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1 Úvodní přehled o zjištěné kriminalitě za rok 2021
V roce 2021 došlo v Ústeckém kraji k mírnému poklesu zjištěné kriminality 1). Celkový počet skutků
se snížil o 539 (-3,6 %) a na 1 tisíc obyvatel Ústeckého kraje tak napadlo v průměru 17,5 trestných
činů. Je však na místě upozornit na skutečnost, že celkovou komparaci mezi roky 2020 a 2021
musíme hodnotit velmi obezřetně. Na poklesu nápadu kriminality se totiž do jisté míry projevila
změna legislativy, kdy s účinností od 1. 10. 2020 došlo ke zvýšení dolní hranice výše škod u trestných
činů a část skutků se tak přesunula do kategorie přestupků. V roce 2021 se pak tato změna
projevovala již od jeho počátku. Zcela zásadní význam na snížení kriminality měla opatření
vydávaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění Covid-19
(dále jen „protiepidemická opatření“), přičemž tato nebyla realizována spojitě, ale během obou
porovnávaných let se co do doby trvání a intenzity lišila. Došlo také k významným změnám
ve statistickém vykazování kriminality. Dlouhodobý vývoj nápadu a objasněnosti celkové kriminality
na území Ústeckého kraje je uveden v grafu 1.
Graf 1 Vývoj celkové trestné činnosti v Ústeckém kraji v letech 2017 až 2021
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K uvedenému snížení nápadu přispěl nejvíce úbytek hospodářské (-452; -28,9 %), násilné
(-158; -11,7 %) a majetkové (-84; -1,3 %) trestné činnosti. Vedle kriminality mravnostní, která opět
zaznamenala meziroční nárůst nápadu (+90; +31,1 %), přibylo případů ostatní kriminality 2) (+66;
+2,5 %). Nápad zbývající 3) kriminality zůstal nezměněn. Struktura trestné činnosti se dlouhodobě
významně nemění, pouze se vlivem změn v nápadu mění podíly jednotlivých druhů kriminality.
Největší podíl náleží majetkové kriminalitě (44,1 %).
Objasněno bylo 8 685 trestných činů (-546; -5,9 %) a objasněnost celkové kriminality (viz graf 1)
se v roce 2021 udržela nad republikovým průměrem a dosáhla hodnoty 60,6 % (-1,4 %).

1)
2)
3)

Zjištěná kriminalita – dále bude kromě slov „zjištěná“ užíváno slovo „nápad“ ve stejném významu.
Do kategorie ostatní kriminality je řazeno např. maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, drogová
kriminalita, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy dítěte či požáry.
V kategorii zbývající kriminality jsou zařazeny např. veškeré nehody (silniční, letecké, vodní, železniční
a kombinované), ublížení na zdraví z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství, zanedbání
povinné výživy, šíření poplašné zprávy, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
či podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
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Trestnou činností byla ve sledovaném období způsobena škoda ve výši 852,9 mil. Kč
(-435,1 mil. Kč; -33,8 %). Zajištěny byly majetkové hodnoty v celkové výši 107,5 mil. Kč
(-105,8 mil. Kč; -49,6 %). Porovnání výše zajištěného majetku v letech 2019 až 2021 je uvedeno
v tabulce 1, přičemž uvedený meziroční pokles je způsoben zejména enormním zajištěním nástrojů
a výnosů z trestné činnosti – nemovitostí v roce 2020.
Tabulka 1 Porovnání výše zajištěného majetku v letech 2019 až 2020
2019

2020

2021

způsobené škody

951,5 mil. Kč

1 288 mil. Kč

852,9 mil. Kč

zajištěné škody

109 mil. Kč

213,3 mil. Kč

107,5 mil. Kč

Ve zkráceném přípravném řízení bylo realizováno 3 356 skutků (-89; -2,6 %), přičemž uvedené
snížení lze zřejmě přičítat celkovému snížení nápadu trestné činnosti, změně legislativy a dopadům
protiepidemických opatření. Za vyhlášeného nouzového stavu se i bagatelní trestná činnost
přesunula do kvalifikovaných skutkových podstat, jež neumožňují konat zkrácené přípravné řízení.
Podíl zkráceného přípravného řízení na objasněné kriminalitě činí 38,6 % (+1,3 %). Největší podíl
takto řešených trestných činů tvoří maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (30,8 %), ohrožení
pod vlivem návykové látky a opilství (16,2 %) a krádeže prosté v obchodech (14,7 %).
Počet trestných činů a vývoj celkové kriminality v územních odborech krajského ředitelství je uveden
v grafu 2, kde je evidentní snížení nápadu u většiny územních odborů, nejvýznamnější pak
v Chomutově (-256; -9,7 %). Trestná činnost naopak narostla v Děčíně (+144; +5,6 %) a Ústí nad
Labem (+31; +1,3 %). Rozložení celkového nápadu kriminality za rok 2021 v přepočtu na plochu
území a na počet obyvatel v jednotlivých krajích a územních odborech krajského ředitelství
je zobrazen v následujících mapách.
Graf 2 Celková kriminalita v územních odborech v letech 2017 až 2021
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2 Kriminogenní faktory
Na úvod je třeba konstatovat, že kriminogenní faktory se dlouhodobě nemění a detailně byly popsány
v našich zprávách za několik posledních let. Mezi ty základní patří zejména nezaměstnanost,
dlouhodobě nepříznivá sociálně ekonomická struktura obyvatelstva, hustota a struktura osídlení,
společné hranice se Spolkovou republikou Německo (dále jen „Německo“), přetrvávání sociálního
napětí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, nadužívání alkoholu a omamných
a psychotropních látek aj. Stále je významným vnitřním kriminogenním faktorem hluboký personální
podstav policistů v krajském ředitelství umocněný vysíláním policistů k plnění úkolů v zahraničních
misích.
Vliv pandemie onemocnění Covid-19 a protiepidemických opatření měl na nápad a strukturu
kriminality spíše utlumující účinky. Tato opatření přinesla např. omezení volného pohybu osob,
uzavření barů a heren apod., což významně ovlivnilo nápad trestné činnosti, ale např. také omezení
silniční dopravy. Ve srovnání s předešlými roky došlo k výraznému omezení počtu sportovních,
kulturních a společenských akcí. Krajské ředitelství po omezenou dobu fungovalo v upraveném
režimu výkonu služby, jehož primárním cílem bylo minimalizovat rizika přenosu onemocnění při
kontaktu příslušníků Policie České republiky (dále jen „policie“) s občany při řešení běžné každodenní
agendy. Tímto opatřením krajské ředitelství v žádném případě nerezignovalo na své úkoly vyplývající
z právních předpisů a policisté i nadále plnili své úkoly, pokračovali v dohledu nad veřejným
pořádkem a bezpečností a plynulostí silničního provozu, a samozřejmě v žádném případě nebylo
jakkoliv ohroženo vyšetřování trestných činů. Podstatná část sil a prostředků policie byla věnována
kontrolám dodržování nařízených protiepidemických opatření (např. zákaz shromažďování osob,
nošení roušek, kontroly na hranicích okresů). V době vyhlášeného nouzového stavu od 1. ledna 2021
do 11. dubna 2021 bylo na teritoriu krajského ředitelství evidováno 606 trestných činů s kvalifikovanou
skutkovou podstatou v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a 4 732 souvisejících přestupků.
Výdaje
krajského
ředitelství
vynaložené
k
zajištění
plnění
úkolů
souvisejících
s protiepidemickými opatřeními jsou samostatně sledovány a v roce 2021 bylo v této oblasti
vyčerpáno celkem 152 106 tis. Kč, z toho na mzdové a související výdaje 146 171 tis. Kč a na ostatní
provozní výdaje 5 935 tis. Kč.
Z hlediska vlivu na kriminalitu je paradoxní rozvoj průmyslových zón u Loun, Chomutova, Kadaně
a Klášterce nad Ohří. Rozšiřující se průmyslové zóny mají vliv na snižování nezaměstnanosti
potažmo i snižování nápadu trestné činnosti. Dochází zde však ke zvýšenému zaměstnávaní
pracovníků, mnohdy cizinců, kteří jsou přechodně ubytováni v blízkých městech na ubytovnách
a v pronajatých bytech, kde dochází k větší anonymitě, a tím je pro policii ztíženo objasňování
protiprávního jednání a identifikování možného pachatele. Např. na Chomutovsku jsou cizinci
ubytováni po větších skupinách v soukromých bytech a v ubytovnách, kde následně pod vlivem
alkoholu vyvolávají konflikty a drobné potyčky. V této souvislosti byl evidován jistý nárůst závadového
jednání (přestupky, trestné činy), které je pácháno cizinci – zaměstnanci průmyslových zón, zejm.
Rumuny, Slováky, Litevci či Ukrajinci.
V roce 2021 jsme ve městě Teplice zaznamenali přibývání osob bez domova, které svým chováním,
žebráním, shlukováním se ve skupinách a posedáváním na veřejných místech, zejména v samotném
centru města a v městských částech Trnovany a Řetenice, obtěžují spoluobčany. Policie tyto situace
řeší většinou vykázáním osob z místa. Jakýkoliv finanční postih těchto osob je nemožný, neboť
nedisponují žádnými finančními prostředky. V žádném případě však tito lidé bez domova nemají
zásadní vliv na počty spáchaných trestných činů. Prostředky k obživě si opatřují žebráním, sběrem
druhotných surovin a občas drobnou krádeží. Lze však konstatovat, že situaci kolem bezdomovců
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občané Teplic vnímají citlivěji než vyloučené lokality, což je patrné z různých oznámení, například
na linku 158.
Z podkladů územních odborů krajského ředitelství vyplývá, že situace v sociálně vyloučených
lokalitách byla v roce 2021 stabilizovaná, bez významnějšího narušení veřejného pořádku
či extremisticky motivovaného protiprávního jednání. V okrese Děčín je ve městě Šluknov situace
setrvalá. Přetrvává zde migrace sociálně slabých rodin, což mimo jiné způsobuje menší osobní
znalost policistů o nově přistěhovaných osobách (převážně z Mladé Boleslavi, Liberce, Jablonce nad
Nisou a Slovenska), přičemž se mnohdy jedná o osoby s kriminální minulostí. V průběhu roku 2021
vzrostl počet požadavků soudů k předvedení a zatčení osob a policií bylo opakovaně doporučováno
Městskému úřadu ve Šluknově vydání opatření obecné povahy zejména na sídlišti, což nebylo
realizováno z důvodu zrušení části zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, Ústavním
soudem České republiky. Problematika drog je zde neustále velkým problémem z důvodu jejich
snadné dostupnosti. Značně zde vzrostly krádeže v obchodech a zhoršilo se hygienické prostředí
v panelových domech. Ve Varnsdorfu ve vyloučené lokalitě Kovářská/Žitavská jsou nově
nastěhovány osoby ukrajinské národnosti, zhoršilo se zde hygienické prostředí a u domů se tvoří
skládky komunálního odpadu. Situace je zde kontrolována i pracovníky Krajské hygienické stanice.
V obci Mikulášovice bylo zavedeno opatření obecné povahy a situace se zde výrazně zlepšila.
V Děčíně 32 – Boleticích nad Labem pokračuje imigrace sociálně vyloučených osob z jiných částí
České republiky. Tyto osoby jsou mnohdy problémové, někdy nemají ani základní hygienické návyky
a dostávají se, mimo jiné, do konfliktů s místními obyvateli. Stále platí, že okres Chomutov, potažmo
celý Ústecký kraj, patří mezi ekonomicky slabé a chudé regiony, což má za následek sestěhovávání
nepřizpůsobivých osob do bytů, které za nízkou cenu spekulanti vykupují a pronajímají osobám
pobírajícím sociální dávky.
Vzhledem k neustálému nárůstu kriminality páchané za využití kyberprostoru se objevují, či spíše
zvýrazňují, kriminogenní faktory spojené s tímto fenoménem. Trestná činnost je páchána z pohledu
pachatele v relativním bezpečí z domova či jiných uzavřených prostor, nedochází ke kontaktu tváří
v tvář, a pokud nebudeme hovořit o přímé kybernetické kriminalitě, ale zpravidla majetkové kriminalitě
páchané za využití počítačů (chytrých telefonů apod.), tak nejsou pro pachatele potřebné ani hluboké
znalosti výpočetní techniky. Pachatel je schopen zaměřit svou činnost na potenciálně velký okruh
možných obětí ve stejnou dobu, což zvyšuje jeho šance na dokonání skutku a obohacení. Datové
a finanční transakce probíhají dnes již v podstatě v reálném čase a za využití webových aplikací,
k jejichž datům se pro pozdější dokazování policie jen velmi těžko dostává, a to zpravidla s prodlením,
které v návaznosti velice ztěžuje například zajišťování majetku pocházejícího z trestné činnosti.
I snahy upravit právní řád České republiky tak, aby možnosti orgánů činných v trestním řízení v této
oblasti byly adekvátní, mají vždy určité zpoždění a navíc vzhledem ke globálnosti a charakteru této
trestné činnosti nemohou být z principu nikdy ani plně dostačující. Nezbývá než v této oblasti provádět
masovou prevenci, neboť zpravidla taková trestná činnost nejde páchat bez aktivní součinnosti oběti.
U obětí lze vysledovat nízkou finanční gramotnost, nepochopitelnou důvěřivost, zjevné emoční
strádání využívané pachateli a opomenout nelze ani hamižnost, která snižuje obezřetnost pozdější
oběti při vidině neúměrných, byť od počátku zjevně ekonomicky nezdůvodnitelných, zisků.

