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Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území města Ostravy za rok 2018

1. Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly
V roce 2018 bylo na území celé České republiky spácháno 192.405
trestných činů. Nejvíce zatíženým územím je hlavní město Praha, na druhém
místě pak Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Městské ředitelství policie Ostrava (dále jen „městské ředitelství“) evidovalo
v roce 2018 celkem 9.853 trestných činů, což je více, než eviduje dalších osm
krajských ředitelství. V porovnání s ostatními městskými (v Praze obvodními)
ředitelstvími je městské ředitelství jedním z nejzatíženějších útvarů v republice,
přesto s největším počtem objasněných trestných činů. Z již uvedených 9.853
trestných činů se podařilo objasnit 4.362, což je 44,27 %. Navíc z celkového
počtu trestných činů evidovaných na celém území Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje jich bylo 42,3 % evidováno na organizačních
článcích městského ředitelství.
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Na shora uvedeném grafu je zachycen vývoj nápadu1) trestné činnosti a její
objasněnosti na území městského ředitelství za posledních 29 let.
Je nezbytné připomenout, že organizační členění městského ředitelství
není totožné s členěním Statutárního města Ostrava na jednotlivé městské
obvody. Teritorium, jehož bezpečnost městské ředitelství zajišťuje, zahrnuje
krom území města Ostravy rovněž území města Klimkovice a jeho částí
Josefovice, Hýlov a Václavovice, obcí Olbramice a její části Janovice,
Zbyslavice, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, Vřesina,
Václavovice, měst Šenov, Vratimov a jeho části Horní Datyně. Působnost
jednotlivých obvodních oddělení tak musí být stanovena tak, aby byly co
nejlépe rozděleny síly a prostředky, kterými městské ředitelství disponuje při
zajištění bezpečnosti a pořádku na svém území.
Území městského ředitelství je rozděleno mezi deset obvodních oddělení a
dvě policejní stanice, které tvoří nedílnou součást svých mateřských obvodních
oddělení. Největší podíl registrovaných trestných činů v roce 2018, 17,1 %,
spadal do příslušnosti obvodního oddělení Ostrava střed, kde evidujeme 1.680
trestných činů (o 236 méně oproti roku 2017, tedy meziroční pokles o 12,3 %).
Na druhém místě v počtu registrovaných trestných činů je obvodní oddělení
Ostrava Mariánské Hory (oproti roku 2017 zaznamenán pokles o 185 trestných
činů, což představuje pokles o 12,3 %). Na celkové kriminalitě zaznamenané na
městském ředitelství se podílí 13,3 %. Třetí je obvodní oddělení Ostrava
Vítkovice, které se podílí na celkové kriminalitě 11,9 % z celkového počtu
zjištěných trestných činů (oproti roku 2017 to znamená pokles o 36 trestných
činů, tedy o 3,0 %).
Z následujících údajů je patrné, kolik z celkového počtu 9.853 trestných
činů evidovaných v roce 2018 na městském ředitelství připadá na jednotlivá
obvodní oddělení, kolik se jich na konkrétním teritoriu obvodního oddělení
podařilo objasnit a jaký je tedy procentuální podíl objasněných trestných činů na
trestných činech evidovaných na daném teritoriu.

1)

Nápad trestné činnosti je užíván ve významu zjištěná kriminalita.
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Takto tedy vypadá rozložení kriminality na teritoriu městského ředitelství,
vyjádřeno v absolutních číslech i v procentuálním podílu.

2. Kriminalita podle druhů
V roce 2018 došlo opět k meziročnímu poklesu registrované celkové
kriminality o 10,4 %, současně došlo ke snížení počtu objasněných trestných
činů o 3,0 %. Celková objasněnost2) však narostla o 3,4 %, což je v souvislosti
s klesajícím počtem trestných činů pozitivní ukazatel.
Celková zjištěná kriminalita
9.853 (-1145; -10,41 %)3)
Objasněno trestných činů
4.362 (-134; -2,98 %)
Celková objasněnost
44,27 % (+3,39 %)
Stíháno osob
3.974 (-320; -7,45 %)
Způsobená hmotná škoda 187.483.716 Kč (-6,308.389; -3,3 %)
Policisty zajištěné hodnoty 20.629.106 Kč (-15,331.383; -42,6 %)

2)
3)

Objasněnost znamená podíl zjištěných a objasněných trestných činů.
Údaje v závorkách znamenají změnu oproti roku 2017.
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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.

U všech sledovaných oblastí došlo k poklesu počtu zjištěných trestných činů.

V oblasti obecné kriminality bylo v roce 2018 registrováno 7.977 trestných
činů, to znamená pokles oproti roku 2017 o 885 skutků, což představuje
-9,99 %. Patrný je pokles zejména u majetkové kriminality, a to o 1.076 skutků.
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U tzv. zbývající kriminality došlo k poklesu počtu trestných činů
o 95 skutků, což činí meziroční pokles o 9,29 %.
Pokles registrovaných trestných činů evidujeme v roce 2018 také
u hospodářské kriminality, a to o 165 skutků, tedy o 14,82 %.

2.1. Obecná kriminalita

Jak je vidět z výše uvedeného grafu, největší podíl na obecné kriminalitě
má kriminalita majetková, a to více než 75 %. Jednotlivé druhy kriminality budou
popsány v následujících kapitolách.

2.1.1. Majetková kriminalita
Majetková kriminalita tvoří největší podíl z celkové kriminality na území
města Ostravy (61,38 %) a převážnou většinu obecné kriminality (75,82 %).
Celkem zjištěno
6.048 (-1076; -15,10 %)
Z toho objasněno
1.798 (-163; -8,31 %)
Objasněnost
29,73 % (+2,20 %)
Podíl na celkové kriminalitě
61,38 %
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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
Podíl na celkové kriminalitě:

4.223 (-794; -15,83 %)
1.323 (-78; -5,57 %)
31,33 % (+3,40 %)
42,86 %

Krádeže kapesní
591 (-209; -26,13 %)
Krádeže jiné na osobách
762 (+54; +7,63 %)
Krádeže mot. voz. dvoustopých
99 (-22; -18,18 %)
Krádeže věcí z automobilů
1.310 (-525; -28,61 %)
Krádeže jízdních kol
284 (+32; +12,70 %)
Krádeže v bytech
99 (-7; -6,60 %)
Krádeže vloupáním zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost
Podíl na celkové kriminalitě:

946 (-82; -7,98 %)
310 (-10; -3,13 %)
32,77 % (+1,64 %)
9,60 %

Vloupání do obchodů
Vloupání do výkladních skříní
Vloupání do rest. a hostinců
Vloupání do bytů
Vloupání do RD

71 (+35; +97,22 %)
3 (+2; +200,00 %)
36 (-5; -12,20 %)
68 (-35; -33,98 %)
40 (-21; -34,43 %)

Ostatní maj. tr. činnost zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost

879 (-200; -18,54 %)
165 (-75; -31,25 %)
18,77 % (+9,31 %)

Podvod
Zpronevěra
Poškozování cizí věci

141 (-114; -44,71 %)
18 (-10; -35,71 %)
586 (-101; -14,70 %)
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V oblasti majetkové kriminality došlo v roce 2018 k meziročnímu poklesu
trestných činů o 1.076, tedy o 15,10 %, na celkových 6.048 trestných činů. Podíl
majetkové trestné činnosti na celkové kriminalitě je 61,38 %. V roce 2017 činil
tento podíl 64,78 %. Trend snižování nápadu je viditelný již v minulých letech.
Z uvedeného vyplývá, že největším problémem z hlediska počtu
registrovaných trestných činů na teritoriu městského ředitelství i nadále zůstává
majetková kriminalita, a to přestože se podařilo zvýšit podíl objasněnosti.
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.

Nápad kriminality v této oblasti již tradičně ovlivnily především krádeže věcí
z automobilů, kde ale evidujeme významný pokles o 525 trestných činů, tedy
o 28,61 %. K poklesu došlo téměř u všech sledovaných trestných činů,
s výjimkou krádeží jiných na osobách a krádeží jízdních kol. Nejvýznamnější
ukazatele nápadu majetkové kriminality se nacházejí v úvodním přehledu této
kapitoly. Pozitivními činiteli, které ovlivňují jak pokles nápadu trestné činnosti,
tak navýšení podílu objasněnosti, jsou kvalitně odvedená práce policistů
městského ředitelství i dalších složek podílejících se v Ostravě na vnitřní
bezpečnosti a veřejném pořádku na úseku represe i prevence, spolupráce
občanů s bezpečnostními složkami, zlepšování kvality a rychlosti práce Policie
ČR při samotném zpracování nápadu trestné činnosti a vypátrání a předání
pachatelů k jejich účinnému a rychlému potrestání v rámci celého trestního
řízení. Důležitá je také kvalitní práce služby kriminální policie a vyšetřování
(dále „SKPV“) jak na úseku odhalování, tak na úseku vyšetřování, neboť při
menším nápadu trestné činnosti je možno jednotlivé skutky šetřit důsledněji. Na
snižování nápadu trestné činnosti se beze sporu významně podílejí i samotní
občané, kteří si svůj majetek chrání stále kvalitněji - využívají různých
zabezpečovacích systémů, fyzickou ostrahu atd.
Typickými druhy majetkové trestné činnosti na území městského ředitelství,
byť se jejich počet podařilo v loňském roce snížit, jsou krádeže věcí
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z automobilů, krádeže kapesní, krádeže jiné na osobách, krádeže vloupáním do
objektů a také do bytů a rodinných domů. Předmětem zájmu jsou nadále takové
věci, samozřejmě kromě financí, které se dají snadno zpeněžit a u kterých je
prakticky nemožná, popř. maximálně ztížená individuální identifikace (potraviny,
alkohol, cigarety, drogistické zboží a cukrovinky, šperky). U vloupání do vozidel
se jedná o autorádia, navigace, odloženou elektroniku a další věci.
Pracovníky SKPV je prováděna analýza nápadu trestné činnosti na dané
problematice se zaměřením na lokality s největším nárůstem, popř. nápadem
majetkové kriminality. Stejným způsobem jsou vyhodnocovány informace a
poznatky o pohybu zájmových podezřelých osob a jejich vozidel. Na základě
takto získaných relevantních informací jsou ze strany policie prováděny cílené
policejní akce s cílem zabránit páchání majetkové a jiné trestné činnosti,
zadržet pachatele těchto skutků a v neposlední řadě získávat poznatky
o výskytu a pohybu kriminálně závadových osob (tzv. KZO) v daných lokalitách
a jejich provázanosti na další skutky v kriminálně závadovém prostředí.
Výsledkem těchto cílených policejních akcí bývá nejen snížení nápadu trestné
činnosti v dané lokalitě, ale i zadržení osob při páchání popsané trestné činnosti
a jejich následná realizace.
Přestože se podařilo objasněnost majetkové trestné činnosti opět zvýšit, je
její dokazování i nadále velmi obtížné. Pachatelé trestné činnosti, kteří byli
v minulosti usvědčeni, se poučili a jejich postupy jsou sofistikovanější –
nepoužívají mobilní telefony, vyhýbají se kamerovým systémům, domlouvají se
vysílačkami, dokonce využívají rušiček signálu GSM, maskují se kuklami,
používají rukavice, znehodnocují stopy na místech činů, při přesunech využívají
hromadné přepravy osob a vozidel z půjčoven, velkou pozornost věnují tomu,
zda nejsou sledováni, a pokud jsou zadrženi, odmítají vypovídat. Z uvedeného
je zřejmé, jak důležitá je velmi dobrá práce na místě činu s cílem zajištění co
možná největšího množství kvalitních, upotřebitelných stop a jejich včasné
vyhodnocování. V případě zjištění a zajištění pachatele, často osoby závislé na
drogách, je vazební stíhání jedinou možností, jak těmto pachatelům zabránit
v páchání další majetkové trestné činnosti.
Přestože jsme v loňském roce neočekávali významné zlepšení na úseku
majetkové kriminality, došlo k jejímu výraznému poklesu. To je beze sporu
výsledek jejího důsledného potlačování a prevence, zejména ze strany Policie
ČR a Městské policie Ostrava.
2.1.1.1. 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 vývoj se v roce 2010 podařilo zvrátit. V roce 2018 byl počet
trestných činů v kategorii krádeží prostých ještě nižší než v roce 2017 a letech
předchozích, což může být důsledkem preventivních akcí, a to jak vlastních, tak
i v rámci projektu „Bezpečnější Ostrava“.
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Stále registrujeme značné množství osob, jejichž lehkovážné jednání často
hraničí až s lhostejností ke svému či svěřenému majetku, třebaže i v této oblasti
jsme v roce 2018 zaznamenali, stejně jako v letech minulých, zlepšení.
Preventivnímu působení ze strany Policie ČR na občany je věnována stále
vysoká pozornost. Kapesní krádeže evidujeme jak v nákupních centrech, tak
v prostředcích městské hromadné dopravy osob a také na místech, kde je
shromážděno více lidí a vznikají tedy vhodné podmínky pro krádež. Typickým
místem jsou restaurace a bary 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.
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Nejrozsáhlejší součást majetkové trestné činnosti tvoří krádeže věcí
z vozidel. Nápad této trestné činnosti měl ovšem v roce 2018 sestupnou
tendenci, když se snížil o 525 skutků oproti roku 2017, ale objasněnost
zaznamenala vzestup o 2,55 %.
Příčiny vysokého množství této trestné činnosti se nemění. Na území města
Ostravy se nacházejí lokality se silným zastoupením sociálně slabých občanů,
ale také lokality se značným počtem osob tzv. majoritní společnosti, které tvoří
velké panelové komplexy s vysokou anonymitou. V těchto lokalitách dochází ke
značné koncentraci osob nemajících vztah k majetku druhých, s absencí
empatie a sociálního cítění se spoluobčany. Na území města Ostravy byla
v nedávných letech vystavěna velká nákupní centra s parkovacími místy, kam
dojíždí za nákupy také mnoho mimoostravských občanů. I oni se stávají oběťmi
této trestné činnosti.
Z operativních a informačních zdrojů je známá rovněž skutečnost, že
většinu pachatelů této trestné činnosti tvoří osoby závislé na OPL, které
potřebují denně větší finanční obnos na nákup drog. V roce 2018 se
opakovaně, tj. v průběhu jednoho kalendářního roku, této trestné činnosti
dopustilo minimálně 15 zjištěných pachatelů, z nichž u 12 byl po opakované
realizaci akceptován podnět na vzetí do vazby. V naprosté většině jsou
pachateli této trestné činnosti osoby, které mají pobyt na území města Ostravy.
Přes narůstající opatrnost občanů však jako jednu z příčin nelze nezmínit
lehkovážné jednání ze strany poškozených, často 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. Ve všech
případech jsou předmětem zájmu pachatelů především věci, které se dají
obratem zpeněžit - tj. zejména 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.
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Nejvhodnější cestou k potlačení nápadu této trestné činnosti se stále 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, neboť umožní značné pokrytí střežené lokality.
Trestná činnost na úseku krádeží dvoustopých vozidel za období roku
2018 tvoří 1,64 % z celkového počtu spáchané majetkové trestné činnosti a
2,34 % krádeží prostých. Oproti roku 2017 došlo k poklesu této trestné činnosti
o 22 skutků a zároveň došlo k nárůstu objasněnosti o 5,60 %.

