POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc
obvodní oddělení Uničov

Uničov 25. února 2019

Z P R Á V A
o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
v územním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Uničov
za rok 2018
1. Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2018 ve srovnání s rokem 2017
V roce 2018 došlo ke snížení nápadu trestné činnosti oproti roku 2017. V roce 2018
bylo spácháno 199 trestných činů místně příslušných Obvodnímu oddělení policie ČR Uničov
(dále jen OOP ČR Uničov), což je pokles oproti 234 trestným činům spáchaným v roce 2017 o
35 trestných činů, jedná se o nejnižší nápad trestné činnosti od sledovaného roku 2010.
Tento pokles můžeme spatřovat jednak v dobré prevenci, provádění preventivněbezpečnostních akcí, nižší míře nezaměstnanosti, vyšší životní úrovni obyvatel a také
ve výkonu trestu odnětí svobody recidivistů, páchajících převážně majetkovou trestnou činnost.
Skutečnost, že počet spáchaných trestných činů byl nejnižší za posledních 9 let, je
nutno vnímat jako pozitivní jev a policisté OOP ČR Uničov se budou všemožně snažit, aby
nápad trestné činnosti v roce 2019 a v dalších obdobích měl stávající nebo klesající tendenci.
Objasněnost v roce 2018 byla 64,82 %, což je nárůst o 8,84 % oproti roku 2017
(objasněnost 55,98 %), jedná o nejvyšší procenta objasněnosti od sledovaného roku 2010,
přičemž celková objasněnost Územního odboru Olomouc (dále jen ÚO Olomouc) 50,19 % byla
přesáhnuta o 14,63 %. Z uvedených 199 skutků bylo 129 objasněných, což značí objasněnost
64,82 % (dalších 16 skutků se známým pachatelem nebylo do konce roku ukončeno, a tyto se
již nepočítají do procent objasněnosti, kdyby tyto byly ukončeny do konce roku, měli bychom
objasněnost 72,86 %). Z celkového počtu známých trestných činů objasnili policisté OOP ČR
Uničov 72 skutků, zbývající součásti – Služba kriminální policie a vyšetřování (dále jen SKPV)
a Dopravní inspektorát (dále jen DI), se podílely na objasněnosti 59 skutky. Za rok 2017 z 234
trestných činů bylo objasněno 131 trestných činů (objasněnost 55,98 %). Meziroční pokles o 2
známé trestné činy je zanedbatelný vzhledem k poklesu nápadu TČ. Dosažená procenta
objasněnosti jsou velkým úspěchem práce policistů OOP ČR Uničov, ale také závazkem pro
rok letošní a léta příští, kdy jednou z priorit práce OOP ČR Uničov bude dosažení obdobných
čísel objasněnosti a snížení nebo udržení stávajícího nápadu trestné činnosti. Ve zkráceném
přípravném řízení bylo v roce 2018 policisty OOP ČR Uničov vyřízeno 56 činů (především
přečinů zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení pod vlivem
návykové látky a krádeží v prodejnách recidivisty), což je o 10 případů více než v roce 2017
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(nárůst o 21,74 %). Na SKPV Olomouc bylo postoupeno 46 trestných činů, což je o 9 případů
méně než v roce 2017.
Co se týká struktury trestné činnosti, tak jsme zaznamenali meziroční pokles u
majetkové trestné činnosti, především u krádeží vloupáním, mírný nárůst jsme zaznamenali u
násilné, mravnostní a ostatní trestné činnosti. Ostatní oblasti jsou zcela nebo skoro vyrovnané.
V konkrétních počtech je to pak kriminalita (rok 2017/2018) celková 234/199, násilná – 17/20,
mravnostní – 1/2, majetková 106/70 (z toho krádeže vloupáním – 46/19, krádeže prosté –
48/40, ostatní majetková kriminalita 12/11), ostatní – 27/34, obecná – 151/126, zbývající –
66/59, hospodářská – 17/14.
druh kriminaliy
2017
2018

násilná
17
20

mravnostní
1
2

majetková
106
70

ostatní
27
34

zbývající
66
59

hospodářská
17
14

rok 2017
počty trestných činů a jejich procento z celkového nápadu trestné činnosti

rok 2018
počty trestných činů a jejich procento z celkového nápadu trestné činnosti
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rok 2017
počty majetkových trestných činů a jejich procento z celkového nápadu
majetkové trestné činnosti

rok 2018
počty majetkových trestných činů a jejich procento z celkového nápadu
majetkové trestné činnosti
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Vývoj nápadu trestné činnosti a objasněnosti na OOP ČR Uničov.

rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

počet TČ

345

382

460

347

251

293

234

199

objasněno TČ

146

155

199

158

143

150

131

129

objasněnost v %

42,32

45,81

43,26

45,53

56,97

51,19

55,98

64,82

2. Rizikové a kriminogenní faktory v obvodu OOP ČR Uničov
V průběhu roku 2018 se dále rozrůstala průmyslová zóna v Uničově na ul. Šumperské.
V největším průmyslovém objektu v obvodu, a to v UNEX a.s. v Brníčku, se stále nachází sídlo
několika různých firem a ubytovna. Jsou zde zaměstnáváni pracovníci z celé republiky a ze
zahraničí, převážně ze Slovenska, Rumunska, Polska apod. V různých částech územního
obvodu OOP ČR Uničov je i nadále velký počet ubytoven pro tyto pracovníky, ve značném
množství se jedná o ubytování v bytech panelových domů, ale i v soukromých domech bez
oficiálního statusu ubytovny, přičemž pobyt těchto pracovníků není nikde hlášen a je v podstatě
anonymní. Důsledkem je pak těžko odhalitelná majetková trestná činnost v samotném podniku
UNEX, která se však oproti minulým létům snížila, a potom také násilné delikty, drobné krádeže
a delikty proti veřejnému pořádku v restauračních zařízeních a barech.
Podíl nezaměstnaných osob v oblasti působnosti OOP ČR Uničov klesl ze 4,7 % v roce
2017 (744 nezaměstnaných) na 3,2 % v roce 2018 (507 nezaměstnaných). V roce 2016 to bylo
6 % (955 nezaměstnaných) a v roce 2015 to bylo 7,3 % (1155 nezaměstnaných). V samotném
Uničově také došlo k poklesu podílu nezaměstnaných osob ze 4,9 % (398 nezaměstnaných)
v roce 2017 na 3,3 % v roce 2018 (261 nezaměstnaných). V roce 2016 to bylo 5,9 % (487
nezaměstnaných) a v roce 2015 to bylo 7,8 % (624 nezaměstnaných). I přes neustálé
snižování nezaměstnanosti stále vzniká potřeba pachatelů, kteří o zaměstnání nestojí, obstarat
si prostředky pro život a potěšení nezákonným způsobem, kdy se množí případy krádeží
jízdních kol, krádeží vloupáním do obchodů, bytů, sklepů a vozidel. Avšak i krádeže věcí,
hlavně peněženek v restauracích, obchodech, na pracovištích apod.
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Se stoupajícím počtem větších obchodů a supermarketů se množí i drobné krádeže
zboží v těchto obchodech a krádeže majiteli nedostatečně střežených kabelek a nákupních
tašek.
S rozvojem počítačové gramotnosti je čím dál víc deliktů pácháno prostřednictvím
internetu, jedná se především o podvody při prodeji různého zboží a služeb přes inzertní a
aukční portály a podvody týkající se internetového bankovnictví, páchané většinou
prostřednictvím sociálních sítí. Kyberkriminalita je jednou z priorit Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro rok 2019 a na ÚO Olomouc bylo zřízeno oddělení kybernetické
kriminality.
Výrazným kriminogenním faktorem je drogová závislost pachatelů trestné a přestupkové
činnosti. Jedná se nejen o nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy, ale i ohrožení pod vlivem návykové látky řidičů motorových vozidel a
především o trestnou a přestupkovou činnost, většinou majetkového charakteru, zaměřenou na
obstarání finančních prostředků, potřebných na zakoupení omamné nebo psychotropní látky.

3. Pachatelé trestné činnosti
Na podkladě kriminalistických statistik můžeme konstatovat, že z celkového počtu 129
objasněných trestných činů v roce 2018 bylo 43 skutků spácháno recidivisty (tedy 33,3 %), což
je obdobná statistika jako v roce 2017 kdy ze 131 objasněných trestných činů spáchali
recidivisté 45 skutků (34,3, %). Lze tedy konstatovat, že recidivisté se podíleli na třetině
objasněné trestné činnosti, kdy další dvě třetiny objasněné trestné činnosti byly spáchány
dosud netrestanými pachateli. Uvedená statistika značí, že velký počet recidivistů, páchajících
v minulosti převážně majetkovou trestnou činnost, je v současné době ve výkonu trestu a na
trestné činnosti se ve větší míře podílejí „prvopachatelé“. Muži spáchali 106 skutků, ženy 25 a
jeden skutek spáchala osoba nezletilá. Cizinci spáchali 11 skutků (v roce 2017 to bylo 6
skutků). Dále 35 trestných činů bylo spácháno pod vlivem návykové látky (stejně jako v roce
2017), z toho 26 pod vlivem alkoholu a 9 pod vlivem jiné návykové látky. 125 skutků bylo
spácháno jednotlivcem a 4 skutky dvojicí pachatelů, 2 skutky byly spáchány se zbraní.

