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1 Úvodní přehled o zjištěné kriminalitě za rok 2018 
V roce 2018 došlo v Ústeckém kraji opět k poklesu zjištěné kriminality1). Celkový počet skutků 

se snížil o 971 (-5,5 %). Dlouhodobý vývoj nápadu a objasněnosti celkové kriminality na území 
Ústeckého kraje je uveden v grafu 1. Zřejmý je dlouhodobý pokles nápadu trestné činnosti i nárůst 
objasněnosti. Na pokles nápadu kriminality mají vliv opatření realizovaná policií, obezřetnost občanů 
při zabezpečení vlastního majetku, s velkou pravděpodobností i menší míra nezaměstnanosti, ale 

i možné zvyšování míry latence kriminality jejím přesouváním do kyberprostoru.  

Graf 1 Vývoj celkové trestné činnosti v Ústeckém kraji v letech 2014 až 2018 

 

K uvedenému snížení nápadu přispěl nejvíce pokles majetkové kriminality (-733; -8,8 %). Nárůst jsme 
evidovali naopak u zbývající kriminality2) (+169; +6,7 %), což způsobilo zejména ohrožení pod vlivem 
návykové látky a opilství (+73; +12,1 %) a dopravní nehody nedbalostní silniční, které jsou 
trestněprávně kvalifikovány jako např. usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, 

obecné ohrožení z nedbalosti či ohrožení pod vlivem návykové látky (+60; +13,4 %) a ostatní 
kriminality3) (+93; +3,5 %). Nárůst nápadu jsme evidovali také u mravnostní kriminality (+35; +15,1 %).  

Objasněnost celkové kriminality se v roce 2018 opět zvýšila a s hodnotou 63,2 % (+0,2 %) dosáhla 
nejvyšší hodnoty od roku 2014 (viz graf 1). Stíháno a vyšetřováno bylo v roce 2018 celkem 

10 378 osob, což je o 466 (-4,3 %) osob méně oproti roku 2017. 

Z celkově evidované způsobené škody byla největší škoda způsobená kriminalitou hospodářskou, 

kde jsme největší škody evidovali u trestných činů zneužití informace a postavení v obchodním styku 
(podíl 42,8 % na celkově způsobených škodách) a  zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 
(podíl 10,4 % na celkových škodách). 

        
1)  Zjištěná kriminalita – dále bude kromě slov „zjištěná“ užíváno slovo „nápad“ ve stejném významu.  
2)  V kategorii zbývající kriminality jsou zařazeny např. veškeré úmyslné a nedbalostní 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, podněcování k národnostní a rasové nenávisti či podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení 
práv a svobod občanů. 

3)  Do kategorie ostatní kriminality je řazeno např. maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, drogová 
kriminalita, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže, požáry či podílnictví.  
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Zajišťování majetku v rámci trestního řízení je jednou z priorit Krajského ředitelství policie 

Ústeckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“), u nějž působí skupina specialistů, kteří se vedle svých 
běžných úkolů věnují odčerpávání výnosů z trestné činnosti a provádění finančního šetření. Výše 
zajištěných finančních prostředků je uvedena v tabulce 1, přičemž významný nárůst zajištěných 
finančních prostředků je způsoben enormním zajištěním majetkových hodnot v jednom případě 
daňové trestné činnosti, kdy byly zajištěny finanční prostředky na účtech a v hotovosti, nemovitosti, 

luxusní motorová vozidla, pohledávky a textilní zboží v celkové hodnotě 1 125 mil. Kč. Porovnání 
výše zajištěného majetku v letech 2016 až 2018 je uvedeno v tabulce 2. 

Tabulka 1 Základní ukazatele trestné činnosti v Ústeckém kraji v roce 2018 

kriminalita celkem 16560 (-971) objasněnost v % 63,2 % (+0,2 %) 

kriminalita na 1 tis. obyvatel 20,2 (-1,2) způsobené škody 2 039 mil. Kč (+358 mil.) 

objasněno skutků 10466 (-574) zajištěné škody 1 237 mil. Kč (+1 125 mil.) 

stíháno osob 10378 (-466) ZPŘ počet skutků 4169 (-4) 

 

Tabulka 2 Porovnání výše zajištěného majetku v letech 2016 až 2018 

 2016 2017 2018 

způsobené škody 1 110 mil. Kč 1 681 mil. Kč 2 039 mil. Kč 

zajištěné škody 140,4 mil. Kč 109,5 mil. Kč 1 237 mil. Kč 

Z hlediska struktury trestné činnosti (viz graf 2) zaujímá v roce 2018 nadále největší podíl na zjištěné 
kriminalitě se 45,7 % majetková trestná činnost, druhý největší podíl zaujímá ostatní kriminalita 
(16,7 %), poté následuje zbývající kriminalita (16,2 %) a hospodářská kriminalita (11,5 %). 

 

Podíl zkráceného přípravného řízení na objasněné kriminalitě (39,8 %) se oproti roku 2017 zvýšil 
(+2 %). Největší podíl takto řešených trestných činů tvoří maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání (21,8 %), krádeže prosté v jiných objektech (21,1 %) a ohrožení pod vlivem návykové 
látky a opilství (15,4 %).  
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Graf 2 Struktura kriminality v Ústeckém kraji 2018 
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Krajské ředitelství má územní působnost rozdělenu mezi sedm územních odborů kopírujících území 
okresů4). Největší podíl nápadu trestné činnosti krajského ředitelství náležel územnímu odboru Děčín 
(18,2 %) a územnímu odboru Chomutov (16,4 %), viz tabulka 2. Počet trestných činů a vývoj celkové 
kriminality v územních odborech krajského ředitelství je uveden v grafu 3, kde je evidentní trend 
klesajícího nápadu kriminality v posledních 5 letech u všech územních odborů s výjimkou 
územního odboru Louny, kde došlo k drobnému nárůstu kriminality (+7; 0,5 %). 

Tabulka 3 Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

nejvyšší počet 
skutků 

Děčín 3009 (-19) nejnižší počet 
skutků/1 tis. 
obyv. 

Litoměřice 14,9 (-1) 

Chomutov  2715 (-51) Louny 14,9 (0) 

nejvyšší počet 
skutků/1 tis. obyv. 

Děčín  23,1 (0) nejvyšší % 
nárůst skutků 

Louny +0,5 % 

Most 22,7 (-2)    

nejnižší počet 
skutků 

Louny  1291 (+7) nejvyšší pokles 
skutků 

Ústí nad Labem -14,4 % 

Litoměřice  1777 (-166) Most -8,8 % 

 

Graf 3 Celková kriminalita v územních odborech - 2014 až 2018 

 

                                                
4)  Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. 
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2 Kriminogenní faktory 
Kriminogenní faktory se výrazně neodlišují od situace v minulém období a Policie České republiky 
(dále jen „policie“) v tomto směru nemůže stav velkou měrou ovlivnit. Ve sledovaném období se 
nadále projevovaly dlouhodobě přetrvávající a souběžně působící negativní kriminogenní faktory, 
mezi něž patří zejména nepříznivá sociálně-ekonomická struktura obyvatelstva, hustota a struktura 
osídlení a přetrvávání sociálního napětí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí. Naopak 
pozitivní vliv na bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji mělo snížení míry nezaměstnanosti, 
viz kapitola 2.1.  

2.1 Sociální 

Tradičně nejvýznamnější jsou kriminogenní faktory sociální, z nichž mají na páchání trestné činnosti 
vliv zejména dlouhodobá nezaměstnanost, či nízká míra vzdělanosti. Nezaměstnanost sice 
zaznamenala v Ústeckém kraji mírný pokles, což má zřejmě vliv i na snížení nápadu trestné činnosti, 
avšak Ústecký kraj je i nadále region s druhou nejvyšší nezaměstnaností v České republice. Podíl 
nezaměstnaných osob ke konci roku 2018 činil 4,3 %; což je o 1,5 % nad republikovým průměrem 

2,8 %. V Ústeckém kraji je nejvyšší nezaměstnanost evidována v okrese Most (5,8 %).    

Nízký sociální status občanů odkázaných na sociální dávky obvykle, zejména u osob s minimálním 
vzděláním a nízkým žebříčkem hodnot, přináší nejrůznější asociální projevy. Nadále také dochází 
k migraci osob s nízkým sociálním statusem z vyloučených lokalit do oblastí, kde dosud tyto osoby 

nebyly v takové míře registrovány, a dochází k rozšíření jejich kriminogenního působení v těchto 
místech, což vede ke vzniku nových či k expanzi stávajících vyloučených lokalit. 

Stále významnějším kriminogenním faktorem je zneužívání návykových látek, vysoký počet jejich 
konzumentů a v současné době pak nárůst jejich zneužívání mezi mládeží. Z převážné většiny 
se mezi drogově závislé řadí osoby s nižším sociálním zařazením a bez pracovního poměru, které 
si prostředky na nákup drog opatřují trestnou činností převážně majetkového charakteru.  

Jako přetrvávající kriminogenní faktor lze poukázat na sociálně patologické prostředí, zejména 
v rodině, které se často projevuje na kriminalitě osob mladších 18 let, ať po linii majetkové, násilné, 
ale také v oblasti lidské důstojnosti a sexuální oblasti. Závažnější delikvence se objevuje kolem 
12. roku věku. Hlavními příčinami jsou nedůsledná výchova rodičů, nefunkčnost rodin, nepodnětné 
nebo sociálně slabé prostředí a potřeba získávat finanční prostředky k zajištění vlastní existence, 
na nákup drog či k uspokojování vlastních potřeb.  

2.2 Geografické 

Ústecký kraj je vyšší územně samosprávný celek se společnou hranicí se Spolkovou republikou 

Německo (dále jen „Německo“), tudíž jím vedou hlavní migrační trasy tzv. balkánské cesty. Přímé 
sousedství s Německem a návštěvy občanů Německa v příhraničí mimo jiné generují podmínky 
pro krádeže osobních automobilů a vloupávání do nich, drogovou turistiku, sexuální turistiku a výrobu 

omamných a psychotropních látek pro německý trh.  

