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Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za rok
2017 ve srovnání s rokem 2016 – Územní odbor PČR Trutnov
1. Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2017 ve srovnání s rokem 2016
V okrese Trutnov je trvale a dlouhodobě žijících 118.752 obyvatel. V roce 2017 bylo
zjištěno celkem 1.709 (-115, -6,3%) trestných činů, tj. 144 trestných činů na 10.000 obyvatel.
Objasněno bylo celkem 1.202 trestných činů, objasněnost 70,3 % (+3,6%). Ve zkráceném
přípravném řízení bylo zpracováno 415 (-53) trestných činů. V roce 2017 došlo k opětovnému
poklesu zjištěných trestných činů o 6,3% ve srovnání s rokem předchozím a zvýšení
objasněnosti o 3,6%, což vnímáme jako velmi pozitivní trend.
2. Kriminogenní faktory v okrese






Hlavní kriminogenní faktory zůstávají ve své podstatě stejné s předchozím obdobím:
Rekreační a turistická oblast Krkonoše
Umístění 5 výchovných ústavů, což je spojeno se zvýšenou kriminalitou mládeže
Věznice Odolov
Přítomnost zahraničních pracovníků a to především ve Škodě Auto a.s. Vrchlabí a
Avon Automotive a.s. Rudník
Teritoriální umístění okresu na hranici s Polskou republikou a s tím spojená
přeshraniční kriminalita

V návaznosti na vývoj majetkové trestné činnosti a krádeže motorových vozidel jsou
opakovaně především v zimní rekreační sezóně 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
Počet zjištěných pachatelů je bezmála shodný s počtem z předchozího roku.
Z celkového počtu 1022 (-7) stíhaných osob zůstávají nejvýznamnější skupinou recidivisté
(560 osob). Cizinci se jako pachatelé podílejí na trestné činnosti téměř bez změny a to tak, že
nepočetnější skupinou jsou občané Slovenska, Polska a Ukrajiny. K citelnému nárůstu došlo
v kategorii mladistvých pachatelů 55 (+20) a nezletilých pachatelů 36 (+4).
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4. Pátrání po osobách a věcech
V roce 2017 bylo vyhlášeno pátrání po 384 osobách (-18) a nalezeno bylo 385 osob.
Uvedený počet obsahuje celkem 227 vyhlášených pátrání po svěřencích výchovných ústavů.
V oblasti pátrání po osobách a věcech lze opakovaně pozorovat velké množství vyhlášených
pátrání po svěřencích výchovných ústavů (59% z celkového počtu). Ve většině případů se
jedná o krátkodobá pátraní po stejných osobách, které nejsou bezprostředně ohroženy na životě
či zdraví. Pátrání bylo vyhlášeno také po 56 (+2) dopravních prostředcích s tím, že bylo
vypátráno celkem 27 (+8) dopravních prostředků.
5. Přestupky
V roce 2017 pokračoval trend snižování počtu zjištěných přestupků (-1138, -11,7 %).
Tento trend je ovlivněn především sníženým personálním stavem, kdy se nedaří obsazovat
uvolněná tabulková místa u základních útvarů a dopravního inspektorátu, kteří jsou hlavními
zpracovateli přestupkového řízení.
6. Majetková kriminalita
V roce 2017 se jako již tradičně zařadila majetková kriminalita mezi nejčetnější druhy
trestné činnosti 725 (-60) s objasněností 53,2% (+7,9%) a to i přes zaznamenaný mírný pokles
nápadu trestné činnosti, který ve své podstatě koresponduje se snižováním celkového nápadu
trestné činnosti.
Do majetkové kriminality je pro úplnost třeba zahrnout i prosté podvody a prosté
zpronevěry. V roce 2017 byl v oblasti majetkové kriminality ve srovnání s rokem 2016
evidován nižší nápad trestných činů (-60 trestných činů), což lze částečně přičítat celkovému
trendu poklesu kriminality v rámci územního odboru a celé řadě vazebně stíhaných a
odsouzených pachatelů majetkové trestné činnosti v roce 2015, 2016 a 2017. Celková
objasněnost majetkové kriminality za rok 2017 je o 7,9% vyšší než v roce 2016, kdy se nejlépe
dařilo objasňovat krádeže prosté (+12.4%) a kapesní krádeže (+19,2%). Předmětem zájmu
vloupání jsou nejčastěji víkendové chaty, rodinné domy, ubytovací zařízení, kiosky, restaurace
a hostince. Projevuje se stále vyšší sofistikovanost pachatelů při páchání trestné činnosti a to
zejména jejím prováděním mimo své bydliště a na co nejširším území (nájezdy pachatelů).
