840

0

0

8

17

4

29

828

21

175

245

51

1320

Zdroj: PČR - ETŘ - Hlášení pořádkové policie

V tabulce č. 3 jsou uvedeny přestupky dle vybraných ustanovení zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, dále přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek a přestupky dle § 125c zákona č. 361/2001 Sb., zákona
o provozu na pozemních komunikacích.
Grafické znázornění podílu jednotlivých druhů přestupků z celkového nápadu v roce 2018
(graf č. 3). Číselné hodnoty v grafu označují počty přestupků jednotlivých problematik.

Zdroj: PČR - ETŘ - Hlášení pořádkové policie

V příkazním řízení (§ 91 a násl. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, kdy přestupek lze projednat uložením pokuty příkazem na místě, jestliže je přestupek
spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit) bylo
v roce 2018 vyřešeno celkem 840 přestupků, za které byly uloženy pokuty v celkové výši
389 700 Kč. Ve srovnání s rokem 2017 se jedná o pokles řešených přestupků příkazem
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na místě o 45, se současným navýšením vybrané finanční částky za uložené pokuty
o 156 100 Kč, neboť v roce 2017 bylo v blokovém řízení řešeno celkem 885 přestupků,
za které bylo pokutami uloženo 233 600 Kč.
Porovnání nápadu přestupků řešených v blokovém řízení v roce 2018 a 2017 a jejich ukončení.
(tab. č. 4)

2018
BESIP
786/282 500 Kč
alkohol/toxi
1/10 000 Kč
veřejný
Blokové řízení, resp.
pořádek a
příkazní řízení:
21/32 700 Kč
občanské
počet/částka
soužití
majetek
27 / 55 500 Kč
ostatní
5/ 9000 Kč

2017
885/233 600 Kč
0
5/1 200 Kč
28 / 20 100 Kč
0

Zdroj: PČR, ETŘ - Hlášení pořádkové policie

6) Kriminalita mládeže
U kriminality mládeže pozorujeme, ve srovnání s rokem 2017, malý nárůst spáchaných
provinění o 1 trestný čin, resp. o 1 provinění. V roce 2018 jsou evidovány celkem 3 provinění
spáchané dětmi, tedy osobami mladšími 18ti let, kdy jedno provinění spáchala osoba
mladistvá, tj. osoby ve věku 15-17 let.

7) Migrace
Migrace představuje pohyb menšin, při němž dochází ke změně bydliště uvnitř nebo přes
hranice libovolné administrativní jednotky v nejčastějším užití uvnitř státu či států, kde jsou
podobné či stejné ekonomické podmínky a platí podobné nebo stejné politické
a náboženské zákony. Migrace může mít a má značné ekonomické, kulturní a populační
důsledky, je to jeden z nejdůležitějších regionálních procesů.
Demografický vývoj v našem územním obvodu úzce souvisí s rozvojem průmyslových
podniků, firem a dostupností dojíždění za prací. Z větších podniků se zde nachází Moravské
železárny Olomouc, a.s. a dále Hypermarket Globus ČR, k. s., s přilehlým nákupním centrem
OC Olomouc City, kam dojíždí za prací velké množství lidí. Značný vliv
na migraci obyvatel má i mnoho ubytoven, které jsou vytvořeny pro příslušníky cizích států,
kteří do České republiky přijeli za prací. Převážně se jedná o občany Slovenské republiky,
Rumunska a Ukrajiny.
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8) Oblast drogové problematiky
V roce 2018 byly v této oblasti kriminality zjištěny 2 trestné činy, což ve srovnání s rokem
2017 pokles o 2 trestné činy. Osoby páchající tuto trestnou činnost svým jednáním naplňují
obligatorní (povinné) znaky skutkové podstaty přečinu Nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Při šetření uvedené problematiky zdejší
obvodní oddělení úzce, stejně jako v roce 2017, spolupracovalo se specialisty ze Služby
kriminální policie a vyšetřování (Odbor obecné kriminality) Územního odboru Olomouc,
kteří případ realizovali. Nejvíce ohroženou skupinou, v této problematice, bývají osoby
mladistvé a osoby blízké věku mladistvých. Protiprávních jednání se dopouští zejména
recidivisté, tj. osoby páchající opakovaně trestnou činnost i přesto, že za obdobné jednání byli
pravomocně soudně potrestáni.
Jak již bylo uvedeno, v roce 2018 byly řešeny 2 trestné činy drogové problematiky, které byly
právně kvalifikovány jako trestné činy Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy dle ust. § 283 trestního zákoníku, kdy v jednom případě
se podařilo zjistit pachatele tr. činu.

9) Extremismus – kriminalita s rasovým podtextem
V roce 2018 nebyl v územní působnosti OOP ČR Olomouc 4, zaznamenán případ s rasovým
podtextem kvalifikovaný jako trestný čin.
Trestné činy této problematiky jsou uvedeny v hlavě XIII označené jako „Trestné činy proti
lidskosti, míru a válečné trestné činy“ v oddílu 1 (trestné činy proti lidskosti) zvláštní části
trestního zákoníku, mezi které řadíme mimo jiné i trestný čin Projev sympatií k hnutí
směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle ust. § 404 trestního zákoníku či trestný čin
Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocida dle ust. § 405 trestního
zákoníku.
Této problematice je věnována ze strany obvodního oddělení značná pozornost a to zejména
za účelem zamezení této trestné činnosti již v jejím zárodku a bylo tak dáno najevo, že takový
nežádoucí druh chování nebude naší společností tolerován a je zcela nepřijatelný.
Při prověřování skutků majících znaky extremismu či znaky rasové nesnášenlivosti
spolupracuje OOP ČR Olomouc 4 úzce se Službou kriminální policie a vyšetřování /Odbor
obecné kriminality/ Územního odboru Olomouc.

