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1 Úvodní přehled o zjištěné kriminalitě za rok 2019 
V roce 2019 došlo v Ústeckém kraji k nárůstu zjištěné kriminality1). Celkový počet skutků se zvýšil 

o 539 (+3,3 %). Dlouhodobý vývoj nápadu a objasněnosti celkové kriminality na území Ústeckého 

kraje je uveden v grafu 1. Zřejmé je zastavení se dlouhodobého poklesu nápadu trestné činnosti 

při udržení nárůstu objasněnosti. 

Graf 1 Vývoj celkové trestné činnosti v Ústeckém kraji v letech 2015 až 2019 

 

K uvedenému zvýšení nápadu přispěl nejvíce významný nárůst zbývající kriminality2) (+694; +25,9 %) 

způsobený zejména navýšením počtu u zanedbání povinné výživy (+512; +43,5 %) a ohrožení pod 

vlivem návykové látky a opilství (+130; +19,3 %), a násilné kriminality (+100; +7,3 %). Nárůst nápadu, 

byť ne tak markantní, zaznamenala také kriminalita ostatní3) (+72; +2,6 %), mravnostní (+19; +7,1 %) 

a hospodářská (+8; +0,4 %). Snížení nápadu jsme evidovali pouze u majetkové kriminality 

(-356; -4,7 %). Za hlavní příčiny nárůstu lze považovat jednak změnu statistického vykazování 

u trestného činu zanedbání povinné výživy, zvýšené úsilí policistů při odhalování některých, jinak 

spíše latentních, druhů trestné činnosti, jako je ohrožení pod vlivem návykové látky, i samotný výrazný 

nárůst některých druhů kriminality, jak je tomu např. u krádeží vloupáním do víkendových chat, 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění 

platebního prostředku či loupeží (podrobnější rozbor v jednotlivých kapitolách této zprávy). 

Objasněnost celkové kriminality (viz graf 1) se v roce 2019 opět zvýšila a dosáhla hodnoty 64 % 

(+0,8 %). Stíháno a vyšetřováno bylo v roce 2019 celkem 10 574 osob, což je o 196 (+1,9 %) osob 

více oproti roku 2018. 

                                                
1)  Zjištěná kriminalita – dále bude kromě slov „zjištěná“ užíváno slovo „nápad“ ve stejném významu.  
2)  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, podněcování 
k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod či podpora a propagace hnutí 
směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. 

3)  Do kategorie ostatní kriminality je řazeno např. maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, drogová 
kriminalita, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy dítěte, požáry či podílnictví.  
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Z celkově evidované způsobené škody byla největší škoda způsobená kriminalitou hospodářskou, 

kde jsme největší škody evidovali u trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

(podíl 14 % na celkových škodách) a podvodů (podíl 9,1 % na celkových škodách).  

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 pokles zajištěných 

finančních prostředků je způsoben enormním zajištěním majetkových hodnot v jednom případě 

daňové trestné činnosti v roce 2018, kdy byly zajištěny finanční prostředky na účtech a v hotovosti, 

nemovitosti, luxusní motorová vozidla, pohledávky a textilní zboží v celkové hodnotě 1 129 mil. Kč. 

Bez tohoto případu došlo v roce 2019 v porovnání s rokem 2018 k poklesu o 6 mil. Kč (-5,6 %). 

Porovnání výše zajištěného majetku v letech 2017 až 2019 je uvedeno v tabulce 2. 

Tabulka 1 Základní ukazatele trestné činnosti v Ústeckém kraji v roce 2019 

kriminalita celkem 17 099 (+539) objasněnost v % 64 % (+0,8 %) 

kriminalita na 1 tis. obyvatel 20,8 (+0,6) způsobené škody 951,5 mil. Kč (-1 088 mil.) 

objasněno skutků 10946 (+480) zajištěné škody 102 mil. Kč (-1 135 mil.) 

stíháno osob 10574 (+196) ZPŘ počet skutků 4 507 (+338) 

 

Tabulka 2 Porovnání výše zajištěného majetku v letech 2017 až 2019 

 2017 2018 2019 

způsobené škody 1 681 mil. Kč 2 039 mil. Kč 951,5 mil. Kč 

zajištěné škody 109,5 mil. Kč 1 237 mil. Kč 102 mil. Kč 

Struktura trestné činnosti (viz graf 2) v roce 2019 doznala změn, kdy poklesl podíl majetkové trestné 

činnosti (-3,5 %), vlivem nárůstu podílu (+3,5 %) nově zaujala druhý největší podíl zbývající 

kriminalita, poté následovala ostatní kriminalita, jejíž podíl, stejně jako podíly dalších základních druhů 

kriminality, zůstal oproti roku 2018 v podstatě nezměněn. 

Graf 2 Struktura kriminality v Ústeckém kraji v roce 2019 

 

Podíl zkráceného přípravného řízení na objasněné kriminalitě (41,2 %) se oproti roku 2018 zvýšil 

(+1,4 %). Největší podíl takto řešených trestných činů tvoří maření výkonu úředního rozhodnutí 
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a vykázání (21,8 %), krádeže prosté v jiných objektech (21,7 %) a ohrožení pod vlivem návykové 

látky a opilství (16,8 %). 

Krajské ředitelství má územní působnost rozdělenu mezi sedm územních odborů kopírujících území 

okresů4). Největší podíl nápadu trestné činnosti krajského ředitelství náležel územnímu odboru Most 

(17,5 %) a územnímu odboru Chomutov (17,3 %), viz tabulka 3. Počet trestných činů a vývoj celkové 

kriminality v územních odborech krajského ředitelství je uveden v grafu 3, kde je evidentní významné 

zvýšení nápadu kriminality u územních odborů Most (+435; +17 %), Chomutov (+245; 9 %) 

a Ústí nad Labem (+182; +6,9 %). 

Tabulka 3 Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

nejvyšší počet 
skutků 

Most 2994 (+435) nejnižší počet 
skutků/1 tis. 
obyv. 

Litoměřice 14,7 (-0,2) 

Chomutov  2960 (+245) Louny 15,2 (+0,3) 

nejvyšší počet 
skutků/1 tis. obyv. 

Most  26,7 (+4) nejvyšší % 
nárůst skutků 

Most +17 % 

Chomutov 23,7 (+1,9) Chomutov +9 %  

nejnižší počet 
skutků 

Louny  1314 (+23) nejvyšší pokles 
skutků 

Děčín -9,6 % 

Litoměřice  1754 (-23) Litoměřice a Teplice -1,3 % 

 
Graf 3 Celková kriminalita v územních odborech v letech 2015 až 2019 

                                                
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 minulých obdobích a Policie České republiky 

(dále jen „policie“) v tomto směru nemůže stav velkou měrou ovlivnit. Ve sledovaném období 

se nadále projevovaly dlouhodobě přetrvávající, souběžně působící a vzájemně se podmiňující 

či ovlivňující kriminogenní faktory, mezi něž patří zejména nezaměstnanost, dlouhodobě nepříznivá 

sociálně ekonomická struktura obyvatelstva, hustota a struktura osídlení, společná hranice 

se Spolkovou republikou Německo (dále jen „Německo“) a přetrvávání sociálního napětí v sociálně 

vyloučených lokalitách a jejich okolí. Stále významnějším vnitřním kriminogenním faktorem 

je prohlubující se personální podstav policistů v krajském ředitelství umocněný odčerpáváním sil 

a prostředků ve prospěch jiných útvarů policie a vysíláním policistů k plnění úkolů v zahraničních 

misích. 

