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1  ÚVOD 

 
Cílem této zprávy je srozumitelná analýza vývoje trestné činnosti (dále jen „TČ“) spáchané na 

území města Havířova v roce 2015 a porovnání se skutečností minulých let.  

 

Podklady pro vypracování analýzy poskytly následující subjekty: Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná Policie ČR a Městská policie Havířov.  

 

Úvodem lze konstatovat, že v porovnání s předchozím obdobím lze z pohledu Policie České 

republiky (dále jen PČR) stav vnitřní bezpečnosti na teritoriu města Havířov považovat  

za uspokojivý. Počet policistů služebně zařazených u organizačních článků PČR, 

dislokovaných na teritoriu města Havířov, byl i v průběhu roku 2015 průběžně doplňován. 

Během celého roku vedení Územního odboru PČR Karviná posilovalo výkon služby napříč 

celým městem s cílem maximalizovat počet policistů v ulicích. V rámci zrychlení  

a zefektivnění zásahu policistů byly zřízeny prvosledové hlídky, čímž došlo k výraznému 

zkrácení dojezdových časů. Policisté zařazovaní do prvosledových hlídek jsou zatíženi jen 

nezbytnou administrativou. Mají prostor reagovat na oznámení učiněná prostřednictvím 

tísňové linky 158 v reálném čase. Policejní zásahy jsou rychlejší a jsou schopni občanům  

v ohrožení neprodleně a účinně pomoci. Zmiňované hlídky mívají vysokou úspěšnost při 

zadržení pachatelů trestné činnosti.  

 

Efektivním výkonem služby PČR se ve městě podařilo zlepšit bezpečnostní standard 

srovnatelný s minulými léty. Na aktuální změny bezpečnostní situace a stavu veřejného 

pořádku bylo PČR bezprostředně reagováno a byla včas a v dostatečné míře přijímána 

adekvátní opatření. V roce 2015 nedošlo na teritoriu města Havířov k negativní mimořádné 

události v oblasti narušení veřejného klidu a pořádku. Nebyl také zaznamenán žádný konflikt 

mezi minoritou a majoritou, který by vedl k eskalaci agrese a násilí, jež by muselo být řešeno 

bezpečnostními složkami.  

 

Z demografického hlediska je patrný snižující se počet obyvatel ve většině městských částí 

Havířova. Ačkoliv se však počet obyvatel v posledních letech snižuje (cca o 1000 

obyvatel/rok, Havířov i nadále zůstává 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 je míra nezaměstnanosti a zvyšující se počet osob, dostávajících se do tzv. 

tíživé finanční situace. Neměnný je stav v migraci osob z řad etnických menšin. Zde je vysoké 

riziko tzv. migrujících anonymních pachatelů deliktů, zejména majetkového a násilného 

charakteru. Znepokojující je rovněž situace v oblasti celospolečenských problémů, jimiž jsou 

zneužívání alkoholu a jiných návykových látek (zejména mladší populací), ale i projevy  

tzv. diváckého násilí a naučená závislost na sociálních dávkách.  

 

V souvislosti s provozem zařízení MV pro uprchlíky, 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.  
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2  PROBLEMATIKA PREVENCE KRIMINALITY 
 

 

Obecně prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika směřující  

k předcházení páchání kriminality, výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků 

pro jednotlivce a společnost, a to v konečném důsledku i snižování strachu z kriminality. 

 

Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny kriminality. Jedná se o opatření 

sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany 

před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s 

prevencí dalších sociálně patologických jevů, z  nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější 

formy závislostí. 

 

Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá 

především na nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a 

snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů.  

 

Subjekty preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení - systém justice, 

policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které ovšem nehrají hlavní roli), i další 

instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, 

podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. 

  

Objekty prevence kriminality jsou kriminogenní faktory tzn. sociální prostředí, příčiny a 

podmínky kriminality, potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální či 

skutečné oběti trestných činů. 

 

Situační prevence (specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují 

pravděpodobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti). 