Nezanedbatelný podíl na krádežích vloupáním mají cizinci.
V rámci odcizených vozidel byl zaznamenán neměnný trend, kdy pachateli krádeží jsou
převážně občané polské národnosti, kteří přijedou ve více osobách vozidlem a poté se snaží
odcizit několik vozidel najednou. Oproti minulým rokům je tento způsob zaznamenán ve dvou
případech a to v obci Dolní Malá Úpa, kde bylo odcizeno vozidlo VW Transporter v hodnotě
326.500,- Kč a ve stejnou dobu byl zaznamenán pokus o odcizení Audi A4 a Škody Octavie.
Dále byl učiněn pokus na vozidle Renault Trafic v Janských Lázních a následně bylo odcizeno
vozidlo Renault Megane v Trutnově-Poříčí. Nájezdy pachatelů z polské republiky jsou
zaznamenány také v rámci krádeží čtyřkolek a motocyklů, ke kterým dochází v horských a
podhorských oblastech.
Na ÚO Trutnov byly zaznamenány případy, kdy se okres stává průjezdním místem pro
odcizená vozidla ze zahraničí, směrem do Polské republiky.
Případy:
R. J. – byl zadržen na trutnovské čerpací stanici, kdy neměl na zaplacení, přičemž bylo
zjištěno, že v podnapilém stavu 1,75 promile převáží kradenou dodávku Mercedes ze SRN do
Polska. Odcizená dodávka byla naložena nářadím a náhradními díly v hodnotě přesahující 2,5
mil. Kč.
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T. K. – krádeže jízdních kol ze sklepních kójí v lokalitách Šestidomí a Kryblice, kdy se
dopustil celkem 11 útoků na sklepní kóje s celkovou škodou 179.959,- Kč - sloučeno k trestné
činnosti na OOK Hradec Králové – vazebně stíhán
W. K. státní příslušnost Polská republika – trestná činnost od roku 2016 – krádeže čtyřkolek a
motocyklů v Krkonoších a podhorských obcích (Svoboda nad Úpou, Vrchlabí – celkem 11
útoků na území okresů Trutnov a Semily. V roce 2017 čtyři útoky. Spisový materiál předán
k vyšetřování do Polské republiky.
7. Hospodářská kriminalita
V roce 2017 bylo evidováno 225 (-7) trestných činů hospodářského charakteru, z nichž
bylo objasněno 153 (-5), což představuje 68% objasněných skutků.
Struktura trestné činnosti:
Základní struktura hospodářské trestné činnosti se meziročně výrazně nezměnila. Bylo
evidováno např. 39 podvodů, 44 případů neoprávněného držení platebního prostředku, 11
úvěrových podvodů, 39 zpronevěr, 12 případů výskytu padělaných peněz. Meziročně došlo k
mírnému snížení počtu fiskálních trestných činů (zkrácení a neodvedení daně).
Ostatní hospodářské trestné činy představují přibližně 10% celkového nápadu. (krádeže
neoprávněné podnikání, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, porušování povinnosti
v insolvenčním řízení a při správě cizího majetku,…)
V roce 2017 došlo k výraznému snížení výskytu padělaných peněz, kdy bylo zadrženo
pouze 12 bankovek (v roce 2016 bylo evidováno 27 padělaných bankovek). V roce 2017 se
jednalo výhradně o českou měnu v nominálních hodnotách 2000,-, 1000,- a 500,- CZK.
8. Problematika omamných a psychotropních látek (TOXI)
V drogové oblasti bylo v rámci ÚO Trutnov objasněno celkem 53 trestných činů z 55 (10), kdy se jedná o objasněnost ve výši 96% a celkem bylo obviněno 42 osob (-2).
Problematika TOXI byla v roce 2017 v rámci ÚO Trutnov zastoupena rozpracováním a
dokumentováním zejména výroby a distribuce pervitinu, pěstování a distribuce marihuany. Z
hlediska teritoriálního zastoupení bylo nejvíce případů zaznamenáno v Trutnově, Žacléři a
Úpici, ale několik případů bylo i ve Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí. Téměř 90% případů
je z vlastního vyhledání. Zbytek tvoří případy dovozu prekurzorů oznámených Celní správou
ČR, záchyty Vězeňské služby ve věznici Odolov a oficiální oznámení, kterých je zanedbatelné
množství.
