Charakteristika útvaru Obvodního oddělení Trutnov
Obvodní oddělení Policie České republiky v Trutnově je základní organizační článek
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru Trutnov. Obvodní
oddělení Trutnov (dále jen „OOP Trutnov“) je oddělením II. typu v rámci organizace a členění
struktur Policie České republiky. Mimo hlavní úkoly policie, které jsou zakotveny v
ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky plní i úkoly a opatření
mimořádné, dané současnou mezinárodní a vnitrostátní bezpečnostní situací.
OOP Trutnov v roce 2018 zajišťovalo veřejný pořádek, bezpečnost občanů, chránilo jejich
majetek a majetek orgánů a organizací v územně vymezeném prostoru, který byl a je složen
z katastrálního území města Trutnov a spádových obcí (Střítež, Studenec, Nový Rokytník,
Starý Rokytník, Libeč, Lhota u Trutnova, Adamov, Bohuslavice a Babí), dále pak ze
samostatných katastrálních území obcí Staré Buky, Vlčice, Chvaleč – Petříkovice a
Radvanice v Čechách a Jívka – Janovice – Hodkovice.
Rozloha území je 201 km2 s 33.882 místními obyvateli a 852 oficiálně evidovanými cizinci
k 1. 1. 2018.
Výkon služby v roce 2018 a v současnosti
V rámci teritoria OOP Trutnov je výkon služby plánován a zajištěn v nepřetržitém provozu,
tzn. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Nepřetržitý výkon služby zajišťují dvoučlenné nebo
tříčlenné motorizované realizační výjezdové hlídky – vždy označované jako prvosledová
hlídka složená z policistů dislokovaných na OOP Trutnov, přičemž jejich hlavní činností bylo
včasné vyjetí na místo oznámení od občanů (linka 158) a zpracovávání každodenního
nápadu trestné činnosti (což zahrnovalo nejen přijímání, dokumentování, šetření a
odhalování trestné činnosti a přestupků, ale i pátrání po osobách a věcech, dohled nad
veřejným pořádkem a bezpečností v terénu, dohled nad bezpečností a plynulostí v silničním
provozu, atp.).
Souběžně s výkonem služby takto organizovaných realizačních (výjezdových) hlídek,
(s ohledem na územní členění, počet obyvatel, bezpečnostní situaci ve svěřeném teritoriu a
aktuální stavy policistů), byl plánován a prováděn výkon služby policistů, kterým byly
přiděleny různé okrsky v teritoriu tak, aby každý takový policista byl odpovědný za
bezpečnostní situaci v přiděleném okrsku. Takto organizovaní policisté – okrskáři
v přidělených okrscích prováděli pěší obchůzkovou činnost, s důrazem především na získání
místní a osobní znalosti, s důrazem na bezprostřední kontakt s občany.

V souvislosti s výkonem služby policistů útvaru je třeba připomenout, že se OOP Trutnov
pravidelně dle možností zúčastňovalo vlastních i vyhlašovaných DBA, zaměřených na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Personální zajištění útvaru
Systemizovaný početní stav na útvaru v roce 2018 – vedoucí + 2 zástupci vedoucího +
plánovaný počet policistů.
Průměrný věk policistů sloužících na OOP Trutnov bez policistů v základní odborné přípravě
je 36,5 let a doba služby 10 let a 11 měsíců. Vysokou školu studuje celkem 10 policistů.

Materiální zajištění přímého výkonu služby
V současné době je na OOP Trutnov 7 služebních dopravních prostředků, z tohoto je 5
osobních automobilů v barvách PČR a 2 motocykly v civilním barevném provedení.
Motocykly jsou využívány zejména k cestám do vzdálenějších okrsků, jako jsou Radvanice,
Jívka, Petříkovice nebo Studenec. Dále jsou motocykly nasazovány při mimořádných
situacích, jako je pátrání po pohřešovaných osobách, kdy je využita jejich prostupnost
nezpevněným terénem.
Prvosledová hlídka je vybavena balistickými vestami a helmami a jedním lehkým balistickým
štítem + minikamery.

Na oddělení jsou přiděleny 3 přístroje Dräger 7510 na orientační

kontrolu alkoholu v dechu.