 

Sociální prevence (vytváření aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských  

a ekonomických podmínek prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti; v praxi se 

jedná především o aktivity zaměřené na rizikové skupiny obyvatel, které vyžadují 

specializovanou péči a pomoc, zejména na problémovou mládež).  

 

Informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností 
(prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků a poradenských služeb). 

 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 

je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé 

kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové  

i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích  

a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální  

i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality [online] 2.2.2016 

http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality
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Úrovně preventivních aktivit 
Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci. 

 

1. Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové  

a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je 

zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, 

možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve 

školách a v lokálních Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do 

působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

2. Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je 

zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti 

(specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové  

a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, 

dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. 

  
3. Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní 

uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání 

bydlení, atd.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí  

a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.  

Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých 

aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých 

souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve specifické 

části populace působí i Ministerstvo obrany. 

 

 

Systém prevence kriminality v České republice je založen na třech úrovních – republikové, 

krajské a lokální (obecní). Lokální úroveň tvoří síť všech obcí v ČR, které za splnění dále 

stanovených podmínek mají možnost v období let 2016 až 2020 předkládat prostřednictvím 

místně příslušného krajského úřadu žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality na 

realizaci Programu prevence kriminality obce (dále jen „Program“). 

 

 

 

Jestliže město splní stanovené podmínky a při zpracování žádosti o dotaci na Program bude 

respektovat cíle a priority dokumentu MV ČR Strategie prevence kriminality v ČR, Zásady 

pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a Metodiku přípravy plánu prevence kriminality 

obce, může očekávat každoročně po dobu trvání Strategie převod státní účelové dotace  

do svého rozpočtu. 

 

Přehled stanovených podmínek: 

- existence pracovní skupiny nebo komise, která se prevencí kriminality zabývá 

- pověření pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality (manažera) 

- zpracování vlastního strategického dokumentu Plánu/Koncepce/Strategie prevence 

kriminality minimálně na jeden rok schváleného radou nebo zastupitelstvem města 

- zpracování bezpečnostní analýzy 
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3   ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 
 

Tato krátkodobá strategie je zpracována na základě vyhodnocení výsledků bezpečnostní 

analýzy města za období posledních tří let, tedy 2013 - 2015, která zahrnuje následující části: 

 

- protiprávní (analýza kriminality - přečiny, zločiny, přestupky)  

- sociální (sociálně-demografická analýza  

- institucionální (přehled organizací činných v prevenci kriminality tj. subjekty působící 

v oblasti sociální a situační prevence) 

- výsledky SWOT analýzy  

 

 

3.1  ANALÝZA KRIMINALITY 
 

Cílem této části je srozumitelná analýza vývoje trestné činnosti (dále jen „TČ“) spáchané na 

území města Havířova, která je důležitá pro plánování programů prevence kriminality. 

 

Podklady pro vypracování analýzy poskytly následující subjekty: Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná Policie ČR a Městská policie Havířov.  

 

Úvodem lze konstatovat, že v porovnání s předchozím obdobím lze z pohledu Policie České 

republiky (dále jen PČR) stav vnitřní bezpečnosti na teritoriu města Havířov považovat  

za uspokojivý. Počet policistů služebně zařazených u organizačních článků PČR, 

dislokovaných na teritoriu města Havířov, byl i v průběhu roku 2015 průběžně doplňován. 

Během celého roku vedení Územního odboru PČR Karviná posilovalo výkon služby napříč 

celým městem s cílem maximalizovat počet policistů v ulicích. V rámci zrychlení  

a zefektivnění zásahu policistů byly zřízeny prvosledové hlídky, čímž došlo k výraznému 

zkrácení dojezdových časů. Policisté zařazovaní do prvosledových hlídek jsou zatíženi jen 

nezbytnou administrativou. Mají prostor reagovat na oznámení učiněná prostřednictvím 

tísňové linky 158 v reálném čase. Policejní zásahy jsou rychlejší a jsou schopni občanům  

v ohrožení neprodleně a účinně pomoci. Zmiňované hlídky mívají vysokou úspěšnost při 

zadržení pachatelů trestné činnosti.  