10) Majetková kriminalita
Ve srovnání s rokem 2017 byl v roce 2018 zaznamenán pokles této trestné činnosti
o 86 zjištěných trestných činů. V roce 2018 bylo zaznamenáno spáchání celkem 245 331
majetkových trestných činů, kdy v 74 případech se podařilo zjistit pachatele. Rok 2018 byl
zakončen statistickou úspěšností v objasňování majetkové kriminality 30,20%, což při
srovnání s rokem 2017 znamená nárůst objasněnosti této problematiky o 2,10%. V roce 2017
bylo evidováno 331 majetkových trestných činů, v 93 případech se podařilo zjistit pachatele
a úspěšnost objasňování této problematiky činila v roce 2017 tedy 28,10%.
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Přehled vybraných druhů majetkové kriminality v roce 2018 a 2017 (tab. č. 5)

Majetková kriminalita
Krádeže vloupání
- vloupání do
rodinných domů
- vloupání do bytů
- vloupání do
ubytovacích objektů
- vloupání do obchodů
- vloupání do
restaurací
- vloupání do škol
- vloupání do
ostatních objektů
- jiné
Krádeže prosté
- krádeže kapesní
- krádeže jiné na
osobách
- krádeže motorových
vozidel dvoustopých
- krádeže motorových
vozidel jednostopých
- krádeže jízdních kol
- krádeže věcí
z vozidel
- krádeže v jiných
objektech
- krádeže ostatní
- jiné (výše neuvedené)

2018
2017
Počet
Počet Objasněnost
Počet –
Objasněnost věcí
+/Objasněno
%
Objasněno
%
245 / 74
30,20
331 / 93
28,10
-86
36 / 6
16,67
57 / 9
15,79
-21
3/0

0

9/1

11,11

-6

1/0

0

7/3

42,86

-6

0/0

-

0

-

0

8/4

50,00

6/1

16,67

2

0/0

-

4/0

0

-4

0/0

-

1/0

0

-1

23 / 2

8,70

30 / 4

13,33

-7

1/0
149 / 57
6/0

38,26
0

0
198 / 62
9/0

31,31
0

1
-49
-3

5/4

80,00

2/0

0

3

11 / 2

18,18

9/2

22,22

2

1/1

100,00

0

-

1

37 / 7

20,59

22 / 3

13,64

15

20 / 0

0

75 / 7

9,33

-55

53 / 41

77,36

51 / 37

72,55

2

8/1
4/1

12,50
25,00

9/3
21 / 10

33,33
47,62

-1
-17

Zdroj:PČR - Výstupní sestavy kriminální statistiky

V roce 2018 patřily krádeže vloupáním mezi skupiny trestných s nejmenší procentuální
objasněností. Jak ukazuje tabulka č. 1 (Srovnání jednotlivých druhů kriminality roku
2018 s rokem 2017), tak majetková kriminalita je nejrozšířenějším druhem kriminality
zaznamenaným na území OOP zdejší součásti. Z celkového počtu všech spáchaných trestných
činů v územním obvodu OOP ČR Olomouc 4, se tento druh kriminality vyskytuje
v 54,80% a v roce 2017 byl poměr majetkové kriminality, vzhledem k celkové kriminalitě, ve
výši 59,32%.
Z údajů uvedených v tabulce č. 5 týkajících se rozložení krádeží vloupáním je patrné, že
v roce 2018 bylo nejožehavějším problémem vloupání do ostatních objektů v 23 případech,
dále vloupání do obchodů v 8 případech, vloupání do rodinných domů ve 3 případech,
vloupání do bytů v 1 případu.
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Grafické znázornění krádeží vloupáním do vybraných sledovaných objektů v roce 2018, znázorňující
procentuální podíl spáchaných trestných činů dle jednotlivých objektů napadení. (graf č. 4)

Zdroj:PČR - Výstupní sestavy kriminální statistiky

V roce 2018 (tabulka č. 5) bylo v územním obvodu OOP ČR Olomouc 4 spácháno celkem
149 evidovaných skutků řazených do kategorie trestných činů – krádež prostá, kdy
v 57 případech byl zjištěn pachatel, což znamená statistickou objasněnost 38,26%. Oproti
roku 2017 se jedná o nárůst objasněnosti tohoto druhy kriminality o 6,95%, kdy v roce
2017 bylo evidováno celkem 198 trestných činů tohoto druhu, a z tohoto počtu byl
v 62 případech zjištěn pachatel.
Grafické znázornění vybraných krádeží prostých spáchaných v roce 2018 a jejich rozdělení dle
vybraných předmětů zájmů, znázorňující počet spáchaných trestných činů. (graf č. 5)

Zdroj:PČR - Výstupní sestavy kriminální statistiky

11) Hospodářská kriminalita
V roce 2018 evidujeme pokles nápadu trestné činnosti v kategorii trestné činnosti
hospodářské. Celkem evidujeme spáchání 44 trestných činů, což je o 10 trestných činů méně,
než v předcházejícím v roce 2017, kdy bylo evidováno spáchání celkem 54 skutků spadajících
do problematiky hospodářských trestných činů. Statistická objasněnost hospodářské
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problematiky byla v roce 2018 ve výši 43,18%, což ve srovnání s rokem 2017 znamená
nárůst o 2,44%.
Na celkové hospodářské kriminalitě má největší podíl trestná činnost týkající se
neoprávněného držení platebního prostředku /17 evidovaných trestních věcí/, trestná činnost
vykazující znaky podvodných jednání /8 evidovaných trestních věcí/ a znaky zpronevěry /6
evidovaných trestních věcí/, kdy zejména způsob provedení, příp. další znaky, řadí tato
protiprávních jednání do kategorie trestných činů hospodářských a nikoliv do kategorie
trestných činů majetkových.

