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1) Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2018 ve srovnání s rokem 2017
V roce 2018 v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Šternberk bylo spácháno celkem
293 trestných činů. V porovnání s rokem 2017 bylo zaevidováno o 11 trestných činů
méně.
Z uvedeného počtu bylo objasněno 176 trestných činů. V roce 2017 bylo objasněno 195
trestných činů. Z celkového počtu objasněných věcí v roce 2018 bylo v 73 případech
konáno zkrácené přípravné řízení. O 17 více jak v roce 2017.
Samotná objasněnost v roce 2018 dosáhla 60,07%, kdy takto došlo k poklesu
objasněnosti oproti roku 2017 o 4,07% (objasněnost v roce 2017 - 64,14%).
Z pohledu celého územního odboru Policie ČR Olomouc tvořila kriminalita v teritoriu
OOP ČR Šternberk 8,11%.
Vývoj trestné činnosti od roku 2011 - viz. graf č. 1.

GRAF č. 1 – vývoj trestné činnosti od roku 2011
500
400
300
nápad TČ

200
100
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
388 478 437 408 387 343 304 293

Objasněnost trestné činnosti od roku 2011 – viz. graf č. 2.
GRAF č. 2 – objasněnost trestných činů od roku 2004
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Jednotlivý podíl trestné činnosti v roce 2018 je uveden v grafu č. 3
GRAF č. 3 – podíl trestné činnosti v roce 2018
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Celková škoda způsobená trestnou činností v roce 2018 byla 36 580 mil. korun, kdy
oproti roku 2017 došlo k podstatnému nárůstu a to o 21 481 mil. korun.
2) Rizikové a kriminogenní faktory
Majetková kriminalita představuje u našeho útvaru 36,51% veškeré spáchané trestné
činnosti. Přičemž 53 ze 107 majetkových trestných činů bylo spácháno v městě
Šternberk a 11 majetkových trestných činů bylo spácháno v městě Moravský Beroun.
Zbývající majetková kriminalita připadá na 48 obcí v působnosti OOP ČR Šternberk.
Z pohledu roku 2018, ve vztahu k roku 2017, nedošlo v oblasti majetkové kriminality
k výraznému poklesu či nárůstu spáchaných trestných činu.
Samotná koncentrace páchané trestné činnosti je rovnoměrně rozložena po celém
městě Šternberk či městě Moravský Beroun, tak mezi samotné obce a lze těžko typovat
místa s předpokladem páchání trestné činnosti. K nejvíce rizikovým místům patří
především parkoviště obchodních domů a parkoviště v panelové zástavbě a dále
zejména samostatně ležící objekty.
Občané jsou stále nejvíce postihování majetkovou kriminalitou, jako krádežemi prostými
a krádežemi vloupáním do objektů.
Vzhledem k rozlehlosti územního obvodu má na vývoji a složení trestné činnosti vliv
především fluktuace a anonymita osob.
3) Pachatelé trestné činnosti
V rámci teritoria OOP ČR Šternberk bylo trestně stíháno celkem 192 osob, což
méně než za stejné období roku 2017.
Na zjištěné trestné činnosti se významně podíleli recidivisté a to v 58 případech.
případech se na trestné činnosti podíleli muži a na 38 případech ženy. Na
činnosti mělo podíl i 8 nezletilců a 5 mladistvých.
Alkohol a jiné psychotropní látky v trestné činnosti hrály roly v 53 případech,
případů je v souvislosti s dopravou.
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4) Oběti trestné činnosti
Dle statistických výstupů bylo zdejším útvarem za rok 2018 evidováno 596 fyzických a
právnických subjektů, jako poškozených protiprávním jednáním.
Kriminalitou bylo postiženo 18 nezletilých osob, 12 mladistvých, 441 dospělých a 125
právnických osob.
Je dbáno na to, aby ze strany policistů bylo s oběťmi protiprávních skutků jednáno
maximálně profesionálně s důrazem na vstřícnost, diskrétnost a ochotu.
V rámci možností se především obětem počínajících náznaků domácího násilí, podávají
informace a poradenství jak v dané situaci postupovat a případně na jaká intervenční
centra se obracet.