2.1. Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost sice zaznamenala v Ústeckém kraji mírný pokles o 0,6 %, avšak Ústecký kraj 

je i nadále region s druhou nejvyšší nezaměstnaností v České republice. Podíl nezaměstnaných 

osob ke konci roku 2019 činil 3,9 %; což je o 1 % nad republikovým průměrem 2,9 %. V Ústeckém 

kraji je nejvyšší nezaměstnanost evidována v okresech Chomutov (4,9 %), Most (4,6 %) 

a Louny (4,3 %).  

Míra nezaměstnanosti se však neodvíjí jen od celkové ekonomické situace regionu, ale zejména 

od nepříznivé sociálně-ekonomické struktury obyvatelstva, kdy můžeme hovořit doslova 

o „nezaměstnatelnosti“ některých obyvatel. Ta může mít příčiny nejen objektivní (nedostatek 

vhodných pracovních míst) ale i subjektivní (absence adekvátního vzdělání, zdravotní stav, 

ale i neochota pracovat). 

Snížení nezaměstnanosti znamená větší kupní sílu a zvýšenou zaměstnaností se dá mj. zdůvodnit 

snižování nápadu majetkové trestné činnosti. S ohledem na rozložení trestných činů je patrné, 

že došlo k nárůstu např. počtu případů výtržnictví a ohrožení pod vlivem návykové látky, tedy 

trestných činů spojených zejména s požíváním alkoholických nápojů a drog, což je právě spojeno 

se zlepšením ekonomické situace obyvatel. Lze tedy říci, že nejde ruku v ruce snižování 

nezaměstnanosti se snižováním trestné činnosti, ale došlo ke změně struktury trestných činů. 

2.2. Sociálně ekonomická struktura obyvatelstva 

Dlouhodobě nepříznivá sociálně ekonomická struktura obyvatelstva se podstatnou měrou vzájemně 

ovlivňuje s hustotou a strukturou osídlení. V Ústeckém kraji je řada lokalit, charakterizovaných 

zejména panelovou výstavbou, kde existuje velké množství bytů s minimální prodejní hodnotou, čímž 

se vytváří prostor pro masivní příliv osob, obvykle těch s nejnižším sociálním statusem 

(nezaměstnanost, nízké příjmy, minimální vzdělání a úroveň právního vědomí, předluženost, odlišné 

normy chování, nižší úroveň hygienických návyků, užívání, výroba a distribuce drog apod.) a to jak 

z blízkého okolí dané lokality, tak z nejrůznějších koutů České republiky i ze zahraničí. V důsledku 

jejich vysoké koncentrace na relativně malém teritoriu pak dochází ke vzniku nechvalně známých 

sociálně vyloučených lokalit. 

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 
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případě může vyústit až k nenávistí provázeným projevům násilí a vzniku sociálních nepokojů, jejichž 

svědky jsme byli v minulosti. 

Ústecký kraj patří již řadu desetiletí k oblastem s nadprůměrným počtem sociálně vyloučených lokalit. 

Celkově se zde nachází 189 lokalit nesoucích známky sociálního vyloučení, v nichž bydlí cca 38 500 

osob, přičemž uvedené počty mají vzrůstající tendenci. Nejvíce sociálně vyloučených obyvatel žije 

na území obcí s rozšířenou působností Ústí nad Labem, Chomutov, Litvínov, Most a Teplice. V rámci 

Ústeckého kraje jsou tyto lokality tvořeny jak jednotlivými domy (ubytovnami), tak celými městskými 

čtvrtěmi, jako je tomu např. u městské části Předlice v Ústí nad Labem. 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, v nichž polovina obyvatel spadá do kategorie sociálně vyloučených, 

a kde panuje napjatá situace v soužití majoritní společnosti s romskou komunitou.  

Bezpečnostní situace v těchto lokalitách je stabilizovaná, bez závažnějších narušení veřejného 

pořádku. Policie zde řeší především přestupky na úseku narušování občanského soužití či přestupky 

majetkové a majetkové trestné činy a výtržnictví. 

Pokračuje projekt Zavádění policejních specialistů pro práci s romskou menšinou v sociálně 

vyloučených lokalitách hrazený z Norských fondů 2009-2014, do kterého bylo krajské ředitelství 

zapojeno jako jedno ze čtyř krajských ředitelství v rámci České republiky. Do uvedeného projektu 

je začleněno deset policistů z pracovní skupiny pro menšiny krajského ředitelství, kteří působí jako 

policejní specialisté. 

Faktorem souvisejícím se strukturou obyvatelstva 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.  Je na místě 

zmínit, že zejména u trestné činnosti násilného charakteru se projevuje nadužívání alkoholu a jiných 

návykových látek, což se následně projevuje ve větší složitosti dokazování. Poukázat lze také 

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. 

2.3. Hustota a struktura osídlení 

Průmyslová minulost Ústeckého kraje, přítomnost sociálně vyloučených lokalit, vysoká koncentrace 

obyvatel ve městech (v zástavbách sídlištního typu) apod., to jsou tradiční kriminogenní faktory. 

Se sídlištní zástavbou souvisí anonymita obyvatel i pachatelů trestné činnosti, koncentrace majetku 

v hromadně obývaných domech a rozsáhlá parkoviště. Přestože se v některých sídlištních lokalitách 

oproti létům předchozím podmínky v oblasti kamerových systémů výrazně zlepšily, stále nejsou 

všechny lokality pod neustálým kamerovým dohledem a tento faktor skýtá příhodné podmínky 

k páchání převážně majetkové trestné činnosti. Pachatelům pak usnadňuje páchání trestné činnosti 

i nedostatečné zajištění vlastního majetku, důvěřivost či lhostejnost samotných poškozených. 

Z hlediska vlivu na kriminalitu je paradoxní rozvoj průmyslových zón na Lounsku (Triangle), 

u Chomutova, Kadaně a Klášterce nad Ohří. Rozšiřující se průmyslové zóny mají vliv na snižování 

nezaměstnanosti potažmo i snižování nápadu trestné činnosti. V těchto oblastech však dochází 

zejména k majetkové trestné činnosti, a to převážně při výstavbě a budování podniků, které jsou 

spojeny zejména s krádežemi materiálu, nástrojů apod. Dochází ke zvýšenému zaměstnávaní 
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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. 

2.4. Společná hranice s Německem 

Ústecký kraj je vyšší územně samosprávný celek se společnou hranicí s Německem, tudíž jím vedou 

hlavní migrační trasy tzv. balkánské cesty. V rámci pravidelných kontrol namátkově vybraných 

i vytipovaných zájmových vozidel na hlavních tazích směrem do Německa v rámci vyhlášených 

bezpečnostních akcí, či běžné hlídkové činnosti, byly v roce 2019 zaznamenány záchyty nelegálních 

migrantů, kteří byli převáženi v motorových vozidlech přes území České republiky do Německa. 

Přímé sousedství s Německem a návštěvy občanů Německa v příhraničí mimo jiné generují 

podmínky pro vloupávání do osobních automobilů, drogovou turistiku, sexuální turistiku a výrobu 

omamných a psychotropních látek pro německý trh. V některých oblastech, např. u tzv. nákupní 

turistiky, je možné sledovat úbytek přijíždějících německých turistů. 

 

3 Pachatelé trestné činnosti 
Počet stíhaných a vyšetřovaných osob se proti roku 2018 zvýšil na 10 574 (+196; +1,9 %) osob. 

