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Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území města Ostravy za rok 2012

ÚVOD

I letos Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, zpracovala
zprávu o bezpečnostní situaci na území města Ostravy. Základem jsou statistická data,
která se snažíme komentovat tak, aby pod uvedenými čísly a grafy bylo možné si
představit jak stav na jednotlivých problematikách, tak si vytvořit alespoň rámcovou
představu o snahách, trendech, cílech a prioritách v práci Policie České republiky na
území města Ostravy. Účelem této zprávy je zejména poskytnout relevantní informace o
úrovni zjištěné trestné činnosti, počtu objasněných případů i o trendech kriminality, byť
jsme si vědomi, že ani čísla, ani komentáře nemohou postihnout citlivé vnímání
bezpečnosti samotnými obyvateli města Ostravy.

A stejně jako v předchozích letech bychom uvítali, kdyby ti, kterým je zpráva
určena, ji pečlivě přečetli a prostudovali a v případě, že jim nebudou uvedená data
srozumitelná, se na nás s důvěrou obrátili. Rádi poskytneme bližší vysvětlení. Je také
nezbytné důrazně upozornit na to, že pocit bezpečí obyvatel Ostravy je značně svázán
s funkční policií opírající se o potřebný počet zkušených a motivovaných policistů, což
je v této ekonomicky nestabilní době, velice nelehký cíl.

Dovolujeme si předem upozornit, že služební teritoria jednotlivých obvodních
oddělení policie Městského ředitelství policie Ostrava zcela přesně svou rozlohou
nekopírují území jednotlivých městských částí či obcí správního obvodu Statutárního
města Ostravy. Analogicky se to dotýká i podkladových počtů obyvatelstva. Dopad
takto užitých konstant je zejména u ve zprávě citovaného indexu kriminality.
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1. Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2012
ve srovnání s rokem 2011

V úvodu je nutno konstatovat, že bezpečnostní situace na území města Ostravy
je srovnatelná s podobně velkými městy v rámci České republiky. Charakteru velké
aglomerace odpovídá také struktura páchané trestné činnosti. Bezpečnostní situaci lze
považovat za stabilní, neboť došlo k meziročnímu poklesu zjištěné celkové
kriminality1). Stejně jako v posledních letech je možné konstatovat, že hlavní podíl
na počtu evidovaných trestných činů mají zejména trestné činy v oblasti bagatelní
majetkové kriminality. Pozitivním zjištěním je snižující se trend v problematice
kapesních krádeží, krádeží věcí z vozidel způsobených vloupáním a krádeží jízdních
kol. Tento fakt se promítl i do mírného snížení celkové majetkové kriminality. Přesto
její podíl zůstává nadále velký, a to i díky zvýšení počtu krádeží dvoustopých vozidel,
či vloupání do obchodů, škol a rodinných domů. Pozitivně lze hodnotit trvající trend
poklesu mravnostní trestné činnosti, a také pokles v oblasti trestné činnosti násilného
charakteru.
Z níže uvedených čísel vyplývá, že v roce 2012 došlo k meziročnímu poklesu
zjištěné celkové kriminality o 8,1% a naopak došlo ke zvýšení počtu objasněných
trestných činů, což je velice pozitivní ukazatel.

Celková zjištěná kriminalita
Objasněno trestných činů
Celková objasněnost3)
Stíháno osob
Způsobená hmotná škoda
Policisty zajištěné hodnoty

16.765 (-1477; -8,1%)2)
4.656 (+54; +1,2%)
27,77% (+2,54%)
4.663 (+302; +6,9%)
532,152.205 Kč (-40,784.515; -7,1%)
11,847.378 Kč (+2,225.460; +23,1%)

zdroj: Evidence trestního řízení

Policie ČR dělí statisticky kriminalitu do tří hlavních oblastí – obecná kriminalita,
hospodářská kriminalita a zbývající kriminalita. Podíl těchto oblastí na celkové
kriminalitě znázorňuje následující graf.

1

Zjištěná kriminalita – dále bude kromě slova zjištěná užíváno slova nápad ve stejném významu.
Údaje v závorkách znamenají změnu oproti roku 2011, desetinná čísla jsou zaokrouhlena na jedno
desetinné místo.
3
Objasněnost znamená podíl zjištěných a objasněných trestných činů.
2
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U hospodářské, obecné i zbývající kriminality došlo k poklesu počtu trestných činů.

V oblasti obecné kriminality došlo v roce 2012 k poklesu, kdy rozdíl oproti roku
2011 činí 1211 skutků. U majetkové kriminality jak v oblasti prostých krádeží (krádeže
věcí z automobilů, krádeže jiné na osobách, krádeže kapesní, krádeže jízdních kol…),
tak i v oblasti krádeží vloupáním (do bytů, chat, obchodů a ostatních objektů) došlo
k meziročnímu poklesu počtu trestných činů.
U tzv. zbývající kriminality je také možno vidět pokles počtu trestných činů,
především poklesem počtu trestných činů zanedbání povinné výživy i dalších.
Příčinou poklesu nápadu trestné činnosti v oblasti hospodářské kriminality byl
úbytek u neoprávněného držení platební karty a zejména u trestných činů souvisejících
s ochranou měny.
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1.1. Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly
Policie ČR Městské ředitelství policie Ostrava mělo v roce 2012 územní působnost
rozdělenu mezi deset obvodních oddělení a dvě policejní stanice tvořící nedílnou
součást svých mateřských obvodních oddělení. Největší podíl nápadu trestné činnosti
v roce 2012 náležel do příslušnosti obvodních oddělení Mariánské Hory 12,52% (oproti
roku 2011 evidujeme pokles o 221 tr. činů (-9,5%)) a Poruba 1 11,57% z celkového
počtu zjištěných trestných činů(oproti roku 2011 evidujeme pokles o 173 tr. činů (8,2%)). Následují obvodní oddělení Ostrava střed, Přívoz a dále viz. tabulka.
Následující tabulka uvádí počty trestných činů evidovaných na jednotlivých
obvodních odděleních Policie ČR MŘ Ostrava a podíl trestné činnosti spáchané v jejich
místní působnosti na celkové kriminalitě. Tabulka uvádí také počty zjištěných přestupků
v působnosti těchto oddělení.

podíl na celkové
Počet trestných činů
v roce 2012
Mariánské Hory
Poruba 1
Ostrava střed
Přívoz
Hrabůvka
Zábřeh
Slezská (PS Radvanice)
Poruba 2 (PS Velká

počet TĆ
2099
1940
1938
1897
1753
1714
1676

Vítkovice
Vratimov

1626
1532
590

CELKEM

16765

Polom)

objasněno kriminalitě
574
12,52%
481
11,57%
492
11,56%
484
11,32%
585
10,46%
474
10,22%
532
10,00%
344
514
176

objasňovanosti
PŘ bez besip
12,33%
908
10,33%
997
10,57%
1081
10,40%
1041
12,56%
1262
10,18%
897
11,43%
1092

9,70%
9,14%
3,52%

7,39%
11,04%
3,78%

1181
1185
576

4656 100,00%

100,00%

10220

V následujícím grafu je uvedeno srovnání nápadu trestných činů u jednotlivých
obvodních oddělení v letech 2011 a 2012.
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V následujících grafech je srovnání počtu trestných činů a objasněnosti
u jednotlivých obvodních oddělení v roce 2012. V dalším grafu je vidět rozložení
v rámci Městského ředitelství policie Ostrava.
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Srovnání počtu trestných činů na 10000 obyvatel (index kriminality) u jednotlivých
obvodních oddělení v roce 2012 ukazuje tabulka a graf.
ETŘ k 31. 12. 2012

počet obyvatel

Počet
TČ

Index
kriminality
(na 10000 obyvatel)

Ostrava střed
Mariánské Hory
Slezská Ostrava
Vítkovice
Poruba 1
Přívoz
Vratimov
Hrabůvka
Poruba 2
Zábřeh

3600
28000
30000
29000
44300
49000
16000
54000
50600
55000

1938
2099
1676
1532
1940
1897
590
1753
1626
1714

5383,33
749,64
558,67
528,28
437,92
387,14
368,75
324,63
321,34
311,64

Zdroj: ETŘ a ESSK Policie ČR.

Z grafu indexu kriminality je patrný extrém u OOP Ostrava střed, který je způsoben
demografickým složením v daném území. Počet obyvatel bydlících v této lokalitě je
malý, kdy se jedná o území zastavěná spoustou kulturních, zábavních a restauračních
zařízení (ulice Stodolní) a obchodů. Kriminalita je zde ovšem co do počtu zjištěných
skutků srovnatelná s ostatními obvodními odděleními v Ostravě, ale osídlení je naopak
nesrovnatelné. Z tohoto vyplývá extrémně vysoký index kriminality, který ovšem
v dané lokalitě nemá relevantní vypovídací hodnotu z hlediska obecné bezpečnosti
obyvatel.
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2. Kriminogenní faktory
Kriminogenní faktory na území města Ostravy jsou poměrně stálé a fixní. Lze je
formulovat následovně:
•

přetrvávající nízké právní vědomí obyvatelstva i nižší úroveň vzdělanosti
odpovídající dřívější struktuře těžkého průmyslu,

•

nevšímavost a lhostejnost občanů k páchání trestné činnosti nejen
na veřejnosti,

•

velký počet osob sociálně nepřizpůsobivých zdržujících se v tzv.
vyloučených lokalitách na území celého města,

•

anonymita velkých sídlišť, která znemožňuje osobní znalost mezi občany
bydlícími v dané lokalitě,

•

množství velkých obchodních středisek, nákupních center a zábavních
podniků, které se nabízejí závadovým osobám k páchání protiprávního
jednání,

•

konzumní způsob života, který mnohdy přeskupuje hodnotovou strukturu
osobnosti, což často vede k malé opatrnosti k vlastním věcem,

•

pro velkoměsta typický vysoký počet rozlehlých parkovacích ploch
hypermarketů, kde dochází ke značnému pohybu obyvatelstva, které je
většinou nevšímavé ke svému okolí a nezodpovědné k uložení a zabezpečení
svých věcí,

•

málo ovlivnitelné mechanismy vzniku ohrožení veřejného pořádku
a skupiny pachatelů ohrožující veřejný pořádek při konání nebo v souvislosti
s konáním hromadných sportovních akcí,

•

snadný a těžko kontrolovatelný odbyt odcizených věcí, zejména na různých
burzách, v zastavárnách a bazarech,

•

rostoucí nezaměstnanost a celkový dopad ekonomické krize na obyvatele
města žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Na základě zjištění získaných operativními činnostmi policistů Územního odboru
služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Ostrava lze
konstatovat, že stále významnějším kriminogenním faktorem se stává konzumace drog.
Uživatelé drog se v Ostravě na trestné činnosti loupežných přepadení podílejí 54%.
V případě, že bychom posuzovali pouze loupežná přepadení starších a nemohoucích
osob na ulici a loupeže v hernách a barech, které jsou v Ostravě největším problémem,
pak se dostáváme k 65% zastoupení osob zneužívajících drogy na této kriminalitě, a to
se jedná o spíše kvalifikovaný odhad, stejně jako u trestné činnosti vloupání do vozidel.
Zde byl podíl drogově závislých odhadnut na 75%. Navíc lze předpokládat, že
v souvislosti s prohlubující se ekonomickou i společenskou krizí se jejich podíl na
trestné činnosti bude nadále zvětšovat.
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3. Celková kriminalita
Celkovou kriminalitou se rozumí veškerá evidovaná trestná činnost na teritoriu
MŘP Ostrava. Ostrava má po OŘ Praha 4 a OŘ Praha 1 třetí největší počet zjištěných
trestných činů v ČR a zároveň druhý nejvyšší počet objasněných trestných činů po MŘP
Brno.