U pachatelů této trestné činnosti jsou v oblibě zejména vozidla české
výroby, kterými jsou Škoda Octavia první i druhé generace a Fabia první
generace. U zahraničních značek se jedná v naprosté většině o vozidla starší,
u kterých je rychlejší odbyt v kuse nebo na náhradní díly, což se týká zejména
vozidel koncernu VW. V případě vozidel ještě staršího data výroby (tzv. vraků)
se jedná o krádeže s cílem získat majetkový prospěch prodejem vozidla resp.
karosářských dílů do sběren druhotných surovin. Luxusnější a cennější vozidla
jsou zcizována na objednávku a často končí u kupců mimo náš region,
případně v zahraničí. V těchto případech se ale může jednat také o pojistné
podvody a následné legalizace vozidel jak u nás, tak i v zahraničí.
Pokud jde o zjištěné pachatele této trestné činnosti, jedná se v naprosté
většině o osoby z řad kriminálně závadových osob a osoby závislé na užívání
omamných a psychotropních látek. Nezřídka se jedná také o osoby, které mají
vztah k vozidlům, samy vozidla opravují, rozprodávají na součástky.
Odcizená vozidla či jejich díly pak končí v neoficiálních dílnách i mimo
Ostravu. Dokazování této trestné činnosti je stále velmi obtížné.
V roce 2018 se zvýšil počet odcizených jednostopých motorových
vozidel, ze 2 v roce 2017, na 7 v roce 2018. Zvýšila se i objasněnost na
57,14 %.
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Udržet trend poklesu této trestné činnosti je možné důslednou, řádnou
činností hlídkové služby se zaměřením na pohyb podezřelých osob v dané
lokalitě, kontrolou osob a vozidel, prováděním cílených policejních akcí ve
spolupráci vnější služby a SKPV.
2.1.1.2. 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. Významným faktorem jsou rovněž případy
vloupání do restaurací a hostinců.

Strukturu krádeží vloupáním a podíl jednotlivých druhů napadených objektů
znázorňuje graf. Ostatními objekty (podíl 73 % na všech vloupáních) se rozumí
zejména sklepy, sklady, kanceláře, šatny, zahradní chatky, altány a podobné,
jinak nespecifikované objekty.
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Trestná činnost na úseku vloupání do ostatních objektů v roce 2018 činí
7,03 % z celkové kriminality, 11,46 % z majetkové trestné činnosti a
z celkového nápadu krádeží vloupáním představuje 73,26 %. Oproti roku 2017
došlo k poklesu této trestné činnosti, ale také k poklesu počtu objasněných
trestných činů. Objasňovanost 28,86 % je o 3,96 % vyšší než v předchozím
roce.
Výrazný podíl v oblasti vloupání tvoří vloupání do bytů a rodinných domů
a vloupání do obchodů a restaurací.

Trestnou činnost na úseku vloupání do rodinných domů se povedlo
v roce 2018 opět snížit o 21 skutků, což je snížení o 34,43 %. Současně však
došlo ke snížení počtu objasněných případů. Nejvíce se s problémem vloupání
do rodinných domů potýkají ty útvary, v jejichž služebním obvodě se z velké
části nacházejí příměstské celky převážně s tímto typem zástavby. Jde
o obvodní oddělení Poruba 1, Poruba 2 (pol. stanice Velká Polom), Slezská
Ostrava (pol. stanice Radvanice) a Vratimov. Způsoby provedení vloupání
zůstávají shodné - páčení dveří, oken nebo rozbití skleněné výplně oken.
Pachatelé využijí situace, kdy rodinný dům není zcela vhodně nebo v době
nápadu dostatečně zabezpečen proti vniknutí.
K poklesu nápadu došlo v roce 2018 také u vloupání do bytů.
Zaznamenali jsme pokles o 35 skutků, což činí meziroční pokles o 33,98 %.
K nejčastějším způsobům provedení vloupání do bytů patří otevřená okna
v přízemních bytech, vypáčené dveře nebo rozbitá okna, či vloupání po
předchozím rozlomení cylindrické vložky zámku.
Oproti roku 2017 bylo v roce 2018 evidováno více o 35 případů vloupání
do obchodů (objasněnost se zvýšila o 0,74 %) a o 5 případů méně evidujeme
u vloupání do restaurací a hostinců.
U vloupání do rodinných domů a bytů se především jedná o šperky,
finanční hotovost, cenné papíry, platební karty, doklady a někdy i drobná
elektronika (mobilní telefony, notebooky). Zájem pachatelů o objekty obchodů či
restaurací je zřejmý. Materiální či finanční zisk z takové krádeže je maximální.
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Pachatel se na místě činu zmocní povětšinou finanční hotovosti, alkoholu,
cigaret, případně potravin, které sám spotřebuje, tedy nemusí kontaktovat
překupníka. Vniknutí do nedostatečně zabezpečených objektů obchodů a
restaurací je poměrně snadné. U takových objektů není zapotřebí
sofistikovaných metod. Pachatelé používají k překonání překážky zejména
hrubé síly za použití sériově vyráběných nástrojů. Vzhledem k jejich
dostupnosti dochází k jejich obměňování a tím ztížení zjištění, že se jedná
o sériovou trestnou činnost. Ke krádežím vloupáním do uvedených objektů
dochází jak v sídlištní zástavbě a hustě obydlených místech, tak i na samotách,
kde je obydlenost nižší. Způsoby provedení jsou shodné - především páčení
dveří a oken, rozbití skleněných výplní dveří a oken. Pachatelé jsou opět
nejčastěji osoby s bohatou kriminální minulostí, tedy zejména recidivisté, osoby
závislé na omamných a psychotropních látkách. V mnoha případech pocházejí
z okolí místa činu nebo tato místa dobře znají z minulosti. Může se však jednat
o pachatele trvale se zdržující mimo region, kde se napadený objekt nachází.

2.1.1.3. Ostatní majetková trestná činnost
V roce 2018 bylo spácháno celkem 879 ostatních majetkových trestných
činů (pokles o 200 skutků, což je meziroční pokles o 18,54 %), z nichž 165 bylo
objasněno (pokles o 75 skutků, to je pokles o 31,25 %). Objasněnost v této
oblasti činí 18,77 % (zde je ovšem meziroční nárůst objasňovanosti
o 9,31 %). Nejvýznamnější ukazatele nápadu předmětné oblasti byly uvedeny
v přehledu kapitoly o majetkové trestné činnosti. Nejvýznamnější poklesy ve
zmíněné kategorii byly zaznamenány u trestných činů podvod, a to o 114
případů, což činí meziročně pokles o 44,71 % a dále u trestného činu
poškozování cizí věci, kde je evidován pokles trestné činnosti o 101 skutků, což
představuje snížení o 14,70 % oproti roku 2017.

2.1.2. Násilná kriminalita
Celkem zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost
Podíl na celkové kriminalitě

696 (-26; -3,60 %)
464 (-23; -4,72 %)
66,67 % (-0,78 %)
7,06 %

Nejvýznamnější ukazatele nápadu násilné kriminality:
Vraždy
Loupeže
Úmyslné ublížení na zdraví
Nebezpečné vyhrožování
Vydírání
Násilí proti úřední osobě – policistovi
Neoprávněný zásah do práva domu, bytu
Týrání osoby žijící ve společném obydlí
Nebezpečné pronásledování
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4 (-2; -33,33 %)
105 (-30; -22,22 %)
296 (-17; -5,43 %)
82 (+18; +28,13 %)
54 (-1; -1,82 %)
12 (-2; -14,29 %)
6 (+4; +200,00 %)
19 (+7; +58,33 %)
15 (+4; +36,36 %)

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území města Ostravy za rok 2018

U této problematiky došlo v roce 2018, v porovnání s rokem 2017,
k poklesu o 26 skutků, tedy o 3,60 %. Rok 2018 tedy v oblasti nápadu násilné
trestné činnosti potvrdil ještě lepší bezpečnostní situaci než v roce 2017.

V roce 2018 byly na území města Ostravy spáchány celkem 4 vraždy.
V jednom případě se jedná o vraždu ve stadiu pokusu, v dalším případě pak
o dvojnásobnou vraždu způsobenou udušením manželky a tchýně v rodinném
domě. Případ již byl projednán před Krajským soudem v Ostravě, pachatel byl
potrestán trestem odnětí svobody na 15 let. Ve třech případech byly motivem
vraždy nezvládnuté osobní vztahy a v jednom případě se jednalo o skutek
s prvky násilí proti zdraví způsobené čtyřmi bodnými ranami do oblasti zad
během potyčky. V jednom případě se jedná o použití nože, v jednom případě
vyhození z 10. patra panelového domu.
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Na šetření těchto případů, byť nespadají do věcné příslušnosti městského
ředitelství, se podíleli policisté 9. oddělení obecné kriminality (dále jen
„X. OOK“), které se problematikou násilné trestné činnosti zabývá přednostně.
Vývoj v letech 2008 - 2018 znázorňuje graf.