4. Oblast veřejného pořádku
V roce 2018 nedošlo k závažnějšímu narušení veřejného pořádku. Nebyl zaznamenán
žádný případ diváckého násilí v průběhu hokejových zápasů krajského přeboru na zimním
stadionu v Uničově a ani při průběhu fotbalových utkání Moravskoslezské fotbalové ligy a MOL
Cupu (SK Uničov – FC Baník Ostrava) na fotbalovém stadionu v Uničově.
V roce 2018 bylo na OOP ČR Uničov zjištěno 982 přestupků včetně přestupků v
dopravě, což je o 68 přestupků méně, než v roce 2017, kdy bylo spácháno 1050 přestupků.
Došlo k nárůstu přestupků v dopravě a to o 97 přestupků. Celková objasněnost přestupků
v roce 2018 byla 88,7 % na rozdíl od 84 % objasněnosti v roce 2017. Pokud nebudeme
zahrnovat přestupky v dopravě, pak bylo spácháno 323 přestupků s objasněností 65,6 %, což
je o 165 přestupků méně než v roce 2017, kdy objasněnost byla ve stejné výši 65,6 %. Tedy
počet majetkových přestupků a přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití se
snížil, naopak počet přestupků v oblasti alkoholu a toxi, přestupků v dopravě a ostatních
přestupků se zvýšil. Pozitivní je celkový pokles páchaných přestupků v územním obvodu OOP
ČR Uničov. Cizinci spáchali 28 přestupků, což je o 3 méně než v roce 2017. 26 přestupků
nebylo do konce roku 2018 ukončeno (12 proti občanskému soužití, 10 proti majetku, 3 na
úseku BESIP, 1 na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomaniemi).
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Struktura přestupků v roce 2018 a v roce 2017 je uvedena v následujících tabulkách:
PŘESTUPKY
rok 2018
vyřízeno
příkazem na
místě § 91
bloková částka
v Kč
oznámeno,
odevzd. § 73, 74
odloženo
§ 74/3b
z toho pachatel
nezjištěn
celkem

majetek

veřejný
pořádek

doprava

alkohol
a toxi

ostatní

celkem

11

0

618

0

0

629

(6 000)

(0)

(173 700)

(0)

(0)

(179 700)

15

64

38

33

18

168

106

42

3

2

6

159

(94)

(10)

(1)

(2)

(4)

(111)

132

106

659

35

24

982

V roce 2018 nebylo 26 přestupků do konce roku ukončeno.

PŘESTUPKY
rok 2017
vyřízeno
příkazem na
místě § 91
bloková částka
v Kč
oznámeno,
odevzd. § 73, 74
odloženo
§ 74/3b
z toho pachatel
nezjištěn
celkem

majetek

veřejný
pořádek

doprava

alkohol
a toxi

ostatní

celkem

22

1

544

0

2

569

(9 500)

(200)

(136 700)

(0)

(200)

(146 600)

41

121

18

18

10

208

175

41

0

5

4

225

(152)

(12)

(0)

(1)

(3)

(168)

238

163

562

23

16

1050

V roce 2017 nebylo 48 přestupků do konce roku ukončeno.
Policisty OOP ČR Uničov bylo provedeno 17 výjezdů k incidentům se znaky domácího
násilí, což je o 2 méně než v roce 2017 a ve vztahu k těmto výjezdům bylo policisty OOP ČR
Uničov provedeno vykázání 2 osob (v roce 2016 provedeno 1 x vykázání násilné osoby, v roce
2015 provedeno 2 x vykázání násilné osoby a v roce 2014 provedeno 3 x vykázání násilné
osoby – ve všech případech byli vykázáni muži).
Při plnění úkolů Policie ČR bylo 15 osob zajištěno, 7 osob zadrženo, 5 osob zatčeno, 3
osoby předvedeny a 3 osoby dodány do výkonu trestu odnětí svobody. Dále byly 4 osoby
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umístěny do policejní cely a 15 osob v celostátním pátrání vypátráno. Ve 4 případech při
zákroku byly použity donucovací prostředky, a to vždy oprávněně.