Jak již bylo zmíněno, celková kriminalita je dále dělena na oblast kriminality
obecné, hospodářské a kriminality zbývající. Obecná kriminalita se pak dělí do dalších
specifických skupin trestné činnosti. Vybrané oblasti kriminality a jejich podíl na
celkové kriminalitě v roce 2012 je znázorněn následujícím grafem.
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4. Obecná kriminalita
Celkem zjištěno
14.483 (-1211; -7,7%)
Z toho objasněno
3.314 (+221; +7,1%)
Objasněnost
22,88 % (+3,2 %)
314.213 tis. Kč (-42.484,- Kč)
Způsobená hmotná škoda
Podíl na celkové kriminalitě: 86,4%
Obecná kriminalita zaznamenala meziroční pokles nápadu při nárůstu objasněnosti
o 7,1%. Bylo objasněno o 221 skutků více než v roce 2011. Obecná kriminalita tvoří
86,4% podílu nápadu celkové kriminality. Dále standardně členíme obecnou
kriminalitu na kriminalitu násilnou, mravnostní, majetkovou a ostatní obecně-kriminální
činy. Jejich procentuální zastoupení v obecné kriminalitě znázorňuje následující graf.
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Mravnostní kriminalita jako celek meziročně zaznamenala sestupný pohyb, tedy
snížení o 12 skutků, což je -17,9%. Na úseku násilné kriminality došlo k poklesu
spáchaných skutků o -13,0%. Tyto druhy kriminality jsou veřejností často vnímány
velmi citlivě. Jsou považovány za vysoce společensky nebezpečné nejen kvůli
samotným následkům zanechaným na obětech. Je snahou tyto velmi intenzivně
medializovat prostřednictvím sdělovacích prostředků. Hlavním cílem je atak na vnímání
pocitu bezpečnosti občanů obecně. Sekundárně pak pohled na vnímání policie
z hlediska její úspěšnosti. Drtivý podíl trestných činů v oblasti obecné kriminality
zaujímají majetkové trestné činy. V roce 2012 především v kategorii pouliční trestné
činnosti s bagatelní trestní sazbou. Konkrétně v krádežích na osobách a krádežích

vloupáním do různých objektů.

4.1. Násilná kriminalita
Celkem zjištěno
960 (-143; -13,0%)
Z toho objasněno
618(+11; +1,8%)
Objasněnost
64,4 % (+9,3%)
Způsobená hm. šk. 3.737 tis. Kč (+1 155 tis. Kč)
Podíl na celkové kriminalitě: 5,7%
Nejvýznamnější ukazatelé nápadu násilné kriminality:
Vraždy
5 (0; 0%)
Loupeže
218 (-46; -17,4%)
Úmyslné ublížení na zdraví 354 (-23; -6,1%)
Nebezpečné vyhrožování
84 (-32; -27,6%)
Vydírání
74 (-13; -0,8%)
Násilí na veřejném činiteli – policistovi
33 (-8; -19,5%)
Neoprávněný zásah do práva domu, bytu 8 (-2; -20,0%)
17 (+6; +54,6%)
Týrání osoby žijící ve společném obydlí
Nebezpečné pronásledování
20 (+3; +17,7%)

12

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území města Ostravy za rok 2012

U této problematiky lze konstatovat, že v roce 2012 došlo k celkovému poklesu o
13,0%. Mimo zpracování věcně a místně příslušného nápadu trestné činnosti je u tohoto
typu trestné činnosti nadstandardně spolupracováno s 1. odborem obecné kriminality
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zejména při spáchání závažných
případů jako jsou vraždy či ublížení na zdraví s následkem smrti.
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V roce 2012 bylo na území města Ostravy spácháno 5 případů vražd, z tohoto
počtu se jednalo o 1 ve stadiu přípravy a 4 případy jsou dokonané. Jeden případ se
nepodařilo dosud objasnit. Do prvotního šetření je dle povahy případu zapojeno vždy co
nejvíce policistů zabývajících se odhalováním násilné trestné činnosti, zejména se jedná
o policisty z 9. oddělení obecné kriminality Územního odboru služby kriminální policie
a vyšetřování Městského ředitelství policie Ostrava. Policisté věnující se odhalování
násilné trestné činnosti se od konce měsíce srpna 2012 věnovali a věnují do současné
doby odhalování a následnému vyšetřování případů otrav a distribuce metylalkoholu.
Počet vražd v roce 2012 stagnuje ve srovnání s rokem 2011, kdy je srovnatelný
s úrovní let 2006 - 2007, jak znázorňuje graf.
U vražd spáchaných v roce 2012 nebyly zjištěny žádné znepokojivé souvislosti.
Situaci ve spojitosti s trestným činem vraždy lze tedy v Ostravě považovat za
nerizikovou pro širší veřejnost.

U trestného činu ublížení na zdraví se nápad mírně zvýšil. Bylo šetřeno 354
případů, což znamená mírný pokles. Poměr nápadu skutků vůči zjištění jejich pachatelů
čili objasněnost zaznamenala nárůst o 12,7%. Bylo objasněno 245 skutků, což činí
69,2% objasněných činů. Závažných trestných činů ublížení na zdraví s úmyslem
způsobit těžkou újmu bylo šetřeno 32 případů. Převládají napadení mezi muži, kdy
pachatel způsobí poškozenému bodné poranění nebo údery a kopy do oblasti hlavy
způsobí zranění. I u těchto případů docilují policisté MŘP Ostrava vysoké objasňovanosti. Pouze 4 skutky se nepodařilo objasnit. Na úseku ublížení na zdraví s následkem
smrti pak byly v roce 2012 vyšetřovány dva případy.
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Velice příznivý trend nápadu této trestné činnosti znázorňuje následující graf.

Na úseku loupežných přepadení rovněž došlo k meziročnímu poklesu. V roce
2012 bylo evidováno celkem 218 trestných činů a objasněnost činila 55,5%. V roce
předchozím bylo pak spácháno 264 skutků a objasněnost činila 37,1%. Meziroční
pokles tedy činil - 17,4%. Tento stav je velice pozitivní vzhledem ke skutečnosti, že
objasněnost byla o 18,4% vyšší než v roce 2011 a to i při snižujícím se trendu trestných
činů loupeže. Většina těchto případů byla spáchána na ulici v obydlené zástavbě. Další
loupežná přepadení byla páchána v objektech jako jsou peněžní ústavy, benzínové
čerpací stanice, restaurace, herny a sázkové kanceláře. V roce 2012 bylo v této kategorii
spácháno 38 případů, nejvíce poškozených bylo v restauracích a v hernách. Tyto skutky
jsou nejčastěji páchány v nočních hodinách a na osamocené ženské obsluze. Došlo
k 6 případům loupeží v peněžních ústavech. Dva případy byly objasněny, další případy
jsou dosud prověřovány. Nutno podotknout, že v souladu s trendem několika posledních
let je oznamovaných případů loupežných přepadení s majetkovou újmou na policii
daleko více, než je uváděno ve statistikách. V roce 2012 se jednalo o 30 případů, které
byly nakonec odloženy dle § 159a/1 tr. řádu, protože byl skutek smyšlen. Dalších 38
případů bylo pak překvalifikováno na jiný trestný čin. Než policie dojde k závěru, že se
skutek nestal, musí policisté zabývající se odhalováním této problematiky vynaložit
mnoho sil a prostředků k tomu, aby prokázali, že případ je vymyšlený. V hodnoceném
roce došlo k několika realizacím, jež si vyžadují zvláštního zřetele. Příkladmo objasnění
série celkem 8 případů LP v hernách, které páchala trojice pachatelů na území Hlučína,
Ostravy a Frýdku Místku. Díky kvalitě důkazů a rychlosti vyšetřování byli již koncem
roku 2012 odsouzeni.
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Vydírání
U této problematiky došlo ke snížení nápadu oproti předchozím rokům. Bylo oznámeno
74 případů. Z tohoto množství skutků byly vyšetřovány 4 případy, které byly spáchány
formou šikany. Se sexuálním motivem nebyl vyšetřován žádný případ. Byl zaznamenán
jeden případ vydírání mezi podnikateli. Tento je dosud vyšetřován.

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 trestního
zákoníku. Prakticky se jedná se o usmrcení chodce a následné ujetí po dopravní nehodě.
Za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 byl vyšetřován jeden případ sražení chodkyně
vozidlem. Tato na následky zranění podlehla v nemocnici, případ byl objasněn. Celkově
bylo evidováno 10 případů, kdy došlo ke zranění chodce a k následnému ujetí. Z toho
počtu se 3 případy podařilo objasnit přímo, 5 případů má dosud neznámého nebo
neobviněného pachatele a 2 případy jsou ještě vyšetřovány. V porovnání s rokem 2011
došlo v této kategorii trestné činnosti k nárůstu, kdy bylo vyšetřováno 5 případů. V roce
2012 se podařilo objasnit případ a zahájit trestní stíhání řidiče, který se už v roce 2008
dopustil trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1,2) trestního zákona
a trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 208 trestního zákona. I v tomto případě
řídil v Ostravě –Svinově na ulici Bílovecké své vozidlo Forman a na přechodu pro
chodce srazil muže, který svým zraněním na místě podlehl.