V roce 2017 bylo v rámci ÚO Trutnov zajištěno: 2475 g sušiny konopí - marihuany, 1 g
hašiše, 154,2 g pervitinu, 20240 ks tablet léků s obsahem pseudoefedrinu, 100 ks tablet léku
TRAMAL, 18 ks ampulí anabolických steroidů, 276 ks plodnic hub lysohlávek. Dále byly
zajištěny chemikálie a prekurzory k výrobě pervitinu. Ze zajištěných léčiv s obsahem
pseudoefedrinu a chemikálií by bylo možné vyrobit 32638 g (32,638 kg), kdy takové množství,
pokud by došlo k jeho prodeji uživatelům pervitinu, by prodejcům při průměrné ceně 1.750,Kč za 1 gram vyneslo částku 57 milionů Kč.
Případy:
V březnu 2017 byl realizován případ distribuce pervitinu, z jehož spáchání byli obviněni 2
muži. Starší muž ze Žacléře nakupoval od mladšího muže z Varnsdorfu pervitin a tento dále
distribuoval dalším nejméně 20 odběratelům. Muž z Varnsdorfu kromě tohoto dealera
zásoboval nejméně od roku 2014 dalších 10 odběratelů v rámci teritoria celého okresu Trutnov.
Jednalo se o distribuci nejméně 400 g pervitinu. Oba muži byli obviněni ze spáchání zločinu
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle §
283 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku. V případě uznání viny jim hrozí trest odnětí svobody
až na 10 let.
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V dubnu 2017 proběhla realizace, kdy byli ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s
omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zákoníku
obviněni 2 muži z Trutnova. Jeden z trestně stíhaných pervitin vyráběl a distribuoval dalším
odběratelům. Při domovní prohlídce byla zajištěna laboratoř k výrobě pervitinu, chemikálie a
vyrobený pervitin. Chemikálie potřebné k výrobě si opatřoval v Praze buď sám, nebo mu je
nakupoval další z obviněných mužů, rovněž z Trutnova. Dle odborného vyjádření by
z množství nakoupených chemikálií bylo možné teoreticky vyrobit až 32,6 kg pervitinu.
Oběma mužům hrozí a v případě uznání viny trest odnětí svobody až na 10 let.
V červnu 2017 byl realizován případ distribuce pervitinu na Úpicku. Trestně stíhanými byli
v tomto případě 2 muži z Úpice. Dvojice distribuovala pervitin v Úpici a v Trutnově od roku
2011 do června 2017 nejméně 50 odběratelům. V rámci domovních prohlídek bylo zajištěno 65
g pervitinu, 530 g konopí a 4 ks papírků, tzv. „tripů“ LSD a rovněž finanční hotovost ve výši
téměř 100.000,- Kč. Oba muži byli obviněni ze zločinu nedovolená výroba a jiného nakládání s
omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku.
V případě uznání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.
V srpnu 2017 byl v Trutnově realizován případ distribuce pervitinu a konopí (marihuany).
Obviněný muž si opatřoval pervitin a konopí a distribuoval ho nejméně dalším 13 osobám
z Trutnova. Při domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor a pozemků bylo zajištěno 16 g
pervitinu, sušina konopí a tablety MDMA – extáze. Dealer byl obviněn z přečinu nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1
trestního zákoníku. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.
V září 2017 byl ve spolupráci s Celní správou ČR realizován případ dovozu léků GALPSEUD
s obsahem pseudoefedrinu k výrobě pervitinu. Obviněným je muž z Uherského Hradiště, který
z Polska dovezl 12 000 ks tablet léku GALPSEUD. Z uvedeného množství by bylo teoreticky
možné vyrobit 600 gramů pervitinu. Muži bylo sděleno obvinění ze spáchání zločinu
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle §
283 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody
až na 10 let.
Realizace TOXI týmu Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje na Trutnovsku:
Na konci září 2017 byl policisty TOXI týmu Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje
realizován případ pěstíren konopí (marihuany) v zemědělské usedlosti v Novém Rokytníku a
dalších objektech v Trutnově. Při domovních prohlídkách bylo zajištěno kompletní vybavení
indoorové pěstírny, 483 ks rostlin konopí v různých fázích růstu. Skupina si měla pěstováním a
prodejem konopí vydělat nejméně 5 milionů korun. Největším ze zjištěných odběratelů byl
občan z Polska. Do současné doby bylo v případu obviněno 7 osob, kterým hrozí za spáchání
zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a
psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1, 3 písm. c) trestního zákoníku trest odnětí
svobody až na 12 let.