Vývoj nápadu přestupkové činnosti a objasněnosti na OOP ČR Uničov.

rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

počet PŘ

1061

1061

1182

1315

1458

1237

1050

982

PŘ mimo dopravu

660

711

680

609

575

474

488

323

384

354

335

279

370

314

320

212

58,2

49,8

49,3

45,6

64,3

66,2

65,6

65,6

objasněno PŘ mimo
dopravu
% objasněnosti PŘ
mimo dopravu

5. Kriminalita mládeže
V roce 2018 byl evidován 1 čin jinak trestný spáchaný nezletilou osobou (1 x porušování
domovní svobody), což je stejný stav jako v roce 2017. V roce 2018 byly dále zahájeny úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání dalších 3 provinění spáchaných jednou osobou
mladistvou (výtržnictví, ublížení na zdraví, porušování domovní svobody), kdy prověřování
těchto skutků nebylo do konce roku 2018 ukončeno. Můžeme tedy konstatovat, že zjištěná
trestná činnost mládeže je na minimální úrovni, což lze považovat za pozitivní jev, avšak není
možno tuto problematiku podceňovat a je nutné toto řešit především primární prevencí v rodině
a ve škole. Rovněž tak je věnována velká pozornost užívání a podávání alkoholických nápojů
mládeži, kdy byly v roce 2018 provedeny dvě větší policejní akce zaměřené na uvedenou
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problematiku. Samostatnou kapitolou jsou oblasti kyberkriminality (kyberšikany) a zneužívání
jiných návykových látek. Uvedeným negativním jevům se snaží policisté OOP ČR Uničov
předcházet pořádáním různých besed ve spolupráci s Oddělením tisku a prevence ÚO
Olomouc.

6. Drogová problematika
V průběhu roku 2018 byly evidovány 2 trestné činy nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a jedy, kdy oba uvedené skutky byly objasněny. Trestný
čin šíření toxikomanie nebyl zaznamenán. V roce 2017 bylo zjištěno 7 trestných činů na
uvedeném úseku. Můžeme tedy konstatovat, že na tomto úseku došlo k poklesu, což je také
pozitivní jev. Této oblasti je nutno stále věnovat velkou pozornost a je nepochybné, že drogová
problematika je v Uničově aktuální. Je intenzivně spolupracováno s týmem zaměřeným na tuto
oblast páchání trestné činnosti, spadajícím pod SKPV ÚO Olomouc, který má detašované
pracoviště v budově OOP ČR Uničov. Problematika toxi včetně obstarávající trestné činnosti je
jednou z priorit Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro rok 2019.

7. Kriminalita s extremistickým či rasovým podtextem
Na tomto úseku trestné činnosti nebyl v roce 2018 evidován žádný případ trestného
činu nebo přestupku.
Policisté OOP ČR zajišťovali, či se podíleli na zajištění bezpečnosti různých sportovních
nebo kulturních akcí. Co se týká hokejových utkání, tak HC Uničov hraje krajský přebor, kdy
většina utkání není riziková, je bez přítomnosti fanoušků hostí. I na takových utkáních je
preventivně působeno ze strany policistů OOP ČR Uničov a všechna utkání v roce 2018
proběhla bez vážnějších komplikací. Fotbalový klub SK Uničov hraje Moravskoslezskou
fotbalovou ligu, také bez rizikovějších utkání. Větší bezpečnostní opatření bylo ze strany OOP
ČR Uničov pořádáno ve spolupráci s ÚO Olomouc při konání pohárového utkání mezi celky SK
Uničov a FC Baník Ostrava – bez zjištěného protiprávního jednání.
Co se týká kulturních a společenských akcí, jako například taneční zábavy, plesy,
hudební festivaly, mítinky politických stran a sdružení, různé soutěže a další akce, tak policisté
OOP ČR Uničov se i zde podíleli na zajištění veřejného pořádku, prováděli kontroly a lze
konstatovat, že ani na těchto akcích nedošlo k vážnějšímu narušení veřejného pořádku.
Rasově motivované trestné činy či přestupky nebyly v územním obvodu OOP ČR
Uničov v roce 2018 zaznamenány. Této problematice je také věnována značná pozornost.