2.3 Demografické 

Průmyslová minulost Ústeckého kraje, přítomnost sociálně vyloučených lokalit, vysoká 
koncentrace obyvatel ve městech apod., to jsou tradiční demografické kriminogenní faktory. 
Se sídlištní zástavbou je spojena anonymita obyvatel i pachatelů trestné činnosti, koncentrace 
majetku v hromadně obývaných domech, často nedostatečně zabezpečených, a rozsáhlá parkoviště. 
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Dalším významným demografickým faktorem je rozvoj průmyslových zón na Lounsku (Triangle) 

u Chomutova, Kadaně a Klášterce nad Ohří. Jedná se zde o paradox, jelikož rozšiřující se průmyslové 
zóny mají vliv na snižování nezaměstnanosti potažmo i snižování nápadu trestné činnosti. 
K majetkové trestné činnosti v těchto oblastech dochází zejména při výstavbě a budování podniků, 
které je spojeno zejména s krádežemi materiálu, nástrojů apod. S rozvojem průmyslu souvisí 
i potřeba pracovní síly, kdy dochází 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 ustanovení 
možného pachatele. Zvýšená koncentrace cizinců provází i rozsáhlé rekonstrukce průmyslových 
zařízení na Mostecku. Rovněž zemědělská družstva řeší nedostatek zaměstnanců dlouhodobějším 
zaměstnáním zahraničních pracovníků. Početná vietnamská komunita se v Ústeckém kraji aktivně 
zapojuje do výroby drog a obchodu s nimi. 

2.4 Ekonomické 

Významnými ekonomickými faktory jsou dlouhodobě nepříznivá sociálně ekonomická struktura 

a situace obyvatelstva související s vysokou nezaměstnaností, předlužeností apod.  

Páchání trestné činnosti rovněž usnadňuje vysoký počet heren, výkupen zlata a druhotných surovin, 
bazarů a zastaváren, kde je možno věci z trestné činnosti snadno zpeněžit. V této souvislosti nelze 
také opominout drogovou kriminalitu.  

2.5 Kulturně-politické 

Ústecký kraj patří již řadu desetiletí k oblastem s nadprůměrným podílem romského obyvatelstva, kdy 
třetina obyvatel, která v České republice bydlí v ghettech, žije v Ústeckém kraji. Celkově se zde 
nachází 176 lokalit nesoucích známky sociálního vyloučení, v nichž bydlí cca 38 500 osob, přičemž 
uvedené počty mají vzrůstající tendenci. 

Důsledkem těsného soužití osob zasažených sociálním vyloučením s majoritní populací dochází 
ke vzniku sociálního napětí. Jde zejména o důsledek více či méně opodstatněného pocitu ohrožení 
na straně jedné a neochoty participovat na řádném chodu společnosti na straně druhé. Dlouhodobé 
přetrvávání a neřešení tohoto problému pak může vést k eskalaci sociálního napětí. To v krajním 
případě může vyústit až k nenávistí provázeným projevům násilí a vzniku sociálních nepokojů, jejichž 

svědky jsme byli v minulosti. 

Pokud chceme popsané hrozby eliminovat, vzniká potřeba regulovat jejich příčiny. Nástroje, které 
by to umožňovaly, jsou však poměrně omezené. Máme na mysli potřebu regulovat nejen živelný příliv 
nepřizpůsobivých osob, ale zejména jeho projevy a důsledky. Jako příklad lze uvést fakt, že řada 
majitelů domů a bytů v sociálně vyloučených lokalitách sídlí nejen mimo Ústecký kraj, ale i mimo 
Českou republiku (např. občané Ruska, Pobaltských republik apod.). Takoví majitelé, dokud to stav 
domů a bytů umožňoval, obvykle bez jakýchkoli ohledů na ostatní obyvatele své byty sociálně slabým 
výhodně pronajímali. Po čase, obvykle v důsledku devastujícího způsobu „užívání“ těchto objektů, 
na jejich správu a údržbu rezignovali, stali se nekontaktními a odmítají převzít odpovědnost za jejich 
zcela nevyhovující stavebně technický stav. Jejich „nájemníci“ však v naprosté většině region 
neopustili a pouze se v rámci možností přesunuli ze zdevastovaného objektu do jiné, často nepříliš 
vzdálené, lokality. Nejvíce postižená města a obce se sice v poslední době snaží s problémem 
bojovat formou vydávání tzv. opatření obecné povahy, kterými se, zjednodušeně řečeno, v oblasti se 

zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů omezí vyplácení doplatku na bydlení. Na hodnocení 
toho, do jaké míry se toto opatření v praxi osvědčuje, je však ještě příliš brzy.  
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Regulace asociálních projevů chování osob zasažených sociálním vyloučením představuje problém 
ještě ožehavější. Relativně účinný se jeví postih trestně právní, ale jde o prostředek ultima ratio a lze 
ho využít jen v  zákonem vyjmenovaných případech. Ani postih v rovině správní nelze uplatňovat 
samoúčelně. Vždy se jedná o odpovědnost zákonem předpokládanou a definovanou. Nutno je však 
přiznat, že finanční postih ve formě pokut ukládaných osobám žijícím ze sociálních dávek k eliminaci 

jejich přestupkových jednání příliš nenapomáhá. Reálně účinná možnost eliminace asociálních 
projevů jako hlasitých projevů v denní době, shlukování ve společných prostorách domů, 
nedodržování základních hygienických pravidel apod. pak téměř úplně chybí. Snahy o regulaci 
některých nežádoucích jednání (požívání alkoholu na veřejnosti, shlukování a vysedávání 
na veřejném prostranství apod.) pomocí vydávání obecně závazných vyhlášek obcí situaci nijak 
zásadně nezměnily a navíc byly často takové vyhlášky dříve či později zrušeny rozhodnutím 
nadřízených institucí či soudů. 

Nejvíce sociálně vyloučených obyvatel žije na území obcí s rozšířenou působností Ústí nad Labem 
(asi 8 200), Chomutov (asi 6 300), Litvínov (asi 6 000), Most (asi 5500) a Teplice (asi 4 000). Mezi 
nejvíce problematické lokality patří sídliště Krupka (okres Teplice), Předlice, Neštěmice a sídliště 
Mojžíř (okres Ústí nad Labem), v Mostě se jedná o pás činžovních domů tzv. „Stovky“ 
a „Sedmistovky“, ulice K. H. Borovského, Javorová tzv. Jalta, ul. M. G. Dobnera a tzv. Věžové domy. 
Další problémovou lokalitou je sídliště Janov v Litvínově a sídliště Šluknov (okres Děčín). 
V Chomutově je potřeba zmínit sídliště Písečná a Kamenná, z nichž polovina obyvatel spadá 
do kategorie sociálně vyloučených. Napjatá situace v soužití majoritní společnosti s romskou 
komunitou panuje právě na těchto sídlištích Písečná a Kamenná, a ještě Zahradní v Chomutově. 

V důsledku „vybydlování“ některých vchodů v panelových domech a nárůstu dluhů na službách 
a fondech oprav v těchto lokalitách hrozí předlužení společenstev vlastníků bytových jednotek a vznik 

romských ghet.  

Ke kumulaci nepřizpůsobivých osob na jedno místo dochází na sídlišti ve městě Šluknov (okr. Děčín). 
Z pohledu bezpečnosti se z tohoto místa stal prostor, kde je viditelný velký počet romských osob 

pohybujících se venku (hlavně v letních měsících). Tyto osoby jsou hlučné a jsou zvyklé se scházet 
venku před panelovými domy, kde svojí činností ruší ostatní obyvatele. To vede k tomu, že ostatní 
obyvatelé nejsou v tomto směru tolerantní, a to už ani přes denní dobu, a na místo volají hlídky policie 
či Městské policie. 

Vlivem vnitřní migrace osob z vyloučených lokalit do oblastí, kde nebyly osoby s nízkým sociálním 
statusem dosud registrovány (nebo jen minimálně), dochází k rozšíření kriminogenního chování 
na nová území, čímž roste nebezpečí vzniku nových vyloučených lokalit, případně jejich rozšíření. 
Problém je se sestěhováním nepřizpůsobivých občanů do vybraných lokalit, kde vzhledem k nízkým 
cenám bytů dochází k jejich spekulativním nákupům a následnému pronajímání sociálně slabým 
obyvatelům, kteří na jejich financování používají v největší míře sociální dávky. 
 

3 Pachatelé trestné činnosti 
Počet stíhaných a vyšetřovaných osob se proti roku 2017 snížil na 10 378 (-466; -4,3 %) osob. 

Z celkového počtu těchto osob bylo 4 343 recidivistů (podíl na stíhaných a vyšetřovaných osobách 
41,8 %). Meziročně počet stíhaných a vyšetřovaných recidivistů poklesl (-51; -1,2 %), přesto se jejich 

podíl na stíhaných a vyšetřovaných osobách (+1,3 %) zvýšil. Největší aktivitu recidivistů jsme s 1 793 
stíhanými osobami (-146; -7,5 %) zaznamenali u majetkové kriminality, u které se na stíhaných 
osobách podílí 56,6 % (+1,3 %). Navýšení podílu recidivistů na stíhaných a vyšetřovaných osobách 
je do jisté míry zapříčiněno zvýšením zaměstnanosti a následně zlepšením životní situace obyvatel, 
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důsledkem čehož ubylo prvopachatelů trestné činnosti. Naopak propuštění recidivisté se nedokáží 
začlenit zpět do společnosti, a tak opětovně páchají trestnou činnost. Opakované snižování 
a zvyšování trestné činnosti páchané recidivisty je zapříčiněno také jejich stálým a opakovaným 
propouštěním a následným ukládáním výkonu trestu odnětí svobody. Nejčastější trestné činy 
recidivistů jsou uvedeny v grafu 4. 

