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Zpráva o situaci
v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
na teritoriu Územního odboru Šumperk
1.

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2017 ve srovnání s rokem 2016
Rok
Kriminalita celkem
Kriminalita na 10tis. obyvatel
Objasněno skutků
Stíháno osob
Objasněnost v %
Zkrácené přípravné řízení – objasněno
Zkrácené přípravné řízení – počet pachatelů

2016
2020
163
1386
1197
68,61
490
nedohledáno

2017
1719
138
1302
936
68,88
384
351

2) Kriminogenní faktory ÚO Šumperk
Otázkou kriminogenních faktorů se na území Územního odboru Šumperk kontinuálně zabýváme již
několik let. Vyhodnocením musíme konstatovat, že situace i na tomto poli se neustále mírně vyvíjí.
Podstatná část území ÚO Šumperk je tvořena pohořím Jeseníků, z čehož plyne, velká odlehlost a
časově náročná dostupnost vzdálených napadených objektů. Jedná se o kriminogenní faktor, který
je neměnný. Dalším zásadním kriminogenním faktorem byla jedna z největších nezaměstnaností
v ČR a přesto, že tato skutečnost zjevně přetrvává, došlo i v našem regionu v minulém roce k
velkému poklesu nezaměstnanosti a nyní je potřeba daný kriminogenní faktor přehodnotit a
konstatovat, že v současné době již nemá na kriminalitu takový vliv, jako v minulosti. V důsledku
této změny, ale stále dochází k zadlužování obyvatelstva, jelikož nyní již obyvatelstvo z velké
většiny nepotřebuje řešit sociální půjčky, ale půjčuje si proto, že na to aktuálně má. Časem se ale
situaci změní, lidé nemají prostředky ke splácení a opět dochází k následné kriminalitě, jako je
nelegální opatřování finančních prostředků a tím k páchání trestných činů, jako jsou loupež, krádež,
podvod, úvěrový podvod, apod..
Přetrvávajícím a velmi závažným problémem územního odboru je výroba, distribuce a užívání drog
opět s propojením na násilnou, ale zejména majetkovou trestnou činnost, kdy kriminogenním
faktorem, s touto problematikou souvisejícím, je nedostatek vyžití pro mladistvé a nezletilé, není
vytvářen dostatečný prostor pro volnočasové aktivity dané vrstvy obyvatelstva a z toho důvodu
vznikají alternativní řešení, které následně často vedou k užívání drog, z počátku druh zábavy.
Z výše uvedeného je zřejmé, že faktorů ovlivňujících kriminalitu územního odboru je mnohem více,
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nic méně sociální kriminalita a problém drog je stále závažnějším problémem nejen naší oblasti.
Navíc se jedná o problém, který není možné řešit pouze silami Policie ČR. Na řešení se musí
podílet všechny zainteresované subjekty státní správy a samosprávy, a to ve všech provázaných
oblastech.

3)

Pachatelé trestné činnosti

Podíl v % na
celkovém
nápadu

Recidivisté
2016
600
50,1

2017
638
37,1

Děti do 15 let

Cizinci
2016
nezjištěno
nezjištěno

2017
37
2,2

2016
21
1,8

2017
64
3,7

Mládež nad 15 let
2016
43
3,6

2017
43
2,5

Uvedená data dokladují, že podíl pachatelů recidivistů v roce 2017 značně poklesl. Tito se z velké
části rekrutují z osob nezaměstnaných, bezdomovců a sociálně slabších vrstev. Podíl na páchání
trestné činnosti ze strany cizinců je celkem zanedbatelný. Podíl pachatelů trestné činnosti z řad
nezletilých a mladistvých je zřejmý se shora umístěné tabulky. U věkové skupiny dětí do 15 let se
však jedná o více, než 200% nárůst. Tento trend je bezesporu dán vývojem, potažmo změnou
sociálních jistot, zvyšujícími ekonomickými nároky na uspokojení potřeb, ale i mírou vyspělosti. Je
zřejmé, že hranice věku páchání trestné činnosti stále klesá.
Z analýzy jednoznačně vyplývá, že hlavním faktorem negativně ovlivňující celkový nápad trestné
činnosti jsou recidivisté. Za účelem minimalizace tohoto patologického jevu, je nutno přijmout
vhodná opatření a to jak na úseku prevence, tak na úseku aktivizaci vlastních informačních zdrojů
služby kriminální policie a vyšetřování a ostatních zdrojů Policie České republiky k získávání
poznatků k osobám z řad recidivistů, zvýšení povědomosti policistů s územní odpovědností o
pohybu těchto osob ve svěřeném úseku, kontrolní činností a v nemalé míře také na úseku
zajišťování a vyhodnocování stop a jiných markantů pomocí dostupných informačních systémů
Policie České republiky.

4)

Oběti trestné činnosti

Nepodařilo se získat žádná data.

5)

Pátrání po osobách a věcech

Na úseku pátrání po osobách bylo od počátku roku 2017 vyhlášeno pátrání po 302 osobách (nárůst
o 32 osob). U 29 žádostí o vyhlášení pátrání po osobě, na základě důkladné prověrky zaslaných
podkladů, upuštěno od vyhlášení, vypátrány obratem. Z uvedeného počtu bylo k 31. 12. 2017
vypátráno celkem 326 osob (o 90 vypátraných osob více než v r. 2016) a v aktivním pátrání
z tohoto období nadále zůstává 16 osob. K 31.12.2017 je vedeno celkem 50 aktivních pátrání, tedy
proti roku předcházejícímu opět došlo ke snížení rozpracovaných pátrání o 22 osob. Podařilo se
odvolat pátrání i po několika starých případech z minulých let.
V roce 2017 došlo k výraznému růstu počtu útěků svěřenkyň DDŠ Na Vyhlídce Šumperk (o 93
osob). Částečné řešení spočívalo v přemístění nejproblematičtějších chovanek do jiných zařízení v
ČR.
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Přehled za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Druh
Pátrání po pobytu
Příkaz k zatčení
Podezřelá osoba
Svěřenec
Pohřešovaná osoba
Kosterní nález
Osoba k předvedení
Svědek
Obviněný
Příkaz k dodání VTOS
Národní podkl + EZR/ZR
Příkaz k zadržení
Celkem