 

Efektivním výkonem služby PČR se ve městě podařilo zlepšit bezpečnostní standard 

srovnatelný s minulými léty. Na aktuální změny bezpečnostní situace a stavu veřejného 

pořádku bylo PČR bezprostředně reagováno a byla včas a v dostatečné míře přijímána 

adekvátní opatření. V roce 2015 nedošlo na teritoriu města Havířov k negativní mimořádné 

události v oblasti narušení veřejného klidu a pořádku. Nebyl také zaznamenán žádný konflikt 

mezi minoritou a majoritou, který by vedl k eskalaci agrese a násilí, jež by muselo být řešeno 

bezpečnostními složkami.  

 

Z demografického hlediska je patrný snižující se počet obyvatel ve většině městských částí 

Havířova. Ačkoliv se však počet obyvatel v posledních letech snižuje (cca o 1000 

obyvatel/rok, Havířov i nadále zůstává 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 je míra nezaměstnanosti a zvyšující se počet osob, dostávajících se do tzv. 

tíživé finanční situace. Neměnný je stav v migraci osob z řad etnických menšin. Zde je vysoké 
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riziko tzv. migrujících anonymních pachatelů deliktů, zejména majetkového a násilného 

charakteru. Znepokojující je rovněž situace v oblasti celospolečenských problémů, jimiž jsou 

zneužívání alkoholu a jiných návykových látek (zejména mladší populací), ale i projevy  

tzv. diváckého násilí a naučená závislost na sociálních dávkách.  

 

V souvislosti s provozem zařízení MV pro uprchlíky, 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.  

 

 

3.1.1  PROTIPRÁVNÍ ČINY (PŘEČINY, ZLOČINY, PŘESTUPKY)  
 
V roce 2015 strážníci Městské policie Havířov prováděli především kontrolu všech platných 
obecně závazných vyhlášek a nařízení města Havířova. Jednalo se hlavně o tyto obecně 
závazné vyhlášky a nařízení: k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se 
vymezují prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu, k regulaci hlučných 
činností, k trvalému označování psů, o ochraně veřejné zeleně a užívání zařízení města 
Havířova, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, o nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem, o způsobu a odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací 
v zimním období, o stanovení místa a časového vymezení provozu povolených výherních 
hracích přístrojů a nařízení o vymezení místních komunikací k stání za cenu sjednanou a tržní 
řád.  
Celkem strážníci odhalili 21 534 přestupků, a z tohoto počtu vyřešili na místě 91,2 % 
přestupků a 8,8 %, tj. 1904 přestupků oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. 
Počet řešených přestupků v dopravě k ostatním přestupkům proti veřejnému pořádku je 
v poměru 44,4 % k 55,6 % což ukazuje na nasměrování činnosti strážníků do oblasti řešení 
místních záležitostí veřejného pořádku, nikoliv pouze v dopravě.  
Oproti roku 2014 strážníci v roce 2015 odhalili a řešili o 1195 přestupků méně, což 
nasvědčuje, že občané více dbají na dodržování stanovených právních norem ve vztahu 
k veřejnému pořádku i dopravě. 
 
Mimo řešení přestupků strážníci MP Havířov zajišťovali veřejný pořádek při hokejových 
utkáních AZ Havířov, prováděli kontroly parkovišť v nočních hodinách, kontroly jízdních 
kol, kontroly na neoprávněné užívaní veřejného prostranství a chodníků, kontroly podezřelých 
osob, kontroly osob mladších 18-ti let hrajících na výherních automatech a kontroly ve 
spolupráci s lesní a mysliveckou stráží. Dále strážníci zajišťovali v průběhu školního roku 
v době od 7.30 do 8.00 hod. vybrané přechody před základními školami s ohledem na 
bezpečnost dětí, nepřetržitou službu v objektu budovy Magistrátu města Havířova, dohlíželi 
na dodržování provozního řádu skateparků a na dětských hřištích. Spolupracovali při čistění, 
opravách a vodorovném dopravním značení místních komunikací s pracovníky Technických 
služeb Havířov a prováděli doprovod při převozu peněz pro Magistrát města Havířova.  
 