12) Násilná kriminalita
V porovnání s rokem 2017 došlo v roce 2018 k poklesu tohoto druhu trestné činnosti
o 16 skutků. Byl zaznamenán pokles trestných činů z 39 spáchaných v roce
2017 na 23 trestných činů spáchaných v roce 2018, při celkovém poklesu objasněnosti tohoto
druhu kriminality o 10,92 %. Rok 2018 byl ukončen s celkovou objasněností násilné
kriminality 60,87%.
Z tabulky č. 6, která zobrazuje srovnání násilné trestné činnosti roku 2018 a roku 2017,
je zřejmé, že nedošlo k nárůstu ani poklesu trestného činu kvalifikovaného jako Úmyslné
ublížení na zdraví, který byl v obou letech shodně prověřován v 11 případech s procentuální
objasněností 81,82%. Trestný čin Nebezpečné vyhrožování dle ust. § 353 trestního zákoníku
vykazuje, jak v roce 2018 tak i v roce 2017, objasněnost ve výši 100%, kdy v roce 2018 byl
v územní působnosti OOP ČR Olomouc 4 prověřován celkem 1 případ.
Přehled vybraných druhů násilné kriminality evidované v roce 2018 a 2017 (tab. č. 6)

Násilné činy celkem
Vraždy
Loupeže
Loupeže na finančních
institucích
Úmyslné ublížení na
zdraví
Nebezpečné vyhrožování
Nebezpečné
pronásledování
Neoprávněný
zásah do práva domu,
bytu..
Vydírání
Porušování domovní
svobody
Týrání svěřené osoby
Jiné (výše neuvedené)

2018
2017
Počet
Objasněnost
Počet
Objasněnost
Objasněno
%
Objasněno
%
23 / 14
60,87
39 / 28
71,79
0
0
0
4/1
25,00
0

0

-

Věcí
+/-16
-4

11 / 9

81,82

11 / 9

81,82

0

1/1

100,00

8/8

100,00

-7

2/1

50,00

1/1

100,00

1

2/1

50,00

0

-

2

2/1

50,00

0

-

2

2/1

50,00

12 / 6

50,00

-10

1/0
2/0

0
0

0
3/3

100,00

1
-1

Zdroj:PČR - Výstupní sestavy kriminální statistiky
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Z tabulky č. 6 dále vyplývá, že v roce 2018 ani v roce 2017, v územním obvodu
OOP ČR Olomouc 4, nedošlo ke spáchání toho nejzávažnějšího trestného činu útočícího
na tělesnou integritu člověka, a to trestného činu vraždy. Základní skutková podstata trestného
činu Vražda je upravena v ust. § 140 odst. 1 tr. zákoníku, kdy tohoto trestného činu se dopustí
ten, kdo jiného úmyslně usmrtí. Tento trestný čin byl v územním obvodu
OOP ČR Olomouc 4 spáchán naposledy v roce 2012, který byl v témže roce také objasněn
a jeho pachatel byl z tohoto trestného činu obviněn.
Grafické znázornění vybraných druhů násilných trestných činů v roce 2018 uvedené
v počtech spáchaných trestných činů (graf č. 6)

Zdroj:PČR - Výstupní sestavy kriminální statistiky

Problematika domácího násilí
Policisté zdejšího oddělení v roce 2018 prošetřovali celkem 24 událostí s incidenty mající
znaky domácího násilí, což je o 1 případů více, než v roce 2017. Ve většině případů byly
ohroženými osobami ženy a ve většině případů se prošetřovalo násilí fyzické, mnohdy
doplněné o jednání mající znaky násilí psychického. Policisté zdejšího oddělení v roce 2018
v jednom případu využili svého zákonného oprávnění uvedeného v ust. § 44 a násl. zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a násilnou osobu z bytu nebo domu vykázali na
dobu 10ti dní. Vykázanou osobou byl muž. V roce 2017, byli dle stejného zákonného
ustanovení, vykázání z bytu nebo domu 4 muži.

13) Mravnostní kriminalita
V roce 2018 bylo v území OOP ČR Olomouc 4 spácháno 5 skutků spadající do problematiky
mravnostní kriminality, což je nárůst trestných činů oproti roku 2017 o dva skutky. V roce
2018 byly spáchány 2 skutky kvalifikované jako trestný čin Sexuální nátlak dle ust. § 186
trestního zákoníku, které dosud nebyly objasněny a dále 2 skutky problematiky pohlavní
zneužívání, kdy tento případy nebyl rovněž objasněn. Dále pak jeden případ ostatních
mravnostních trestných činů, kdy tento se podařil objasnit. Mravnostní kriminalita vyzněla
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na konci roku 2018 s výslednou objasněností 20,00%, což je pokles objasněnosti oproti roku
2017 o 80,00 %.