Požáry - v roce 2012 bylo na území Městského ředitelství policie Ostrava oznámeno na
obvodních odděleních celkem 193 událostí s charakterem požárů, načež byly buďto
zahájeny úkony trestního řízení ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu a
následně vedeno prověřování nebo bylo započato šetření dle zákona č. 200/90 Sb. o
přestupcích nebo započato šetření dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.
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Ze 193 událostí bylo 49 posouzeno jako trestný čin. Ve čtyřech případech byl skutek
odložen ve smyslu § 159a odst. 1 trestního řádu, neboť se nepodařilo prokázat zavinění
pachatele. Nejvíce bylo prověřováno přestupkových jednání a to 77. Zbývajících 63
událostí s charakterem požáru bylo na místě vyřešeno HZS nebo prošetřeno dle zákona
o policii a následně ukončeno administrativním vyřízením podnětu. U šesti věcí
doposud probíhá prověřování. Lze konstatovat, že doposud byly objasněny 4 případy,
což činí 8,2 %. V porovnání s loňským rokem 2011 lze konstatovat, že počet požárů na
území Městského ředitelství policie Ostrava je vyšší o 20 skutků požárů. Objasňování
těchto případů je velmi náročná a komplikovaná, vzhledem k tomu, že tyto případy jsou
ve většině případů beze svědků či relevantních stop, které by vedly k usvědčení
konkrétního pachatele (žháře). Prověřování pak vykazuje zvýšený podíl znaleckých
zkoumání. Dílčí analýzou jednotlivých spisových materiálů je zřejmé, že se na
uvedených událostech požáru nejčastěji podílejí děti a osoby bez trvalého bydliště bezdomovci. Toto zjištění vychází jak z modu operandi, tak samotného ohledání
ohniskových míst a zjištěných a zajištěných akcelerantů. Jednalo se převážně o požáry
plastových kontejnerů, ve sklepních kójích a automobilů. Jedním z hlavních faktorů je
dětská zvědavost, kdy tato nebývá podporována nějakým úmyslným jednáním. Dalším
faktorem je buďto zakázaná nebo neopatrná manipulace se zdrojem otevřeného ohně,
nezřídka v kombinaci s užíváním alkoholu. Nepříliš častým faktorem jsou technické
závady a to na elektroinstalaci, topných tělesech či jiných přístrojích. Pokud jsou
uváděny jako spouštěč, tak jsou často doprovázeny zanedbáváním až opomíjením
preventivních zákonných kontrol. V hodnoceném roce 2012 se též vyskytovaly i
případy požárů, které kryly jinou trestnou činnost pachatelů nebo se zřejmým úmyslem
způsobit jiné osobě ať již fyzické či právnické větší škody na majetku. K těmto
případům byly v rámci objasňování a vyšetřování využity veškeré dostupné operativní
prostředky a technika. Pro prověřování těchto velmi specifických událostí jsou u MŘP
Ostrava určeni specialisté. Tito se pravidelně zdokonalují na instrukčně metodickém
zaměstnání k požárům, výbuchům a výbuchům nástražných výbušných systémů (NVS)
v gesci Policejního prezidia ČR. Na základě tohoto IMZ bylo vypracováno stručné
stanovisko k zásadám součinnosti při práci na požářišti, které bylo zasláno na jednotlivá
pracoviště PČR.
Dále bylo vzhledem ke zvýšenému počtu událostí požárů plastových kontejnerů a
popelnic prováděno průběžné vyhodnocení, kdy na základě informací získaných
v průběhu zjišťování příčiny vzniku těchto požárů, je možno konstatovat, že se jednalo
se o požáry odpadu v plastovém koši. V koši (ohnisko vzniku požáru uvnitř) nebyl
zjištěn žádný možný technický zdroj iniciace požáru. K iniciaci tohoto požáru mohlo
dojít jen za použití zdroje otevřeného ohně. Konkrétní osobu, která zde použila zdroj
otevřeného ohně (např. žhavý nedopalek cigarety, zápalku apod.) a způsobila tak vznik
požáru, se na místě ani následným šetřením nepodařilo zjistit.
Na závěr je nutno uvést, že pokud budou realizovány a vytvářeny nové racionální dílčí
plány a postupy určené k prevenci požáru a také budou-li transparentně sdělovány určité
události prostřednictvím médií (technické závady, povinnost k obytným domům,
technickým prostředkům, dětem), může vše přispět k zamezení zvyšování nápadu dané
problematiky a tím i snížení nebezpečí ohrožení života, zdraví a škod na majetku.
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Výbuchy a provozní havárie
V roce 2012 byl vyšetřován jeden případ výbuchu ze dne 7. 4. 2012 v ostravské části
Muglinov V obývacím pokoji finského domku z dosud nezjištěných příčin došlo k
výbuchu a následnému požáru, přičemž požár zachvátil celý obývací pokoj a jen
včasným zásahem hasičů hasičského záchranného sboru nedošlo k rozšíření požáru na
celý finský domek a jeho druhou polovinu obývanou v té době dalšími nájemníky. Na
místě požáru byly nalezeny blíže neupřesněné chemikálie a propanbutanový
dvouplotýnkový vařič. Neznámý pachatel ihned po vypuknutí požáru z místa utekl.
Odborným vyjádřením HZS k příčině požáru bylo zjištěno, že požár byl způsoben
otevřeným ohněm, případně manipulací osoby s otevřeným ohněm. Mohlo se jednat o
hořící zápalku, svíčku zapalovač apod. Dle výsledků šetření mělo k zahoření dojít při
výrobě pervitinu a tohoto se dopustil dosud neznámý pachatel, muž užívající jméno
Radek.
Nelze opomenout případ ze začátku měsíce srpna 2012, kdy byl získán poznatek, že
v jednom z bytů na ul. Jugoslávské v Ostravě-Zábřehu se u osoby nachází nezjištěný
počet zbraní, munice a mimo jiné nastražené NVS, které by mělo iniciovat při vstupu do
bytu. Ihned po zjištění těchto informací bylo provedeno ze strany PČR bezpečnostní
opatření, mimo jiné byla prostřednictvím ředitele KŘ Moravskoslezského kraje
povolána na místo URNA Praha, která dne 10. 8. 2012 v 08:50 hodin podezřelého
zadržela. Následně došlo k zajištění nejbližšího okolí místa činu a přistoupeno
k evakuaci osob. Na místo se rovněž dostavili experti z pyrotechnické služby PČR, tito
prováděli prohlídku bytu a následně garáže v obci Šenov. V bytě mimo jiné bylo
zajištěno osvětlovací těleso z letecké pumy SAB 250 o hmotnosti cca 10 kg, samopal,
náboje a jiná pyrotechnická technika. Před prohlídkou bytu byla započata evakuace
osob 3 vchodů na ul. Jugoslávské č. 35,37 a 39. Celkem bylo evakuováno cca 80 osob.
Na uvedené akci se podílelo celkem 123 osob z řad PČR, hasičů a zdravotního
personálu. Vyšetřování tohoto důkazně složitého případu nebylo do současné doby
ukončeno.
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4.2. Mravnostní kriminalita
Celkem zjištěno
55 (-12; -17,9%)
Z toho objasněno
39 (-1; -2,5%)
Objasněnost
70,9% (+11,2%)
Způsobená hm. šk.
4 tis. Kč (0 Kč)
Podíl na celkové kriminalitě: 0,3%

Nejvýznamnější ukazatelé nápadu:
Znásilnění
21 (-8; -27,6%)
Pohlavní zneužívání ostatní
12 (-4; -25,0%)
Pohlavní zneužívání v závisl. 1 (+1; +100%)
Ve vývoji mravnostní kriminality došlo v roce 2012 k poklesu zjištěných skutků
oproti roku 2011 o 12 případů, což znamená pokles o 17,9%. Meziročně došlo
k poklesu objasněných mravnostních trestných činů pouze o 1 skutek což je pokles
o 2,5%. Nápad na uvedené problematice se sice snížil, ale v celkovém měřítku je stav
opětovně stabilizován. U neobjasněných skutků nejsou zjištěny takové informace, které
by značnou mírou ohrožovaly vnitřní bezpečnost na daném teritoriu (tj. sériová trestná

činnost). Je nutno podotknout, že z jedné čtvrtiny až jedné třetiny se jedná o případy
vymyšlené nebo nezakládající skutkovou podstatu trestného činu.
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Policie ČR v oblasti mravnostní kriminality prioritně sleduje především tři
kategorie trestných činů s vysokou společenskou nebezpečností, které zanechávají
výrazně negativní následky na oběti. Jedná se o znásilnění, pohlavní zneužívání
v závislosti a ostatní případy pohlavního zneužívání.

Skladba známých pachatelů problematiky znásilnění nevykazuje znaky recidivy.
Oběťmi těchto trestných činů byly v převážné většině osoby dospělé. U mladistvých se
jedná o osoby věku blízké 18 let, tudíž osoby, u kterých pachatel nevyužil vyloženě
dětské bezbrannosti.
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U pohlavního zneužívání je situace obdobná jako u trestných činů znásilnění. Co
se týče vztahu pachatel - oběť není zaznamenána žádná série a ani recidiva. Je však
zaznamenán nárůst prověřování mravnostní internetové kriminality ve vztahu k šíření a
držení dětské pornografie. Dalším problémem internetové kriminality je navazování
vztahů dospělé osoby vydávající se za vrstevníka s nezletilci. Cílem je získání fotografií
nebo videí majících charakter dětské pornografie. Tato komunikace probíhá vesměs
přes volně dostupné komunikační kanály (Skype, ICQ, chaty) popřípadě přes sociální
sítě (Facebook, Twitter, apod.), u kterých je obtížné dohledat koncové uživatele,
tj. pachatele protiprávního jednání.

4.3. Majetková kriminalita
Celkem zjištěno
12.585 (-1120; -8,2%)
Z toho objasněno
2.049 (+202; +10,9%)
Objasněnost
16,3% (+2,8%)
Způsobená hm. šk. 300.691 tis. Kč (-37.214 tis. Kč)
Podíl na celkové kriminalitě: 75,1%
Nejvýznamnější ukazatele nápadu při rozdělení majetkové kriminality na krádeže
prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkové trestné činy:
Krádeže prosté zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost
Způsobená hm. šk.
Podíl na celkové kriminalitě:

8.431 (-980; -10,4%)
1.428 (+255; +21,7%)
16,9% (+4,5%)
159.369 tis. Kč (-18.101 tis. Kč)
50,3%

Krádeže kapesní
Krádeže jiné na osobách

857 (-227; -20,9%)
1.478 (-99; -6,3%)
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Krádeže mot. voz. dvoustopých
Krádeže věcí z automobilů
Krádeže jízdních kol
Krádeže v bytech
Krádeže vloupáním zjišť.
Z toho objasněno
Objasněnost
Způsobená hm. šk.
Podíl na celkové kriminalitě:

2.896 (-200; -6,5%)
409 (-46; -10,1%)
14,1 % (-0,6%)
90.603 tis. Kč (-14.510 tis. Kč)
17,3%

Vloupání do obchodů
Vloupání do výkladních skříní
Vloupání do restaurací a hostinců
Vloupání do bytů
Vloupání do RD
Ostatní maj. tr. činnost zj.
Z toho objasněno
Objasněnost
Způsobená hm. šk.