9. Informační kriminalita
V roce 2017 došlo k mírnému snížení počtu trestných činů v oblasti počítačové
kriminality, zejména u případů porušování autorského práva (nelegální SW, filmy, hudba) a
podvodů na bazarových portálech.
Počet těchto podvodů se sice snížil, ale častěji byly zaznamenány pokusy o podvodné
vylákání finančních prostředků z účtů firem, kdy byl neznámým pachatelem osloven
ekonomický útvar dané firmy (email, SMS), ve kterém NP předstírá, že je jednatelem firmy a
dává pokyn k provedení platby. V některých případech se podařilo odchozí finanční prostředky
zablokovat v domovské bance. V jiných případech, kde byly platby zadány jako expresní, nebo
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byl případ oznámen až s několikadenním zpožděním, se finanční prostředky nepodařilo zajistit
a platby byly poukázány na zahraniční účty (např. Turecko, Rusko, Rumunsko a následně byly
převedeny na účty v dalších zemích). Část těchto případů se podařilo objasnit a cestou státního
zastupitelství byly předány k trestnímu řízení do ciziny (např. Ruská federace, Rumunsko,
Belgie).
10. Korupce
V roce 2017 jsme neprověřovali žádný případ s podezřením na korupci.
11. Násilná kriminalita
U násilné kriminality bylo v roce 2017 zadokumentováno celkem 158 případů, což je
nárust o 27 případů oproti roku 2016. Je to jediná část obecné kriminality, která zaznamenala
meziroční nárůst. I přes tento nárůst došlo meziročně k mírnému zvýšení objasněnosti, která se
zvýšila na 84,2 % (+02%) při objasněných 133 případech. V rámci násilné kriminality byla
oproti roku 2016 zadokumentována jedna vražda, která byla bezprostředně po činu objasněna.
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 je bezesporu
vražda ve Dvoře králové nad Labem. Dále bylo dokumentováno 17 loupeží (+1) a z toho se
podařilo 12 loupeží objasnit.
V roce 2017 došlo k poklesu sebevražd na 15 dokonaných (-8, 13 mužů, 2 ženy),
přičemž pokusů bylo 12 (+3, 8 mužů, 4 ženy)
Případy:
Vražda – Dvůr Králové nad Labem
Dne 23. 11. 2017 v 10:13 hodin oznámil na linku 158 P. J., že z jeho bytu ve Dvoře
Králové nad Labem utíká podnájemník P. K. s tím, že mu řekl, že utíká, protože zabil svou
přítelkyni. Okamžitě se rozjíždí pátrání po podezřelém. Pachatel je následně nalezen na
autobusovém nádraží ve Dvoře Králové nad Labem hlídkou DI Trutnov. V 10:55 hodin byl
podezřelý P. K. zadržen policisty zásahové jednotky na autobusovém nádraží.
12. Mravnostní kriminalita
U mravnostní kriminality došlo meziročně k největšímu poklesu nápadu trestné činnosti
z 81 skutků na 24 skutků za stejné sledované období roku 2016. Pro tento druh kriminality je
dále charakteristické, že celá řada oznámení je prověřována pod čj. bez právní kvalifikace, kdy
se jedná o vzájemná nařčení mezi rozvádějícími se partnery z důvodu svěření dětí do péče.
Tato oznámení jsou zpravidla ukládána, protože se nezakládají na pravdě. U tohoto druhu
kriminality je tradičně poměrně vysoká objasněnost, která v roce 2017 činní 87,5 %.
Ve struktuře této trestné činnosti je zřejmý pokles u pohlavního zneužití z 34 skutků na
7. Významný je i pokles u obchodování s lidmi, kdy v roce 2016 bylo registrováno 8 takových
skutků a v roce 2017 není žádný. Pokles byl zaznamenán na všech dílčích složkách mravnostní
kriminality. V souvislosti s mravnostní kriminalitou je též prověřována trestná činnost páchaná
na dětech (ohrožování výchovy, týrání, šikana, zneužívání).
Jeden z nejzávažnějších problémů v oblasti mravnostní kriminality je komunikace na
sociálních sítích, kdy pod smyšlenou identitou nebo pod záminkou vztahu a následném získání
důvěry dochází k oslovení dítěte s žádostí o zaslání nahých fotografií nebo videa. Takto
získané materiály jsou pak využívány k případnému vydírání, sexuálnímu nátlaku nebo šířeny
dále internetem.