Z celkového počtu těchto osob bylo 4 692 recidivistů, jejichž počet meziročně stoupl o 349 (+8 %), 

čímž se zvýšil i jejich podíl na stíhaných a vyšetřovaných osobách na 44,4 % (+2,6 %). Největší 

aktivitu recidivistů jsme s 1 865 stíhanými osobami (+72; +4 %) zaznamenali u majetkové kriminality, 

u které se na stíhaných osobách podílí 60 % (+3,4 %). Navýšení podílu recidivistů na stíhaných 

a vyšetřovaných osobách je do jisté míry zapříčiněno zvýšením zaměstnanosti a následně zlepšením 

životní situace obyvatel, 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 spáchané recidivisty (skutky) jsou uvedeny v grafu 4. 

Graf 4 Nejčetnější trestné činy recidivistů v Ústeckém kraji v roce 2019 
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počet klesl o 75 (-12,3 %). Nejvíce cizinců bylo stíháno pro ohrožení pod vlivem návykové látky 

a opilství (70 osob), krádeže prosté v jiných objektech (55 osob) a maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání (50 osob). 

Z hlediska vývoje kriminality mládeže (děti mladší 18 let) se značně zvýšil počet vyšetřovaných 

nezletilých osob (děti mladší 15 let) a mladistvých osob (děti starší 15 let a mladší 18 let) na 615 

(+53; +9,4 %). Kontinuálně stoupl i počet jimi spáchaných skutků na 517 (+33; +6,8 %). Meziročně 

významně vzrostl počet vyšetřovaných nezletilých osob na 326 (+114; +53,8 %), přičemž se nárůst 

projevil zejména u výtržnictví (+38; více než dvojnásobně), pohlavního zneužití ostatního 

(+30; patnáctinásobně) a úmyslného ublížení na zdraví (+15; více než dvojnásobně). 

Počet vyšetřovaných mladistvých osob naopak poklesl na 290 (-61, -17,4 %). Z pohledu územních 

odborů nejvíce vzrostla trestná činnost mládeže v Mostě, kde bylo evidováno 121 skutků 

(+32; +36 %), a Lounech, kde mládež spáchala 64 skutků (+25; +64,1 %). Trestná činnost mládeže 

naopak poklesla v Ústí nad Labem, kde bylo mládeží spácháno 65 skutků (-23; -26,1 %) a Děčíně, 

kde bylo evidováno 76 případů (-13; -14,6 %). Stanovit přesné příčiny kriminality mládeže 

by vyžadovalo hlubší kriminologickou studii. Obecně lze usuzovat na nedostatečný proces 

socializace nezletilých a mladistvých, kteří nedokáží dostatečně zřetelně rozlišovat hranici, kde jejich 

jednání ještě vykazuje prvky „klukoviny“ a kde se již jedná o jednání kriminální (např. šikana, loupeže, 

rvačky), přičemž sklony k násilnému jednání jsou pak výrazně posilovány v rámci skupiny. Vývoj 

trestné činnosti mládeže je uveden v grafu 5, znázorňujícím mj. nárůst počtu skutků mládeže u násilné 

a mravnostní kriminality, a grafu 6, kde je evidentní nárůst počtu skutků spáchaných nezletilými 

osobami (+112; +72,7 %) v Ústeckém kraji. 

Pachatelé ve sledovaném období spáchali 1 470 skutků pod vlivem omamných a psychotropních 

látek včetně alkoholu (-66; -4,3 %). Zejména u trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky 

a opilství, často v souběhu s mařením výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, se projevilo zvýšení 

zneužívání omamných a psychotropních látek. Příčinu vysokého počtu realizovaných trestných činů 

v dopravě je třeba hledat nejen ve zvýšení užívání omamných a psychotropních látek a alkoholu, 

ale také v úsilí, které při potírání této obvykle latentní a přitom velmi nebezpečné trestné činnosti 

policisté vyvinuli.  

Graf 5 Základní druhy trestné činnosti mládeže (skutky) v Ústeckém kraji v letech 2013 až 2019 
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Graf 6 Vývoj trestné činnosti nezletilých a mladistvých osob (skutky) v Ústeckém kraji v letech 2015 až 2019 

 

4 Oběti trestné činnosti 
Statistická data k obětem nejsou vykazována, proto nemůžeme problematiku obětí důkladněji 

samostatně analyzovat. V roce 2019 však nebyly v praxi získány odlišné poznatky k obětem trestné 

činnosti než v letech minulých. Poměrně početná je skupina obětí z řad osob se sníženou schopností 

obrany z důvodu věku či zdravotního stavu. Jedná se zejména o děti, seniory a osoby tělesně 

či duševně postižené. Těmto zvlášť zranitelným obětem je věnována náležitá pozornost jak 

s ohledem na právní úpravu, tak na ustálené postupy při prověřování a vyšetřování trestné činnosti. 

Uvedeným skupinám je věnována také preventivní činnost. Mezi častými oběťmi jsou i osoby, které 

se do stavu se sníženou schopnosti obrany uvedly samy v důsledku nadměrné konzumace alkoholu. 

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.  

I nadále věnujeme pozornost obětem domácího násilí. Za rok 2019 bylo v Ústeckém kraji vykázáno 

159 (-38; -19,3 %) osob. Nejvíce případů domácího násilí s vykázáním osoby bylo v rámci územního 

odboru Ústí nad Labem (31), naopak nejméně v Litoměřicích (14).  

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 

s oběťmi a aktivně se zapojují do setkání neziskových organizací poskytujících následnou pomoc 

těmto osobám. 

5 Pátrání po osobách a věcech 
V roce 2019 bylo vyhlášeno celkem 2 954 (+330; +12,6 %) pátrání po osobách (z toho 

441 pohřešovaných) a odvoláno 2 965 (+360; +13,8 %) pátrání po osobách (z toho 441 

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 
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a vyšetřování Policejního prezidia České republiky. V roce 2019 bylo v rámci pátrání spolupracováno 

např. se Sborem dobrovolných hasičů, strážci Národního parku České Švýcarsko či dobrovolným 

pátracím týmem SAR-DPT (SEARCH & RESCUE – DOBROVOLNÝ PÁTRACÍ TÝM ČR, z. s.). 

V roce 2019 bylo vyhlášeno pátrání po 320 (-114; -26,3 %) dvoustopých motorových vozidlech, 

z nichž bylo vypátráno 134, tedy 41,9 % (-9 %). Pokles počtu vyhlášených pátrání po dvoustopých 

motorových vozidlech souvisí s poklesem počtu jejich krádeží, kdy vzhledem k nepříznivým 

podmínkám v Ústeckém kraji se pachatelé této trestné činnosti dopouštějí v Německu (viz kapitola 7). 

Při pátrání po odcizených věcech bylo zkontrolováno celkem 1 756 (-192) věcí, 15 (+2) odcizených 

věcí bylo zajištěno a získáno bylo 8 (-4) poznatků, které byly dále rozpracovány. 

