UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2018

Kryštof Pršala

UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Činnost pořádkové policie ČR Pardubického kraje v období
2013 – 2016
Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce:

Vypracoval:

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.

Kryštof Pršala

Praha, srpen 2018

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl
všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla
předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze dne 20. 8. 2018
-------------------------Kryštof Pršala

Evidenční list
Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým
podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede
mezi použitými prameny.

Jméno a příjmení:

Fakulta / katedra:

Datum vypůjčení:

Podpis:

______________________________________________________________________

Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku této bakalářské práce,
zejména pak panu Ing. Et Mgr. Miloši Fialovi, Ph.D., za jeho cenné rady a věcné
připomínky.

Abstrakt
Název práce:

Činnost pořádkové policie ČR Pardubického kraje v období
2013 – 2016

Cíle práce:

Popsat činnost pořádkové policie v Pardubickém kraji v období
2013 až 2016 a poukázat na rozdíly a vývoj v jednotlivých
obdobích.

Metoda:

Pro popis činnosti pořádkové policie v Pardubickém kraji
v období 2013 až 2016 byly využity bilanční tiskové zprávy, které
každý rok zpracovává Krajské ředitelství policie Pardubického
kraje.

Výsledky:

Výsledkem je porovnání jednotlivých období činnosti pořádkové
policie ČR Pardubického kraje.

Klíčová slova:

činnost, pořádek, policie, kraj, období

Abstract
Title:

Activities of riot police operating in Pardubice region in Czech
republic in years 2013 – 2016.

Goals:

Description of activities of riot police operating in Pardubice
region in years 2013 – 2016 and point out the differences and
development in each period.

Method:

For Description of activities of riot police operating in Pardubice
region in years 2013 – 2016 were used annual reports. These
reports are produced by Regional Police Headquarters of
Pardubice region.

Results:

The result of my work is a comparison between individual periods
of activities of riot police operating in Pardubice region

Keywords:

Activity, order, police, region, period

Obsah
Úvod ............................................................................................................................... 10
1

2

3

4

5

Integrovaný záchranný systém a jeho složky ...................................................... 12
1.1

Integrovaný záchranný systém „IZS“ .............................................................. 12

1.2

Policie České republiky.................................................................................... 14

1.3

Hasičský záchranný sbor České republiky ....................................................... 16

1.4

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby ................................................. 17

1.5

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného krytí kraje jednotkami požární
ochrany ............................................................................................................. 17

1.6

Stálé orgány pro koordinaci složek IZS ........................................................... 18

Služba pořádkové policie ...................................................................................... 19
2.1

Charakteristika služby pořádkové policie ........................................................ 19

2.2

Úkoly služby pořádkové policie....................................................................... 20

2.3

Oprávnění policisty zařazeného do služby pořádkové policie ......................... 20

2.4

Shrnutí kapitoly o službě pořádkové policie .................................................... 22

Cíl práce, úkoly a použité metody ........................................................................ 23
3.1

Cíl ..................................................................................................................... 23

3.2

Úkoly ................................................................................................................ 23

3.3

Metody ............................................................................................................. 23

Činnost Pořádkové policie v Pardubickém kraji ................................................ 24
4.1

Pardubický kraj ................................................................................................ 24

4.2

Činnost pořádkové policie ČR v Pardubickém kraji v roce 2013 .................... 24

4.3

Činnost pořádkové policie ČR v Pardubickém kraji v roce 2014 .................... 26

4.4

Činnost pořádkové policie ČR v Pardubickém kraji v roce 2015 .................... 29

4.5

Činnost pořádkové policie ČR v Pardubickém kraji v roce 2016 .................... 32

4.6

Shrnutí činnosti pořádkové policie za období 2013-2016................................ 36

4.7

Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji ...................................... 36

Grafy a tabulky ...................................................................................................... 41
5.1

Grafické znázornění činnosti pořádkové policie .............................................. 41

Závěr .............................................................................................................................. 48
Seznam použité literatury ............................................................................................ 52
Seznam příloh ................................................................................................................ 54

Seznam použitých symbolů a zkratek
IZS

Integrovaný záchranný systém

OO

Ochrana obyvatelstva

MU

Mimořádná událost

ZaLP

Záchranné a likvidační práce

KŘP Pak

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

PK

Pardubický kraj

HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky

PČR

Policie České Republiky

ZZS

Zdravotnická záchranná služba

PP

Pořádková policie

PO

Požární ochrana

PJ

Pořádková jednotka

ZJ

Zásahová jednotka

ORP

Obce s rozšířenou působností

ÚO

Územní odbor

OPL

Omamné a psychotropní látky

KPJ

Pořádková jednotka kraje

MV

Ministerstvo vnitra

Úvod
Pořádková policie je jednou ze základních služeb PČR, s kterou se široká veřejnost
setkává každý den. Policisté zařazeni k této službě jsou v přímém kontaktu s občany,
orgány obce a právnickými osobami. Práce těchto policistů je velkého rozsahu
a charakter jejich činností je velmi rozmanitý. Tento fakt vede k omezení užší
specializace policistů a z pořádkové policie tak činí universální službu. Tato nutná
všestrannost klade vysoké nároky na samotné příslušníky pořádkové policie. Důraz je
kladen na jejich přehled v oblasti znalosti zákonů, vyhlášek, služebních předpisů, ale
v neposlední řadě také na jejich fyzickou a psychickou přípravu. Policisté denně plní
řadu úkolů, kdy řeší například občanské soužití, dopravní nehody, zpracování trestné
činnosti nebo volně pobíhajícího psa. Pořádková policie je tedy každý den zahrnována
stovkami úkolů. Součástí Krajského ředitelství policie Pardubické kraje je také
pořádková jednotka, která působí na území kraje, ale vyžaduje-li to situace, může
působit i celorepublikově. Podílí se na plnění úkolů policie v rámci IZS, chrání
bezpečnost osob a majetku, nebo například spolupůsobí při zákrocích zásahové
jednotky.
Bakalářská práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole byla popsána struktura
integrovaného záchranného systému, jeho základní a ostatní složky a vysvětleny
základní pojmy, které jsou pro téma této bakalářské práce důležité. Zároveň je v první
kapitole popsána struktura Policie ČR, její cíle, hodnoty, závazky vůči společnosti, nebo
například vznik služebního poměru. Druhá kapitola je zaměřena na službu pořádkové
policie, zejména pak na její charakteristiku a úkoly. Ve třetí kapitole byly popsány cíle,
úkoly a metody, které vedly ke zpracování bakalářské práce. Cílem bylo popsat činnost
pořádkové policie v Pardubickém kraji v období 2013 až 2016. Dostatečné množství
informací a dat bylo třeba získat z bilančních tiskových zpráv, které každý rok vydává
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Aby bylo možné určit, zda se úspěšně
daří konstantně snižovat kriminalitu v Pardubickém kraji, bylo nutné tato data
porovnávat a podrobně popsat. Vzhledem ke stále se zlepšující úrovni Policie ČR
(modernizace vybavení, výcvik, preventivní činnosti atd.) se domnívám, že kriminalita
v Pardubickém kraji je každým rokem nižší. Kapitola čtvrtá a pátá je zaměřena na
hlavní část, tedy na popis činnosti pořádkové policie v Pardubickém kraji. Pro představu
10

byla zmíněna také koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji na období 2017
až 2021. V páté kapitole byla graficky znázorněna nejpodstatnější data (např. počet
trestných činů, objasněnost případů vyjádřená v procentech atd.) a ukazatelé kriminality
v Pardubickém kraji. Podařilo se v uplynulých letech 2013 až 2016 v Pardubickém kraji
policistům snížit kriminalitu? I na tuto otázku by měla tato bakalářská práce odpovědět.
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1 Integrovaný záchranný systém a jeho složky
1.1 Integrovaný záchranný systém „IZS“
Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) je efektivní systém, který pomocí
pravidel pro koordinaci a spolupráci záchranných a bezpečnostních složek, fyzických
a právnických osob, orgánů státní správy a samosprávy určuje během společného
provádění záchranných a likvidačních prací, či přípravě na mimořádnou událost (dále
jen „MU“) společný postup. Lze tedy říci, že se jedná o ujednání o vzájemné spolupráci
mezi složkami IZS při přípravě, průběhu, či při odstraňování následků MU. (HZS ČR,
2009).
Stěžejní zákon o integrovaném záchranném systému je zákon č. 239/2000 Sb.
O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. „Tento zákon
vymezuje IZS, stanoví složky IZS a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní
předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných
celků, práva a povinnosti právnických a fyzický osob při přípravě na mimořádné
události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po
dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného
stavu.“ (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, §2)
V této souvislosti se setkáváme s několika pojmy, které je třeba vysvětlit. Mimořádná
událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy
a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek a životní prostředí a které
vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Záchrannými pracemi se rozumí
činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých
mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo
životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. Likvidačními pracemi se rozumí
činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Zákon o IZS
rozlišuje složky IZS na „Základní složky IZS“ a „Ostatní složky IZS“. (Vilášek, 2014)
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Základními složkami IZS jsou:
•

Hasičský záchranný sbor České republiky,

•

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany,

•

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a

•

Policie České republiky.

Ostatními složkami IZS jsou:
•

Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,

•

ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,

•

ostatní záchranné sbory,

•

orgány ochrany veřejného zdraví,

•

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby a

•

zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze
využít k záchranným a likvidačním pracím.