3 Pachatelé trestné činnosti
Počet stíhaných a vyšetřovaných osob se proti roku 2020 snížil na 8 438 (-689; -7,5 %) osob.
Z celkového počtu těchto osob bylo 4 057 recidivistů, jejichž počet sice meziročně poklesl o 36
(-0,9 %), ale jejichž podíl na stíhaných a vyšetřovaných osobách se zvýšil na 48,1 % (+3,3 %).
Největší aktivitu recidivistů jsme s 1 599 stíhanými osobami (-23; -1,4 %) zaznamenali tradičně
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u majetkové kriminality, u které se na stíhaných osobách podílí 64,7 % (+4,9 %). Nejčastější trestné
činy spáchané recidivisty (skutky) jsou uvedeny v grafu 3.
Graf 3 Nejčetnější trestné činy recidivistů v Ústeckém kraji v roce 2021
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V oblasti kriminality mládeže bylo stíháno a vyšetřováno celkem 277 mladistvých osob (+8; +3 %),
které se dopustily 265 (-20; -7 %) skutků. Pozitivně hodnotíme významné snížení počtu stíhaných
a vyšetřovaných osob mladších patnácti let na 197 (-87; -30,6 %) za současného snížení počtu jimi
spáchaných činů na 145 (-73; -33,5 %). Vývoj trestné činnosti mládeže je uveden v grafech 4 a 5.
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Graf 5 Vývoj trestné činnosti mladistvých osob a dětí mladších 15 let (skutky) v Ústeckém kraji v letech 2017 až 2021
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Celkem bylo stíháno a vyšetřováno 469 cizích státních příslušníků a proti roku 2020 tak jejich počet
stoupl o 74 (+18,7 %). Nejvíce cizinců bylo stíháno pro maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
(75 osob), ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství (59 osob) a dopravní nehody silniční
nedbalostní (43 osob).
Pachatelé ve sledovaném období spáchali pod vlivem omamných a psychotropních látek včetně
alkoholu 1 354 skutků, což je o 62 (-4,4 %) méně než v roce 2020. Přesto se podíl skutků spáchaných
pod vlivem uvedených látek na objasněné kriminalitě zvýšil na 15,6 % (+0,3 %).

4 Pátrání po osobách a věcech
V roce 2021 bylo vyhlášeno celkem 2 709 (+54; +2 %) pátrání po osobách (z toho
297 pohřešovaných) a odvoláno 2 677 (-14; -0,5 %) pátrání po osobách (z toho 293 pohřešovaných).
Pracovníci problematiky pátrání se intenzivně zapojují do pátrání po zvlášť zranitelných obětech, jako
jsou děti, senioři a osoby nemocné v ohrožení života. V případech, kdy je pátráno po hledaných
osobách, u kterých je předpoklad, že by se mohly zdržovat v zahraničí, je intenzivně využívána
spolupráce se skupinou cíleného pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního
prezidia České republiky. Při pátracích akcích nadále pokračuje spolupráce např. se Sborem
dobrovolných hasičů, strážci Národního parku České Švýcarsko, dobrovolným pátracím týmem
SAR-DPT či kynologickým a záchranným týmem SAR Terezín.
V roce 2021 bylo vyhlášeno pátrání po 397 (+75; +23,3 %) dvoustopých motorových vozidlech,
z nichž bylo vypátráno 237, tedy 59,7 % (-4,3 %).

5 Přestupky
V roce 2021 bylo službou pořádkové a dopravní policie v rámci krajského ředitelství zpracováno
celkem 29 883 (+2 080; +7,5 %) přestupkových spisů (bez příkazního řízení) a objasněnost činila
68,8 % (-0,5 %). Tento nárůst nápadu je zřejmě důsledkem zvýšení intenzity vyhledání přestupkových
jednání samotnými policisty, a to zejména na úseku intenzivní kontroly dodržování protiepidemických
opatření (např. povinného zakrývání dýchacích cest, omezení volného pohybu a shlukování osob,
zákazu nočního vycházení, uzavření heren, restaurací a barů). Do jisté míry je ovlivněn také novelou
ustanovení § 138 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to ve vztahu ke zvýšení dolní hranice
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výše škod u trestných činů. Majetkových přestupků bylo řešeno 9 986 (+1 254; +14,4 %). Na úseku
veřejného pořádku a občanského soužití (včetně příkazu na místě) bylo řešeno celkem 7 641 (-980;
-11,4 %) přestupkových spisů s objasněností 49,3 % (-2,5 %). Na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi bylo řešeno 1 417 (-44; -3 %) přestupků s objasněností 62,8 % (-0,4 %).
V příkazním řízení bylo řešeno 22 967 přestupků (+1 459; +6,8 %) s celkovou částkou za uložené
příkazové pokuty (včetně na místě nezaplacených) ve výši 8,3 mil. Kč (-0,6 mil. Kč).
Odborem cizinecké policie krajského ředitelství bylo v roce 2021 řešeno celkem 744 přestupků (+217;
+41,2 %), z nichž bylo 574 řešeno v příkazním řízení (+47; +8,9 %). Celková výše uložených pokut
dosáhla 410 tis. Kč (+106 tis. Kč). Dále bylo v roce 2021 řešeno 9 přestupků právnických osob –
ubytovatelů (shodně jako v roce předcházejícím), kdy celková výše uložených pokut činila téměř
13 tis. Kč.