14) Ostatní a zbývající kriminalita
Ostatní kriminalita
V roce 2018 bylo prověřováno celkem 56 trestných činů obecné kriminality řazené
do kategorie ostatní. Z celkového počtu 56 skutků byl v 29 případech zjištěn pachatel, tedy
trestný čin byl objasněn. Objasněnost tohoto druhu kriminality v roce 2018 byla 51,79%.
Do tohoto druhu kriminality řadíme např. výtržnictví, požáry, maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, sprejerství aj.
Ve srovnání s rokem 2017 nutno konstatovat, že došlo k nárůstu páchání protiprávních
jednání řazených do kategorie trestných činů „ostatní kriminalita“. V roce 2017 bylo
prověřováno celkem 49 skutků této kriminality, kdy v 30 případech byl zjištěn pachatel,
objasněnost v roce 2017 byla 61,22%.
Přehled vybraných druhů trestné činnosti spáchané v roce 2018 a 2017, kterou řadíme do kategorie
ostatní (tab. č. 7)

2018
2017
Počet
Objasněnost
Počet
Objasněnost
Objasněno
%
Objasněno
%
Ostatní činy obecné
kriminality - celkem
Výtržnictví
Sprejerství
Ohrožování vých. dítěte
Požáry
Nedovolené ozbrojování
Maření výkonu úředního
rozhodnutí
Jiné (výše neuvedené)

Věcí
+/-

56 / 29

51,79

49 / 30

61,22

7

6/4
18 / 0
5/5
4/0
1/0

66,67
0
100,00
0
0

5/4
13 / 0
5/5
2/0
1/1

80,00
0
100,00
0
100,00

1
5
0
2

20 / 19

95,00

17 / 14

82,35

3

2/1

50,00

6/6

100,00

-4

Zdroj:PČR - Výstupní sestavy kriminální statistiky

Nejvíce zastoupenými trestnými činy ostatní kriminality byl v roce 2018 trestný čin Maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který byl zaznamenán v počtu 20 případů, který byl
v 19 případech objasněn. Dalším, neméně významným trestným činem, bylo protiprávní
jednání týkající se problematiky sprejerství, a to v 18 případech.
Obecně lze říci, že z této kategorie trestných činů se široké veřejnosti nejvíce dotýká výše
uvedené sprejerství, které je právně kvalifikované jako trestný čin Poškození cizí věci dle ust.
§ 228 odst. 2 trestního zákoníku, kterého se dopustí ten, kdo úmyslně poškodí cizí věc tím,
že ji postříká, pomaluje či popíše barvou či jinou látkou. Vzhledem k výše uvedenému
a údajům uvedeným v tabulce č. 7, lze konstatovat, že odhalit pachatele tohoto druhu trestné
činnosti je velmi náročné, kdy v roce 2018 se ani jednoho pachatele, z 18 evidovaných a takto
právně kvalifikovaných skutků, nepodařilo vypátrat.
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Sprejeři svým protiprávním jednáním vytvářejí tzv. Graffiti, což je v obecném smyslu druh
neoficiálního výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou,
v současnosti především technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně
škrábání, leptání.
Grafické znázornění všech druhů trestných činů ostatní kriminality spáchaných v roce 2018 (graf č. 7).
Číselné hodnoty v grafu označují počty prověřovaných trestných činů daných kvalifikací trestných činů.

Zdroj: PČR - Výstupní sestavy kriminální statistiky

Zbývající kriminalita
V tomto druhu obecné kriminality kategorie zbývající došlo v souvislosti s rokem
2017 k jejímu poklesu o 8 skutků. V roce 2018 bylo evidováno celkem 74 trestných činů této
kategorie s objasněností 79,73%, což znamená, že v 59 případech byl policisty zjištěn
pachatel. V roce 2017 bylo evidováno celkem 82 trestných činů této problematiky,
v 71 případech byl zjištěn pachatel a celková objasněnost zbývající kriminality v roce
2018 byla ve výši 86,59%. Do této kategorie řadíme trestné činy týkající se dopravních
nehod, trestné činy spočívající v ohrožení pod vlivem návykové látky a trestné činy naplňující
skutkovou podstatu zanedbání povinné výživy.

Přehled spáchaných druhů trestných činů zbývající kriminality v porovnání roku 2018 s rokem 2017
(tab. č. 8)

2018
2017
Počet
Počet věcí Objasněnost Počet věcí Objasněnost věcí
+/Objasněno
%
Objasněno
%
Zbývající kriminalita
Celkem
Dopravní nehody –
nedbalostní
Zanedbání povinné
výživy

74 / 59

79,73

82 / 71

86,59

-8

30 / 19

63,33

29 / 20

68,97

1

16 / 16

100,00

30 / 30

100,00

-14

14

Ohrožení pod vlivem
návykové látky
Šíření poplašné zprávy
Ostatní trestná činnost

24 / 22

91,67

17 / 16

94,12

7

1/1
3/1

100,00
33,33

1/0
5/5

100,00

0
-2

Zdroj:PČR - Výstupní sestavy kriminální statistiky

V této kategorii kriminality se nejvíce vyskytují trestné činy Zanedbání povinné výživy,
trestné činy problematiky týkající se nedbalostních dopravních nehod a trestné činy
kvalifikované jako Ohrožení pod vlivem návykové látky.