Použití IZS je jasně definováno zákonem, ve kterém se doslovně říká, že „Integrovaný
záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě
provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami
integrovaného záchranného systému“. (zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému, § 3). Z této citace vyplývá, že pro použití IZS je nutné současné
využití dvou a více složek IZS.
IZS není institucí, úřadem, sborem, sdružením ani právnickou osobou. IZS je skutečně
systém práce s nástroji spolupráce a modelovými postupy součinnosti (typovými
činnostmi) a je součástí systému pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu. Jedná se
o systém smluvních ujednání podle předpisy stanovenými pravidly. Výjimkou a určitou
institucí IZS se od roku 2004 staly operační a informační střediska, což jsou
dispečerským způsobem organizovaná a nejmodernější technologií vybavená zařízení
pro příjem a distribuci tísňových volání na jednotné evropské číslo tísňového volání
112. Tato centra mají své zaměstnance a stavební a technické vybavení a jsou relativně
autonomní součástí hasičských záchranných sborů krajů (dle jen „HZS krajů“), které je
personálně a materiálně zabezpečují. (Skalská, 2010)
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1.2 Policie České republiky
Policie České republiky (dále jen „policie“) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.
„Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný
pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na
úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy
Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“
(Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, §2)
Policie je vymezena zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, který nahradil
zákon č. 283/1991 Sb. zrušený dne 31. 12. 2008. Úkoly policie vykonávají příslušníci
policie a zaměstnanci zařazení v policii. Ministr vnitra může policisty povolat k plnění
úkolů Ministerstva vnitra, Policejní akademie České republiky nebo ve škole
a školských zařízení, které nejsou organizační částí policie. Policie je podřízena
ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra vytváří podmínky pro plnění úkolů policie.
Policejní prezident odpovídá za činnosti policie ministrovi vnitra. Policii tvoří útvary,
jimiž jsou Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem, útvary
policie s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci
krajského ředitelství. Policejní prezidium řídí činnost policie. (Zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky)

Cílem PČR je:
a. Chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
b. prosazovat zákonnost,
c. chránit práva a svobody osob,
d. preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji a
e. usilovat o trvalou podporu a důvěru společnosti.
Základními hodnotami PČR jsou:
a. profesionalita,
b. nestrannost,
c. odpovědnost,
d. ohleduplnost a
e. bezúhonnost.
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Závazkem PČR vůči společnosti je:
a. prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou spolupráci
s veřejností, státními a nestátními institucemi,
b. chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně
a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost,
c. uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu
s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových
skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony,
d. při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného
uvážení,
e. používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy
nezacházet s žádnou osobou krutě, nehumánně ani ponižujícím způsobem,
f. nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena Policií České republiky
na osobní svobodě,
g. zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti,
h. zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou
činnost u jiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné
výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby,
i. zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů
(Policie ČR, 2017)
Služební slib:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně
dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy
nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým
jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit
řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní
život.“ (Policie České republiky – Policie České republiky. Úvodní strana – Policie
České republiky [online]. Copyright © 2018 Policie ČR, všechna práva vyhrazena [cit.
09.03.2018]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/o-nas-policie-ceske-republikypolicie-ceske-republiky.aspx)
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Služební slib skládá příslušník v den nástupu do služby. Uchazeč musí služební slib
v jeho plném rozsahu a bez výhrad stvrdit svým podpisem. Pokud tak neučiní, jeho
služební poměr nemůže vzniknout.
Obr. 1: Organizační struktura Policie ČR

Zdroj: Organizační struktura Policie ČR - Policie České republiky. Úvodní strana - Policie České
republiky [online]. Copyright © 2018 Policie ČR, všechna práva vyhrazena [cit. 15.08.2018]. Dostupné
z: http://www.policie.cz/clanek/organizacni-struktura-policie-cr.aspx

1.3

Hasičský záchranný sbor České republiky

„Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „hasičský záchranný sbor“) je
jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel,
životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi
a krizovými situacemi.“ (zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru, §1)
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HZS ČR byl zřízen podle zákona č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů. Nahradil ho zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském
záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru). HZS ČR se také podílí na zabezpečování bezpečnosti České
republiky plněním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového
plánování, IZS, krizového řízení atd. (zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném
sboru, §1)

1.4

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby

Zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“) je vymezena zákonem č. 374/2011 Sb.,
o zdravotnické záchranné službě a jedná se o základní složku IZS. ZZS je zdravotní
službou, která na základě tísňové výzvy poskytuje zejména neodkladnou péči osobám
se závažným poraněním nebo v přímém ohrožení života. Součástí ZZS jsou další
činnosti stanovené zákonem č.374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Činnosti
k připravenosti na řešení MU a KS zajišťuje poskytovatel ZZS prostřednictvím
pracoviště krizové připravenosti. Postupy jsou stanoveny v rámci plánovacích
dokumentů orgánů krizového řízení, havarijního plánování a dokumentace IZS.

1.5 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného krytí kraje
jednotkami požární ochrany
Základním legislativním dokumentem pro jednotky PO je zákon ČNR č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně ze dne 17. prosince 1985. Tento zákon v části čtvrté (§ 65 až §73)
definuje jednotky požární ochrany jako např. druhy jednotek PO. Plošným pokrytím
území kraje jednotkami PO se rozumí rozmístění jednotek PO na území kraje a na
území hlavního města Prahy. Způsob organizace stanoví vyhláška č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Plošné pokrytí vychází ze stanovení
stupně a kategorie nebezpečí vzniku požáru a jiných mimořádných událostí hrozících
v jednotlivých katastrálních územích. (Vilášek, 2014)
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1.6

Stálé orgány pro koordinaci složek IZS

„Orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému jsou operační
a informační střediska integrovaného záchranného systému, kterými jsou operační
střediska hasičského záchranného sboru kraje a operační a informační středisko
generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.“ (Zákon č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 5) Operační
a informační střediska jsou povinna přijímat a vyhodnocovat informace o MU,
zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu, plnit úkoly
uložené orgány oprávněnými koordinovat ZaLP a zabezpečovat dokumentace IZS.
„Operační střediska základních složek IZS jsou mimo jiné kontaktními místy pro příjem
žádosti o poskytnutí pomoci v nouzi. Státem zajišťovaná pomoc v nouzi je dosažitelná na
jednotných telefonních číslech 150 (HZS ČR), 155 (ZZS), 158 (PČR) a 112
(mezinárodní tísňová linka).“ (VILÁŠEK, Integrovaný záchranný systém ČR na
počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2477-8.) Od roku 2012
je v provozu číslo tísňového volání na horskou službu – 1210, které je nutné uvádět
s mezinárodní předvolbou +420.
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2 Služba pořádkové policie
2.1 Charakteristika služby pořádkové policie
„Služba pořádkové policie je nejpočetnější službou v rámci Policie ČR. Jedná se
především o uniformovanou část policie, kdy policisté vykonávají základní úkoly
stanovené zákonem o policii, právními normami a resortními předpisy. Mezi základní
úkoly služby pořádkové policie lze řadit ochranu veřejného pořádku, boj s kriminalitou,
trestní řízení, odhalování a projednávání přestupků, dohled nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu, železniční přepravy, spolupráce s orgány obcí při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Uvedené úkoly jsou především
plněny obvodními a místními odděleními Policie ČR.“ (Macek, P. Pořádková činnost
policie (zvláštní část). Praha: Police History, 2003, s. 44)
U této služby je zařazeno přibližně 18 000 příslušníků policie. Tato služba je v přímém
kontaktu s občany. S činností příslušníků služby pořádkové policie je možné se
nejčastěji setkat při jejich obchůzkové a hlídkové službě. Policistům jsou určeny úseky
a stanoviště, kde je třeba vykonávat hlídkovou službu. Policisté pořádkové policie při
obchůzkové a hlídkové službě vykonávají preventivní činnost a brání přestupkům
a trestným činům. Součástí služby pořádkové policie jsou pořádkové jednotky. Plní
specifické úkoly při ochraně bezpečnosti osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování
veřejného pořádku a provádějí bezprostřední opatření k jeho obnově, pokud byl
závažným způsobem narušen. Příslušníci pořádkových jednotek jsou vybaveni speciální
výstrojí a výzbrojí. K jejich výstroji patří protiúderové komplety, ochranné přilby,
masky a štíty, k jejich výzbroji například tonfy, zásahové výbušky nebo slzotvorné
granáty. Zapojují se zejména do bezpečnostních akcí, které svým rozsahem
a charakterem vyžadují nasazení většího počtu policejních sil a prostředků. Pořádkové
jednotky zajišťují ozbrojené doprovody a spolupůsobí při zákrocích zásahových
jednotek KŘP. Vyžaduje-li to bezpečností situace, pak působí na území daného KŘP,
může však působit i v jiných místech České republiky. Velký význam mají také
policejní antikonfliktní týmy. Pomocí bezprostřední komunikace s účastníky rizikových
akcí se snaží předejít jejich případnému protiprávnímu jednání. (Policejní prezidium,
2017)
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2.2 Úkoly služby pořádkové policie
Rozsah a charakter úkolů činní ze služby pořádkové policie v podstatě univerzální
složku policie. To klade vysoké nároky na její příslušníky například v oblasti znalosti
zákonů, vyhlášek a služebních předpisů. Vzhledem k univerzálnosti příslušníků je
pořádková policie základnou pro výběr policistů do jiných specializovaných
a odborných služeb policie. Příslušníci pořádkové policie vykonávají hlídkovou
a obchůzkovou službu. Dále je vykonávána dozorčí služba a procesní a preventivní
činnost. V určených okrscích svou přítomností provádějí preventivní působení, brání
přestupkům a trestným činům a zakročují proti jejich pachatelům. Spolupůsobí při
zajišťování veřejného pořádku a v případě jeho porušení činí opatření k jeho obnovení.
Pořádková policie bojuje proti kriminalitě, eviduje a prošetřuje oznámení osob, plní
úkoly v trestním, přestupkovém a správním řízení. Zároveň dohlíží nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu. V případě potřeby pátrají po pohřešovaných nebo
hledaných osobách a věcech. Jsou zaměřeni na majetkovou kriminalitu a další
nejčastější přestupky, které veřejnost nejvíce obtěžují. (Policie ČR, 2017)
K přímému kontaktu pořádkové policie s veřejností existuje síť oddělení na celém
území České republiky. Na těchto odděleních je prováděna nepřetržitá dozorčí služba,
která zajišťuje trvalou akceschopnost. Jsou zde přijímána oznámení, žádosti a další
podněty. Policisté pořádkové policie jsou také umístěni na významných železničních
stanicích, kde se zaměřují především na zloděje. V případě, že ve vlakové soupravě
cestují rizikové skupiny osob nebo je přepravován cenný nebo nebezpečný náklad, pak
takovou vlakovou soupravu doprovázejí. (Policie ČR, 2017)

