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Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za rok
2016 ve srovnání s rokem 2015 – Územní odbor PČR Trutnov
1. Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2016 ve srovnání s rokem 2015
V okrese Trutnov je trvale a dlouhodobě žijících 120.586 obyvatel. V roce 2016 bylo
zjištěno celkem 1.824 (-191, -9,5%) trestných činů, tj. 151 trestných činů na 10.000 obyvatel.
Objasněno bylo celkem 1.218 trestných činů, objasněnost 66,8 % (+1,6%). Trestně stíháno
bylo 1.257 (+187) osob. Ve zkráceném přípravném řízení bylo zpracováno 468 (-74) trestných
činů, což znamená, že bylo z celkového počtu objasněných trestných činu 38,4% zpracováno
ve zkráceném přípravném řízení. Z uvedených údajů vyplývá, že došlo k opětovnému poklesu
zjištěných trestných činů o 9,5% ve srovnání s rokem předchozím a zvýšení objasněnosti o
1,6%, což je vnímáno opakovaně jako velmi pozitivní trend.
2. Kriminogenní faktory v okrese
Hlavní kriminogenní faktory zůstávají ve své podstatě stejné s předchozím obdobím a
vyplývají především z turistického charakteru regionu. Nezanedbatelným faktorem je také
kriminalita mládeže. K rizikovým lokalitám a objektům okresu Trutnov patří i nadále 5
výchovných ústavů pro mládež, Věznice Odolov, Zoologická zahrada Dvůr Králové nad
Labem, horská rekreační střediska Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Janské Lázně.
Neopominutelným kriminogenním faktorem je i teritoriální umístění okresu na hranici
s Polskou republikou, které má za následek zvýšenou přeshraniční kriminalitu v oblasti krádeží
a krádeží motorových vozidel.
V návaznosti na vývoj majetkové trestné činnosti a krádeže motorových vozidel jsou
organizovány preventivní bezpečnostní akce zaměřené na kontroly vozidel a osob v horských
příhraničních oblastech našeho regionu za spolupráce všech služeb, SKPV, základních útvarů,
dopravního inspektorátu, Odboru cizinecké policie Hradec Králové a Pohotovostního a
eskortního oddělení.
3. Pachatelé trestné činnosti
Z celkového počtu 1.257 (+187) stíhaných osob zůstávají nejvýznamnější skupinou
recidivisté 739 osob (+184).
Počet cizinců z řad pachatelů představuje celkové číslo 67 (+11), spáchali celkem 123
(+59) trestných činů, což představuje výrazný nárůst počtu spáchaných trestných činů cizinci.
Největší zastoupení mají občané Slovenska (34 osob – 82 trestných činů, další nejčetnější
skupinu pachatelů z řad cizinců představují občané Polska (20 osob – 28 trestných činů,
Ukrajiny (5 osob – 5 trestných činů, Nizozemské království (2 osoby – 2 trestné činy, další
státy: Rumunsko, Makedonie, Spolková republika Německo, Itálie, Maďarsko a Belgické
království – po 1osobě s 1 trestným činem.
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Mladistvých pachatelů bylo v roce 2016 celkem 49 (+15) a pachatelů do 15-ti let bylo
19 (-9). Zde došlo k nárůstu pachatelů z řad mladistvých a naopak k poklesu nezletilých
pachatelů. Jedná se především o majetkové trestné činy a pohlavní zneužití mezi dětmi ve věku
do 15 let. Na problematice mládeže bylo také šetřeno a následně i postoupeno Krajskému
odboru v Hradci Králové pohlavní zneužití 12i chlapců ve Dvoře Králové nad Labem, na jehož
počátku byl pouze několika řádkový anonym.
4. Oběti trestné činnosti
Celkem bylo napadeno 321 osob, z toho: v kategorii kriminality na nezletilých osobách
ve věku do 15 let bylo celkem napadeno 72 osob (38 mužů a 34 žen), což představuje nárůst ve
srovnání s rokem 2015 o 2 osoby. Jednalo se především o trestné činy: pohlavní zneužívání,
sexuální nátlak, znásilnění, zneužití dítěte k výrobě pornografie, výroba a jiné nakládání
s dětskou pornografií, obchodování s lidmi, zanedbání povinné výživy, ohrožování výchovy
dítěte, nebezpečné vyhrožování, týrání svěřené osoby.
V kategorii kriminality na mladistvých osobách ve věku 15-18 let bylo celkem
napadeno 33 osob (15 mužů a 18 žen) což představuje nárůst ve srovnání s rokem 2015 o 17
osob. Jednalo se především o trestné činy: ublížení na zdraví z nedbalosti (dopravní nehody)
útisk, znásilnění, ohrožování výchovy dítěte, šíření pornografie, zneužití dítěte k výrobě
pornografie, pohlavní zneužití, navazování nedovolených kontaktů s dítětem, vydírání,
nebezpečné vyhrožování, krádeže prosté kapesní, zanedbání povinné výživy, obchodování
s lidmi.