U trestného činu ublížení na zdraví došlo v roce 2018 k poklesu
registrovaných trestných činů. V roce 2018 bylo vyšetřováno 296 skutků
ublížení na zdraví oproti 313 skutkům v roce 2017. Objasněno bylo o 7 skutků
méně, tedy 186. Objasňovanost v roce 2018 tak byla 62,84 %, tedy o 1,18 %
vyšší než v předchozím roce.
V roce 2018 bylo na území městského ředitelství oznámeno
19 závažnějších případů, které byly kvalifikovány jako ublížení na zdraví
s úmyslem způsobit těžkou újmu (oproti 23 případům v roce 2017). Do konce
roku 2018 se nepodařilo objasnit pouze 5 z těchto případů, avšak ve
4 případech i nadále pokračuje prověřování, přičemž ke spáchání tří skutků
došlo až v prosinci 2018. Ve 4 případech byl recidivista. Případ s ublížením na
zdraví s následkem smrti nebyl v roce 2018 spáchán.
Trend nápadu této trestné činnosti znázorňuje následující graf.
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Na úseku loupežných přepadení došlo k meziročnímu poklesu. V roce
2018 bylo evidováno celkem 105 těchto trestných činů (oproti roku 2017, kdy
bylo evidováno 135 loupeží – meziroční pokles o 22,22 %), ze kterých se jich
77 podařilo objasnit. Objasněnost tak činila 73,33 % (tj. pokles objasňovanosti
o 8,15 %). Dosud se nepodařilo objasnit celkem 29 loňských případů, u 8 z nich
byli již zjištěni a ustanoveni pachatelé, je prováděno nadále šetření a je velice
pravděpodobné, že u několika z nich bude zahájeno trestní stíhání proti
konkrétní osobě. Tím bude i procentuální číslo objasněných loupeží v roce 2018
téměř obdobné jako v roce 2017.
V drtivě většině případů spáchaných loupeží se, stejně jako i v předchozích
letech, jednalo o jednotlivé loupeže, které byly spáchány na veřejném
prostranství, jedná se o tzv. pouliční loupeže.
Na celkovém nárůstu počtu spáchaných loupeží v roce 2018 má největší
podíl zvýšený nápad právě zmiňovaných pouličních loupeží, a to ve služebním
obvodu Ostrava-Mariánské Hory. 5. OOK bylo prověřováno 36 případů, na
ostatních odděleních obecné kriminality bylo prověřováno v průměru 15 až 20
případů. Všechny tyto případy byly důkladně analyzovány, nebyla zjištěna
sériová trestná činnost.
Co se týče četnosti loupeží, více případů bylo spácháno v letních měsících,
v zimních jich bylo spácháno v průměru 6 případů za kalendářní měsíc.
V roce 2018 bylo na území městského ředitelství spácháno 7 loupeží
v objektech, z toho se jednalo o 1 případ přepadení banky, 1 přepadenou
obsluhu herny a 5 loupeží v prodejnách s pultovou obsluhou, z nichž jeden
případ není dosud objasněn. K nejzávažnějším loupežím spáchaným v roce
2018 na území městského ředitelství patří loupežné přepadení pobočky
UniCredit bank Ostravě-Porubě ze dne 2. 8. 2018, odkud si již obviněný 40letý
vazebně stíhaný občan Slovenské republiky, který vyhrožoval pracovnici
pobočky střelnou zbraní, odnesl 85.000 Kč.
V roce 2018 bylo všemi odděleními obecné kriminality městského ředitelství
prováděno šetření u celkově 44 událostí prvotně šetřených jako zločin loupeže,
z toho v 24 případech ke skutku nedošlo (oznamovatelem vymyšlený) a ve 20
případech byla událost z loupeže překvalifikována na jiný trestný čin nebo
přestupek. Výše uvedených 44 událostí není zahrnuto do celkového nápadu
zločinu loupeží. Jedná se o číslo navíc, o kterém je v této zprávě nutno
informovat, neboť se jedná nemalý počet případů, kterým se policisté oddělení
obecné kriminality věnují se stejným nasazením jako skutečným loupežím.
Skladba pachatelů loupežných přepadení se i v roce 2018 oproti minulým
letům neměnila, jednalo se zejména o kriminálně závadové osoby.
Odhalování pachatelů pouličních případů loupeží se v tomto roce dařilo.
Velkou měrou pomáhají při objasňování kamerové systémy, které jsou
v Ostravě instalovány, a rovněž velmi dobrá místní znalost policistů
zabývajících se touto problematikou. Předmětem zájmu pachatelů jsou
v největší míře peníze na hotovosti a dále věci rychle a dobře zpeněžitelné, jako
mobilní telefony, šperky, stravenky a jiné. Nejvíce se pachatelé soustřeďují na
celé kabelky, ze které si poté vyberou jen hodnotné věci a kabelku vyhodí.
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Trestných činů vydírání bylo na území městského ředitelství spácháno
v roce 2018 54 případů, tedy o 1 méně oproti roku 2017. Počet objasněných
případů se v roce 2018 snížil na 35 % oproti 44 % z roku 2017. Formou šikany
byly spáchány 2 případy, se sexuálním podtextem byly spáchány rovněž
2 případy.
V roce 2018 bylo na teritoriu městského ředitelství šetřeno 6 případů
kvalifikovaných jako trestný čin „šíření poplašné zprávy“ dle ustanovení § 357
trestního zákoníku (včetně přestupků), oproti 4 případům v roce 2017.
Z uvedeného počtu byly do současné doby 4 případy objasněny. V jednom
případě byla pachatelem osoba zbavená svéprávnosti. Tento muž oznámil na
linku 158, že na letišti Václava Havla je bomba.
Za období roku 2018 bylo na území městského ředitelství oznámeno 153
událostí – požárů a výbuchů (+5 skutků oproti roku 2017), kterými se policie
zabývala nebo které policie prověřovala v rámci trestního, případně
přestupkového řízení.
Ze 153 událostí požárů a výbuchů se jedná o:
- 49 trestných činů dle trestního zákoníku,
- 5 případů bylo odloženo ve smyslu ust. § 159a odst. 1 trestního řádu (po
předchozím ZÚTŘ ve smyslu ust. § 158/3 tr. řádu nezjištěno cizí
zavinění),
- 71 přestupků bylo kvalifikováno dle zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích,
- 28 událostí požáru bylo šetřeno dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
ČR, (na místě vyřešeno HZS nebo odloženo „AA“).
Ze 49 trestných činů bylo 31 případů odloženo ve smyslu ust. § 159a/5)
trestního řádu, u 6 doposud probíhá prověřování a 12 skutků bylo objasněno
(tedy 24,5 %).
Objasnit tyto případy je velmi náročné a komplikované s ohledem na
absenci stop i svědků. Na vzniku požáru se nejčastěji podílejí osoby bez
trvalého bydliště, recidivisté a děti. Tato zjištění vycházejí jak z modu operandi,
tak z ohniskových míst a zajištěných akcelerantů. V roce 2018 šlo zejména
o požáry plastových kontejnerů (64 událostí), ve sklepních kójích, automobilů
apod. Jedním z hlavních faktorů je zvědavost, která pravděpodobně není
podporována úmyslným jednáním, dále pak zakázaná nebo neopatrná
manipulace s otevřeným ohněm – nezřídka v kombinaci s nadměrným užitím
alkoholu, a také technické závady na elektroinstalaci, topných či jiných
technických tělesech. Vyskytly se však i případy požárů s úmyslem způsobit
jinému škody na majetku. K objasnění těchto případů byly využity veškeré
operativní prostředky a technika. Řešeny byly i požáry související s nelegální
výrobou drog (pervitin) v bytě, tzv. varny.
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2.1.3. Mravnostní kriminalita
Celkem zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost
Podíl na celkové kriminalitě

98 (+2; +2,08 %)
74 (+12; +19,35 %)
75,51 % (+10,93 %)
0,99 %.

Nejvýznamnější ukazatele nápadu:
Znásilnění
16 (-3; -15,79 %)
Pohlavní zneužívání ostatní
22 (-4; -15,38 %)
Pohlavní zneužívání v závislosti 3 (-1; -25,00 %)

Ve vývoji mravnostní kriminality došlo v roce 2018 k nepatrnému nárůstu
zjištěných skutků, oproti roku 2017 o 2 případy, což znamená meziroční nárůst
o 2,08 %. Došlo však i k nárůstu objasněných mravnostních trestných činů o 12
skutků, což představuje nárůst o 19,35 %. Zvýšení nápadu je zapříčiněno
především větším nápadem trestného činu „sexuální nátlak“.
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Nápad u trestného činu znásilnění klesl oproti roku 2017 o 3 skutky, tedy
o 15,79 %. Klesl také počet objasněných trestných činů na 13 (v roce 2017 bylo
objasněno 16). Objasňovanost 81,25 % klesla o 2,96 %. U neobjasněných
skutků nejsou zjištěny takové informace, které by značnou měrou ohrožovaly
vnitřní bezpečnost na daném teritoriu. Je nutno rovněž podotknout, že velké
procento všech oznámených skutků znásilnění, ale také pohlavního zneužití,
jsou případy, které jsou vymyšlené nebo nezakládají skutkovou podstatu
uvedených trestných činů mravnostního charakteru.
V roce 2018 nebyly zaznamenány případy se znaky sériové trestné činnosti.

U pohlavního zneužívání došlo k poklesu nápadu i objasněných skutků,
z evidovaných 25 případů jich bylo objasněno 18, což je 72,00 %. (v roce 2017
bylo registrováno 30 případů a objasněno jich bylo 22). Co se týče vztahu
pachatel - oběť, není zaznamenána žádná série ani recidiva. Lze konstatovat,
že pachatelé těchto skutků mají v drtivé většině nějaký vztah k poškozenému.
Jsou to buď rodinní příslušníci, nebo známí.
Za období roku 2018 nebyl na městském ředitelství prověřován žádný
případ kuplířství. V tomto období nebyla registrovaná ani pouliční prostituce.
K problematice mravnostní kriminality je nutno říci, že v mnoha případech
není právní kvalifikace jednoznačná, je nutno ve spisových materiálech provést
značné množství šetření, výslechů, nechat vypracovat znalecké posudky. Větší
délka prověřování je dána především u § 191, § 192 a §193 trestního zákoníku
prohlížením stovek až tisíců fotografií a videozáznamů, nasazení úkonů dle ust.
§ 88a, § 158d/3) trestního řádu a jejich vyhodnocení.
Z toho vyplývá, že většina případů na této problematice je ukončena
návrhem na podání obžaloby vůči konkrétní osobě, avšak doba prověřování a
vyšetřování je delší a výsledek se tak ve statistice projeví až v pozdějších
měsících.

23

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území města Ostravy za rok 2018

Značným problémem internetové kriminality je navazování vztahů
dospělé osoby s nezletilci. Dospělé osoby se vydávají za vrstevníka nezletilce
s cílem získání fotografie nebo videa majícího charakter dětské pornografie.
Tato komunikace probíhá vesměs přes volně dostupné komunikační kanály a
sociální sítě, u kterých je ztížené dohledat koncové uživatele, tj. pachatele
protiprávního jednání. Délku šetření ovlivňují např. časově náročné vyžádání
úkonů dle trestního řádu, komunikace s provozovateli sociálních sítí cestou
mezinárodní spolupráce. Jedná se o vysoce latentní trestnou činnost, u které
můžeme s určitostí očekávat meziroční vzestup nápadu.

2.1.4. Ostatní kriminalita
Celkem zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost
Podíl na celkové kriminalitě:

1.135 (+215; +23,37 %)
894 (+260; +41,01 %)
78,77 % (+9,85 %)
11,52 %

Nejvýznamnější ukazatele nápadu:
Výtržnictví
Sprejerství
Ohrožování mravní výchovy ml.
Nedov. výr. a drž. psych. látek a jedů
Šíření toxikomanie
Maření výkonu úřed. roz. a vykázání

73 (+22; +43,14 %)
217 (+41; +23,30 %)
133 (+20; +17,70 %)
123 (+19; +18,27 %)
0 (0; 0,00 %)
465 (+86; +22,69 %)

V oblasti ostatní kriminality došlo k meziročnímu nárůstu nápadu kriminality
o 23,37 %, tedy o 215 případů. Oproti roku 2017 došlo k nárůstu u maření
výkonu úředního rozhodnutí (o 86 skutků, tedy o 22,69 %) a sprejerství
(o 41 skutků, tedy o 23,30 %). Dále došlo k navýšení registrovaných trestných
činů výtržnictví, ohrožování mravní výchovy mládeže, podávání alkoholických
nápojů mládeži a nedovolená výroba a držení psychotropních a omamných
látek a jedů.