V průběhu roku 2015 proběhlo 31 preventivních společných kontrol s pracovníky odboru 
sociálně-právní ochrany dětí na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
spáchaných podáním, prodáním nebo umožněním požití alkoholu osobám mladším 18-ti let. 
V době školního vyučování strážníci prováděli kontroly na záškoláctví především v tzv. 
vyloučených lokalitách. K bezpečnosti osob a majetku dále strážníci přispěli zadržením 151 
osob podezřelých ze spáchání trestných činů, 57 hledaných osob a nalezením 6 vozidel 
v pátrání.  



   

8 

 

Pomocí Městského kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) bylo strážníky zadrženo  
5 osob podezřelých ze spáchání trestného činu a 2 osoby hledané policií. Z  MKDS si policie 
převzala 41 záznamů v rámci šetření trestných činů. Na základě zjištění pomocí kamerového 
systému bylo řešeno 396 osob podezřelých ze spáchání přestupků. Dále bylo kamerami 
zjištěno a zaznamenáno 17 dopravních nehod a na základě zjištění pomocí kamer byla 
poskytnuta pomoc 36 osobám. 
 
Na základě signalizace Pultu centralizované ochrany bylo uskutečněno v roce 2015 celkem 
958 výjezdů. V jednom případě došlo pouze k poškození dveří a okna bez vniknutí osob do 
objektu a včasným příjezdem strážníků na místo bylo zabráněno dalším škodám. Menší 
napadání objektů na pultu centralizované ochrany souvisí s označováním všech napojených 
objektů pomocí nálepek na viditelných místech s textem, že objekt je střežen Městskou policií 
Havířov. 

 

V roce 2015 strážníci rozhodli v souladu se Zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, o 

vyšetření v protialkoholní záchytné stanici (dále jen PZS) u 58 osob a na základě rozhodnutí 

lékaře provedli 191 doprovodů při převozu pacientů do zdravotních zařízení a PZS. 

 

V období uplynulého roku 2015 probíhala ze strany MP pořádková opatření při hokejových 

utkáních HC AZ Havířov ve spolupráci s PČR. Především byla prováděna opatření směřující 

k hlídání jednotlivých prostorů, hlídání a doprovod autobusu hostujícího družstva. Při 

utkáních, která nebyla označena za riziková, nedošlo k narušení veřejného pořádku a nebyl 

proveden žádný zásah vůči konkrétním osobám. Při rizikových utkáních byla vždy přítomna 

Speciální pořádková jednotka PČR, která řešila při jednom utkání konflikt s fanoušky hostů 

ve své kompetenci. K bezproblémovému zajištění pořádkových opatření přispělo i 

zabezpečení ze strany HC AZ Havířov a to formou zkvalitnění práce bezpečnostní agentury, 

zřízení turniketů a fyzickými zábranami.  

V rámci podzimní  soutěže 1.NHL, bylo v období od 9.9. do 30.12.2015, v rámci 

preventivních opatření, ve spolupráci policisty ČR, pracovníka OSPOD a strážníka MP 

Havířov, provedeno celkem 16 kontrol na požívání a podávání alkoholu mladistvým. Během 

těchto kontrol, bylo provedeno celkem 151 dechových zkoušek u mladistvých, kdy 2 z nich 

byly pozitivní. Oba případy byly řešeny pracovníkem OSPOD – předáním mladistvé osoby 

zákonným zástupcům a strážníci řešili tyto případy oznámením ke správnímu orgánu. 

 

 

 

3.1.2  TRESTNÁ ČINNOST, NÁPAD A OBJASNĚNOST  
 

Celková trestná činnost  

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

opět v porovnání s rokem 2014 ke statisticky významnému poklesu celkového nápadu 

trestných činů (dále jen „TČ“), a to o -18,63% (2582/2101, t. j. -481 TČ).  

Objasněnost TČ se v porovnání s rokem 2014 zvýšila o +1,71% (44,89/46,60). 