Vyhlášeno
44
29
14
143
31
0
3
4
8
22
1
2
302

Odvoláno
55
35
17
145
33
0
2
4
9
21
1
3
326

V aktivním pátrání
4
4
4
1
0
0
1
0
0
2
0
0
16

6) Přestupky
Vybrané přestupky obvodní oddělení PČR a DI
Pořádková
služba
Celk. počet přest.
Řešeno v přík. říz
Alk + toxi řidičů
VP + soužití
Majetek
BESIP

2016

2017

Rozdíl

Dopravní služba

2016

2017

Rozdíl

10118
6595
102/101
1364
1460
6360

8701
5657
101/68
848
1663
5489

-1417
-938
-1/-33
-516
203
-871

Přest. celkem
Řeš v BP řid. MV
Alkohol + toxi
Alkohol řidiči MV
Rychlost
Ozn PŘ mimo alk

6239
4448
69/22
51
3961
1631

5796
3970
53/15
29
3651
1669

-443
-478
-16/-7
-22
-310
38

Celkový počet zjištěných a oznámených přestupků základními útvary Územního odboru Šumperk,
byl v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 nižší o -1417 přestupků, což činí pokles o 14,00 %.
Celkový počet osob, které se dopustily přestupku, činil 8564. Z tohoto počtu se v 7409 případech
jednalo o občany ČR, u 136 případů šlo o cizince z EU, u 65 skutků o cizince mimo EU a 954
ostatní (NP, nespecifikováno). K největšímu poklesu došlo u přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu. U přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití opětovně
došlo k poklesu. K nárůstu došlo u přestupků proti majetku. V oblasti zjištění účastníků silničního
provozu pod vlivem alkoholu jsou výsledky obdobné jako v roce 2016, u drog došlo k poklesu.
Z celkového počtu spáchaných přestupků v roce 2017 bylo 5657 skutků ze strany obvodních
oddělení vyřešeno v blokovém řízení, 1867 skutků oznámeno správnímu orgánu, 1031 skutků
odloženo policejním orgánem a 146 přestupků je dosud neukončených, popř. je pokračováno
v prošetření.

7) Majetková kriminalita
V roce 2017 došlo proti roku 2016 k dalšímu poklesu nápadu spáchaných deliktů majetkového
charakteru, mínus 115, proti roku 2015 o 221 skutků. Celkem bylo spácháno 565 skutků. Současně
lze uvést, že i v roce 2017 se podařilo mírně navýšit – o cca 1,7 procenta poměrně vysokou
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objasněnost majetkové trestné činnosti – 42,65 %. Došlo k dalšímu poklesu nápadu krádeží
vloupáním na 129 případů, tj. (mínus 19 případů proti roku 2016, kdy došlo ke snížení nápadu o 70
případů proti roku 2015). Současně došlo k poklesu procenta objasněnosti o 5,6% proti r. 2016, což
je nejnižší procento objasněnosti za posledních několik let. Naopak u krádeží prostých je i přes
pokles nápadu o 97 případů o tři procenta vyšší objasněnost proti r. 2016 a to 41,1 %.
V roce 2017 nebyly zaznamenány žádné nové, neobvyklé formy páchání trestné činnosti,
standardně se majetkové trestné činnosti dopouštějí zejména recidivisté a zjevně osoby závislé na
užívání drog, zejména metamfetaminu a konopí, kdy si krádežemi zejména finančních prostředků,
zboží v obchodech, jízdních kol, nářadí, apod. a jejich následným prodejem opatřují prostředky na
koupi OPL.
V roce 2017 již více než polovina majetkové TČ byla spáchána na teritoriu OOP Šumperk (316
případů, tj. 55,9 %, 63 případů krádeží vloupáním – tj. 48,8% a 116 krádeží prostých – 49,2% ze
všech případů spáchaných na teritoriu celého ÚO Šumperk spáchána na teritoriu OOP Šumperk, a
to i přesto, že ve všech sledovaných komoditách nápad TČ poklesl, a to i významně. Na dalších
místech z pohledu nápadu trestné činnosti se nacházejí logicky další dvě větší města z okresního
pohledu a to Zábřeh se sníženým podílem o cca 7 procent proti roku 2016 průměrným 16
procentním podílem na nápadu výše uvedené trestné činnosti u celkové majetkové TČ a u krádeží
vloupáním a cca 20ti-procentnim podílem na krádežích prostých. U OOP Mohelnice činí podíl u
celkové majetkové TČ cca 12,7 %, u KV 14,7 % a u krádeží prostých 16,1 % na celkovém výše
uvedeném nápadu. Podíl teritoria OOP Velké Losiny je cca 8-mi procentní a Hanušovic kolem 7
procent, obdobně jako v r. 2016.
Ke sledovaným problematikám. V roce 2017 evidujeme 6 případů krádeží či podvodů spáchaných
na seniorech (zvýšení počtu o 1 případ proti roku 2016). 3 případy se staly na teritoriu OOP
Šumperk a 3 případy na ter. OOP Zábřeh. Tři případy se podařilo objasnit, všechny shodou
okolností v Zábřehu. V dalších případech ve stádiu pokusu v Šumperku, kdy pachatelé pod
legendou požadovali po poškozených finanční částku 1x 200.000,-, 1x 30.000,- Kč a jednou
nespecifikovanou výši se podařilo zejména díky rodinným příslušníkům předání peněz zabránit.
V obecné rovině lze konstatovat, že nápad majetkové trestné činnosti nijak nevybočil z normálu,
naopak počet vyšetřovaných případů opět poklesl.
8) Hospodářská kriminalita
Statistické porovnání:
Období
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Zjištěné případy
204
213
250
349
402
454
377