24

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území města Ostravy za rok 2018

Trestná činnost na úseku nealkoholové toxikomanie statisticky patří
mezi „ostatní kriminalitu“ kde s 11,01 % tvoří po „maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání“, „sprejerství“ a „ohrožování mravní výchovy mládeže“
čtvrtou největší skupinu trestných činů. Z celkového počtu spáchaných skutků
celkové kriminality na území města Ostravy v roce 2018 tvoří tzv. drogová
kriminalita na první pohled zanedbatelný podíl 1,3 %, podobně malý podíl
zabírá z obecné kriminality - 1,6 % (přesto se oba ukazatele oproti roku 2017
zvýšily).
Za období roku 2018 bylo na území města Ostravy spácháno 125 tzv.
drogových trestných činů (oproti roku 2017 jde o nárůst o 19 skutků), z toho
bylo 99 skutků objasněno (oproti roku 2017 nárůst o 16 skutků), což činí
79,20 % (oproti roku 2017 nárůst objasnění o 0,90 %).
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Výše uvedeného jednání se dopustilo 141 pachatelů, (oproti roku 2017
nárůst o 19 stíhaných osob), z tohoto počtu je 74 recidivistů, tj. 52,48 % (oproti
roku 2017 nárůst o 22 recidivistů), 12 mladistvých a nezletilých = 8,51 %
(nárůst ve srovnání s rokem 2017 o 5 pachatelů) a 12 žen = 8,51 % (oproti roku
2017 mírný pokles o 1 stíhanou ženu).
Uvedená, na první pohled malá čísla podílu nealkoholové toxikomanie na
celkové, potažmo obecné kriminalitě rozhodně nelze zobecňovat, protože na
rozdíl od skladby zbývající drtivé většiny trestné činnosti se u „drogové
kriminality“ setkáváme prakticky s minimálním nápadem této trestné činnosti a
naopak s narůstajícím vysokým podílem latentního jednání pachatelů. Tuto
formu kriminality můžeme bezesporu zařadit mezi vysoce sofistikovanou
trestnou činnost, páchanou často organizovaně. Pachatelé, kteří se často
rekrutují z řad recidivistů, jsou z minulosti seznámeni s metodami a prací
kriminální policie, své protiprávní jednání konají mnohdy s vysokou mírou
konspirace, za účelem znesnadnění svého odhalení a dopadení policií. Z těchto
důvodů je zřejmé, že zjištěné trestné činy jsou většinou vyhledány orgány
činnými v trestním řízení, a proto je zde poměrně velká míra objasněnosti.
I přes náročnost odhalování této kriminality se daří držet nárůst objasněných
skutků. U realizovaných osob, zejména u nelegální výroby metamfetaminu, je
téměř vždy podáván návrh na vzetí do vazby, což krátkodobě vede
k přechodnému snížení počtů těchto „známých“ výrobců a recidivistů na
ostravské drogové scéně. Po nich však výrobu OPL přebírají často osoby policii
v dané oblasti téměř neznámé a tedy i hůře zjistitelné. To se projevuje rovněž
zhoršením kvality vyráběného metamfetaminu.
Nejčastěji se v roce 2018 jednalo o „nedovolenou výrobu a jiné nakládání
s OPL a s jedy“ zaměřené na psychotropní látku metamfetamin (pervitin) a
marihuanu. Uvedeným trestným činem bývají z převážné části klasifikovány
rovněž případy tzv. pěstíren marihuany, přestože je v trestním zákoníku
obsažen skutek „nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL“, a to proto, že
se orgánům činným v trestním řízení daří prokázat, že pěstitelé z rostlin konopí
vyráběli, popř. chtěli vyrobit drogu marihuanu, fénixovy slzy, konopnou mast či
jiné výrobky z konopí s nepovoleným obsahem THC. Během roku 2018 bylo
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policisty na území města Ostravy odhaleno 21 tzv. varen metamfetaminu
(oproti roku 2017 mírný nárůst o 1 varnu), z toho větší polovina byla odhalena
po „operativním rozpracování“, 10 pěstíren konopí (oproti roku 2017 mírný
pokles o 4 pěstírny). Podařilo se mimo jiné zajistit cca 100 g metamfetaminu,
4.162 ks tablet léků na výrobu metamfetaminu, 300 g pseudoefedrinu, matečné
roztoky na výrobu metamfetaminu, 10 kg marihuany, 112 g kokainu a 55 ks
extází. Nelze opomíjet ani další OPL, jakými jsou heroin či LSD, ale i
zneužívané léky, nejčastěji z řad barbiturátů, a také léky s hormonálním
účinkem (anabolika, steroidy), které se rovněž na území města Ostravy
zneužívají (v roce 2018 zajištěno 2.000 ks). Alarmující je nelegální obchod
s prekursory – léky s obsahem pseudoefedrinu, který je nezbytný při nelegální
výrobě metamfetaminu. Tyto léky jsou nelegálně dováženy z nedalekého
Polska.
Samostatnou pozornost si v roce 2018 zasloužily tzv. syntetické drogy, a
to díky kauze ze září roku 2018 vedené pod krycím názvem Synte. V září došlo
k masivnímu rozšíření těchto látek na území Moravskoslezského kraje, zejména
města Ostravy, a to převážně v komunitě bezdomovců a Romů v sociálně
vyloučených lokalitách. Tyto látky, zejména syntetické kanabinoidy původem
z Číny, určené pro polský nelegální trh, byly, pravděpodobně změnou legislativy
týkající se těchto drog v sousedním Polsku, vyhozeny v nezjištěném počtu do
odpadního kontejneru, kde byly nalezeny bezdomovci, kteří si je za menší
finanční úplatu nebo zdarma začali distribuovat mezi sebou. Užívání těchto
syntetických kanabinoidů v kombinaci s alkoholem má fatální, často smrtelné
následky. Následkem jsou dva zemřelí po intoxikaci syntetickými kanabinoidy,
desítky intoxikovaných, ošetřených osob. V 21 případech byly zahájeny úkony
trestního řízení, obviněno bylo 18 osob, 12 osob bylo trestně stíháno, s 6 je
vedeno zkrácené přípravné řízení a trestná činnost 1 nezletilého byla odložena.
Celkem se v průběhu vyšetřování podařilo zajistit 1.049 balení syntetických
drog. Pouze díky včasné reakci PČR, vytvoření týmu věnujícího se této
problematice a včasného varování veřejnosti nebyly následky této kauzy
fatálnější.
Drogové delikty v užším smyslu zahrnují trestné činy, které bezprostředně
souvisí s omamnými a psychotropními látkami. Trestná je nedovolená výroba,
dovoz, vývoz, nabídka a distribuce takové látky pro jiného. V širším smyslu je
drogy nutno chápat jako nebezpečný celospolečenský fenomén, ale i jako
hlavní faktor kriminality s majetkovým prospěchem. Zneužívání drog,
záškoláctví, prostituce a kriminalita v kombinaci s obrovskou zástavbou velkých
ostravských anonymních sídlišť, nezaměstnanost, chudoba, vznik ubytoven a
dalších sociálně vyloučených lokalit, kde ve špatných sociálních podmínkách na
hranici chudoby žijí tisíce lidí, jsou ideálním podhoubím pro vznik těchto
sociálně patologických jevů. Drtivá většina osob zneužívajících OPL, aby si
obstarali prostředky na jejich nákup, páchá každodenně trestnou činnost
s majetkovým prospěchem (zejména majetkovou kriminalitu). Lze kvalifikovaně
odhadnout, že narkomani se na majetkové trestné činnosti podílejí cca 80 %, na
násilné kriminalitě, konkrétně „loupeží“ je to cca 60 %. Nesmíme opomenout ani
trestné činy páchané pod vlivem drog, související zejména s bezpečností
silničního provozu.
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Po mnoho let se boji s drogovou kriminalitou na území města Ostravy
věnovali kriminalisté v různých početních stavech na jednotlivých odděleních
obecné kriminality, zejména na 10 OOK, který působil na teritoriu celého
městského ředitelství, ale který se krom drogové trestné činnosti zabýval také
trestnou činností majetkovou, trestnou činností páchanou na seniorech,
krádežemi osobních automobilů, mravnostní kriminalitou, extrémismem a
diváckým násilím.
Až dnem 1. 9. 2015 vzniklo 11. OOK, nový organizační článek městského
ředitelství s celoměstskou působností, jehož hlavní náplní je právě problematika
nealkoholové toxikomanie se zaměřením na operativní rozpracování. 11. OOK
tvoří páteř celoměstského týmu TOXI, kde pracují minimálně další dva policisté
z každého teritoriálního OOK. Vznik oddělení a aktuálně více než tříleté
fungování se bezesporu pozitivně odráží na kvantitě i kvalitě práce v oblasti
nealkoholové toxikomanie, což je patrné z nárůstu objasněnosti a zvýšení počtu
trestně stíhaných recidivistů. Lze předpokládat, že se jejich práce pozitivně
odrazí i v ostatních oblastech kriminality, zejména majetkové a násilné.
11. OOK MŘP Ostrava je dnes respektovaným partnerem nejen pro 2. OOK
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a policisty věnující se
problematice nealkoholové toxikomanie na jeho příslušných územních
odborech, ale především pro Národní protidrogovou centrálu, zejména
expozituru Ostrava, a také pro zahraniční partnery především z Polska, kde
velmi úzce spolupracují se Slezským oddělením Straze Graniżne a rovněž
s celorepublikovým útvarem Polské policie CBŚP expozitura Katowice.

2.2. Hospodářská kriminalita
Celkem zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost
Podíl na celkové kriminalitě:

948 (-165; -14,82 %)
355 (-107; -23,16 %)
37,45 % (-4,06 %)
9,62 %

Nejvýznamnější ukazatele nápadu:
Podvod
101 (-56; -35,67 %)
Neoprávněné držení platebního prostředku 431 (-19; -4,22 %)
Úvěrový podvod
90 (-60; -40,00 %)
V roce 2018 bylo na území města Ostravy zjištěno 948 hospodářských
trestných činů (dále jen „HTČ“), což oproti roku 2017 představuje pokles o 165
trestných činů. Z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 355, tedy o 107 méně
oproti roku 2017. Současně o 4,06 % poklesla i celková objasněnost na
37,45 %.
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Oproti roku 2017 došlo tedy na území města Ostravy ke snížení nápadu
HTČ a zároveň ke snížení objasněnosti. Snížení nápadu je zřejmé po všech
liniích HTČ, současně byl však ve všech oblastech zaznamenán nárůst
trestných činů, jejichž prověřování je složitější a časově náročnější. Složitost a
časovou náročnost prověřování a vyšetřování HTČ negativně ovlivňuje velký
počet útoků jednotlivých, zejména majetkových trestných činů, mezinárodní
prvek (využívání zahraničních domén, zahraničních společností a bankovních
účtů) a stále častější využívání prostředí kyberprostoru a virtuálních měn,
latentnost jednání pachatelů při využití falešných identit apod. Pokles nápadu
HTČ ovlivňuje také hospodářský růst ČR a s ním spojený růst mezd.
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Na skladbě HTČ se výraznou měrou podílejí i majetkové trestné činy
zařazené do této problematiky (úvěrové podvody, podvody páchané přes
internet) a legalizace výnosů z trestné činnosti. V roce 2018 byl zaznamenán
mírný nárůst trestných činů v oblasti autorských práv a neoprávněného přístupu
do počítačového systému, zejména prolomení hesel a přístupů do účtů
sociálních sítí.
V oblasti internetové kriminality jsou oddělením hospodářské kriminality
prověřovány zejména majetkové trestné činy (podvody, úvěrové podvody),
legalizace výnosů z trestné činnosti (úmyslná i nedbalostní forma) a
neoprávněný přístup k počítačovému systému. Pachatelé těchto trestných činů
hojně využívají kyberprostor, jeho anonymní prostředí, naivitu jeho uživatelů,
zjednodušování systému získávání úvěrových prostředků prostřednictvím
internetu, využívají virtuální měny k „ukrytí“ výnosů z trestné činnosti.
Základními znaky jsou velký počet útoků, falešná identita, napadání účtů
sociálních sítí a firemních e-mailů za účelem vylákání finančních prostředků,
využívání velkého množství SIM karet a falešných dokladů totožnosti, využívání
sběrných účtů, virtuálních měn. To vše činí tuto oblast kriminality velmi
nebezpečnou.
Korupční trestná činnost je v porovnání s rokem 2017 na stejné úrovni.
Nejčastěji jsou oznamovány věci související s veřejnými zakázkami a úředními
osobami, kdy za úplatkářství je oznamovateli označeno jakékoliv jednání
v souvislosti s rozhodováním věcí veřejných, aniž by byly uvedeny jakékoli
relevantní informace.
Zajišťování výnosů je dalším velmi důležitým ukazatelem úspěšnosti práce
policistů oddělení hospodářské kriminality. Jde o zajištění majetku pachatelů
v podstatě kterékoli trestné činnosti, v důsledku níž byla způsobena škoda.
V opodstatněných případech je takový majetek vyhledán a zajištěn, aby z něj
mohly být, na základě soudního rozhodnutí, uspokojeny zákonné nároky
poškozených v trestním řízení.
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Při srovnání s předchozím rokem 2017 je zřejmé, že v této oblasti byl rok
2018 méně úspěšným. V roce 2017 se podařilo zajistit 18,56 % hodnot
z celkově způsobené škody, v roce 2018 došlo k poklesu na 11,00 %.

2.3. Zbývající kriminalita
Celkem zjištěno
Z toho objasněno
Objasněnost
Podíl na celkové kriminalitě:

928 (-95; -9,29 %)
777 (-113; -12,70 %)
83,73 % (-3,27 %)
9,42 %

Nejvýznamnější ukazatele nápadu:
Dopravní nehody silniční nedbal.
Ohrožení pod vlivem návyk. látky, opilství
Zanedbání povinné výživy
Šíření poplašné zprávy
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272 (-28; -9,33 %)
253 (-38; -13,06 %)
296 (-53; -15,19 %)
6 (+2; +50,00 %)
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U této kriminality došlo k celkovému poklesu o 95 případů, tedy o 9,29 %.
V podstatě u všech sledovaných trestných činů tohoto druhu kriminality
sledujeme pokles nápadu. Nejvyšší pokles je zaznamenán u zanedbání
povinné výživy o 53 skutků, což je pokles o 15,19 % a ohrožení pod vlivem
návykové látky, opilství o 38 případů, což je pokles o 13,06 %.