511 (+85; +20,0%)
3.130 (-546; -14,9%)
368 (-151; -29,1%)
210 (-13; -5,8%)

302 (+25; +9,0%)
11 (-1; -8,3%)
73 (-25; -25,5%)
232 (-42; -15,3%)
164 (+18; +12,3%)

1.258 (+60; +5,0%)
212 (-7; -3,2%)
16,9% (-1,4%)
50.719 tis. Kč (-4.603 tis. Kč)

Podvod
Zpronevěra
Poškozování cizí věci

286 (+15; +5,5%)
34 (-19; -35,9%)
868 (+50; +6,1%)

V oblasti majetkové kriminality došlo v roce 2012 k meziročnímu poklesu
trestných činů o 1120, tedy o 8,2% na celkových 12.585 trestných činů. Podíl na
celkové kriminalitě je u majetkových skutků 75,1%. V roce 2011 byl podíl této
kriminality také 75,1%, ovšem celková kriminalita byla vyšší.
Nápad kriminality v této oblasti již tradičně ovlivnily především krádeže vloupáním
a krádeže věcí z automobilů, které ovšem zaznamenaly klesající trend. K významnému
poklesu došlo také u krádeží prostých. Za pozitivní lze označit, že roste počet zjištěných
pachatelů této trestné činnosti. Nejvýznamnější ukazatele nápadu majetkové kriminality
se nacházejí v úvodním přehledu této kapitoly.
Majetkovou trestnou činnost lze rozdělit na krádeže prosté, krádeže vloupáním a
na ostatní majetkovou trestnou činnost. Podíl takto rozdělených kategorií majetkové
kriminality na celkovém objemu zjištěné majetkové kriminality je znázorněn
následujícím grafem.
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Majetková kriminalita tvoří největší podíl celkové kriminality na území města Ostravy
(75,1%) a dále převážnou většinu obecné kriminality (86,9%). Na linii krádeží
vloupáním do objektů je v porovnání s rokem 2011 zaznamenán výrazný pokles nápadu
této trestné činnosti, a to zejména u vloupání do ostatních objektů (pokles
o 171 skutků), než které jsou sledovány - tj. kiosků, obchodů a restaurací. Nápad se
zvýšil u vloupání do obchodů, do škol a do rodinných domů a naopak se snížil u
vloupání do bytů a do restaurací a hostinců. U krádeží vloupáním do kiosků se oproti
roku 2011 počet snížil.
Snížil se i nápad na úseku vloupání do chat a chalup, který je ale v celkovém počtu
majetkové trestné činnosti zanedbatelný. Ostrava není typickou chatařskou či
chalupářskou oblastí. Co se týče pachatelů této trestné činnosti a jejich skladby, dochází
zde k recidivě, a to v 85,4% z celkového počtu zjištěných pachatelů, zejména u sériové
trestné činnosti.
Ve vztahu k majetkové kriminalitě je třeba poukázat na skutečnost, že naopak
k nemalému nárůstu z celkové kriminality došlo na úseku poškozování cizí věci a to
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o 6,1%. Společně s krádeží na osobách, loupežích, krádežích kapesních se jedná o druh
tzv. „pouliční kriminality“. Tato svými důsledky, obsahem a způsobem provedení
nejvíce tíží obyvatele města Ostravy. Je páchána v různou denní dobu na velmi i méně
frekventovaných místech.
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4.3.1. Prosté krádeže

V oblasti majetkové trestné činnosti se v uplynulých letech projevoval negativní
trend nárůstu trestné činnosti, a to zejména v kategorii prostých krádeží. Tento neblahý
vývoj se v roce 2010 podařilo zvrátit u kapesních krádeží a v roce 2011 dosáhla policie
úspěchu v podobě dalšího snížení nápadu této trestné činnosti na méně než 3 kapesní
krádeže denně a dokonce v roce 2012 se opět tato trestná činnost snížila, kdy se

dostáváme přibližně ke 2 kapesním krádežím denně – možný vliv projektu „Bezpečnější
Ostrava“.
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Bohužel stále přetrvává lehkovážné jednání ze strany poškozených osob, často
hraničící až s lhostejností ke svému či svěřenému majetku, a to přes neustálé
preventivní působení ze strany Policie ČR na občany. Účinnost policejních opatření
k zamezení této trestné činnosti je i díky tomuto faktoru malá. Kapesní krádeže
evidujeme jak v nákupních centrech, tak i v prostředcích městské hromadné dopravy
osob a také na místech, kde je shromážděno více lidí a vznikají tedy vhodné podmínky
pro krádež, jako je tomu například v restauracích a barech ulice Stodolní. Jedinou
cestou, jak tuto trestnou činnost alespoň regulovat, je soustavná cílená preventivní
činnost, přičemž význam má jistě také přítomnost policistů a strážníků Městské policie
Ostrava na kritických místech v rizikových časech dle prováděných operativních analýz.
Problematika krádeží na seniorech a osobách se ztíženou možností obrany pachatele tvoří velmi dobře organizované skupiny, vesměs olašských Romů, kdy se
však jedná o operativní informaci. Jsou zaznamenávány případy i jiných legend (např.
odečet elektřiny, plynu nebo vody, různé podomní prodeje zboží, vyúčtování záloh na
poskytnuté služby). Dokazování této trestné činnosti je složité.
U krádeží vloupáním do motorových vozidel a krádeží věcí z vozidel se nápad
trestné činnosti oproti předchozímu roku 2011 opět snížil a to o 14,9%.. Objasněnost, se
naopak mírně zvýšila ze 4,4% na 4,7%. Oproti předchozímu roku bylo také zadrženo a
stíháno 126 pachatelů, což je o 14 více než v roce 2011.

Denně je na území MŘP Ostrava napadeno v průměru 8,7 vozidel a v obecné
rovině lze konstatovat, že tento druh majetkové kriminality tvoří v rámci MŘP Ostrava
zhruba jednu třetinu veškerého denního nápadu trestné činnosti. I přes skutečnost, že u
této problematiky došlo k opětovnému snížení nápadu, tyto krádeže stále tvoří značné
bezpečnostní riziko pro obyvatele města Ostravy.
Na páchání citované trestné činnosti se, jako v roce 2011 a letech předchozích,
podílejí především pachatelé recidivisté, kteří představují cca 79,4% všech zadržených
pachatelů. Odhadujeme, že více než 70% z nich tvoří drogově závislé osoby, které
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tento druh krádeží vyhledávají pro snadnost jejich provedení, komplikované dokazování
a nízké trestní postihy.
V oblasti krádeží motorových vozidel dvoustopých došlo v Ostravě v roce 2012
k meziročnímu nárůstu počtu případů, a to o 20,0% (tedy 85 skutků), zvýšila se i
objasněnost. Nárůst případů je mimo jiné způsoben současnou celosvětovou krizí.
Pozitivní je v předmětné oblasti skutečnost, že na území města Ostravy nedochází
k organizovanému zcizování osobních motorových vozidel.

Ze strany pachatelů jsou v oblibě nadále vozidla české výroby (Škoda
FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, SUPERB nebo FABIA). U zahraničních značek se
jedná o vozidla starší, zejména vozidla koncernu VW. U vozidel staršího data výroby
tzv. „vraků“ se jedná o krádeže s cílem získat majetkový prospěch z jejich prodeje jako
druhotné suroviny ve sběrnách. Luxusnější a dražší auta jsou zcizována na objednávku.
V tomto roce byl zaznamenán výrazný nárůst pachatelů z okolních okresů, kdy i
vozidla končila v nelegálních dílnách mimo Ostravu, zejména na území okresu Karviná.
Dokazování této tr. činnosti je velmi obtížné. Pro pracovníky SKPV se jeví jako stěžejní
řádné prošetření na místě činu, zejména však případného nálezu s cílem zajištění stop a
informací k pachatelům, protože ne pokaždé se podaří dotáhnout čin pachatele do
konce, tedy rozebrání vozidla na ND a jejich prodej. Dalším problémem je snižování
stavu policistů, který se odráží i u VS a tím oslabování hlídkové činnosti, kdy
každodenní činnost byla zdrojem informací a poznatků k této tr. činnosti, zejména
kontroly osob nebo kontroly při průjezdu zájmových vozidel. Vzhledem k možnosti si
jednoduššího opatření nástrojů a pomůcek k zcizování vozidel prostřednictvím internetu
(získávání návodu a přístrojů k odcizení vozidel pomocí notebooku se speciálním
programem) se uvedené činnosti dopouští širší skupina osob, zejména pak z řad
závislých na užívání OPL a v neposlední řadě lehčí prodej náhradních dílů z vozidel
prostřednictvím internetu a likvidace vozidel za účelem jejich prodeje do sběrny
druhotných surovin.

27

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území města Ostravy za rok 2012

Vzhledem k vývoji ekonomické situace, lze v této oblasti očekávat v budoucnu
rostoucí trend a policie tuto trestnou činnost identifikuje jako jedno z bezpečnostních
rizik na území města Ostravy. Z operativních zdrojů je známa skutečnost, že více než 60
% pachatelů této trestné činnosti tvoří osoby závislé na OPL, které potřebují denně větší
finanční obnos na nákup drog. Ačkoli jsou na pachatele recidivisty v hojné míře
podávány návrhy na vzetí do vazby, vazebně eliminován nakonec bývá pouze zlomek
pachatelů. Znalost pachatelů taktik Policie, jejich konspirativní chování (např.
několikrát za den mění svůj oděv, typ vozidla apod.) chybějící důkazy, zajištěné stopy
v omezeném množství, nenasazení kriminalistického technika či psovoda, nezajištění
svědci či také nevhodně umístěné kamerové systémy bezpečnostních agentur
k objasňování skutků rozhodně nepomáhají. Nelze nezmínit lehkovážné jednání ze
strany poškozených, často skutečně hraničící až s lhostejností ke svému či svěřenému
majetku (např. firemní věci a předměty, viditelně položené na sedadlech vozidel,
nezajištěná vozidla, pootevřená okna apod.), a to vše i přes všemožné preventivní
působení ze strany Policie ČR (v rámci jejích současných možností) na občany.
Co se týče způsobů provedení vloupání do vozidel, nadále převládá rozbití
skleněné výplně některé z částí vozidel, ale i vypáčení zámku dveří. Předmětem zájmu
pachatelů krádeží vloupáním do vozidel zůstávají především věci, které se dají obratem
zpeněžit - tj. zejména autorádia, navigace a hodnotné kompletní integrované
radionavigační systémy, notebooky, tzv. „chytré mobilní telefony“, tablety, digitální
fotoaparáty, volně odložené tašky a kabelky s peněženkami, osobními doklady,
platebními kartami a finančním obnosem.
Jako nejvhodnější cesta k potlačení nápadu této trestné činnosti se v současné
době jeví pravidelné cílené policejní akce na konkrétně vytipované zájmové osoby, se
zaměřením na pokrytí jedné nebo dvou vybraných a aktuálně nejvíce zatížených lokalit,
které mohou být s ohledem na nasazení policistů vyčleněných na danou problematiku,
v součinnosti s policisty Vnější služby účinné a efektivní, jelikož umožní značné pokrytí
střežené lokality.
S ohledem na současnou ekonomickou situaci v České republice, ruku v ruce
s největším problémem Moravskoslezského kraje - vysokou nezaměstnaností a
minimálními pracovními příležitostmi nelze v budoucnu očekávat výrazné zlepšení na
tomto úseku majetkové kriminality bez jejího důsledného potlačování a prevence,
zejména ze strany Policie ČR a Městské Policie.
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4.3.2.