6 Majetková kriminalita
Majetková kriminalita s nápadem 6 327 trestných činů oproti předcházejícímu období nepatrně
poklesla o 84 skutků (-1,3 %). Objasněnost majetkové kriminality je na úrovni 43,4 % (-3,2 %),
meziročně se tedy mírně snížila (viz graf 6). I v oblasti majetkové kriminality je patrný neustále
stoupající trend kriminality páchané prostřednictvím informačních technologií. V roce 2021 jsme
zaznamenali 319 (+119; +59,5 %) trestných činů proti majetku spáchaných v internetovém prostředí.
Graf 6 Vývoj majetkové kriminality v Ústeckém kraji v letech 2017 až 2021
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Snížení nápadu majetkové kriminality bylo evidováno ve všech územních odborech krajského
ředitelství s výjimkou Děčína (+143; +13,7 %), přičemž nejvyšší pokles evidovaly Litoměřice
(-70; -11,6 %) a Louny (-61; -14,6 %). Počty majetkových trestných činů a vývoj majetkové kriminality
v územních odborech jsou uvedeny v grafu 7. Nejvyšší objasněnosti v rámci krajského ředitelství bylo
dosaženo územním odborem Ústí nad Labem (56,7 %).
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Graf 7 Majetková kriminalita v územních odborech v letech 2019 až 2021
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Vlivem změny ve statistickém vykazování trestné činnosti od roku 2021 není možná přesná
komparace s předešlým obdobím. Došlo např. k přesunu části trestné činnosti z oblasti krádeží
prostých do kategorie krádeží vloupáním, k rozdělení takticko-statistické klasifikace, která původně
sloužila k vykazování jak krádeží vloupáním, tak krádeží prostých, a např. krádeže prosté motorových
vozidel dvoustopých, věcí z aut, součástek motorových vozidel či jízdních kol jsou nově vykazovány
podle toho, zda se jedná o vloupání či krádež prostou. Nově jsou v oblasti majetkové trestné činnosti
vykazovány případy krádeže platební karty a případného výběru s touto kartou. V roce 2021 bylo
evidováno 430 tímto způsobem provedených případů neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
Největší podíl (18,7 %) v majetkové kriminalitě mají krádeže vloupáním do ostatních objektů
(1 184 případů). S podílem 13,9 % následují krádeže prosté v obchodech (881 případů) a s podílem
7,5 % podvody (472 případů).
V oblasti autokriminality (součet krádeží vloupáním i krádeží prostých) jsme evidovali 505 vloupání
do motorových vozidel a krádeží věcí z nich, 246 krádeží motorových vozidel dvoustopých a 176
krádeží součástek motorových vozidel. Významným nástrojem v potírání autokriminality je nadále
činnost speciálního pracovního týmu, který systematicky a dlouhodobě odhaluje, rozpracovává
a dokumentuje tuto trestnou činnost. Vzhledem k nepříznivým podmínkám pro pachatele trestné
činnosti po linii motorových vozidel na území Ústeckého kraje se jí pachatelé dopouštějí v Německu
a v České republice pak vozidla legalizují. Proto tento tým velmi úzce spolupracuje s policejními
orgány v Německu.
Krádeží vloupáním bylo evidováno 2 533, z nichž bylo např. 295 krádeží vloupáním do bytů
a rodinných domů, 132 odcizení jízdních kol vloupáním, 128 krádeží vloupáním do víkendových chat
a 109 krádeží vloupáním do obchodů. Krádeží prostých bylo evidováno 2 386, z čehož bylo např. 324
krádeží v jiných objektech, v součtu 330 krádeží kapesních a jiných na osobách a 147 krádeží
v bytech.
Trendy v majetkové kriminalitě v uplynulém období:
• Na Děčínsku nadále zůstává problémem páchání majetkové kriminality cizinci (zejm. Poláky,
Moldavany, Ukrajinci), kteří se pohybují v zapůjčených užitkových vozidlech (typu Ford Transit
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apod.), mají telefonní čísla jiných států, a tím využívají své anonymity. Odcizené věci naloží
do vozidel a rychle odjíždějí. Analýza získaných podkladů pro objasnění případů je pak velmi
složitá a náročná.
V roce 2021 byl opětovně zaznamenán nárůst trestné činnosti na seniorech formou podvodů,
kdy pachatel vystupuje jako vnuk oběti a požaduje rychle finanční hotovost na výhodnou koupi
nemovitosti, motorového vozidla apod. V roce 2021 kriminalisté v Ústeckém kraji prověřovali
68 případů, ve kterých se pachatelé vydávali za nemocniční lékaře a seniorům lživě tvrdili, že
jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě, sám
je indisponován (zraněn, v šoku), a tak volají jeho jménem z důvodu finančního vyrovnání.
Ubývá případů odcizených autorádií, protože tato jsou v současné době vyráběna tvarově
atypická pro každou tovární značku. Obdobně toto platí i pro vestavěné navigační systémy.
Předmětem zájmu pachatelů při vloupání do vozidel jsou cenné věci ponechané ve vozidle
a nářadí.
Předmětem zájmu jsou stále častěji i části motorových vozidel (např. katalyzátory). Při krádežích
katalyzátorů se pachatelé zaměřují zejména na starší typy vozidel s převážně benzínovými
motory. Zhruba v polovině nahlášených případů se jedná o přestupkové jednání, kdy škoda
odcizením i poškozením nepřesahuje částku 10 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se výkupem
katalyzátorů zabývá stále více fyzických i právnických osob, čemuž hojně napomáhají sociální
sítě, a samotné katalyzátory nejsou opatřeny označením, které by určovalo vozidlo, z kterého
pochází, bývá objasnění těchto trestných činů obtížné.
Je zaznamenán ústup kvalifikovaných způsobů provedení vloupání, jako je rozlomení cylindrické
vložky zámků, popř. užití speciálních přípravků k překonání zámků (tzv. planžety) a dochází
k násilnému vnikání do objektů, ať již rozbitím dveří nebo jejich vypáčením, rozbitím či páčením
oken apod. U vloupání do domů převažují vloupání do rozestavěných či neobydlených objektů.
V uplynulém roce docházelo častěji i k vloupáním do sklepních kójí, kdy předmětem zájmu bylo
nejčastěji jízdní kolo, nářadí či oblečení. Ke krádežím jízdních kol docházelo také z pozemků
rodinných domů, kůlen či garáží, a byly zaznamenány i případy krádeže jízdních kol z nosičů kol
na vozidlech.
U odcizených věcí (především u mobilních telefonů) se daří i nadále zajišťovat pachatele těchto
krádeží či získávat poznatky k nim, a to díky uvádění výrobních čísel či IMEI těchto přístrojů.
Velkým problémem však nadále zůstává absence výrobních čísel u ostatních odcizených věcí,
především u jízdních kol a nářadí, které se v poslední době dostává do popředí zájmu pachatelů.
Druhým velkým problémem je neevidování vykoupených dražších či cennějších věcí, u kterých
je předpoklad dalšího možného rychlého prodeje, v bazarech a zastavárnách.
Při objasňování majetkové trestné činnosti jsou stále častěji úspěšně využívány kamerové
záznamy, a to soukromé i veřejné.

7 Hospodářská kriminalita
V roce 2021 došlo k poklesu nápadu hospodářské kriminality na 1 113 skutků (-452; -28,9 %). Jedná
se o dlouhodobý klesající trend (viz graf 8) ovlivněný mj. utlumenou ekonomickou aktivitou v době
pandemie Covid-19, změnou trestního zákoníku, následkem které je k naplnění jednotlivých znaků
trestných činů potřeba způsobit vyšší škodu, i již výše popsanými změnami ve statistickém
vykazování kriminality. Objasněnost opět dosáhla vysokého standartu a meziročně se zvýšila o 6,3 %
na hodnotu 69,8 %.
Pokles nápadu zaznamenaly všechny územní odbory krajského ředitelství, nejvyšší pak Most (-120;
-50,6 %). Nejvyšší objasněnosti v rámci krajského ředitelství bylo dosaženo v Teplicích (84,3 %)
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a Mostě (83,8 %). Podrobnější informace o nápadu hospodářské kriminality v územních odborech
jsou uvedeny v grafu 9.
Graf 8 Vývoj hospodářské kriminality v Ústeckém kraji v letech 2017 až 2021
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Graf 9 Hospodářská kriminalita v územních odborech v letech 2019 až 2021
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Z hlediska struktury hospodářské trestné činnosti připadá největší podíl 26,8 % úvěrovému podvodu
(298 případů). Druhý největší podíl 14,9 % náleží podvodům v sociálním zabezpečení
a nemocenském pojištění (166 případů) a třetí největší podíl 9,7 % zaujímá neoprávněný přístup
a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení
a hesla (108 případů).
Zásadní změnou, která zasáhla do počtu hospodářských trestných činů, je změna způsobu
vykazování u trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
V oblasti hospodářské kriminality je od roku 2021 vykazováno pouze použití platební karty
zaměstnancem nebo padělání platební karty. Případy krádeže platební karty a případného výběru
s touto kartou jsou nově vykazovány v oblasti majetkové trestné činnosti. V roce 2021 jsme tak
v oblasti hospodářské kriminality evidovali pouze 4 případy neoprávněného opatření, padělání
Policie České republiky | Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2021