15) Bezpečnost silničního provozu
Policisté Obvodního oddělení Olomouc 4 zajišťují bezpečnost silničního provozu přímým
výkonem služby. Dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu provádí každodenně
ve dne i v noci. Dohled a preventivní činnost jsou součástí běžného výkonu služby.
K tomuto běžnému výkonu služby se každoročně policisté zdejšího oddělení zúčastňují
mnoha dopravně bezpečnostních akcí vyhlášených v rámci Územního odboru Olomouc,
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, či v rámci celé republiky vyhlášené
Policejním prezídiem. V roce 2018 se jednalo o preventivně dopravně bezpečnostní akce
k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zaměřené na dodržování
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Nad rámec výše uvedených
vyhlášených dopravně bezpečnostních akcí provádělo zdejší OOP ČR Olomouc 4 další
preventivní akce, zaměřené na stejnou problematiku, případně problematiku obdobnou.
Policisté v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zjistili v roce 2018
celkem 828 přestupků, z nichž 786 bylo vyřešeno v rámci příkazu na místě,
41 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu, 1 přestupek byl odložen v souladu
s ust. zákona o přestupcích, resp. zákona o některých přestupcích. Za 786 přestupků
vyřešených v příkazním řízení byly jejím přestupcům uloženy pokuty v celkové výši
282 500 Kč.
Počet zjištěných přestupků v dopravě dle ust. §125c z.č. 361/2000 Sb. a způsob
jejich ukončení v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017. (tab. č. 9)

Celkem
Blokové řízení:
počet/částka
Oznámeno
správnímu orgánu:
Odloženo: § 74
odst. 3 písm. b)
Celkem
Neukončeno

2018
828

2017
913

786 / 282 500 Kč

885 / 233 600 Kč

41

22

1

2

0

4

Zdroj: PČR - ETŘ - Hlášení pořádkové policie
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Dalším společensky nebezpečným jednáním ze strany účastníků silničního provozu je řízení
vozidla pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Tento společensky
škodlivý jev je možno kvalifikovat dvěma způsoby:
1) jako přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle
ust. § 125c odst. 1, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (silniční zákon),
2) jako přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 tr. zákoníku.
Ad. 1) V roce 2018 bylo policisty vyhledáno celkem 19 řidičů, kteří v územním obvodu
OOP ČR Olomouc 4 řídili motorové vozidlo pod vlivem alkoholických nápojů či jiných
návykových látek, kdy tyto případy byly kvalifikovány jako přestupková jednání.
Ad. 2) V roce 2018 bylo policisty vyhledáno celkem 24 řidičů, kteří v územním obvodu
OOP ČR Olomouc 4 řídili motorové vozidlo pod vlivem alkoholických nápojů či jiných
návykových látek, kdy tito řidiči byli alkoholickými nápoji, případně návykovými látkami,
ovlivněni natolik, že jejich jednání naplnilo znaky skutkové podstaty přečinu Ohrožení pod
vlivem návykové látky dle ust. § 274 tr. zákoníku.
Řidiči se dopouštějí porušování pravidel silničního provozu na všech typech pozemních
komunikací, v obcích i mimo ně. Přesto OOP ČR Olomouc 4 neeviduje problematická místa a
úseky, kde by docházelo k výraznému porušování těchto pravidel. Při řešení této
problematiky spolupracuje zdejší oddělení úzce s Dopravním inspektorátem Územního
odboru Olomouc.

16) Stav kriminality v obcích v územním obvodu Obvodního oddělení
Olomouc 4
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018 na území
obce Horka nad Moravou
V obci Horka nad Moravou bylo Policií České republiky v roce 2018 evidováno celkem
48 přestupků kvalifikovaných dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdější předpisů, či dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a celkem 26 oznámení vykazující znaky skutkové podstaty
trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku, tedy zákona č. 40/2009 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
 Přestupky:
Za období roku 2018 bylo Policií České republiky evidováno, v obci Horka nad Moravou,
celkem 48 přestupků. Z celkového počtu 48 evidovaných přestupků spadalo:
- 26 přestupků do kategorie přestupkových jednání spáchaných v souvislosti
s dopravou, tj. osobami, jenž se přestupku dopustily tím, že porušily ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. V této
kategorii byl policisty řešen 1 přestupek „Řízení pod vlivem alkoholu či jiných
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návykových látek.“ Přestupku „Řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových
látek“ se dopustí ten, kdo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b), zákona o silničním provozu,
řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo
po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo
užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem. V souvislosti
s dopravou bylo uloženo celkem 19 pokut, které řidiči na místě zaplatili a 6 pokut
na místě řidiči nezaplacených. 1 přestupek byl vyřízen jejich oznámením příslušnému
správnímu orgánu, případně byly, v souladu se zákonem, či vyřízeny jiným způsobem.
- 22 přestupků právní kvalifikace dle zákona o přestupcích, resp. zákona o některých
přestupcích či jiné právní normy upravující jednání mající znaky přestupku.
Z uvedeného počtu 22 přestupků bylo 6 přestupků kvalifikovaných jako přestupek
proti majetku a 8 přestupků kategorie přestupků proti občanskému soužití. Mezi
dalšími přestupky, které byly v roce 2018 prošetřovány byl např. i přestupek týkající
se chování osob v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, přestupek týkající
se neoprávněného záboru, přestupek tykající se nedovoleného parkování nebo
neoprávněného založení skládky.

 Trestné činy:
V katastrálním území obce Horka nad Moravou bylo v roce 2018 prověřováno, případně
prošetřováno, celkem 26 událostí mající znaky trestného činu uvedeného ve zvláštní části
trestního zákoníku, kdy po provedeném šetření bylo v 4 případech zjištěno, že ve věci není
dáno podezření ze spáchání trestného činu, v 15 případech bylo konstatováno, že trestný čin
byl spáchán ze strany doposud nezjištěného pachatele, v 5 případech byl pachatel trestného
činu postaven před soud a 2 trestné činy spáchané v roce 2018 jsou stále v prověřování.
Ke skladbě spáchaných trestných činů lze např. uvést, že 5 trestných činů bylo spácháno
krádeží vloupáním, 2 trestné činy byly kvalifikovány jako Ohrožení pod vlivem návykové
látky, 2 trestné činy byly právní kvalifikace Zanedbání povinné výživy dle ust. § 196 tr.
zákoníku. Policisté zdejší součásti rovněž prověřovali trestný čin skutkové podstaty ublížení
na zdraví, porušování domovní svobody, zatajení nálezu, poškození cizí věci.