V kategorii kriminality na osobách ve věku 18 - 64 let bylo celkem napadeno 197 osob
(113 mužů a 84 žen). Jednalo se především o trestné činy: úmyslné ublížení na zdraví, krádeže
prosté kapesní, nebezpečné vyhrožování, loupež, vydírání, násilí proti úřední osobě, týrání
osoby žijící ve společném obydlí, znásilnění, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ublížení na
zdraví z nedbalosti (dopravní nehody).
V kategorii kriminality na seniorech ve věku 65 let a více bylo celkem napadeno 19
osob (+6, 11 mužů a 8 žen). Jednalo se především o trestné činy: těžké ublížení na zdraví
z nedbalosti (dopravní nehody), krádeže prosté kapesní, týrání osoby žijící ve společném
obydlí.
V kategorii oběti trestné činnosti bylo zaznamenáno 11 případů s prvky domácího
násilí, což je stejný počet jako v roce 2015, ve všech případech byly ohroženy ženy. Celkem
bylo vykázáno ze společného obydlí 11 osob, jednalo se pouze o muže. V 8 případech byly
domácímu násilí přítomny nezletilé děti, v jednom případu byla přítomna osoba mladistvá,
celkem bylo 13 nezletilých ohrožených osob a 1 mladistvá ohrožená osoba. Během útoků bylo
použito jak násilí fyzické, tak psychické. Ve všech případech byla využita poradensko –
preventivní činnost.
I nadále je věnována zvýšená pozornost zejména seniorům se zaměřením na obranu
proti podvodům a krádežím.
5. Pátrání po osobách a věcech
Za rok 2016 bylo vyhlášeno pátrání po 402 osobách (+32 osob) a odvoláno bylo 370 (4) osob.
V roce 2016 výrazně stoupl počet vyhlášených pátrání po svěřencích VÚ a DDŠ, kdy
bylo vyhlášeno pátrání po 224 svěřencích (+44).
V roce 2016 nebylo vyhlášeno žádné pátrání s příznakem „dítě v ohrožení“.
Dopravní prostředky - celkem bylo vyhlášeno pátrání po 94 vozidlech a registračních
značkách. Z tohoto množství bylo celkem 54 (+18) dopravních prostředků a 40 (-10)
registračních značek.
Z počtu dopravních prostředků vyhlášených v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
bylo vypátráno 19 (+10) dopravních prostředků. Z výše uvedeného počtu vyhlášených
registračních značek jich bylo vypátráno 7.
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6. Přestupky
V roce 2016 došlo ke snížení počtu řešených přestupků na 9.760 (-2674, -21,5 %).
Došlo k poměrně významnému poklesu zjištěných přestupků v souvislosti s požíváním
alkoholu před jízdou, celkem 344 (-163) skutků. V průběhu roku 2016 bylo tak zjištěno 205 (98) řidičů, kteří řídili vozidlo pod vlivem těchto látek. Z celkového počtu bylo 7.097 (-2.551)
přestupků řešeno blokově částkou 4.248.500 (-181.900). Podstatnou měrou se na skladbě
přestupků podílí dohled nad BESIP. Průměr jedné pokuty činil 599 Kč (+140 Kč).
7. Majetková kriminalita
V roce 2016 to byl opět jeden z nejčetnějších druhů trestné činnosti – 785 trestných
činů (- 121) s objasněností 356 skutků, 45,4 % (+2,6%).
Krádeží vloupáním bylo zaznamenáno 219 (-67) s objasněností 45,2 % (-5,8%). U
všech sledovaných typů krádeží došlo k poklesu nápadu trestných činů, pouze u krádeží aut
došlo k nárůstu 54 (+18). Došlo k opětovnému snížení počtu krádeží prostých, kterých bylo
zaznamenáno 421 (-33) s objasněností 48.9 % (+12,4%).
Do majetkové kriminality je pro úplnost třeba zahrnout i prosté podvody a prosté
zpronevěry. V roce 2016 byl v oblasti majetkové kriminality ve srovnání s rokem 2015
evidován nápad trestných činů o 13.4% nižší (-121 trestných činů), což lze přičítat velkému
množství realizací pachatelů této trestné činnosti v roce 2015, kteří byli umístěni do vazby.
Celková objasněnost majetkové kriminality za rok 2016 je o 2.6% vyšší než v roce 2015, kdy se
nejlépe dařilo objasňovat krádeže prosté (+12.4%) a kapesní krádeže (+20%). Předmětem
zájmu vloupání jsou nejčastěji víkendové chaty, rodinné domy, ubytovací zařízení, kiosky,
restaurace a hostince.