13/27

a pozměnění platebního prostředku, nicméně po připočtení těchto případů vykazovaných v oblasti
majetkové kriminality (430) narostl celkový počet neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku oproti porovnávanému období na 434 případů (+39; +9,9 %).
K poklesu nápadu hospodářské kriminality dále přispělo snížení nápadu u podvodů v sociálním
zabezpečení a nemocenském pojištění (-52; -23,9 %) na 166 případů, zkrácení daně, poplatku
a podobné povinné platby (-26; -65 %) na 14 případů a krádeží prostých (-25; -58,1 %) na 18 případů.
Významněji přibylo naopak případů neoprávněného přístupu a poškození záznamu v počítačovém
systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (+44; +68,8 %) na 108 případů,
porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (+20; +133,3 %)
na 35 případů a podvodů (+12; +13,2 %) na 103 případů.
Pachatelé využívají k páchání hospodářské trestné činnosti stále častěji informační technologie
a dochází tak k jejímu prolínání s kyberkriminalitou. Jedná se o podvody při nákupech kryptoměn,
úvěrové podvody sjednávané za pomoci výpočetní techniky a mobilních platforem na dálku a podvody
páchané telefonicky, kdy se pachatel vydává za pracovníka banky. Evidovány jsou útoky na účty na
sociálních sítích, při nichž jsou po prolomení hesel k těmto účtům získány informace, které jsou dále
zneužity např. k vydírání.

8 Informační kriminalita
Informační kriminalita je definována ve dvou oblastech, a to jako kriminalita kybernetická, která je
páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí, a hlavním
objektem útoku je samotná oblast informačních a komunikačních technologií a v nich obsažená data,
a jako ostatní kriminalita páchaná v kyberprostoru, což je kriminalita páchaná za výrazného využití
informačních a komunikačních technologií, přičemž hlavním objektem útoku je zejména život, zdraví,
majetek, svoboda, lidská důstojnost a mravnost.

8.1. Kybernetická kriminalita
V oblasti ransomware došlo k dvojnásobnému nárůstu nápadu z 6 trestních věcí na 12. Pachatelé
v žádném z prověřovaných případů nezasílají v prvotním kontaktu bitcoinovou adresu, kam má být
zaslána požadovaná částka za obnovení souborů, ale vždy čekají na reakci od poškozených, kdy
většina z nich požadované výkupné nezaplatí. Koncem roku 2021 byl zaznamenán případ, při kterém
pachatel zástupce poškozené společnosti kontaktoval na veřejně dostupném telefonním čísle
hovorem v rámci sociální sítě Viber a plynulou angličtinou sděloval podmínky k odšifrování dat.
Komunikace byla vedena i přes e-mail a pachatel v tomto případě nepožadoval výkupné v bitcoinech,
ale ve virtuální měně monero, zřejmě z důvodu její větší anonymity oproti bitcoinu. Virtuální měnu
monero nelze trasovat v rámci „blockchainu“, a tím zjistit bližší informace o zájmovém toku této měny
a možné realizované směně v rámci kryprosměnárny s následnou možností ustanovení uživatele.

8.2. Ostatní kriminalita páchaná v kyberprostoru
Ze statistických údajů vyplývá, že v Ústeckém kraji bylo evidováno 765 (+194; +34 %) skutků
spáchaných prostřednictvím internetu a ostatních sítí a došlo k dalšímu výraznému vzestupu po linii
této kriminality. Nejvyšší podíl na těchto skutcích náleží podvodům (36,3 %) a úvěrovým podvodům
(15,9 %). Informační kriminalitu je ale problematické statisticky hodnotit. Současné označování
odpovídajících deliktů jako informační kriminalita pouze umožňuje vyhledávání jednotlivých případů
vykazujících alespoň některé ze znaků kybernetické kriminality. To slouží zejména pro potřeby
pracovníků odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství, kteří mohou například
skutky podle shodných znaků seskupovat do sérií, vyhledávat k nim pachatele a stanovovat věcnou
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příslušnost pro jejich vyšetřování. To platí zejména pro případy sériových jednání, kdy se pachatelé
dopouští řady drobných podvodů se škodou nepřesahující spodní hranici trestného činu,
tedy zdánlivě přestupkových jednání, a teprve jejich subsumpce pod jednu sérii umožňuje zahájit
ve věci úkony trestního řízení a použít pro její objasnění některé nástroje podle trestního řádu.
Je třeba mít na paměti, že trestná činnost páchaná prostřednictvím výpočetní techniky je do značné
míry latentní.
V oblasti neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací mají zřejmě
největší podíl jednání, při kterých pachatel získá neoprávněný přístup k účtu na sociální síti v užívání
poškozeného, vše pod legendou výhry či jiné služby, kdy je požádán ze strany „kamaráda – přítele“,
zda mu nepošle své telefonní číslo a následně i heslo (kód), který se mu zobrazí ve zprávě.
Následkem těchto jednání je, že poškození přicházejí o své účty na sociálních sítích a tyto mohou být
zneužity opět k navazování kontaktů a vytvoření dalších poškozených. Dalším následkem je
provedení tzv. Mplatby, při které jsou finanční prostředky poškozeného strženy dodatečně ze strany
telefonního operátora při měsíčním vyúčtování.
Evidovány jsou případy, při kterých se neznámý pachatel vydává za pracovníka banky nebo i policistu
a volá klientům bank s legendou o napadení jejich bankovních účtů s následným asistovaným
převedením finančních prostředků na „bezpečný účet“. Tyto prostředky jsou ze strany poškozených
zasílány na bankovní účty bílých koní a následně přeposílány přes různé platební služby (Western
Union, MoneyGram) do zahraničí směrem na východ (zejm. do ruskojazyčných států). V některých
případech jsou poškození v rámci aplikace WhatsApp instruováni k vybrání svých finančních
prostředků z účtů a jejich vložení do bitcoinmatu. Důvěryhodnost svého jednání se pachatelé snaží
zvýšit podvržením telefonního čísla bankovního ústavu či telefonního čísla policie.
Dalšími rozšířenými případy současné doby jsou ty, při nichž neznámý pachatel zveřejní na internetu
(sociální síti) inzerát, v němž nabádá k investování do virtuálních měn. Poškození vyplní kontaktní
údaje a následně jsou kontaktováni ze strany fiktivního finančního poradce. Jelikož poškození dané
problematice zpravidla nerozumí, nainstalují si aplikaci umožňující vzdálený přístup, např. Anydesk.
Tímto umožní pachateli z jejich zařízení a na jejich jméno jednoduše založit účet ve směnárně (např.
Binance) a plně jej verifikovat. Dále poškození ve spolupráci se svým novým finančním poradcem
provedou nákup např. bitcoinu. Pachatel po připsání bitcoinu v rámci směny ihned zadává příkaz
k odeslání těchto prostředků do své dispozice. Pachatelé se opírají o poměrně zdařilé internetové
stránky, na kterých poškozeným vytvoří fiktivní profily, kam fiktivně vloží předmětné finanční
prostředky, případně je fiktivně i zhodnotí.
Při páchání uvedené trestné činnosti používají pachatelé moderní metody a techniky maskování
(anonymizéry IP adres), napodobování telefonních čísel (vishing), získání vzdáleného přístupu
(phishing) a další.
Po linii mravnostních deliktů páchaných v prostředí internetu je situace v porovnání s předcházejícím
rokem obdobná a nové formy páchání nebyly zaznamenány. Vyskytuje se zde i násilná kriminalita
(vydírání, vyhrožování).
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9 Korupce a kontrolní činnost policie
V hodnoceném období došlo k poklesu počtu trestných činů v oblasti korupce 4). Bylo evidováno
celkem 17 případů korupčního jednání (-12), z nichž bylo 7 případů úplatkářství (objasněny 4),
3 případy zneužití pravomoci úřední osoby (neobjasněny), 3 případy neoprávněného nakládání
s osobními údaji (neobjasněny), 1 případ pletich při veřejné soutěži a dražbě (neobjasněn) a 3 případy
zvýhodnění věřitele (1 objasněn).
V roce 2021 nebylo zaznamenáno korupční jednání ze strany policistů či zaměstnanců krajského
ředitelství. V souladu s interním protikorupčním programem policie bylo v oblastech týkajících se
ekonomiky (zadávání veřejných zakázek, uzavírání a realizace smluv, hospodaření s majetkem státu,
poskytování veřejné finanční podpory, hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních
potřeb), poskytování informací, trestního řízení, správního řízení a rozhodovací pravomoci, činností
vnější služby aj. zjištěno, že protikorupční opatření jsou průběžně přijímána a upevňována do činnosti
organizačních článků krajského ředitelství.