 

CELKOVÁ 2013 2014 2015 
Rozdíl 

2014/2015 

zjištěno 2991 2582 2101 -481 (-18,63%) 

objasněno % 38,08 44,89 46,6 +1,71 
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Násilná trestná činnost  

U násilné trestné činnosti byl v roce 2015 zaznamenán mírný pokles v jejím nápadu, a to  

o -6,98%. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti je oproti roku 2014 vyšší o 0,71%. 

Ukončením kalendářního roku však současně nedošlo k ukončení prověřování loňských 

případů a u mnoha z nich lze předpokládat dodatečné objasnění. Bohužel zásadní roli zde  

u pachatelů (ale i u poškozených) stále hraje zejména požitý alkohol. 

 

NÁSILNÁ 2013 2014 2015 
Rozdíl 

2014/2015 

zjištěno 232 215 200 -15 (-6,98%) 

objasněno % 65,52 62,79 63,5 +0,71 

 

 

Mravnostní trestná činnost  

Nápad mravnostních deliktů lze s ohledem na jejich četnost a dlouhodobé porovnání 

považovat za neměnný. Četnost těchto TČ je v celkovém souhrnu stále naprosto mizivá, proto 

pokles či nárůst nápadu nebo objasněných případů byť i o jediný skutek znamená  

v procentuálním vyjádření značný rozdíl. 

 

MRAVNOSTNÍ 2013 2014 2015 
Rozdíl 

2014/2015 

zjištěno 23 19 21 +2 (10,53%) 

objasněno % 69,56 47,37 66,67 +19,3 

 

 

Majetková trestná činnost  

Dominantní podíl (62%) 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 2014 bylo spácháno o 

19,31% majetkových TČ méně, oproti roku 2013 pak o 38,32% méně. Tento trend je patrný 

jak u krádeží prostých, tak i u krádeží vloupáním. Významné je pak snížení počtu vloupání 

oproti roku 2014 o 25% a oproti roku 2013 téměř o 50%.  

Nejčastěji prověřovanými majetkovými delikty zůstávají prosté krádeže zboží v prodejnách, 

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

motorových vozidel. S novou právní úpravou (§ 18 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech) 

vymizely majetkové delikty, související s krádežemi kovového materiálu všeho druhu, např. 

trestná činnost na železnici (rozkrádání obecně prospěšných zařízení), ale i porušování 

domovní svobody (krádeže kovu z pozemků rodinných domů) apod., tak jak tomu nemalou 

měrou bylo v minulých letech. S obecným poklesem majetkové trestné činnosti téměř 

vymizena i typická sériová trestná činnost, tedy série vloupání do bytů, sklepů, vozidel apod. 

 

MAJETKOVÁ 
celkem 

2013 2014 2015 
Rozdíl  

2014/2015 

zjištěno 2114 1616 1304 -312 (-19,31%) 

objasněno % 23,08 27,97 31,9 +3,93 

 

 

Hospodářská trestná činnost  

V roce 2014 bylo oproti předcházejícímu období prověřováno několik desítek případů 

podvodného jednání, jehož se vůči konkrétnímu bankovnímu ústavu dopustilo značné 
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množství pachatelů ze sociálně slabších vrstev obyvatelstva. Nápad tohoto druhu trestných 

činů se pak v roce 2015 vrací do "normálu" a odpovídá svou četností roku 2013. Klasickým  

i úvěrovým podvodům pak nahrává stále laxní přístup nebankovních společností při 

poskytování půjček. 

 

HOSPODÁŘSKÁ 2013 2014 2015 
Rozdíl 

2014/2015 

zjištěno 198 297 186 -111 (-37,37%) 

objasněno % 60,1 64,65 54,3 -10,35 

 

 

 

 

Grafické porovnání jednotlivých druhů kriminality na území města v letech 2013-2015 
 

 
 

 

 

 

Kriminalita (přečiny i zločiny)  

Rok Celková Násilná Mravnostní Majetková 
INDEX 
celkový 

rozdíl 

2013 2991 232 23 2114 386 - 

2014 2582 215 19 1616 338 -48 

2015 2101 200 21 1304 279 -59 

* index se spočítá:  