Krádeže vloupáním

Za nejvýznamnější ukazatele kategorie krádeže vloupáním jsou považovány
případy vloupání do bytů a rodinných domků, které jsou občany velmi citlivě vnímány.
Obydlí (byty a rodinné domky) jsou nejpostiženějším specifickým objektem vloupání.
Strukturu krádeží vloupáním a podíl jednotlivých druhů napadených objektů znázorňuje
graf. Ostatními objekty (podíl 67,9%) se rozumí zejména sklepy, sklady, kanceláře,
šatny, zahradní chatky, altánky a podobné, jinak nespecifikované objekty.

V roce 2012 došlo k poklesu vloupání do ostatních objektů, restaurací a hostinců,
chat a bytů. Opačná situace je v případech vloupání do obchodů, kde došlo k výraznému
nárůstu oproti roku 2011 o 9,0%, a u krádeží vloupáním do rodinných domů je
evidentní nárůst o 18 případů což znamená meziroční nárůst o 12,3%.
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Obecně řečeno, vzhledem ke zhoršující se ekonomické a sociální situaci v regionu
se dá očekávat nárůst těchto trestných činů. Policií jsou proto připravována některá
preventivní opatření ve vztahu k vytipovaným provozovnám.

4.3.3.

Ostatní majetková trestná činnost

V roce 2012 bylo spácháno celkem 1.258 ostatních majetkových trestných činů,
z nichž 212 bylo objasněno. Objasněnost v této oblasti činí 16,9%. Nejvýznamnější
ukazatele nápadu předmětné oblasti byly uvedeny v přehledu kapitoly o majetkové
trestné činnosti. Největší nárůst ve zmíněné kategorii byl zaznamenán u trestného činu
poškozování cizí věci, kde se objevily především případy poškození zaparkovaných
osobních vozidel.
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4.4. Ostatní obecná kriminalita
Celkem zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost
Způsobná hm. šk.

883 (+64; +7,8%)
608 (+9; +1,5%)
68,9 % (-4,3%)
9.781 tis. Kč (-6.428 tis. Kč)

Nejvýznamnější ukazatele nápadu:
Výtržnictví
Sprejerství
Ohrožování mr. vých. ml.
Nedov. výr. a drž. psych. látek a jedů
Šíření toxikomanie
Maření výkonu úřed. roz.
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54 (-5; -8,5%)
200 (-18; -8,3%)
55 (+13; +31,0%)
54 (-9; -14,3%)
2 (0; 0,0%)
389 (+46; 13,4%)
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V oblasti ostatní obecné kriminality došlo k meziročnímu nárůstu nápadu
kriminality o 7,8%, tedy o 64 případů. Samostatnou kapitolou pak jsou případy
sprejerství, kde v roce 2012 došlo k poklesu evidovaných případů, a to o 18 skutků, což
činí pokles o 8,3%. K nárůstu případů došlo u trestných činů ohrožování mravní
výchovy mládeže o 13 skutků, tedy o 31,0% a k výraznému nárůstu došlo u tr. činu
nedovolené překročení státní hranice a to o 22 případů což je 314,3%.
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Maření výkonu úředního rozhodnutí zaznamenalo nárůst o 13,4%, což je 46 skutků.

Trestné činy související s toxikomaniemi souhrnně označujeme jako „toxi“.
Nejvýznamnější podíl v oblasti těchto trestných činů má nedovolená výroba a držení
psychotropních látek a jedů, což lze souhrnně označit jako nealkoholovou toxikomanii,
do které dále patří i šíření toxikomanie. U trestného činu nedovolené výroby a držení
psychotropních látek a jedů došlo k poklesu o 6 skutků (z 50 na 44 případů), tedy o
12,0%. Zde je nutno podotknout, že odhalování této trestné činnosti je vzhledem k její
vysoké latenci přímo úměrné počtu policistů (specialistů) věnujících se prověřování
zmíněné trestné činnosti. Následující graf ukazuje vývoj skupiny trestných činů
souvisejících s toxikomanií.
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Drogová scéna v Ostravě se oproti roku 2011 v podstatě nezměnila a je
charakterizována zejména výrobou a prodejem pervitinu, marihuany, heroinu a extáze.
Prodej a výroba pervitinu je doménou občanů ČR, ale také občanů Vietnamu. Heroin je
v současné době specifikem romské komunity a rovněž občanů Vietnamu. Přetrvává i
nárůst podílu žen na této trestné činnosti v souvislosti s výrobou a prodejem drog.
Každý rok se obměňuje síť výrobců a distributorů, a to zejména pervitinu. Část výrobců
a distributorů se vrací z výkonu trestu odnětí svobody a po návratu páchají tuto trestnou
činnost daleko rafinovaněji a konspirativněji. Místa výroby pervitinu se přesouvají
mimo Ostravu. Pachatelé tuto „komplikaci“ řeší nákupem v zahraničí (Polsko,
Slovensko).
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4.5. Hospodářská kriminalita
Celkem zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost
Způsobená hm. šk.

1.080 (-136; -11,2%)
330 (-4; -1,2%)
30,6% (+3,1%)
440.238 tis. Kč (+10.478 tis. Kč)

Nejvýznamnější ukazatele nápadu:
Podvod
Neoprávněné držení platebního prostředku
Úvěrový podvod

132 (-5; -3,7%)
521 (-34; -6,1%)
113 (+2; +1,8%)

Předcházející rok 2012 v porovnání s rokem minulým, v třísettisícovém městě,
s minulostí ocelového srdce republiky, můžeme z hlediska kriminogenních faktorů
považovat za poměrně stálý a neměnný. Dá se říci, že je prakticky nastavený na desítky
let dopředu. Jde tedy o stav znepokojující.

Tuto stálou situaci v roce 2012 jednoznačně potvrdila i tzv. metanolová aféra, která
zasáhla celé spektrum obyvatelstva Moravskoslezského kraje, tedy i samotné město
Ostravu. Obyvatelstvo dislokované v obrovské průmyslové aglomeraci, postižené jeho
útlumem, dalo přednost ekonomické situaci před zdravotním rizikem.
Ačkoliv odhalování a vyšetřování této problematiky bylo v gesci oddělení násilné
kriminality, zdejší oddělení hospodářské kriminality se výrazným přičiněním podílelo
na zpracování 15 trestných činů.
Tak, jako v tomto celorepublikově medializovaném případě, tak i celá hospodářská
trestná činnost stále více a častěji vykazuje rysy organizované trestné činnosti.
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Nadále má na společnost dopad celosvětové krize. Ta má z velké části v regionu
vliv na zvýšení nápadu trestné činnosti. Jednak v problematice daňového charakteru u
právnických osob a pojistných trestných činů u fyzických osob. Tato skutečnost mimo
jiné podmiňuje nárůst nápadu trestné činnosti zneužitím pravomoci úřední osoby
exekutory.
V oblasti korupce ve sledovaném období evidujeme případy jak ve státní správě,
tak i v místní samosprávě. Oddělení hospodářské kriminality evidovalo 15 skutků.
Počet hospodářských trestných činů se oproti roku 2011 snížil o 136 skutků.
Objasněnost této kriminality je pak o více jak tři procenta vyšší. Musíme ovšem
konstatovat, že hospodářská kriminalita je stále složitější a pachatelé stále nápaditější.
Personální obsazení policisty, kteří se zabývají odhalováním a vyšetřováním
hospodářských trestných činů je stabilní, stále však mírně poddimenzované. Tato
skutečnost se odráží ve vyšší zatíženosti policistů oproti minulým letům.
Mimo shora uvedenou metanolovou aféru je stav vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku na území města Ostravy po linii hospodářské trestné činnosti stabilizovaný,
vzhledem k výše uvedenému, lze předpokládat jisté bezpečnostní riziko u pojistných
podvodů u fyzických osob. Stejně tak dotačních podvodů u osob právnických.
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4.6. Zbývající kriminalita
Celkem zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost
Způsobená hm. šk.

1.202 (-129; -9,7%)
1.012 (-162; -13,8%))
84,2 % (-4,0%)
26.167 tis. Kč (-10.409 tis. Kč)

Nejvýznamnější ukazatele nápadu:
Dopravní nehody silniční nedbal.
Ohrožení pod vl. náv. látky, opilství
Zanedbání povinné výživy
Šíření poplašné zprávy
Ostatní trestná činnost

345 (+24; +7,5%)
215 (-2; -0,9%)
493 (-119; -19,4%)
9 (-2; -18,2%)
115 (-26; -18,4%)

U této kriminality došlo k poklesu o 129 případů (-9,7%) především zde evidujeme
pokles trestných činů zanedbání povinné výživy (o 119 případů, což je - 19,4%),
ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství a ostatní zbývající trestné činnosti. Nárůst
naopak sledujeme u nedbalostních dopravních nehod (o 24 případů, což je 7,5%).

Zbývající kriminalita zahrnuje také trestné činy, které hrubě narušují občanské
soužití a které jsou podrobně sledovány policií, veřejností a sdělovacími prostředky.
Jedná se o tzv. extremistické trestné činy (extremismus), mezi které patří hanobení
národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob
nebo k omezování jejich práv a svobod, podpora a propagace hnutí směřujících
k potlačení práv a svobod člověka.
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U této problematiky došlo k výraznému meziročnímu poklesu. Hanobení národa
přesvědčení a rasy 1 (0; 0,0%), objasněno 0 (0,0%), podpora a propagace hnutí
směřujících… 1 (0; 0,0%), objasněno 0 (0,0%).

5. Průběh přípravného řízení
Zkrácené přípravné řízení - ukazatele:
Počet činů
1.932
V roce 2012 bylo v průběhu přípravných řízení objasněno celkem 5.352 trestných
činů.
•

ve standardním přípravném řízení 3.420 trestných činů,

•

formou zkráceného přípravného řízení 1.932 trestných činů.