10 Násilná kriminalita
V roce 2021 bylo evidováno 1 192 (-158; -11,7 %) násilných trestných činů (graf 10). Objasněnost
se oproti roku 2020 nepatrně snížila na 67,8 % (-3,2 %). Za sledované období bylo spácháno 9 (-4)
vražd (z toho 5 pokusů), které byly všechny objasněny.
Graf 10 Vývoj násilné kriminality v Ústeckém kraji v letech 2017 až 2021
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Z pohledu územních odborů je situace nejednoznačná (graf 11). Výrazné snížení nápadu bylo
evidováno v Chomutově (-92; -28,1 %), Teplicích (-39; -17,7 %) a Litoměřicích (-25; -23,1 %). Nárůst
nápadu naopak zaznamenal Most (+20; +8,9 %) a Děčín (+12; +6,7 %).
Struktura násilných trestných činů zůstala v roce 2021 zachována. Dominantní postavení mělo
úmyslné ublížení na zdraví (podíl 23,5 %) a porušování domovní svobody (podíl 23,2 %).
4)

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), úplatkářství přijetí úplatku (§ 331), úplatkářství - podplacení (§ 332), úplatkářství - nepřímé úplatkářství (§ 333),
neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180), zvýhodnění věřitele (§ 223), porušení předpisů
o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248), pletichy při veřejné soutěži a dražbě (§ 256, 257, 258), pletichy
v insolvenčním řízení (§ 226).
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Meziročně nejvíce ubylo vydírání (-54; -38 %), úmyslného ublížení na zdraví (-38; -11,9 %)
a nebezpečného vyhrožování (-30; -15,6 %). Významnější nárůst jsme naopak zaznamenali
u nápadu týrání svěřené osoby a osoby žijící ve společném obydlí (+25; +50 %).
V rámci násilné trestné činnosti dochází k nárůstu počtu útoků proti úředním osobám, resp. proti
policistům, což lze přičíst zejména frustraci osob v souvislosti s protiepidemickými omezeními, kdy
pachatelé při jednání s úředními osobami hůře zvládají své emoce. Částečně se tato skutečnost
promítla také do statistického hodnocení, kde došlo k mírnému meziročnímu nárůstu nápadu násilí
a vyhrožování proti úřední osobě a orgánu veřejné moci na příslušníkovi policie na 44 případů (+3;
+7,3 %).
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Graf 11 Násilná kriminalita v územních odborech v letech 2019 až 2021
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I nadále věnujeme pozornost obětem domácího násilí. Za rok 2021 bylo v Ústeckém kraji vykázáno
112 (-24; -17,6 %) osob. Jedná se běžný meziroční výkyv, u kterého nelze říci, že by mohl být
připisován situaci a omezením v souvislosti s onemocněním Covid-19. Nejvíce případů domácího
násilí s vykázáním osoby bylo v rámci územního odboru Louny (29), naopak nejméně v Teplicích
a Litoměřicích (shodně 8). Z problematiky domácího násilí bylo proškoleno celkem 369 policistů, což
bylo nejvíce v porovnání s jinými krajskými ředitelstvími policie.

11 Mravnostní kriminalita
V roce 2021 bylo registrováno 379 skutků, což představuje meziroční nárůst nápadu o 31,1 % (+90),
viz graf 12. Je třeba uvést, že přestože z hlediska celkové bezpečnostní situace kvantitativně
dlouhodobě nepatří k rizikovým faktorům, jedná se o velmi závažnou trestnou činnost
s dalekosáhlými následky. Objasnit se podařilo 55,4 % mravnostních trestných činů, čímž
objasněnost poklesla o 6,1 %. Zatíženost Ústeckého kraje mravnostní kriminalitou souvisí s počtem
sociálně vyloučených lokalit, skladbou obyvatelstva a prostředím v sociálně slabých rodinách.
Pandemie a izolace osob je kriminologickým faktorem, který má vliv na zvýšený výskyt trestných činů
proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.
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Graf 12 Vývoj mravnostní kriminality v Ústeckém kraji v letech 2017 až 2021
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Postupně narůstá trestná činnost mravnostního charakteru páchaná prostřednictvím internetu,
zejména prostřednictvím sociálních sítí (šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou
pornografií, svádění k pohlavnímu styku a navazování nedovolených kontaktů s dítětem).
Za nárůstem počtu mravnostních deliktů v Ústeckém kraji stojí zejména nárůst nápadu v územních
odborech Litoměřice (+31; +134,8 %), Most (+26; +74,3 %) a Teplice (+15; +51,7 %). Mravnostní
kriminalita zaznamenala pokles pouze v Lounech (-2; -7,4 %). Počet mravnostních trestných činů
a vývoj mravnostní kriminality v územních odborech je uveden v grafu 13.
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Graf 13 Mravnostní kriminalita v územních odborech v letech 2019 až 2021
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I v této kategorii kriminality došlo k úpravě způsobu statistického vykazování některých skutků, které
byly v roce 2020 souhrnně uváděny v kategorii ostatní mravnostní trestné činy. Po této změně stále
ve struktuře mravnostní kriminality dominuje se 109 případy znásilnění (+28; +34,6 %) a následuje
pohlavní zneužití ostatní s 83 případy (+16; +23,9 %). Třetí největší podíl náleží nově výrobě a jinému
nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k ní (evidováno 71 případů).
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Dále bylo evidováno 31 případů ostatních pohlavních úchylek (+20), které jsou trestněprávně
kvalifikovány jako přečin výtržnictví, 19 případů šíření pornografie (+5), 19 případů úmyslného
ublížení na zdraví nakažlivou lidskou nemocí (+16) a jiné mravnostní delikty v řádu jednotlivých
případů.

12 Drogová kriminalita
Nápad drogové kriminality 5) v roce 2021 poklesl (-11; -2,8 %) a současně se nepatrně snížila
objasněnost (-3,4 %), viz graf 14. Na základě zkušeností z dlouholeté praxe je však odhadována
vysoká míra latence tohoto druhu trestné činnosti, která mj. souvisí s nízkou ochotou osob
z drogového prostředí s policií spolupracovat. Významným kriminogenním faktorem je v případě
drogové kriminality především počet sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji a sociální prostředí
v nich. Mírné snížení objasněnosti souvisí se zvýšenou opatrností pachatelů při páchání trestné
činnosti a jejich větší znalostí policejních postupů a práce (minimální využívání telefonů, častější
komunikace buď osobní či prostřednictvím sociálních sítí, častější změna lokality). Toto vede ke
komplikovanějšímu rozpracování a mnohem větší náročnosti při objasňování. V roce 2021 bylo
v Ústeckém kraji zajištěno 40 varen pervitinu, což je nejvíce v České republice.
Graf 14 Vývoj drogové trestné činnosti v Ústeckém kraji v letech 2017 až 2021
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Situaci v oblasti drogové kriminality z pohledu územních odborů zobrazuje graf 15. Nejvíce poklesl
nápad v Teplicích (-28; -35,4 %). Nárůst počtu případů byl naopak evidován v Ústí nad Labem (+22;
+48,8 %).

5)

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, přechovávání omamné
a psychotropní látky a jedu, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku,
výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu a šíření toxikomanie.
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Graf 15 Drogová kriminalita v územních odborech v letech 2019 až 2021
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Trestná činnost v oblasti zneužívání omamných a psychotropních látek je dlouhodobě konstantní
a vykazuje tytéž znaky. Změnami registrovanými v uplynulém období byly např.:
• Došlo ke zvýšení zájmu o tvrdé drogy, a to pervitinu a kokainu. Je zaznamenána snižující se
cena u větších prodejců pervitinu a využívání přepravních společností k distribuci, včetně
internetových objednávek.
• Objevují se případy, kdy dochází jednorázově k výrobě značného množství drogy, jejíž odbyt je
často mimo Ústecký kraj. Současně ve vyloučených lokalitách Ústeckého kraje převládá
distribuce lokálních varen, které jsou schopné průběžně zásobovat trh desítkami kilogramů
pervitinu ročně.
• Zaznamenán byl pokles počtu velkopěstíren marihuany a predikováno je rozšiřování domácího
hydroponického pěstování vysoce obsahové marihuany.

