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ÚVOD 

V souladu s § 14 zák. č. 273/2008 Sb., zákona o Policii České republiky o spolupráci s orgány 

samosprávy, předkládám Radě města Havířov zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 

veřejného pořádku na teritoriu území města Havířov a okolí za rok 2016.  

Bezpečnost občanů města Havířov zabezpečuje Policie České republiky (dále jen PČR) v úzké 

spolupráci s Městskou policií Havířov. PČR má na teritoriu města Havířov Obvodní oddělení 

(dále jen OOP) Havířov 3 a Obvodní oddělení Havířov 1, kde rovněž sídlí 3. oddělení obecné 

kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen SKPV).  

Pokud jsme řekli, že v roce 2015 byl z pohledu PČR stav vnitřní bezpečnosti na teritoriu města 

Havířov uspokojivý, tak si troufám říci, že rok 2016 byl minimálně dobrý. Podařilo se doplnit 

volné tabulkové místa policistů služebně zařazených u organizačních článků PČR, 

dislokovaných na teritoriu města Havířov. Zřízené prvosledové hlídky operují po celém území 

Havířova, čímž došlo k zefektivnění práce a výraznému zkrácení dojezdových časů. Policisté 

zařazeni do prvosledových hlídek vyjíždějí na oznámení s potřebou rychlého zásahu. 

Zmiňované hlídky mívají vysokou úspěšnost při zadržení pachatelů trestné činnosti. Pravidelným 

výcvikem, který je uplatňován v praxi, bylo lépe a bezprostředně reagováno na aktuální změny 

bezpečnostní situace, čímž se ve městě ještě více podařilo zlepšit bezpečnost občanů. 

V roce 2016 nedošlo na teritoriu města Havířov k negativní mimořádné události v oblasti 

narušení veřejného pořádku. Nebyl také zaznamenán žádný konflikt mezi minoritou a majoritou.  

Opět i v roce 2016 pokračoval trend se snižováním počtu obyvatel. Nadále zůstává Havířov díky 

své relativně malé rozloze městem se značnou hustotou obyvatel. Ze statistických údajů pak 

vyplývá, že četnost nápadu kriminálních deliktů na konkrétním teritoriu je vázána zejména  

na počet obyvatel a hustotu osídlení lokality.    

Negativním jevem zůstává závislost na sociálních dávkách. Tyto osoby jsou zejména pachateli 

trestné činnosti majetkového a násilného charakteru, která je převážně páchána pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových látek.  

Nelze opominout stále častější zneužívání PČR oznámeními, které jsou buď přímo bludy 

nemocných lidí, nebo zjevně svou povahou spadají do práva občanského a pracovního. Mnozí 

oznamovatelé před oznámením navštíví různé instituce, avšak tyto jim rády poradí, že nejlepší 

bude, když se obrátí na PČR. Policie však nemá jinou možnost, než i tato účelová oznámení 

prověřovat, neboť teprve po řádném a mnohdy zdlouhavém prověřování lze konstatovat, že 

v dané věci se nejedná o podezření z přestupku, či trestného činu.  

V souvislosti s provozem uprchlického zařízení MV, nacházejícím se ve služebním obvodu OOP 

Havířov - Šumbark, nebyly v uplynulém období zaznamenány žádné negativní události, ať již  

ze strany odpůrců migrace, samotného chodu zařízení, soužití uprchlíků nebo i jejich pohybu na 

území města. Fámy, jimiž bylo po vypuknutí migrační krize v r. 2015 toto zařízení opředeno, 

tedy absolutně nemají reálný základ, neboť v zařízení jsou uprchlíci z jiných částí světa, než 

např. ze Sýrie. 
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TRESTNÁ ČINNOST, NÁPAD A OBJASNĚNOST 

V následujících tabulkách jsou zaznamenány údaje k četnosti jednotlivých druhů trestných činů. 

Pro možnost zpětného porovnání jsou připojeny i statistické údaje za rok 2014.  