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13. Bezpečnost silničního provozu
V roce 2017 bylo zaznamenáno celkem 1165 dopravních nehod (+21, +1,8%) a 123
dopravních nehod na tzv. Euroformulář. Počet osob usmrcených neznamenal změnu 5, počet
těžce zraněných byl 42 (-15) a lehce zraněných 247 (-19). Odhadovaná hmotná škoda
(58.799.700 Kč) se zvýšila o cca 2,73 mil. Kč. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod:
způsob jízdy (651, +42) a rychlost jízdy (204, -9). Počet DN pod vlivem alkoholu se snížil na
70 (-9) a dopravních nehod pod vlivem omamných a psychotropních látek bylo řešeno 6. Počet
řidičů, u kterých byl zjištěn alkohol během řízení vozidla, se snížil na 204 (-174) a počet
zjištěných řidičů pod vlivem omamných a psychotropních látek byl 158 (-47). Policisté
dopravního inspektorátu uložili 19 kaucí (-19) v částce 443.000 Kč (-208.000 Kč).
14. Oblast veřejného pořádku
V roce 2017 bylo vyhlášeno několik bezpečnostních opatření k zajištění klidu,
bezpečnosti a veřejného pořádku.
Zejména se jednalo o zvýšená bezpečnostní opatření v návaznosti na bezpečnostní
situaci v Evropě (1. stupeň ohrožení terorismem). Dále se jednalo se o opatření, jejichž cílem
bylo zajištění klidu a veřejného pořádku v souvislosti s konáním kulturních a sportovních akcí.
Mezi tyto patřily zejména letní hudební festival Obscene Extreme, dále potom tradiční
každoroční slavnost Porcikule v Hostinném. Hudební festival Open Air se v roce 2017 po
předchozích sedmadvaceti ročnících nekonal. Mezi zajímavé patří vyhlášení bezpečnostního
opatření souvisejícího se svoláním příznivců neonacistických koncertů do autokempu Svatá
Kateřina. Uvedený hudební festival se měl konat 9. a 10. června. Po několika jednáních jak
s majitelem autokempu, tak i s pořadatelem, byl uvedený mezinárodní festival, na kterém mělo
vystoupit několik zahraničních skupin, zrušen.
V souvislosti s diváckým násilím byly v rámci Územního odboru Trutnov za rizikové
vyhodnoceny hokejové zápasy mezi HC Trutnov, HC Vrchlabí a HC Dvůr Králové nad
Labem. Na tato utkání byla realizována vlastní policejní opatření.
V rámci Územního odboru Trutnov byly provedeny v průběhu roku 2017 celkem v
devíti případech speciální akce na kontrolu podávání alkoholických nápojů nezletilým a
mladistvým.
15. Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie
V roce 2017 došlo k opakovanému snížení počtu plánovaných systemizovaných
pracovních míst na 292 policistů. Fyzický stav policistů poklesl na 281 (-11). V rámci
výpomocí stanovených rozkazem policejního prezidenta bylo vysláno za rok 2017 celkem 10
policistů k plnění úkolů ve prospěch Středočeské policie a Ochranné služby prezidenta ČR.
Zahraničních misí se v tomto roce zůčastnicli 4 policisté ÚO Trutnov.
16. Prevence
Preventivní činnost ze strany pracovníka OTP KŘ KHK je zaměřena na všechny
věkové kategorie. Jedná se o děti předškolního a školního věku, dále potom o studenty
středních škol, dospělé i seniory. Pro děti do 15-ti let se jedná o přednášky týkající se osobní
bezpečnosti, středoškoláci jsou seznamováni s otázkami základního právního povědomí. Jedná
se o témata spojená s trestní odpovědností, problematikou omamných a psychotropních látek,
domácího násilí a internetové kriminality. Na osoby v produktivním věku jsou zaměřeny akce
v souvislosti s bezpečností a plynulostí silničního provozu, domácím násilím a podvody.
Senioři se zúčastňují setkání, na kterých jsou upozorňováni na nebezpečí podvodů, kterých se
na této věkové skupině pachatelé nejčastěji dopouštějí.
Preventivní činnost PČR probíhá nejen prostřednictvím oddělení tisku a prevence, ale i
územně příslušných policistů, policistů dopravní služby a v neposlední řadě policistů služby
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kriminální policie.
17. 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 Úpice.
Úzká spolupráce s místní samosprávou funguje i v rámci Bezpečnostní rady města
Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové n. L.

plk. Mgr. Pavel Škandera v.r.
vedoucí ÚO Trutnov
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