Graf 4 Nejčetnější trestné činy recidivistů v Ústeckém kraji v roce 2018 

  

 

Celkem bylo evidováno 660 trestných činů spáchaných cizími státními příslušníky a oproti roku 

2017 tak nápad této trestné činnosti vzrostl (+96; +17 %). Nejčastějšími trestnými činy, kterých se cizí 
státní příslušníci v roce 2018 dopouštěli, jsou ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství (podíl 
12,9 %), maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (8,8 %) a zanedbání povinné výživy (7,7 %). 

Z hlediska vývoje kriminality mládeže se snížil počet vyšetřovaných nezletilých a mladistvých osob 
na 563 (-26; -4,4 %). Kontinuálně poklesl i počet jimi spáchaných skutků na 484 (-7; -1,4 %). 

Meziročně poklesl počet vyšetřovaných nezletilých osob na 212 (-35; -14,2 %) a naopak počet 
mladistvých osob narostl na 351 (+9, +2,6 %). Vývoj trestné činnosti mládeže je uveden v grafu 5. 

Z pohledu územních odborů nejvíce poklesla trestná činnost mládeže v Mostě, kde bylo evidováno 
89 skutků (-32; -26,4 %). Trestná činnost mládeže naopak narostla v Ústí nad Labem, kde bylo 
mládeží spácháno 88 skutků (+27; +44,3 %). Stanovit přesné příčiny kriminality mládeže by vyžádalo 
hlubší kriminologickou studii. Obecně lze usuzovat na nedostatečný proces socializace nezletilých 
a mladistvých, kteří nedokáží dostatečně zřetelně rozlišovat hranici, kdy jejich jednání ještě vykazuje 
prvky „klukoviny“ a kdy se jedná již o jednání kriminální (např. šikana, loupeže, rvačky), přičemž 
sklony k násilnému jednání jsou pak výrazně posilovány v rámci skupiny. 

Pachatelé ve sledovaném období spáchali 1 536 skutků pod vlivem omamných a psychotropních 
látek včetně alkoholu (+157; +11,4 %). Zvýšení zneužívání omamných a psychotropních látek 
se projevilo zejména u trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, kterých napadlo 
674 skutků (+73; +12,1 %). Příčinu vysokého počtu realizovaných trestných činů v dopravě je třeba 
hledat nejen ve zvýšení zneužívání omamných a psychotropních látek a alkoholu, ale také v úsilí, 
které při potírání této obvykle latentní a přitom velmi nebezpečné trestné činnosti policisté vyvinuli.  
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Graf 5 Základní druhy trestné činnosti mládeže (skutky) v Ústeckém kraji v letech 2012 až 2018 

 

4 Oběti trestné činnosti 
V roce 2018 nebyly získány odlišné poznatky k obětem trestné činnosti než v letech minulých. 
Poměrně početná je skupina obětí z řad osob se sníženou schopností obrany. Jedná se zejména 
o děti, seniory a osoby tělesně či duševně postižené. Na takových osobách je páchána zejména 
majetková trestná činnost (krádeže na osobách, kapesní krádeže či podvodná jednání za využití 
legendy). Těmto zvlášť zranitelným obětem je věnována náležitá pozornost jak s ohledem na právní 
úpravu, tak ustálené postupy při prověřování a vyšetřování trestné činnosti. Uvedeným skupinám 
je věnována také preventivní činnost.  

Dle ukazatelů z roku 2018 bylo zjištěno, že mezi typické oběti loupežných přepadení bank, čerpacích 
stanic, barů apod. patří stále ženy ve věku 30 až 40 let, které tvoří nejčastěji obsluhu uvedených 
provozoven. V neposlední řadě jsou mezi častými obětmi i osoby, které se samy uvedly do stavu 
se sníženou schopnosti obrany v důsledku nadměrné konzumace alkoholu. 

Evidovanou sérií poškozených byly případy znásilnění, kdy bylo poškozeno 11 prostitutek v okrese 

Teplice. Další zaznamenanou sérií poškozených byly krádeže vloupáním do bytů seniorek pod 
legendou (sanační práce, opravy parapetů, tekoucí voda), kde bylo evidováno 6 seniorek z okresu 

Teplice, dále z Plzně, Karlových Varů, Chebu a Kolína. 

Statistická data nejsou v posledních letech vykazována, proto nemůžeme problematiku obětí 
důkladněji samostatně analyzovat. 

I nadále věnujeme pozornost obětem domácího násilí. Za rok 2018 bylo v Ústeckém kraji vykázáno 
197 (-7) osob. Nejvíce případů domácího násilí s vykázáním osoby bylo v rámci územního odboru 

Ústí nad Labem (46), naopak nejméně v Litoměřicích (9).  

V rámci nastavené koncepce psychologických služeb u policie jsou služební psychologové využíváni 
pro psychologickou podporu policejních činností v náročných situacích a spolupracují se službou 

kriminální policie a vyšetřování a základními organizačními články např. při výsleších a při 
poskytování psychologické podpory obětem trestných činů. Policejní psychologové koordinují tým 
psychologické pomoci obětem trestných činů a mimořádných událostí, aktivně se podílejí na práci 
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s oběťmi a aktivně se zapojují do setkání neziskových organizací poskytujících následnou pomoc 
těmto osobám. 

5 Pátrání po osobách a věcech 
V roce 2018 bylo vyhlášeno celkem 2 624 pátrání po osobách (z toho 380 pohřešovaných) a odvoláno 
2 605 (z toho 376 pohřešovaných) osob. Pracovníci problematiky pátrání se intenzivně zapojují 
do pátrání po zvlášť zranitelných obětech, jako jsou děti, senioři a osoby nemocné v ohrožení života. 

V roce 2018 bylo vyhlášeno pátrání po 903 dvoustopých motorových vozidlech a odvoláno 
1 462 vozidel. Při pátrání po odcizených věcech bylo zkontrolováno celkem 1 948 věcí, 13 odcizených 
věcí bylo zajištěno a získáno bylo 12 poznatků, které byly dále rozpracovány.  

6 Přestupky 
V roce 2018 bylo službou pořádkové a dopravní policie v rámci krajského ředitelství zpracováno 
celkem 27 407 (+205; +0,8 %) přestupkových spisů (bez blokového řízení) a objasněnost činila 
65,4 % (-0,1 %). Nárůst nápadu sám o sobě objektivně nepředstavuje změnu samotného páchání 
přestupkových jednání, spíše se jedná o důsledek zvýšení intenzity vyhledání přestupkových jednání 
samotnými policisty. Majetkových přestupků bylo řešeno 9 341 (-994; -9,6 %) a pokles v této oblasti 

zřejmě koresponduje i s trendem poklesu nápadu majetkové kriminality. Na úseku veřejného pořádku 
a občanského soužití (včetně blokového řízení) bylo řešeno celkem 22 243 (+6 225; +38,9 %) 

přestupkových spisů s objasněností 92,6 % (-2,4 %). Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi bylo řešeno celkem 2 752 (+559; +25,5 %) přestupků s objasněností 95,8 % (+2,5 %). 
Na úseku toxikománie bylo v hodnoceném období zjištěno celkem 1 830 (+446; +32,2 %) přestupků 
s objasněností 93,9 % (+2,1 %). 

Celkový počet přestupků v blokovém řízení činil 34 955 (+410; +1,2 %) s částkou za uložené blokové 
pokuty (včetně na místě nezaplacených) 10,1 mil. Kč (+79 tis. Kč). 

Odborem cizinecké policie krajského ředitelství bylo v roce 2018 řešeno celkem 1 371 přestupků (-53; 

-3,7 %). Z tohoto počtu bylo 1 320 přestupků řešeno v příkazovém řízení. Celkem bylo na pokutách 
vybráno 700 tis. Kč.  

Dále byly v roce 2018 řešeny přestupky právnických osob (ubytovatelů), kdy celková výše uložených 
pokut činila 200 tis. Kč. 

K problematice přestupků je však třeba zmínit skutečnost, že v důsledku změny legislativy, zejména 
v souvislosti s účinností zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, k 1. červenci 2017, je meziroční komparace 
přestupkových jednání do jisté míry neobjektivní. 

7 Majetková kriminalita 
Majetková kriminalita se s nápadem 7 573 trestných činů snížila o 733 trestných činů (-8,8 %). 

Je evidentní, že přijatá opatření (viz dále) přinášejí pozitivní výsledky. 

Objasněnost majetkové kriminality sice nepatrně klesla na 43,2 % (-2,1 %), stále ale zůstala 
na druhé nejvyšší úrovni za posledních 5 let (viz graf 6). 
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Graf 6 Vývoj majetkové kriminality v Ústeckém kraji v letech 2014 až 2018 

 

Nejvýznamněji ubyla majetková kriminalita v územních odborech Ústí nad Labem (-226; -16,3 %), 

Most (-132, -9,2 %), Teplice (-123, -9,3 %) a Litoměřice (-106; -11,5 %). Nepatrný nárůst počtu skutků 
evidovali pouze v Lounech (+7; 1,2 %). Nejvyšší objasněnosti v rámci krajského ředitelství bylo 
dosaženo územním odborem Ústí nad Labem (55,7 %) a územním odborem Děčín (45,2 %). Nejnižší 
objasněnost na druhou stranu vykazují Louny (34,4 %). Počty majetkových trestných činů a vývoj 
majetkové kriminality v územních odborech jsou uvedeny v grafu 7. 

Graf 7 Majetková kriminalita v územních odborech – 2016 až 2018 
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Z přijatých opatření k zamezení tohoto druhu trestné činnosti lze vybrat: 

· cílené směřování přímého výkonu obchůzkové a hlídkové služby a operativních hlídek 
do vytipovaných lokalit v rámci tzv. situační prevence, 

· koordinování činnosti policie s dalšími orgány provádějícími kontrolu kriminality (např. městská 
či obecní policie), společné bezpečnostní akce a využívání kamerových dohledových systémů 
měst a obcí, 

· poskytnutí podkladových materiálů (analýzy, stanoviska, zprávy) pro oblast rozhodování 
samospráv v oblasti prevence a kontroly kriminality (např. modernizace a rozšíření kamerových 
systémů, upozornění na možný vznik sociálně vyloučených lokalit), 

· podávání návrhů na vazební trestní stíhání recidivistů, u sériové trestné činnosti je to pravidlem, 

· zapojení veřejnosti do zabezpečení vlastního majetku technickými prostředky. 