Celková trestná činnost 

Na teritoriu, spadajícím do působnosti obvodních oddělení PČR Havířov 1 a Havířov 3, došlo 

opět v porovnání s rokem 2015 ke statisticky významnému poklesu celkového nápadu trestných 

činů (dále jen „TČ“), a to o 20,99% (2101/1660, t. j. -441 TČ). Objasněnost TČ se v porovnání s 

rokem 2015 zvýšila o +4,00% (46,60/50,6).  

 

CELKOVÁ 2014 2015 2016 rozdíl 2015/2016 

zjištěno 2582 2101 1660 -441 (-20,99%) 

objasněno % 44,89 46,6 50,6 +4,00 

 

Násilná trestná činnost 

U násilné trestné činnosti byl v roce 2016 zaznamenán mírný pokles v jejím nápadu, a to o  

-10%. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti je oproti roku 2015 vyšší o 10,39%.  

 

NÁSILNÁ  2014 2015 2016 rozdíl 2015/2016 

zjištěno 215 200 180 -20 (-10%) 

objasněno % 62,79 63,5 73,89 +10,39 

   

Mravnostní trestná činnost 

Nápad mravnostních deliktů se dosti zvýšil, a to o 15 skutků, což při relativně nízké četnosti 

nápadu tvoří celkem 71,42%. Většinou se jedná o mravnostní kriminalitu páchanou na internetu. 

Jedná se zejména o případy, kdy pachatelé pod smyšlenou identitou (nejčastěji se vydávají  

za nezletilé osoby) kontaktují prostřednictvím sociálních sítí mladistvé, případně nezletilé 

uživatele. Pod různými legendami požadují po obětech multimediální soubory obsahující 

sexuální tématiku. Po obdržení těchto souborů pak pachatelé vydírají poškozené pod záminkou 

zveřejnění zaslaných fotografií a videí za účelem získání dalších závadových souborů. 

Objasňování internetové kriminality mravnostního charakteru je složitější zejména z toho 

důvodu, že mladiství a nezletilí poškození se ze studu bojí komukoliv svěřit a vše vychází najevo 

až po zjištění těchto skutečností rodiči. I přesto se pachatele daří odhalovat. Hlavní příčinou 

je skutečnost, že děti tráví stále více času u počítače, nemají vhodnější zájmy a koníčky, nejsou 

vedeny ke sportu a jiným nerizikovým volnočasovým aktivitám. V minulém roce bylo realizováno 

celkem 7 případů distribuce dětské pornografie prostřednictvím Internetu.  
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MRAVNOSTNÍ 2014 2015 2016 rozdíl 2015/2016 

zjištěno 19 21 36 15 (+71,42%) 

objasněno % 47,37 66,67 61,11 -5,56 

 

Majetková trestná činnost 

Dominantní podíl (55%) celkového nápadu TČ v Havířově tvoří i nadále majetková trestná 

činnost. Jak ovšem vyplývá z doložených statistických ukazatelů, nápad majetkových deliktů se 

stejně jako v předchozím období stále snižuje. V porovnání s rokem 2015 bylo spácháno  

o téměř 30% majetkových TČ méně. Tento trend je patrný jak u krádeží prostých, tak i u krádeží 

vloupáním. Významné je pak snížení počtu vloupání oproti roku 2015 o bezmála 50% a oproti 

roku 2014 téměř o 63%.  

Nejčastěji prověřovanými majetkovými delikty zůstávají prosté krádeže zboží v prodejnách, 

krádeže volně odložených věcí, vloupání do vozidel, sklepů a jiných objektů. Nadále pokračuje  

trend téměř nulové trestné činnosti krádeží kovového materiálu a s tím spojená trestná činnost 

na železnici (rozkrádání obecně prospěšných zařízení), ale i porušování domovní svobody 

(krádeže kovu z pozemků rodinných domů) apod.. S poklesem trestné činnosti vloupáním téměř 

vymizela sériová trestná činnost vloupání do bytů, sklepů, vozidel apod., jedná spíše o ojedinělé 

případy. 