8. Majetková kriminalita
Již po řadu let má tento druh trestné činnosti nejvyšší zastoupení ve struktuře trestné
činnosti, jak co do počtu skutků, tak i ve výši způsobené škody. I když na tomto úseku lze také
sledovat markantní pokles. Ne jinak tomu bylo i v roce 2018. V tomto roce bylo evidováno
celkem 70 majetkových trestných činů, z nichž bylo 22 objasněno, a objasněnost činila 31,43
%. V roce 2017 to bylo 106 majetkových trestných činů, z nichž 33 bylo objasněno, a
objasněnost činila 32,08 %. Majetkovými trestnými činy byla způsobena odcizením celková
škoda ve výši 1 335 483 Kč. Oproti roku 2017 je to pokles nápadu o 36 majetkových trestných
činů a pokles objasněnosti o 0,65 %, byl také zaznamenán pokles výše škody odcizením o
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86 462 Kč Kč (v roce 2017 škoda odcizením 1 421 945 Kč). Porovnání vybraných oblastí
majetkové kriminality za roky 2017 a 2018 je znázorněno v následujícím grafu:

Majetková kriminalita
rok 2017

rok 2018
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9. Hospodářská kriminalita
V roce 2018 bylo na tomto úseku evidováno celkem 14 trestných činů, což je oproti roku
2017 pokles o 3 skutky. Objasněnost v oblasti hospodářské kriminality byla 78,57 % (11 činů
objasněno). V roce 2017 bylo spácháno 17 hospodářských trestných činů, z toho 7 bylo
objasněných, objasněnost 41,18 %. Vybrané oblasti hospodářské kriminality jsou znázorněny
v následujícím grafu:
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10. Násilná kriminalita
Na tomto úseku bylo v roce 2018 evidováno celkem 20 trestných činů, což je nárůst
oproti roku 2017 o 3 činy. Tedy jedná se o oblast kriminality, ve které došlo k nárůstu oproti
roku 2017. Objasněnost činila 55 % (objasněno 11 trestných činů) oproti 47,06 % z roku 2017
(objasněno 8 trestných činů). Počty násilných trestných činů byly v roce 2018 relativně na
stejné úrovni jako v roce 2017. Byl zaznamenán 1 objasněný případ trestného činu loupež (v
roce 2018 4 případy, z toho jeden objasněný). Vražda spáchána nebyla. Vybrané oblasti
násilné kriminality jsou znázorněny v následujícím grafu:
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11. Mravnostní kriminalita
Tato kriminalita s mírnými výkyvy (viz. rok 2016) zůstává přibližně na stejné úrovni.
V roce 2011 to pak byly 2 trestné činy – ostatní pohlavní úchylky. V roce 2012 byly spáchány 4
trestné činy a to 1 čin znásilnění a 3 činy pohlavního zneužívání a v roce 2013 byly spáchány 2
trestné činy – 1 x znásilnění (objasněno) a 1 x pohlavní zneužívání. V roce 2014 byly spáchány
2 trestné činy a to pohlavní zneužívání v závislosti a ostatní pohlavní úchylky, kdy oba případy
byly objasněny. V roce 2015 nebyl spáchán žádný mravnostní trestný čin a v roce 2016 bylo
spácháno 8 mravnostních trestných činů, z nichž bylo 7 objasněno (objasněnost 87,5 %),
v roce 2017 to byl 1 skutek znásilnění a v roce 2018 2 trestné činy – pohlavní zneužívání a
ostatní mravnostní trestný čin.