V roce 2012 došlo k nárůstu počtu přípravných řízení o 231, což je meziroční nárůst
o 4,5%. Zkrácených přípravných řízení bylo o 659 řízení více, což je meziroční nárůst o
51,8%. Standartních přípravných řízení bylo naopak o 428 méně, což je pokles o 11,1%.
Z tohoto vyplívá, že se Policie ČR v Ostravě dlouhodobě snaží o zvyšování kvality
průběhu přípravného řízení. Především v co největší míře zkracuje délku přípravného
řízení při zachování žádoucí kvality zpracování případu. Jedním z prostředků ke
zkrácení doby přípravného řízení je právě využívaní zkráceného přípravného řízení
podle § 179a zákona číslo 141/1961 Sb. za splnění zákonných podmínek.
Na poli páchané bagatelní trestné činnosti je zkrácené přípravné řízení efektivní
metodou. Po spáchané trestné činnosti následuje rychlý trest.

6. Veřejný pořádek
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V oblasti veřejného pořádku se zdejší útvar, zejména pracovníky zařazenými na úseku
extremismu a diváckého násilí, spolupodílí na zajištění hladkého a klidného průběhu
všech veřejných produkcí, ať již je to z oblasti sportovní, politické nebo kulturní.
Úkolem specialistů na této problematice je získávání informací o charakteru a
účastnících veřejné produkce a dále předcházení, dokumentovaní a případně následná
realizace protiprávního jednání, kterého se dopustili účastníci veřejné produkce.
Ostrava má nadále jedny z nejradikálnějších fanoušků fotbalu, kdy se jedná o
příznivce FC Baník Ostrava. Každé fotbalové utkání fotbalového klubu FC Baník
Ostrava je bráno jako rizikové. Je jedno, zda-li se utkání odehrává na území města
Ostravy nebo mimo dané teritorium. Tento problém zaměstnává nejvíce pracovníky
zdejšího OOK. Za sledované období roku 2012 se spolupodíleli na všech
bezpečnostních opatření k rámci konání zápasů 1. fotbalové ligy na území města
Ostravy, což bylo 13 utkání, dále na 1 utkání přípravného charakteru nebo jiné soutěže
organizované FAČR (Fotbalová asociace České republiky), dále 13 výjezdu mimo dané
teritorium.
Nejrozsáhlejší bezpečnostní opatření v rámci oblasti veřejného pořádku bylo
realizováno pracovníky 10. OOK ÚO SKPV MŘP Ostrava během konání fotbalového
EURO 2012, které se pořádalo na území Polska a Ukrajiny v měsíci červnu 2012, a to
jak na území ČR, tak i na území Polska.
Taktéž je ze strany pracovníků ÚO SKPV MŘP Ostrava věnována pozornost
hokejovým utkáním klubu HC Vítkovice, které společně s příslušníky VS zajišťují
pracovníci 6. OOK Ostrava-Vítkovice, celkem ve 29 akcích hokejové extraligy a zápasů
play off.
Kromě sportovních akcí se specialisté mimo jiné spolupodíleli na zajištění
celkem 11 akcí, kde byly zaznamenány aktivity příznivců PEX.
Specialisté na úseku extremismu a diváckého násilí jsou součástí pracovní
skupiny Extrém při 2. OOK SKPV KŘP MSK a plní úkoly i mimo dané teritorium.
V hodnoceném období neprovedli specialisté žádný zákrok pod jednotným
velením proti shromáždění. Samozřejmě, že v rámci plnění úkolů při konání veřejných
produkcí se spolupodílejí na nastolení VP a klidu, zajištění pachatelů protiprávního
jednání a jejich realizaci.
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6.1. Přestupky
Celkem zjištěno
Meziroční pokles

23.173 (-3724)
-13,9%.

Nejvýznamnější ukazatele nápadu přestupků:
Přestupky
•
•
•

v dopravě
proti veřejnému pořádku
proti majetku

12.953 (-1.584; -10,9%)
2.864 (-622; -17,8%)
7.063 (-1.275; -15,3%)

V roce 2012, jak je vidět, došlo k meziročnímu poklesu zjištěných přestupků o
13,9%. Skladba přestupků proti majetku, proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
je znázorněna následujícím grafem.
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Dlouhodobým nešvarem je požívání alkoholických nápojů před jízdou, popř.
v průběhu jízdy motorovými vozidly, se kterým se na teritoriu města setkáváme.
Bohužel bojovat s ním je stále složitější ve vztahu k nízkému počtu příslušníků,
zejména ve 3 a 4 tarifních třídách. Jednotlivá obvodní oddělení s velkými obtížemi
zajišťují zejména výjezdovou činnost na tísňová volání popř. k narušeným objektům
napojených na PCO. Z tohoto důvodu již prakticky nevykonávají klasickou hlídkovou
službu, která je pro běžný výkon potřebná jak v oblasti prevence, tak především represe
(předcházení protiprávním jednáním, zadržování pachatelů trestné činnosti, zjišťování
přestupků atd.).
V současné době dokážeme díky materiálnímu a technickému vybavení odhalit
užívání jiných návykových látek než alkohol během řízení motorových vozidel
(zejména marihuana, MDMA, pervitin atd.). Z výše uvedených důvodů budeme i nadále
pokračovat zejména v policejních akcích, které jsou zaměřeny také na pátrání po
hledaných osobách, vozidlech a věcech.
Pokračujícím a stále přetrvávajícím trendem se odvíjí majetkové přestupky,
spočívající v drobných krádežích, zejména ve velkých nákupních centrech typu Shoping
park, Futurum, Tesco, Nová Karolina apod. Zde rovněž nezaznamenáváme výraznější
pokles či nárůst zjištěných pachatelů přestupků ve srovnání s rokem 2011.
Na druhou stranu dlužno říci, že zde existuje množství přestupků, které řeší ve své
kompetenci, popř. oznamují k projednání příslušnému správnímu orgánu i strážníci
Městské policie Ostrava. Jedná se o přestupky, kde je zjištěna podezřelá osoba, tedy
přestupky, které nevyžadují získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením
přestupků.
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7. Situace v dopravě
Situace na silnicích města Ostravy je poměrně stabilizovaná. Také v roce 2012
došlo k mírnému nárůstu dopravních nehod na 2.652. Při těchto nehodách zahynulo 18
osob, 48 bylo těžce a 597 lehce zraněno. Škoda na vozidlech dosáhla částky
135.748.200,- Kč. Nejvíce nehod se odehrálo na místních komunikacích, nejméně na
dálnici. Situace je neměnná i u ostatních sledovaných ukazatelů, jako rychlost jízdy,
svícení, používání zádržných systémů včetně dětských autosedaček. Stále však
narážíme na problém v malé možnosti potrestat viníky za některé přestupky. Současná
legislativa dává šanci chybujícím řidičům se trestům poměrně snadno vyhnout.
Policisté zajišťují bezpečnější silnice různými činnostmi:
•dopravně bezpečnostními opatřeními v blízkosti škol a tras nezletilých chodců,
spoluprací a součinností s obecní policií,
•zaměřením na kolizní a problematická místa s vysokou intenzitou provozu
vozidel, motocyklistů, cyklistů a chodců,
•maximálním využíváním technických prostředků určených k dohledu
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,
•bezpečnostní inspekce u dopravních nehod se závažnými následky,
•vydává stanoviska k projektovým dokumentacím, jak nových komunikací, tak
rekonstrukcím stávající silniční sítě,
•vydává závazná stanoviska pro účely zvláštního užívání pozemních
komunikací,
•projednává přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a písemně
se vyjadřuje, také k místní úpravě provozu,
•zasílá podněty k odstranění rizikových míst, komunikačních závad v místní a
přechodné úpravě provozu, závad ve sjízdnosti komunikací.

Zvýšený dohled je stále věnován komunikacím se zvýšenou zátěží, jako je
silnice I/11 ul. Rudná, ul. Opavská od Hrabyně po Ostravu-Porubu, včetně
Josefovického kopce, silnice I/58 ul. Plzeňská od Krmelína po Ostravu-Dubinu, kde při
neohleduplnosti a porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích účastníky
silničního provozu vzniká riziko závažných dopravních nehod s tragickými následky.
V období roku 2012 se policisté Dopravního inspektorátu Ostrava rovněž věnovali
zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na objízdných trasách při rekonstrukci
Svinovských mostů. Při 105 dopravně bezpečnostních akcí se dopravní policisté
zaměřili jednak na klasické přestupky v dopravě, jako alkohol, rychlost nebo přednost v
jízdě, ale také akce tematicky zaměřené na autoškoly, dopravní podnik, sociální
předpisy v silniční dopravě, přepravu ADR a řidiče TAXI.
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Stav na úseku bezpečnosti silničního provozu (BESIP) odpovídá stavu komunikací,
hustotě dopravy a schopnostem řidičů.
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8. Pachatelé a oběti trestné činnosti
8.1. Pachatelé
Celkem
Recidivisté - počet
Podíl recidivistů
Děti
Nezletilí do 14 let
Mladiství 15–17 let

4.663 (+302; +6,9%)
2.961 (+263; +9,7%)
63,5% (+1,6%)
65 (-6; -8,5%)
220 (-4; -1,8%)

Struktura pachatelů trestné činnosti na území města Ostravy je poměrně ustálená,
stejně tak jako struktura jimi páchané trestné činnosti. Pro téměř všechny skupiny
pachatelů je charakteristické, že ve skoro 100% případů se jedná o osoby, které nejsou
dlouhodobě zaměstnány ani nejsou vedeny jako uchazeči o zaměstnání, popř. pouze
pobírají dávky v hmotné nouzi. Z operativních zdrojů je známo, že zhruba 2/3 pachatelů
trestné činnosti obecně tvoří osoby závislé na omamných a psychotropních látkách a
právě trestnou činností si tyto osoby obstarávají finanční prostředky na nákup drog.
Důležitým faktorem je skutečnost, že mnohé ze zájmových osob, které pravidelně
páchaly trestnou činnost, zejména násilného a majetkového charakteru, a byly za toto
své jednání v průběhu let 2011 a 2012 realizovány a eliminovány vazebně či výkonem
trestu odnětí svobody, byly navíc eliminovány tzv. „z ulice“ na dostatečně dlouhou
dobu, přesahující až do roku 2013. Mluvíme zde o zkušených recidivistech, kteří, pokud
by se dostali na svobodu se svými spolupachateli již v roce 2012, velmi pravděpodobně
by měli v rámci teritoria města Ostravy (zejména na území OOP Mar. Hory) na svědomí
mnoho dalších trestných činů, což by se viditelně projevilo na statistických údajích
v roce 2012. Nicméně i přesto zůstávají další zkušení recidivisté a také mnoho dalších
osob, které do stadia recidivy nově spadají, a tito nejsou stíháni vazebně, tedy i po jejich
obvinění pokračují v trestné činnosti až do dalšího zadržení.
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8.1.1. Recidivisté
Podíl recidivy na celkové kriminalitě za rok 2012 činí 63,5%, kdy oproti roku 2011
(61,9%), jde o pokles o 1,6%.
Recidivisté se dopouštějí zejména:
•
•
•

majetkových trestných činů – 1.448 případů, zejména prostých krádeží –
1023 případů, krádeží vloupáním – 286 případů,
násilných trestných činů – 397 případů, zejména úmyslné ublížení
na zdraví – 173 případů a loupeže - 83 případů, nebezpečné vyhrožování –
43 případů a vraždy - 3 z celkových 5 případů,
v oblasti zbývající kriminality – spáchali podstatných 352 činů zanedbání
povinné výživy.