Za jednoznačně pozitivní lze považovat skutečnost, že se policii v rámci tzv. finančního šetření 

stále více daří uplatňovat v praxi zajišťovací instituty, jak ve vztahu k finančním prostředkům, tak 

i k movitému či nemovitému majetku pachatelů. 

MAJETKOVÁ celkem 2014 2015 2016 rozdíl 2015/2016 

zjištěno 1616 1304 913 -391 (-29,98%) 

objasněno % 27,97 31,9 30,67 -1,23 

 

VLOUPÁNÍ 2014 2015 2016 rozdíl 2015/2016 

zjištěno 493 367 184 -183 (-49,86%) 

objasněno % 26,17 26,16 18,48 -7,68 

 

KRÁDEŽE PROSTÉ 2014 2015 2016 rozdíl 2015/2016 

zjištěno 856 706 533 -173 (-24,50%) 

objasněno % 30,61 34,28 37,61 +3,33 
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Hospodářská trestná činnost 

Nápad hospodářské trestné činnosti nadále klesá. Ve srovnání s rokem 2014 o 50% a s rokem 

2015 o 20%. Tak jako jinde i zde se projevuje stále více využití internetu a sjednání půjček tímto 

způsobem, spíše nefinančních, na nákup konkrétního zboží. S tímto je spojená nedostatečná 

kontrola údajů zaslaných elektronicky. 

 

HOSPODÁŘSKÁ 2014 2015 2016 rozdíl 2015/2016 

zjištěno 297 186 149 -37 (-19,89%) 

objasněno % 64,65 54,3 57,05 +2,75 

 

Oběti trestných činů      

Počet obětí trestných činů starších 65 let se i v roce 2016 snižoval. Zatímco v roce 2015 šlo  

o 177 obětí, v roce 2016 to je již pouze 161 obětí, bezpochyby i díky cílené preventivní činnosti. 

Počet obětí ve věkové kategorii nezletilých a mladistvých (0-15 let, 16-18 let) ve sledovaném 

období nepatrně rostl - v roce 2015 se jednalo o 134 osob, v roce 2016 jich bylo 137. Výrazný 

pokles je u počtu obětí ženského pohlaví. Zatímco v roce 2015 bylo zaznamenáno celkem 

869 ženských obětí TČ, v roce 2016 bylo TČ poškozeno 707 žen. Jsou to však právě ženy, které 

jsou v 99% případů v pozici tzv. poškozených u TČ zanedbání povinné výživy (186 v r. 2015  a 

106 v r. 2016), ale jako oběti vystupují i u mnoha případů, týkajících se např. poškození laku 

motorových vozidel, krádeží odložených věcí apod. Jen v několika málo případech jsou pak 

ženy oběťmi násilných trestných činů či trestných činů proti lidské důstojnosti. 

 

Významné realizace pachatelů trestné činnosti a specifická trestná činnost 

Policisty 3. oddělení obecné kriminality SKPV Havířov byla mimo jiných případů realizována  

v roce 2016 i níže uvedená závažná a sériová trestná činnost: 

Násilná trestná činnost:  

 vysokou míru objasněnosti jsme dosáhli na úseku loupežných přepadení, kterých bylo za 

uplynulý rok evidováno celkem 42, z nichž bylo objasněno 23 případů, 3 případy jsou před 

zahájením trestního stíhání a celkem 16 případů si oznamovatelé buďto z různých důvodů 

vymysleli nebo byly tyto případy překvalifikovány na jiné trestné činy.  

Majetková trestná činnost: 

 série vloupání do rodinných domů na území okresů Karviná, Ostrava a Opava, kdy bylo 

objasněno celkem 12 případů vloupání se škodou cca 500.000,- Kč, kterých se dopustili  

2 pachatelé z okresu Karviná;   

 trestná činnost páchaná na seniorech, kdy se jednalo především o podvody pod smyšlenou 

legendou vyřízení dědictví na Slovensku, kdy v této souvislosti bylo zahájeno trestní stíhání  

3 osob; 
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 dále byl zadržen pachatel vloupání do 15 motorových vozidel na území města Havířov, který 

způsobil škodu ve výši cca 100.000,- Kč. 

