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24. KRIMINALITA, NEHODY
Údaje o kriminalitě a dopravních nehodách byly převzaty z podkladů Policejního prezidia.
Data o registrovaných a objasněných trestných činech (přečinech, zločinech a trestných činech) zahrnují také trestné
činy na železnici a trestné činy evidované službou cizinecké policie. Objasněné trestné činy zahrnují trestné činy spáchané
a vyřešené ve vykazovaném roce.
Obecná kriminalita zahrnuje násilné trestné činy, mravnostní trestné činy, majetkové trestné činy, podvody a zpronevěry,
ostatní majetkové a ostatní kriminální trestné činy. Hospodářská kriminalita zahrnuje především trestné činy v obchodních
a finančních vztazích.
Dopravní nehody zahrnují všechny nehody nahlášené Policii České republiky, přičemž od roku 2009 došlo ke změně
pravidel pro jejich hlášení. Počet usmrcených, zraněných těžce a lehce odpovídá stavu do 24 hodin po nehodě. Věcná
škoda zahrnuje škodu na vozidlech, jejich nákladu nebo na zařízení komunikace.
Bodově hodnocení řidiči jsou řidiči, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do jejich bodového
hodnocení. Takový řidič má tedy na svém kontě alespoň jeden bod.
Údaje o požárech a zásazích jednotek požární ochrany byly převzaty z podkladů Hasičského záchranného sboru ČR.
Požár představuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat nebo ke škodám
na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální
hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.
Živelní pohroma je mimořádná událost, k níž došlo následkem škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně či lokálně
přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí jako například povodně, záplavy, deště, vliv
sněhu a námrazy, větrné smrště, sesuvy půdy a zemětřesení. Jde zejména o události, které jsou spojeny s vyhlášením
stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod.
Technické havárie jsou zásahy u mimořádných událostí vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů. Tyto
zásahy zahrnují:
o technické havárie – odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků
na zdraví osob, zvířat či na majetku (např. hrozící destrukce objektu)
o technickou pomoc (např. vyproštění osob či předmětů, nouzové otevření, otevírání uzamčených prostorů,
záchrana osob a zvířat; čerpání, uzavírání a navážení vody, provizorní nebo jiné opravy apod.)
o technologickou pomoc (např. nouzová dodávka vzduchu, vody, elektřiny; požární asistence, následné
dohašování ohnisek požáru lesa apod.)
o ostatní pomoc (např. snášení, odvoz nebo převoz pacienta či lékaře, pátrání po pohřešovaných osobách,
monitoring vodních toků, používání norných stěn, kontrola průjezdnosti komunikací apod.)
Usmrcené osoby celkem jsou všechny usmrcené osoby nalezené na místě požáru. Údaj zahrnuje i osoby, jejichž smrt
prokazatelně nenastala v přímé souvislosti s požárem např. v důsledku infarktu, vraždy apod.
Usmrcené osoby v přímé souvislosti jsou jak osoby, které zemřely v důsledku popálenin, intoxikací zplodinami hoření
apod., tak osoby, u kterých nebylo možné zjistit, zda prokazatelně zemřely v přímé souvislosti s požárem.
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