Statistické srovnání trestné činnosti za roky 2018 a 2017
V teritoriu OOP Trutnov v roce 2018 došlo k nepatrnému navýšení v počtu nápadu trestných
činů v porovnání s rokem 2017 (pro ucelenější přehled je v tabulkách zahrnut i rok 2016).
V roce 2018 byl zaznamenán nárůst o 9 trestných činů, to je 1,62 % (dále jen „tr. č.“) - z 556
tr. č. v roce 2017 na 565 tr. č. v roce 2018. Celkem objasněno 429 tr. č., objasnění stouplo o
1.47 % - z 74,46 % na 75,93 % (viz tabulka č. 1).
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Tabulka č. 1 – celkový nápad trestné činnosti
Trestné činy

Rok 2016

Dokumentováno celkem

638
447
%)

Objasněno celkem

Rok 2017

556
(70,06 414
%)

Rok 2018

565
(74,46 429
3%)

(75,9

Ve zkráceném přípravném řízení (dále jen „ZPŘ“) bylo na OOP Trutnov zpracováno 143
spisů, to je o 10 více než v roce 2017, přičemž se jedná o 60% spisů na OOP Trutnov
zpracovaných. Zpracovávání spisů v ZPŘ mělo zásadní kladný vliv na zkrácení celého
trestního řízení a následného vynesení rozsudku proti konkrétnímu pachateli.

Majetková trestná činnost
Bylo zaznamenáno snížení v počtu spáchaných tr. č. majetkových o 63 skutků – tzn., že
v roce 2018 bylo spácháno 191 majetkových tr. č., v roce 2017 bylo spácháno 254
majetkových tr. č.
Celkem bylo objasněno v roce 2018 – 121 majetkových tr. činů, objasněnost klesla o 2,79 %.
Tabulka č. 2 – majetková trestná činnost
Majetkové trestné činy

Rok 2016

Dokumentováno celkem

290
159
%)

Objasněno celkem

Rok 2017

254
(54,83 168
(66,14%)

Rok 2018
191
121
(63,35%)

Z celkového počtu majetkových tr. činů bylo vloupáním spácháno v roce 2018 celkem 37 tr.
č., v roce 2017 - 66 tr. č., tzn., že počet skutků spáchaných vloupáním klesl o 29 skutků
(zejména do obchodů, sklepů, garáží, vozidel a dalších objektů) - viz tabulka č. 3.
Tabulka č. 3 – vloupání
Majetkové TČ - vloupání Rok 2016
Dokumentováno celkem
Objasněno celkem

Rok 2017

Rok 2018

37
55
66
29 (52,73 %) 38 (57,58 %) 18 (48,65 %)
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Hospodářská trestná činnost
I když je hospodářská trestná činnost dokumentována i v rámci působnosti Oddělení
hospodářské kriminality, tvoří dokumentace těchto tr. č. na zdejším obvodním oddělení
nemalou část poměru z celkového nápadu tr. činnosti. V roce 2018 bylo na OOP TU
dokumentováno 93 tr. č. tohoto charakteru, což je o 9 hospodářských tr. činů méně než
v roce 2017. Objasněno bylo v roce 2018 - 63 hospodářských tr. činů, objasněnost byla
67,74 %.
Tabulka č. 4 – hospodářská trestná činnost
Hospodářské
činy

trestné

Dokumentováno celkem
Objasněno celkem

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

93
116
102
89 (76,72 %) 80 (78,43 %) 63 (67,74 %)

V této oblasti byly nejvíce dokumentovány stejně jako v roce předešlém podvody,
zpronevěry, úvěrové podvody, internetové podvody a v neposlední řadě neoprávněné
opatření, pozměňování a padělání platebního prostředku, které nám však následně ze
statistik velmi často vypadnou, jelikož jsou odkládány dle § 159a/1 tr.řádu.

Násilná trestná činnost
V roce 2017 byl zaznamenán obdobný počet skutků, jako v roce 2017 – (viz tabulka č. 5).
Tabulka č. 5 – násilná trestná činnost
Násilné trestné činy

Rok 2016

Dokumentováno celkem
Objasněno celkem

59
47
45
39 (82,98 %) 35 (77,78 %) 53 (89,83 %)

Rok 2017

Rok 2018

Oblast zahrnuje zejména loupeže, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody,
porušování domovní svobody, vydírání a další tr. č.
Mravnostní trestná činnost
V roce 2017 byl zaznamenán nárůst této trestné činnosti, přičemž – ze 5 tr. č. v roce
2017 na 13 tr. č. v roce 2018.
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Tabulka č. 6 – mravnostní trestná činnost
Mravnostní trestné činy

Rok 2016

Dokumentováno celkem
Objasněno celkem

17
5
15 (88,24 %) 4 (80,00 %)

Rok 2017

Rok 2018
13
11 (84,62 %)

Tato trestná činnost byla páchána zejména prostřednictvím využití sociálních sítí.