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018 na území
obce Křelov - Břuchotín
V katastru obce Křelov - Břuchotín bylo Policií České republiky v roce 2018 evidováno
celkem 35 přestupků kvalifikovaných dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
ve znění pozdější předpisů, či dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a celkem 13 oznámení vykazující znaky
skutkové podstaty trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku, tedy zákona
č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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 Přestupky:
Za období roku 2018 bylo Policií České republiky evidováno, v katastru obce Křelov –
Břuchotín celkem 35 přestupků. Z celkového počtu 35 evidovaných přestupků spadalo:
- 22 přestupků do kategorie přestupkových jednání spáchaných v souvislosti
s dopravou, tj. osobami, jenž se přestupku dopustily tím, že porušily ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. V této
kategorii byl policisty řešen 1 přestupek „Řízení pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek.“ Přestupku „Řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových
látek“ se dopustí ten, kdo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b), zákona o silničním provozu,
řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po
užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití
jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem. V souvislosti s dopravou
bylo uloženo celkem 10 pokut, které řidiči na místě zaplatili a 9 pokut na místě řidiči
nezaplacených. 2 přestupky byly vyřízeny jejich oznámením příslušnému správnímu
orgánu, případně byly, v souladu se zákonem, či vyřízeny jiným způsobem.
- 13 přestupků právní kvalifikace dle zákona o přestupcích, resp. zákona o některých
přestupcích či jiné právní normy upravující jednání mající znaky přestupku.
Z uvedeného počtu 13 přestupků byly 4 přestupky kvalifikované jako přestupky proti
majetku a 8 přestupků bylo kvalifikovaných jako přestupek proti občanskému soužití.
 Trestné činy:
V katastrálním území obce Křelov - Břuchotín bylo v roce 2018 prověřováno, případně
prošetřováno, celkem 13 událostí mající znaky trestného činu uvedeného ve zvláštní části
trestního zákoníku, kdy po provedeném šetření bylo v 5 případech konstatováno, že trestný
čin byl spáchán ze strany doposud nezjištěného pachatele, v 2 případech byla zjištěna
konkrétní osoba pachatele. V 6 případech není prověřování věci ukončeno. Ke skladbě
spáchaných trestných činů nutno uvést, že tyto se týkaly zejména krádeží vloupáním do
vozidel, krádeží vloupáním do rodinného dom u či do zahradní chaty. 2 trestné činy byly
kvalifikovány jako Ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust.§ 274 trestního zákoníku.
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018 na území
městské části Olomouc – Topolany
V městské části Olomouc - Topolany bylo Policií České republiky v roce 2018 evidováno
celkem 6 přestupků kvalifikovaných dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve
znění pozdější předpisů, či dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a celkem 1 oznámení vykazující znaky skutkové
podstaty trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku, tedy zákona
č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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 Přestupky:
Za období roku 2018 bylo Policií České republiky evidováno, v městské části Olomouc Topolany, celkem 6 přestupků. Z celkového počtu 6 evidovaných přestupků spadalo:
- 4 přestupky do kategorie přestupkových jednání spáchaných v souvislosti
s dopravou, tj. osobami, jenž se přestupku dopustily tím, že porušily ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s dopravou byly uloženy celkem 4 pokuty, které řidiči na místě zaplatili.
- 2 přestupky právní kvalifikace dle zákona o přestupcích, resp. zákona o některých
přestupcích. Z uvedeného počtu 2 přestupků byl 1 přestupek kvalifikovaný jako
přestupek proti občanskému soužití a 1 přestupek proti majetku.
 Trestné činy:
Na území městské části Olomouc – Topolany byl v roce 2018 prověřován 1 trestný čin
spadající do kategorie trestného činu majetkového a týkal se poškození objektu.
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018 na území
obce Skrbeň
V katastru obce Skrbeň bylo Policií České republiky v roce 2018 evidováno celkem
17 přestupků kvalifikovaných dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdější předpisů, či dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a celkem 8 oznámení vykazující znaky skutkové podstaty
trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku, tedy zákona č. 40/2009 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

 Přestupky:
Za období roku 2018 bylo Policií České republiky evidováno, v katastru obce Skrbeň celkem
17 přestupků. Z celkového počtu 17 evidovaných přestupků spadalo:
- 7 přestupků do kategorie přestupkových jednání spáchaných v souvislosti
s dopravou, tj. osobami, jenž se přestupku dopustily tím, že porušily ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. V této
kategorii byl policisty řešen 1 přestupek „Řízení pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek.“ Přestupku „Řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových
látek“ se dopustí ten, kdo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b), zákona o silničním provozu,
řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo
po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo
užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem. V souvislosti
s dopravou byly uloženy 3 pokuty, které řidiči na místě zaplatili a 3 pokuty na místě
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řidiči nezaplacených.
správnímu orgánu.