Objasněno
126
129
151
219
314
396
326

% objasněnosti
61,76
60,56
60,40
62,75
78,11
87,22
78.78

K celkové bezpečnostní situaci v rámci Územního odboru Šumperk z pohledu páchání trestných
činů po linii HK lze konstatovat, že v průběhu roku 2017 došlo k mírnému poklesu hospodářských
trestných činů. Není, již pravdou, že nejvyšší nárůst doznala v posledních letech trestná činnost na
úseku IT kriminality - podvody páchané prostřednictvím různých portálů za pomocí Internetových
sítí, či prodejem zboží cestou různých adres bazarů, Aukra.
Ve sledovaném období je zaznamenán i významný nárůst u daňových trestných činů! Ten
kulminoval v roce 2016 a je stejný, mírně vyšší i v roce 2017 K této oblasti můžeme obecně
konstatovat, že především FÚ našeho regionu – Krajského finančního ředitelství, pracoviště
Šumperk, Zábřeh zvýšily svoji aktivitu v oblasti daňových kontrol. Z této vlastní aktivity vyplývá i
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vyšší počet oznamovaných trestních věcí.
ROK 2015 - celkem evidováno 6 případů - 5 x oznámení FÚ, 1 x poznatek OHK Šumperk,
ROK 2016 – celkem evidováno 22 případů. Z tohoto počtu 2 případy vyplývající z šetření,
ROK 2017 – celkem evidováno 23 věcí dle ustanovení § 204 TZ + 3 x ustanovení § 241 TZ.
Nápad co do počtu evidovaných případů padělání a pozměňování peněz pravidelně kolísá. Rok
2011 řešeno pouze 6 oznámených případů padělání, v roce 2012 již 14 případů. V roce 2013
pouze 6 případů. K nárůstu dochází opětovně v roce 2014 a to celkem 15 případů. V roce 2015 je
evidováno celkem 11 případů padělání a v roce 2016 dochází opětovně k poklesu, evidováno
celkem 9 případů. Mezi měnami CZK, EUR evidujeme také měnu GBP v hodnotě 200.-, a jako
novinku evidujeme padělaný platební příkaz ČS.
Rok 2017 dochází k dalšímu snížení na celkový počet 8 ks padělaných bankovek – novinka 50
GBP.
Neméně významnou skupinou hospodářské trestné činnosti jsou úpadkové delikty a daňové trestné
činy, pojistné podvody, dotační podvody apod. Rozkrytí těchto případů je náročné nejenom na
samotné prověřování a následně na vyšetřování, ale ve většině případů, je nutné pro zcela
objektivní posouzení případu přibrání znalce. Šetření těchto případů je tedy nejenom časově velmi
náročné, ale i finančně nákladné. V neposlední řadě se jedná o podnikatele, společnosti, kteří se
různým způsobem (ať vědomě, či nevědomě) dostali do platební neschopnosti a místo zákonného
způsobu, ukončení předmětného podnikání hledají různé cestičky jak z této finanční pasti uniknout
(podvody na společníky, společnosti, fingované fakturace, různé převody společností apod.) Do
poslední kategorie podnikatelů a společností patří Ti, kteří od prvopočátku registrují různé osoby,
nebo obchodní společnosti se záměrem poškodit ostatní o zboží, nebo finanční prostředky.
Závěrem lze konstatovat, že oddělení registruje jak pachatele, tak oběti trestných činů z celé škály
společnosti a nelze jednoznačně stanovit jednu kategorii. Samozřejmě, že u každé této skupiny
registrujeme zcela jiné majetkový prospěch a způsobené škody.
Statistický přehled dalších činností oddělení:
Finanční šetření - výnosy:
Přehled FŠ a zajištěného majetku a finančních prostředků za rok 2016
Zahájeno Zajištěná Způsobená Odčerpaná Zrušení
FŠ
hodnota
škoda
hodnota
zajištění
0
0
0
Šumperk
0
0
0
Zábřeh
0
0
0
Mohelnice
0
0
0
Hanušovice
0
0
0
Vel. Losiny
4 (OHK)
0
0
OOK
29
0
0
OHK
ÚO Šumperk

35

1747305

61503490

987115

Ukončeno
FŠ
0
0
0
0
0
5 (OHK)
29
35

Přehled FŠ a zajištěného majetku (finančních prostředků) za rok 2017

Šumperk
Zábřeh
Mohelnice
Hanušovice
Vel. Losiny
OOK
OHK

Zahájeno
FŠ
2
1
0
0
0
4 (OHK)
28

Zajištěná
hodnota
0
0
0
0
0
0
0

Způsobená
škoda
0
0
0
0
0
0
0

Odčerpaná
hodnota

Zrušení
zajištění

Ukončeno
FŠ
0
0
0
0
0
1 (OHK)
33
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ÚO Šumperk