2.3 Oprávnění policisty zařazeného do služby pořádkové policie
Oprávnění policistů jsou stanovena v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Policista zařazený do služby pořádkové policie má oprávnění například omezit občana
na osobní svobodě, připoutat osobu, zajistit osobu, odejmout věc, použít technické
prostředky k zabránění odjezdu vozidla, zastavit a provést prohlídku dopravního
prostředku nebo například vykázat osobu z bytu nebo domu.
Připoutáním se rozumí oprávnění policisty omezit možnost volného pohybu osoby,
která fyzicky napadla druhou osobu, policistu, ohrožuje svůj vlastní život, poškozuje
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majetek nebo se pokusí o útěk. Připoutání se provede k vhodnému předmětu pomocí
pout. Zajištěním osoby se rozumí oprávnění policisty zajistit osobu, která ohrožuje svůj
život, poškozuje majetek nebo ohrožuje zdraví či život jiných osob. Policista může
zajistit osobu také v případě úmyslného znečišťování majetku, slovního urážení
policistů nebo například v případě, kdy je zajištění nezbytné pro navrácení nezletilé
osoby do rodičovské péče. Odnětím věci se rozumí oprávnění policisty vyzvat osobu
k vydání věci v případě, že jde o věc důležitou pro řízení přestupku. Pokud je předchozí
výzva marná, policista je oprávněn věc odejmout. Pokud se jedná o omamnou nebo
psychotropní látku, policie po skončení vyšetřování tyto látky zničí. Odebráním zbraně
a prohlídkou osoby se rozumí oprávnění policisty k vyzvání osoby k vydání zbraně,
hrozí-li nebezpečí, že zbraň bude zneužita k násilí nebo vyhrožování. Pokud bude
předchozí výzva marná, je policista oprávněn zbraň odebrat. Policista je oprávněn
odebrat zbraň osobě, která má být zajištěna, směřuje proti ní zákrok nebo jiný úkon,
u kterého hrozí nebezpečí, že osoba bude klást odpor. Vstupem do obydlí se rozumí
oprávnění policisty vstoupit bez souhlasu uživatele do jeho obydlí nebo na jeho
pozemek a provést tam potřebné úkony. Policista má právo vstoupit do obydlí v případě
důvodného podezření, že se v daném prostoru nachází zemřelý, pronásledovaná osoba
nebo týrané zvíře. Je oprávněn za účelem vstupu použít i sílu, aby si do prostoru zjednal
přístup. Zastavením a prohlídkou dopravního prostředku se rozumí oprávnění zastavit
dopravní prostředek a provést jeho prohlídku v případě, že je policista pronásleduje
pachatele úmyslného trestného činu, nebo pokud pátrá po pachateli trestného činu nebo
po pohřešovaných věcech. Policista má také právo zastavit dopravní prostředek
v případě podezření, že se v něm nachází zbraně, střelivo, omamné a psychotropní
látky, hledané osoby nebo například osoby protiprávně se zdržující na území České
republiky. Vykázáním se rozumí oprávnění policisty vykázat osobu, která se dopustila
nebezpečného útoku proti životu, zdraví nebo svobodě, z bytu nebo domu společně
obývaného s útokem ohroženou osobou. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její
nepřítomnosti, a to na dobu 10 dnů ode dne provedení vykázání. Tuto dobu nelze zkrátit
ani se souhlasem útokem ohrožené osoby. Doba vykázání může být soudně
prodloužena. Dalším oprávněním policisty je například použití zbraně v nutné obraně
nebo v krajní nouzi. Policista je oprávněn použít zbraň v případě, že se nebezpečný
pachatel na jeho výzvu nevzdá nebo se pokouší o útěk. Zbraň může být použita také
proti zvířeti, které ohrožuje zdraví či život osoby. (Zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky, Hlava V)
21

Všechny oprávnění policistů jsou podrobně popsána zákonem č. 273/2008 Sb. o Policii
ČR a veškerá oprávnění policistů jsou definována mnohem přísněji než jejich
povinnosti.

2.4 Shrnutí kapitoly o službě pořádkové policie
Z výše uvedeného je zřejmé, že služba pořádkové policie je službou universální, která je
základnou pro výběr policistů do jiných specializovaných služeb. Příslušníci pořádkové
policie vykonávají efektivní obchůzkovou a hlídkovou službu, díky které jsou v denním
kontaktu s občany. Policie od 1. 1. 2009 prochází výraznou změnou, například zákon
č. 283/1999 Sb., o Policii ČR byl nahrazen zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, což
znamená například rozšíření pravomocí policistů, které bylo výše popsáno.
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3 Cíl práce, úkoly a použité metody
3.1 Cíl
Cílem této bakalářské práce je popsat činnost služby pořádkové policie v Pardubickém
kraji v období 2013 až 2016, vývoje výsledků práce služby pořádkové policie
v jednotlivých obdobích.

3.2 Úkoly
Úkolem je získat dostatečné množství informací o práci pořádkové policie
v Pardubickém kraji, které jsou obsaženy v bilančních tiskových zprávách. Bilanční
tiskové zprávy každý rok pro daný kraj zpracovává KŘP Pardubického kraje. Dále je
potřeba tyto informace přehledně popsat, porovnat jednotlivé roky a popsané informace
přehledně znázornit pomocí grafů.

3.3 Metody
Použitou metodou v této bakalářské práci je kvalitativní porovnávání získaných
informací o činnosti pořádkové policie v Pardubickém kraji v období 2013 až 2016.

23

4 Činnost Pořádkové policie v Pardubickém kraji
V

hlavní

části

je

již

konkrétní

popis

práce

služby

pořádkové

policie,

o které byly čerpány informace z výročních zpráv. Výroční zprávy (bilanční tiskové
zprávy) byly poskytnuty policejní podatelnou na základě vyhlášky č. 259/2012 Sb.,
o podrobnostech výkonu spisové služby.

4.1 Pardubický kraj
Pro KŘP Pardubického kraje je specifické významné pokrytí železniční dopravou. Mezi
další specifiku lze zařadit horský terén v teritoriu územního odboru Ústí nad Orlicí.
Rovněž nelze opomenout, že krajem prochází významné dopravní tepny I/35 – I/47
směr Brno a I/37 směr Pardubice – Trhová Kamenice. Současným hejtmanem
Pardubického kraje je Martin Netolický (ČSSD, 2018). Rozloha Pardubického kraje je
4 519 km2 s počtem obyvatel 517 087. Hustota zalidnění je tedy 114 obyvatel/km2.
V Pardubickém kraji je 451 obcí a 4 ORP – Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad
Labem, které zřizují územní odbory. (Policie ČR, 2017)
Největší část území Pardubického kraje jsou pahorkatiny a vrchoviny, které postupně
klesají do nížin kolem řeky Labe. Jedna okrajová část Pardubického kraje tvoří hranici
se sousedním státem Polskem. Tam se nachází třetí nejvyšší české pohoří, masív
Kralického Sněžníku, na který ze severozápadu navazují Orlické hory. Dalším
významným pohořím jsou Železné hory a Českomoravská vrchovina. Práce policistů je
však nejvíce potřeba v městských částech Pardubického kraje. Pardubice jakožto
nejlidnatější ORP Pardubického kraje mají 169 836 obyvatel. Svou rozlohou jsou však
ze čtyř ORP Pardubického kraje nejmenší, proto je v Pardubicích výrazně nejvyšší
hustota zalidnění ze všech ORP. Dalšími ORP, které zřizují územní odbory jsou
Svitavy, Chrudim a Ústí nad Orlicí. (Český statistický úřad, 2017)

4.2 Činnost pořádkové policie v Pardubickém kraji v roce 2013
Rok 2013 byl pro Pardubický kraj obdobím, kdy byla kriminalita na mírném vzestupu.
V roce 2012 se podařilo kriminalitu snížit, na to se však v roce 2013 bohužel
pardubickým policistům nepodařilo navázat. K datu 31. prosince 2013 bylo v rámci
pořádkové policie dislokováno 29 útvarů, kdy 26 z nich bylo obvodních oddělení,
1 pohotovostní a eskortní oddělení, 1 oddělení služební kynologie a 1 oddělení hlídkové
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služby. Na těchto útvarech pracovalo 580 policistů, tudíž nedošlo k žádnému navýšení,
nebo snížení oproti roku 2012. Pořádková jednotka KŘP Pardubického kraje čítala 102
policistů a k jejímu nasazení došlo celkem ve 46 případech. Antikonfliktní tým byl
složen z 8 členů a byl nasazen celkem třináctkrát.
Na území Pardubického kraje o rozloze 4 519 km2 v roce 2013 žilo 515 956 obyvatel,
což odpovídá hustotě 114 obyvatelů/km2. Celková kriminalita dosáhla čísla 9 092
trestných činů. Z toho se podařilo objasnit 4 805 případů, což je více než polovina.
Největší část kriminality byla spáchána v rámci ORP Pardubice (dále jen „Pardubice“),
kde bylo dvakrát více trestných činů, než ve správním obvodu územního odboru Ústí
nad Orlicí (dále jen „Ústí nad Orlicí“). Avšak v Pardubicích žije téměř o 80 000
obyvatel více, což je hlavní důvod tohoto rozdílu. Největší nárůst kriminality však
nastal v rámci ORP Svitavy (dále jen „Svitavy“) a to o 6,16 %. Naopak v Pardubicích se
podařilo kriminalitu snížit o necelé procento. Celková výše finančních škod za rok 2013
vzrostla na 497 800 000 Kč, což je v průměru škoda 54 000 Kč na každý trestný čin.
Pořádková policie řešila v roce 2013 celkem 23 660 případů. Největší část náplně práce
policistů patří do úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a to 9 779
přestupků. Zde je nutno podotknout, že krajem prochází významné dopravní tepny I/35
– I/43 ve směru na Brno a I/37 která vede z Pardubic přes Chrudim do Trhové
Kamenice. Dopravní tepna I/37 je z větší části obklopena lesem a dochází tak k častým
srážkám automobilů se zvěří. Proti majetku bylo spácháno 7 988 případů. Dalším
v pořadí je narušení veřejného pořádku a občanského soužití, kde bylo evidováno 4 898
případů. Nutnost častějších zásahů policie byla v roce 2013 v oblasti alkoholismu
a toxikomanie, kde bylo evidováno 611 případů, což je o 141 případů více, než
v předešlém roce - 2012. Domácí násilí bylo pácháno celkem v 496 případech.
V průběhu období leden až prosinec 2013 nebyl důvod k zákroku s použitím zbraně.
Zákroky s použitím donucovacích prostředků však dosáhly počtu 215, což je nárůst
téměř o jednu 1/4 oproti roku 2012. Výtržníci se dopustili útoku na policisty celkem
v 8 případech. 83 osob bylo vykázáno z bytu nebo domu, z toho všichni ve vztahu
k domácímu násilí. V deseti případech byla proti vykázání podána námitka.
V blokovém řízení § 84/1 bylo řešeno 10 378 případů. Celková částka, vybraná za
uložené blokové pokuty (včetně těch na místě nezaplacených) byla 4 921 900. Oddělení
služební kynologie bylo 344x využito k hledání pachových stop ve městě a terénu.
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Přímé použití služebního psa k zajištění veřejného pořádku se událo v 240 případech.
Služební psi byli využiti ve 102 pátracích akcích. Pátrací akce jsou pro tento kraj
typické ve vztahu k houbaření. Většinou se tedy pátrá po houbaři, často staršího věku,
který se nevrátil domů a odešel bez mobilního telefonu. K vyhledávání omamných
a psychotropních látek byly služební psi využiti 117x, což je téměř o polovinu více, než
v roce 2012. Výbušniny byly vyhledávány desetkrát, což je sedmkrát méně, než v roce
2012, kdy bylo falešně ohlášeno několik skrytých bomb. Policie je systematicky
rozdělena do optimálních dojezdových vzdáleností, čímž je patřičně zohledněna potřeba
společnosti po službě pořádkové policie. Vzhledem k tomu, že se na severu správního
obvodu územního odboru Ústí nad Orlicí nachází 32,277 km dlouhá hranice, odbor
mezinárodních vztahů v roce 2013 navázal mezinárodní spolupráce v rámci KŘP,
především tedy s Polskou republikou, konkrétně se sousední Komendou Wojewodskou
ve Wroclawi, což je tamní krajské ředitelství policie. V roce 2013 se uskutečnilo 14
společných hlídek, na kterých se podíleli policisté z OOP Králíky a policisté z Bystryce
Klodzkiej. Preventivní činnost KŘP Pak byla v roce 2013 vykonávána v souladu
s hlavními prioritami Policie ČR na rok 2013. Cílem pardubických policistů bylo
předcházet páchání trestné činnosti. Byly pořádány přednášky, besedy a akce pro
širokou veřejnost. Policejní složky prováděly dopravně bezpečnostní akce, kontroly
chat, parkovišť a například dohled nad hřbitovy. O preventivních aktivitách byli občané
informováni na webových stránkách policie a také v médiích, zejména pak
v regionálním tisku a v Českém rozhlasu Pardubice. Mezi nejvýznamnější preventivní
projekty v roce 2013 patří projekt „Kyberšikana“, který je spojený s tématem nebezpečí
sociálních sítí a „Facebookem“. Počet útoků na sociálních sítí byl stále větší, proto bylo
potřeba vzdělat mládež o tom, co můžeme beze strachu umístit na internet, a co do
virtuálního prostředí naopak nepatří. Dalším úspěšným projektem byl projekt Šikana.
Tento projekt byl zaměřen na žáky základních a středních škol. Teorie byla doplněna
o reálné příběhy, které policie řešila. Úkoly a priority KŘP Pak a Policie ČR, které byly
stanoveny na rok 2013, byly splněny. (KŘP Pak, 2014)