1 přestupek byl vyřízen jeho oznámením příslušnému

- 10 přestupků právní kvalifikace dle zákona o přestupcích, resp. zákona o některých
přestupcích či jiné právní normy upravující jednání mající znaky přestupku.
Z uvedeného počtu 10 přestupků bylo 7 přestupků kvalifikovaných jako přestupky
proti majetku a 3 přestupky byly kvalifikovány jako přestupek proti občanskému
soužití.
 Trestné činy:
V katastrálním území obce Skrbeň bylo v roce 2018 prověřováno, případně prošetřováno,
celkem 8 událostí mající znaky trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku,
kdy po provedeném šetření bylo 3 případech konstatováno, že trestný čin byl spáchán
ze strany doposud nezjištěného pachatele, v 3 případech byla zjištěna konkrétní osoba
pachatele. V 1 případě byla věc odložena dle ust. § 159a odst. 1 tr. řádu, kdy se ve věci
nejedná o trestný čin a v 1 případě byla věc odevzdána dle ust. § 159a odst. 1 a) tr. řádu, s tím,
že ve věci se nejedná o trestný čin, ale přestupek. Ke skladbě spáchaných trestných činů nutno
uvést, že tyto se týkaly zejména majetkové trestné činnosti, vloupání do autoservisu nebo
zapálení plastových popelnic.
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018 na území
městské části Olomouc - Chomoutov
V katastru městské části Olomouc - Chomoutov bylo Policií České republiky v roce 2018
evidováno celkem 35 přestupků kvalifikovaných dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdější předpisů, či dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a celkem 6 oznámení vykazující
znaky skutkové podstaty trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku, tedy
zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Přestupky:
Za období roku 2018 bylo Policií České republiky evidováno, v katastru městské části
Olomouc - Chomoutov celkem 35 přestupků. Z celkového počtu 35 evidovaných přestupků
spadalo:
- 27 přestupků do kategorie přestupkových jednání spáchaných v souvislosti
s dopravou, tj. osobami, jenž se přestupku dopustily tím, že porušily ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. V této
kategorii byl policisty řešen 1 přestupek „Řízení pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek.“ Přestupku „Řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových
látek“ se dopustí ten, kdo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b), zákona o silničním provozu,
řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo
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po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo
užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem. V souvislosti
s dopravou bylo uloženo celkem 25 pokut, které řidiči na místě zaplatili a 1 pokuta na
místě řidiči nezaplacená. 1 přestupek byl vyřízen jeho oznámením příslušnému
správnímu orgánu.
- 8 přestupků právní kvalifikace dle zákona o přestupcích, resp. zákona o některých
přestupcích či jiné právní normy upravující jednání mající znaky přestupku.
Z uvedeného počtu 8 přestupků byly 3 přestupky kvalifikovány jako přestupky proti
majetku a 5 přestupků bylo kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití.
 Trestné činy:
V katastrálním území městské části Olomouc - Chomoutov bylo v roce 2018 prověřováno,
případně prošetřováno, celkem 6 událostí mající znaky trestného činu uvedeného ve zvláštní
části trestního zákoníku, kdy po provedeném šetření bylo ve 3 případech konstatováno,
že trestný čin byl spáchán ze strany doposud nezjištěného pachatele, v 2 případech byla
zjištěna konkrétní osoba pachatele. V 1 případě není prověřování věci ukončeno. Ke skladbě
spáchaných trestných činů nutno uvést, že tyto se týkaly zejména krádeží vloupáním
do vozidel nebo jejich poškození, dále pak zanedbání povinné výživy, ale třeba i neoprávněný
odběr elektrické energie.