V současné době je trend krádeží vozidel pachateli z Polska, kteří přijíždějí do oblastí
Územního odboru Trutnov v počtu až 5 osob jedním vozidlem. Trestnou činnost páchají
společně a následně odjíždějí více odcizenými vozidly najednou. Takto byla zaznamenána
trestná činnost ve Špindlerově Mlýně, kdy byly ve stejnou dobu odcizeny 4 vozidla najednou,
v Trutnově na ulici Polská a Náchodská byly 2 pokusy a 3 odcizená vozidla a dále v Trutnově u
Horalu byla takto odcizena 2 vozidla značky Audi. Takto organizovaně cílené útoky na
motorová vozidla se pak projevují v nárůstu odcizených vozidel v roce 2016.
Na ÚO Trutnov byly zaznamenány případy, kdy se okres stává průjezdním místem pro
odcizená vozidla ze zahraničí, směrem do Polské republiky.
V drogové oblasti bylo v rámci SKPV Trutnov objasněno celkem 38 případů (-5) a
celkem bylo obviněno 46 osob (-7). Problematika TOXI byla v roce 2016 v rámci ÚO Trutnov
zastoupena rozpracováním a dokumentováním zejména výrobou a distribucí pervitinu,
pěstováním a distribucí marihuany. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Trutnově, Vrchlabí a
Dvoře Králové nad Labem. Poměrnou část případů představuje nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Přetrvávajícím problémem je
nelegální dovoz prekurzorů – výchozích látek pro výrobu OPL, jedná se zejména o dovoz léčiv
z Polska.
8. Hospodářská kriminalita
V roce 2016 bylo evidováno 232 (-16) trestných činů hospodářského charakteru,
z nichž bylo objasněno 158 (-10), což představuje 68,1% objasněných skutků.
Základní struktura hospodářské trestné činnosti: 24% - neoprávněné držení platebního
prostředku, 21% - podvody, úvěrové a pojistné podvody, 12% - zpronevěry, 10% - podvody
v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění, 8% - neodvedení daně a zkrácení daně, 4%
- krádež, 3% - padělání a pozměnění peněz, 3% - padělání veřejné listiny, 2% - zkreslování
údajů o hospodaření, 11% - ostatní.
V roce 2016 došlo ke zvýšení počtu zadržených padělků peněz. Bylo evidováno 27
padělaných bankovek, oproti 13 bankovkám v roce 2015. Jednalo se o měnu: CZK a Euro.
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V současné době provádí OHK ÚO Trutnov šetření výskytu 6 ks padělků CZK, série H
25654933, 1996, které byly zachyceny v průběhu listopadu a prosince na Královédvorsku.
Jak je patrné z popsané struktury hospodářské trestné činnosti nejvyšší podíl
představuje, stejně tak jako v minulých letech, trestný čin Neoprávněné opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku, a to ve vztahu k odcizeným platebním kartám, jedná se
zejména krádeže peněženek, které obsahují platební karty.
9. Informační kriminalita
Stoupající trend vykazují trestné činy v oblasti informační kriminality, zejména
podvody prostřednictvím internetu. Přetrvávají podvody v oblasti internetových obchodů, kdy
je pachatelem nabízeno různé zboží, které není po zaplacení dodáno. Stále častěji se objevující
podvody, kdy zřejmě organizované skupiny nabízejí výhodný prodej osobních motorových
vozidel, motocyklů, včetně veteránů, nákladních vozidel, stavebních a zemědělských strojů.
Průběh jednání je obdobný, po zaplacení ceny (jedná se o částky v řádech stovek tisíc Kč),
přestane údajný prodejce komunikovat. Platby jsou vždy poukázány na účet u zahraniční banky
(Velká Británie, Maďarsko, Rumunsko, apod.). Pachatelé této trestné činnosti se skrývají za
dedikované servery a anonymizéry, proto nelze ustanovit původní IP adresu (resp. uživatele
tohoto přípojného bodu).
10. Korupce
V této oblasti byl v roce 2016 šetřen jeden případ a to přijetí úplatku soudním znalcem
z důvodu ovlivnění zpracovávaného znaleckého posudku ve věci neoprávněného odběru
elektřiny. Syn znalce byl zadržen na místě po předání úplatku ve výši 160 000,- Kč.
11. Násilná kriminalita
U násilné kriminality bylo v roce 2016 zadokumentováno celkem 131 případů, což je
pokles o 9 případů oproti roku 2015, přičemž objasněno bylo 110 případů, což je 84% (-1%).