12. Ostatní a zbývající kriminalita
Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2018 v ostatní a zbývající kriminalitě
jednoznačně převládají trestné činy při nedbalostních dopravních nehodách v počtu 13 (pokles
oproti roku 2017), dále zanedbání povinné výživy v počtu 20 činů, maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání v počtu 23 skutků a ohrožení pod vlivem návykové látky v počtu 24
skutků. Celkově bylo v roce 2018 spácháno v oblasti ostatní kriminality 34 činů s objasněností
85,29 % a v oblasti zbývající kriminality 59 trestných činů s objasněností 94,92 %, což jsou
obdobná čísla jako v roce 2017. Vybrané oblasti ostatní a zbývající kriminality jsou znázorněny
v následujícím grafu:
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13. Bezpečnost silničního provozu
V roce 2018, tak jako v předešlých letech, se policisté zaměřovali na postih dopravních
přestupků jak při běžném výkonu služby, tak i v dopravně bezpečnostních akcích a v nemalé
míře se zaměřovali na preventivní činnost. Pokračovalo se v malých dopravních akcích,
pořádaných OOP ČR Uničov. Rovněž byly pořádány ve větší míře akce v součinnosti s
Městskou policií Uničov (dále jen MP Uničov) na základě koordinační dohody a dále s DI ÚO
Olomouc, především kontroly společných hlídek zaměřené na dodržování pravidel bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, měření rychlosti apod.
Příkazem na místě bylo policisty OOP ČR Uničov řešeno 618 dopravních přestupků
v celkové částce 173 700 Kč, přičemž v roce 2017 to bylo 547 dopravních přestupků v celkové
částce 144 100 Kč, takže na tomto úseku došlo k nárůstu počtu pokut i udělené částky.
Přehledná tabulka o přestupcích je uvedena na straně č. 6.
Pod vlivem alkoholu při řízení motorového vozidla bylo policisty OOP ČR Uničov řešeno
37 řidičů (21 x přestupek, 16 x trestný čin), oproti 25 skutkům v roce 2017 (10 x přestupek, 15 x
trestný čin). Pod vlivem jiné návykové látky při řízení motorového vozidla bylo řešeno 9 řidičů (5
x přestupek, 4 x trestný čin), 10 řidičů po pozitivní orientační zkoušce ať už na alkohol nebo na
jinou návykovou látku, odmítlo odběr biologického materiálu.
Co se týká statistiky dopravních nehod – viz. webové stránky Dopravního inspektorátu
Územního odboru Olomouc.