35

3.794.268.,- 57.729.243,-

552.559,-

100.257,-

34

Z přehledu tabulek FŠ jsou patrné stejné hodnoty u počtů zahájených FŠ, podstatně lepší výsledky
jsou zaznamenány v roce 2017 u zajištěných hodnot. V položce zrušení zajištění nebyla v roce
2016 vykazována žádná hodnota. V roce 2017 je vykázána hodnota 100.257.- Kč. Počet
ukončených FŠ je v roce 2017 o jeden skutek nižší.
V rámci problematiky finančního šetření a zajišťování výnosů z trestné činnosti byl r. 2017 v rámci
ÚO Šumperk podstatně úspěšnější než rok předchozí. Finanční šetření bylo zahájeno v celkem 35
trestních věcech a skončeno bylo v 34 případech, kdy největší podíl tvoří trestní věci OHK – celkem
28 případů, 4 spisy OOK, 2 spisy na OOP Šumperk a 1 věc na OOP Zábřeh. Byly využity téměř
všechny dostupné instituty zajištění, od zajištění dle § 78 a 79 tr.ř., přes zajištění dle § 79a tr.ř., §
79g tr.ř. po § 47 tr.ř. V rámci uplatnění těchto institutů byla zajištěna celková hodnota 3.782.533,Kč, přičemž zajištění bylo zrušeno u věcí v hodnotě 100.257,-Kč, odčerpána byla hodnota
552.559,-Kč. Škoda způsobená trestnou činností činila za r. 2017 částku 57.729.243,-Kč.
Procentuální úspěšnost zajišťování výnosů ve vztahu ke způsobené hmotné škodě tedy činí
hodnotu 6,5%.
Vyhodnocení problematiky pytláctví a týrání zvířat v roce 2017
V roce 2017 bylo prováděno prověřování tři případů pytláctví (rok 2016 - 5 případů pytláctví), kdy
všechny tři případy jsou již ukončeny. V žádném z prověřovaných případů se nepodařilo ustanovit
pachatele pytláctví.
Dále byly prověřovány tři případy týrání zvířat (rok 2016 opět 5 případů týrání ), kdy se v jednom
jednalo o poranění hovězího dobytka - dvoudenního telete neustanovenou osobu, kdy věc je nyní
stále v prověřování a bude v nejbližší době pravděpodobně ukončena usnesením dle § 159a odst.
5 tr. řádu. Dále bylo šetřeno týrání ovcí v Loučné nad Desnou, kdy věc byla ukončena návrhem na
založení věci a ukončení šetření. Ve věci již proběhlo šetření Krajské veterinární správy, která
uložila za zjištěná méně podstatná porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání zvířat dostačující
sankce. Chovatel následně stádo ovcí prodal. Rovněž tak bylo šetřeno v Oskavě údajné týrání
nalezených psů, kdy však bylo zjištěno, že označený viník se jen ujal opuštěných zvířat a staral se
o ně podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a naopak je zachránil před jistou smrtí. U obou
posledně jmenovaných věcí tak byl vyhotoven návrh na ukončení šetření a věc byla založena pro
případné další využití. Rovněž tak bylo v průběhu roku ukončeno prověřování věci přijaté a šetřené
v roce 2016, kdy se jednalo o podezření z ohrožení zdroje pitné vody, kdy věc byla ukončena
usnesením o odložení věci dle § 159a odst. 1, trestního řadu, protože věc neměla trestně právní
charakter a příslušné správní orgány již věc řešily.
Co se týká spolupráce Policie ČR s dalšími kompetentními složkami státní správy, tak nadále
pokračuje velmi dobrá spolupráce se Státní správou myslivosti při Městském úřadu v Šumperku,
Zábřehu a Mohelnici kde jsou vzniklé problémy řešeny ihned, stejně tak jako předávání informací
ohledně možného pytláctví. Dále byla prohloubena spolupráce s Krajskou veterinární správou pro
Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk, kde byly dojednány podmínky ohledně předávání informací k
možnému pytláctví, týrání zvířat a ohrožování osob závadovými potravinami. Tato spolupráce byla
již v loňském roce zastřešena uzavřenou dohodou o spolupráci v oblasti týrání zvířat, pytláctví mezi
Policejním prezidiem a Státní veterinární správou v Praze. Počet případů pytláctví se v roce 2017
snížil o dvě věci oproti řešeným případům v roce 2016. Nadále však pokračuje již letitá spolupráce
mezi Policií ČR a hospodáři jednotlivých mysliveckých spolků. K prohloubení této spolupráce
přispělo u některých mysliveckých spolků i účast na jarních schůzích mysliveckých hospodářů
oblastí Šumperska, Zábřežska a Mohelnicka.
Zpráva o zpracovaných případech na úseku životního prostředí pro přečin poškozování lesa dle
ustanovení § 295 trestního zákoníku.
Policejní orgán Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Šumperk
oddělení hospodářské kriminality prováděl šetření trestných činů v oblasti životního prostředí a to
konkrétně na úseku poškozování lesa dle ustanovení § 295 trestního zákoníku popřípadě krádeží
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dřevní hmoty dle ustanovení § 205 trestního zákoníku v souvislosti s ustanovením § 295 trestního
zákoníku zdejší součást oddělení hospodářské kriminality prováděla prověřování v jednom případě,
kdy se jednalo o krádež vytěžené dřevní hmoty v katastru města Staré Město pod Kralickým
Sněžníkem. K ukončení prověřování došlo dne 17. 4. 2017 a to vydáním usnesení policejního
orgánu dle ustanovení § 159a/1 trestního řádu.
Co se týká spáchané trestné činnosti v oblasti poškozování lesa dle ustanovení § 295 trestního
zákoníku, nebylo na zdejší součásti OHK Šumperk, ani ve spolupráci s odborem životního
prostřední při Městském úřadu Zábřeh a Šumperk, zjištěno žádné protiprávní jednání, které by
naplňovalo formální znaky přečinu poškozování lesa.
Policejní orgán Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Šumperk
oddělení hospodářské kriminality prováděl šetření pro přečin poškozování lesa za rok 2016 ve
dvou případech. V Roce 2017 byl zaevidován pouze jeden případ, který byl ukončen usnesením
dle ustanovení § 159a/1 trestního řádu.
Oproti roku 2017 se spolupráce se zástupci lesních samospráv, revírníků a dalších
zainteresovaných osob a složek zlepšila zejména v komunikaci a v předávání požadovaných Byla
nastavena pravidla, která určují postup v případech napadení lesních porostů těžaři a jejich
neoprávněnou těžbou.

9)