Struktura této trestné činnosti je obdobná jako v předchozích letech, převládá úmyslné
ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, porušování domovní svobody, loupeže, týrání
osoby žijící ve spol. obydlí a násilí proti úřední osobě. Nejzávažnějším skutkem jsou bezesporu
loupeže. Ve sledovaném období bylo zjištěno 16 loupeží (+3), z toho objasněno 11.
V souhrnném pohledu na tuto kategorii kriminality lze konstatovat víceméně setrvalý
stav, co do kvantity, tak do struktury. Nebyl zaznamenán žádný nový trend. Sebevraždy v roce
2016: 23 dokonaných (+2; 15 mužů, 8 žen), 9 pokusů o sebevraždu (3 muž1, 6 žen).
Z nejzávažnějších případů v této kategorii byl řešen případ loupežného přepadení
s následkem smrti ve Dvoře Králové nad Labem, kde se podařilo zadržet pachatele v průběhu
ohledání místa činu. Dalším závažným případem byla série oznámených 3 útoků nožem na
různé osoby v teritoriu města Trutnov, kdy se podařilo zadržet pachtele, který při jízdě na kole
bodl poškozenou loveckým nožem do zad s cílem zmocnit se její kabelky. Dalším šetřením bylo
zjištěno, že zbývající dva případy byly vymyšleny.
12. Mravnostní kriminalita
V roce 2016 bylo evidováno 81 případů (+11), objasněno 74 případů, což činí 91,4%
případů spadajících do této oblasti, která zaznamenala v posledních letech opakovaný nárůst, a
to zejména zločinů pohlavního zneužití, přečinů ohrožování výchovy mládeže a s tím
souvisejících obdobných trestných činů. V roce 2016 bylo zaevidováno 15 případů znásilnění
(+3), z toho bylo 7 případů vymyšlených, 6 případů bylo objasněno a 2 případy jsou dosud
v prověřování.
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13. Bezpečnost silničního provozu
V roce 2016 bylo zaznamenáno celkem 1.144 dopravních nehod (+140, +13,9%). Počet
osob usmrcených se zvýšil na 5 (+1), počet těžce zraněných byl 57 (+9) a lehce zraněných 266
(+29). Odhadovaná hmotná škoda (56.058.100 Kč) se zvýšila o cca 14,04 mil. Kč.
Nejčastějšími příčinami dopravních nehod jsou způsob jízdy (609, +65) a rychlost jízdy (213,
+23). Počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu se zvýšil na 78 (+20, +34,5%) a počet
řidičů, u kterých byl zjištěn alkohol během řízení vozidla, se snížil na 344 (-163, -32,1%).
Počet dopravních nehod pod vlivem omamných a psychotropních látek byl 11. Policisté
dopravního inspektorátu uložili 38 kaucí (-3) v částce 651.000 Kč.
14. Oblast veřejného pořádku
V roce 2016 bylo vyhlášeno celkem 6 bezpečnostních opatření k zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti. Jednalo se již tradičně o opatření směřující k zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti na festivalech v letní sezóně v Trutnově, Hostinném a preventivní
opatření v souvislosti s teroristickými útoky v Německu. Vyhlášeno bylo i bezpečnostní
opatření související se zajištěním zimní rekreační sezóny v horských rekreačních střediscích
v Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a Janských Lázních.
V souvislosti s diváckým násilím byly v rámci Územního odboru Trutnov vyhodnoceny
4 hokejové zápasy jako rizikové. Z tohoto hlediska byla realizována vlastní policejní opatření
v Trutnově a Vrchlabí.
V rámci Územního odboru Trutnov byly provedeny v průběhu roku 2016 celkem v
jedenácti případech speciální akce na kontrolu podávání alkoholických nápojů nezletilým a
mladistvým.
15. Prevence
Preventivní činnost je beze změny zaměřena na předškolní a školní mládež, včetně
prevence v oblasti protidrogové scény a prevence zaměřené vůči seniorům. Preventivní činnost
PČR probíhá nejen prostřednictvím oddělení tisku a prevence, ale i územně příslušných
policistů a policistů dopravní služby.
16. Ostatní
Spolupráce s orgány samosprávy je realizována především cestou územně příslušných
policistů, vedoucích základních útvarů a také formou setkání starostů s vedením územního
odboru.
Městská policie je zřízena v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí ve
Špindlerově Mlýně a nově v Hostinném. Na základě veřejnoprávní smlouvy působí Městská
policie Trutnov i v dalších obcích v rámci Územního odboru Trutnov. Městské kamerové
dohledové systémy jsou provozovány ve městech Trutnov, Dvůr Králové nad Labem,
Špindlerův Mlýn, Hostinné, Vrchlabí a Úpici.
Úzká spolupráce s místní samosprávou funguje i v rámci Bezpečnostní rady města
Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové n. L.

plk. Mgr. Pavel Škandera
vedoucí ÚO Trutnov
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