14. Oblast organizační, personální práce, vzdělávání a ostatní činnosti Policie ČR
Tak jako i v minulých letech, tak i v roce 2018 probíhala velmi dobrá spolupráce
s vedením ÚO Olomouc, SKPV Olomouc, a to ať již s oddělením obecné kriminality (dále jen
OOK) či oddělením hospodářské kriminality (dále jen OHK), především s detašovanými
pracovišti 1. a 2. OOK v Uničově. Rovněž spolupráce s ostatními obvodními odděleními Policie
ČR byla bezproblémová, kdy tímto bych chtěl vyslovit poděkování vedoucímu ÚO Olomouc plk.
Mgr. Jiřímu Musilovi, MBA, jeho zástupci plk. Mgr. Richardu Jílkovi a vrchním komisařům kpt.
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Mgr. Jiřímu Kubákovi, jeho nástupci kpt. Mgr. Ondřeji Novotnému a mjr. Ing. Karlu Mlčákovi za
pomoc v řešení ekonomických i personálních otázek a za metodické vedení a konzultace
právních problémů ve složitějších věcech.
Tabulkově je OOP ČR Uničov na úseku personálním na stavu 18 řadových policistů + 2
policisté ve vedení. Od 3.12.2018 absolvují základní odbornou přípravu v Holešově dvě nové
policistky a od stejného data na OOP ČR Uničov nastoupil nový policista, který také od
1.3.2019 nastupuje na základní odbornou přípravu do Holešova. Od 1.2.2019 se měl na OOP
ČR Uničov po základní odborné přípravě vracet další policista, který však byl odvelen na tři
měsíce na posílení pražských útvarů. Na služební rehabilitaci má nárok 9 policistů OOP ČR
Uničov. Tabulky, po předpokládaném příchodu nového kolegy z OOP ČR Rýmařov v průběhu
roku 2019, budou tedy naplněny. Nábor k Policii ČR je i nadále pro všechny policisty OOP ČR
Uničov jednou z priorit.
Dále je od 1. 4. 2014 na OOP ČR Uničov zřízen pracovní tým 1. OOK SKPV Olomouc
(operativa) v počtu dvou policistů, od 1.10.2018 ve složení jeden policista z 1. OOK SKPV
Olomouc a jeden policista na stáži z OOP ČR Litovel (dva policisté vyhrazeni pro OOP ČR
Uničov a pro OOP ČR Litovel), kdy spolupráce s uvedeným týmem je na dobré úrovni. Také
spolupráce s detašovaným pracovištěm 2. OOK SKPV Olomouc (vyšetřovatelé), je
bezproblémová a přínosná.
Spolupráce s Městskou policií Uničov (dále jen MP Uničov) je na dobré úrovni (na
stálou službu byl nainstalován kamerový systém MP Uničov – což bude jistě velkým přínosem
pro odhalování pachatelů trestných činů). Na nočních službách a o víkendech většinou slouží
jen dozorčí služba a jeden policista, kdy při výjezdu na nápad trestné činnosti nebo při hlídkové
službě dozorčí služba oddělení uzamyká a hlídka je na příjmu na radiostanici nebo na
služebním mobilním telefonu, jehož číslo je napsáno na vstupních dveřích OOP ČR Uničov.
Průměrný věk policistů OOP Uničov je 37,6 let a průměr trvání služebního poměru u
Policie ČR u těchto policistů je 14,5 roků, přičemž u 5 policistů trvá služební poměr méně než 5
roků, u 2 policistů trvá od 5 do 10 roků, u 6 policistů trvá od 10 do 15 roků, u 4 policistů trvá od
20 do 25 roků, u 3 policistů trvá od 25 roků do 30 roků a u 1 policisty tvá služební poměr více
než 30 let.
V oblasti vzdělávání k seznamování s novými právními předpisy výrazně napomohly
komunikační technologie prostřednictvím software „e-SIAŘ“ a vlastní „Úkolník OOP Uničov“,
kdy všichni policisté jsou téměř ihned seznámeni s novými právními předpisy. Sebevzdělávání
policistů je na dobré úrovni, 5 policistů má vysokoškolské vzdělání.
Po ekonomické stránce na tom bylo oddělení velmi dobře. V roce 2016 byla na OOP
ČR Uničov přidělena nová Škoda Octavia, nová výpočetní technika, byly zrekonstruovány dvě
koupelny a sociální zařízení a v roce 2017 proběhla rekonstrukce jídelny, byla vymalována
stálá služba a další kanceláře a bylo pořízeno nové multifunkční zařízení. V roce 2018 byl na
stálou službu nainstalován kamerový systém MP Uničov, bylo přiděleno další multifunkční
zařízení (tiskárna, skener). Tedy po stránce vybavenosti a komfortu pracovního prostředí,
potřebného pro kvalitní práci policistů, panuje na zdejší součásti spokojenost, drobné závady
jsou odstraňovány ihned po zjištění.
Služební příprava probíhala dle určeného plánu, všichni policisté OOP ČR Uničov ji
absolvovali ve stanoveném objemu a všichni též splnili služební prověrky. Taktéž téměř všichni
policisté jsou přihlášeni do Nadačního fondu policistů a hasičů a pravidelně do tohoto fondu
přispívají finančními částkami a jsou společně zasílány další finanční částky na vyhlášené
sbírky na pomoc pozůstalým po zemřelých kolezích.
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15. Prevence
V preventivní práci byla za výchozí bod brána instruktáž policistů velených do
služebních obchůzek a tyto hlídky byly veleny do míst s největším nápadem trestné činnosti a
do míst, kde v minulosti docházelo k narušování veřejného pořádku. Každodenně byla tato
činnost vyhodnocována a byla ihned přijímána opatření k odstraňování nedostatků pro zlepšení
spolupráce s občany a státními orgány. V této činnosti výrazně napomohla výpočetní technika
s příslušným softwarem.
OOP ČR Uničov se snažilo v rámci možností praktikovat metodu „Community policing“,
nicméně z důvodu personální nedostatečnosti se počet pěších hlídek, a to i společných hlídek
se strážníky MP Uničov, mírně snížil a přítomnost územně odpovědného policisty ve svém
přiděleném úseku již není tak častá, jak bývala v letech minulých. Tato činnost úzce souvisí
s projektem „Poznej svého policistu“, kdy každý policista komunikuje s orgány státní správy a
samosprávy, s podnikatelskými subjekty a i s jednotlivými občany ve svém přiděleném
služebním obvodě.
Na úseku prevence s mládeží se policisté OOP ČR Uničov účastnili každoroční akce
„Den pro děti s IZS“, soutěže na dopravním hřišti v Uničově, podíleli se na besedách
v základních a mateřských školách, pořádaných oddělením tisku a prevence, umožnili několik
prohlídek obvodního oddělení s ukázkou výstroje a výzbroje, provedli přednášku pro seniory a
další akce. Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje hraje
velmi významnou úlohu v prevenci a OOP ČR Uničov s tímto oddělením aktivně spolupracuje.
Mimo centrálně plánovaných dopravně-bezpečnostních akcí provedlo v roce 2018 OOP
ČR Uničov 12 větších vlastních dopravně-bezpečnostních akcí. Dále, jak již bylo uvedeno, se
policisté OOP ČR Uničov podíleli na zajišťování veřejného pořádku při konání hokejových a
fotbalových utkání a dalších společenských a kulturních akcí.