Podíl recidivistů na páchané trestné činnosti je dlouhodobě velmi vysoký, proto
v Ostravě probíhají specializované pátrací akce právě se zaměřením na recidivisty, kteří
nenastupují do výkonu trestu.
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8.1.2. Děti (mládež)
Počet nezletilých pachatelů poklesl o 8,5% a u mladistvých poklesl o 1,8%.

8.1.2.1. Nezletilí do 15 let
Podíl trestné činnosti osob mladších 15 let na objasněné kriminalitě v roce 20123
činil 65 skutků (tj. 1,4%) a oproti roku 2011 (71 skutků, tj. 1,6%) se snížil o 0,2%.
Nezletilí se dopouštějí zejména:
•
•

majetkových trestných činů – 23 případů, z toho 11 případů prostých
krádeží a 7 případů krádeží vloupáním, v 5 případech se jednalo o
poškozování cizí věci,
násilných trestných činů – 21 případů, z toho 12 případů loupeží
a 8 případů úmyslného ublížení na zdraví, v 1 případě se jednalo o vydírání.

8.1.2.2. Mladiství od 15-17 let
Podíl trestné činnosti osob mladistvých na objasněné kriminalitě v roce 2012 činil
220 skutků (tj. 4,7%) a oproti roku 2011 (224 skutků, tj. 5,1%) se snížil o 0,4%.
Struktura trestné činnosti páchané mladistvými je velmi podobná struktuře činů
páchaných nezletilými:
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•
•
•

majetkových trestných činů – 136 případů, 42 případů vloupání a 84 případů
krádeží prostých, v 9 případech se jednalo o poškozování cizí věci,
52 případů násilných činů, z toho 26 případů loupeží a 23 případů
úmyslného ublížení na zdraví, v 1 případě šlo o porušování domovní
svobody, ve 2 případech se jednalo o nebezpečné vyhrožování
a poměrně vyšším zastoupením jiných kategorií trestné činnosti, např.
ostatní kriminální činy - 11 případů sprejerství a 10 případů maření výkonu
úř. rozhodnutí. Za mravnostní kriminalitu stíháni 3 mladiství za pohlavní
zneužívání. Za hospodářskou kriminalitu byl stíhán 1 mladistvý za
neoprávněné držení platebního prostředku.

8.1.3. Cizinci
Cizinci spáchali v roce 2012 v rámci města Ostravy celkem 183 trestných činů
(tj. 3,9% z celkového nápadu) a oproti roku 2011 (141 trestných činů, tj. 3,23%).

Jimi spáchané činy jsou poměrně nevýrazně rozloženy do spektra kategorií
celkové trestné činnosti viz. graf níže.
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8.2. Oběti trestné činnosti
Z hlediska obětí trestné činnosti je situace dlouhodobě neměnná bez významnějších
výkyvů, přičemž lze konstatovat, že každá kategorie trestné činnosti má poměrně
konstantní „vlastní spektrum obětí“ a „kritéria jejich výběru“. Například:
•

u kapesních krádeží lze konstatovat, že oběti nejsou vybírány
podle biologických ukazatelů - obětí se stane ten, kdo dá pachateli
příležitost ke krádeži, zpravidla ten, kdo je nepozorný ke svým věcem,

•

naopak u obětí loupežných přepadení se v podstatné části případů obětí
stávají osoby se sníženou možností a schopností ubránit se (ženy, přestárlé
osoby, děti, podnapilí).

Městské ředitelství policie Ostrava se snaží informovat občany dostupnými
prostředky o příčinách a důsledcích často páchaných trestných činů tak, aby bylo
minimalizováno riziko „oběti z neinformovanosti“. Např. projekty „Společně proti
kriminalitě“ nebo „Bezpečnější Ostrava“. Veřejnost je informována prostřednictvím
tiskových konferencí, diskusí v kabelové televizi FABEX, článků v novinách, zejména
v místních periodicích. Vše s cílem „naučit“ občana nestát se zbytečně obětí trestného
činu.
Rovněž v roce 2012 pokračovala úspěšná mediální kampaň boje s domácím
násilím, „Místo činu? Domov!!!, kdy byla provedena zcela nová vizualizace projektu.
Dne 17. 9. proběhla celodenní konference pro odbornou i laickou veřejnost se spoustou
odborných přednášek.
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Významnou pomocí obětem trestného činu je práce policejních specialistů v oblasti
posttraumatické péče. Tato služba je poskytovaná bezplatně vytipovaným obětem
trestné činnosti, zejména násilného charakteru.

Oběťmi trestných činů násilného charakteru byly tak jako v předchozích letech
zpravidla všechny věkové skupiny. Obecně lze konstatovat, že zatímco např. u
kapesních krádeží nejsou oběti vybírány podle biologických ukazatelů, nýbrž podle
aktuálního chování (nepozornost, roztržitost, lehkomyslnost…) je tomu u skutků
násilného charakteru naopak. Obětí loupežného přepadení se s větší pravděpodobností
stane osoba se sníženou schopností obrany (ženy, osoby staré a přestárlé, děti,
podnapilí, apod.). Přetrvávají útoky na nezletilce, především proto, že jsou vlastníky
drahých předmětů, páchané i stejně starými pachateli. Případy trestné činnosti, kde byl
zjištěn určitý vztah mezi obětí a pachatelem, se ve většině případů dařilo úspěšně
objasnit

9. Pátrání po osobách a věcech
Problematice pátrání po osobách a věcech je věnována rovněž značná pozornost,
a to nejen pro velké množství hledaných a pohřešovaných osob, ale také osob
odsouzených, které nenastoupily do výkonu trestu, případně se orgánům činným
v trestním řízení vyhýbají. Je známým faktem, že právě tyto osoby páchají i nadále
trestnou činnost.
Nejvytíženější problematikou je pátrání po svěřencích utíkajících ze školských
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jsou zde jedinci, kteří během
jednoho roku uprchnou z ústavu i patnáctkrát. Policisté zařazeni na dané problematice
úzce spolupracují se složkami Integrovaného záchranného systému a využívají
veškerých dostupných prostředků.
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Velký a hlavní důraz je kladen především na pátrání po dětech a přestárlých
osobách. Do pátracích akcí je nasazeno velké množství policistů a techniky. Zde
je možné nasazení vrtulníku s termovizí, jsou žádáni psovodi, hasiči, strážníci, osloveni
jsou řidiči dopravního podniku i pracovníci bezpečnostních agentur a služeb
v obchodních centrech atd.

9.1. Pátrání po osobách
V roce 2012 bylo vyhlášeno celostátní pátrání celkem po 1698 osobách.
Z uvedeného množství bylo zadrženo a vypátráno celkově 1460 osob (tj. 86,0%), kdy
z celkového počtu zadržených a vypátraných osob bylo v rámci Městského ředitelství
policie Ostrava (9. oddělením obecné kriminality) zadrženo a vypátráno 616 osob, což
je 35,3% z celkového počtu vypátraných osob. Dodatečně bylo vypátráno dalších 278
osob, kdy pátrání po těchto byla vyhlášena již před rokem 2012.
V roce 2012 bylo zpracováno a vyřízeno 1976 žádostí a dožádání k hledaným osobám
pro jiné součásti policie (Interpol, Sirene, mimořádná opatření, prověrky zdravotních
zařízení atd.).
Bylo provedeno 9 pátracích akcí zaměřených na zadržení hledaných osob, kdy bylo
spolupracováno s MP Ostrava a Vnější službou MŘ P Ostrava, SPJ KŘP MSK a
psovody.
Nejvytíženější problematikou je pátrání po svěřencích utíkajících ze školských
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jak již bylo uvedeno, existují
jedinci, kteří jsou v průběhu 1 roku i 15x na útěku.
Faktorem přispívajícím ke kvalitativně nové a vyšší úrovni práce v problematice pátrání
po osobách bylo přijetí ZP PP č. 135/2010 o pátrání a zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, konkrétně čl. 68. Za využití uvedeného ustanovení, provedením tzv.
„monitoringu“, se podařilo zadržet několik dlouhodobě hledaných osob. Díky
uvedeného ustanovení je možné využívat i další technická opatření, jedná se zejména o
výpisy k telefonním číslům a číslům IMEI, která jsou významným přínosem
urychlujícím vypátrání takovýchto osob, případně osob, které jsou pohřešovány. V roce
2012 bylo zdejší součástí 9. odd. OK SKPV MŘ PČR Ostrava- pátrání nasazeno cca 30
tzv. monitoringů.
Velká vytíženost policistů zařazených na skupině pátrání po osobách a věcech je
v administrativní činnosti. Množství žádostí o spolupráci, urgencí a dožádání od jiných
orgánů např. OSZ, Okresní soud, Krajský soud, Interpol, Sirene a jiné, každým rokem
stoupá a čím dál více se musí policisté uvedenou činností zabývat.
Policisté zařazeni na dané problematice úzce spolupracují se zaměstnanci
Živnostenského úřadu, Odborem ochrany životního prostředí, Finančního úřadu,
Hasičského záchranného sboru, Městskou policií, Národní centrálou Interpolu, Sirene, a
skupinou cíleného pátrání při plnění svých pracovních povinností. Rovněž policisté
daného oddělení - pátrání se pravidelně celoročně zúčastňují odborně vzdělávacích
kurzů.
Velký a hlavní důraz se především klade na pátrání po dětech a přestárlých osobách. Do
pátracích akcí bývá nasazeno velké množství policistů a techniky. Zde je možnost
nasazení vrtulníku s termovizní, jsou vyžadováni ke spolupráci psovodi, hasiči, strážníci
MP, osloveni bývají i řidiči hromadné dopravy cestujících, policie spolupracuje rovněž
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se strážní službou v supermarketech atd. Nalezení a záchrana těchto osob je stěžejní a
prioritní úkol tzv. pátračů.

9.2. Pátrání po věcech
Po věcech pátrají všichni policisté Městského ředitelství policie Ostrava, a to jak při
specifických pátracích akcích, tak především při každodenním výkonu hlídkové služby.
V Ostravě je ovšem mimo běžný výkon služby zřízen specializovaný tým v rámci
územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování, který v roce 2012 nadrámec
zajistil a vypátral 90 věcí a zpracoval dalších 129 poznatků, které vedly k zajištění
dalších odcizených věcí. Dále bylo prověřeno pracovníky pátrání po věcech celkem
4348 věcí (v bazarech a zastavárnách).
Bylo provedeno cca 30 pátracích akcí ve sběrnách železného šrotu ve spolupráci
s OOP, SKPV a Živnostenským úřadem.