6 Přestupky 
V roce 2019 bylo službou pořádkové a dopravní policie v rámci krajského ředitelství zpracováno 

celkem 26 635 (-772; -2,8 %) přestupkových spisů (bez příkazního řízení) a objasněnost činila 66,3 % 

(+0,9 %). Majetkových přestupků bylo řešeno 9 295 (-46; -0,5 %). Na úseku veřejného pořádku 

a občanského soužití (včetně příkazu na místě) bylo řešeno celkem 9 977 (-1 125; -10,1 %) 

přestupkových spisů s objasněností 76,6 % (-0,8 %). Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi bylo řešeno 820 (-20; -2,4 %) přestupků s objasněností 97,9 % (+0,3 %). Na úseku 

toxikománie bylo v hodnoceném období zjištěno celkem 1 091 (-9; -0,8 %) přestupků s objasněností 

92,9 % (-0,7 %). V příkazním řízení bylo řešeno 26 157 přestupků (-8 797; -25,2 %) s celkovou 

částkou za uložené příkazové pokuty (včetně na místě nezaplacených) ve výši 8,4 mil. Kč 

(-1,7 mil. Kč). 

Odborem cizinecké policie krajského ředitelství bylo v roce 2019 řešeno celkem 888 přestupků (-483; 

-35,2 %). Z tohoto počtu bylo 873 přestupků řešeno v příkazním řízení, s celkovou výší uložených 

pokut 500 tis. Kč.  

Dále bylo v roce 2019 řešeno 74 (-41; -35,7 %) přestupků právnických osob (ubytovatelů), 

kdy celková výše uložených pokut činila 187,2 tis. Kč (-11,8 tis. Kč). 

7 Majetková kriminalita 
Majetková kriminalita oproti rokům předcházejícím již významně neklesá a s nápadem 

7 217 trestných činů se snížila o 356 trestných činů (-4,7 %). 

Objasněnost majetkové kriminality narostla na 46,9 % (+3,6 %) a dosáhla dlouhodobě nejvyšší 

hodnoty (viz graf 7). V celorepublikovém srovnání bylo v Ústeckém kraji dosaženo 3. nejvyššího 

nárůstu objasněnosti a vůbec nejvyšší objasněnosti majetkové kriminality. Mezi pachateli majetkové 

kriminality je 60 % osob opakovaně trestně stíhaných. 

Nejvýznamněji ubyla majetková kriminalita v územních odborech Děčín (-199; -14,8 %) a Litoměřice 

(-136; -16,6 %). Nepatrný nárůst počtu skutků byl evidován v Ústí nad Labem (+29; +2,5 %) a Mostě 

(+28; +2,2 %). Nejvyšší objasněnosti v rámci krajského ředitelství bylo dosaženo územním 

odborem Ústí nad Labem (64,8 %) a územním odborem Teplice (50,8 %). Nejnižší objasněnost 

na druhou stranu vykázaly Litoměřice (37,9 %). Počty majetkových trestných činů a vývoj majetkové 

kriminality v územních odborech jsou uvedeny v grafu 8. 
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Graf 7 Vývoj majetkové kriminality v Ústeckém kraji v letech 2015 až 2019 

 

Graf 8 Majetková kriminalita v územních odborech v letech 2017 až 2019 

 

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, předávání poznatků ke kriminalitě a jejím 

pachatelům, využívání kamerových dohledových systémů měst, obcí a obchodních center, 

 poskytnutí podkladových materiálů (analýzy, stanoviska, zprávy) pro oblast rozhodování 

samospráv v oblasti prevence a kontroly kriminality (např. modernizace a rozšíření kamerových 

systémů, realizace preventivních projektů), 

 podávání návrhů na vazební trestní stíhání recidivistů, 

 zapojení veřejnosti do zabezpečení vlastního majetku technickými prostředky. 
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7.1. Majetková kriminalita podrobněji 

V Ústeckém kraji došlo k poklesu nápadu krádeží prostých (-304; -7,2 %) i krádeží vloupáním (-135; 

-6,9 %). Nejvýznamnější snížení nápadu bylo evidováno zejména u krádeží vloupáním do ostatních 

objektů (-160; -12,7 %), krádeží věcí z aut (-149; -21,4 %), krádeží motorových vozidel dvoustopých 

(-101; -30,1 %) a kapesních krádeží (-57; -25,7 %). 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 u krádeží 

vloupáním do víkendových chat (+82; +106,5 %), krádeží prostých v jiných objektech (+70; +4,3 %), 

podvodů (+66; +18,4 %) a zatajení věci (+54; +27,4 %). Za příčinu tohoto jevu lze označit propuštění 

pachatelů této trestné činnosti z výkonu trestu odnětí svobody u nás i v zahraničí. Nejpočetnější 

majetkové trestné činy jsou uvedeny v grafu 9. 

Významným nástrojem k potírání trestné činnosti po linii motorových vozidel je činnost 

specializovaného pracovního týmu SAVO. 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 se vozidla legalizují. Proto tým SAVO velmi úzce spolupracuje 

s policejními orgány v Německu. 

Graf 9 Nejčastější majetková kriminalita v roce 2019 

 

7.2. Majetková kriminalita – trendy 
 Je zaznamenán značný nárůst počtu vloupání a krádeží věcí z kamionů, při nichž jsou 

předmětem zájmu finanční hotovost, platební karty, notebooky, mobilní telefony a věci uložené 

v nákladních prostorech kamionů. Tuto velmi dobře organizovanou a sofistikovanou trestnou 

činnost páchají organizované zahraniční skupiny převážně z východní Evropy nejen na území 

České republiky, ale rovněž na území ostatních států EU. Poznatky získané od policejních 

orgánů ostatních států jasně ukazují na stejný modus operandi spáchaných skutků a zároveň 

na stejné skupiny pachatelů. Do současné doby škoda způsobená touto trestnou činností 

přesahuje několik desítek milionů korun. 

 Nadále pokračují podvody na seniorech, kdy pachatelé pod různými legendami (např. vnuk, 

přeplatek, okapy, příspěvek na léky) vylákají na seniorech značné částky peněz. V roce 2019 
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nedošlo v Ústeckém kraji k žádnému takovému dokonanému trestnému činu a vždy se jednalo 

o pokusy, k čemuž významnou měrou přispívá důsledná prevence mezi seniory. 

 Pachatelé při krádežích věcí z motorových vozidel používají rukavice, vozidla důkladně vysávají 

a vystříkávají různými spreji, které znehodnocují možné stopy. Pachatelé krádeží motorových 

vozidel se přemísťují do objektů mimo centra měst, většinou do starých uzavřených areálů, které 

mají větší počet budov a které se nachází na samotě, což ztěžuje nebo téměř vylučuje nasazení 

operativní techniky. 

 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, 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, 

domů v rekonstrukci a stavebních buněk na stavbách rodinných domů. Do popředí zájmu 

pachatelů se při vloupání dostává nářadí.  

 Stále ve větší míře dochází ke krádežím v prodejnách tzv. „za provozu“, ponejvíce v nákupních 

centrech (značkové oblečení, elektronika, kosmetika, dražší potraviny, alkohol); není nutné 

překonávat žádné překážky a výdělek z této trestné činnosti je prakticky okamžitý. 

8 Hospodářská kriminalita 
V roce 2019 došlo k mírnému nárůstu nápadu hospodářské kriminality na 1 919 skutků (+8; +0,4 %). 

Objasněnost se neznatelně snížila (-0,5 %) na hodnotu 66,3 % (viz graf 10), přesto je objasněnost 

2. nejvyšší v porovnání s ostatními krajskými ředitelstvími policie. 

Graf 10 Vývoj hospodářské kriminality v Ústeckém kraji v letech 2015 až 2019 
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K nejvýraznějšímu zvýšení nápadu došlo v územních odborech Most (+56; +21,3 %) a Chomutov 

(+41; +14,1 %). K významnějšímu poklesu nápadu došlo naopak v územním odboru Děčín 

(-83; -22,3 %). Podrobnější informace o nápadu hospodářské kriminality v územních odborech jsou 

uvedeny v grafu 11. 