13 Bezpečnost silničního provozu
V Ústeckém kraji došlo v porovnání s rokem 2020 k nárůstu počtu dopravních nehod o 9,2 %
(+949) a celkem bylo evidováno 11 232 nehod. K nárůstu počtu dopravních nehod došlo po utlumení
dopravy v roce 2020 vlivem protiepidemických opatření. Z dlouhodobého hlediska má trend vývoje
nehodovosti a z ní plynoucích následků pozitivní vývoj a současný stav je v pásmu běžné odchylky.
Při dopravních nehodách bylo:
• 38 osob usmrceno (-5),
• 146 osob zraněno těžce (-9; -5,8 %),
• 1 594 osob zraněno lehce (+8; +0,5 %),
• a způsobené škody dosáhly výše 609 mil. Kč (+81,4 mil. Kč).
K nehodám se smrtelnými následky došlo ve všech územních odborech krajského ředitelství. Nejvíce
usmrcených osob bylo evidováno v Chomutově (9), Litoměřicích (8) a Teplicích (6). U závažných
dopravních nehod byly provedeny bezpečnostní inspekce k ověření možného vlivu stavu komunikace
na příčiny nehod, u rizikových míst byly podány podněty k nápravě.
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Počet dopravních nehod, u nichž byl viník (nejen řidič) pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
meziročně vzrostl na 436 (+75; +20,8 %). Pouze alkohol byl zjištěn u 373 (+45; +13,7 %) viníků,
v 51 (+24; +88,9 %) případech byly u viníka nehody zjištěny jiné návykové látky a ve 12 (+6; +100 %)
případech bylo u viníka zjištěno požití alkoholického nápoje i jiné návykové látky.
Z celkového počtu dopravních nehod:
• se stalo 55 na železničních přejezdech (+16; +41 %),
• byl ve 136 případech účastníkem motocyklista (-18; -11,7 %),
• byl ve 129 případech účastníkem cyklista (-14; -9,8 %),
• bylo 68 nehod způsobeno chodcem (+3; +4,6 %).
U všech sledovaných příčin dopravních nehod jsme evidovali nárůst, a to u nehod způsobených:
• nesprávným způsobem jízdy na 5 966 (+411; +7,4 %),
• nepřiměřenou rychlostí jízdy na 1 507 (+199; +15,2 %),
• nedáním přednosti v jízdě na 1 276 (+110; +9,4 %),
• nesprávným předjížděním na 150 (+14; +10,3 %).
V oblasti prevence bylo provedeno celkem 12 celostátních, 18 krajských a 34 okresních dopravněbezpečnostních akcí zaměřených zejména na ohrožené účastníky silničního provozu. Bylo zjištěno
10 848 přestupků spočívajících v porušení stanovené rychlosti jízdy, 206 přestupků v souvislosti
s požitím alkoholu a 474 přestupků spočívajících v nedání přednosti v jízdě. K činnosti dopravní
policie je třeba zdůraznit, že do počátku května 2021 nebyl výkon služby prováděn v obvyklých
standardních formách a intenzitě a dohled byl redukován z důvodu odvelení sil ke kontrole
protiepidemických opatření (např. střežení uzávěr mezi okresy). V této době bylo také omezeno
provádění dechových zkoušek a dalších kontaktních vyšetření z důvodu eliminace hrozby nákazy
onemocněním Covid-19. Uvedené omezení v dohledu nad bezpečností silničního provozu se výrazně
neprojevilo v nehodovosti či snížení bezpečí na silnicích Ústeckého kraje, jelikož se vlivem
protiepidemických opatření obecně snížila intenzita silničního provozu. Byl nasazován specializovaný
tým, který téměř výlučně prováděl kontroly komerční přepravy; celkem bylo v roce 2021 zkontrolováno
2 528 vozidel komerční přepravy a provedeno 2 694 technických kontrol.

14 Oblast veřejného pořádku
Za uplynulý rok se v oblasti veřejného pořádku dále projevovaly vlivy nepříznivé epidemiologické
situace s navazujícími opatřeními, která v různých obdobích roku více či méně zasahovala
do společenského a kulturního života, tedy opět jednoznačně ubylo takových akcí, které svým
charakterem mají zvýšený předpoklad možného narušení veřejného pořádku a tedy i většího
a soustředěného nasazení sil a prostředků policie. Na druhou stranu samozřejmě byly zaznamenány
i v Ústeckém kraji akce ve formě protestů, protestních jízd, případně deklarování občanské
neposlušnosti cestou sociálních sítí, zaměřené proti protiepidemickým opatřením, avšak takové akce
nebyly nijak masové, případně významně vyhrocené. Síly a prostředky policie bylo nutné ve zvýšené
míře nasadit na kontrolu dodržování protiepidemických opatření.
Za rok 2021 bylo uniformovanou policií krajského ředitelství zrealizováno celkem 475 (+147) akcí
a opatření. Z celkového počtu byly vyhodnoceny:
• 3 akce s vysokou rizikovostí (policejní akce související s úmrtím Roma v Teplicích, zajištění
2 fotbalových utkání),
• 13 akcí se střední rizikovostí (zajištění kulturních a společenských akcí a sportovních utkání),
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•

459 akcí s nízkým či místním indexem rizikovosti (např. dopravní akce, akce zaměřené
na nelegální zaměstnávání a pobyt cizinců či sportovní a společenské akce).

V měsíci červnu 2021 byla realizována policejní akce ALTARIS, jejímž cílem bylo na území krajského
ředitelství, zejména pak na teritoriu města Teplice, eliminovat možná bezpečnostní rizika, zachovat
a případně obnovit veřejný pořádek v souvislosti s úmrtím Roma v Teplicích (případ medializován).
Do policejní akce bylo nasazeno celkem 257 policistů. V průběhu jejího trvání bylo zjištěno protiprávní
jednání (spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí) a jednání, které souvisí
s úmyslným poškozením služebního vozidla. Došlo k použití donucovacího prostředku vytlačení
štítem proti jedné neustanovené osobě. K použití dalších donucovacích prostředků či jiných
oprávnění nedošlo.
Významně se na zajištění veřejného pořádku podílejí také policisté speciální pořádkové jednotky
a krajské pořádkové jednotky krajského ředitelství. V roce 2021 se z důvodu protiepidemických
opatření snížil počet nasazení krajské pořádkové jednotky na 6 (-7) opatření. Speciální pořádková
jednotka byla nasazena celkem v 1 314 případech (-233), z toho např. v 1 145 případech k posílení
výkonu služby a součinnosti s jinými útvary policie, 128 případech na pátracích akcích, 124 případech
k zajištění doprovodů vlaků osobní přepravy v rámci plnění úkolů na železnici (výrazný meziroční
nárůst o 70 případů), 42 případech na rizikových sportovních utkáních, 21 případech na technoparty
a 8 případech na extremistických demonstracích či koncertech.
Antikonfliktní tým byl v roce 2021 nasazen do 18 policejních akcí a opatření převážně s vysokým
bezpečnostním rizikem (např. nasazení v souvislosti s předvolebními akcemi, s úmrtím Roma
v Teplicích či v rámci demonstrace proti protiepidemickým opatřením).
Pracovní skupinu pro menšiny tvoří aktuálně 43 policistů, jejichž cílem je efektivní plnění úkolů
daných rozkazem policejního prezidenta č. 258/2013, o činnosti na úseku menšin, a naplňování
strategie pro práci policie ve vztahu k menšinám. Styčný důstojník pro menšiny se v roce 2021
účastnil jednání s koordinátorem pro romské záležitosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. V průběhu
roku 2021 eskalaci napětí mezi minoritou a majoritou nejvíce zhoršilo úmrtí Roma v Teplicích. Styčný
důstojník pro menšiny se v důsledku toho účastnil několika jednání a následných opatření ze strany
policie. Rovněž bylo připravováno společné jednání s romskými osobnostmi v rámci Ústeckého kraje,
k čemuž nakonec vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace nedošlo.
V roce 2021 bylo na území Ústeckého kraje odhaleno při nelegální migraci celkem 559 osob.
V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu odhalené nelegální migrace
o 25 případů (+4,7 %). Nelegální migraci tvoří:
• tranzitní nelegální migrace, kterou představují cizinci nelegálně projíždějící přes Českou
republiku, jejichž záchyty probíhají převážně na hlavních migračních trasách; tranzitní nelegální
migrace meziročně vzrostla na 78 osob (+56; +254,5 %); z hlediska státní příslušnosti pocházelo
nejvíce nelegálně migrujících cizinců ze Sýrie (33), Afghánistánu (17) a Turecka (8),
• nelegální pobyt na území, kdy se jedná o osoby na území České republiky pobývající nelegálně,
např. s propadlým vízem, bez povolení k pobytu; nelegální pobyt na území meziročně poklesl na
481 osob (-31; -6,1 %) a nejvíce osob s nelegálním pobytem na území Ústeckého kraje zaujímaly
osoby se státní příslušností Ukrajiny (162) a Moldávie (110).
Situace v oblasti tranzitní nelegální migrace je na teritoriu Ústeckého kraje stabilizovaná. Výše
uvedený meziroční nárůst je způsoben zavedením hraničních kontrol, resp. uzavřením mnoha států
kvůli pandemii Covid-19 v roce 2020, kdy došlo k hromadění (uvíznutí) nelegálních migrantů
v balkánských státech, což po uvolnění opatření evokovalo nucené urychlené odchody migrantů
do cílových států, především do Německa.
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Ve sledovaném období bylo po linii cizinecké policie zahájeno prověřování celkem 43 trestných činů
(+16; +59,3 %). Nejčastěji řešenými přečiny bylo maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (19)
a padělání a pozměnění veřejné listiny (13).
Novým trendem v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území České republiky je v době pandemie
Covid-19 porušování vládních opatření, která stanoví zákaz vstupu občanů třetích států.
Z pobytového hlediska tito cizinci splňují podmínky vstupu zakotvené v evropském i českém právním
systému, ale porušují výše uvedenou právní normu. Tito cizinci jsou oznamováni v rámci
přestupkového řízení na krajské hygienické stanice za porušení ochranných opatření Ministerstva
zdravotnictví České republiky. Takovým cizincům je ukončen přechodný pobyt udělením výjezdního
příkazu se stanovením doby k opuštění České republiky.
V hodnoceném období bylo provedeno celkem 9 432 pobytových kontrol. Zkontrolováno bylo
616 ubytovacích zařízení (objektů), 1 603 objektů určených k výdělečné činnosti (herny, bary, tržnice
a jiné) a 1 034 ostatních objektů s možností výskytu nelegálního pobytu cizinců na území České
republiky. Současně bylo zkontrolováno 32 964 cizinců při pobytových kontrolách. Ověřeno bylo 117
pozvání, přihlášeno 518 cizinců k pobytu a zaevidováno 1 450 ubytovacích lístků.