4.3 Činnost pořádkové policie v Pardubickém kraji v roce 2014
Kriminalita v roce 2014 byla v porovnání s předešlým rokem na mírném ústupu.
V tomto roce kriminalita dosáhla čísla 8 380 činů, což je o 712 méně, než v předešlém
roce. Zároveň je to nejmenší kriminalita za posledních 5 let před rokem 2014. Pokles
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kriminality v roce 2014 vykazovaly všechny odbory. Největší úpadek kriminality
zaznamenala ORP Chrudim a to o - 10,98 %. V Ústí nad Orlicí bylo zaznamenáno -9,38
%, v Pardubicích – 8,55 % a ve Svitavách -0,87 %. Celkem bylo stíháno 4 043 osob.
V průměru byla kriminalita v přepočtu na 10 000 obyvatel 162, tedy o 14 méně, než
v předešlém roce.
Celková objasněnost případů v Pardubickém kraji vzrostla o z 52,85 % (v roce 2013) na
55,43 % (v roce 2014). To je rozdíl 2,58 %. Tento nárůst objasněných případů platí ve
všech správních obvodech územních odborů. Nejvyšší nárůst úspěšně objasněných
případů vykazuje ORP Chrudim (dále jen „Chrudim“) +5,67 %. Další v pořadí je ORP
Ústí nad Orlicí +4,98 %, ORP Svitavy +1,01 % a ORP Pardubice +0,58 %. Celkem bylo
objasněno 4 645 skutků. Celková výše škod způsobená kriminalitou v období 2014 činí
802 260 000,- Kč, což je nárůst o bez mála 304 459 000,- Kč. V průměru na jeden
evidovaný skutek připadá škoda ve výši 95 735,- Kč. Pořádková policie KŘP
Pardubického kraje zjistila dle zákona č. 200/1990 Sb. Celkem 23 336 případů (- 324
oproti roku 2013). Z toho bylo 7 511 případů v úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, kde byl zaznamenán úpadek o – 2 268 případů. 5 471 případů bylo
v úseku veřejného pořádku a občanského soužití, 9 273 případů bylo spácháno proti
majetku, 726 případů v úseku alkoholismu a toxikomanie a 355 případů spadá do úseku
ostatních případů. Práce pořádkové policie KŘP Pardubického kraje v oblasti veřejného
pořádku obnáší především bezpečnostní opatření, zákroky proti shromáždění, kontrolní
akce – především kontrola proti požívání alkoholu mladistvými, vandalismus, uliční
kriminalita, divácké násilí atp. V roce 2014 bylo k dispozici 29 útvarů, z toho 26
obvodních oddělení, 1 pohotovostní a eskortní oddělení, 1 oddělení služební kynologie
a 1 oddělení hlídkové služby. Celkem bylo k dispozici 615 policistů, tedy o 35 více než
v předešlém roce. (KŘP Pak, 2015)
K zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti je zřízena Pořádková jednotka KŘP
Pardubického kraje v počtu 102 policistů. Pořádková jednotka je používána k řešení
mimořádných událostí, technologických havárií, pátracích akcí nebo k boji proti
negativním jevům ovlivňujícím bezpečnou situaci. K nasazení Pořádkové jednotky
došlo v 77 případech (v roce 2013 – 46x) a to celorepublikově. Využití bylo především
u rizikových sportovních utkání, kde byly podniknuty mimořádné opatření průjezdu
hokejových

fanoušků

nebo

zajištění

bezpečnosti

při

rizikových

hokejových

a fotbalových utkání v Pardubicích a Hradci Králové. Dále byla Pořádková jednotka
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využita k extrémistickým akcím, techno party atp. Součástí pořádkové jednotky je také
Antikonfliktní tým KŘP Pardubického kraje, ten je složen z policistů v počtu 1 + 7
členů. V roce 2014 byl nasazen celkem v 9 akcích, kde měl zajistit první kontakt
s protistranou.
Domácí násilí bylo pácháno celkem v 466 případech a bylo vykázáno celkem 80 osob,
což je minimální rozdíl oproti předešlému roku 2013 (vykázáno 83 osob). Pořádková
policie v roce 2014 nemusela zasahovat u žádného zákroku, kde by musela použít
zbraň. Počet zákroků s použitím donucovacích prostředků byl 145, což je o 70 zákroků
méně, než v předešlém roce 2013 (215x). Při provádění zákroků bylo evidováno 7 útoků
na policisty. Předvedeno bylo 119 osob a zajištěno 924 osob – to je srovnatelné s rokem
2013, kde jich bylo předvedeno 993. Policisté služby PP zatkli 71 osob
a 251 jich zadrželi. Počet eskortovaných osob byl 845, tedy o 67 více než v roce 2013.
Celkový počet evidovaných spisů byl 48 554- z toho 7 509 trestných řízení, 21 798
přestupkových řízení a 19 247 ostatních dokumentů. Částka v Kč za uložené blokové
pokuty činí 4 818 300 (v roce 2013 byla vybrána částka 4 921 900). Oddělení služební
kynologie bylo využito k vyhledávání pachových stop ve městě a v terénu celkem 338x.
K udržení veřejného pořádku za přímého využití služebního psa 254x. Preventivní
činnosti veřejného pořádku vyžadovali využití oddělení služební kynologie 124x.
K eskortě osob byla služební kynologie využita 80x, k pátracím akcím 99x. Skupina
speciálních kynologických činností KŘP Pardubického kraje vyhledávala OPL
(psychotropní a omamné látky) v roce 2014 celkem 76x. Dále byla nasazena
k vyhledávání výbušnin a to 195x, což je ohromný nárůst oproti roku 2013, kde
k vyhledávání výbušnin byla využita v pouhých 10 případech. Detekce akcelerantů
u požárů se škodou si vyžádala účast speciální kynologie celkem 37x. (KŘP Pak, 2015)
Úkoly a priority, které byly pro rok 2014 stanoveny, byly splněny. Některé z nich
nabyly trvalé platnosti, jiné jsou průběžně plněny. Vzhledem k častějšímu využívání
krajské pořádkové jednotky zůstává ochrana osob a majetku při přepravě rizikových
skupin mezi významnými úkoly služby pořádkové policie. Kriminální policie pokračuje
ve zvýšené aktivitě ve vyhledávání a odhalování drogových deliktů a včetně dealerství
zde platí nulová tolerance. Dopravní policie vzhledem k setrvalému růstu alkoholové
toxikománie v dopravě drží stálé zaměření výkonu služby dopravní policie pro tuto
oblast. Cizinecká policie zaznamenala nárůst nelegální migrace, na které se negativně
projevila situace v afrických zemích.
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4.4 Činnost pořádkové policie v Pardubickém kraji v roce 2015
V roce 2015 všechny ORP Pardubického kraje vykázaly pokles trestných činů. Nejvyšší
pokles vyjádřený v procentech byl v rámci ORP Ústí nad Orlicí (23,68 %), následovala
ORP Svitavy (dále jen „Svitavy“), kde byl pokles téměř 23 %, dále v rámci ORP
Chrudim (dále jen „Chrudim“) s 18,85 % a rámci ORP Pardubice (dále jen „Pardubice“)
s 14 %. Zároveň se u všech správních obvodů územních odborů KŘP Pardubického
kraje podařilo zvýšit procenta objasněnosti. Nejvyšší nárůst procenta objasněnosti
vykázal ORP Svitavy, zatímco nejmenší nárůst měly Pardubice. V Pardubickém kraji
žilo v roce 2015 celkem 516 148 obyvatel. Počet trestných činů oproti roku 2014 klesl
na 6 812, což je pokles o 23 %. Z toho bylo objasněno 4 075 skutků, tedy 59 %.
Celková výše škod způsobená kriminalitou v roce 2015 činí 443 638 000 Kč. Průměrná
škoda na jeden evidovaný skutek je 65 125 Kč. Stejně jako v předchozích letech
nedošlo k výrazné změně některých faktorů, které by mohly výrazně ovlivnit páchání
trestné činnosti. V roce 2015 bylo stále aktuální negativní působení alkoholismu,
toxikomanie a patologického hráčství na občany. Stále silnější negativní vliv začínají
mít některé sdělovací prostředky a videa na sociálních sítích. Nedostatečná výchova ze
strany některých rodičů a působení závadových part vytváří problémové chování
v řadách mladistvých, zejména v nočních hodinách. Kategorie mladistvých pachatelů
(15-17 let) však vykazuje pokles. Po sečtení počtu nezletilých a mladistvých pachatelů
došlo v roce 2015 k poklesu stíhaných dětí na 122, což je o 43 méně než v roce 2014.
Z celkového počtu stíhaných pachatelů představují mladiství 3,5 %. Děti a mladiství se
nejčastěji dopustily zejména loupeží, ale také úmyslného ublížení na zdraví. V roce
2015 došlo k poklesu celkového počtu stíhaných osob na 3 433 (pokles o 610 osob).
Rovněž došlo k poklesu počtu pachatelů z kategorie recidivistů. Počet recidivistů však
z celkového počtu stíhaných osob přesahuje 63 %. Celkem recidivisté spáchali 2 592
skutků. Cizinců bylo v tomto roce stíháno 196, to je 5,7 % z celkového počtu stíhaných
pachatelů. Cizinci, kteří na území Pardubického kraje páchali trestnou činnost nejčastěji
pochází ze Slovenska (84), Rumunka (24), Ukrajiny (20) a Polska (11). Cizinci spáchali
celkem 311 skutků, mezi kterými byly především násilné a mravnostní skutky, krádeže,
maření výkonu úředního rozhodnutí a 19 trestných činů. V roce 2015 byl v rámci KŘP
prováděn jeden případ krátkodobé ochrany osoby. V roce 2014 žádná krátkodobá
ochrana poskytnuta nebyla. V tomto roce se také uskutečnilo 54 krizových intervencí,
skrze které se vyškolené týmy snaží pomáhat obětem trestných činností. Typickým
29