7.1 Majetková kriminalita podrobněji 

V Ústeckém kraji došlo k poklesu nápadu krádeží prostých (-338; -7,4 %) i krádeží vloupáním (-321; 

-14,1 %). Nejvýznamnější snížení nápadu bylo evidováno zejména u krádeží prostých v jiných 
objektech (-168; -9,3 %), vloupání do ostatních objektů (-133; -9,6 %), krádeží vloupáním do bytů 
a rodinných domů (-102; -20,9 %) a kapesních krádeží (-101; -31,3 %). Jednou z možných příčin 
poklesu trestné činnosti je páchání trestné činnosti českými pachateli v zahraničí (SRN, Rakousko) 
a možný přesun trestné činnosti do kyberprostoru. Naopak statisticky významnější nárůst jsme 
zaznamenali pouze u krádeží motorových vozidel dvoustopých (+28; +9,1 %) a krádeží součástek 
motorových vozidel jednostopých a dvoustopých (+48; +33,1 %). Příčinou tohoto jevu je propuštění 
významných pachatelů z výkonu trestu odnětí svobody u nás i v zahraničí. Nejpočetnější majetkové 
trestné činy jsou uvedeny v grafu 8. 

Na objasňování vyhodnocené sériové majetkové trestné činnosti pracovaly specializované pracovní 
týmy. Jednalo se zejména o pracovní týmy MASKA (vloupání do skladů) a SAVO (trestná činnost 
po linii motorových vozidel). V roce 2018 zrealizoval tým SAVO ve třech rozpracovaných případech 
celkem 7 pachatelů pro 38 odcizených vozidel a 20 pokusů krádeží vozidel s odhadovanou škodou 

přes 8 mil. Kč. Uvedení pachatelé odcizovali především vozidla továrních značek VW, Škoda, Mazda 
a motocykly. Trestnou činnost páchali na území Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje 
a v Německu. 

Graf 8 Nejčastější majetková kriminalita v roce 2018 
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7.2 Majetková kriminalita – trendy 

· Krádeže motorových vozidel jsou páchány vysoce sofistikovaně, organizovanými skupinami 
a dokumentování této trestné činnosti je velmi obtížné. Rozpracování pachatelů trvá mnohdy 
i několik měsíců, než je možné zahájit trestní stíhání. Krádeže vozidel páchají většinou 
recidivisté, ale bohužel soudy je tato trestná činnost považována za méně závažnou a pachatelé 
jsou v mnoha případech stíháni na svobodě, a mohou tak v trestné činnosti pokračovat. 

· Nadále pokračují podvody na seniorech, kdy pachatelé pod různými legendami vylákají 
na seniorech značné částky peněz, mnohdy i jejich celoživotní úspory. Jedná se především 
o legendy vnuk, přeplatek, úklid, kontrola smluv za energii, pracovník sociálních služeb, sanace 
zdiva. V roce 2018 bylo tímto způsobem na seniorech spácháno celkem 35 trestných činů 
a 9 z nich bylo objasněno. Celková škoda přesahuje 2 mil. Kč. 

· Pachatelé při krádežích věcí z motorových vozidel používají rukavice, vozidla důkladně vysávají 
a vystříkávají různými spreji, které znehodnocují možné stopy. 

· 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. 

· Podstatnou část vloupání do bytů v lokalitě sídliště Litvínov - Janov, obec Obrnice, sídliště 
Chanov a město Most tvořila vloupání do bytů již tzv. „vybydlených“. Jedná se obvykle 
o neobývané a mnohdy neobyvatelné bytové jednotky panelových domů nacházejících se 
ve vyloučených lokalitách, které byly devastovány postupnou činností nájemníků a u kterých se 
projevil důsledek rezignace vlastníků na jejich adekvátní údržbu. Předmětem zájmu pachatelů 
pak byly poslední využitelné zbytky zařízení (vodovodní ventily a baterie, radiátory ústředního 
topení, sporáky, kuchyňské linky a podlahové krytiny). V některých případech pak bylo oznámení 
učiněno uživatelem bytu těsně před jeho navracením vlastníkovi a tedy zřejmě zcela účelově. 

· Ubývají případy, kdy pachatelé do bytu vnikali po rozlomení zámkových vložek či za použití 
„planžety“. U vloupání do domů převažují vloupání do rozestavěných či neobydlených objektů.  

· Stále ve větší míře dochází ke krádežím zejména v prodejnách tzv. „za provozu“ a to ponejvíce 
v nákupních centrech (značkové oblečení, elektronika, kosmetika, dražší potraviny, alkohol). 

· Novým trendem jsou krádeže v prodejnách, při nichž jiná osoba zájmové zboží ukrývá do většího 
obalu (k dětské tříkolce, zahradnímu nábytku), který označí, zalepí a posune do poslední řady 
v regálu a z prodejny bez zakoupení zboží odchází. Jiná osoba, poučená o umístění naplněného 
obalu, následující den takto připravený obal zakoupí a spolu s legálně zaplaceným zbožím tak 
získává i zboží uložené do obalu komplicem. V případě zjištění se odkazuje na skutečnost, 
že obal pouze vzala z regálu a nic neodcizila, což lze prokázat i na kamerovém systému, a její 
stíhání je pak velmi problematické. 

· K novým formám majetkové kriminality se stále řadí i tzv. kyberkriminalita, páchaná pomocí 
počítačů, mobilních telefonů, sociálních sítí apod. 

· Na vzestupu jsou krádeže prosté mezi příbuznými a známými (finanční prostředky v hotovosti 

či z platebních karet). 
· Nadále je zaznamenáván razantní pokles krádeží hutního materiálu a barevných kovů. 

8 Hospodářská kriminalita 
V roce 2018 došlo opět k poklesu nápadu hospodářské kriminality na 1 911 skutků (-460; -19,4 %). 

Objasněnost se neznatelně zvýšila (+0,2 %) na hodnotu 66,8 % (viz graf 9). 

K nejvýraznějšímu snížení nápadu došlo v územních odborech Ústí nad Labem (-183; -35,2 %), 

Chomutov (-140; -32,6 %) a Teplice (-76; -19,4 %). Ke zvýšení nápadu došlo pouze v územním 
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odboru Děčín (+41; +12,3 %). Podrobnější informace o nápadu hospodářské kriminality v územních 
odborech jsou uvedeny v grafu 10. 

Graf 9 Vývoj hospodářské kriminality v Ústeckém kraji v letech 2014 až 2018 

 

Graf 10 Hospodářská kriminalita v územních odborech - 2016 až 2018  

 

Z hlediska struktury hospodářské trestné činnosti připadá největší podíl 23,9 % neoprávněnému 
držení platebního prostředku. Druhý největší podíl s hodnotou 14,1 % náleží podvodům proti 
sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištění. Další trestné činy s větším podílem 
na hospodářské trestné činnosti jsou uvedeny v grafu 11. 
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Graf 11 Nejčastější hospodářské trestné činy v roce 2018 

 

 

8.1 Hospodářská kriminalita podrobněji 

V Ústeckém kraji došlo k výraznému poklesu počtu úvěrových podvodů (-180; -43,9 %). Dále došlo 
k poklesu nápadu u padělání a pozměnění peněz (-56; -38,9 %) a neoprávněného opatření, padělání 
a pozměnění platebního prostředku (-53; -10,4 %). Naopak ze statistických ukazatelů je zřejmé, 
že v Ústeckém kraji došlo k nárůstu nápadu u trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému 
systému a nosiči informací, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému 
systému a jiných takových dat a poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací 
a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (+26; +43,3 %). Pokles nápadu hospodářské kriminality 
lze prezentovat jako pozitivní jev, který je způsoben více faktory (prevence, činnost policie, ostražitost 
osob a obchodních společností). Výrazné snížení počtu úvěrových a dotačních podvodů je odrazem 
více faktorů, např. účinnost zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, opatrnost věřitelů, 
preventivní činnost policie a soudů, která je často přenášena ve formě konkrétních případů 
prostřednictvím sdělovacích prostředků. 

V oblasti hospodářské kriminality byla na straně jedné registrována řada oznámených bagatelních 
podvodných jednání s minimální výší způsobené škody, na straně druhé však zřejmě existuje řada 
latentních neoznámených závažných trestných činů. Důvodem neoznámení může být obava 
ze zostuzení či ztráty dobrého jména a důvěryhodnosti obchodní společnosti nebo bankovního domu. 

Mnohdy se poškozený pokouší domoci náhrady odcizených hodnot mimo stávající právní systém 
pomocí různých pololegálních až nezákonných aktivit např. prostřednictvím tzv. vymahačů. Míru 
latence zvyšuje i fakt, že stávající běžné kontrolní finanční mechanismy nejsou schopny dostatečně 
efektivně odhalovat jednotlivá protiprávní jednání, a to zejména na úseku podvodů souvisejících 
s poskytováním sociálních dávek. 

8.2 Trendy při páchání hospodářské kriminality 

· Dovozy z třetích zemí a deklarace cen nižších než pořizovacích s cílem zkrátit clo, nebo vytvoření 
sítě dalších subjektů poskytujících služby předražené nebo fiktivní za účelem krátit daně. 

· Zvýšený počet oznámení souvisejících s jednáním zaměstnanců obchodních společností, kteří 
si po odchodu ze zaměstnaneckého poměru zakládají vlastní společnosti s tím, že využívají 
know-how bývalého zaměstnavatele za účelem zisku. 
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· Vzrůstá počet oznámení finančního úřadu na osoby, které nereagují na výzvy k učinění 
prohlášení o majetku. 