3. Bezpečnostní situace v lokalitě ulice Stodolní
Přehled evidovaných trestných činů a přestupků

STODOLNÍ A OKOLÍ - TRESTNÉ ČINY
KATEGORIZACE
KRÁDEŽE NA OSOBÁCH
KRÁDEŽE PROSTÉ
KRÁDEŽE MOTOROVÝCH VOZIDEL DVOUSTOPÝCH
KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM DO MOTOROVÝCH VOZIDEL
KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM DO OBJEKTŮ
MAŘENÍ VÝKONU ÚŘEDNÍHO ROZHODNUTÍ A VYKÁZÁNÍ
NÁSILÍ PROTI ÚŘEDNÍ OSOBĚ
NEOPRÁVNĚNÉ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
NEOPRÁVNĚNÉ OPATŘENÍ PLATEBNÍHO PROSTŘEDKU
OHROŽENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY, OPILSTVÍ
OHROŽOVÁNÍ VÝCHOVY DÍTĚTE
PODÁVÁNÍ ALKOHOLU DÍTĚTI
PODVODY
POŠKOZENÍ CIZÍ VĚCI
POŠKOZENÍ CIZÍCH PRÁV
POŽÁRY
SPREJERSTVÍ
ÚMYSLNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ
ÚMYSLNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ LIDSKOU NEMOCÍ
VYDÍRÁNÍ
VÝTRŽNICTVÍ
ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY
ZATAJENÍ VĚCI
ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE

STODOLNÍ A OKOLÍ CELKEM TRESTNÁ ČINNOST
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ROK 2018
Nápad
288
4
0
16
2
1
0
1
3
5
1
1
15
10
4
1
0
13
1
0
4
3
18
0

391
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V roce 2018 bylo na teritoriu obvodního oddělení Ostrava-střed
prověřováno 1.650 trestných činů, tj. o 303 více oproti roku 2017. Z tohoto
počtu bylo jen na ul. Stodolní a v jejím okolí (ul. Porážková, Poděbradova,
Pobialova, Masná, Musorgského, Šubrtova, Škroupova a Nádražní) zjištěno
391 trestných činů a 112 přestupků.
Při podrobnějším pohledu na skladbu trestných činů bylo jen na ul. Stodolní
evidováno celkem 288 přečinů krádeže na osobě a 13 přečinů ublížení na
zdraví.
Pro lepší představu - ze statistik vyplývá, že např. s barem Modrá nudle a
Desperado (jeden společný vchod) souvisí 151 trestných činů, z toho 149
přečinů krádeže. Výrazným úspěchem Policie ČR je dopadení pachatele
krádeží převážně v barech Desperado, Modrá Nudle a E99, kterému se
podařilo prokázat 9 skutků z roku 2017 a dalších 41 skutků v roce 2018.
Tomuto pachateli byl Okresním soudem v Ostravě vysloven trest odnětí
svobody v délce 1 roku s podmíněným odkladem ba dobu 3 let a současně
zákaz pobytu na území města Ostravy v délce 3 let.
Bar
Modrá Nudle + Desperado
El Paso
E99

Počet trestných činů
151
16
10

Z toho krádeže
149
12
8

Nejvíce trestné činnosti je na samotné Stodolní ulici pácháno v sobotu mezi
01.00 – 04.00 hodinou, což má beze sporu souvislost s množstvím požitého
alkoholu pachatelů i poškozených.
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Charakteristika lokality ul. Stodolní
Všechny tyto trestné činy a přestupky jsou až na výjimky páchány
především v souvislosti s provozem barů a heren na zmíněné ulici a souvisí se
zvýšeným užíváním alkoholických nápojů, což negativně ovlivňuje chování
návštěvníků této ulice. V minulosti byla ul. Stodolní chápána v širším pojetí jako
jedno z center kultury a zábavy a byla s ní spojená i prestiž města Ostravy.
Zůstal jen slogan „ulice, která nikdy nespí“, ovšem nyní jen v negativním slova
smyslu. Během posledních let došlo ke změně skladby návštěvníků ul. Stodolní
v příčinné souvislosti se změnou poskytovaných služeb. Zjednodušeně lze
konstatovat, že jediným cílem provozovatelů barů a heren je co nejvyšší zisk při
absenci přidané hodnoty, jakým je právě kulturní zážitek.
Policejní kontroly a bezpečnostní opatření
V roce 2018 bylo kromě průběžných a pravidelných policejních kontrol
naplánováno ve spolupráci s Městkou policií Ostrava a Orgánem sociálně
právní ochrany dětí ÚMOb Mor. Ostrava a Přívoz 5 bezpečnostních opatření se
zaměřením na požívání alkoholu mladistvými a nezletilými. Bylo kontrolováno
více než 300 osob, z nichž 61 nedosáhly věku 18 let a byly pod vlivem alkoholu.
Zjištění však nasvědčují tomu, že mladiství se opíjejí v soukromí a až posilněni
alkoholem vyrážejí na ul. Stodolní.
Ve spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování jsou průběžně
prováděny akce se zaměřením na kapesní krádeže. Ty jsou páchány téměř
výhradně na opilých poškozených, kteří často zjišťují až doma, že byli okradeni.
Někdy si ani nejsou vědomi, kde přesně k události došlo. Proto se daří objasnit
jen velmi málo z těchto skutků. Navíc je více než zřejmé, že oznamována je jen
část skutečně spáchaných trestných činů, neboť poškození mají za to, že
oznamovat tyto události je zbytečné. Pachatelé nejvíce využívají opilosti
poškozených a rovněž nepřehledných situací v přeplněných barech, zejména
tam, kde je taneční parket.
Cizinci
Jedním z palčivých problémů lokality ul. Stodolní je chování některých
turistů ze zahraničí, zvláště z Polské republiky. Nebývá výjimkou, že na ul.
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Stodolní dorazí dvaceti i vícečlenné skupinky takových turistů, kteří využívají
pocitu větší anonymity. V nejkritičtějších dnech se dle kvalifikovaného odhadu
v lokalitě pohybuje i několik stovek těchto cizinců. Část z nich zde jezdí
z přesvědčení, že na ul. Stodolní je snadné sehnat návykové látky, což bývá
sdíleno např. i na sociálních sítích. Výjimkou nejsou ani takoví, kteří si zde jezdí
tzv. užít adrenalin a záměrně vyvolávají konflikty. Jelikož po návštěvě Ostravy
ihned opouštějí Českou republiku, je obtížné je zpětně dohledat. V roce 2018,
v nejexponovanějších dnech – především v době festivalů, dohlížely nad
pořádkem na ul. Stodolní a v jejím okolí společné česko-polské hlídky. Od
května 2019 je opět plánováno jejich nasazení.
Veřejný pořádek
Nad veřejným pořádkem této lokality spolupracuje Policie ČR s Městskou
policií Ostrava. Krom policistů obvodního oddělení Ostrava-střed zde bývají
veleni také policisté oddělení hlídkové služby městského ředitelství i speciální
pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
V lokalitě ulice Stodolní však nedochází pouze k protiprávním jednáním
majetkového charakteru. Zejména v noční době jsou policisté i strážníci
enormně vytíženi řešením narušování veřejného pořádku formou rozbíjení
sklenic na ulici, pokřikováním, hlasitou hudbou, strkanicemi, vzájemnými
urážkami, fyzickým napadáním, apod. Hlídky Policie ČR se řídí zejména ust.
§ 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, podle kterého je úkolem
Policie ČR chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek. Prioritní je
tedy snaha obnovit veřejný pořádek. Současná mladá generace se jezdí na
Stodolní tzv. odventilovat. Někteří cíleně vyhledávají konflikty, které řeší
fyzickým napadáním, přičemž tyto situace nevnímají jako protiprávní jednání,
ale určitý druh zábavy a trávení volného času. Problematická je tak i samotná
taktika provádění dohledu nad veřejným pořádkem. Přítomnost policistů a
strážníků vyvolává u opilých občanů často opačnou reakci, a tak místo
očekávaného zklidnění situace nastává opak.
Kamerové systémy
Při prověřování zejména oznámených trestných činů a při dohledu nad
veřejným pořádkem je velmi platným pomocníkem kamerový systém, který byl
modernizován, a současně došlo k rozšíření jeho pokrytí. Vzhledem
k rozsáhlosti této lokality je však nereálné očekávat, že by se podařilo pokrýt
naprosto všechna místa.
Závěr
Chování návštěvníků lokality ulice Stodolní je odrazem dnešní doby. A tak
ačkoli by Police ČR měla působit zejména preventivně, působí zde především
represivně. Policie ČR provádí průběžná vyhodnocování místní situace a hledá
možnosti, jak ji zklidnit. Jednou z cest by mohlo být zkrácení provozní doby
barů a restaurací.
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4. Struktura pachatelů trestné činnosti
4.1. Pachatelé
Celkem
Recidivisté - počet
Podíl recidivistů

3.974 (-320; -7,45 %)
2.014 (-251; -11,08 %)
50,68 % (-2,07 %)

Děti
Nezletilí do 14 let
Mladiství 15–17 let

102 (- 10; - 8,93 %)
162 (+11; +7,28 %)

Struktura pachatelů trestné činnosti na území města Ostravy je poměrně
ustálená, stejně jako struktura jimi páchané trestné činnosti. Pro téměř všechny
skupiny pachatelů je charakteristické, že ve skoro 4/5 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 60 % pachatelů trestné činnosti obecně tvoří osoby závislé
na omamných a psychotropních látkách a právě trestnou činností zejména
majetkového charakteru si tyto osoby obstarávají finanční prostředky na nákup
drog.

4.1.1. Recidivisté
Podíl recidivy na celkové kriminalitě za rok 2018 činí 50,68 %, kdy oproti
roku 2017 (52,75 %) jde o pokles o 2,07 %, což v počtu znamená pokles o 251
recidivistů.
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Recidivisté se dopouštějí zejména:
• majetkových trestných činů – 905 případů (-158 případů oproti
roku 2017); zejména prostých krádeží (709 případů, z toho 441
krádeží v jiných objektech) a krádeží vloupáním (164 případů),
• násilných trestných činů – 261 případů (-41 případů oproti roku
2017); zejména úmyslné ublížení na zdraví (115 případů) a loupež
(44 případů),
• v oblasti ostatní kriminality spáchali 543 skutků (+104 případů
oproti roku 2017), z toho podstatných 310 trestných činů maření
výkonu úředního rozhodnutí,
• v oblasti zbývající kriminality spáchali 286 skutků (-81 případů
oproti roku 2017), z toho podstatných 162 trestných činů zanedbání
povinné výživy.
Podíl recidivistů na páchané trestné činnosti je dlouhodobě velmi vysoký,
proto v městském ředitelství probíhají specializované pátrací akce právě se
zaměřením na recidivisty, kteří nenastupují do výkonu trestu.

4.1.2. Děti (nezletilí a mladiství)
V roce 2018 bylo zjištěno 264 pachatelů této skupiny, což znamená téměř
shodnou situaci jako v roce 2017. Evidujeme zanedbatelný nárůst oproti roku
2017 o 1 pachatele ve věku do 18 let (což je meziroční nárůst o 0,38 %).
V roce 2017 páchalo trestnou činnost 112 nezletilých a 151 mladistvých
pachatelů, v roce 2018 jich bylo v kategorii nezletilých 102 a v kategorii
mladistvých 162. Nejčastějšími formami trestné činnosti v této skupině
pachatelů zůstávají i nadále násilné trestné činy páchané formou loupežných
přepadení a majetková trestná činnost, kterou lze zahrnout pod tzv. pouliční
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kriminalitu. Kvalifikovaná trestná činnost je v řadách těchto pachatelů
výjimečná, neměnná je rovněž sociální struktura pachatelů.

Pokud se týká vývoje a současných trendů kriminality páchané mládeží na
teritoriu města Ostravy, byl zaznamenán pokles skutků, u kterých byli zjištěni
pachatelé z řad nezletilých osob, avšak nárůst pachatelů mezi mladistvými.
Oproti roku 2017 byl u násilné trestné činnosti zaznamenán nárůst,
v oblasti majetkové trestné činnosti naopak pokles, a to u osob mladistvých i
nezletilých. Nadále se však někteří pachatelé z řad mládeže dopouštějí
trestných činů opakovaně. To se týká jak osob ze sociálně slabých rodin, tak i
osob na útěku z výchovných zařízení. S nimi je spojen rovněž rozvoj užívání
tzv. měkkých drog mezi mladistvými. Tato skutečnost výrazně „motivuje“ tyto
pachatele k další trestné činnosti majetkového i násilného (zejména loupeží)
charakteru.
Mravnostní trestná činnost vykazuje za sledované období mírný nárůst,
zejména v počtech případů páchaných prostřednictvím internetové sítě.
Problematiku trestné činnosti mládeže řeší policisté městského ředitelství
s dalšími institucemi státní správy, neziskovými organizacemi i dalšími složkami
Policie ČR. Spolupráce s OSPOD jednotlivých úřadů městských obvodů je na
velmi dobré úrovni.