 

Nealkoholová toxikomanie: 

 13 realizací pachatelů trestné činnosti na úseku nealkoholové toxikomanie. Jednalo se 

o případy distribuce omamných a psychotropních látek, zejména pervitinu a marihuany. 

Trestní stíhání bylo zahájeno vůči 25 osobám, z nichž 9 bylo vyšetřováno vazebně. Na území 

města Havířov byly v roce 2016 odhaleny 4 nelegální pěstírny konopí zneužívaného pro 

toxikomanii a dvě laboratoře produkující psychotropní látky. Rovněž tak byly realizovány dva 

případy neoprávněné distribuce léčiv. 

 

Počítačová kriminalita: 

V souvislosti s rozvojem elektronické komunikace byl zaznamenán zvýšený nárůst trestné 

činnosti podvodů páchaných prostřednictvím Internetu. V této souvislosti bylo realizováno  

7 případů takového trestné činnosti. 

 

Pátrání: 

V roce 2016 bylo policisty havířovských útvarů PČR vypátráno celkem 101 hledaných 

či pohřešovaných osob. 

 

PŘESTUPKY 

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a přestupky 

na úseku řízení vozidel pod vlivem alkoholu   

V roce 2015 bylo zaznamenáno 178 těchto přestupků a v roce 2016 pak 308 přestupků (dále 

také „PŘ"). Nárůst těchto skutků tedy činí cca 73% (tj. + 130 PŘ). Převážnou část těchto deliktů 

tvoří přestupky týkající se řízení vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky dle zák.  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to 277 z celkových 308 skutků (tedy 

90%). Tyto přestupky byly zjištěny zejména při výkonu hlídkové a obchůzkové služby. Zmíněný 

nárůst lze přičíst zvyšující se aktivitě policistů při zjišťování tohoto protiprávního jednání. 

Z pohledu činnosti policistů lze tedy tento vývoj vnímat pozitivně, ne však z pohledu množství 

řidičů, vykonávající tuto činnost pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Rapidní a 

alarmující nárůst byl zjištěn na úseku řízení vozidla pod vlivem jiné návykové látky (toxi), neboť 

takových skutků bylo vyhledáno a řešeno 152 z celkových 277. Počet deliktů spočívajících  

v řízení vozidla pod vlivem alkoholu pak dosáhl 195 (v přestupkové i trestní rovině dohromady). 

Přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití 

V roce 2016 bylo zjištěno či oznámeno 646 přestupků na tomto úseku, což v porovnání s rokem 

2015, kdy bylo zaznamenáno 765 přestupků, činí pokles o cca 18% (- 119 PŘ). Tento výrazný 

pokles lze přičíst celkovému pozitivnímu vývoji bezpečnostní situace a s tím souvisejícímu 

snižujícímu se nápadu trestné činnosti a přestupků z posledních let.  
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Přestupky proti majetku  

Zde rovněž zaznamenáváme pokles nápadu těchto přestupků z počtu 1011 skutků v roce 2015 

na 926 v roce 2016, tzn. cca 8% (-85 PŘ). Tato situace u podstatně vymezenějšího a jasně 

definovatelného okruhu přestupků úzce souvisí s celkovým snížením trestné činnosti 

majetkového charakteru. Lze tedy objektivně a jednoznačně konstatovat pozitivní trend vývoje 

na úseku majetkových deliktů, a to i s ohledem na pozitivní vývoj z předešlých let 2014 a 2015. 