Z hlediska struktury hospodářské trestné činnosti připadá největší podíl 26,7 % neoprávněnému 

opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Druhý největší podíl s hodnotou 15,7 % náleží 

podvodům proti sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištění. Další trestné činy s větším 

podílem na hospodářské trestné činnosti jsou uvedeny v grafu 12. 

Graf 11 Hospodářská kriminalita v územních odborech v letech 2017 až 2019  

 

 
Graf 12 Nejčastější hospodářské trestné činy v roce 2019 
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8.1. Hospodářská kriminalita podrobněji 

V Ústeckém kraji došlo k výraznému nárůstu počtu neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby (+51; +221,7 %), neoprávněného opatření, padělání 

a pozměnění platebního prostředku (+56; +12,3 %) a podvodů proti sociálnímu zabezpečení 

a nemocenskému pojištění (+32; +11,9 %). Naopak je ze statistických ukazatelů zřejmé, 

že v Ústeckém kraji došlo k poklesu nápadu u trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné 

povinné platby (-45; -53,6 %), zpronevěry (-26; -21 %), zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 

(-24; -36,4 %) a dotačních podvodů (-22; -71 %). U dotačních podvodů lze spatřovat příčinu poklesu 

ve změně pohledu na právní kvalifikaci. 

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 
 Je zaznamenán nárůst počtu podvodů páchaných pomocí internetu s vazbou pachatelů 

na zahraničí. Jedná se především o krádeže peněz z účtů klientů bank v souvislosti s využíváním 

internetového bankovnictví, zneužívání údajů a sociální sítě Facebook, uzavírání podvodných 

úvěrových smluv a půjček, podvodné e-mailové zprávy vydávané za zprávy od zahraničních 

obchodních partnerů, institucí apod. s žádostí o zaslání platby na jiný účet než obvykle, zpravidla 

do zahraničí. 

 Zvýšil se počet prověřovaných podezření při zadávání veřejných zakázek, kdy dochází 

k manipulaci ve prospěch domluveného uchazeče, nebo jde o špatný dohled při realizaci těchto 

zakázek. 

 Přetrvávají 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. 

 Byla evidována oznámení související 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. Řada těchto oznámení je účelová s cílem 

řešit osobní spory (vztahy) v trestněprávní rovině. 

 V oblasti daňové trestné činnosti byl nadále kladen důraz na zlepšení a zefektivnění spolupráce 

s finančními a celními úřady (projekt KOBRA). 

 Přetrvává daňová trestná činnost a trestná činnost v rámci dotací v různých formách jednání 

v závislosti na vynalézavosti pachatelů (např. v žádostech o výrobu včelařských potřeb, u dotací 

na solární energii; bylo zaznamenáno snižování daňových nákladů přes zadávání reklam, 

kde jsou nereálné cenové nabídky, popř. jsou vykazovány neprovedené práce). 

 Dochází k nárůstu počtu prověřovaných úředních osob různých státních institucí, úřadů, 

zastupitelstev. 

 Nově je zaznamenán trend, kdy zahraniční pracovníci s dlouhodobým pobytem na území České 

republiky páchají hospodářskou trestnou činnost v rámci své komunity ke škodě krajanů. 
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9 Informační kriminalita 
Kybernetická kriminalita je kriminalita páchaná 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, prodávali falzifikáty 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.  

Ze statistických údajů vyplývá, že v Ústeckém kraji bylo evidováno 568 (+115; +25,4 %) skutků 

spáchaných prostřednictvím internetu a ostatních sítí. Největší podíl na těchto skutcích náleží 

podvodům (37,9 %) a úvěrovým podvodům (15 %). Informační kriminalitu, s ohledem na výše 

uvedené, je 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 příslušnost pro jejich 

vyšetřování. To platí zejména pro případy sériových jednání, kdy se pachatelé dopouští řady 

drobných podvodů se škodou nepřesahující 5 tis. Kč, 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. Spolupráce útvarů policie napříč celou Českou 

republikou s cílem co nejefektivnější výměny a sdílení potřebných informací k páchané sériové 

trestné činnosti po linii informační kriminality je stále více prohlubována a informace jsou sdíleny 

cestou analytických pracovišť služby kriminální policie a vyšetřování na všech úrovních, až na nejnižší 

organizační články policie, kde jsou předávány přímo do konkrétních spisů. Sloučením spisů 

do společného řízení nedochází k duplicitním žádostem poskytovatelům různých služeb, monitoringu 

shodných zařízení, šetření na shodných místech apod. 

Je naprosto zřejmé, že v nadcházejícím období bude, s ohledem na mezinárodní přesah 

a nevýhodné postavení policie ve spolupráci s poskytovateli internetu či internetových služeb 

a s přihlédnutím na zdlouhavé vyžadování informací od zahraničních subjektů, tento způsob páchání 

protiprávní činnosti zásadním problémem. 

9.1.  Informační kriminalita - trendy v roce 2019 

 Podvodná jednání v prostředí internetu zaujímají opět největší podíl na informační kriminalitě. 

Jedná se zejména o podvodné inzeráty na prodej zboží od soukromých inzerentů či o podvodné 

e-shopy. Byly zhištěny provázanosti mezi těmito druhy podvodů, neboť významným dílem 

se na jejich objasnění či dokumentování podílí analytická činnost. Většinou jsou jednotlivá dílčí 

jednání evidována jako přestupky proti majetku, ale ve společném trestním řízení v jednotlivých 

„kauzách“ se může jednat o stovky poškozených osob se škodou nad 1 milion Kč. Novým 

trendem bylo zneužití identit osob, které původně zaslaly kopie svých osobních dokladů 

za účelem získání nebankovní půjčky, a bez jejich vědomí byl na jejich jméno zřízen bankovní 

účet. Tento účet i doklady byly dále zneužity při podvodných inzerátech na prodej různého zboží. 

Výnosy z této trestné činnosti byly většinou převáděny na virtuální měnu bitcoin. 
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 U mravnostních deliktů, zejména u výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, 

byl zaznamenán mírný nárůst oproti údajům z roku 2018. Obdobně tomu bylo i u jednání, která 

jsou kvalifikována jako sexuální nátlak dle § 186 trestního zákoníku, a u kterých je zřejmý prvek 

vydírání (nepošle-li oběť požadované fotografie, pachatel bude rozesílat fotografie zaslané 

v předchozí komunikaci). K tomuto jednání je většinou využíváno prostředí sociální sítě 

Facebook a Messenger. 

 V oblasti Ransomware byl stav v intencích předchozích období s tím, že pachatelé již své oběti 

nezasílají v prvotním kontaktu bitcoinovou adresu, kam má být zaslána požadovaná částka 

za obnovení souborů, ale čekají na reakci od poškozených. Je zřejmé, že tímto eliminují možnost 

trasování peněžních toků a propojení s dalším prověřovaným jednáním. Tyto informace jsou 

sdíleny a vytěžovány v rámci Europolu. 

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

celkem 11 případů korupčního jednání (-19), z nichž bylo 5 případů úplatkářství (objasněno 5), 

4 případy zneužití pravomoci úřední osoby (1 objasněn) a 2 neobjasněné případy maření úkolu úřední 

osoby z nedbalosti. Stejně jako v roce 2018 nebyl evidován žádný případ pletich v insolvenčním 

řízení.      