15 Oblast organizační, personální práce a vzdělávání
a ostatní činnosti policie
Krajskému ředitelství k 1. květnu 2022 chybělo 467 policistů a na bezpečnost v Ústeckém kraji tedy
dohlíželo k uvedenému datu 3 024 policistů z celkových 3 491 plánovaných služebních míst.
Naplněnost početních stavů policistů tak byla 86,62 %. Podstav se prolíná všemi součástmi krajského
ředitelství a nedaří se jej vylepšit ani nábory, neboť konkurence na trhu práce je vysoká.
V roce 2021 bylo přijato 150 nových policistů, což je o 35 % více, než je roční průměr za posledních
6 let. V tomtéž roce ovšem ukončilo služební poměr 224 policistů, což je o 60 % více, než je roční
průměr za posledních 6 let. Současně z Ústeckého kraje odcházejí policisté k jiným útvarům policie
či jiným bezpečnostním sborům, a to nejen z důvodu profesního růstu, ale též z důvodu vysoké
zatíženosti a lepšího služebního příjmu za stejnou práci při nižší zatíženosti. Za posledních 6 let
odešlo k jiným útvarům policie či jiným bezpečnostním sborům 315 policistů a naopak ke krajskému
ředitelství přišlo 181 policistů, což však činí rozdíl 134 policistů.
Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému personálnímu stavu policistů v přímém výkonu služby,
který přináší komplikace při zajišťování výkonu služby, je krajské ředitelství dlouhodobě
posilováno policisty z jiných krajských ředitelství policie. Od 1. 11. 2021 bylo krajské ředitelství
posilováno 40 policisty z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Posilovány byly územní
odbory Chomutov (12 policistů), Děčín (6 policistů), Teplice (10 policistů), Most (4 policisté) a Louny
(8 policistů).
Za účelem personální stabilizace policie a finanční motivace policistů byl dne 29. července 2020
policejním prezidentem stanoven okruh služebních míst, na kterých byl policistům přiznán stabilizační
příplatek. Kritériem pro přiznání stabilizačního příplatku byla zejména obsazenost služebních míst na
jednotlivých organizačních článcích policie (podmínka minimálně 10 % podstavu v krajském
ředitelství policie a současně minimálně 13 % podstavu v územním odboru), doba trvání služebního
poměru a služební činnosti vykonávané policistou na služebním místě. Stabilizační příplatek byl
přiznán policistům až po úspěšném ukončení základní odborné přípravy. Vývoj poskytnutí
stabilizačního příspěvku v krajském ředitelství je uveden v tabulce 2.
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Tabulka 2 Stabilizační příplatek v krajském ředitelství

období
1. 8. 2020 – 31. 12. 2020
1. 1. 2021 – 30. 6. 2021
1. 7. 2021 – 31. 12. 2021
1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

územní odbor
(výše stabilizačního příplatku)
Louny (3 tis. Kč)
Teplice (3 tis. Kč)
Chomutov (3 tis. Kč)
Teplice (3 tis. Kč)
Chomutov (5 tis. Kč)
Chomutov (4 tis. Kč)
Louny (3 tis. Kč)

služební hodnost
referent až komisař
referent až komisař
referent až komisař
referent až komisař

Problémem je obsazování systemizovaných služebních míst při nadprůměrné zatíženosti
a výslednosti policistů krajského ředitelství v rámci policie. Z tohoto důvodu by bylo potřebné tuto
situaci řešit zvýšením náborového příspěvku až na 150 tisíc Kč (dnes 110 tisíc Kč) a dále přiznáním
stabilizačního příspěvku tak, aby mohl být poskytnut všem organizačním článkům krajského
ředitelství s personálním podstavem 11 %. Stabilizační příspěvek aktuálně pobírají policisté
územních odborů Chomutov a Louny, ale kritéria pro přiznání stabilizačního příspěvku již dnes
naplňují policisté z územních odborů Most, Teplice a Děčín. Dalším potřebným opatřením by bylo
i navýšení zvláštního příplatku zejména u oddělení hlídkové služby. Nábor policistů nadále zůstává
klíčovou prioritou krajského ředitelství.
Krajské ředitelství dále uvolňuje policisty k plnění úkolů v zahraničních misích. V roce 2021 působili
policisté krajského ředitelství v Itálii, Řecku, Španělsku, Slovinsku, Maďarsku, Severní Makedonii
a Bulharsku.
Výkon činností krajského ředitelství byl zejména na začátku roku 2021 výrazně komplikován nutností
přijmout řadu vnitřních organizačních a technických opatření k zamezení šíření onemocnění Covid-19
uvnitř organizace, např. změna obvyklého rozložení doby služby a práce rozdělením na směny
v jarních měsících a s tím spojené rozdělení technického zázemí, průběžné sledování šíření
onemocnění Covid-19 mezi policisty a zaměstnanci včetně průběžné okamžité reakce na zjištěnou
pozitivitu či rizikové kontakty těchto osob, vedení přehledů o využitelných početních stavech. Změny
se také výrazně projevily ve způsobu vnitřní komunikace v rámci organizace, kdy došlo
k maximálnímu možnému omezení osobních kontaktů a přesunu většiny informačních kanálů
do elektronických forem komunikace zejména telefonních hovorů, e-mailů a videokonferencí.
Problémy pak přinášela realizace výcviku a vzdělávání policistů, včetně periodických přezkoušení,
školení a porad. Bylo nutné zajistit zejména osobní ochranné a desinfekční prostředky a jejich
distribuci, bezkontaktní teploměry, generátory ozonu, bezpečnou likvidaci použitých ochranných
prostředků, zvýšený úklid a desinfekci v prostorách s přístupem veřejnosti a v místech s větším
pohybem pracovníků včetně policejních cel a služebních vozidel. Pokračovala výpomoc Krajské
hygienické stanici Ústeckého kraje při trasování osob ve vztahu k onemocnění Covid-19. Od začátku
roku do 1. března 2021 se na trasování podílelo 21 pracovníků a postupně se v závislosti na slábnutí
pandemie jejich počet redukoval na 10 pracovníků do 6. dubna 2021 a 6 pracovníků do konce dubna
2021, kdy byla výpomoc ukončena úplně.
V roce 2021 došlo v krajském ředitelství na základě ministrem vnitra schválené systemizace
ke zrušení policejní stanice Hřensko, zrušení oddělení hlídkové služby Varnsdorf, spojení obvodního
oddělení Chomutov – Černovická a obvodního oddělení Chomutov – Kamenná do nového obvodního
oddělení Chomutov – venkov a vzniku organizačního a technického oddělení speciální pořádkové
jednotky.
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Z pohledu Integrovaného záchranného systému (IZS), ochrany obyvatelstva, krizového řízení
a civilního nouzového plánování se díky příznivější epidemiologické situaci ve 2. polovině roku 2021
podařilo zrealizovat celkem 8 cvičení složek IZS, např.:
• AMOK – útok ozbrojeného pachatele proti skupině osob v Litoměřicích,
• požár v průmyslovém skladu v Litvínově,
• vyhledávání a záchrana osob z prostor zavalených sutinami v Terezíně,
• společné taktické cvičení Armády České republiky, společnosti ČEPS, a.s., složek IZS
a Ústeckého kraje – střežení a ochrana strategicky významného objektu (elektrická rozvodna
Kadaň a elektrická stanice Vernéřov).
Obnovena byla jednání se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje o proškolování lektorů
a uživatelů defibrilátorů AED LIFEPAK 1000 v projektu ČASNÁ DEFIBRILACE pro rok 2022.

16 Prevence
V roce 2021 bylo ve spojitosti s protiepidemickými opatřeními nutné řadu standartních preventivních
aktivit omezit. Ve spolupráci se službou dopravní policie bylo realizováno několik dopravně
preventivních akcí na území Ústeckého kraje zaměřených zejména na motocyklisty, cyklisty a chodce
a zvýšení jejich bezpečnosti, řidiče kamionové a autobusové dopravy a mladé řidiče. V oblasti
primární prevence pokračovala spolupráce s mateřskými, základními a středními školami, kde byly
realizovány semináře a besedy se zaměřením na protidrogovou prevenci, zvýšení právního povědomí
a rizika kyberprostoru. Opomenuti nebyli ani senioři, pro které byly realizovány semináře zaměřené
především na aktuální trendy kriminality páchané na seniorech, rizika kyberprostoru, domácí násilí,
osobní bezpečnost a bezpečné chování v silničním provozu. Z dalších realizovaných preventivních
programů lze vzpomenout např. kampaň zaměřenou na prevenci vloupání do vozidel, obydlí
a rekreačních objektů, kampaň připomínající osudy pohřešovaných dětí či projekty zaměřené
na zásady osobního bezpečí při rekreaci u vody.