PŘESTUPKY 2014 2015 2016 rozdíl 2015-2016 

§ 30, 125c - alkohol, 
toxi 

140 178 308 +130 

§ 47 - veř. pořádek 83 103 66 -37 

§ 49 - obč. soužití 619 662 580 -82 

§ 50 - majetek 1221 1011 926 -85 

celkem všech PŘ* 4421 4493 5166 +673 

    * celkový souhrn všech přestupků, vč. blokových pokut a dalších výše nevymezených přestupků.  

DOPRAVA  

Počet zjištěných případů řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 

za období let 2014 až 2016 

ALKO/TOXI 2014 2015 2016 rozdíl 2015-2016 

alkohol 183 (*86) 161 (*58) 195 (*70) +34(*12) 

jiná návyková látka 58 64 152 +87 

celkem 241 225 346 +121 

* z toho trestných činů 

Dopravní nehodovost na území města Havířov za období let 2015 a 2016 

Na základě nepříznivého vývoje dopravní nehodovosti bylo v roce 2016 policejním prezidiem, 

Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje Ostrava a Územním odborem Karviná 

vyhlášeno celkem 30 dopravně bezpečnostních akcí a opatření, zaměřených na eliminaci 

dopravní nehodovosti a dodržování zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, všemi účastníky silničního provozu, na jejichž realizaci se podíleli jak policisté 

obvodních oddělení, tak i dopravní inspektorát. 

PČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, dopravní 

inspektorát, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích, vypracoval analýzu příčin a následků dopravní nehodovosti  

na území města Havířov. 
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DOPRAVNÍ NEHODY 2014 2015 2016 rozdíl 2015-2016 

celkem nehod 374 388 357 -31 

usmrceno osob 1 2 0 -2 

těžce zraněno osob 18 9 8 -1 

lehce zraněno osob 110 80 96 +16 

zaviněná řidičem motorového 
vozidla 

346 350 310 -40 

zaviněná řidičem nemotorového 
vozidla 

9 10 16 +6 

zaviněná chodcem 8 7 7 0 

nepřiměřená rychlost 25 41 29 -12 

nesprávné předjíždění 4 2 1 -1 

nedání přednosti 67 85 80 -5 

nesprávný způsob jízdy 222 233 216 -17 

vliv alkoholu 25 21 15 -6 

 

U všech evidovaných smrtelných zranění a také u dopravních nehod s těžkými zraněními 

provádí dopravní inspektorát bezpečnostní inspekce zaměřující se na bezpečnostní deficity 

na místě dopravní nehody (sklony komunikace, stav a vlastnosti vozovky, odpovídající dopravní 

značení, rozhledové poměry, pevné překážky, reklamní poutače, další okolnosti). Výsledky 

inspekcí jsou základem pro dopravně inženýrská opatření prováděna v daných místech. Zjištěné 

závady jsou také zasílány příslušným správcům komunikací. 

VEŘEJNÝ POŘÁDEK    

Veřejný pořádek byl v předchozím roce ovlivněn opět zejména konáním kulturních a sportovních 

akcí většího rozsahu (Havířovské slavnosti, hokejová utkání, apod.) a projevy některých 

účastníků těchto akcí. Významnému narušení veřejného pořádku bylo opakovaně zabráněno 

přijetím odpovídajícího opatření ze strany PČR s nasazením nemalého počtu sil a prostředků 

havířovských útvarů, psovodů a Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje. Ve většině případů bylo u osob narušujících veřejný pořádek zjištěno 

jejich ovlivnění alkoholem či jinými návykovými látkami.   

PREVENCE 

V průběhu celého roku 2016 se policisté ze skupiny tisku a prevence zaměřovali na různé cílové 

skupiny potencionálních obětí protiprávního jednání a to jak v sociální, tak i v situační prevenci. 