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), ochrany osobních údajů a utajovaných informací, 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. 

11 Násilná kriminalita 
V roce 2019 došlo k zastavení trendu snižování nápadu násilné trestné činnosti (graf 13) 

a k jejímu nárůstu na celkem 1 467 násilných trestných činů (+100; +7,3 %). V celorepublikovém 

srovnání Ústecký kraj zaznamenal 3. nejvyšší nápad násilné kriminality a vůbec nejvyšší nárůst 

nápadu. Objasněnost ve výši 74,3 % se oproti roku 2018 zvýšila o 1,4 %. 

Množství násilných trestných činů v absolutním vyjádření doznalo ve většině územních odborů 

zvýšení (graf 14), přičemž nejvíce narostla násilná kriminalita v Ústí nad Labem (+53; +25,6 %) 

a Mostě (+48; +20,6 %). Pokles nápadu byl zaznamenán pouze v Teplicích (-25; -9,1 %) a Děčíně 

(-19; -9,6 %). 

Struktura násilných trestných činů zůstala v roce 2019 zachována (graf 15). Dominantní postavení 

mělo úmyslné ublížení na zdraví (podíl 23,2 %) a porušování domovní svobody (podíl 19,2 %).  

Další výrazný podíl zaujímají nebezpečné vyhrožování a loupež se shodným podílem 15,3 % 

a vydírání (podíl 9,6 %). 

                                                
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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Graf 13 Vývoj násilné kriminality v Ústeckém kraji v letech 2015 až 2019 

 

Graf 14 Násilná kriminalita v územních odborech v letech 2017 až 2019 

 

Meziročně nejvíce přibylo loupeží (včetně loupeží na finančních institucích) (+47; +26,4 %) 

a nebezpečného vyhrožování (+34; +17,8 %). Významnější úbytek jsme naopak zaznamenali 

u nápadu úmyslného ublížení na zdraví (-17; -4,8 %) a omezování a zbavení osobní svobody 

(-7; -25,9 %). Nárůst počtu loupeží v územním odboru Louny (+4; +40 %) má na svědomí převážně 

skupina mladistvých osob, která páchala tuto činnost sériově na podnapilých osobách v Lounech 

a Postoloprtech. 

Problémem při vyšetřování násilné trestné činnosti je dlouhá doba zpracování znaleckých posudků 

a odborných lékařských vyjádření, přičemž výjimkou není ani půlroční doba na zpracování posudku. 

V této souvislosti lze zmínit též náročnější požadavky státních zástupců, kteří u drtivé většiny případů 

vyžadují vypracování znaleckého posudku, nikoli pouze odborného vyjádření. 
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Graf 15 Nejčastější násilné trestné činy v roce 2019 

 

12 Mravnostní kriminalita 
Mravnostní kriminalita představuje nepočetnou specifickou skupinu trestných činů, která se svým 

podílem 1,7 % na celkové kriminalitě poněkud ztrácí a jejíž objasněnost je standardně vysoká 

(73,8 %; +1,5 %). Celkem bylo v roce 2019 registrováno 286 skutků (+19; +7,1 %), viz graf 16. 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-li 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, obchodování s lidmi, zejména za účelem 

poskytování sexuálních služeb za úplatu pod pohrůžkou násilí, a zločin sexuální nátlak. 

Zvlášť závažné zločiny znásilnění 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). 

Široké využívání sociálních sítí a zároveň s tím spojená minimální internetová gramotnost vede 

k rapidnímu nárůstu takto páchané 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. Novou formou 

v této oblasti je pohlavní styk mezi nezletilými (včetně skupinového pohlavního styku), který nezletilí 

nahrávají a následně si nahrávky zasílají mezi vrstevníky. 

Z pohledu územních odborů nejvýznamněji vzrostla mravnostní kriminalita v Děčíně (+18; +54,5 %) 

a Mostě (+15; +65,2 %). Naopak významnější úbytek nápadu evidovaly pouze Teplice (-20; -37,7 %). 

Počet mravnostních trestných činů a vývoj mravnostní kriminality v územních odborech je uveden 

v grafu 17. 
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Graf 16 Vývoj mravnostní kriminality v Ústeckém kraji v letech 2015 až 2019  

 

Graf 17 Mravnostní kriminalita v územních odborech v letech 2017 až 2019  

 

Struktura mravnostních trestných činů (graf 18) se oproti minulému období zásadně nezměnila, pouze 

se změnily podíly jednotlivých mravnostních deliktů. Největší podíl zaujímá trestný čin pohlavní 

zneužití ostatní (podíl 32,2 %), u kterého došlo k meziročnímu navýšení nápadu o 43,8 % (+28). 

Na druhém místě je znásilnění (podíl 26,2 %), jehož nápad oproti roku 2018 poklesl o 11,8 % (-10), 

a třetí největší podíl (9,4 %) připadá na ostatní pohlavní úchylky, které jsou trestněprávně 

kvalifikovány jako přečin výtržnictví, a u nichž byl zaznamenán meziroční pokles nápadu o 43,8 % 

(-21). Vlivem bezprecedentního navýšení počtu skutků kuplířství (z 1 případu v roce 2018 

na 11 případů v roce 2019) se zvýšil jeho podíl na 3,8 %. Mírně se naopak snížil podíl u šíření 

pornografie na 3,5 %, kterého napadlo o 2 skutky (-16,7 %) méně. 
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Graf 18 Struktura mravnostní kriminality v roce 2019 

 

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 2019 poklesl (-59; -11,5 %) a současně se nepatrně snížila 

objasněnost (-1 %), viz graf 19. 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. V těchto případech je poškozen veřejný zájem a pachatelé 

ani odběratelé drog (možní svědci) nemají naprosto žádný zájem na odhalení této trestné činnosti. 

Pokles odhalených trestných činů drogové kriminality byl predikován a souvisí s reakcí kriminálního 

prostředí na metody a prostředky odhalování této trestné činnosti. Prostředky operativní charakteru, 

kterými byly případy v minulosti rozpracovány, nemají již takovou efektivitu. Prodej omamných 

a psychotropních látek byl v mnohých případech přesunut na internet, případně darknet (ilegální 

komerční webové stránky na speciálním neveřejném webu). Přístup na tento web je anonymní 

a platby probíhají zpravidla v bitcoinech.  

Již od roku 2018 působí na krajském ředitelství pracovní skupina, která se zabývá trestnou činností 

ve věznicích, zejména problematikou omamných a psychotropních látek. V této pracovní skupině jsou 

vedle policistů i státní zástupci a pověřené policejní orgány vězeňské služby. Cílem pracovní skupiny 

je efektivní spolupráce na rozkrývání organizovaného obchodu s drogami v místech výkonu trestu 

nebo vazby. V roce 2019 byl zaznamenán případ organizované skupiny celkem 9 pachatelů 

(5 odsouzených a 4 civilní osoby) spočívající v distribuci drog do věznice skrze nestřežené pracoviště 

prostřednictvím odsouzených osob ve výkonu trestu. 