poškozeným je muž ve věku 40 let a délka intervence většinou trvá 2 hodiny. Existují
případy, kdy některé intervence trvaly i 6 hodin. Školené týmy zpravidla pomáhají
rodičům po náhlém úmrtí dítěte, živitelům rodiny, kteří kvůli úrazu ztratili
práceschopnost a obětem znásilnění. Pro stávající tým interventů bylo v tomto roce
uspořádáno dvoudenní školení. Edukace byla zaměřena na zvyšování odborných
kompetencí. (KŘP Pak, 2016)
V roce 2015 bylo v rámci KŘP Pardubického kraje vyhlášeno celkem 768 záznamů
pátrání po osobách. Po 124 osobách bylo nadále pátráno i v roce 2016, zbytek záznamů
byl odvolán. Pátrání po vozidlech bylo vyhlášeno v 371 případech, což je o 109
záznamů méně oproti předešlému roku 2014. Z celkových 371 případů bylo 291
odvoláno díky dohledání vozu. Konkrétně u služby pořádkové policie bylo evidováno
21 697 přestupků. Pro porovnání jich v předešlém roce 2014 bylo evidováno 23 336.
Porovnání počtu přestupků se službou dopravní policie je velmi podobné, neboť
dopravní policie eviduje 21 615 přestupků v témže roce. To je rozdíl v řádu desítek
přestupků. Za tyto přestupky byla pořádkovou policí vybrána částka 4 218 000 Kč, což
je přibližně o polovinu méně, než kolik za podobný počet přestupků vybrala dopravní
policie (8 698 000 Kč). Při zahrnutí odborů pořádkové, dopravní a cizinecké policie,
odboru pro zbraně a bezpečnostního materiálu bylo v roce 2015 zjištěno celkem 45 287
přestupků. Z celkového součtu přestupků služba pořádkové policie řešila 48 %
přestupků. Oznámených přestupků bylo 4 855, což je 22 % z celkového počtu
evidovaných přestupků. Rok 2015 byl počtem přestupků nejblíže roku 2013 (45 558)
a zároveň se jednalo o první pokles počtu přestupků od roku 2010. Pořádková policie
z celkových 21 697 přestupků řešila 11 192 z nich v rámci bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu. V oblasti veřejného pořádku bylo řešeno 4 412 přestupků, v oblasti
majetku 5 494 přestupků, v oblasti alkoholismu a toxikomanie 691 přestupků a 360
přestupků bylo zařazeno do kategorie ostatních věcí. Na úseku majetkové trestné
činnosti bylo v roce 2015 na území KŘP Pardubického kraje spácháno 956 případů,
z toho byla objasněna pouhá třetina. Nejvíce případů krádeží vloupáním bylo do
rodinných domů a víkendových chat. V tomto roce byl spáchán 1 případ pokusu
krádeže vloupáním do bankomatu. V předešlém roce 2014 nebyl spáchán žádný případ
tohoto charakteru. Celkem 33 případů bylo označeno jako napadení trezoru nebo jeho
odcizení. Celková škoda, která vznikla odcizením trezorů, je 6 527 624 Kč. Pouze
5 případů z celkových 33 bylo objasněno. Nejčastější způsob vloupání bylo v roce 2015
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vyvrtání otvoru v rámu okna nebo vstup větracím okénkem. V případě, kdy se pachatel
vloupal do prodejny, nejčastěji volil způsob vypáčení dveří. V tomto roce byl na území
KŘP Pardubického kraje řešen případ série krádeží vloupáním do prodejen Jednota, kdy
se pachatel do prodejny vloupal právě vypáčením dveří. (KŘP Pak, 2016)
Závažnou a sledovanou trestnou činností jsou také podvody a krádeže páchané na
seniorech. V roce 2015 bylo spácháno celkem 37 případů s celkovou škodou 1 610 810
Kč. Pouze 4 případy byly objasněny. Tento typ trestné činnosti je ve většině případů
organizovaný a sériový, mnohdy s mezinárodním prvkem. Skupiny podvodníků
využívají důvěřivosti seniorů, kteří je v dobré víře sami pouštějí do svých domů. Policie
se snaží preventivně působit skrze sdělovací prostředky a o této trestné činnosti
veřejnost informovat. Na teritoriu Pardubického kraje se v roce 2015 uskutečnila pouze
jedna akce, která byla označena jako akce s extremistickým podtextem. Politicky
motivovaná scéna v Pardubicích se tedy dá označit za málo intenzivní. Jediný krajněpravicový subjekt v Pardubickém kraji je Dělnická strana sociální spravedlnosti
(DSSS), která je však reprezentována pouze málo početnými skupinami osob či pouze
jednotlivci. V rámci krajně-levicové scény nebyly v roce 2015 žádné relevantní projevy.
Jedinou organizací s extremistickým zaměřením je tedy pouze výše zmiňovaná DSSS,
ta však v roce 2015 nepořádala žádnou viditelnou akci. V roce 2015 nebyly
zaznamenány žádné trestné činnosti v působení sekt a pseudonáboženských hnutí,
popírání holokaustu nebo v oblasti islámského extremismu. V Pardubickém kraji se
v roce 2015 začal zvyšovat odpor proti migraci. Proti imigraci se nejsilněji zapojila
facebooková skupina „Blok proti islámu Pardubicko“, která pořádala různé přednášky
a akce, kde občany Pardubického kraje seznamovala se svou činností. V souvislosti
s plánovaným otevřením azylového domu v Králíkách vznikl odpor proti tomuto
záměru nejen místních obyvatel. Tento odpor však v roce 2015 nevedl k žádným akcím
s extremistickým podtextem ani k fyzickým útokům z rasových, politických nebo
náboženských důvodů. V roce 2015 nadále trvá dohled ve vyloučených lokalitách a ve
zvýšeném monitoringu v souvislosti s migrační vlnou. V rámci pořádkové policie KŘP
Pardubického kraje bylo ke dni 31.12. 2015 k dispozici 29 organizačních článků, z toho
26 obvodních oddělení, 1 pohotovostní a eskortní oddělené, 1 oddělení hlídkové služby
a 1 oddělení služební kynologie. Celkem bylo k dispozici 624 policistů. Pro zajišťování
veřejného pořádku je k dispozici Pořádková jednotka KŘP Pardubické kraje (dále
„KPJ“) v počtu 102 policistů. K jejímu nasazení došlo v roce 2015 ve 350 případech,
31

což je téměř 5x více, než tomu bylo v roce 2014. KPJ byla nasazena také
celorepublikově. KPJ se využívá především u rizikových sportovních utkáních,
extrémistických akcí, technoparty nebo u vlakové přepravy fanoušků sportovního
utkání. V oblasti sportovních utkání se KPJ nasazuje především na utkání v ledním
hokeji „Dynamo Pardubice“ a „Mountfield Hradec Králové“, jejichž týmy proti sobě
v roce 2015 hrály 3 zápasy. AKT, který je složen z policistů, vykonává svou činnost
v počtu 1+9 členů. V roce 2015 byl nasazen celkem v 17 bezpečnostních opatřeních.
Pořádková policie v roce 2015 řešila 469 případů domácího násilí, což je
o 3 případy více, než v předešlém roce 2014. V 469 případech došlo k vykázání 68
osob, z nichž bylo 67 mužů a 1 žena. V roce 2014 nebyla ani v jednom případu
domácího násilí vykázanou osobou žena. Ve 4 případech byla podána námitka proti
vykázání. Vykázání osoby z bytu nebo domu je na dobu 10 dnů. Tuto dobu nejde
zkrátit, ani kdyby s tím souhlasila násilím ohrožená osoba. Pořádková policie KŘP
Pardubického kraje nemusela ani v jednom případě použít zbraň. Zákroků s použitím
donucovacích prostředků bylo 153. V 7 případech bylo při provádění zákroku na
policisty zaútočeno. Celkem bylo předvedeno 91 osob. Zajištěno bylo 814 osob a 62
osob bylo zatčeno. (KŘP Pak, 2016)
Úkoly a priority KŘP Pardubického kraje a Policie ČR byly v roce 2015 splněny.
Úkoly, které mají trvalou platnost jsou plněny průběžně. Nově byla zřízena
specializovaná pracovní skupina TOXI, která posilnila policejní činnost v Pardubickém
kraji. Stále pokračuje zvýšená činnost na odhalování drogových deliktů a platí nulová
tolerance. Zvýšená činnost v oblasti vyhledávání také zahrnuje odhalování daňových
úniků a nelegální výroby alkoholu. Nejaktuálnějším bezpečnostním rizikem pro rok
2015 je jednoznačně nelegální migrace, která se z vlakových spojů začala přesouvat na
pozemní komunikace. (KŘP Pak, 2016)

4.5 Činnost pořádkové policie v Pardubickém kraji v roce 2016
V roce 2016 byla kriminalita v Pardubickém kraji na mírném ústupu. Celkem bylo
zaznamenáno 5933 skutků, tedy o 897 skutků méně, než v roce 2015. Kriminalita na
10 000 obyvatel byla 115, tedy o 17 méně v porovnání s předešlým rokem. Celkem bylo
objasněno 3 791 skutků a stíháno 3 855 lidí. Objasněnost skutků byla 63,9 %, což je
o 4 % více, než v předešlém roce. Objasněnost skutků vyjádřená v procentech vzrostla
ve všech správních obvodech územních odborů, nejvíce v rámci ORP Svitavy (+5,74
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%). Nejvyšší počet trestných činů byl v rámci ORP Pardubice (2339 trestných činů)
a v ORP Ústí nad Orlicí (1355 trestných činů). Naopak nejnižší počet trestných činů byl
v ORP Chrudim (1071) a ORP Svitavy (1168). Ve všech ORP Pardubického kraje byl
zaznamenán

pokles

trestných

činů.

