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Městská část Praha 5
k rukám zástupce starosty MČ
JUDr. Petra LACHNITA 
P r a h a    5

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V     ROCE 201  3  

V roce 2013 bylo na území České republiky spácháno 325.366 trestných činů, což je o 
20.841 (6,84 %) trestných činů více než v roce 2012. Na území hlavního města Prahy bylo 
spácháno v uvedeném období 82.005 trestných činů, což je o 9.663 (13,36 %) trestných činů 
více než v roce předchozím. Nápad trestné činnosti v Praze činí 25,20 % z celkového počtu 
spáchaných trestných činů na území našeho státu.  V teritoriu Obvodního ředitelství policie 
Praha II  bylo  v roce  2013  spácháno  16.946  trestných  činů,  což  je  20,66  % z  celkového 
nápadu v Praze a je to o 1.655 (10,80 %) trestných činů více než v roce 2012.

NÁPAD TRESTNÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5:

V teritoriu Městské části  Praha 5 bylo v roce 2013 zaregistrováno 6.673 trestných 
činů,  tj.  8,13  %  trestných  činů  spáchaných  na  území  hlavního  města  Prahy.  Oproti 
předchozímu roku 2012 se nápad trestných činů zvýšil o 450 (7,23 %) případů.  V roce 2013 
bylo objasněno celkem 1.413 (21,17 %) trestných činů. 

Nejvyšší  podíl  činí  v nápadu trestných činů majetková trestná činnost,  která tvoří 
75,46 % z celkového nápadu (5.036 trestných činů).  Oproti roku předchozímu se v roce 
2013 zvýšil  počet  majetkových  trestných činů o 8,74 % (405  případů).   Zvýšil  se  počet 
případů vloupání do bytů o 31,19 % (34 případů), zvýšil se i počet krádeží věcí z vozidel o 
9,50 % (73 případů) a počet kapesních krádeží o 4,62 % (32 případů). V roce 2013 jsme na 
teritoriu Městské části Praha 5 zaznamenali 88 případů vloupání do rodinných domů. Oproti 
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předchozímu roku se tato trestná činnost zvýšila o 282,61 % (65 případů). Pokles trestné 
činnosti jsme zaznamenali u odcizených vozidel a to o 14,95 % (45 případů).

K poklesu nápadu došlo u násilné kriminality, která se snížila o 26,56 % (51 případů). 
V rámci této kriminality se snížil i počet loupeží o 37,04 % (20 případů), snížil se i počet 
vražd a to o 20 % (1 případ).    Ze čtyř spáchaných vražd byly objasněny 2 případy.  

Ke zvýšení nápadu došlo i u mravnostní trestné činnosti o 62,96 % (17 případů). Tuto 
trestnou činnost se podařilo objasnit z 50 %.

Velká pozornost byla věnována v roce 2013 drogové kriminalitě.  Oproti roku 2012 se 
zvýšil v obvodu Městské části Praha 5 nápad této kriminality o 107,14 % (45 případů), z toho 
bylo 73,56 % (64 případů) objasněno.  

V boji  proti  drogové  kriminalitě  a  především  v boji  proti  drogám  za  volantem 
pomáhají testery Drugwipe.  V teritoriu Městské části Praha 5 bylo v roce 2013 provedeno 
našimi  útvary  330 testů  u  řidičů  motorových  vozidel,  z toho  147 (44,55 %)  testů  bylo 
pozitivních na požití drogy.  Statistika použití těchto testerů není přesná, protože v teritoriu 
Městské  části  Praha  5  pracují  na  ulici  i  celopražské  útvary  –  konkrétně  Pohotovostní 
motorizovaná jednotka - které jsou oprávněny k provádění těchto testů a toto testování ve 
vztahu k řidičům provádí. 

ZÁKLADNÍ PŘEHLED O NÁPADU A OBJASNĚNOSTI
VYBRANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ

V TERITORIU MČ PRAHA 5

CHARAKTER 
TR.          
ČINNOSTI 2013 2012 2011 2010 2009

     

NÁ-   
PAD OBJ.

NÁ-
PAD OBJ.

NÁ-
PAD OBJ.

NÁ-
PAD OBJ.

NÁ-
PAD OBJ.

VRAŽDY 4 2 5 5 1 1 2 1 1 1

LOUPEŽE 34 22 54 33 49 24 57 18 82 23

NÁSILÍ CELKEM 141 80 192 95 205 126 199 89 185 77

MRAVNOST 
CELKEM 44 22 27 15 37 15 25 16 11 5
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CHARAKTER 
TR.          
ČINNOSTI 2013 2012 2011 2010 2009

     

NÁ-   
PAD OBJ.

NÁ-
PAD OBJ.

NÁ-
PAD OBJ.

NÁ-
PAD OBJ.

NÁ-
PAD OBJ.