Přes relativně nízký podíl drogových trestných činů na celkové registrované kriminalitě (podíl 2,7 %; 

v souhrnu s ohrožením pod vlivem návykové látky a opilství ale již 7,4 %) je nutno zdůraznit, 

že se jedná o kriminalitu závažnou, provázenou celou řadou vedlejších důsledků, ať už se týkají 

poškození zdraví a života uživatelů, narušení soužití mezi toxikomany a jejich okolím, ale i značného 

rozsahu páchání tzv. „obstarávací“, zejména majetkové, kriminality, která je primárně zaměřená 

0 50 100

pohlavní zneužití ostatní

znásilnění

ostatní pohlavní úchylky

kuplířství



 

 

Policie České republiky | Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2019      24/32 

 

na získání finančních prostředků na nákup drog. Není proto náhodou, že potírání drogové kriminality 

dlouhodobě představuje jednu z priorit pro krajské ředitelství. 

Typickými pachateli drogové trestné činnosti jsou osoby s kriminální minulostí, samy též narkomané, 

zabývající se výrobou a následnou distribucí drog. Najdou se ale i osoby dosud netrestané, které 

si pěstují konopí v menší míře pouze pro svou osobní potřebu. Oběťmi jsou obvykle osoby závislé 

na užívání drog ze sociálně slabých vrstev páchající převážně majetkovou trestnou činnost, 

bezdomovci a příležitostní konzumenti drog. Dále musíme konstatovat, že věková hranice 

konzumentů se snižuje, a proto se na kontrolu zneužívání drog dětmi a mládeží policisté zaměřovali 

při četných kontrolách prostor, kde se tyto osoby shromažďují, zejména šlo o diskotéky, hřiště a parky. 

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

V roce 2019 bylo v krajském ředitelství provedeno celkem 394 realizací, při kterých bylo odhaleno 

450 pachatelů a zajištěno např. 17 varen, 2 417 g pervitinu, 23 pěstíren, 34,1 kg marihuany, 3 347 g 

léčiv s pseudoefedrinem, 352 g heroinu a 96 g kokainu. 

Graf 19 Vývoj drogové trestné činnosti v Ústeckém kraji v letech 2015 až 2019  

 

Situaci v oblasti drogové kriminality z pohledu územních odborů zobrazuje graf 20. Nejvíce poklesl 

nápad v Teplicích (-44; -34,4 %) a Chomutově (-16; -20 %). Nárůst počtu případů byl naopak evidován 

v Mostě (+9; +14,8 %) a v Lounech (+7; +23,3 %). 

Trestná činnost v oblasti zneužívání omamných a psychotropních látek je dlouhodobě konstantní 

a vykazuje tytéž znaky. Změnami registrovanými v minulých letech byly např.: 

 nadále vzrůstá počet záchytů omamných a psychotropních látek a prekursorů u přepravních 

společností; touto cestou se nově snaží pachatelé obchodující s drogami zajistit anonymitu, 

 dominance výroby pervitinu z pseudoefedrinu získávaného z tablet dovážených z Polska; 

dokončeno bylo rozsáhlé rozpracování případu dovozu léčiv (tablet) obsahujících pseudoefedrin 

z Polska a výroby pervitinu z těchto tablet, při němž bylo zrealizováno celkem 9 osob, z nichž 

jsou dvě stíhány vazebně, 

 zvýšená opatrnost pachatelů spojená s jejich větší znalostí policejních postupů (minimální 

využívání telefonů, častější komunikace osobní či prostřednictvím sociálních sítí, častější měnění 

lokality), 

 omezení pěstování marihuany ze strany vietnamské komunity, 

 zvýšení zájmu o tvrdé drogy (pervitin a zejména heroin). 
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Graf 20 Drogová kriminalita v územních odborech v letech 2017 až 2019 

 

14 Bezpečnost silničního provozu 
V Ústeckém kraji došlo v porovnání s rokem 2018 k nárůstu počtu dopravních nehod o 4,4 % 

(+472) a celkem bylo evidováno 11 292 nehod. Z tohoto počtu bylo: 

 153 (+1; +0,7 %) nehod motocyklistů (včetně malých motocyklů a skútrů), 

 109 (-3; -2,7 %) nehod cyklistů, 

 88 (-7; -7,4 %) nehod způsobených chodcem. 

Příčiny nárůstu můžeme shledávat mj. ve 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 rozšiřujícím se 

vozovém parku a v narůstající agresivitě a bezohlednosti řidičů. 

Z hlediska příčin dopravních nehod jsme evidovali nárůst počtu nehod způsobených nepřiměřenou 

rychlostí jízdy na 1 484 (+104; +7,5 %). K poklesu naopak došlo u nedání přednosti v jízdě, které 

bylo příčinou 1 319 nehod (-66; -4,8 %), a u nehod způsobených osobou pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky, kterých bylo evidováno 378 (-3; -0,8 %). S počtem 6 100 (+2) nehod způsobených 

nesprávným způsobem jízdy a s počtem 153 nehod způsobených nesprávným předjížděním zůstal 

jejich počet oproti roku 2018 nezměněn.  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. 

S nárůstem počtu nehod došlo ke zhoršení bilance následků dopravních nehod. Konkrétně bylo 

40 osob usmrceno (+3; +8,1 %), 203 osob zraněno těžce (+17; +9,1 %) a 1 823 osob zraněno lehce 

(-102; -5,3 %). Hmotné škody způsobené při dopravních nehodách dosáhly výše 582,6 mil. Kč 

(+57,7 mil. Kč; +11 %). Z hlediska následků dopravních nehod jsou nejvíce zatíženými územními 

odbory krajského ředitelství Děčín (9 usmrcených osob) a Louny (8 usmrcených osob). Zásadním 

systémovým řešením lounské (potažmo i chomutovské) problematiky dopravní nehodovosti je zřízení 

dálničního oddělení Postoloprty krajského ředitelství na dálnici D7. Toto oddělení vzniklo k 1. 6. 2019 

s prozatímní dislokací v areálu vlakového nádraží v Postoloprtech a jeho činnost je dočasně 
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suplována silami a prostředky jiných organizačních článků krajského ředitelství (např. oddělení 

silničního dohledu, dálniční oddělení Řehlovice), více viz kapitola 16. 

V oblasti prevence bylo provedeno celkem 14 celostátních, 14 krajských a 84 okresních dopravně-

bezpečnostních akcí zaměřených mimo jiné na ohrožené účastníky silničního provozu (chodce 

a cyklisty). Bylo zjištěno 9 105 přestupků spočívajících v porušení stanovené rychlosti jízdy, 

346 zjištění požití alkoholu řidičem a 157 případů užití jiné návykové látky řidičem. V roce 2019 nadále 

probíhala přeshraniční spolupráce s dopravním inspektorátem Policejního ředitelství Chemnitz 

a dopravním inspektorátem Policejního ředitelství Zwickau v rámci projektu zintenzivnění 

bezpečnostních opatření, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané 

v dopravě. Probíhaly standardizované společné kontroly nákladní dopravy se subjekty jiných resortů. 

Byl nasazován specializovaný tým, který téměř výlučně provádí kontroly komerční přepravy; celkem 

bylo v roce 2019 zkontrolováno 3 658 vozidel komerční přepravy, provedeno 4 539 technických 

kontrol a zkontrolováno 163 vozidel v režimu ADR. Z uvedeného přehledu je zřejmý zvýšený akcent 

na kontrolu komerční přepravy oproti zjišťování „ostatních“ přestupků, který svědčí o pokračujícím 

trendu specializace dopravní policie. Významným opatřením bylo na sklonku roku 2019 zavádění 

nového mýtného systému SKYTOLL. V podmínkách krajského ředitelství na dálnici D8 nepřineslo 

toto opatření významnější komplikace a ohrožení provozu formou zvýšené nehodovosti. Problémem 

neřešitelným v podmínkách krajského ředitelství byl ale cyklicky se opakující pronájem mýtných 

jednotek řidiči zejména z balkánských států, který má za následek trvalé přetížení kapacit parkoviště 

na 67. km D8, kde dochází k pohybu osob a odstavování vozidel přímo na dálnici. Tato skutečnost 

vyžaduje trvalou pozornost hlídek, které tak odvádí od jejich standardních činností. 