Informační kriminalita

Problematika IT kriminality doznala v roce 2017 mírného navýšení. Z 26 případů na 34
vykazovaných věcí. Neznamená to, že by došlo i ke zúžení rozsahu oznámených věcí z hlediska
různorodosti. To zůstalo zachováno. Změnil se pouze počet prověřovaných věcí. Jedná se o
evidované případy, které šetřilo OHK SKPV Šumperk a kde jsou zahrnuty i případy prověřované a
postoupené na jiné součásti v rámci republiky. Za rok 2017 se z celkového počtu 34 věcí takto
postoupili pouze 6 případů. Z pohledu OHK SKPV se jedná o zvýšení počtu evidovaných případů.
V roce 2017 byl v oblasti IT kriminality z celkového počtu 34 č.j. z tohoto 33 TČ a 1 PŘ, 6 věcí
jak již bylo uvedeno bylo postoupeno na Odbor analytiky a kybernetické kriminality. S tímto
útvarem je navázána úzká spolupráce, kdy jsou s jeho pracovníky konzultovány zvolené postupy a
možnosti prověřování. S nově vzniklým oddělení analytiky a kybernetické kriminality bylo již také
spolupracováno a to zatím v několika dílčích úkonech v oblasti vyhledávání informací na internetu
apod.
Oblast prověřovaných okruhů IT kriminality se dá rámcově rozdělit do několika skupin:
1) Napadení e-mailu, profilu na sociální síti či odcizení herního účtu spojená s nemožností se
na tyto přihlásit
2) Neoprávněný výběr finanční hotovosti z účtu,
3) Porušování autorského práva rozšiřováním děl a výrobků přes internet,
4) Podvody přes internet v souvislosti s inzercí, kdy uhrazené zboží není následně dodáno,
5) Jako zcela nová problematika pak v roce 2017 začala být řešena jako trestný čin
neoprávněná manipulace s tachografy nákladních vozidel. Toto jednání se kvalifikuje jako
přečin dle § 230 odst. 2 písm. d) trestního zákoníku,
6) Napadení celého serveru šifrovacím ransomwarem – tj. program, který zakóduje data
v systému. V některých případech je dále zaslán požadavek pachatele k uhrazení částky ve
virtuální měně bitcoin,
7) Vstup do obchodní e-mailové komunikace, kdy pachatel provádí přeposílání komunikace a
pozmění až údaje na faktuře,
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Z výčtu okruhů šetrných věcí je zřejmé, že se u IT kriminality jedná o širokou oblast páchání
trestné činnosti a je předpoklad nárůstu nápadu v této sféře i rozvětvení jednotlivých oblastí.
Vysoké procento případů pak v sobě nese mezinárodní element příkl. IP adresy připojení pachatele
ze zahraničí, platby provedené do zahraničí, zahraniční e-shopy a poskytovatelé služeb – platební
brány. V této oblasti je vnímána a realizována potřeba soustavného školení zpracovatelů.
10) Korupce
V této oblasti hodnocení přetrvává závěr z minulého období a to, že bezpečnost, relativně nízké
náklady a potenciální vysoká ziskovost, vede v posledních letech doslova k „rozkvětu korupce“.
Zprávy Nejvyššího státního zastupitelství konstatují, že korupce a klientelismus výrazně ovlivňují
ekonomiku státu, přičemž počet zjištěných případů korupce, které jsou předmětem trestního řízení,
zdaleka neodpovídá realitě. Příčinou toho, proč je dnes korupce všude plno, však není pouze její
nebývalé rozšíření. Důležitou roli hraje rovněž stále se rozvíjející sdílení informací. Ještě relativně
nedávno bylo možné informace snadno kontrolovat a zabránit jejich únikům. Informace o korupci
existovala zpravidla v jednom originále a vytváření kopií bylo vcelku snadno kontrolovatelné.
Korupci bylo možné snadno utajit. V dnešní době internetu a propojených informačních technologií
je utajování jakýchkoli informací mnohem složitější. Není náhodou, že většina korupčních skandálů
zpravidla začíná únikem informací, které měly zůstat ukryty.
Téma korupce a boj s ní je a ještě dlouho bude, stále velmi aktuální a my bychom chtěli sdělit, že
stále patří a bude patřit mezi hlavní priority ÚO Šumperk. Boj proti korupci, je jedním z hlavních
úkolů vedení ÚO. Je vyvíjena maximální snaha k zaujetí zcela nekompromisního postoje vůči
jakémukoliv korupčnímu jednání a rozhodného postupu proti páchání korupční trestné činnosti a k
jejímu iniciativnímu vyhledávání.
Vedení ÚO Šumperk zaměřuje pozornost na prevenci jednání osob. Naše činnost zasahuje do
široké oblasti osobnostních aspektů jedince. Jedná se o aspekty, které spolupůsobí při
rozhodování v korupčně problematických situacích a spoluurčují výslednou reakci osoby v situaci
korupční výzvy. Primární roli v těchto situacích hraje oblast morálního přesvědčení jedince, jeho
hodnotové priority, osobní hranice pro správné a nesprávné, přijatelné či nepřijatelné.
Ze strany vedení ÚO Šumperk a KŘP Ol. kraje jsou činěna všechna dostupná opatření k zamezení
korumpovatelnosti příslušníků policie. Pro výslednou podobu reakce na korupční výzvu však není
morální postoj jediným určujícím faktorem. Svoji roli zde vedle iracionálních faktorů hraje i úroveň
právního vědomí, schopnost citlivě indikovat, v jakých případech se o korupční situaci jedná a kdy
ještě nikoli.
Jedná se problematiku živou, otevřenou pod stálým dohledem a maximální kontrolou ze strany
vedení ÚO se snahou přenášení co nejširšího množství informací na podřízené policisty, ale i
veřejnost. Daná skutečnost možná vede k tomu, že v loňském roce nebyl u Policie ĆR ÚO
Šumperk šetřen žádný případ korupčního jednání policistou, či občanským zaměstnancem Policie
ČR.
Oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování v roce 2017 nešetřilo
žádný trestný čin, spadající pod pojem korupce.
11) Násilná kriminalita
V roce 2017 byl na teritoriu ÚO Šumperk spáchán jeden zločin, kvalifikovaný jako vražda ve stádiu
pokusu, obviněný se pokusil zapálit RD, ve kterém spal poškozený a další dvě osoby. Na