5) Oblast veřejného pořádku a přestupků
V roce 2018 se ve služebním obvodu OOP ČR Šternberk tradičně koná mnoho
sportovních, kulturních a jiných významných akcí a podniků. K nejdůležitějším se řadí
především sportovní akce a to Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu
ECCE HOMO, ECCE HOMO HISTORIC. Následují další kulturní a společenské akce,
jako rockový festival Šternberský kopec, Štěpánovské hody Sv. Vavřince, koncerty, trhy,
jarmarky, zábavy, plesy apod.
I přes vyšší koncentraci osob na těchto akcích, v denních i nočních hodinách, nebyly
v této souvislosti zaznamenány výrazné excesy ve smyslu nárůstu trestné činnosti, či
závažného narušení veřejného pořádku. Akce jsou většinou z hlediska bezpečnosti
řádně zabezpečeny pořadatelskou službou v participaci s obecní policií, či Policií České
republiky.
V roce 2018 ze strany policistů byly použity při výkonu služby, v souladu s § 53 zákona
č. 273/2008 Sb., donucovací prostředky a to v 10 případech, kdy se jednalo zejména o
hmaty a chvaty ve 6 případech a o použití služebních pout v 4 případech. Všechny
případy byly vyhodnoceny jako oprávněné.
Služební zbraň nebyla v souladu s § 56 zákona č. 273/2008 Sb. ze strany policistů
v roce 2018 použita.
V roce 2018 nebyl veden útok na policisty při provádění jejich služebních zákroků.
V souvislosti s tzv. domácím násilím policisté v roce 2018 aplikovali ve třech případech
institut vykázání násilné osoby z obydlí na dobu 10 dnů. A celkem k 38 případům se
znaky domácího násilí (v roce 2017 jich bylo 12) policisté vyjížděli, ale v těchto
případech nebyly splněny všechny povinné znaky, které by umožnily přistoupit
k vykázání násilné osoby.
Při plnění svých úkolů bylo policisty:
předvedeno
14 osob
zajištěno
25 osob
zatčeno
10 osob
zadrženo
9 osob
Do policejní cely bylo umístěno 8 osob, dodáno do výkonu trestu odnětí svobody 5 osob.
Na záchytnou stanici bylo předáno 19 podnapilých osob. V rámci své činnosti policisté
vypátrali 26 hledaných osob a 58 osob omezených na osobní svobodě bylo
eskortováno.
Zdejší součást v průběhu roku 2018 přijala celkem 627 žádostí o doručení zásilek ze
strany soudů a jiných orgánů státní správy.
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V roce 2017 bylo zaevidováno celkem 2968 přestupků.
V příkazním řízení bylo řešeno 2448 přestupků a uložena celková částka 547 300 Kč.
Z toho:
bezpečnost v silničním provozu
2437
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
2
proti majetku
9
Oznámeno správnímu orgánu bylo 312 přestupků.
Z toho:
alkohol a toxi
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
proti majetku
bezpečnost v silničním provozu
silničního hospodářství
na úseku zbraní, střeliva a výbušnin
ostatní přestupky

35
184
33
29
0
0
31

K odložení přestupku, z důvodu nezjištění osoby pachatele, došlo ve 193 případech.
6) Kriminalita mládeže
V roce 2018 bylo prošetřováno 8 nezletilců pro 8 spáchaných skutků a stíháno 5
mladistvých pro 5 spáchaných skutků. U nezletilců je nárůst oproti roku 2017 a to o 2
prověřované. U mladistvých je nárůst o 3.
U nezletilců se jednalo o majetkovou trestnou činnost a o ostatní majetkovou kriminalitu.
U mladistvých se jednalo především o majetkovou kriminalitu.
7) Migrace
Rozloha teritoria služebního obvodu OOP ČR Šternberk činí cca 581 km2, přičemž na
tuto rozlohu připadá přibližně 38 794 obyvatel.
V daném teritoriu není zaznamenána výrazná migrace obyvatel. Pokud k takové změně
pobytu či stěhování dochází, je to především důsledek výstavby nových rodinných domů
v obcích, kam obyvatelé měst odchází z důvodu volby vesnického prostředí.