17 Ostatní
V roce 2021 pokračovala spolupráce krajského ředitelství s dalšími subjekty, které se přímo
či nepřímo podílejí na zajišťování ochrany klidu a veřejného pořádku, prevenci a objasňování
kriminality a jiných, z policejního hlediska významných, činnostech. Z obecně známých důvodů byly
v průběhu roku 2021 v různé míře omezeny zejména fyzické kontakty s jinak pravidelnými partnery
krajského ředitelství z řad představitelů územní samosprávy, ze strany soudů, státních zastupitelství,
ostatních bezpečnostních složek či složek IZS, školských zařízení apod., což se však zásadním
způsobem neprojevilo na vzájemné spolupráci.
Pro tytéž důvody byly výrazně omezeny také zahraniční služební styky. Akce se zahraničními
partnery se realizovaly pouze výjimečně, tj. v nezbytných případech. Po rozvolnění protiepidemických
opatření v polovině roku 2021 se pomalu začaly obnovovat zahraniční služební styky, avšak z důvodu
zhoršující se epidemické situace, zejména rychlého šíření mutace Omikron, musel ředitel krajského
ředitelství s účinností od 1. prosince 2021 vydat rozhodnutí o pozastavení konání společných akcí
s německými bezpečnostními sbory, a to do odvolání. Zákaz se týká zejména společného výkonu
služby.
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje je zapojeno do projektu přeshraniční bezpečnostní
spolupráce pod názvem Cross-border security cooperation – CBSC. Záměrem tohoto projektu
je zvýšení efektivity potírání přeshraniční kriminality a ilegální migrace na česko-německé pozemní
hranici a na hranici v trojmezí mezi Českou republikou, Německem a Polskou republikou
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prostřednictvím přeshraniční spolupráce. V rámci tohoto projektu došlo k několika cvičením
společných hlídek k oblasti pátrání, zdravovědy či život ohrožující situace (AMOK), která probíhala
jak na území České republiky, tak Německa. Partnery tohoto projektu jsou Policejní prezidium České
republiky a Bundespolizei.

18 Závěr
V roce 2021 bylo v Ústeckém kraji, stejně jako v celé České republice, evidován snížený nápad
celkové kriminality. Nápad trestné činnosti byl však značně ovlivněn pandemií onemocnění Covid-19
a přijatými protiepidemickými opatřeními, která měla na nápad a strukturu kriminality spíše utlumující
účinky. Tato opatření přinesla např. omezení volného pohybu osob, uzavření barů a heren apod., což
významně ovlivnilo nápad trestné činnosti. Z tohoto důvodu, z důvodu legislativních změn
a významných změn ve statistickém vykazování kriminality je rok 2021 s rokem 2020 a s předchozími
lety v podstatě objektivně neporovnatelný. Také je nutné upozornit, že celková situace
ve společnosti ovlivněná pandemií onemocnění Covid-19 podpořila přesun některé trestné činnosti
do kyberprostoru, čímž do určité míry vzrostla její latence. Objasněnost celkové kriminality
s neznatelným poklesem zůstala v podstatě na úrovni porovnávaného období. Ze současné skladby
spisů vyplývá zvýšení skutkové i právní složitosti prověřovaných jednání v kyberprostoru, s čímž
je spojeno zejména prodloužení průměrné doby trvání přípravného řízení. Stále častěji jsou
využívána mobilní data a VPN. Je velice obtížné identifikovat konkrétní přístupové místo dle IP adresy
či dohledat konkrétní telefonní číslo, ze kterého internetové připojení probíhá. Služby VPN jsou
v dnešní době relativně dostupné a až na ojedinělé případy není možné logovací záznam od těchto
společností získat.
Zaznamenáno bylo zhoršení situace v oblasti kriminality cizinců, kdy jsme registrovali nárůst
počtu vyšetřovaných a stíhaných osob i případů jimi spáchaných. Do jisté míry lze tento nárůst spojit
s rozvojem průmyslových zón v Ústeckém kraji, kde dochází ke zvýšenému zaměstnávaní cizinců.
Problémem nadále zůstává páchání majetkové kriminality cizinci (Poláci, Moldavané, Ukrajinci), kteří
se pohybují v zapůjčených užitkových vozidlech, mají telefonní čísla jiných států, a tím využívají své
anonymity.
Dominujícím prvkem uplynulého období byla trestná činnost páchaná prostřednictví informačních
technologií, jako jsou útoky na internetové bankovnictví, investiční podvody, ale také podvody
na seniorech.
Zaznamenán byl výrazný nárůst mravnostní kriminality. Z hlediska struktury páchané mravnostní
trestné činnosti se jedná nejčastěji o pohlavní zneužívání a znásilnění, v rámci internetové sítě výroba
a jiné nakládání s dětskou pornografií, ale také navazování nedovolených kontaktů s dítětem.
Dopravní nehodovost narostla a rovněž se zvýšil počet dopravních nehod, u nichž byl viník (nejen
řidič) pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Pozitivně nicméně hodnotíme pokles počtu osob
při dopravních nehodách těžce zraněných či usmrcených.
Ubylo akcí, které svým charakterem mají zvýšený předpoklad možného narušení veřejného pořádku,
a tím i předpoklad většího a soustředěného nasazení sil a prostředků policie, proto počet akcí
realizovaných uniformovanou policií zůstal oproti minulosti stále snížený. Síly a prostředky policie
bylo však nutné ve zvýšené míře nasadit na kontrolu dodržování protiepidemických opatření.
Problematika obchodování s omamnými a psychotropními látkami, zejména pervitinem, bude
i nadále prioritou krajského ředitelství, jelikož ve vyloučených lokalitách Ústeckého kraje převládá
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distribuce lokálních varen, které jsou schopné zásobovat trh, nejen v našem kraji, desítkami kilogramů
pervitinu ročně.
Ve vývoji bezpečnostní situace v roce 2022 nejsou očekávány žádné zásadní změny oproti roku
2021. Situace na úseku pravicového či levicového extremismu je stabilně na úrovni velmi nízké
aktivity. Stejně tak nebyly zaznamenány konkrétní teroristické útoky či hrozby. Trvalou hrozbou pro
vnitřní bezpečnost je existence velkého počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji a s tím
spojené riziko vyvolání spontánní lokální eskalace konfliktu minority s majoritou z nejrůznějších
důvodů (viz policejní akce ALTARIS výše).
Dalším rizikovým faktorem může být vývoj polarizace společnosti v důsledku názorových rozdílů
na přijímaná opatření a očkování proti onemocnění Covid-19.
Přetrvávajícím rizikem je nadále nestabilní bezpečnostní situace a ekonomická krize v Sýrii,
Afghánistánu, Iráku, Íránu a Nigérii. Ta s sebou nese stálou hrozbu nelegální tranzitní migrace osob
z těchto oblastí, které ke svému transportu využívají pomoc převaděčů. Z hlediska nelegální migrace
se očekává v roce 2022 na teritoriu Ústeckého kraje podobný stav jako v roce 2021, případně mírné
zhoršení stavu. Rizika pro rok 2022 v oblasti nelegální migrace jsou:
• tranzitní nelegální migrace přes území České republiky v úkrytu nákladních vozidel (ložná plocha,
podvozek kamionu),
• tranzitní nelegální migrace za využití mezinárodních autobusových a vlakových spojů, osobních
i nákladních vozidel,
• zvýšený počet zneužívání neregulérních dokladů,
• využívání pomoci převaděčů,
• sekundární (zpětná) migrace na území České republiky z Německa,
• cizinci dlouhodobě se zdržující na území našeho státu po skončení platnosti oprávnění k pobytu
a po uložení správního vyhoštění,
• zneužívání účelu pobytu nebo bezvízového styku, výkon zaměstnání bez patřičných oprávnění,
• pokles počtu zkušených policistů schopných danou problematiku profesionálně řešit.
Vzhledem k trendům digitalizace státní správy a soukromého sektoru, zejména finančních služeb,
bude kriminalita v Ústeckém kraji kopírovat republikový trend, kdy zejména podvody páchané
prostřednictvím internetu se zneužitou identitou a mezinárodním prvkem jsou již dnes běžnou
trestnou činností. Vzhledem k současné legislativě, pokroku moderních technologií
a anonymitě ve virtuálním prostoru, bude další hrozbou nenávist a podněcování šířené
prostřednictvím sociálních sítí. Tyto projevy jsou dnes již na sociálních sítích na denním
pořádku a přesto, že se zpravidla jedná o šíření poplašných zpráv, je bezpečnostní hrozbou
velmi blízká souvislost s možným teroristickým trestným činem. Trend registrované kriminality
se bude pohybovat kolem 14 500 trestných činů ročně. Vzhledem k opětovnému restartu mnohých
ekonomických činností po pandemii je předpokládán nárůst problematiky hospodářské kriminality,
což ovšem předpokládá vhodné personální zdroje v této oblasti na straně policie.
Jako rizikový faktor je vnímáno také nebezpečí dalšího personálního propadu zejména
na základních organizačních článcích krajského ředitelství, frustrace z pomalého ústupu onemocnění
Covid-19 a z možných dalších protiepidemických opatření.
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