Statistické srovnání přestupků za roky 2018 a 2017
Za rok 2018 bylo policisty OOP Trutnov dokumentováno 1220 přestupků (v roce 2017 – 895
přestupků), tj. v roce 2018 o 325 přestupků (36,3 %) více, než v roce 2017.
V 691 případech byly přestupky řešeny s pachatelem přestupku v blokovém řízení (částka
499.500,- Kč), v 350 případech byl zjištěn pachatel přestupku (a věc dle zákona nebylo
možno projednat v příkazním řízení), tzn., že tyto přestupky byly oznámeny na Správní odbor
– oddělení přestupků a stížností Městského úřadu v Trutnově, dalších 162 přestupků bylo
odloženo dle příslušného zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, jelikož se v zákonem stanové lhůtě nepodařilo zjistit osobu pachatele.
U zbylých evidovaných přestupků (17 přestupků) došlo k jejich vyřešení jiným způsobem
(převedení na přečin, přestupek se nestal, oznámení jinému správnímu orgánu, atp.).
Tabulka č. 7 – Základní přehled všech spáchaných přestupků
Přestupky

Rok 2017

Dokumentováno celkem
Objasněno celkem

895
688
%)

Odloženo pro NP celkem

189

162

Ukončeno jinak

18

17

Rok 2018

1220
(76,87 1041
%)

(85,33

Z výše uvedeného celkového počtu 1220 přestupků v roce 2018 byly tyto převážně z úseku
BESIP dle zákona 361/2000 Sb. a to celkem 694 přestupků, tj. 56,89 %, dále přestupky proti
majetku dle § 8 z.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v celkovém počtu 267 přestupků,
tj. 21,89 %, a přestupky proti občanskému soužití dle § 7 z.č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích v celkovém počtu 212 přestupků, tj. 17,37 %. Ostatních přestupků, mezi které
patří například držení OPL (celkem 13 přestupků), bylo dokumentováno celkem 47, tj. 3,85
%.
5

V rámci přestupků bylo zjištěno celkem 55 případů řízení pod vlivem alkoholu či OPL (v roce
2017 - 39 případů). Z tohoto počtu byl 3x zjištěn alkohol do 0,24 promile, 16x alkohol 0,24 –
1 promile, z toho se jednalo 3x o cyklisty, a 33x řízení pod vlivem OPL, z čehož se jednalo
opět 3x o cyklisty.
Bezpečnostní opatření, jiné významné události a zhodnocení výsledků
Během roku 2018 bylo vzhledem k vývoji bezpečnostní situace ve svěřeném teritoriu
přistoupeno k vyhlášení stejně jako v předešlých letech k několika policejním Bezpečnostním
opatřením. Jednalo se o opatření v souvislosti s konáním:
1. závodu motocyklů enduro Drapák rodeo 2018 v obci Chvaleč a přilehlém okolí,
2. hudebního festivalu Obscene Extreme 2018 v areálu LKS Bojiště.
V případě opatření v souvislosti se závodem ve Chvalči nedošlo ke krádeži jakéhokoliv
motocyklu nebo náhradních dílů. Rovněž v případě opatření v souvislosti s hudebním
festivalem došlo k minimalizaci trestné činnosti.

Dohled na zimním stadionu Trutnov – hokejová utkání
V průběhu roku 2018 byly policií prováděny asistence (dohled) při zajišťování hokejových
zápasů HC BAK Trutnov, přičemž docházelo k úzké spolupráci jak s vedením Městské
policie Trutnov, tak i s manažerem hokejového klubu. Vždy byla vyhodnocena rizika spojená
s konáním hokejového zápasu a dle toho docházelo také k rozvržení sil a prostředků policie.
Větší počet policistů, a to i pořádkové jednotky je nasazován na utkání Trutnov – Vrchlabí a
Dvůr Králové nad Labem, kdy naši policisté zajišťují i doprovody vlaků s fanoušky a taktéž se
účastní zápasů ve Vrchlabí a Dvoře Králové nad Labem.

Předkládá:
plk. Mgr. Pavel Škandera
vedoucí ÚO PČR Trutnov
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