Nejvyšší

pokles

trestných

činů

byl

v ORP Pardubicích (dále jen „Pardubice“), kde bylo o 647 trestných činů méně než
v předešlém roce. Škody způsobené kriminalitou vzrostly o 32 657 000 Kč. Celková
škoda způsobená kriminalitou v roce 2016 činí 476 295 000 Kč. Na jeden trestný skutek
připadá škoda 80 279 Kč. Kriminogenní faktory v kraji se stejně jako v předchozích
letech nijak podstatně nezměnily. Rozdílnost v počtu trestných činů v jednotlivých
správních obvodech územních odborů Pardubického kraje je ovlivněna mírou
nezaměstnanosti, lhostejností obyvatel k bagatelní kriminalitě, anonymitou některé
trestné činnosti, alkoholismem a samozřejmě stále snadnějším přístupem k sociálním
sítím, kde vynalézaví hackeři nacházejí stále nové způsoby, jak sociální sítě využít
k páchání trestné činnosti. V roce 2016 bylo stíháno 3 855 osob, z toho pro obecnou
kriminalitu 2 185, pro hospodářskou kriminalitu 606, pro zbývající kriminalitu 1 064
a 1 775 recidivistů. Recidivisté spáchali 2 072 skutků, což z celkového počtu
objasněných případů činí téměř 50 %. Z analýzy skladby pachatelů je však známa pouze
část z nich, protože z 5 933 případů bylo objasněno pouze 3 791 případů, tedy 63,9 %.
Existuje tedy poměrně mnoho pachatelů, které nemůžeme zařadit do žádné patřičné
skupiny. Stíhaných cizinců bylo v roce 2016 celkem 219, což je 5,68 % z celkového
počtu stíhaných pachatelů. Největší počet cizinců páchajících trestnou činnost je ze
Slovenska (90), Ukrajiny (57), Rumunska (20) a Polska (16). (KŘP Pak, 2017)
V roce 2016 bylo stíháno 618 žen, což je o 111 žen více, než v předešlém roce 2015.
Nárůst pachatelů byl zaznamenán také v řadách nezletilých a mladistvých a to na 281.
To je nárůst o 159 nezletilých pachatelů. Kriminalita páchaná dětmi směřovala do
oblasti obecné kriminality, kam patří násilná trestná činnost, úmyslné ublížení na zdraví
a porušování domovní svobody. V případě mravnostní kriminality se jednalo o pohlavní
zneužívání (ve 21 případech). V případě majetkové kriminality se jednalo o krádeže
vloupáním, krádeže prosté, sprejerství a nedovolená výroba a držení psychotropních
látek a jedů. V roce 2016 byly dva případy, při kterých byla poskytnuta krátkodobá
ochrana osoby. Celkem byla poskytnuta krátkodobá ochrana pro 4 osoby. Dočasná
změna pobytu musela být provedena u jedné z nich. V tomto případě byla použita také
zabezpečovací technika. O těchto případech KŘP Pardubického kraje informuje na
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svých webových stránkách v rubrice vyžádaných informací, samozřejmě v podobě
číselných údajů a statistik, nikoliv v podobě osobních údajů obětí trestné činnosti.
V roce 2016 bylo vyhlášeno pátrání po 813 osobách, z toho 732 bylo vypátráno.
V porovnání s předešlým rokem 2015, kdy se nepodařilo vypátrat více jak 120 osob, je
to lepší výsledek. Pátrání bylo v 243 případech vyhlášeno také kvůli odcizenému
automobilu, pouze 106 z nich se policistům podařilo vypátrat. Společně s odcizenými
auty jsou také časté krádeže registračních značek. I pro krádež registrační značky se
vyhlašuje pátrání a počet takových případů je zahrnut v počtu odcizených aut. Pachatelé
odcizených registračních značek (dále jen RZ) si často vybírají vozidla, na kterých jsou
značky pouze zastrčené do plastového rámečku. Taková krádež trvá pouze pár sekund
a často k nim dochází v pozdních večerních hodinách, nejčastěji na sídlištích. Pachatelé
si takto odcizené RZ umisťují na svá vozidla, se kterými následně na čerpacích stanicích
natankují pohonné hmoty a následně odjedou bez zaplacení. Odcizené RZ po jedné
nebo několika krádežích pohonných hmot ze svého vozidla odstraní a zahodí.
Přestupků evidovaných KŘP Pardubického kraje v roce 2016 v odboru služby
pořádkové policie bylo celkem 21 796, což je srovnatelné s předešlým rokem 2015
(21 697). Vyřízeno v blokovém řízení bylo 13 014 z nich. Celkem byla vybrána částka
5 280 100 Kč. Pro porovnání služba dopravní policie celkem vybrala za 23 728
přestupků 9 624 900 Kč. Z celkového počtu evidovaných přestupků bylo 5 118
přestupků oznámených. V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
pořádková policie KŘP Pardubického kraje evidovala 13 479 přestupků, což je o 2 287
více, než v roce 2015 (11 192 přestupků). V oblasti veřejného pořádku a občanského
soužití pak 4 390 přestupků. Do kategorie alkoholismu a toxikomanie spadá 725
přestupků. Celkový počet majetkové kriminality je 2 426 případů, z toho bylo
objasněno pouze 38,21 %, tedy 927 případů. Majetková kriminalita je sledována
v kategoriích vloupání do objektů, krádeže a podvody na seniorech a krádeže
dvoustopých motorových vozidel. V 701 případech, kdy se jednalo o vloupání do
objektu, bylo pouze 193 takových případů objasněno. V roce 2016 bylo zaznamenáno
1 300 případů klasifikovaných jako krádeže a podvody na seniorech, pouze 557
takových případů bylo objasněno. V oblasti mravnostní kriminality bylo v roce 2016
zaznamenáno 107 případů znásilnění, z toho 79,44 % bylo objasněno.
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V rámci pořádkové policie KŘP Pardubického kraje bylo v roce 2016 dislokováno 29
organizačních článků, z toho 26 obvodních oddělení, 1 pohotovostní a eskortní
oddělení, 1 oddělení hlídkové služby a 1 oddělení služební kynologie. Na těchto
článcích bylo zařazeno 647 policistů (v roce 2015 bylo zařazeno 624 policistů).
Pořádková jednotka KŘP Pak byla v počtu 105 policistů a k jejímu nasazení došlo ve
156 případech (v roce 2015 v 350 případech) a to celorepublikově. Její využití opět
směřovalo k rizikovým sportovním utkáním (hlavně v Pardubicích a Hradci Králové),
extrémistickým akcím a hudebním shromážděním, nebo například k pátracím akcím.
Antikonfliktní tým KŘP Pak byl složen z policistů v počtu 1+10 členů a byl nasazen
v 16 bezpečnostních opatřeních. Policisté zařazeni ve službě pořádkové policie KŘP
Pak nemuseli v roce 2016 při zákroku ani jednou použít zbraň. Počet zákroků
s použitím donucovacích prostředků byl 197. Oproti minulému roku se neudál žádný
útok na policisty (v roce 2015 se jednalo o 7 útoků). Předvedeno bylo 88 osob, 781 osob
bylo zajištěno a 35 osob bylo zatčeno. Celkem bylo 77 osob vykázaných ve vztahu
k domácímu násilí. Proti vykázání byla podána námitka v jednom případě.
V oblasti prevence bylo v roce 2016 vše vykonáváno v souladu s hlavními prioritami
Policie ČR na rok 2016 a v souladu se strategií prevence kriminality České republiky na
roky 2016 až 2020. Velká část prevence byla prováděna v oddělení tisku. Policisté také
přednášeli v mateřských, základních, středních i vyšších odborných školách, ale také
u seniorů, v knihovnách atd. Důraz byl kladen na bezpečnost na silnicích, trestní
odpovědnost, počítačovou kriminalitu a samozřejmě samotnou přítomnost policistů
v ulicích. V roce 2016 nastal nárůst extrémismu a diváckého násilí. V jednom případě
se jednalo o podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.
Ve dvou případech se jednalo o koncert s extrémistickým hnutím. Dané úkoly, které
byly na rok 2016 stanoveny, byly splněny. V roce 2016 byly aktuální bezpečnostní
rizika především nelegální migrace a ohrožení v důsledku extremismu a terorismu.
Velkou otázkou v důsledku vývoje migrační vlny bylo znovuzavedení hraničních
kontrol a nepřetržitá ochrana státní hranice. Problematika měkkých cílů začala být
velmi sledována. Problematika aktivního střelce byla podrobena ověřovacím cvičením.
Policisté se také zaměřili na kontrolu nákladní dopravy a užitkových vozidel. (KŘP Pak,
2017)
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4.6

Shrnutí činnosti pořádkové policie za období 2013-2016

Z výše popsaných informací je zřejmé, že se v Pardubickém kraji v úseku čtyř let
podařilo snížit kriminalitu, a to bezmála o 30 %. V číselném vyjádření se počet
trestných činů v daném období nejvíce snížil ve správním obvodu územního odboru
Pardubice (dále jen „Pardubice“), kde se podařilo dosáhnout lineárního poklesu o 1 446
trestných činů. Pardubice jsou však nadále ORP s největší kriminalitou (oproti ostatním
ORP PaK dvojnásobnou), a to díky znatelně vyššímu počtu obyvatel, hustotě zalidnění
a vyššímu výskytu sociálně vyloučených lokalit. Pokles počtu trestných činů byl
zaznamenán u všech správních obvodů územních odborů Pardubického kraje.
V průběhu 4 let se také podařilo snížit počet stíhaných osob. Výborné výsledky práce
policistů byly zaznamenány v roce 2015, na které se následujícím rokem 2016 podařilo
úspěšně navázat. Všechny tyto úspěchy jsou dány hlavně tím, že si KŘP Pak uvědomuje
důležitost preventivního působení, především pak na potenciální pachatele a oběti.
Pracovní skupina prevence kriminality vykazuje v Pardubickém kraji skvělé výsledky.
Mezi členy této pracovní skupiny jsou například protidrogový koordinátor a koordinátor
pro záležitosti romské menšiny, kteří působí v rizikových rodinách nebo dětských
domovech. Časté jsou také přednášky a besedy na základních i středních školách, kde
policisté preventivně působí proti šikaně, kybernetické šikaně, vzdělávají o trestní
odpovědnosti atp. V Pardubickém kraji je několik úspěšných projektů prevence
kriminality, které budou nadále provozovány a financovány. Cílem KŘP Pak je nadále
udržet hranici počtu trestných činů pod číslem 7 000 a stále zvyšovat počet objasněných
skutků.