  (počet trestných činů / počet obyvatel obce nebo správního obvodu ORP či okresu) x 10 000 
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Pachatelé 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2014 14 32 1033 700 

2015 15 14 868 610 

 

 

Oběti trestných činů  

Počet obětí trestných činů starších 65 let se i v roce 2015 snižoval, bezpochyby i díky cílené 

preventivní činnosti a osvětě prezentované v médiích. Počet obětí ve věkové kategorii 

nezletilých a mladistvých (0-15 let, 16-18 let) se rovněž snížil. Naopak je tomu u počtu obětí 

ženského pohlaví. Zatímco v roce 2014 bylo zaznamenáno celkem 828 ženských obětí TČ, v 

roce 2015 bylo trestným činem poškozeno 869 žen. Jsou to však právě ženy, které jsou v 99% 

případů v pozici tzv. poškozených u TČ zanedbání povinné výživy (203 v r. 2014 a 186  

v r. 2015), ale jako oběti vystupují i u mnoha případů, týkajících se např. poškození laku 

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

oběťmi násilných trestných činů či trestných činů proti lidské důstojnosti. 
 

 

Oběti 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let 

2014 169 828 214 

2015 134 869 177 

 

 

 

3.1.3  DATA O VYBRANÝCH DRUZÍCH PŘESTUPKŮ 
 

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a přestupky  

na úseku řízení vozidel pod vlivem alkoholu  

V roce 2014 bylo zaznamenáno 140 těchto přestupků a v roce 2015 pak 178 přestupků (dále 

také „PŘ"). Nárůst těchto skutků tedy činí cca 27% (tj. +38 PŘ). Značnou část těchto 

přestupků 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 145 z celkových 

178 skutků (tedy 81%). Tyto přestupky byly zjištěny zejména při výkonu hlídkové  

a obchůzkové služby. Zmíněný nárůst lze přičíst 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.  

 

Přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití  

V roce 2015 bylo zjištěno či oznámeno 765 přestupků na tomto úseku, což v porovnání  

s rokem 2014, kdy bylo zaznamenáno 702 přestupků, činí nárůst o cca +9% (+63 PŘ).  

S ohledem na široký právní rámec a různorodost skutkových podstat přestupků na tomto 

úseku, vysokou míru zjištěného jednání v souběhu skutkových podstat, a v neposlední řadě 

závislost na míře aktivního zjišťování takového jednání, nelze objektivně považovat tento 

mírný nárůst za negativní jev.  
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Přestupky proti majetku  

Zde naopak zaznamenáváme pokles nápadu přestupků z počtu 1221 skutků v roce 2014  

na 1011 skutků v roce 2015, tzn. cca -17% (-210 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 

2013 a 2014. 

 
 

 počet obyvatel přestupky – abs. počet index na 10 tis. obyv. 

druh 
k 31.12.

2015 

změna 

proti roku 

2014 

rok 

2014 

k 31.12. 

2015 

změna 

14-15 

rok 

2014 

rok 

2015 

změna 

15-14 

(index) 

změna 

15-14 

(%) 

§ 30, 125c 

alkohol, toxi 

7
5
 3

7
3
  
  
 

-9
7
5
  

k
 3

1
.1

2
.2

0
1

4
  
  
7
6
 3

4
8
  140 178 +38 18 24 +6 +27% 

§ 47 

veřejný pořádek 
83 103 +20 11 14 +3  

§ 49 

občan. soužití 
619 662 +43 81 88 +7  

§50 

majetek 
1221 1011 -210 160 134 -26 -17% 

celkem PŘ* 4421 4493 +72 579 596 +17  

*celkový souhrn všech přestupků, vč. přestupků na úseku BESIP a dalších neuvedených přestupků  

 

Pozn.: Ke zpracování byla použitá data vztahující se ke služebnímu obvodu OO PČR Havířov 

1 a OO PČR Havířov 3 (tzn. vč. údajů týkajících se teritoria obce Horní Bludovice).  