KAPESNÍ 
KRÁDEŽE 724 8 692 7 648 12 668 4 878 5

VLOUPÁNÍ          
DO BYTŮ 143 13 109 9 181 16 171 11 129 14

KRÁDEŽE 
VOZIDEL 256 7 301 13 349 14 398 16 434 30

KRÁDEŽE VĚCÍ 
Z VOZIDEL 841 21 768 48 899 33 1193 79 1590 36

MAJETEK 
CELKEM 5036 404 4631 463 4972 383 5042 384 5861 440

SPRE-              
JERSTVÍ 54 9 49 4 44 4 34 4 40 6

DROGY 87 64 42 32 99 89 48 33 65 57

TR. ČINNOST 
CELKEM 6673 1413 6223 1467 6705 1490 6506 1247 7448 1413

PODÍL MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU PŘI OBJAŠŇOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI   

Při  objasňování  trestné  činnosti  a  odhalování  pachatelů  je  využíván  též  městský 
kamerový  systém,  na  jehož  zřízení  a  následném  rozšiřování  se  velmi  významně  podílí 

Městská část Praha 5. 

V obvodu Městské části Praha 5 jsou v současné době 36 činných kamer, z toho je 
jedna kamera stacionární.   

V loňském roce podal kamerový systém pozitivní informace pro plnění policejních 
činností  u  140  případů  (hledané  osoby,  dopravní  nehody  apod.)  a  v souvislosti 
s informacemi z tohoto systému se nám na teritoriu Městské části Praha 5 podařilo zadržet 
26 pachatelů trestné činnosti, ať již okamžitým zásahem na místě činu nebo dodatečným 
vyhodnocením záznamu z kamery v místě činu.   
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PŘESTUPKY:

V roce 2013 bylo v obvodu MČ Praha 5 řešeno 11.064 přestupkových jednání, což je 
o 2.187 (16,50 %) přestupků méně než v roce předchozím.  Z toho 8.160 přestupků (73,75 %) 
bylo  řešeno  v blokovém  řízení  a  1.638  (14,80  %)  přestupků  bylo  oznámeno  správnímu 
orgánu.  Celkem bylo vybráno na pokutách 5,304.500,- Kč, což je o 1,558.900,- Kč (22,71 %) 
méně než v roce 2012.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Vzhledem k charakteru obvodu Městské části Praha 5, kde nejsou fotbalová hřiště a 
hokejové  stadiony velkých sportovních  klubů,  nesetkáváme se zde s  diváckým násilím. 
Výjimky pak bývají  jen doprovodným jevem rozchodů fanoušku z jiných městských částí 
našeho hlavního města. 

V teritoriu  Městské  části  Praha  5  se  nekonala  ani  velká  shromáždění  ani 
demonstrace,  které  by  ohrozily  veřejný  pořádek.  Teritorium  Městské  části  Praha  5  – 
především  na  úseku  dopravy  –  bývá  dotčeno  pouze  okrajově  a  to  pochody,  které 
shromáždění a demonstrace doprovází.  

Zásadnější  problémy v této oblasti  jsme na teritoriu Městské části  Praha 5 v roce 
2013 nezaznamenali. 

V souvislosti s povodněmi v červnu 2013 jsme do teritoria Městské části Praha 5 a 
Městské části  Praha 16 v tomto období přesunuly většinu sil a prostředků uniformované 
policie,  kterými  zdejší  obvodní  ředitelství  disponuje.   Během  této  krizové  situace  jsme 
nezaznamenali případy narušení veřejného pořádku ani případy rabování. 

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGÁNY

Policie České republiky samozřejmě při plnění svých úkolů spolupracuje s dalšími 
orgány a institucemi působícími ve zdejším obvodu.  

Při  zajišťování  úkolů  na  úseku  veřejného  pořádku  a  vnitřní  bezpečnosti 
spolupracujeme s Městskou policií. Tuto spolupráci lze hodnotit jako velmi dobrou a stejně 
tak na dobré úrovni je komunikace mezi vedením Městské policie v obvodě Městské části 
Prahy 5 a vedením OŘ PČR Praha II.  
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ZÁVĚREM

Mezi  naše  priority  pro  letošní  rok  zůstává  stabilizace  policistů  a  udržení  stavu 
nápadu trestné činnosti a zvýšení počtu zjištěných pachatelů trestné činnosti. Stejně tak 
chceme pokračovat v boji  s kapesními krádežemi a další  pouliční kriminalitou.  Zvýšenou 
pozornost budeme věnovat vloupání do bytů a rodinných domů. 

V minulém  roce  byl  přijat  zákon  č.  45/2013  Sb.,  o  obětech  trestných  činů. 
V souvislosti  s naplňováním  tohoto  zákona  jsme  na  našem  obvodním  ředitelství  začali 
budovat speciální výslechové místnosti a to pro dětské oběti a oběti závažných trestných 
činů. Díky daru Městské části Praha 5 jsme mohli nakoupit část vybavení právě pro tyto 
speciální místnosti.  Jménem celého obvodního ředitelství chci poděkovat představitelům 
Městské části Praha 5, jak za materiální pomoc, tak za jejich pochopení a vstřícný přístup 
k řešení našich problémů. 

             plk. JUDr. Zdeňka BROTÁNKOVÁ 
                          ředitel