4.7

Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji na období
2017 až 2021

„Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže
předcházejí trestné činnosti a viktimizaci, ale podporují bezpečnost společnosti
a přispívají k udržitelnému rozvoji států. Zlepšují kvalitu života a přinášejí dlouhodobé
výhody ve smyslu snižování nákladů spojených se systémem trestní justice i dalších
společenských nákladů vyplývajících z trestné činnosti.“ (Směrnice pro prevenci
kriminality, 2016)
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Provozováním preventivní politiky se rozumí zabývat se eliminací sociálně
patologických jevů a snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů.
Prevence kriminality směřuje k předcházení páchání kriminality a obav z ní. Patří sem
veškerá opatření, jejichž cílem a důsledkem je potlačování rozsahu kriminality a jejich
následků. Potlačování kriminality je možné prostřednictvím působení na potencionální
pachatele, potencionální oběti trestných činů a informování široké veřejnosti. Koncepci
prevenci kriminality v Pardubickém kraji na období 2017 až 2021 popisuje
stejnojmenný dokument, který byl zveřejněn 10. 1. 2017 na oficiálních stránkách
Pardubického kraje. Tato koncepce na léta 2017 až 2021 byla schválena usnesením
Zastupitelstva Pardubického kraje. Na národní úrovni je prevence kriminality vymezena
dokumentem, kterým je Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016
až 2020. Existuje několik institucí na národní úrovni, které zabezpečují prevenci
kriminality. Především pak Republikový výbor pro prevenci kriminality, který vytváří
koncepci preventivní politiky vlády České republiky. Schvaluje žádosti a dotace na
projekty prevence kriminality, které Republikovému výboru předkládají města.
Předsedou Republikového výboru je ministr vnitra (v současnosti pan Jan Hamáček),
výkonným místopředsedou je první náměstek ministerstva vnitra (v současnosti JUDr.
Ing. Jiří Nováček). V rámci vládní strategie prevence kriminality vytváří některá
ministerstva resortní strategie prevence kriminality a zajišťují jejich realizaci. Jedná se
například o Ministerstvo vnitra, které odpovídá za fungování a rozvoj systému prevence
kriminality, dále Ministerstvo práce a sociálních věcí, které odpovídá za rozvoj služeb
sociální prevence a svými aktivitami oslabuje rizikové faktory. Ministerstvo
spravedlnosti odpovídá za tvorbu legislativních návrhů v oblasti trestního práva. Mezi
další věcně příslušná ministerstva patří například Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany aj. (Ministerstvo vnitra,
2018)
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Obr. 2 SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR

Zdroj: Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020

Dnešní stav institucí, které působí na prevenci kriminality na úrovni Pardubického
kraje, je na vedoucí pozici s Krajským úřadem, kde je zřízena pozice manažera
prevence kriminality. Ten zpracovává koncepci prevence kriminality. Spolupracuje
například s Ministerstvem vnitra nebo koordinátorem pro záležitosti romské menšiny.
Rada Pardubického kraje schválila založení pracovní skupiny prevence kriminality.
Tato pracovní skupina prevence kriminality aktivně realizuje prevenci kriminality na
krajské úrovni. Součástí této skupiny je protidrogový koordinátor, koordinátor pro
záležitosti romské menšiny, nebo například metodik kurátorů pro mládež.
Institucionální zajištění prevence kriminality na krajské úrovni dále zajišťuje svým
přispěním také Odbor školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického
kraje, oblast protidrogové politiky, oblast romské menšiny, obecní úřady ORP nebo
například dětské domovy. (Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na
období 2017 až 2021)
V koncepci prevence kriminality v Pardubickém kraji na období 2017 až 2020 jsou
v tabulkách přehledně popsány trestné činy a přestupky, které byly spáchány
v předešlých letech 2012 až 2015. V koncepci je také přehledné rozdělení obyvatelstva
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podle dosaženého vzdělání, zaměstnanosti atp. Podrobně jsou popsána jednotlivá města,
situace v nich a jejich sociálně vyloučené lokality. Sociálně vyloučené lokality (dále jen
„SVL“) jsou způsobeny především vyšší mírou nezaměstnanosti v daném regionu. SVL
se nacházejí především v oblastech s vysokou kumulací obyvatel a ve velkých městech.
Přestože má Pardubický kraj z pohledu velikosti měst spíš venkovský charakter, SVL
v něm existují. Tyto lokality jsou charakteristické vyšším počtem lidí žijících pod
hranicí chudoby (z důvodu nezaměstnanosti) na jednom místě. Tyto skupiny lidí
vzhledem k časté závislosti na sociálním systému, zadluženosti, alkoholismu
a toxikomanie mohou následkem těchto skutečností páchat zpravidla majetkovou
kriminalitu. Tyto skupiny se zpravidla kumulují do úzce vymezených lokalit (ulice,
městské čtvrti), z kterých se následně stávají lokality sociálně vyloučené. Z pohledu
národnostního v takových lokalitách převážně žijí obyvatelé romské národnosti.
Problematika výskytu takových míst je dvojí. Jednak často bývají zdrojem kriminality
majetkového charakteru, ale také mohou způsobit rasově nebo sociálně motivované
útoky. Projevy rasové či sociální nesnášenlivosti však v Pardubickém kraji nedosahují
vysokých hodnot. Dřívější extremismus se v posledních letech relativně zmírnil.
Obyvatelé se dnes více zaměřují především na migrační krizi. Preventivní působení je
často na základních školách formou přednášek. Dětem jsou vyprávěny reálné příběhy
lidí, kteří se dostali na ulici často kvůli nezaměstnanosti nebo drogám. Proto jsou také
přednášky a besedy, které se snaží žáky základních a středních škol informovat
o negativních účincích lehkých i tvrdých drog, které se často dostávají do okruhu
nezletilých a mladistvých.
Koncepce prevence kriminality pracuje s tzv. SWOT analýzou. Ta identifikuje silné
a slabé články systému prevence a příležitosti a rizika pro oblasti prevence kriminality.
SWOT analýzu sestavili manažeři prevence kriminality obcí Pardubického kraje ve
spolupráci s odborníky v oblasti prevence kriminality. Mezi silné stránky systému
prevence kriminality v Pardubickém kraji patří například aktivní zájem samospráv
o oblast prevence kriminality, existence sociálních služeb určených pro osoby po
výkonu trestu, podpora Pardubického kraje, nižší podíl trestné činnosti ve srovnání
s celorepublikovým průměrem atd. Mezi slabé stránky patří například nízký zájem
o včasné řešení problémů v některých obcích Pardubického kraje, nižší dostupnost
sociálních služeb a služeb prevence v některých odlehlých oblastech, slabá
informovanost o prevenci kriminality atd. Mezi příležitosti prevence kriminality patří
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možnost financování programu z fondů EU, účinnost zákona o sociálním bydlení aj.
Mezi hrozby v prevenci kriminality patří výkyvy v ekonomice s dopadem zejména na
nezaměstnanost, rasová nesnášenlivost vůči obyvatelům ze sociálně vyloučených
lokalit, migrační krize atd. (Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na
období 2017 až 2021)
Vize Pardubického kraje jsou zamezení zvyšování kriminality na území kraje. Cílovou
skupinou jsou především děti a mladí dospělí, rodiny s dětmi, oběti a svědci trestné
činnosti, pachatelé trestných činů nebo například rizikoví jedinci v postavení
potencionálních pachatelů. Strategickým cílem Pardubického kraje je udržet míru
trestné činnosti na úrovni z roku 2015, tedy přibližně 7 000 spáchaných trestných činů.
Rizika pro naplnění tohoto cíle jsou například změny systému sociálních dávek
s dopadem na příjmy osob, dostupnost bydlení a služeb, zhoršení ekonomické situace
zejména s dopadem na nezaměstnanost nebo zvýšení míry nezaměstnanosti samotné.
Tyto faktory jsou v koncepci prevence kriminality uvedeny jako rizika vnější. Mezi
rizika vnitřní patří absence spolupráce ze strany zainteresovaných subjektů, nebo
například snížení finančních prostředků na zajištění opatření vyplývající z koncepce.
Mezi konkrétní preventivní aktivity a projekty patří například podpora činností
zaměřených na aktuální témata ohrožující bezpečnost seniorů (např. finanční
gramotnost, násilí na seniorech, tzv. ,,šmejdi“, trestná činnost páchaná na seniorech),
zajištění sítě služeb sociální prevence pro občany Pardubického kraje, metodická
podpora preventivních programů pro děti a mládež, finanční podpora preventivních
programů pro děti a mládež, nebo například aktivní využívání speciálních výslechových
místností pro děti a svědky trestné činnosti.
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5 Grafy a tabulky
5.1 Grafické znázornění činnosti pořádkové policie
Graf č. 1: počet trestných činů v Pardubickém kraji v jednotlivých letech 2013 až 2016
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

Z grafu č. 1 jasně vyplývá, že se v Pardubickém kraji v období 2013 až 2016 úspěšně
daří snižovat počet trestných činů.
Graf č. 2: objasněnost trestných činů v Pardubickém kraji vyjádřená v procentech
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

V grafu č. 2 můžeme vidět, že od roku 2013 je objasněnost případů v Pardubickém kraji
stále vyšší. Tato objasněnost je vyjádřena procenty.
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Graf č. 3: počet stíhaných osob v Pardubickém kraji v období 2013 až 2016
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

Z grafu č. 3 vyplývá, že počet stíhaných osob v daném období pozvolna klesá. Rok
s nejmenším počtem stíhaných osob byl rok 2015.
Graf č. 4: kriminalita na 10 000 obyvatel v Pardubickém kraji (2013 až 2016)
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

V grafu č. 4 můžeme vidět, že kriminalita v přepočtu na 10 000 obyvatel v daném
období výrazně klesla.
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Graf č. 5: počet trestných činů v rámci ORP Pardubice (2013 až 2016)
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

Z grafu č. 5 vyplývá velký pokles počtu trestných činů v rámci ORP Pardubice, který
byl zaznamenán v období 2013 až 2016.
Graf č. 6: počet trestných činů v rámci ORP Chrudim (2013 až 2016)
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

V grafu č. 6 můžeme vidět pokles počtu trestných činů v rámci ORP Chrudimi, kde byl
také zaznamenán výraznější výkyv v roce 2014.
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Graf č. 7: počet trestných činů v rámci ORP Svitavy (2013 až 2016)
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

V grafu č. 7 můžeme pozorovat pokles počtu trestných činů ve Svitavách. Zlomovým
obdobím byl opět úspěšný rok 2015.
Graf č. 8: počet trestných činů v rámci ORP Ústí nad Orlicí (2013 až 2016)
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

V grafu č. 8 můžeme vidět, že po roce 2013 se v ORP Ústí nad Orlicí daří udržovat
počet trestných činů v únosnější míře.
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Graf č. 9: porovnání kriminality v rámci všech obcí s rozšířenou působností
Pardubického kraje v období 2013 až 2016
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

V grafu č. 9 můžeme pozorovat porovnání kriminality v jednotlivých ORP Pak.
Nejvýraznější část kriminální činnosti v Pardubickém kraji je zaznamenána ve správním
obvodu územního odboru Pardubice.
Graf č. 10: počet přestupků řešených pořádkovou policií PK (2013 až 2016)
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

V grafu č. 10 můžeme vidět výrazný pokles přestupků řešených službou pořádkové
policie v Pardubickém kraji, kde byl opět zlomovým obdobím rok 2015.
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Graf č. 11: charakter přestupků v období 2013 až 2016 v Pardubickém kraji
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

V grafu č. 11 lze pozorovat charakter přestupků zaznamenaných v období 2013 až 2016.
Nejvýraznější počet přestupků je v kategorii bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
Graf č. 12: počet zatčených osob v Pardubickém kraji (v období 2013 až 2016)
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