 

 

Porovnání počtu řešených přestupků za období 2013 – 2015  

(údaje z Městské policie Havířov) 

 

Přestupky  2013 2014 2015 
rozdíl 

2014/2015 

§47 a §48 

proti veřejnému pořádku  
4696 5886 5837 -49 

§46 

proti pořádku ve státní správě  

a proti pořádku v územní samosprávě 

4220 5715 5445 -270 

§49 

proti občanskému soužití 
397 349 272 -77 

§50  

proti majetku  
1136 1044 856 -188 

§30 

na úseku ochrany před alkoholismem  

a jinými toxikomaniemi  

524 413 427 +14 
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Jednou z hlavních příčin příznivého vývoje situace v oblasti snížení nápadu a zvýšení 

objasněnosti trestné činnosti v roce 2015 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. Vedoucí OOP Havířov 1 je členem komise pro prevenci 

kriminality.  

Významnou je rovněž velmi úzká spolupráce PČR s Městskou policií Havířov a s orgány 

samosprávy. Pravidelné součinnostní schůzky vedení PČR, 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 2015 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY  

Na území města Havířova se nacházejí dvě oblasti, které lze označit jako sociálně vyloučené 

romské lokality. Jedná se o starou zástavbu v části města Havířov-Šumbark a v části města 

Havířov-Prostřední Suchá. Městská část Šumbark je druhou nejlidnatější částí města.  

 

 

Část města Velikost území 
Počet obyvatel  

k 31.12.2015 

Havířov-Město 642,7 ha 32 337 

Bludovice 935,3 ha 2 729 

Podlesí * 14 388 

Šumbark 379,7 ha 18 504 

Prostřední Suchá 595,6 ha 4 757 

Životice * 1 299 

Dolní Suchá 436,6 ha 824 

Dolní Datyně 217,4 ha 535 

c e l k e m 3 207,3 ha 75 373 
 

 * Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k.ú.Bludovice 
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Popis vyloučené lokality Havířov-Šumbark 

Problém sociálního vyloučení je v Havířově spojován především s městskou částí Šumbark, 

konkrétně s jeho starší zástavbou sídlištního typu. Jedná se především o starší čtyřpodlažní 

cihlové domy se čtyřmi vchody. V každém vchodě je osm bytů. Lokalitu lze vymezit ulicemi 

Obránců Míru, Jarošova, Dukelská, Anglická a Šenovská. Jedná se o byty, které nejsou 

napojeny na centrální vytápění, a ve kterých obyvatelé k vytápění užívají gamata nebo kotle 

na tuhá paliva. Majitelem většiny bytů v této lokalitě je společnost RPG Byty, s. r. o. 

Majitelem dvanácti vchodů bytových domů je město Havířov, které byty spravuje 

prostřednictvím Městské realitní agentury. 

Ve „starém“ Šumbarku bydlí podle expertních odhadů přibližně 1200 Romů. Jejich podíl na 

celkovém počtu lokality je odhadován na 70 %. Mezi největší problémy lokality patří vysoká 

míra nezaměstnanosti, která dosahuje až 90 %. Přístup na trh práce ztěžuje romským 

obyvatelům nízká vzdělanostní úroveň. S nedostatkem pracovních příležitostí je spjata také 

vysoká míra zadluženosti. Mezi převážně romskými obyvateli lokality Šumbark a ostatními 

zde žijícími obyvateli dochází k častým konfliktům z důvodu rozdílného životního stylu.  

Ke konfliktům dochází také mezi starousedlými Romy a Romy nově přicházejícími do 

lokality. Děti z této lokality nejčastěji navštěvují základní školy na ulicích Jarošova a Školní.  

Do roku 2011 Havířov postrádal existenci organizace, která by se soustředila pouze na 

poskytování služeb vedoucích k řešení situace romského etnika. Nově od roku 2012 díky 

projektu realizovanému z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou zde 

poskytovány sociální služby v Poradenském centru KHAMORO, jehož provozovatelem je 

příspěvková organizace města Sociální služby města Havířova. 

V lokalitě dále působí Armáda spásy, která provozuje sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi, Slezská diakonie, která provozuje Poradnu pro rodinu a Intervenční centrum. Od roku 

2010 působí ve staré části Šumbarku Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, které 

zde provozuje otevřený klub Maják. 