4.1.2.1. Nezletilí do 15 let
V roce 2018 byla prokázána trestná činnost 102 pachatelům mladším 15 let
(v roce 2017 112 takových pachatelů). Podíl nezletilých na celkovém počtu
pachatelů trestné činnosti v roce 2018 činí 2,57 %.
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Nezletilí se dopouštějí zejména:
• majetkových trestných činů – 45 případů (v roce 2017
55 případů), z toho 20 případů prostých krádeží a 13 případů krádeží
vloupáním,
• násilných trestných činů – 28 případů (v roce 2017 32 případů),
z toho 19 případů loupeží a 5 případů úmyslného ublížení na zdraví.
4.1.2.2. Mladiství od 15-17 let
V roce 2018 byla prokázána trestná činnost 162 mladistvým pachatelům,
což činí 4,08 % z celkového počtu zjištěných pachatelů (v roce 2017 bylo
zjištěno 151 mladistvých pachatelů, tj. 3,5 %) se zvýšil podíl mladistvých
pachatelů na trestné činnosti o 0,58 %.
Struktura trestné činnosti páchané mladistvými je velmi podobná struktuře
trestných činů páchaných nezletilými:
• majetkové trestné činy – 55 případů (v roce 2017 61 případů),
16 skutků vloupání a 30 skutků krádeží prostých, v 9 případech se
jednalo o poškozování cizí věci, v 10 případech šlo o krádeže jiné na
osobách, ve 3 případech se jednalo o podvod, když některé skutky
byly spáchány v souběhu, tedy jedním jednáním byly naplněny
skutkové podstaty několika trestných činů (např. vloupání a
poškozování cizí věci),
• násilné trestné činy – 60 případů (v roce 2017 43 případů), z toho
25 skutků loupeží a 28 skutků úmyslného ublížení na
zdraví, 3 případy nebezpečné vyhrožování, 8 případů vydírání; i zde
docházelo v některých případech k souběhu skutků,
• a poměrně vyšším zastoupením jiných kategorií trestné činnosti,
např. ostatní kriminální činy - 7 případů sprejerství, 12 případů
maření výkonu úředního rozhodnutí, 5 zbývající kriminální činy –
z toho 1 ohrožení pod vlivem OPL; v oblasti mravnostní kriminality
bylo stíháno 13 mladistvých, z toho 7 za pohlavní zneužívání.

5. Oběti trestných činů
V roce 2018 bylo evidováno celkem 2.415 obětí sledovaných trestných činů.
V porovnání s obdobím předchozím evidujeme pokles o 135 obětí (tj. méně
o 5,29 %). Největší počet z nich, 1.376 (tj. 57 %), byl postižen majetkovou
trestnou činností, trestnou činností násilného charakteru pak 728 obětí (30 %).

39

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území města Ostravy za rok 2018

Oběťmi se stávali jak muži (52 %), tak ženy. Věkové rozložení znázorňuje
následující graf.

Pachatelé trestné činnost zejména násilného charakteru nezřídka používají
proti obětem zbraň. Trestní zákoník rozumí zbraní cokoli, čím je možno učinit
útok proti tělu důraznějším. Může se tak jednat nejen o zbraně střelné, sečné
bodné, úderné, elektrický paralyzér, plyn nebo tekutinu, ale také např.
o dopravní prostředek, kuchyňský nůž, sekeru, kámen, láhev apod. Zbraně
bývají naštěstí často použity pouze k zastrašování, jako prostředek důraznější
hrozby. Bohužel však dochází i k jejich použití. Tyto případy pak končí
zraněním, dokonce i smrtí oběti. Zde je zapotřebí apelovat na všechny občany,
aby, pokud se do obdobné situace dostanou, chránili zejména svůj život a
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zdraví, nikoli majetkové hodnoty. Následky trestné činnosti na obětech názorně
ukazuje následující graf:

6. Přestupky
Celkem zjištěno
Meziroční nárůst

34.597 (+1.755)
+5,34 %.

Nejvýznamnější ukazatele nápadu přestupků:
Přestupky
• v dopravě
26.849 (+2.091; +8,44 %)
• proti veřejnému pořádku
439 (+46; +11,70 %)
• proti občanskému soužití 2.413 (+1.258; +108,91 %)
• proti majetku
4.200 (-176; -4,02 %)
V roce 2018 došlo k meziročnímu nárůstu zjištěných přestupků o 5,34 %.
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V průběhu roku 2018 došlo na území městského ředitelství ke zvýšení
počtu přestupků proti veřejnému pořádku o 46 (což je meziročně +11,70 %),
přestupků proti občanskému soužití o 1.258 přestupků (+108,91 %), na úseku
dopravy o 2.091 přestupků (+8,44 %) a ke snížení počtu přestupků proti
majetku o 176 přestupků (-4,02 %).
Přetrvávajícím trendem, vzhledem k sociální situaci, zůstávají majetkové
přestupky spočívající v drobných krádežích, zejména ve velkých nákupních
centrech typu Shopping park, Futurum, Tesco, Nová Karolina apod. Zvýšený
nárůst byl zaznamenán u přestupků proti občanskému soužití.
Do uvedených statistických dat však není zahrnuto relativně vysoké
množství přestupků ze všech citovaných oblastí, které ve své kompetenci řeší,
popř. oznamují k projednání příslušnému správnímu orgánu také strážníci
Městské policie Ostrava.

7. Pátrání po osobách a věcech
7.1. Pátrání po osobách
V roce 2018 bylo městským ředitelstvím vyhlášeno pátrání po 1.674 (oproti
roku 2017 jde o nárůst o 129 pátrání) osobách. Z uvedeného počtu se jednalo
např. o:
• 156 případů pátrání po pobytu osoby,
• 328 pátrání po osobách, na které byl vydán příkaz k zatčení,
• 120 pátrání po osobách, na které byl vydán předchozí souhlas
se zadržením,
• 716 pátrání po uprchlých svěřencích diagnostických ústavů,
• 188 pátrání po pohřešovaných osobách,
• 10 případů předvedení,
• 100 pátrání po osobách, na které byl vydán příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody,
• 5 pátrání po totožnosti neznámých mrtvých a
• 11 pátrání na podkladě evropského zatýkacího rozkazu.
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V roce 2018 bylo zadrženo a vypátráno celkově 1.501 osob, z nichž 451
bylo zadrženo a vypátráno 9. OOK, které se pátráním zabývá. Tímto oddělením
bylo dále zpracováno a vyřízeno 2.038 žádostí a dožádání k hledaným osobám
pro jiné součásti policie (Interpol, Sirene, mimořádná opatření, prověrky
zdravotnických zařízení, urgence pro soudy, poznatky atd.). Nejvytíženější
problematikou bylo opět pátrání po svěřencích utíkajících ze školských zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, z nichž někteří jsou v průběhu
jednoho roku na útěku i dvacetkrát.
Při plnění svých pracovních povinností spolupracují policisté zařazení na
dané problematice se zaměstnanci živnostenského úřadu, finančního úřadu,
Hasičského záchranného sboru, městskou policií, Národní centrálou Interpolu,
Sirene a skupinou cíleného pátrání. Zapojují se také do dílčích úkonů spojených
s problematikou násilné trestné činnosti a využívají možností tzv. monitoringu
(v roce 2018 ve 36 případech), díky kterému se podařilo zadržet také několik
dlouhodobě hledaných, ale především pohřešovaných osob.
Spolupráce s odborem mezinárodní policejní spolupráce a skupinou
cíleného pátrání Policejního prezidia ČR Praha je hodnocena velmi kladně.

7.2. Pátrání po věcech
Do pátrání po věcech se zapojují všichni policisté městského ředitelství.
Jedná se o nezbytnou součást výkonu hlídkové služby. Pravidelně jsou také
realizovány specifické pátrací akce. Na úseku pátrání po věcech bylo zajištěno
35 odcizených věcí, vypátráno 147 odcizených věcí a zpracováno 191
poznatků, které vedly k zajištění dalších odcizených věcí. Pracovníky pátrání po
věcech bylo prověřeno celkem 9.671 věcí (v bazarech a zastavárnách).

8. Sebevražedná jednání (suicidium)
Na úseku násilné trestné činnosti jsou Policií ČR prověřována také úmrtí
osob, ke kterým došlo mimo zdravotnické zařízení nebo beze svědků. Jedná se
zejména o případy úmrtí v terénu, v bytech a také dokonané sebevraždy.
S takovými případy se, bohužel, policisté městského ředitelství setkávají
poměrně často. V roce 2018 bylo policejními orgány Městského ředitelství
policie Ostrava prošetřováno celkem 435 případů takovýchto úmrtí (v roce 2017
jich bylo 408), v rámci kterých bylo provedeno 167 zdravotních pitev a 92
soudních pitev.
V roce 2018 došlo v 16 případech k úmrtí bezdomovců, v 8 případech
k úmrtí nezletilých dětí. Mezi nešťastné a smutné případy patří úmrtí 63leté
ženy, na kterou se při vánočním úklidu převrátila kuchyňská skříň plná potravin
a elektrospotřebičů a přimáčkla ji na hranu pracovní desky. Tak ji po příchodu
z práce našel její přítel. Ženě již bohužel nebylo pomoci.
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V loňském roce evidujeme vyšší počet případů dokonaných sebevražd
než v roce 2017, jak znázorňuje níže uvedený graf. Z něho vyplývá, že v roce
2018 došlo na území městského ředitelství k celkem 65 dokonaným
sebevraždám, z nichž 48 spáchali muži a 17 ženy. Příčinou, pokud se ji podaří
odhalit, jsou psychické problémy a deprese, onemocnění, existenční problémy,
problémy v rodině, problémy pracovní a vztahové.

Nejčetnějším způsobem spáchání sebevraždy bylo oběšení, a to ve
26 případech, před 21 případy skoku z výšky. Nečastějším motivem spáchání
sebevraždy byly psychické problémy nebo duševní nemoc, a to ve 30
případech.
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Dle věku poškozených ukončili svůj život v roce 2018 nejčastěji lidé ve věku
mezi 28. až 38. rokem svého života, a to celkem 16krát. Přesnější údaje
znázorňuje graf.

9. Domácí násilí
V rámci městského ředitelství již více jak 11 let funguje tým policistů
specializujících se na případy se znaky domácího násilí. V roce 2018 tvořilo tým
24 policistů služebně zařazených na 10 obvodních odděleních (dále jen „OOP“),
konkr. 2 policisté z OOP Poruba 1, 2 z OOP Poruba 2, 5 z OOP Hrabůvka, 3
z OOP Mar. Hory, 2 z OOP Zábřeh, 3 z OOP Přívoz, 2 z OOP Ostrava-střed, 2
z OOP Sl. Ostrava, 2 z OOP Vratimov a 1 z OOP Vítkovice. Tito policisté se
střídají ve 12- a 24hodinových směnách na pracovišti nebo ve služební
pohotovosti v místě bydliště tak, aby byla vždy zajištěna jejich 24hodinová
dosažitelnost při potřebě posouzení, zda jsou splněny podmínky vykázání
násilné osoby ze společného obydlí, včetně poskytování konzultací a
poradenství v oblasti domácího násilí občanům, policistům i odborné veřejnosti.

9.1. Statistické výstupy
V roce 2018 bylo v působnosti městského ředitelství evidováno 484 případů
se znaky domácího násilí, tedy o 41 méně oproti roku 2017. Z velké části se
jednalo o přestupky proti občanskému soužití, ale také o trestné činy, jakými
byly např. týrání osoby žijící ve společném obydlí, týrání svěřené osoby,
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ublížení na zdraví, vydírání, nebezpečné vyhrožování, omezování osobní
svobody, znásilnění, aj.
Krom své účasti při incidentech se znaky domácího násilí poskytují
specialisté na tuto problematiku rovněž poradenství – v roce 2018 tomu tak
bylo v nejméně 134 případech (skutečný počet konzultací či poradenství je však
zcela jistě daleko vyšší).

Vykázání ze společného obydlí
V roce 2018 bylo realizováno 40 vykázání, oproti roku 2017 se jedná
o snížení o 11 případů. Proti vykázání byly ze strany násilných osob podány
2 námitky (obě byly nedůvodné). Vykázáno bylo 40 mužů a žádná žena.