vyšetřování se podíleli v první fází policisté OOK SKPV ÚO Šumperk. Jednání bylo zpočátku
kvalifikováno jako těžké ublížení na zdraví, po zadokumentování případ předán dle věcné
příslušnosti na odbor OK KŘ Olomouc.
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V roce 2017 bylo oddělením obecné kriminality dále provedeno šetření 50 případů sebevražd a
podezřelých úmrtí (o 12 případů méně než v roce 2016), kdy sebevražd bylo šetřeno celkem 20 (o
3 méně proti r. 2016), 29 případů podezřelých úmrtí, 1 případ úrazu s následkem smrti., dále 3
mrtví při 3 dopravních nehodách s úmrtím, zaviněných druhou osobou. V souvislosti s podezřelými
úmrtími, DN a sebevraždami byla ve 36 případech nařízena soudní pitva, což je o 6 případů méně
než v r. 2016. Na teritoriu celého územního odboru Šumperk bylo v roce 2017 šetřeno celkem 99
případů nahlášených úmrtí, sebevražd, pokusů sebevražd a vyhrožování sebevraždou pod
spisovou zn. TČ.
V roce 2017 bylo provedeno šetření u celkem 23 případů zločinu nahlášených jako Loupež, (mínus
1 proti roku 2016). 20 případů bylo objasněno (84%), z toho 4 případy byly ze strany
oznamovatele fingovány, jeden případ byl v rámci prováděného šetření zastaven dle ust. § 172/1a
tr. řádu, skutek se nestal. Jeden případ byl dle věcné příslušnosti postoupen na ÚO Bruntál i se
jménem podezřelého ml. pachatele a zatím jsou 3 případy s neznámým pachatelem. Celkový
nápad proti předchozímu roku se nepodstatně snížil.
Z celkového počtu 18-ti spáchaných LP (23 mínus 1 zastavena a 4 fingované) se 10 případů stalo
na teritoriu OOP Šumperk, 3 na teritoriu OOP Zábřeh, 5 případy na teritoriu OOP Mohelnice a
jeden případ na teritoriu OOP Hanušovice.
Lze konstatovat, že loupeže se nevymykaly běžnému nápadu na této problematice.
K vyhodnocování stop lze pouze konstatovat, že délka znaleckých zkoumání u biologických stop se
proti předchozím letům zlepšuje (alespoň u závažné násilné TČ).
Celkově lze hodnotit situaci na problematice násilné trestné činnosti jako velmi dobrou,
stabilizovanou s mírným každoročním poklesem nápadu, ale velmi úspěšně objasňovanou.
12) Mravnostní kriminalita
V roce 2017 bylo zahájeno prověřování v 62 případech pro podezření z trestného činu
mravnostního charakteru. Proti roku 2016 se jedná o takřka trojnásobný nápad, který byl ale
zapříčiněn rozvětveným souborem jednotlivých případů, šetřených na OOK SKPV jako ohrožování
mravnosti (výroba, držení a šíření pornografie zejména cestou sociálních sítí, a na to napojenou
problematikou pohlavního zneužívání – 24 případů v rámci ÚO Šumperk v r. 2017).
Bylo provedeno šetření v pěti případech oznámených jako znásilnění, z toho 3 případy odloženy
dle ust. § 159a/1 tr. řádu, skutek se nestal, objasněn 1 případ odložen dle ust. § 159a/2 tr. řádu,
poškozené nedala souhlas k tr. stíhání podezřelého – svého druha a v jednom případe je zahájeno
trestní stíhání pachatele. Dále bylo provedeno šetření k 23 případům pohlavního zneužívání (proti
5 případům v r. 2016), 19 objasněno a 23 případů kvalifikovaných jako ostatní mravnostní trestná
činnost, 20 případů objasněno již v r. 2017. V roce 2016 byly šetřeny 3 případy tohoto druhu. Přes
výše uvedené extrémní navýšení počtu spáchaných deliktů se podařilo i zvýšit objasněnost a to na
82,3 procent.
V roce 2017 byla plně využívána speciální výslechová místnost jak pro potřeby SKPV, tak i pro
obvodní oddělení. S ohledem na společenský vývoj, počet případů zvlášť zranitelných obětí,
dětských obětí či svědků a tlak OSZ na provádění výslechů těchto osob ve speciální výslechové
místnosti stoupá. V roce 2017 bylo policisty OOK v této místnosti provedeno celkem 40 výslechů,
z toho 33 výslechů dětských obětí a svědků (25/8) a 7 dospělých obětí – v šesti případech
domácího násilí a v jednom případě znásilnění.
Stoupá počet odhalených případů mravnostní kriminality, spáchaných cestou různých sociálních
sítí na internetu (zejména Facebook), ale rovněž šířených i pomocí mobilních telefonů a jejich foto
a video aplikací.
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V rámci služebních povinností je navázána vcelku dobrá spolupráce s pracovníky OSPODů v rámci
územního odboru Šumperk, kdy se vzájemně předávají veškeré poznatky páchané na mládeži
nebo mládeží. Jako problém se jeví ta skutečnost, že přetrvávají oznámení pracovníků OSPOD,
která jsou vágní, bez patřičných údajů, informací, na základě kterých lze jen zcela výjimečně
rozhodnout o zahájení úkonů v trestním řízení, v zásadě je z naší strany takřka vždy nutné provést
šetření dle ust. § 158/1 tr. ř. a vyžádat zprávy, podklady, rozhodnutí atd. právě od oznamujících
pracovníků OSPOD a dalších sociálních služeb a výchovných poradců.
13) Bezpečnost silničního provozu
Ve srovnání s minulým rokem je trend vývoje dopravních nehod na území okresu Šumperk mírně
negativní. Je však nutno dodat, že i přes zvýšený počet šetřených dopravních nehod dochází
k trvalému snížení počtu usmrcených osob. Velmi pozitivním signálem je rapidní snížení počtu
osob těžce zraněných, počet osob lehce zraněných je na stejné úrovni jako v roce 2016. Dále je
nutno objektivně posoudit nárůst hmotné škody a to vzhledem k zvýšenému počtu šetřených
dopravních nehod. Jako za pozitivní vývoj ve srovnání s rokem 2016 lze hodnotit snižující se počet
dopravních nehod s účastí řidičů pod vlivem alkoholu. Dále je nutno dodat, že v rámci šetření
dopravních nehod bylo zjištěno v osmi případech užití jiných návykových látek.
Porovnání nehodovosti a způsobených následků
2016
DN celkem
Usmrceno
Těžce zraněno
Lehce zraněno
Škoda
Alkohol u DN
Euro formulář