8) Oblast drogové problematiky
Touto oblastí se především a stále zabývá tým policistů služby kriminální policie a
vyšetřování Olomouci.
Drogová scéna na šternbersku je nadále profesionálně zmapována ze strany pracovníků
služby kriminální policie a vyšetřování Olomouc a tato není přeceňována ani
podceňována.
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9) Extremismus – kriminalita s rasovým podtextem
Policisté nemuseli v roce 2018 řešit v rámci trestního řízení a přestupkového řízení ve
služebním obvodu případy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny,
podněcování k národnostní a rasové nenávist či podporu a propagaci hnutí směřující k
potlačení práv a svobod občanů.
Rovněž nebyl zaznamenán pokus o organizaci nějaké akce z řad ultra pravice, či ultra
levice.
10) Majetková kriminalita
U majetkové trestné činnosti statistika celkem zaznamenala 107 spáchaných skutků
(oproti roku 2017 nárůst o 9 skutků). Objasněno bylo 25 případů, což činí 23,36%.
Celkem bylo stíháno či vyšetřováno 28 osob.
Případů krádeže vloupáním bylo celkem 25, objasněno 5 (20,00%). V porovnání
s rokem 2017 je v této oblasti pokles o 8 trestných činů, přičemž je nárůst objasněnosti
v této oblasti, v roce 2017 byla 15,15%.
Největší podíl zaznamenáváme u krádeží vloupáním do ostatních objektů 12, objasněno
2 (16,67%), krádeží vloupání do rodinných domků 3, objasněno 0 (00,00%), krádeží
loupáním do víkendových chat 6, objasněno 2 (33,33%). Dále krádeže vloupáním do
restaurací 2, objasněno 1 (50,00%).
Případů krádeží prostých bylo celkem 57, objasněno 15 (26,32%). V této oblasti došlo
k nárůstu spáchaných trestných činu. V roce 2017 těchto bylo 44.
Největší podíl těchto krádeží, zaznamenáváme u krádeží věcí z automobilů 14, krádeže
jízdních kol v 4 případech, krádeží v bytech v 4 případech, krádeží dvoustopých
motorových vozidel ve 4 případech. Ke krádežím do v jiných objektech došlo v 18
případech.
Mezi majetkovou trestnou činnost je nutné zahrnou i poškozování cizí věci s 12 případy,
a dále podvody s 13 případy.
Z uvedeného lze mít za to, že u počtu evidovaných majetkových případů trestné činnosti
nedošlo oproti roku 2017 k jejímu mimořádnému nárůstu.