Ohrožené osoby
V roce 2018 bylo využitím institutu vykázání postiženo 105 ohrožených
osob. Zhruba 2/3 případů vykázání se, bohužel, odehrála v rodinách, v nichž
vyrůstají děti do 18 let, konkr. Šlo o 27 případů vykázání, pouze ve 13
případech nebyly děti přítomné. Uvedené číslo ohrožených osob (105) se tedy
týká manželek, družek, přítelkyň, rodičů, dětí aj., včetně 5 ohrožených osob
v seniorském věku (do seniorského věku se statisticky započítávají osoby, které
dosáhly 65 let věku a starší).
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V naprosté většině případů vykázání se jednalo o vztah druh – družka,
přítel – přítelkyně (20 případů), manžel – manželka (19 případů), následují
vztahové záležitosti rodiče – syn (1 případ).
Také v loňském roce byly některé osoby vykázány opakovaně, kdy 1 osoba
byla vykázána 3krát, 6 osob 2krát. Je však třeba poznamenat, že ohrožené
osoby samy mnohdy přispívají k takovým opakovaným okolnostem např. tím, že
opakovaně nepodávají návrh na předběžné opatření.
V 8 případech vykázané osoby nerespektovaly rozhodnutí policejních
orgánů a opakovaně i závažně porušily vykázání. Jejich počínání bylo ve všech
případech kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku. Také na této
skutečnosti se podílejí samy ohrožené osoby tím, že opakovaně dobrovolně
vpouštějí násilné osoby do obydlí nebo je dokonce samy kontaktují.
Problematika domácího násilí, stejně jako jiná trestná činnost, je ovlivněna
patologiemi ve vztahu k alkoholu, drogám, či jiným psychickým vlivům.
U násilných osob se vyskytly ve 37 případech ze 40 evidovaných. Vliv těchto
patologií na samotné násilí mezi partnery je naprosto zřejmý. Jedná se o jeden
z hlavních rizikových faktorů podílejících se na vzniku domácího násilí.
V 6 případech byly násilné osoby natolik nebezpečné, že došlo k jejich umístění
ve vazbě. Ve 20 případech vyhrožovaly násilné osoby zbraněmi nebo je
dokonce použily. Nejčastěji se jednalo o nůž (13 případů), žíravinu, nábytek či
dostupné předměty (noha od stolu, sklenice, opasek, nádobí aj.) Skutečnost, že
každý druhý útočník sáhl po zbrani, dokumentuje jejich stále se zvyšující
agresivitu.
Na základě právní úpravy ve věcech předběžného opatření dle ust. § 400
až 414 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a to buď sami,
nebo v naprosté většině za pomoci intervenčního centra Bílý kruh bezpečí
podaly ohrožené osoby návrh o prodloužení k místně příslušným okresním
soudům (1 měsíc a 6 měsíců). Z celkového počtu 40 vykázání bylo v 19
případech vykázání prodlouženo, ve 21 případech k prodloužení vykázání
nedošlo, a to z důvodu buď nepodání návrhu, nebo soud podaný návrh
o vydání předběžného opatření zamítl.
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Z celkového počtu 40 vykázání bylo v roce 2018 kvalifikováno jako trestný
čin 26 případů, ve zbývajících 14 případech byla věc kvalifikována jako
přestupek proti občanskému soužití. V průběhu všech vykázání se pachatelé
dopustili celkem 41 trestných činů. Jejich skladbu i četnost zachycuje předchozí
graf.

9.2. Výhledy týmu domácího násilí pro rok 2019
V roce 2019 bude nadále realizována poradenská, konzultační, intervenční,
preventivní a publikační činnost. Členové týmu domácího násilí budou i nadále
poskytovat psychologickou pomoc, provádět školení, účastnit se regionálních,
celorepublikových i mezinárodních projektů, spolupracovat s organizacemi
nabízejícími pomoc ohroženým osobám (intervenčním centrem BKB, charita,
azylové domy, poradny, rady seniorů aj.), podílet se na přestupkovém i trestním
řízení týkajícím se této oblasti, spolupracovat se službou kriminální policie a
vyšetřování při řešení případů domácího násilí a realizací vykázání.
Nadále bude pokračovat úzká interdisciplinární spolupráce v rámci města
Ostravy (intervenční centrum BKB, OS, OSZ, PMS, SS, OSPOD, centrum pro
rodinu, správní orgány přestupkových komisí MO, MP a OP aj.), spolupráce a
koordinace postupů s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje,
včetně jednotlivých územních odborů, koordinace postupů s Policejním
prezidiem ČR v podobě metodických školení, konferencí, setkání aj.
Zvýšená pozornost bude nadále věnována zvlášť zranitelným osobám,
především dětem a seniorům, včetně poskytování poradenské činnosti osobám
v seniorském věku se zaměřením na jejich problémy a spolupráci s příslušnými
organizacemi a institucemi atd. při využití 4 poradenských místností na OOP
Ostrava-střed, OOP Poruba 1, OOP Hrabůvka a OOP Přívoz.
Dále chceme pokračovat ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava, a to
zejména v případech, kdy je třeba umístit osoby závislé na zdravotní péči
osoby, která je vykázána ze společného obydlí aj., a také prohlubovat
dosavadní spolupráci se sociálními pracovníky pro dospělé (včetně OSPOD)
Magistrátu města Ostravy.
Statistiky uvádějí, že každá třetí až pátá žena ve svém životě domácí násilí
někdy zažila nebo aktuálně zažívá. Proto je nutné se touto oblasti stále
intenzivně zabývat.

10. Bezpečnost silničního provozu
Situace na ostravských silnicích a komunikacích je srovnatelná s rokem
2017. V roce 2018 došlo k 3.006 dopravním nehodám, což znamená nárůst
o 28 dopravních nehod oproti roku 2017. Při těchto nehodách bylo usmrceno
9 osob, tedy stejně jako v roce 2017, 31 osob zraněno těžce (oproti loňským
38) a 481 lehce (oproti loňským 520). Téměř shodný je rovněž počet řidičů,
u nichž byl zjištěn alkohol. 100 řidičů, účastníků dopravní nehody, bylo pod
vlivem alkoholu (v roce 2017 106).
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Rozložení příčin dopravních nehod je patrné z následujícího grafu:

Na základě dopravní nehodovosti za uplynulý rok byly předběžně
vytipovány rizikové lokality se zvýšenou nehodovostí. Jedná se o tyto lokality:
•
•
•
•

křižovatka ulic Mariánskohorská x 28. října x Plzeňská,
křižovatka ulic Opavská x Sjízdná,
křižovatka ulic Opavská x Martinovská,
křižovatka ulic 28. října x Novinářská,
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•
•
•
•
•
•

křižovatka ulic Výškovická x Pavlovova,
úsek místní komunikace II/479 ul. Opavská od ul. 17. listopadu po
ul. Porubská,
úsek silnice I/11 ul. Opavská od ul. Studentská po ul. Bedřicha
Nikodéma,
úsek silnice III/4793 ul. 28. října od ul. Vítkovická po ul. Nádražní,
vyústění rampy ze sil. I/11 na sil. III/4703 Šenov,
úsek sil. II/647 ul. 28. října od ul. Železárenská po ul. 1. máje.

V loňském roce 2018 bylo Statutární město Ostrava zatíženo množstvím
stavebních činností na komunikacích, které se negativně projevily na
průjezdnosti městem. Jednalo se zejména o tyto:
•
•
•
•
•
•
•

oprava mostu ev. č. 11-143B a 11-144 (u Hornbachu) na sil. I/11,
oprava mostu ev. č. 56-028.1 na sil. I/56 ul. Místecká u AAA Auto,
oprava mostu ev. č. 647-030.3 na sil. II/647 ul. Plzeňská,
oprava mostů na ul. Výškovická nad ul. Rudná a trati ČD,
rekonstrukce estakády Bazaly,
oprava tramvajové trati na ul. 17. listopadu v úseku ul. Vřesinská – Dr.
Slabihoudka,
výstavba okružní křižovatky ul. Paskovská x ul. Mostní.

Krom výše uvedených byly však prováděny i krátkodobější stavby a stavby
na méně významných komunikacích, které se ovšem rovněž negativně podílely
na plynulosti silničního rovozu v Ostravě.
Bezpečnost a plynulost silničního provozu je každoročně ovlivňována také
pořádáním sportovních a kulturních akcí spojených s velkou účastí diváků a
rovněž akcemi pořádanými přímo na pozemních komunikacích. K největším a
nejvýznamnějším patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

novoroční ohňostroj na území městského obvodu Ostrava-Jih,
Porubajk 2018,
Český běh žen,
Zlatá tretra 2018,
Colours of Ostrava,
Run fest 2018,
Run tour 2018,
Nato 2018,
Kontinentální pohár.

Policisté DI MŘP Ostrava se na všech stavebních a kulturních akcích
podílejí zejména dohledem, řízením a usměrňováním silničního provozu.
Mezi hlavní priority dohledu nad silničním provozem patří také ochrana
nemotorizovaných účastníků silničního provozu, kterou lze rozdělit do tří částí:

50

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území města Ostravy za rok 2018

•

•

•

oddělení dopravně inženýrských činností, které posuzuje stavební
projekty pozemních komunikací, co by orgán příslušný k uplatnění
stanovisek k zajištění bezpečnosti a plynulosti na pozemních
komunikacích; dále upozorňuje příslušné silniční správní úřady,
majetkové správce pozemních komunikací na dopravní deficity a
navrhuje opatření k zajištění bezpečnosti provozu; provádí bezpečnostní
inspekce u dopravních nehod se smrtelnými následky, které vyhodnocuje
a dále navrhuje potřebná opatření, dále zpracovává zjištěné skutečnosti
a snaží se tak předcházet dalším závažným dopravním nehodám,
nedílnou součástí práce dopravních policistů je také prevence - v roce
2018 se účastnili přednášek formou her s dopravní tématikou zaměřenou
hlavně na bezpečnost silničního provozu, a to na 14 základních a
mateřských školách a 2 dětských táborech „Plecháček“; pravidelně se
účastní dopravní soutěže „Mladý cyklista“; v rámci dopravně
bezpečnostních akcí byly chodcům rozdávány reflexní pásky, senioři byli
obdarováni reflexními taškami, spolucestující ve vozidlech obdrželi
ochranné reflexní vesty,
v neposlední řadě se jedná o represi, kdy v rámci bezpečnostních
opatření a akcí bylo v průběhu roku 2018 policisty městského ředitelství
zjištěno 2.827 přestupků chodců, z toho bylo v příkazním řízení
projednáno 2.812 přestupků a uloženy pokuty v celkové výši 701.700 Kč.

Policisté dopravního inspektorátu městského ředitelství zajišťují také
viditelný dohled nad silničním provozem na území Statutárního města Ostravy,
a to na vybraných automobilových silnicích (VAS II), nad rámec stanoveného
počtu hodin (100 hod./kalendářní měsíc).
Kromě výše uvedených činností se dopravní policisté zaměřují i na způsob
jízdy vozidel, rychlost, předjíždění a správné chování řidičů na vyznačených
přechodech pro chodce. Kontrolu nákladní dopravy a autobusové dopravy
zaměřenou na sociální předpisy, AETR, ADR pak provádějí vyčlenění policisté,
kteří jsou zařazeni ve speciálním tzv. „Kamión týmu“.

11. Oblast veřejného pořádku
Oblasti veřejného pořádku, respektive přípravě a realizaci bezpečnostních
opatření v souvislosti s konáním sportovních, kulturních a politických akcí byla
v roce 2018 věnována zvýšená pozornost, a to v souvislosti s vývojem
bezpečnostní situace v Evropě a vládou vyhlášeného 1. stupně ohrožení
terorismem.
V podmínkách městského ředitelství byli do všech bezpečnostních opatření
veleni policisté pořádkové policie i policisté služby kriminální policie a
vyšetřování, včetně specialistů zařazených na úseku extremismu a diváckého
násilí. Na základě jejich informací byl stanovován rozsah bezpečnostního
opatření, zejména ve vztahu k počtu nasazených policistů.
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V roce 2018 bylo policisty pořádkové policie realizováno celkem 357
bezpečnostních opatření K nejnáročnějším co do nasazení sil a prostředků, ale
i velení patřila bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku v souvislosti
s konáním fotbalových utkání klubu FC Baník Ostrava, neboť tento klub má
dlouhodobě jedny z nejradikálnějších fanoušků. Za rok 2018 bylo v Ostravě
provedeno 18 bezpečnostních opatření k fotbalovým zápasům 1. fotbalové
FORTUNA ligy, kdy nejrizikovější byla opatření k utkání FC Baník Ostrava a
Slavia Praha a utkání FC Baník Ostrava a Sparta Praha, a to jak v jarní, tak i
podzimní části ligy.
Nemalý význam měla také bezpečnostní opatření v souvislosti se
zajištěním veřejného pořádku při konání hokejových utkání celku HC Vítkovice
v rámci Tipsport extraligy ledního hokeje, kterých bylo v roce 2018 realizováno
celkem 31, z toho 11 rizikových, a dále zajištění 42 hokejových utkání
1. hokejové ligy celku HC Torax Poruba (z toho 17 rizikových), kde došlo
k radikalizaci části fanoušků.
Další bezpečnostní opatření byla organizována k zajištění veřejného
pořádku v době konání hudebních festivalů BEATS FOR LOVE, COLOURS OF
OSTRAVA včetně Festivalu v ulicích, dále pak v souvislosti s konáním
Olympijského festivalu Ostrava 2018 ve dnech 9. – 25. února 2018 a
bezpečnostní opatření související s oslavami založení 100 let republiky. V roce
2018 neproběhlo na území Statutárního města Ostrava žádné shromáždění
občanů, na kterém by hrozilo či by došlo k zásadnímu narušení veřejného
pořádku.