· Do dalších období lze očekávat zastavení poklesu nápadu hospodářské kriminality a stále 
složitější procesní postup při prověřování a vyšetřování, což je však dlouhodobý trend. 

· V oblasti daňové trestné činnosti bude nadále kladen důraz na zlepšení a zefektivnění spolupráce 
s finančními a celními úřady (projekt KOBRA). 

· Přetrvávající daňová trestná činnost a trestná činnost v rámci dotací v různých formách jednání 
v závislosti na vynalézavosti pachatelů (např. v rámci kotlíkových dotací lživé uvádění vlastního 
spolufinancování, u topných olejů fiktivní deklarace o provozování kotelen za účelem získání 
nižší daňové sazby). 

· U trestného činu padělání a pozměnění peněz dochází k poklesu počtu případů i kvality padělků.  
Pokles nápadu je ovlivněn ekonomickou stabilitou, snížením míry nezaměstnanosti a větší 
kontrolou ze strany prodejců, bank a organizací. 

9 Informační kriminalita 
Kybernetická kriminalita je kriminalita, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních 
technologií včetně počítačových sítí. Předmětem útoku je samotná oblast informačních 
a komunikačních technologií nebo je trestná činnost páchána za výrazného využití informačních 
a komunikačních technologií jakožto významného prostředku k jejímu páchání.  

Významnou měrou jsou zde zastoupeny podvody majetkového a hospodářského charakteru, 
při kterých pachatelé prostřednictvím internetu a sociálních sítí např. nabízeli zboží nebo služby bez 

následného dodání či uzavírali úvěry pod cizí identitou. Vyskytuje se zde i násilná kriminalita (vydírání, 
vyhrožování) či kriminalita mravnostní (výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií) a útoky vedené 
přímo na osobní účty či e-mailové schránky uživatelů a zde uložená data. Upozornit lze také 
na případy navazování přátelství a citových vztahů ze strany pachatelů prostřednictvím sociálních 
sítí, kteří vyhledávají a následně zneužívají zpravidla ženy, ze kterých po navázání kontaktu lákají 
pod smyšlenými záminkami finanční hotovost. Počty takto spáchaných trestných činů nejsou vysoké, 
avšak k oznámení dochází zpravidla po delší době, kdy jsou způsobené škody v řádech desetitisíců 

či spíše statisíců. Stopy pachatelů zpravidla vedou do afrických zemí. 

9.1 Informační kriminalita - trendy v roce 2018 

· U mravnostních deliktů, zejména u výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, byl 
zaznamenán mírný nárůst oproti údajům z roku 2017. Tato trestná činnost je páchána zejména 
přes e-mailové schránky a za využití sociálních sítí a sítí peer-to-peer (P2P), kde je stahován 
a zároveň sdílen stahovaný obsah ostatním uživatelům tohoto druhu sítě. 

· V oblasti prověřování podvodných jednání ze strany soukromých (podvodné inzeráty) 
či právnických subjektů (podvodné eshopy) došlo v porovnání s rokem 2017 k mírnému (+ 10 %) 
nárůstu. Byl zaznamenán pokles nápadu v oblasti sjednávání úvěrových podvodů přes internet. 
Formu páchání, zájem pachatelů, typické stopy a typické oběti lze ukázat na následujícím 
případu. Běžný plátce internetové domény s koncovkou „.cz“ přestane tuto doménu platit 
a doména se stane volnou. Pachatel, vlastně již zaběhlou doménu v českém prostředí (byť se 
jedná o doménu například k provádění staveb, stavebnictví) zakoupí a umístí na ni během krátké 
doby fungující e-shop v českém jazyce s prodejem oblečení. Typické pro tento e-shop jsou 

ve většině případů nezabezpečené webové stránky (http) nikoliv zabezpečené stránky (https), 
na kterých komunikace probíhá šifrovaně, kontaktní spojení na provozovatele webu jen 

přes on-line formulář, který se vyplňuje přímo v prostředí daného e-shopu, absence kontaktních 
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údajů na majitele e-shopu (místo podnikání, telefonní či e-mailové spojení, IČO), platba pouze 

platební kartou. Typickým pachatelem je osoba ze zahraničí, kam přímo nedosahuje české 
právo, či je komplikované dopátrat se konkrétního pachatele. Obětmi jsou většinou lidé, kteří jsou 
osloveni velmi nízkou cenou a kteří ztratí obezřetnost a nereflektují na shora popsané indicie 
o možném podvodu. Pachatel získá nejen peníze za fiktivně prodané zboží, ale s ohledem 
na nezabezpečené webové stránky e-shopu dále získá i přístup k údajům platební karty (číslo 
karty, její platnost a CVV/CVC kód), které dále zneužije k platebním transakcím bez vědomí 
majitele karty. 

· V oblasti neoprávněného přístupu do počítačového systému, kde cílem útoku je samotný 
počítač nebo účet opatřený heslem (e-mail, profil), byl v roce 2018 zaznamenán nárůst (+ 20 %). 
V této souvislosti byly zaznamenány nové trendy páchání trestné činnosti, při níž neznámý 
pachatel veřejně zpřístupní soubor ke stažení (např. hru, aplikaci), který je následně stažen. 
Při instalaci poškozený souhlasí s různými oprávněními třetí straně a to zejména s přístupem 
k volání a SMS, čímž se prakticky jeho zařízení stává buď následným nástrojem k páchání 
trestné činnosti (např. zasílání vyděračských SMS požadujících výkupné) nebo je toto zařízení 
infikováno malwarem např. za účelem neoprávněného sběru dat s následným využitím (zjištění 
hesla apod.). V oblasti šíření ransomware (zašifrování obsahu PC) nebyl zaznamenán oproti 
roku 2017 nárůst. 

· Byl zaznamenán nárůst nápadu trestné činnosti po linii extermismu, kdy je tento druh trestné 
činnosti páchán v prostředí informačních a komunikačních technologií a šířen zejména 

v tzv. vláknech při komentářích na různých sociálních sítích apod. 

10  Korupce a kontrolní činnost policie 
V hodnoceném období došlo k navýšení počtu trestných činů v oblasti korupce5), Bylo evidováno 

celkem 30 případů korupčního jednání (+8), z nichž bylo 25 případů úplatkářství (objasněno 24), 

3 případy zneužití pravomoci úřední osoby (2 objasněny) a 2 případy maření úkolu úřední osoby 

z nedbalosti (1 objasněn). Stejně jako v roce 2017 nebyl evidován žádný případ pletich 
v insolvenčním řízení.      

V souladu s Interním protikorupčním programem Policie České republiky 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, ochrany osobních údajů a utajovaných informací, poskytování informací, trestního řízení, 
správního řízení a rozhodovací pravomoci, činností vnější služby, vzdělávání, legislativní činnosti, 
kontroly a personalistiky zjištěno, že protikorupční opatření jsou průběžně přijímána a upevňována 

do činnosti organizačních článků krajského ředitelství. V rámci e-learningu jsou vedoucí 
organizačních článků proškolování v oblasti korupce. 

 

 

                                                
5)  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), úplatkářství - 

přijetí  úplatku (§ 331), úplatkářství - podplacení (§ 332), úplatkářství - nepřímé úplatkářství (§ 333) 
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11  Násilná kriminalita 
V roce 2018 pokračoval trend snižování nápadu násilné trestné činnosti (graf 12) a na území 
Ústeckého kraje jsme zaznamenali celkem 1 367 násilných trestných činů (-73; -5,1 %). Objasněnost 
ve výši 72,9 % zůstala oproti roku 2017 téměř nezměněna (-0,7 %). 

Graf 12 Vývoj násilné kriminality v Ústeckém kraji v letech 2014 až 2018 

 

Množství násilných trestných činů doznalo ve většině územních odborů snížení (graf 13), přičemž 
nejvíce poklesla násilná kriminalita v Ústí nad Labem (-51; -19,8 %), Děčíně (-48; -19,6 %) a Lounech 

(-35; -32,7 %). Nárůst nápadu byl naopak zaznamenán v Teplicích (+60; +27,8 %) a Chomutově (+44; 

+19,2 %). 

Struktura násilných trestných činů zůstala v roce 2018 zachována (viz graf 14). Dominantní postavení 
v roce 2018 mělo úmyslné ublížení na zdraví (podíl 26,1 %) a porušování domovní svobody (podíl 
20,5 %).  Další výrazný podíl zaujímá nebezpečné vyhrožování (podíl 14 %), loupež (podíl 13 %) 

a vydírání (podíl 9,7 %). 

V roce 2018 bylo v Ústeckém kraji stejně jako v roce předcházejícím spácháno 10 vražd 

(včetně pokusů) a všechny byly, stejně jako v roce 2017, objasněny. Loupeží (včetně loupeží 
na finančních institucích) bylo spácháno 178 (-13; -6,8 %) a objasněno z nich bylo 64,6 % (-1,4 %). 

Za zmínku dále stojí fakt, že 58 stíhaných osob v kategorii loupeží bylo mladších 18 let (podíl 33,3 %; 

nárůst podílu proti roku 2017 o 12,7 %). Poměrně četný výskyt pachatelů nízkého věku má příčinu 
ve skutečnosti, že část těchto loupeží byla spáchána jako dílčí útok soustavné šikany mezi mládeží, 
k níž docházelo nejen ve školách. 
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Graf 13 Násilná kriminalita v územních odborech - 2016-2018  

 

Graf 14 Nejčastější násilné trestné činy 2018 

 

12  Mravnostní kriminalita 
Mravnostní kriminalita představuje nepočetnou specifickou skupinu trestných činů, která se svým 
podílem 1,6 % na celkové kriminalitě poněkud ztrácí a jejíž objasněnost je standardně vysoká 
(72,3 %; -2,3 %). Celkem bylo v roce 2018 registrováno 267 skutků (+35; +15,1 %), viz graf 15. 

Je však 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, 
zejména jsou-li oběťmi děti, jde o sériovou trestnou činnost, případně o projevy specifických 
sexuálních deviací. 