V grafu č. 12 můžeme vidět, že po výkyvu, který nastal v roce 2014, se podařilo počet
zatčených osob snížit. V roce 2016 bylo zatčeno téměř o polovinu méně osob, než
v roce 2013.
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Graf č. 13: počet zákroků s použitím donucovacích prostředků v Pardubickém kraji
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(zdroj: Bilanční tiskové zprávy v období 2013 až 2016)

V grafu č. 13 můžeme vidět, že nejmenší počet zákroků s použitím donucovacích
prostředků byl v roce 2014.
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Závěr
V teoretické části byl popsán integrovaný záchranný systém, bez kterého by v dnešní
době nebylo možné fungování záchranných a bezpečnostních složek. Byly zmíněny
zákony, které IZS definují. V první kapitole byly vedle IZS popsány také jeho základní
složky i jeho složky ostatní. Vedle základních složek, kterými jsou Policie ČR,
Hasičský záchranný sbor ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a jednotky
požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, byly definovány také stálé orgány
pro koordinaci složek IZS. Těmito orgány jsou operační a informační střediska IZS.
Operační a informační střediska mají povinnost přijímat a vyhodnocovat informace
o MU, zprostředkovávají organizaci plnění úkolů, které ukládá velitel zásahu. Velitelem
zásahu bývá z pravidla hasič, nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky IZS,
která v místě zásahu provádí převažující činnost. Nejpodrobnější byla část o Policii ČR
jakožto jednotném ozbrojeném bezpečnostním sboru, jehož úkolem je chránit
bezpečnost osob, majetek, veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Dále byla
popsána organizační struktura Policie ČR. PČR je přímo podřízena ministerstvu vnitra.
V druhé kapitole byla charakterizována služba pořádkové policie ČR, jakožto základní
pilíř Policie České republiky.
Ve službě pořádkové policie ČR je největší počet zařazených policistů a svou činností je
PP službou nejuniverzálnější. Policisté pořádkové policie svou činností chrání
bezpečnost osob i majetku, chrání veřejný pořádek, plní úkoly v trestním, přestupkovém
i správním řízení, dohlížejí na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Z úkolů
pořádkové policie je jasné, že policista zařazený do této služby je skutečně univerzální
a pro svou práci musí dobře znát zákony, vyhlášky, služební předpisy a zároveň musí
dbát na svou fyzickou i psychickou připravenost. Policisté pořádkové policie řeší
například případy výtržnictví nebo domácího násilí. Konkrétně u domácího násilí mají
policisté velmi složitou úlohu. Rozpoznat míru ohrožení potenciální oběti je mnohdy
složité. Pro policisty, kteří se dostanou do kontaktu s osobu ohroženou domácím násilím
poprvé, existuje pomůcka zvaná SARA DN. Ta obsahuje 15 otázek, po jejichž
zodpovězení má policista větší přehled o rizikových faktorech násilné osoby
a rizikových faktorech týkajících se zranitelnosti osoby ohrožené domácím násilím.
Lidé mají různou povahu, temperament, charakter atp. Proto je rozpoznání míry
ohrožení domácím násilím těžké. Oběť domácího násilí se může zdát navenek silná
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a sebevědomá. Oběť často před policisty násilnou osobu obhajuje a celou situaci
zlehčuje. V některých případech je oběť spíše pasivní, přičemž násilná osoba se snaží
jednat s policisty rozumně a ovlivnit tak jejich rozhodování v dané věci. Proto
proškolený policista metodou SARA DN dokáže vyhodnotit aktuální situaci
a odhadnout závažnost hrozby mnohem lépe, než člověk touto metodou neproškolený.
V řádu desítek případů došlo k vykázání násilné osoby. Vykázání je jedním z oprávnění
policistů. Policista může násilnou osobu vykázat dokonce i v její nepřítomnosti, a to na
10 dnů. Proti tomuto vykázání byla v některých případech podána námitka ze strany
vykázané osoby, někdy dokonce ze strany útokem ohrožené osoby. Takovým námitkám
však nebývá vyhověno. Doba vykázání násilné osoby nejde zkrátit ani se souhlasem
násilím ohrožené osoby. Doba vykázání může být jedině soudně prodloužena. To je jen
jeden z opravdu mnoha druhů zásahů policistů pořádkové policie. Policista s takto
rozmanitou prací musí být vybaven sociálním cítěním a empatií, která mu pomůže
porozumět potřebám lidí. Také však musí zůstat věcný a odvádět svou práci
profesionálně.
Ve třetí kapitole byly zmíněny cíle, úkoly a metody ke zpracování této bakalářské práce.
Všechny úkoly, které byly stanoveny, byly splněny. Všechny metody, pomocí kterých
měla být tato bakalářská práce zpracována, byly použity. Všechny cíle, které byly
stanoveny, byly splněny. Ve čtvrté kapitole byl zmíněn popis Pardubického kraje. Bylo
důležité ujasnit, v jakém prostředí služba pořádkové policie ČR v Pardubickém kraji
pracuje. Popis Pardubického kraje zahrnoval politickou situaci, složení místního
obyvatelstva, geografické fakty, extrémistická hnutí atd. Následně byla ve čtyřech
podkapitolách shrnuta práce PP v Pak. Zaměření bylo na popis dat, která jasně
vypovídají o míře kriminality v Pardubickém kraji. Bylo zajímavé sledovat, jakým
směrem se kriminalita v PK ubírá. Vzhledem ke stále modernějšímu vybavení policie,
lepšímu výcviku, větším zkušenostem, lepším finančním podmínkám v PK a např.
menší míře nezaměstnanosti jsem odhadoval, že kriminalita bude postupně klesat. Po
prostudování bilančních zpráv jsem se přesvědčil o tom, že kriminalita v průběhu let
2013 až 2016 skutečně klesla. Tento pokles kriminality dosáhl 30 %, což je podle mého
názoru velice dobrý výsledek. Mezi stěžejní ukazatele kriminality patří počet trestných
činů, počet přestupků, objasněnost případů nebo ukazatel kriminality na 10 000
obyvatel. V boji s kriminalitou byl velice úspěšný rok 2015, který se stal vzorovým
a KŘP Pak se rozhodlo z výsledků dosažených v tomto roce udělat standard. V roce
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2016 se tyto výsledky povedlo dokonce překonat. V koncepci prevence kriminality
v Pardubickém kraji na období 2017 až 2021 je uvedeno, že cílem je držet počet
trestných činů pod 7 000. Výskyt sociálně vyloučených lokalit je na ústupu. Sociálním
zařízením a koordinátorům pro prevenci kriminality se úspěšně daří obyvatelé těchto
lokalit stále více zařazovat do společnosti. Výrazné je především působení na děti
z těchto lokalit, které pravidelně navštěvují například koordinátoři pro záležitosti
romské menšiny. Další působení na děti z chudších vrstev je na základních a středních
školách, které pravidelně navštěvují policisté. Nejčastější formou policejní návštěvy ve
škole je přednáška, ve které se mluví o šikaně, trestní odpovědnosti, kybernetické
šikaně, drogách atp. Současné sociálně vyloučené lokality tvoří v Pardubickém kraji
menší romské komunity, bezdomovci, nebo nezaměstnaní občané závislí na alkoholu
a sociálním systému. Přestože se komunity žijící v sociálně vyloučených lokalitách stále
zmenšují, počet nezletilých pachatelů stále narůstá. Celkový počet kriminality
mladistvých netvoří z velké části recidivisté. Z toho vyplývá, že dnes již málo početné
SVL nejsou hlavním zdrojem kategorie mladistvých pachatelů. Nezletilí a mladiství
pachatelé se nejčastěji dopouští protiprávního jednání v oblasti násilné trestné činnosti,
úmyslného ubližování na zdraví a porušování domácí svobody. V případě mravnostní
kriminality se nejčastěji jedná o pohlavní zneužívání. Časté jsou také krádeže
vloupáním, krádeže prosté, sprejerství nebo nedovolená výroba psychotropních látek.
Tento poměrně velký nárůst kriminality u nezletilých a mladistvých je způsoben jednak
nedostatečným zájmem rodičů, ale také stále silnějšími sociálními sítěmi. Na dnešní
rodiče je kladen velký tlak. Doba je stále rychlejší a průměrná rodina je nucena splácet
hypotéku nebo platit vysoký nájem. Čas, který mohou rodiče v klidu strávit se svými
dětmi, je stále menší. Pro rodiče je jednodušší dát dítěti mobilní telefon s nejnovějšími
aplikacemi, než si jít hrát na dětské hřiště. Je jednodušší pustit televizor, než dítěti
přečíst pohádku. Je jednodušší nechat dítě sedět u počítače, než se zajímat o náplň jeho
volného času. Síla dnešních sociálních sítí stále roste. Na video portály stále častěji
umisťují svá videa „teenageři“, kteří se pro co nejvíce zhlédnutí úmyslně dostávají do
potyčky se zákonem a následný konflikt se strážníky a policisty si nahrávají na
videokamery. Toto chování je pak v některých případech bohužel následováno
například žáky základních a středních škol. Chování svých internetových vzorů, které
každý den sledují na internetu, vnímají jako normální. V mladém věku nedokáží dobře
rozlišit, kdy legrace přerůstá v protiprávní jednání. Možná i vliv internetu je jeden
z faktorů, kvůli kterému procento nezletilých a mladistvých pachatelů stále narůstá.
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Policie České republiky prošla značným vývojem. Ze složky represivní se stala složkou
hlavně pomocnou. Spolu se známým heslem „Pomáhat a chránit“ vzniká v očích
veřejnosti mylný dojem, že policisté nemají žádná oprávnění. Možná že známé heslo,
které je na služebních policejních vozech, nevystihuje úkoly policie tak výstižně, jak by
bylo potřeba. V očích části obyvatelstva je PČR složkou oblíbenou, dokud jim je
nápomocna. Je však potřeba si uvědomit, že pokud policista omezuje na osobní svobodě
nebo například oprávněně zakročuje s použitím donucovacích prostředků proti
pachateli, stále vykonává svou práci v rámci svých oprávnění. Represivní činnost je
nedílnou součástí práce policistů. Činností policie je pomáhat a chránit, ale také
spravedlivě trestat. V koncepci prevence kriminality na období 2017 až 2021 je tato
skutečnost uvedena v analýze SWOT v kategorii „weaknesess“ (slabé stránky). Podle
mého názoru odvedla služba pořádkové policie v Pardubickém kraji v letech 2013 až
2016 dobrou práci. Jsem přesvědčen o tom, že policisté v Pardubickém kraji budou
nadále kriminalitu snižovat, nebo ji udržovat v únosné míře. S výhledem do budoucna
by bylo dobré zahrnout do každodenní práce policistů moderní technologie, například
drony nebo brýle s detekcí obličejů hledaných osob. To by podle mého názoru umožnilo
ještě efektivnější práci policistů.
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