12. Prevence
Preventivní aktivity jsou nedílnou součástí činností všech organizačních
článků městského ředitelství, zejména pořádkové policie. Nejrozsáhlejší činnost
v oblasti prevence však vykonávají policisté služebně zařazeni na oddělení
tisku a prevence (dále jen „OTP“) Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje. Policisté OTP provedli v průběhu roku 2018 celkem
103 besed s žáky ZŠ, žáky speciálních ZŠ, se studenty, seniory, rodiči na
třídních schůzkách apod., kterých se zúčastnilo 3.177 posluchačů. Preventisté
obvodních oddělení městského ředitelství realizovali dalších 245 přednášek a
besed, kterými oslovili 7.727 posluchačů.
Po celý rok byla úspěšná práce ostravských policistů prezentována na
tiskových brífincích uspořádaných pro média, jejichž předmětem byla zejména
objasnění závažné případně sériové trestné činnosti.
Průběžně (dá se říci, že téměř každý den) byly vydávány tiskové zprávy či
články s preventivní tématikou. Jedná se tedy o stovky tiskových zpráv, ale také
o vstupy v celostátních o regionálních televizích i v rozhlase - např. pořad
Magazín 112, Jdeme s dobou apod.
Výrazně se zintenzivnilo množství příspěvků na oficiálních sociálních sítích
Policie České republiky, ať už se jednalo o Facebook či Twitter, koncem roku
byl rovněž spuštěn účet na sociální síti Instagram.
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Realizace preventivních projektů OTP Ostrava
✓ Prevence pro všechny VIII – projekt, který již osm let systematicky
zastřešuje preventivní aktivity ostravských policistů. Je zacílený na širokou
veřejnost, tedy na všechny věkové skupiny od předškoláků po seniory. Jedná
se zejména o besedy na různá témata. Všechna témata jsou podrobně
uvedena na webových stánkách policie www.policie.cz/t odkaz prevence.
Cílem projektu je posílit právní vědomí dětí i dospělých, upozornit je na
závažná rizika spojená s negativními sociálně patologickými jevy, nabádat
k obezřetnosti v rizikových situacích.
✓ Poldík Webík pomáhá a chrání a Poldík Webík 2. 0 aneb lapeni sítí –
úspěšné projekty zaměřené na internetovou kriminalitu. Kromě žáků
základních škol a jejich rodičů jsme zacílili i na seniory. Cílem celého
projektu je upozornit děti, rodiče i seniory na nebezpečí, která provázejí
používání internetu. Vysvětlit jim, že internet nenabízí pouze nepřeberné
množství zábavy, užitečných informací a možností komunikace s přáteli, ale
může být také velice nebezpečný.
✓ Řešení problematiky domácího násilí VIII – dlouholetý projekt, jehož cílem
je omezit latenci a odhalovat závažné případy domácího násilí a zamezit
závažným následkům na životě a zdraví obětí této trestné činnosti.
✓ Bezpečnější Ostrava – projekt, na kterém participují i další subjekty (např.
Městská policie Ostrava, Magistrát města Ostravy, Dopravní podnik Ostrava,
obchodní centra a hypermarkety). V rámci projektu policisté městského
ředitelství participují na preventivně prezentačních akcích. Ty se uskutečňují
převážně v době zvýšeného počtu nakupujících v nákupních centrech
(Velikonoce, Advent…).
✓ Řídím bez opice IV – úspěšný projekt, který si klade za cíl snížení
protiprávních jednání v souvislosti s řízením motorových vozidel pod vlivem
alkoholu či OPL.
Každoročně se policisté OTP i městského ředitelství účastňují dopravně
preventivních akcí celorepublikového charakteru. V roce 2018 se jednalo
o projekt „Zebra se za tebe nerozhlédne“ a projekt „Řídím, piju nealko
pivo“, který je realizován společně s Českým svazem pivovarů a sladoven.
K těmto celorepublikovým akcím se přidaly projekty „Vidíme se“, ve spolupráci
s oddělením BESIP a „Nepozornost zabijí“ za spolupráce s Českou kanceláří
pojistitelů.
Policisté OTP Ostrava a preventisté ostravských obvodních oddělení se
podíleli na realizaci Dne Policie ČR na Slezskoostravském hradě. Policisté OTP
Ostrava se účastnili také Dnů NATO.
OTP Ostrava spolupracuje rovněž s Magistrátem města Ostravy, zejména
na projektech „Bezpečnější Ostrava“ a „Pracovní skupiny prevence
kriminality“. V roce 2018 se k podpoře realizace výše uvedených projektů
podařilo získat finanční dar ve výši 250.000 Kč.
Krom již uvedeného se policisté OTP Ostrava věnují celkové přípravě a
následné realizaci jednotlivých projektů, besed na požadované téma na školách
(ZŠ, ZŠ speciální, SŠ), účastní na prezentačních akcích dožadujících subjektů,
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jakými jsou např. Svaz průmyslu a obchodu (Živá knihovna povolání) nebo
Dopravní podnik Ostrava a.s. (Den otevřených dveří) apod.
Další náplní jejich činnosti je zpracování informačního servisu, tiskových
zpráv k proběhlým událostem, preventivním aktivitám a projektům, zpracování a
zveřejnění příspěvků na oficiálních účtech a sociálních sítích Policie ČR,
organizace tiskových brífinků, zajištění fotodokumentace akcí konaných na
území městského ředitelství, jakými byly např. Olympijský festival 2018, Colours
of Ostrava nebo Dny NATO, ale také účast na bezpečnostních opatřeních.
Současně zajišťují prezentační a preventivní akce městského ředitelství a také
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

13. Kriminogenní faktory
Na bezpečnostní situaci, která ovlivňuje pocit bezpečí občanů, i na policejní
práci dopadá celá řada faktorů a skutečností, které nedokážeme ovlivnit,
v lepším případě jen částečně. Přesto se promítají do každodenní činnosti a
patří také k významným hodnotícím ukazatelům práce policistů městského
ředitelství.
Kriminogenní faktory na území města Ostravy jsou historicky stálé
a představují typické znaky velké aglomerace se značným pohybem nejen
domácích osob. Lze je formulovat např. následovně:
• velký počet sociálně nepřizpůsobivých osob,
• 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,
• pro velkoměsta typický vysoký počet rozlehlých parkovacích ploch
hypermarketů, kde dochází ke značnému pohybu obyvatelstva, a to
nejen místního, 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 ohrožujících veřejný pořádek při konání nebo
v souvislosti s konáním hromadných sportovních a kulturních akcí,
• snadný a těžko kontrolovatelný odbyt odcizených věcí, zejména na
různých burzách, v zastavárnách a bazarech,
• stále poměrně vysoká nezaměstnanost, v mnoha případech spíše
nezaměstnatelnost obyvatel města,
• blízkost státních hranic s Polskem a Slovenskem.
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14. Bezpečnostní rizika
14.1. Extremismus
Extremismem se v podmínkách městského ředitelství zabývají policisté
služebně zařazeni na 10. OOK. V roce 2018 zaznamenali 1 trestný čin mající
extrémistický charakter, který se podařilo objasnit. V porovnání s rokem 2017 je
statistika nápadu a objasněnosti stejná. Z rozboru nápadu trestné činnosti
v problematice extremismu na teritoriu městského ředitelství za období roku
2018 vyplývá, že většina kriminality se neděje na ulici, ale jedná se spíše
o kriminalitu skrytou v anonymitě na sociálních sítích, sprejerství na různých
plochách a propagace formou nápisů nebo odznaků na nejrůznějších částech
oděvu.
V roce 2018 bylo zaznamenáno celkem 16 shromáždění majících politický
či extremistický charakter, aniž by došlo k výraznějším změnám oproti
loňskému roku.
Nacionalisté i neonacisté se snaží prosadit své ideologie a cíle v legální
rovině, a to na politickém dění v úrovni komunální, regionální i v rámci
působnosti celé České republiky. Jejich cílem a snahou je získat na svou stranu
“obyčejné lidi“, kteří jsou nespokojení se svou životní situací a rolí ve
společnosti.
7 shromáždění bylo směřováno na podporu sociálního bydlení a proti
společnosti držící v současné době bývalé hornické byty, pro migraci a soužití,
či na podporu kolegů z jiných částí republiky.
Shromáždění s politickým podtextem byla směřována ve většině případů
proti současné vládě premiéra Babiše a proti prezidentu Zemanovi.

14.2. Divácké násilí
Jedná se o samostatnou kapitolu na úseku extremismu. Radikální fanoušci
fotbalového klubu FC Baník Ostrava tvoří víceméně ohraničenou uzavřenou
skupinu, která svými projevy patří mezi nejagresivnější a nejorganizovanější
skupiny v rámci celé ČR.
V roce 2018 došlo na úseku diváckého násilí, na území městského
ředitelství k 10 přečinům výtržnictví, z nichž 9, tedy 90 % bylo objasněno.
Počet přečinů je v podstatě výsledkem dvou utkání, a to zápasu 30. kola HET
LIGY mezi celky FC Baník Ostrava a FY Zbrojovka Brno ze dne 26. 05. 2018, a
dále utkání 8. kola FORTUNA LIGY mezi celky FC Baník Ostrava a AC Sparta
Praha konaného dne 17. 09. 2018.
Obecně se situace s fanoušky ultras FC Baník Ostrava nezměnila. Stále
neuznávají a nenávidí Policii ČR a odmítají jakoukoliv spolupráci. Ve své
subkultuře ultras fanoušků se snaží zastrašovat všechny ostatní, aby ti rovněž
odmítali spolupráci nebo svědectví na policii, a to ke každému trestnému činu
nebo přestupku.
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Fotbaloví fanoušci FC Baník Ostrava udržují i nadále funkční osobní
kontakty a vztahy s fanoušky družebního polského klubu GKS Katowice
a fanoušky dalšího polského klubu KS Górnik Zabrze. Fanoušci zmiňovaných
klubů navzájem společně navštěvují utkání jednotlivých národních lig. Jedná se
zejména o utkání, kde je předpoklad páchání protiprávního jednání.
Nově bývá veřejný pořádek narušován také při domácích hokejových
zápasech klubu HC Vítkovice Steel a HC RT Torax Poruba. I zde je tedy
potřeba plánovat a realizovat, ve spolupráci s městskou policií, bezpečnostní
opatření.

15. Personální stavy
Personální stavy policistů městského ředitelství jsou bezesporu jedním
z nejdůležitějších faktorů, které přímo ovlivňují bezpečnostní situaci na jeho
teritoriu. Na začátku roku 2019 dosáhly počtu 1.092. Vývoj početních stavů
znázorňuje graf.

Jak jsou personálně obsazeny jednotlivé organizační články, je zřejmé
z následujících dvou grafů.
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Každý nově přijatý policista je sice započítáván do personálního stavu,
avšak do skutečného výkonu služby se může zapojit až po absolvování tzv.
základní odborné přípravy (ZOP), která v současné době trvá 1 rok. Personální
stavy policistů městského ředitelství tak budou v letošním roce posíleny
o policisty, kteří v průběhu roku 2019 absolvují základní odbornou přípravu (viz
tabulka). V roce 2019 nastoupí do základní odborné přípravy ještě dalších
9 policistů, kteří již do služebního poměru byli přijati, poté budou nastupovat ti,
kteří budou přijímáni v průběhu roku 2019. S jejich zapojením do pravidelného
výkonu však můžeme počítat až v roce 2020.

16. Závěr
V závěru bych chtěl čtenáře této zprávy upozornit, že k jejímu vypracování
byla použita úředně evidovaná data. To znamená, že vždy je možné vést
diskuze o míře latence. Svým rozsahem proto nemůže tato zpráva nahrazovat
kriminologickou studii, byť pro zpracování komentářů byly užity metody a
nástroje kriminologie. Rovněž tak není možné dávat rovnítko mezi pojem
veřejný pořádek a kriminalita. Veřejný pořádek je daleko širší pojem a na jeho
stavu se podílí daleko více subjektů. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří
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v roce 2018 svým dílem přispěli k tomu, aby se kvalita života a pocit bezpečí
v regionu zlepšoval. Cílem pro následující rok je udržet trend poklesu trestné
činnosti, zaměřit se na bezpečnost v silniční dopravě, zajistit bezpečnost pro
účastníky sportovních a kulturních akcí, potažmo pro všechny obyvatele i
návštěvníky našeho města.
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