17) Oblast organizační, personální práce, vzdělávání a ostatní činnosti
policie
Obvodní oddělení Olomouc 4 je přímo podřízeno vedení Územního odboru Olomouc.
Spolupráce s vedením Územního odboru Olomouc a dále se Službou kriminální policie
a vyšetřování /Odborem obecké kriminality/ Územního odboru Olomouc se vyznačuje
dlouhodobě velmi dobrou úrovní.
Na Obvodním oddělení Olomouc 4, byl ke konci roku 2018, plánován personální stav
o 38 policistech + 1 občanského zaměstnance.
Ekonomickou činnost chodu OOP ČR Olomouc 4 zajišťuje ekonomické oddělení
v působnosti Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje tak, aby OOP ČR Olomouc 4
mělo prostředky a vybavení potřebné pro svou policejní činnost.
Služební příprava, spočívající ve střelecké, taktické přípravě a nácvicích použití donucovacích
prostředků a zbraně, probíhala dle interních aktů řízení Policie České republiky a policisté
zdejší součásti se služební přípravy pravidelně účastnili. Součástí služební přípravy jsou také
školení a přednášky pro policisty, které přispívají ke zlepšení výkonu služby
a k profesionalitě policistů.
Většina policistů zdejšího obvodního oddělení pravidelně přispívá do Nadačního fondu
policistů a hasičů ČR. Někteří policisté jsou významnými dárci krve či krevní plazmy.
Z celkového počtu 39 policistů služebně zařazených na OOP ČR Olomouc 4, dosahuje
12 policistů vysokoškolského vzdělání ať již v bakalářském či magisterském studijním
programu.
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18) Prevence
Významnou prioritou OOP ČR Olomouc 4 je bezesporu preventivní činnost spočívající
v předcházení trestné činnosti. Bezpečnostní situace, zdejšího teritoria, je každodenně
vyhodnocována a jsou ihned přijímána adekvátní opaření vedoucí k předcházení škodlivých
protiprávních jednání. Policisté jsou veleni do míst s největším nápadem trestné činnosti
a do míst, kde v minulosti docházelo k narušování veřejného pořádku.
K předcházení protiprávních jednání vyhlašuje, zdejší součást policie, preventivní
bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení páchání přestupků i trestných činů v dopravě
či akce se zaměřením na předcházení páchání majetkové kriminality. Tyto akce mají
dlouhodobý charakter a jejich cílem je zmírnění problémů v uvedených oblastech.
V roce 2018 byli policisté zdejší součásti začleněni do cílených bezpečnostních akcí
a opatření za účelem zajištění ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti. Lze zmínit např.
preventivně bezpečnostní akce zaměřená na odhalení a zadržení pachatelů krádeží vloupání
do vozidel, spoluúčast na zabezpečení veřejného pořádku v době konání Novoročního
ohňostroje v Olomouci, na Horní nám., bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného
pořádku v souvislosti s extraligovými hokejovými utkáními HC Olomouc, bezpečnostní
opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku při fotbalových utkání celku SK Sigma
Olomouc, bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti, klidu a veřejného pořádku v době
návštěv prezidenta České republiky v Olomouci, bezpečnostní opatření k zajištění klidu
a veřejného pořádku v době Velikonočních svátků a v souvislosti s konáním kulturní akce
Letecký den Olomouc 2018, v Olomouci – Neředíně, preventivní akce zaměřená na alkohol
a hazard u mladistvých a bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku v době konání
voleb Prezidenta České republiky dne 12. – 13. 01. 2018 a Voleb do zastupitelstev obcí ve
dnech 05. - 06. 10. 2018. Dále se policisté podíleli na bezpečnostních opatřeních v souvislosti
s vánočními svátky v roce 2018, kdy toto opatření probíhalo od 23. 11. 2018 do 31. 12. 2018.
Společně s pracovníky Preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje se naše součást výraznou měrou podílí na informovanosti občanů,
především pak mládeže a seniorů (přednášky na základních školách a v domech seniorů)
v oblasti prevence před trestnými činy.
Příslušní policisté se pravidelně účastní zasedání komisí městských částí, je udržována
komunikace se starosty obcí v územním obvodu, za účelem hledání a přijímání společných
řešení problémů v oblasti kriminality. Naše opatření se dají charakterizovat buď jako
dlouhodobá, zaměřená na zmírnění setrvalých problémů, anebo krátkodobá, vyžadující rychlé
a okamžité řešení nastalých problémů.
Cílem našich policejních postupů je zapojení veřejnosti do policejní práce takovým způsobem
a v takové míře, aby se zvýšila její efektivita a dlouhodobě zvýšila prestiž policie v očích
veřejnosti. Spolupráce policie, veřejnosti, samosprávy a místních organizací
a institucí, se stala nedílnou součástí naší policejní práce.

19) Závěr
K uplynulému roku 2018 si dovoluji tvrdit, že tento rok byl pro Obvodní oddělení Olomouc 4
velmi úspěšný, což lze zejména dokladovat výrazným sníženým nápadu trestné činnosti se
současným udržením hodnoty procentuální objasněnosti.
V průběhu roku 2018 se podařilo objasnit mnoho trestných činů a zjistit řadu jejich pachatelů.
Snahou policistů OOP ČR Olomouc 4 i jiných součástí Policie České republiky, podílejících
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se na objasňování trestné činnosti, bude udělat i v roce 2019 vše, aby co nejvíce trestných
činů bylo řádně objasněno, a aby jejich pachatelé byli v souladu s trestním zákoníkem a
řádem spravedlivě potrestáni.
V roce 2018 policisté svědomitě, odpovědně a s osobním nasazením plnili úkoly dané jim
zákonem, interními akty řízení či dané prioritami Policejního prezidia
či samotného OOP ČR Olomouc 4.

20) Priority pro rok 2019
Priority OOP ČR Olomouc 4 jsou ve vzájemné shodě s prioritami Územního odboru
Olomouc, prioritami Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a samozřejmě
s prioritami Policejního prezidia Policie České republiky.
Mezi hlavní priority lze řadit:








Problematika terorismu a extremismu
Problematika toxi včetně obstarávající trestné činnosti
Problematika bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Kyberkriminalita
Oběti trestných činů
Zkrácené přípravné řízení
Práce se seniory zejména z pohledu prevence

Mezi další, hlavní priority OOP ČR Olomouc 4, lze bezpochyby řadit ochranu veřejného
pořádku a bezpečnosti a dále bezpečnost silničního provozu a problematiku nelegální
migrace. Policisté zdejšího oddělení budou provádět preventivní bezpečnostní akce zaměřené
na dodržování pravidel silničního provozu, kdy zájem činnosti policistů bude zaměřen
na bezpečnost chodců na přechodech pro chodce, dodržování pravidel silničního provozu
řidiči motorových vozidel i cyklisty a na problematiku alkoholu, či jiných návykových látek,
za volantem.
Prioritou zdejšího oddělení v roce 2019, stejně jako v minulých letech, bude snaha objasnit co
nejvíce trestných činů a odhalit co nejvíce jejich pachatelů. Činnost zdejších policistů bude
směřovat k předcházení trestné činnosti a k důslednému plnění, jim státem svěřených, úkolů.
Další prioritou roku 2019 bude prohloubení bližší spolupráce s občany, orgány místní
samosprávy a právnickými osobami. Dále bude činnost OOP ČR Olomouc 4 zaměřena
ku prospěchu veřejnosti, k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a k plnění
dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku. Policisté zdejší součásti budou provádět taková
opatření, aby se u občanů zvýšil pocit bezpečí.

Zpracoval:
npor. Bc. Jiří Šulc
zástupce vedoucího oddělení
npor. Bc. Milan Mazur
vedoucí oddělení
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