2017
780
12
33
303
49331200
46
375

DN celkem
Usmrceno
Těžce zraněno
Lehce zraněno
Škoda
Alkohol u DN
Euro formulář

914
10
13
303
57305900
38
352

Rozdíl
134
-2
-20
0
7974700
-8
-23

%
117,2
83,3
39,4
100,0
116,2
82,6
93,9

BESIP v roce 2017 a porovnání s rokem 2016
2016
Blokové řízení
Alkohol + OPL
Užitková vozidla
Oznámení AETR
Kauce 111/94
Kauce 361/2000

6249
118/22
200
35
2/12000
3/2000

2017
Blokové řízení
Alkohol + OPL
Užitková vozidla
Oznámení AETR
Kauce 111/94
Kauce 361/2000

5795
75/17
336
64
14/150000
0/0

Rozdíl
-454
-43/-5
136
29
12/138000
-3/-2000

V roce 2017 byl výkon služby zaměřen s ohledem na plnění úkolů v rámci zvýšeného dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, kontrolu dodržování provozování
silniční dopravy a činnost dopravního inženýrství. Došlo ke snížení počtu řešených přestupků a
dále ke snížení počtu zjištěných řidičů pod vlivem alkoholických nápojů nebo po užití jiné návykové
látky. Podařilo se nám zvýšit počet kontrolovaných vozidel se zaměřením na dodržování sociálních
předpisů, dodržování bezpečnostních přestávek řidičů nákladních vozidel a autobusů. Ve
spolupráci s OTP proběhlo v roce 2017 několik dopravně preventivních akcí zaměřených na
cyklisty a chodce. I přes snížení počtu řešených přestupků lze obecně konstatovat, že dopravní
inspektorát plní své úkoly v rámci bezpečnosti silničního provozu.
V roce 2018 se výkon služby opětovně zaměří na dohled na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích, kontrolu dodržování podmínek provozování silniční dopravy a
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dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, které by mělo
opětovně přispět k trendu snižování počtu usmrcených účastníků silničního provozu. Nedílnou
součástí výkonu služby bude zaměření se na dodržování sociálních předpisů, bezpečnostních
přestávek u řidičů nákladních vozidel a autobusů. V oblasti prevence se zaměří na řidiče motocyklů
a řešení dopravní situace v úseku silnice I. třídy č. 44 a č. 11 (Červenohorské sedlo, Skřítek, Bušín
a Bukovice). Dále nelze opomenout i nemotorové účastníky silničního provozu a to zejména
chodce a cyklisty. V rámci dopravě inženýrského úseku dojde k analytické činnosti vyhodnocení
míst se zvýšenou dopravní nehodovostí a následné uplatnění u příslušného silničního správního
úřadu k zpracování projektu řešení míst častých dopravních nehod, analýza návrhů místní a
přechodné úpravy silničního provozu.
14) Oblast veřejného pořádku
V průběhu roku 2017 na teritoriu na teritoriu Územního odboru Šumperk nedošlo k žádnému
závažnějšímu narušení veřejného pořádku. Celkově lze konstatovat, že stav oblasti veřejného
pořádku je dlouhodobě stabilizovaný, a to již od roku 2014. Pořádané veškeré sportovní, kulturní a
jiné akce byly řádně a především včasně zabezpečovány vlastními silami, popřípadě ve spolupráci
s policisty PJ KŘP Olomouckého kraje, nebo ve spolupráci s městskou policií, nebo pořadatelskými
službami.
V průběhu roku 2017 nadále v obci Libina fungoval Club Hausse MC OutLaws - motorkářského
gangu, kde se v různých intervalech schází příznivci, nebo členové tohoto klubu, což sebou
samozřejmě nese riziko střetu s různými konkurenčními gangy. Dění v obci policií včetně Club
Hausse je nadále sledováno a pravidelně vyhodnocováno. Konkrétní akce jsou zajišťovány
policisty ÚO Šumperk, příslušníky linie „Extrém“ a PJ KROK.
Pořádková policie, mimo běžné úkoly, plnila další úkoly zejména na úseku diváckého násilí
v souvislosti s hokejovými utkáními místního celku Draci Šumperk, i po sestupu do 2. ligy. Každé
hokejové utkání je zajišťováno policisty OOP Šumperk a DI Šumperk v úzké spolupráci s MP
Šumperk. V případě rizikových utkání na těchto akcích participuje kromě policistů SKPV, MP
Šumperk a HZS Šumperk. Konkrétní opatření jsou vždy projednávána s představiteli klubu a
pořadatelem utkání. Pravidelně se těchto utkání účastní PJ KROK a policisté SKPV linie „Extrém“.
Mimo zajišťování sportovních utkání byly zabezpečovány kulturní akce zejména z pohledu
prevence majetkové kriminality, veřejného pořádku a BESIP se zaměřením na kontrolu dodržování
zákazu požívání alkoholu řidiči vozidel a mladistvými. Během těchto akcí se podařilo silami a
prostředky ÚO zajistit veřejný pořádek bez nutnosti zásahu v areálu pořádané akce, rovněž žádná
ze zajišťovaných akcí nemusela být předčasně ukončena.
V neposlední řadě, Policie ČR ÚO Šumperk zaměřuje svoji pozornost na tzv. měkké cíle, které
byly stanoveny ve spolupráci s krajským ředitelstvím dle platných kritérií. Jedná se zejména o místa
a události s výskytem většího počtu osob. Daná místa jsou pravidelně monitorována a je jim
věnována zvýšená pozornost.
Domácí násilí:
V souvislosti s domácím násilím bylo z důvodu ohrožení osoby žijící ve společné domácnosti
v působnosti ÚO Šumperk v roce 2017 provedeno celkem 36 vykázání, s porovnáním roku 2016 se
jednalo o nárůst o 12 případů. Ve dvou případech byla vykázána žena, v ostatních případech se
jednalo o muže, všechny násilné osoby byly občany ČR. Námitku proti vykázání si ve sledovaném
období podaly 3 osoby. V jednom případě vykázání se jednalo o opakované vykázání násilné
osoby. Na teritoriu ÚO Šumperk v průběhu roku 2017 bylo celkem šetřeno 181 incidentů se znaky
domácího násilí. Celkem ohrožených osob bylo 93, kdy v 8 případech podala ohrožená osoba
návrh na předběžné opatření na Okresní soud v Šumperku k prodloužení lhůty vykázání.
15) Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie
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V personální oblasti Územního odboru Šumperk došlo, v roce 2017, ke snížení počtu občanských
tabulek a to zrušením pracovního místa u skupiny případových analýz Šumperk. Začátkem roku
2018 vznikl u územního odboru nový útvar oddělení hlídkové služby Šumperk, u kterého bylo
zřízeno pracovní místo „administrativní a spisový pracovník“. Početní stav policejních tabulek zůstal
nezměněn. Do roku 2018 jsme tedy vstoupili s počtem 15 občanských zaměstnanců a 243
policisty.
V průběhu roku 2017 se ucházelo 71 občanů (45 mužů/26 žen) o přijetí do služebního poměru
policisty, což je oproti předešlému roku pokles o dvanáct uchazečů.