Na dětech jsou páchány nejzávažnější delikty pedofilního a sexuálně agresivního charakteru, kdy se 
jedná především o zvlášť závažný zločin znásilnění, pohlavní zneužití, ale i obchodování s lidmi, 

zejména za účelem poskytování sexuálních služeb za úplatu pod pohrůžkou násilí, a zločin sexuální 
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nátlak. Zločiny jsou na dětech páchány většinou členy vlastní rodiny, ve které dítě vyrůstá, anebo 

osobou blízkou rodině, ať už se jedná o přímé příbuzné či rodinné přátele nebo nové partnery matky 
dítěte. 

Fenoménem je trestná činnost mravnostního charakteru páchaná prostřednictvím internetu, zejména 
prostřednictvím sociálních sítí (šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií). 
S ohledem na současnou dřívější vyspělost dětí, dostupnost internetu a s tím spojenou anonymní 
komunikaci s mravně nevhodným sexuálním obsahem na sociálních sítích, sledování nevhodných 
stránek, dopisování si s osobami vystupujícími pod falešnou identitou na tzv. „seznamkách“, lze 
předpokládat nárůst mravnostní trestné činnosti. Děti si v prostředí internetu sdělují veškerá intimní 
data a neuvědomují si, že především sociální sítě nejsou uzavřenými komunikačními zdroji a kanály. 
Zneužití takto zjištěných dat vůči dětem je proto v dnešní době stále častějším jevem.  

Graf 15 Vývoj mravnostní kriminality v Ústeckém kraji v letech 2014 až 2018  

 

Z pohledu územních odborů nejvýznamněji narostla mravnostní kriminalita v Teplicích (+17; +47,2 %) 

a Lounech (+8; +38,1 %). Naopak úbytek nápadu evidovalo pouze Ústí nad Labem (-4; -8,3 %), kde 

zároveň došlo ke zvýšení objasněnosti (+4,9 %). Počet mravnostních trestných činů a vývoj 
mravnostní kriminality v územních odborech je uveden v grafu 16.  
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Graf 16 Mravnostní kriminalita v územních odborech - 2016 až 2018  

 

Struktura mravnostních trestných činů (graf 17) se oproti minulému období zásadně nezměnila, pouze 

se změnily podíly jednotlivých mravnostních deliktů. Největší podíl zaujímá trestný čin znásilnění 
(podíl 31,8 %), u kterého došlo k meziročnímu navýšení nápadu o 54,5 % (+30). Na druhém místě je 

pohlavní zneužití ostatní (24 %), jehož nápad oproti roku 2017 poklesl o 17,9 % (-14), a třetí největší 
podíl (18 %) připadá na ostatní pohlavní úchylky, které jsou trestněprávně kvalifikovány jako přečin 

výtržnictví, a u nichž byl zaznamenán meziroční nárůst nápadu o 33,3 % (+12). Významnější 
zastoupení zde mělo ještě šíření pornografie (podíl 4,5 %), u kterého došlo k nárůstu o 71,4 % (+5). 

Graf 17 Struktura mravnostní kriminality 
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13 Drogová kriminalita 
Drogová kriminalita se jako celek skládá z několika typických trestných činů. Jedná se o nedovolenou 
výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, přechovávání omamné a psychotropní 
látky a jedu, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, výrobu 
a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu a šíření toxikomanie. 
Nápad drogové kriminality v roce 2018 narostl (+28; +5,7 %) a současně se nepatrně zvýšila 

objasněnost (+0,4 %), viz graf 18. 

Drogovou problematikou se stabilně zabývá TOXI tým, který je aktuálně tvořen 59 policisty. V roce 

2018 bylo v krajském ředitelství provedeno celkem 458 realizací, při kterých bylo odhaleno 
514 pachatelů, bylo zajištěno 34 varen, 7,2 kg pervitinu, 3,6 kg léčiv s pseudoefedrinem, 1 kg kokainu, 

109 ks extáze, 13 pěstíren, 6 224 kusů cannabis (rostliny) a 42,4 kg cannabis. 

Graf 18 Vývoj drogové trestné činnosti v Ústeckém kraji v letech 2014 až 2018  

 

Situaci v oblasti drogové kriminality z pohledu územních odborů zobrazuje graf 19. Nejvýznamnější 
nárůst nápadu byl evidován v Ústí nad Labem (+17; +23,3 %), Teplicích (+16; +114,3 %) a Lounech 

(+10; +50 %). Nejvíce naopak poklesl nápad v Mostě (-20; -24,7 %) a Litoměřicích (-9; -16,4 %). 
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Graf 19 Drogová kriminalita v územních odborech - 2016 až 2018 

 

Trestná činnost v oblasti zneužívání omamných a psychotropních látek v roce 2018 vykazovala 

charakteristické znaky, např.: 
· Pokračuje trend prodeje omamných a psychotropních látek v příhraničí. 
· Významné místo mezi pachateli nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami a s jedy zaujímá vietnamská komunita, která přechází od pěstování 
cannabis k výrobě pervitinu, a to zejména pro německý trh. Výroba pervitinu je z pohledu logistiky 

jednodušší, není potřeba budovat velké pěstírny a je výnosnější. 
· V současné době je trendem hledání nových cest drog přes hranici a významné místo začíná 

zaujímat využívání přepravních společností. 
· Novým trendem v oblasti syntetických drog je užívání látek, které nejsou zatím na seznamu 

zakázaných látek. 

· Výroba pervitinu probíhá převážně v sociálně vyloučených lokalitách a není náročná na chemické 
vybavení. Léky potřebné k jeho výrobě jsou nakupovány v tuzemsku či dováženy z Polska nebo 

Německa. Červený fosfor je nakupován pomocí osob, které vlastní potřebné živnostenské 
oprávnění. 

· Nově byly zaznamenány pokusy o větší ředění a distribuci látek dimethylsulfon, denetylamin 

a diracetam, které jsou vzhledově zaměnitelné s pervitinem. 

· Je zaznamenán zvýšený podíl romského etnika na distribuci a zvýšená konspirace výrobců 
a distributorů (distribuční místa jsou trvale hlídána, přítomny třetí osoby, které na sebe berou 
veškerou vinu, zapojení nezletilých a mladistvých osob do distribuce). 

· Vyšší podíl toxikomanů na majetkové trestné činnosti; nejvýrazněji na krádežích vloupáním 
do motorových vozidel, sklepů, balkonů a krádežích prostých v obchodních centrech 
(tzv. obstarávací kriminalita).  

· Drogově závislí páchají pouliční loupeže, zejména v městských centrech. 
· Osoby užívající „tvrdé drogy“ získávají prostředky na nákup pouličním prodejem marihuany. 

· Je zaznamenán nárůst zneužívání narkotik, zvláště marihuany, mládeží. 

1
0

0

6
0

5
0

3
5

7
7

9
7

8
3

7
4

7
2

5
5

2
0

8
1

1
1

2

7
3

8
0

8
0

4
6

3
0

6
1

1
2

8

9
0

8
1

4
6

4
1

3
2

7
1

8
7

7
4

5
7

6
1

4
4

1
7

6
9

1
0

7

5
7

6
2

7
2

3
5

2
2

5
3

1
2

1

7
3

Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí n. L.

nápad objasněno



 

 

Policie České republiky | Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2018      26/31 

 

14  Bezpečnost silničního provozu 
V Ústeckém kraji došlo v porovnání s rokem 2017 k nárůstu počtu dopravních nehod o 1,7 % 

(+182) a celkem bylo evidováno 10 820 nehod. Statisticky zajímavý je nárůst počtu nehod  
· motocyklistů (včetně malých motocyklů a skútrů); evidováno 152 (+23; +17,2 %), 

· cyklistů; evidováno 112 (+23; +25,8 %), 
· způsobených chodcem; evidováno 95 (+15; +18,8 %). 

Příčiny nárůstu můžeme shledávat v nedobrých zkušenostech řidičů při následném vyřizování 
pojistných událostí bez přítomnosti policie na místě, zvyšujícím se počtu služebních vozidel, 
kdy zaměstnavatel požaduje nehody šetřit policií, stálém nárůstu dopravy zejména v centrálních 
částech měst, narůstajícím počtu cyklistů a motorkářů, kteří jsou ostatními řidiči vozidel často 
přehlíženi (rovněž tak chodci v tmavém oblečení bez reflexních prvků, nejen mimo obec), v neustále 
se rozrůstajícím vozovém parku a v narůstající agresivitě a bezohlednosti řidičů. 

Přesto došlo ke zlepšení bilance následků dopravních nehod. Konkrétně bylo 37 osob usmrceno 
(-10; -21,3 %), 186 osob zraněno těžce (-12; -6,1 %) a 1 925 osob zraněno lehce (+92; +5 %). Hmotné 
škody způsobené při dopravních nehodách dosáhly výše 524,9 mil. Kč (+393,3 tis. Kč; +0,1 %). 

Z hlediska následků dopravních nehod jsou nejvíce zatíženým územním odborem krajského 
ředitelství Louny (celkem 11 usmrcených osob). Zásadním systémovým řešením lounské (potažmo 
i chomutovské) problematiky dopravní nehodovosti bude zřízení dálničního oddělení na dálnici D7, 
které uvolní síly dopravní policie takto zatížených a personálně nenaplněných územních odborů. 
Návrh na zřízení dálničního oddělení na dálnici D7 k 1. 6. 2019 byl předložen na Policejní prezidium 
České republiky. Na tomto oddělení je navrhováno navýšení počtu policistů na cílový stav 43. 

Z hlediska příčin dopravních nehod jsme evidovali nárůst počtu nehod způsobených nesprávným 
způsobem jízdy na 6 098 (+246; +4,2 %) a dopravních nehod způsobených osobou pod vlivem 
alkoholu na 358 (+59; +19,7 %). 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. 