16. Závěr
Výslednost útvaru a plnění všech služebních úkolů v roce 2018 můžeme hodnotit jako
nadstandardní, obdobně jako v předchozích letech je pozorován nárůst procent objasněnosti
trestné činnosti a pokles nápadu trestné činnosti (jak již bylo řečeno, v roce 2018 jsme
zaznamenali nejnižší nápad trestné činnosti a nejvyšší procento objasněnosti trestné činnosti
od sledovaného roku 2010). Každodenně byl kladen důraz na řešení společných problémů s
občany a státními orgány a institucemi, což se projevilo jako přínos v konečném hodnocení.
Vybudovaná recepce velmi výrazně zlepšila prostředí pro občany a lze ji považovat jako
vstupní bránu k vstřícnému jednání na OOP ČR Uničov a k naplnění hesla moderní Policie ČR,
tj. pomáhat a chránit.

17. Priority pro rok 2019
V tomto roce, v roce 2019 se OOP ČR Uničov bude opět snažit co nejvíce přiblížit
projektům „Community policing“ a „Poznej svého policistu“ s úsilím o navázání bližšího
kontaktu územně odpovědných policistů s občany, podnikatelskými subjekty a orgány státní
správy a samosprávy. Samozřejmě, že priority určené Policejním prezidiem ČR, Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje a ÚO Olomouc pro rok 2019 (problematika terorismu a
extremismu, problematika toxi a bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kyberkriminalita,
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pouliční kriminalita, daňová kriminalita, oběti trestných činů a výnosy z trestné činnosti) jsou
závazné i pro naše oddělení a plně se s nimi ztotožňujeme. Pro policisty OOP ČR Uničov však
bude prioritní každý den výkonu služby a řešení každodenních situací spojených s řádným a
bezproblémovým výkonem služby. Vedení obvodního oddělení se bude snažit působit na
policisty, aby citlivě zvažovali míru represe ve své služební činnosti, neboť v mnohých
případech je společenská škodlivost jednání na tak nízké úrovni, že se ve věci nejedná ani o
přestupek a kvalifikované vysvětlení věci může působit pozitivněji než pokuta. Naproti tomu
však policisté musí vystupovat v rámci svých pravomocí nekompromisně proti úmyslnému a
hrubému porušování zákonů. Za velmi důležitou považujeme prevenci, ale když už dojde ke
spáchání protiprávního jednání, budeme se všemožně snažit vyhledat pachatele a pomoci
poškozenému občanovi k navrácení jeho majetku. Pomoc a kvalifikovanou radu či informaci
v mezích zákona považujeme od policistů za samozřejmost. V roce 2019 se budeme snažit
zopakovat nadstandardní výsledky dosažené v roce 2018 v objasňování a vyhledávání trestné
činnosti, v eliminaci a předcházení nápadu trestné činnosti a dalších činnostech spojených
s policejní prací, tak aby se občané územního obvodu OOP ČR Uničov cítili bezpečně a mohli
se spolehnout na to, že policista je jim oporou v jakékoliv situaci a tím naplňuje svoji prioritu
„službu občanům“.

18. Slovo k občanům
Milí občané, tak jako každoročně, bych Vám opět chtěl poděkovat za pomoc, kterou jste
poskytli policistům OOP ČR Uničov a tím i svým spoluobčanům a vlastně i sami sobě, neboť
bez Vás a Vašich informací bychom nemohli zjistit tolik pachatelů a vrátit Vám odcizený
majetek. Chtěl bych Vás požádat, abyste i v roce 2019 nebyli lhostejní k hrubému
protiprávnímu jednání ostatních a i nadále nám pomáhali, i když to pro Vás mnohdy znamená
určitá úskalí a snad i potíže.
I nadále probíhá nábor k Policii ČR, kdy personální stabilizace je také jednou z priorit
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, potažmo celé Policie ČR, proto prosím
případné zájemce o práci u Policie ČR, aby kontaktovali buď vedení OOP ČR Uničov nebo
personální oddělení ÚO Olomouc.
Chtěl bych poděkovat i za Vaše děkovné dopisy, které všem policistům našeho
oddělení vždy dodají elán a chuť do další práce. Je to velmi dobrý pocit, když někdo ocení naši
dobrou práci.
Rovněž chápu, že mohou nastat případy, kdy nejste s jednáním policistů příliš spokojeni
a představujete si zcela jiný postup, kdy za vedení OOP ČR Uničov vám slibuji, že dveře mé
kanceláře a kanceláře mého zástupce Vám budou vždy otevřené. Děkuji.

npor. Bc. Leoš Rak, v.r.
vedoucí OOP ČR Uničov
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