11) Hospodářská kriminalita
Celkem bylo zjištěno 22 hospodářských trestných činů, z nichž bylo 14 objasněno
(63,64%).
Zde došlo k mírnému poklesu trestné činnosti oproti roku 2017 (rok 2017 29 trestných
činů a 18 objasněno).
Největší podíl na hospodářské trestné činnosti má úvěrový podvod – 6, objasněno 6
(100,00%), neoprávněné opatření platebního prostředku – 2, objasněno 0 (00,00%),
podvody – 3, objasněno 2 (66,67%) a poškození a zneužití záznamu na nosiči – 3,
objasněno 1 (33,33%).
Hospodářské trestné činy především prověřuje služba kriminální policie a vyšetřování
Olomouc.
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12) Násilná kriminalita
Násilných deliktů bylo spácháno celkem 24 (pokles oproti roku 2017 o 9), při objasnění
21 skutků (87,50%).
11 těchto trestných činů bylo kvalifikováno jako úmyslné ublížení na zdraví, z nichž bylo
11 objasněno.
V roce 2018 nebyl zaznamenán případ loupežného přepadení.
Dále 2 případy nebezpečného vyhrožování (2 objasněny), 5 případů porušování
domovní svobody (3 objasněny).
Jak již bylo uvedeno, v souvislosti s tzv. domácím násilím bylo ze strany policistů
sepsáno 38 úředních záznamů o incidentu se znaky domácího násilí. Ve třech
případech byl aplikován institut vykázání násilné osoby z obydlí na dobu 10 dnů.
13) Mravnostní kriminalita
V oblasti mravnostní kriminality byly zaznamenány 4 případu.
14) Ostatní a zbývající kriminalita
Na úseku ostatní a zbývající kriminality bylo zaznamenáno 136 případů a objasněno 115
(84,55%). Rok 2018 je srovnatelný s rokem 2017, jak s počtem případů, tak i
s objasněností (rok 2017 138 případů objasněno 115 – 83,33% ).
Na uvedených číslech se zejména podílelo 32 případů zanedbání povinné výživy, 25
dopravních nehod, 20 ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství a 276 případů
maření výkonu úředního rozhodnutí.
15) Bezpečnost silničního provozu
V roce 2018 policisté zdejšího útvaru absolvovali mimo centrálně vyhlášených dopravně
bezpečnostních akcí i vlastní lokální se zamřením nejen na řidiče motorových vozidel,
ale i na ostatní účastníky silničního provozu jako jsou cyklisté či chodci.
Vzhledem k potřebě dohledu nad silničním provozem, nejen na samotném území města
Šternberk, byly tyto lokální dopravní akce situovány i do přilehlých obcí a to se
zaměřením na požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek před jízdou a
během jízdy a dále na technický stav vozidel pohybujících se po pozemních
komunikacích.
Při těchto akcích bylo v příkazním řízení vyřešeno celkem 2437 přestupků v dopravě,
kdy z těchto bylo odesláno, jako oznámení o uložení blokové pokuty do BODYS,
příslušným odborům dopravy celkem 256 přestupců.
Celková částka uložená v blokovém řízení, při dopravních akcích, byla ve výši 539 300
Kč. V 414 případech bylo vymáhání uložené blokové pokuty předáno Celnímu úřadu
Olomouc a to v částce 170 300 Kč.
Správnímu orgánu oznámili policisté 35 řidičů pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky
a dalších 29 řidičů bylo oznámeno pro porušení BESIPu. Taktéž v 9 případech došlo
k zadržení řidičských průkazů.
Celkem 25 dopravních nehod, v rámci služebního obvodu OOP ČR Šternberk, bylo
prověřováno jako nedbalostní trestný čin. U těchto dopravních nehod došlo k poklesu
oproti roku 2017, kdy těchto se prověřovalo 37.
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16) Oblast organizační, personální práce, vzdělávání a ostatní činnost policie
Spolupráce s vedením územního odboru Olomouc a dál se službou kriminální policie a
vyšetřování Olomouc je stále dlouhodobě na velmi dobré úrovni, kdy předávání
informací a vzájemná komunikace je bezproblémová.
Systemizace je stanovena na počet 43 policistů – skutečný stav 40 policistů.
Nová systemizace je dána přiřazením policejní stanice Moravský Beroun k obvodnímu
oddělení Šternberk.
Z daného počtu 3 policisté představují vedení obvodního oddělení, 1 policista
představuje vedení policejní stanice Moravský Beroun, 4 policisté jsou zařazeni do
nepřetržité dozorčí služby, 17 policistů je tzv. územně odpovědných, přičemž jsou jim
přiděleny okrsky dle obcí v daném teritoriu (viz. úvod), 13 policistů je vyčleněno
převážně na zpracování trestných činů a současně se podílí i na dalších činnostech v
rámci obvodního oddělení, 2 policisté vykonávají základní odbornou přípravu a tři
systemizované tabulky jsou neobsazeny.
Všichni policisté přispívají na Nadační fond policistů a hasičů ČR a mimo tento
příspěvek se v průběhu roku připojili ke sbírkám směřujících k zmírnění následků
různých tíživých situací.
17) Prevence
Oblast prevence je jedna z nejdůležitějších priorit v činnosti zdejšího obvodního
oddělení. Prevencí lze předcházet páchání trestné a jiné protiprávní činnosti a současně
kladně působit na občany.
Nadále při výkonu služby plně využíváme prvky filozofie „community policing“.
Ve městě Šternberk je zástupce vedoucího oddělení členem komise prevence
bezpečnosti a kriminality a dále je členem komise sociálně právní ochrany děti.
V rámci pilotního programu jsou dva policisté začleněni na funkci policejního specialisty
v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených
lokalitách a to městě Šternberk a městě Moravský Beroun.
Vedení obvodního oddělení se účastní koordinačních porad, které k daným problémům,
dle potřeby, svolává starosta města Šternberk či starosta města Moravský Beroun.
Policisté s územní působností úzce spolupracují s místními samosprávami.
U zdejšího oddělení jsou pořádány dny otevřených dveří určené pro žáky základních
škol, ale i pro děti mateřských škol, při kterých jsou seznamováni s prací a činností
policistů.
Nadále se konají, ve spolupráci s preventivně informačním oddělením olomoucké
policie, akce se zaměřením do chatovišť s umísťováním kontrolních lístků rekreačního
objektu s doporučením majitelům, jak si preventivně ochránit svůj majetek.
V průběhu roku byly opakovaně, tak jako v minulých letech, ve spolupráci s Městskou
policií Šternberk, realizovány společné preventivně-bezpečnostní akce na kontrolu
dodržování zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek a dále na ochranu majetku a veřejného pořádku, zejména při příležitosti konání
velkých sportovních a společensko-kulturních akcí na území města Šternberk.
Místně příslušní policisté se dle možností účastní veřejných zasedání zastupitelstev
obcí.
Jak k prevenci, tak k odhalování trestné činnosti a jiné protiprávní činnosti, je zdejší
součástí využíván monitorovací kamerový systém Městské policie Šternberk, kdy
policisté vykonávající stálou službu mají do tohoto systému online přístup a tak mohou
neprodleně reagovat na zjištěné protiprávní jednání osob pohybujících se po městě
Šternberk. O tento kamerový systém má zdejší policie zájem a podporuje jeho další
možné rozšiřování.
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18) Závěr
Rok 2018 lze opět, z dlouhodobého pohledu, hodnotit jako úspěšný. V následujícím
období bude snaha tento trend přinejmenším udržet, především za pomoci prevence a
nově vznikajícím projektům.
19) Priority pro rok 2019
K hlavním prioritám pro rok 2019 bude patřit zejména:





BESIP
Terorismus – ve vztahu k ochraně měkkých cílů)
extremismus – eliminace protiprávních jednání skupin ve vztahu k menšinám
pouliční kriminalita a autokriminalita – se zaměřením na drobnou trestnou činnost
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