V oblasti prevence bylo provedeno celkem 13 celostátních, 26 krajských a 103 okresních dopravně-

bezpečnostních akcí zaměřených mimo jiné na ohrožené účastníky silničního provozu (chodce 
a cyklisty). Bylo zjištěno 16 198 přestupků spočívajících v porušení stanovené rychlosti jízdy, 
354 zjištění požití alkoholu řidičem a 159 případů užití jiné návykové látky řidičem. Výkon služby 
dopravní policie byl plánován do míst s hustou intenzitou provozu s cílem zviditelnění policie v rámci 
obecné prevence a dále do míst a časů dopravních nehod se zaměřením na hlavní příčiny nehod. 
Probíhaly standardizované společné kontroly nákladní dopravy se subjekty jiných resortů. 
V současnosti jsou užívány z projektů Evropské unie zakoupené technické prostředky, které jsou 
stále jednou z nejlepších technik tohoto druhu v České republice, a jejich nasazením v teritoriu podél 
státní hranice je vytvořen potenciál pro jejich nejefektivnější využití. Byl vytvořen specializovaný tým, 
který téměř výlučně provádí s vybranou technikou kontroly komerční přepravy a jehož vlivem došlo 
během roku k nárůstu výslednosti. Celkem bylo zkontrolováno 5 160 vozidel komerční přepravy, 
provedeno 6 388 technických kontrol a zkontrolováno 114 vozidel v režimu ADR. 

Nehodovost pozitivně ovlivnilo zprovoznění úseku dálnice D8 (Lovosice - Řehlovice). Na objezdových 
ramenech došlo k významnému poklesu intenzity dopravy a také k poklesu počtu dopravních nehod 

a v celém úseku dálnice po jejím plném zprovoznění došlo pouze k jedné nehodě s následky 
na životě. 
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15 Oblast veřejného pořádku 
Za rok 2018 bylo uniformovanou policií krajského ředitelství zrealizováno celkem 704 (-112) akcí 
a opatření. Z celkového počtu bylo vyhodnoceno: 

· 8 akcí s vysokou rizikovostí (např. akce KLIMAKEMP 2018 s mezinárodní účastí, při které došlo 
k hromadnému narušení veřejného pořádku tím, že ekologičtí aktivisté neoprávněně pronikli 
do těžebních prostor dolu Bílina a nerespektovali výzvy policistů, a při které bylo 282 osob 
omezeno na osobní svobodě), 

· 23 akcí se střední rizikovostí (např. zajištění sněmovních a parlamentních voleb do Senátu České 
republiky, zajištění návštěvy prezidenta České republiky v Ústeckém kraji, demonstrace 
pravicových a levicových stran),  

· 673 akcí s nízkým či místním indexem rizikovosti (např. akce se zaměřením na podávání 
alkoholu mládeži, dopravní akce, dohled v horských střediscích či akce sportovní, kulturní, 
hudební a společenské). 

Významně se na zajištění veřejného pořádku podílejí také policisté speciální pořádkové jednotky 

a krajské pořádkové jednotky krajského ředitelství, kteří jsou nasazování zejména při bezpečnostních 
opatřeních, v případech mimořádných událostí či živelních pohrom, společenských, sportovních 
a kulturních akcích, zajištění doprovodů vlaků, při pátrání po osobách a věcech a k posílení výkonu 
služby v územních odborech krajského ředitelství. V roce 2018 byla krajská pořádková jednotka 
nasazena 13krát na opatření (fotbalové zápasy, KLIMAKEMP, technoparty). Speciální pořádková 
jednotka byla nasazena celkem v 979 případech (+109 oproti roku 2017), z toho např. v 70 případech 
na rizikových sportovních utkáních, 24 případech na extremistických demonstracích či koncertech, 
13 případech na technoparty, 132 případech na pátracích akcích. 

V roce 2018 proběhlo bezpečnostní opatření Bezpečná lokalita. Jednalo se o intenzivní zapojení 
výkonných policistů, specialistů zabývajících se problematikou etnických menšin a sociálně 
vyloučených lokalit v jiných částech České republiky, do přímého výkonu právě v takových lokalitách 
nacházejících se v Ústeckém kraji. Účelem bylo zejména vzájemné předávání praktických poznatků 
a sdílení dobré praxe v rámci výkonu služby v těchto exponovaných územích. Do dohledu nad 

dodržováním veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách na Mostecku byli nasazováni také 
policisté z oddělení služební kynologie krajského ředitelství se služebními psy.  

V sociálně vyloučené lokalitě v ulici Kovářská ve městě Varnsdorf (okr. Děčín) je sestěhováno značné 
množství sociálně nepřizpůsobivých osob, které mají nárok na různé dávky státní sociální podpory, 
což zneužívají majitelé bytů, kteří je do této lokality sestěhovávají z blízkého i vzdálenějšího okolí 
za účelem zisku z pronájmů bytů. Velkým problémem se v této lokalitě a jejím okolí jeví mladá 
generace. Je nutné zaměřit se na pozitivní volnočasové vyžití dětí (sport, kultura apod.), jinak 

se budou věnovat negativnímu jednání jako je vandalismus, užívání drog, násilí, krádeže, prostituce 
apod. Opakuje se problém s konzumací alkoholu v okolí panelových domů, nepořádek, hluk, apod. 
Policejní akce Bezpečná lokalita splnila svůj účel, byla vyhodnocena pozitivně. 

Osvědčilo se zřízení tzv. prvosledových hlídek, což přineslo možnost rychlejšího a kvalifikovanějšího 
zákroku u násilných nebo jiných případů vyžadujících rychlý zákrok. 

Dalším řešením v oblasti kontroly veřejného pořádku je navrhováno navýšení počtu policistů 
na oddělení hlídkové služby v Lounech (na 31 policistů) a v Litoměřicích (na 40 policistů). 

Antikonfliktní tým byl v roce 2018 nasazen do 21 policejních akcí a opatření převážně s vysokým 
bezpečnostním rizikem, kdy se jednalo o riziková sportovní utkání, akce ekologických aktivistů, akce 
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extrémistických skupin, demonstrace a shromáždění. Dále tým posiloval i jiná krajská ředitelství 
policie při rizikových akcích. 

15.1 Odbor cizinecké policie  

V roce 2018 bylo na území Ústeckého kraje odhaleno při nelegální migraci celkem 332 osob. 

Jde o třetí nejvyšší počet záchytů nelegální migrace v rámci krajských ředitelství policie na území 
České republiky. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k poklesu odhalené 
nelegální migrace o 6 %. Nelegální migraci tvoří: 

· tranzitní nelegální migrace (65 osob), kterou představují osoby projíždějící přes Českou 
republiku, záchyty na hlavních migračních trasách (tzv. uprchlíci), 

· nelegální pobyt na území (267 osob), kdy se jedná o osoby na území České republiky pobývající 
nelegálně, např. s propadlým vízem, bez povolení k pobytu; nejvíce osob s nelegálním pobytem 
na území Ústeckého kraje zaujímají osoby se státní příslušností Vietnamu (47), Saudské Arábie 
(31), Ukrajiny (31), Moldavska (17), Kuvajtu (13) a Sýrie (12). 

V Ústeckém kraji se nadále migrační situace uklidňuje a migrační tlak v porovnání s předchozími roky 
stále klesá. Nadále trvají intenzivní policejní opatření států na hranicích podél balkánské trasy 
a rovněž opatření České republiky i Německa, což mělo vliv na pokles tranzitní nelegální migrace. 
Regionální a mezinárodní spolupráce pohraničních orgánů si zasluhuje v této souvislosti zvláštní 
pozornost. 

V současné situaci lze nelegální migraci částečně eliminovat zejména zintenzívněním výkonu služby 
na hlavních přístupových komunikacích a železnicích ke státní hranici a na vytipovaných místech, 
kde by mohlo docházet k neoprávněnému vstupu na území České republiky, i obecně zintenzívněním 
pobytových kontrol ve vnitrozemí. Velkým pomocníkem by bylo i materiální zabezpečení v podobě 
detektorů lidí v uzavřených prostorách (kamiony, dodávky apod.), např. HeartBeat, či zapůjčení 
mobilního rentgenu. 

Za další problematickou oblast považuje odbor cizinecké policie krajského ředitelství aplikaci 
AIRBNB. Informace o fungování systému jsou známé z médií. V rámci činnosti zmíněného odboru 
se s tímto typem ubytování policisté nesetkávají, přičemž je zcela evidentní, že na území Ústeckého 
kraje musí fungovat. Ubytovatelé, kteří se na takovém ubytování podílí, tak nedodržují ohlašovací 
povinnosti cizinců na teritoriu. Taková situace může být zejména v budoucnu významným 
bezpečnostním rizikem jak pro Českou republiku, tak i pro ostatní státy Schengenského prostoru. 

Ve sledovaném období bylo po linii cizinecké policie zahájeno prověřování celkem 67 trestných činů 
(-10; -13 %). Nejčastěji řešenými přečiny bylo padělání a pozměnění veřejné listiny (31) a maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (24), u kterého došlo k výraznému meziročnímu nárůstu 
o 11 případů (+84,6 %). Poklesl naopak počet napomáhání k neoprávněnému pobytu na území 
republiky (evidováno 6 případů) a podvodů (evidován 1 případ). 

V hodnoceném období bylo provedeno celkem 21 520 pobytových kontrol. Zkontrolováno bylo 
983 ubytovacích zařízení (objektů), 2 566 objektů určených k výdělečné činnosti (herny, bary, tržnice 
a jiné) a 4 888 ostatních zájmových objektů s možností výskytu nelegálního pobytu cizinců na území 
České republiky. Současně bylo zkontrolováno 96 393 cizinců při pobytových kontrolách. Ověřeno 
bylo 961 pozvání, přihlášeno 1 947 cizinců k pobytu a zaevidováno 4 669 ubytovacích lístků. 
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16 Oblast organizační, personální práce a vzdělávání 
a ostatní činnosti policie 

K 1. lednu 2018 bylo v krajském ředitelství celkem plánováno 3 456 služebních míst, z nichž bylo 
k témuž datu obsazeno 3 240, což odpovídá naplněnosti personálních stavů ve výši 93,75 %. V roce 

2018 bylo do služebního poměru přijato 86 policistů a služební poměr byl skončen u 108 policistů. 
Celkový aktuální podstav k 1. 1. 2019 tak činí -216 policistů. 