10. Prevence
Policisté Městského ředitelství policie Ostrava realizovali v roce 2012 množství
různých preventivních akcí. Předcházet protiprávnímu jednání se policisté snažili
prevencí určenou dětem a mladistvým (žákům a studentům základních, středních i
vysokých škol), seniorům, účastníkům silničního provozu, ale také celé veřejnosti
(například předcházení majetkové či násilné trestné činnosti nebo domácímu násilí
apod.).
Některé preventivní akce pokračovaly z let předchozích a byly organizovány
jako dílčí součásti celorepublikových projektů (například aktivity určené dětem – Ajax,
Zebra se za tebe nerozhlédne), jiné byly zrealizovány dle aktuální bezpečnostní
situace v teritoriu Ostravska. Další preventivní aktivity zaměřené na specifické
problematiky vznikly a existují díky dotacím Magistrátu města Ostravy. Zde je potřeba
připomenout činnost pracovních skupin Rady města Magistrátu města Ostravy s názvy
Bezpečnější Ostrava (bezpečnější nakupování a parkování, soutěž o nejbezpečnější
hypermarket) a Prevence kriminality na místní úrovni. Na předmětných akcích se
podílejí nejen policisté preventivně informační skupiny Ostrava, ale také policisté
ostravských obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, kriminalisté, stejně jako
spolupracující subjekty.
V březnu a dubnu 2012 se pokračovalo v mezinárodním preventivním projektu
„Tvoje správná volba“, jenž byl realizován díky finanční podpoře Evropské unie.
Projekt je určen pro děti čtvrtých a pátých tříd a je zaměřen na prevenci toxikomanie,
ale také požívání alkoholu či negativa kouření. Toxikomanii, šikaně, alkoholu, kouření,
záškoláctví či sprejerství se věnuje také projekt Národní protidrogové centrály „Malá
policejní akademie“, který již několik let ostravští policisté přibližují žákům druhého
stupně základních škol. Nutno dodat, že tento projekt neprobíhá ve všech větších
městech republiky, pouze na vybraných místech, mezi které patří také Ostrava.
Zapomenout nelze ani na ryze ostravské projekty „KUZMA“ a „Řešení
domácího násilí na Ostravsku“. Dětem ve věku od 12 do 18 let, které se věnují
výchově svého psa, je určen „KUZMA“ – kurz zodpovědného majitele městského psa.
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Účastníci kurzu se učí psa vést a ovládat v běžném městském provozu, ale také
předcházet případnému napadení psem apod.
Mezi další úspěšné projekty, které ostravští policisté realizují, patří
„PoldíkWebík“, který se zabývá prevencí počítačové kriminality.
Z přepestrého spektra preventivních aktivit věnovaných dětem, neustále
opakujícím základní pravidla bezpečného chování, můžeme namátkou uvést akce
s názvy Hopsalín dětem MŠ, Den dětí, Den policie, Branné dny, Bezpečně na lyže a
mnohé další. S preventivními aktivitami jsme nezapomněli ani na handicapované děti
v lázních Klimkovice.
Celkově bylo policisty Městského ředitelství Ostrava v roce 2012 uspořádáno
135 preventivních akcí (besedy, přednášky, meetingy, semináře, porady prezentace
preventivní činnosti atd.).

10.1.

Domácí násilí

Za účelem zajištění řádné ochrany osob ohrožených domácím násilím
a akceschopnosti při řešení incidentu se znaky domácího byl u Městského ředitelství
policie Ostrava založen specializovaný tým, který má 36 specialistů. Policisté
Městského ředitelství policie Ostrava se problematice řešení domácího násilí věnují
již více než deset let. Specialisté poskytovali pomoc obětem i v době, kdy ještě nebyla
zákonem stanovena možnost vykázání.
Samozřejmě, že Městské ředitelství policie Ostrava i nadále uplatňuje veškeré
možnosti trestně-právní represe, avšak při řešení domácího násilí využívá prostor pro
aplikaci konkrétních preventivních aktivit. Náš přístup je založen na netolerování
domácího násilí, kdy násilná osoba musí pocítit, že její chování je protiprávní,
a také musí převzít odpovědnost za své agresivní chování.
Smyslem této prevence je vhodným programem odstranit násilí mezi partnery
a záměrná podpora bezpečí ohrožené osoby.
Preventivně-poradenskou činnost zajišťují specialisté na řešení incidentů
se znaky domácího násilí, a to na obvodních odděleních PČR:


Ostrava - střed, ul. Masná č. 3, tel. 974727401,



Ostrava - Poruba 1, ul. Dělnická 392/10, tel. 974727501.

V roce 2012 řešili policisté Městského ředitelství policie Ostrava 300 případů,
které byly prvotně na místě činu označeny jako domácí násilí. V 54 případech
se jednalo o trestný čin a u 212 deliktů se jednalo o přestupek. Zbývajících 34 případů
se prověřovalo jiným způsobem, než který je uveden. V daném období Městské
ředitelství policie Ostrava prověřovalo 34 případů, kdy jednání těchto pachatelů bylo
posuzováno jako trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle ustanovení
§ 199 trestního zákoníku.
Vykázáno bylo v roce 2012 celkem 37 osob.
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U dětí, které jsou aktuálně účastny domácímu násilí, musíme zohlednit jejich
psychosociální úroveň a aktuální psychický stav. V práci s dětskými svědky policisté
využívají hraček, které pomohou nejen k navázání důvěry a kontaktu, ale také
k uklidnění dítěte.

11. Vyhodnocení bezpečnostních rizik
Nutno konstatovat, že tak jako hovoříme o bezpečnostní situaci na území města
Ostravy jako o dlouhodobě stabilní, stejně se i bezpečnostní rizika v průběhu posledních
let výrazně nemění. V krátkodobém horizontu kalendářního roku je tak potřeba pružně
reagovat na aktuální vývoj ve smyslu nastavení priorit. Vzhledem k výše uvedeným
konstatováním o nárůstu evidované kriminality ve vybraných segmentech kriminality
a s přihlédnutím k aktuálním kriminogenním faktorům a předpokládaným trendům
vývoje kriminality na území města Ostravy, lze pro rok 2013 predikovat následující
bezpečnostní rizika:
1. Majetková trestná činnost zejména v oblastech:
a) krádeže prosté – krádeže věcí z motorových vozidel, krádeže kapesní
a krádeže na osobách, krádeže v jiných objektech (obchodech) i mimo objekty
(věci, které jsou pak vykupovány ve sběrnách jako šrot),
b) krádeže vloupáním – do jiných objektů (kanceláří, sklepů, skladů atp.)
a obchodů rodinných domů.
2. Rostoucí agresivita pachatelů
3. V kategorii ostatní trestné činnosti je výrazným rizikem trestná činnost spojená
s výrobou, šířením a distribucí drog, resp. psychotropních a omamných látek. Jedná se
o širší problém, kdy, jak je rovněž uvedeno v této zprávě, velké procento pachatelů
majetkové trestné činnosti se rekrutuje z řad drogově závislých, kteří si tak získávají
prostředky nejen na obživu, ale zejména na drogu samotnou. Evidované jsou i nové
formy distribuce psychotropních látek, které doposud nejsou zapsány na seznamu
zakázaných látek. V této oblasti policie podporuje legislativní změny, které by umožnily
efektivní postih osob zabývajících se touto činností.
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4. Na úseku veřejného pořádku identifikujeme jako bezpečnostní riziko určitou
radikalizaci exponentů extrémní pravice a jejich zapojení do eskalace diváckého násilí
v souvislosti s utkáními FC Baník Ostrava.
V ostatních oblastech vnímáme situaci jako stabilizovanou, avšak to neznamená,
že bychom se dále vytrvale nevěnovali takovým problémům, jako jsou všechny formy
vandalismu včetně sprejerství, mravnostní kriminalitě, domácímu násilí, vydírání,
výtržnictví, krádežím motorových vozidel, nebo například vraždám spáchaným
na území města Ostravy.
5. V úvahu je také třeba vzít prezidentskou amnestii, kdy i z historické analýzy
vyplívá, že každá podobná amnestie měla negativní vliv na vývoj kriminality. I s tímto
je třeba v roce 2013 počítat a být na tuto situaci připraven.

12. Závěr
Předkládanou zprávou jsme chtěli poskytnout dostatečně široký vhled do evidované
kriminality včetně jejího členění a některých zákonitostí. Je nutné také přiznat, že
evidovaná kriminalita (včetně přestupků) je jen částí té skutečné kriminality, která se
společně s jejím mediálním obrazem odráží v pocitech bezpečí obyvatel Ostravy.
Z doposud zveřejněných průzkumů veřejného mínění je zřejmé, že Ostravané se ve
svém městě necítí zrovna bezpečně. Netroufám si hodnotit, do jaké míry je to
způsobeno jen výskytem samotné kriminality na teritoriu města a jakou roli zde sehrává
celková atmosféra, kdy se potýkáme s mnoha sociopatologickými jevy, jako je
například existence vyloučených lokalit. Vzhledem k výše popsaným rizikům je možné
předpokládat, že situace se i díky nepříznivým ekonomickým prognózám bude i nadále
zhoršovat.
Stále stoupající zatíženost policistů základních útvarů, z nichž některé již nejsou
schopny plnit úkoly, pro jejichž plnění byly původně zřizovány. A tak například
oddělení hlídkové služby, vzhledem ke svému personálnímu stavu, není schopno
zajišťovat výjezdy policie k volání na linku 158 a tato činnost je prioritně zajišťována
obvodními odděleními. Hledáme tedy řešení, jak zajistit službu dostupnými prostředky
a lidským potencionálem tak, abychom minimalizovali rizika s tím spojená a co nejvíce
dbali potřeb občanů města. V roce 2013 by mělo dojít k navýšení počtu policistů
oddělení hlídkové služby.
Důsledky změn územní působnosti, která se týkala 9 obvodních oddělení v rámci
MŘ P Ostrava v předchozích letech bylo dosaženo vyváženosti zatížení mezi
jednotlivými útvary při stále klesajícím počtu policistů v rámci MŘ a zajištění
dostupnosti policejní služby rovnoměrně na celém teritoriu města.
Ve světle popsaných problémů se o to důležitější jeví rozvíjení spolupráce s Městskou
policií Ostrava definovanou v Koordinační dohodě z roku 2009. Myslím si, že tato
spolupráce je na velmi dobré úrovni a bude i nadále pokračovat.
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