16) Prevence
Na oddělení tisku a prevence v Šumperku (dále jen „OTP“) je zřízeno jedno systemizované
pracovní místo.
V rámci OTP je na Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje zřízeno jedno systemizované
pracovní místo preventisty. Na tomto místě je zařazen policista se služebním působištěm
v Olomouci.
Vzhledem k výše uvedenému je tedy hlavní náplní práce tiskové mluvčí komunikace se
sdělovacími prostředky, a v rámci prevence zajišťování preventivních akcí většího charakteru
(okresních, krajských).
V průběhu celého roku 2017 realizovaly pracovnice OTP Šumperk přednášky (besedy) pro
mateřské, základní a střední školy, a také pro seniory.
Od roku 2001 je při tomto oddělení v Šumperku zřízena tzv. poradenská místnost, která nabízí
široké veřejnosti informace a poradenství v oblasti ochrany zdraví a majetku a seznamuje
s možnostmi prevence kriminality. Součástí místnosti jsou informační panely a tiskoviny zaměřené
na různé problematiky, jako např. domácí násilí, zabezpečení majetku, bezpečnost silničního
provozu, ochranu osob a další. Tuto místnost využívají také studenti středních, vyšších odborných
a vysokých škol, kteří zde získávají podklady, materiály a informace pro své seminární,
absolventské, bakalářské a diplomové práce.
I. sociální a situační prevence
V průběhu roku OTP společně s dopravním inspektorátem a ve většině případů i s koordinátorem
BESIPu pro Olomoucký kraj zrealizovali preventivní dopravně bezpečnostní akce (regionální a
republikové) zaměřené na různé cílové skupiny účastníků silničního provozu – především chodce,
cyklisty, ale i řidiče motorových vozidel.
 Zebra se za tebe nerozhlédne – chodci – duben, září
 Mikuláš nebo čert – řidiči – prosinec
 Buďte vidět! Přežijete! – chodci, cyklisté – březen, září, listopad
V souvislosti s vývojem nápadu trestné činnosti byly v průběhu roku publikovány tematicky
zaměřené články k předcházení této trestné činnosti (informace o prevenci). Články byly především
publikovány v obecních a městských zpravodajích v rámci celého okresu, případně na webových
stránkách měst a obcí tak, aby se tyto informace dostaly mezi širokou veřejnost.
Preventivní činnost je také nedílnou součástí práce policistů vnější služby. Tito své aktivity směřují
jak do oblasti sociální prevence (besedy v mateřských a základních školách), tak především do
oblasti situační prevence.
Jednotlivá obvodní oddělení v průběhu roku realizovala v rámci běžného výkonu služby řadu
nejrůznějších akcí a opatření zaměřených na BESIP, majetkovou kriminalitu, podávání alkoholu
mládeži, trestné činnosti páchané na seniorech apod.
II. Akce pro veřejnost (prezentace Policie ČR):
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V červnu byla realizována v Šumperku tradiční prezentační akce s názvem „Den Policie ČR aneb
IZS v akci“. V celém programu byl kladem zvláštní důraz na prevenci, ochranu života, zdraví a
majetku a byla zde prezentována nejen výstroj, výzbroj a činnost Policie ČR, ale i dalších složek
integrovaného záchranného systému.
V červnu byla realizována prezentační akce menšího rozsahu – Den IZS Hanušovice.
V červnu byla také dle požadavku Obecního úřadu Libina realizována prezentační akce menšího
rozsahu. Tato akce zde má dlouholetou tradici a spolupracuje na ní mimo ÚO PČR Šumperk i
Věznice Mírov, Vojenská policie Olomouc, Český červený kříž, Hasičský záchranný sbor a sbor
dobrovolných hasičů.
III. Doplňující sdělení o činnosti OTP za rok 2017:
Pracovnice oddělení zabezpečuje také provoz schránky důvěry, do které jsou veřejností předávány
policii především nalezené doklady, peněženky, mobilní telefony apod. Nalezené věci jsou vráceny
majitelům, pokud se je podaří zjistit, nebo jsou předávány příslušným úřadům, institucím k přijetí
vlastních opatření. Anonymní podněty k prověření podané prostřednictvím této schránky jsou
předávány příslušným organizačním článkům v rámci ÚO.
Spolupráce se všemi odděleními Územního odboru Šumperk i organizačními články krajského
ředitelství dislokovanými při územním odboru je na velmi dobré úrovni. Z organizací a institucí
mimo resort Policie ČR je navázána velmi dobrá spolupráce především s Městským úřadem
Šumperk, Pojišťovnou Generali, ZP MV ČR, spolkem Bezpečný Šumperk, z. s. a v neposlední řadě
také s koordinátorem BESIPu pro Olomoucký kraj.

17) Ostatní
Závěrem můžeme letos opět konstatovat, že úkoly kladené na činnost Policie ČR ÚO Šumperk,
jsou plněny. Rovněž tak všechny úkoly plynoucí z IAŘ po linii personální a ekonomické jsou beze
zbytku naplňovány. Chtěli bychom zdůraznit a opětovně poukázat na velmi dobrou spolupráci s
OSZ Šumperk a s představiteli městských a obecních samospráv. V návaznosti na danou
skutečnost, lze konstatovat, že co se týká výsledků na úseku veřejného pořádku, objasněnosti
trestné činnosti a stavu bezpečnostní situace, policisté ÚO Šumperk dosáhli v roce 2017
standardně velmi dobrých výsledků. Nelegální migrace a protiteroristická opatření, fenomény
současnosti, přinesla ÚO Šumperk problém ve značném odčerpání hodin spadajících do běžného
fondu pracovní doby pořádkové policie a vzhledem k tomu poté policisté chyběli tam, kde bychom
je určitě potřebovali. Zejména se jedná o činnost v okrscích, ale rovněž také v běžném dohledu ať
už nad veřejným pořádkem nebo nad BESIP.
18) Závěr
Chceme zde deklarovat, že v následujícím období roku 2018 pro nás bude nejdůležitějším to
bezpečnostní riziko, které ovlivňuje pohled veřejnosti na policii jako takovou. Jedná se o včasnou,
vhodnou, rychlou a adekvátní reakci policie na vznik, nebo rozvoj jednotlivých patologických jevů
ve společnosti. Reakcí na tento stav bude, pokud to bude jen trochu možné, směrování policejních
činnosti zejména na plné zajištění rychlých prvosledových hlídek. Obecně pak především na vnější
výkon služby a preventivní aktivity.
Důraz bude dále kladen na eliminaci negativních vlivů alkoholu v silniční dopravě. V neposlední
řadě bude velká pozornost věnována korupci a linii extremismu ve všech jeho podobách a formách
a cílem eliminace jakéhokoliv protiprávní jednání těmito osobami.
Zpracoval:
plk. Mgr. Michal Harciník
zástupce vedoucího odboru
tel.: 974 779 222
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plk. Mgr. Libor Giesel
vedoucí odboru
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