Nadále přetrvává nedostatečný personální stav policistů v přímém výkonu služby, zejména 
u organizačních článků vnější služby u územního odboru Teplice (naplněnost 92,8 %) a Louny 
(naplněnost 91,9 %), což obnáší komplikace při zajišťování výkonu služby se zaměřením 
na problematické sociálně vyloučené lokality. V oblastech sociálně vyloučených lokalit narůstají 
problémy zejména v oblasti veřejného pořádku, které vyžadují posílení běžného výkonu služby 
policisty ze speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství. Zároveň narůstají požadavky zástupců 
samospráv, státních orgánů a agentury pro sociálně vyloučené lokality. Nasazení většího počtu 
policistů v sociálně vyloučených lokalitách nelze řešit výlučně policisty z příslušného obvodního 
oddělení policie bez částečného omezení jejich základních úkolů, proto byl ředitelem krajského 
ředitelství vznesen požadavek na vedení Policejního prezidia České republiky ohledně systémového 
řešení této rizikové situace v rámci koncepce rozvoje Policie České republiky, a to posílením 
organizačních článků vnější služby (zejména speciální pořádkové jednotky, oddělení hlídkové služby) 
a organizačních článků služby kriminální policie a vyšetřování. 

V oblasti krizového řízení, Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a ochrany 

obyvatelstva, bylo v roce 2018 oddělením krizového řízení krajského ředitelství realizováno 
10 součinnostních taktických cvičení složek IZS, např. cvičení: 
· ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště zaměřené na ochranu strategicky významného 

objektu – elektrické rozvodny Kadaň, 

· Rallye Ostrov 2018, jehož ústředním tématem byl teroristický útok ve vlaku,  

· požár a evakuace zaměstnanců z provozu chemického závodu v Ústí nad Labem, 

· dopravní nehoda autobusu s dětmi a nákladního automobilu s následným požárem na novém 
úseku dálnice D7 (Postoloprty – Bitozeves), 

· Rock Fest 2018, jehož ústředním tématem byl požár na rockovém koncertu v Chomutově, 
· AMOK s tématikou aktivního střelce realizované v Ústí nad Labem. 

V roce 2018 bylo dále realizováno cvičení s Vojenskou policií ve vojenském objektu v Travčicích.  

17 Prevence 
V roce 2018 bylo realizováno v rámci prevence v dopravě, ve spolupráci se službou dopravní policie, 

několik dopravně preventivních akcí na území Ústeckého kraje, např.: 
· Zebra se za tebe nerozhlédne – dopravně preventivní akce zaměřená na chodce, 

· Řídím, piju nealko pivo – osvětová kampaň zaměřená na problematiku užívání alkoholu, 

· Sluníčko nebo mráček – akce zamřená na zvýšení bezpečnosti zejména dětí na silnicích, 

· Nepozornost zabíjí – projekt zaměřený na rizika spojená s nevěnováním se řízení, 

· Speed Marathon – akce zaměřená na rychle jedoucí řidiče v rizikových místech. 

V rámci prevence nebyli opomenuti ani senioři a hlavními tématy programů pro seniory byla osobní 
bezpečnost, domácí násilí, chování podomních prodejců, nebezpečí kapesních krádeží a bezpečné 
chování v silničním provozu. 
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Dále byla v roce 2018 věnována pozornost regionálním projektům, např.: 
· Mladý záchranář - prezentace IZS pro žáky základních škol, 
· Dopraváček – bezpečnost silničního provozu pro mateřské školy, 

· Say no! – akce pro základní a střední školy zaměřená na zneužívání dětí v on-line prostředí, 
· Bezpečí nás všech – kampaň zaměřená na vloupání do bytů, pohyb cizích osob po domě, 

· Bezpečná chata – kontroly chat v zimním období a ponechání informačního letáku 
o zabezpečení, 

· Dojeď bezpečně – seminář pro budoucí řidiče se zaměřením na zneužívání návykových látek. 

V roce 2018 se uskutečnil již 10. ročník Dne záchranářů Ústeckého kraje. Součástí programu bylo 
předávání finančních šeků složkám IZS, kdy Krajský úřad Ústeckého kraje daroval krajskému 
ředitelství šek v hodnotě 4 mil. Kč. Realizovány byly projekty finančně podpořené Evropskou unií 
a zaměřené na zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí pomocí koordinované práce 
s veřejností, např. konference Drogová scéna v příhraničí, konference Fenomén doby – 

kyberkriminalita či projekt Safety road - prevence pro mladé řidiče. 

18 Ostatní 
Vzájemná spolupráce s Krajským úřadem Ústeckého kraje a místní samosprávou, komunikace 

s jednotlivými institucemi a orgány měst a obcí byla v hodnoceném období na velmi dobré úrovni. 
Dále jednotlivé organizační články krajského ředitelství úzce spolupracují se starosty, přestupkovými 
komisemi a obecní policií. Na místní úrovni fungují pracovní skupiny prevence kriminality měst a obcí, 
které navrhují konkrétní projekty zaměřené na řešení aktuálních problémů souvisejících s pácháním 
trestné činnosti. Z realizovaných jednání čerpají jednotlivé organizační články krajského ředitelství 
řadu konkrétních poznatků k vývoji nezaměstnanosti, situaci v jednotlivých vyloučených lokalitách 
a lokální migraci občanů, situaci v oblasti bytového fondu, ubytovávání zahraničních zaměstnanců 
a k problematice dopravní infrastruktury, které pak využívají při organizaci výkonu služby. Součinnost 
s mimorezortními orgány je nejvíce uplatňována se státními zástupci. Velmi dobrá je spolupráce 
s celními orgány, finančními úřady, katastrálními úřady, živnostenskými úřady a Probační a mediační 
službou. Tradičně je velmi dobrá spolupráce s Hasičským záchranným sborem, včetně společných 
cvičení v rámci IZS. 

19 Závěr 
Za rok 2018 lze bezpečnostní situaci hodnotit jako dobrou a stabilizovanou. Pozitivem je nejen 
snížení nápadu celkové kriminality a zvýšení objasněnosti trestné činnosti, ale také skutečnost, 
že po celý rok nedošlo k žádnému vážnějšímu narušení veřejného pořádku. Svou roli zde zcela jistě 
sehrává lepší ekonomická situace a více pracovních příležitostí. Samozřejmě svůj 
neoddiskutovatelný vliv má i kvalitní práce policie. Část kriminální činnosti, jako je například distribuce 
omamných látek či počítačová kriminalita, se zřejmě přesunula do latentní formy.  

S ohledem na rozložení přestupků a pokles kriminality (zejména majetkové), lze usuzovat, 
že se snižující se mírou nezaměstnanosti se zvyšuje kupní síla obyvatelstva, čímž klesá potřeba 
obstarávat si prostředky na obživu majetkovou trestnou činností, ale naopak narůstá např. počet 
případů ohrožení pod vlivem návykové látky a počet přestupků na úseku veřejného pořádku 
a občanského soužití, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a úseku toxikománie. 

Tradičně nejvýznamnější kriminogenní faktory jsou dlouhodobá nezaměstnanost, nízká míra 
vzdělanosti, užívání návykových látek, velké množství vyloučených lokalit a osob v nich žijících, 
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dlouhodobě nepříznivá sociálně ekonomická struktura a ekonomická situace obyvatelstva. Potenciál 
ovlivňovat v nadcházejícím období bezpečnostní situaci mají rozrůstající se průmyslové zóny 
a související zaměstnávání pracovníků, mnohdy cizinců.  

Počet stíhaných a vyšetřovaných osob se proti roku 2017 snížil, přičemž zároveň poklesl počet 
recidivistů a nezletilých osob. Zvýšil se naopak počet osob u cizinců a mladistvých osob. 

Hospodářská kriminalita zaznamenala v roce 2018 opět pokles nápadu a její objasněnost se zvýšila. 
Pokles nápadu doprovázený mírným snížením objasněnosti jsme evidovali u kriminality majetkové 
a násilné. Mravnostních skutků stejně jako v předcházejících obdobích přibylo a i přes nárůst počtu 
objasněných skutků zde došlo k nepatrnému snížení objasněnosti. Drogová trestná činnost doznala 
navýšení nápadu za současného zvýšení objasněnosti. 

Došlo k nárůstu počtu dopravních nehod, ale zároveň ke zlepšení bilance jejich následků, u nichž 
lze konstatovat, že bylo při dopravních nehodách usmrceno či těžce zraněno méně osob než v roce 

2017. Registrován byl nárůst počtu nehod způsobených osobou pod vlivem alkoholu. 

Veškeré akce a opatření realizované uniformovanou policií za rok 2018 se podařilo zajistit 
bez závažného narušení veřejného pořádku. Oproti roku 2017 poklesl počet migrantů. 

Pro rok 2019 a zřejmě i roky následující se před krajské ředitelství staví úkol intenzivně vyhledávat 
nové adepty pro práci v policejním sboru, vybrat ty, kteří splňují stanovené podmínky, a začlenit 
je do výkonu služby. 

Protože do budoucna nelze reálně předpokládat zásadní zlepšení situace na úseku hlavních 
kriminogenních faktorů v Ústeckém kraji, musí být policie připravena jak na další boj s kriminalitou, 

tak na reálnou hrozbu eskalace sociálního napětí, které by mohlo vyústit ve vznik případných 
sociálních nepokojů. Jako opatření k zajištění trvalosti současného stavu, případně ještě zlepšení 
bezpečnostní situace, lze například uvést současné budování oddělení hlídkové služby v územních 
odborech Litoměřice a Louny krajského ředitelství, dálničního oddělení Postoloprty a plánované 
personální posílení speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství. 