 

Popis vyloučené lokality Havířov-Prostřední Suchá 

Druhá oblast s koncentrací sociálně vyloučených obyvatel se nachází v Prostřední Suché a lze 

ji rozdělit na dvě části – Nový Svět a lokalita tvořená ulicemi Dělnická, Hornická, Fryštátská 

a Kapitána Jasioka. Obě části od sebe odděluje silnice vedoucí do centra města. První část 

lokality tzv. Nový Svět je soustředěná podél stejnojmenné ulice. Jedná se o jednoposchoďové 

(přízemí a první patro) cihlové domy se dvěma vchody a šesti byty, které jsou ve špatném 

technickém stavu. Převážnou většinu obyvatel tvoří příslušníci romského etnika. Na ulicích 

Dělnická, Hornická, Fryštátská a Kapitána Jasioka tvoří „jádro“ lokality dvoupatrové činžovní 

domy soustředěné okolo hlavní cesty. Některé byty v těchto domech jsou neobydlené  

a několik bytů je neobyvatelných. Vesměs se jedná o byty snížené kategorie. V lokalitě 

Havířov-Prostřední Suchá žije podle odhadu expertů přibližně 350 osob romského etnika. 

Významná část domů v sociálně vyloučené lokalitě Prostřední Suchá jsou ve vlastnictví RPG 

Byty s. r. o. 

Stejně jako v Havířově-Šumbarku je také zde velkým problémem nezaměstnanost, která je 

zde odhadována až na 95 %, nízká vzdělanostní úroveň a zadluženost obyvatel. V Prostřední 

Suché je velkým problémem zanedbávání povinné školní docházky. V poslední době dochází 

v této lokalitě k velké migraci obyvatel a tím je také ztížena případná sociální práce 

s obyvateli této lokality.  

V lokalitě poskytuje odborné sociální poradenství Slezská diakonie, která mimo jiné nabízí 

terapeutickou a sociální podporu osobám s agresívním chováním vůči svému partnerovi, 

rodině či okolí. Od října 2013 působí v Havířově-Prostřední Suché Církevní středisko volného 

času sv. Jana Boska, které zde provozuje klub Přístav. 

 



   

15 

 

Projekt „Asistent prevence kriminality“ 

Na posílení bezpečnosti ve vyloučených lokalitách byly zřízeny dvě pozice asistentů prevence 

kriminality (dále jen „APK“). Tato činnost byla ve městě Havířově zahájena v polovině roku 

2010. Cílem tohoto projektu bylo zaměstnání osob, které svou prací přispívají k ochraně 

investic a majetku města, a to za současného zajištění bezpečnosti osob bydlících v těchto 

sociálně vyloučených lokalitách.  

Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci Městské policie Havířov a zároveň spadají do 

cílové skupiny, tj. příslušníci etnické menšiny nebo osoby bydlící v sociálně vyloučených 

lokalitách. Svou činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a eliminaci sociálně 

rizikových jevů ve vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá. 

Specifickým cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života, bezpečnostní situaci a vztahy 

obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy.  

 

V lednu 2016 obdržela MP Havířov poděkování Policie ČR, oddělení obecné kriminality 

SKPV za velmi aktivní práci a přístup jedné z Asistentů prevence kriminality, která 

významnou měrou přispěla koncem roku 2015 k objasnění zvlášť závažné trestné činnosti 

v lokalitě Havířov-Šumbark, tří případů loupežných přepadení a jednoho ublížení na zdraví. 

PČR velice ocenila smysluplnost projektu APK na úseku ochrany veřejného pořádku  

a posílení bezpečnosti občanů města.  

Tento projekt je vnímán vedením města jako potřebný a proto je i nadále chce zachovat.     

 

 

ZÁVĚR  

 

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

objasněnosti trestné činnosti v roce 2015 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. Vedoucí OOP Havířov 1 je členem komise pro prevenci 

kriminality.  

Významnou je rovněž velmi úzká spolupráce PČR s Městskou policií Havířov a s orgány 

samosprávy. Pravidelné součinnostní schůzky vedení PČR, 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 2015 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.  
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