Byly realizovány projekty tematicky zaměřené na různé problematiky a účastnili se jich i nově 

ustanovení preventisté na obvodních odděleních Havířov-Město a Havířov-Šumbark: 
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 2 besedy pro seniory zaměřené na seznámení s riziky a situacemi, ve kterých se senior může 

ocitnout (krádeže, lsti, podvody) za účelem osvojení a vštípení zásad bezpečného chování  

+ zajištění domácností před odjezdem na dovolenou – osloveno 74 osob; 

 1 interaktivní beseda pro seniory se zaměřením na prevenci kriminality a činnost Policie ČR, 

počet účastníků 20; 

 2 interaktivní besedy pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ se zaměřením na prevenci kriminality a činnost 

Policie ČR, počet účastníků 43; 

 na ZŠ proběhlo celkem 8 besed. S dětmi II. stupně na téma trestní odpovědnost nezletilých a 

mladistvých s využití preventivních filmů Davida Vignera – Mezi stěnami a Na hraně a  

na téma návykových látek v rámci informační kampaně Krajského ředitelství policie MS kraje 

BEREŠ? ZEMŘEŠ!! Pro děti I. a II. stupně byla uskutečněna interaktivní beseda „Bezpečně 

na bruslích“ řešící problematiku in-line bruslařů ve městě - osloveno celkem 158 žáků); 

 na SŠ proběhlo celkem 5 besed pro studenty I. a II. ročníků na téma trestní odpovědnosti 

mladistvých s využitím preventivních filmů Davida Vignera – Mezi stěnami a Na hraně. 

Dalším tématem byly návykové látky v rámci informační kampaně Krajského ředitelství policie 

MS kraje BEREŠ? ZEMŘEŠ!! – osloveno celkem 137 posluchačů; 

 v OD Globus proběhla preventivně informační kampaň „KDO s KOHO“, určená široké 

veřejnosti, k prevenci majetkové kriminality při nakupování před vánočními svátky. 

Policisty obvodních oddělení ve spolupráci s kriminální službou, speciální pořádkovou 

jednotkou, dopravní policií a skupinou služební kynologie, bylo v rámci prevence na území 

města Havířov v roce 2016 uskutečněno celkem 43 bezpečnostních akcí a opatření, cíleně 

zaměřených na BESIP, zajištění veřejného pořádku, pátrání po hledaných osobách a věcech 

pocházejících z trestné činnosti. V návaznosti na mezinárodní bezpečnostní situaci v oblasti 

migrace a na  teroristické útoky uskutečněné v Evropě byla ze strany PČR přijata a prováděna 

adekvátní opatření. 

Vyjma běžně prováděných policejních akcí a opatření lze vzpomenout např. bezpečnostní 

opatření přijímaná v souvislosti s Havířovskými slavnostmi. Ačkoliv se jednalo o rozsáhlejší 

bezpečnostní opatření, ani v těchto případech nebyla PČR nucena řešit hromadné narušení 

veřejného pořádku.  

ZÁVĚR   

Jednou z hlavních příčin příznivého vývoje situace v oblasti snížení nápadu a zvýšení 

objasněnosti trestné činnosti v roce 2016 je bezpochyby efektivní výkon služby policistů 

zařazených u základních organizačních článků PČR v Havířově a cíleně prováděné preventivní 

akce a opatření. Město Havířov i nadále zůstává prioritou pro vedení územního odboru Karviná. 

Zástupce vedoucího Územního odboru Karviná se pravidelně účastní zasedání Bezpečnostní 

rady města. Významnou je rovněž velmi úzká spolupráce PČR s Městskou policií Havířov a  

s orgány samosprávy. Pravidelné součinnostní schůzky vedení PČR a městské policie a 

inspektora primátora přispívají k efektivitě v oblasti zajištění veřejného pořádku ve městě. 

Běžný výkon služby zde dislokovaných útvarů PČR byl i v roce 2016 pravidelně posilován 

policisty speciální pořádkové jednotky a specialisty dalších policejních složek. I tito policisté 

významnou měrou přispěli k zachování uspokojivého stavu veřejného pořádku.  

V nadcházejícím období bude i nadále kladen důraz zejména na preventivní činnost, okrskovou 

činnost, spolupráci s Městskou policií Havířov a aktivity zaměřené na službu veřejnosti. 