15 Oblast veřejného pořádku 
Za rok 2019 bylo uniformovanou policií krajského ředitelství zrealizováno celkem 603 (-101) akcí 

a opatření. Z celkového počtu byly vyhodnoceny: 

 3 akce s vysokou rizikovostí (zajištění utkání 1. fotbalové ligy), 

 23 akcí se střední rizikovostí (zajištění sportovních akcí s velkou koncentrací osob a kulturních, 

společenských a hudebních akcí),  

 536 akcí s nízkým či místním indexem rizikovosti (např. akce se zaměřením na podávání 

alkoholu mládeži, na nelegální migraci, dopravní akce, dohled v horských střediscích). 

Na rozdíl od let 2017 a 2018 byla červencová akce KLIMAKEMP 2019 realizována na Pardubicku 

a související oznámené shromáždění před elektrárnou Počerady (okr. Louny) se neuskutečnilo. 

Na Mostecku se tak odehrávaly pouze akce menšího rozsahu, jako obsazení a následná blokáda 

uhelného rypadla v lomu Vršany (okr. Most) ve dnech 29. až 31. října 2019 či demonstrace na budově 

Sev.en Energy AG v Mostě dne 25. listopadu 2019. 

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

a krajské pořádkové jednotky krajského ředitelství, kteří jsou nasazováni zejména při bezpečnostních 

opatřeních, v případech mimořádných událostí či živelních pohrom, společenských, sportovních 

a kulturních akcí, zajištění doprovodů vlaků, při pátrání po osobách a věcech a k posílení výkonu 

služby v územních odborech krajského ředitelství. V roce 2019 byla krajská pořádková jednotka 

nasazena na 25 (+12) opatřeních (fotbalové či hokejové zápasy). Speciální pořádková jednotka byla 

nasazena celkem v 1 090 případech (+111), z toho např. v 64 případech na rizikových sportovních 

utkáních, 22 případech na extremistických demonstracích či koncertech, 11 případech 

na technoparty, 143 případech na pátracích akcích. 
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Antikonfliktní tým byl v roce 2019 nasazen do 8 policejních akcí a opatření převážně s vysokým 

bezpečnostním rizikem, kdy se jednalo o rizikové fotbalové utkání, 5 akcí pravicových extrémistických 

skupin a 2 demonstrace a shromáždění. 

Pracovní skupinu pro menšiny tvoří aktuálně 42 policistů, kteří se průběžně účastní školení 

(např. policista v multikulturním prostředí) s cílem efektivního plnění úkolů daných rozkazem 

policejního prezidenta č. 258/2013, o činnosti na úseku menšin, a k naplňování strategie pro práci 

policie ve vztahu k menšinám. Styčný důstojník pro menšiny se v roce 2019 účastnil pravidelných 

jednání s koordinátorem pro romské záležitosti Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalších porad, 

které řešily situace, při nichž hrozilo zvyšování napětí v sociálně vyloučených lokalitách.  Dále byl 

přizván k účasti na výjezdním zasedání výboru pro sociální politiku a zdravotního výboru Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v Mostě. Zasedání se zúčastnila také ministryně práce 

a sociálních věcí a ministr zdravotnictví. Kromě samotného jednání výborů byla na programu také 

prohlídka sídliště Chanov. Při jednání se diskutovalo především o 15 navrhovaných opatřeních 

v souvislosti s obchodníky s chudobou.  

15.1.  Odbor cizinecké policie  

V roce 2019 bylo na území Ústeckého kraje odhaleno při nelegální migraci celkem 412 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 nárůstu odhalené 

nelegální migrace o 80 případů (+24,1 %). Nelegální migraci tvoří: 

 tranzitní nelegální migrace, kterou představují cizinci nelegálně projíždějící přes Českou 

republiku; zachyceno bylo 54 osob na hlavních migračních trasách, přičemž tranzitní nelegální 

migrace meziročně klesla o 11 osob (-16,9 %); z hlediska státní příslušnosti pocházeli nelegálně 

migrující cizinci nejvíce ze zemí Jemenu (11), Afghánistánu (5), Arménie (5) a Íránu (4), 

 nelegální pobyt na území (358 osob), kdy se jedná o osoby na území České republiky pobývající 

nelegálně, např. s propadlým vízem, bez povolení k pobytu; nelegální pobyt na území meziročně 

vzrostl o 91 osob (+34,1 %) a nejvíce osob s nelegálním pobytem na území Ústeckého kraje 

zaujímají osoby se státní příslušností Vietnamu (82), Saudské Arábie (48), Ukrajiny (40) a Srbska 

(29). 

Situace v oblasti tranzitní nelegální migrace je v České republice a potažmo i na teritoriu Ústeckého 

kraje stabilizovaná a naše země není hlavní tranzitní ani cílovou zemí pro migrující cizince. Nadále 

trvají intenzivní policejní opatření států na hranicích podél balkánské trasy a rovněž opatření České 

republiky i Německa, což mělo vliv na mírný pokles tranzitní nelegální migrace. Regionální 

a mezinárodní spolupráce pohraničních orgánů si zasluhuje v této souvislosti zvláštní pozornost. 

Aby bylo možné bojovat ještě efektivněji s nelegální migrací a přeshraniční kriminalitou, je nutné 

nadále rozvíjet různé formy spolupráce a koncepty společného boje proti nelegální migraci. 

Kvalitní a včasná spolupráce organizačních článků policie a orgánů sousedních států na operativní 

úrovni má nezastupitelnou úlohu v boji proti tranzitní nelegální migraci. Svoji roli hraje i nepřetržité 

vyhodnocování situace, výměna poznatků a zpracovávání analýz k dané problematice. V současné 

situaci lze nelegální migraci částečně eliminovat zejména zaměřením se na zintenzivnění výkonu 

služby na hlavních přístupových komunikacích a železnicích ke státní hranici, na vytipovaných 

místech, kde by mohlo docházet k neoprávněnému vstupu na území České republiky, a zvláště 

zintenzivněním pobytových kontrol ve vnitrozemí, kde počet odhalení nelegálního pobytu na území 

výrazně stoupl. Za 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 
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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 54 trestných činů 

(-13; -19,4 %). Nejčastěji řešenými přečiny bylo padělání a pozměnění veřejné listiny (34) a maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (9), u kterého došlo k výraznému meziročnímu poklesu 

o 15 případů (-62,5 %). V uplynulých letech se přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání dopouštěli zejména lázeňští hosté (občané Libye a Kuvajtu ubytovaní v Lázních Teplice 

a Dubí). Ve sledovaném období již nebyl zaznamenán žádný tento přečin u lázeňských hostů. 

V hodnoceném období bylo provedeno celkem 19 674 pobytových kontrol. Zkontrolováno bylo 

1 174 ubytovacích zařízení (objektů), 2 056 objektů určených k výdělečné činnosti (herny, bary, 

tržnice a jiné) a 2 648 ostatních zájmových objektů s možností výskytu nelegálního pobytu cizinců 

na území České republiky. Současně bylo zkontrolováno 90 645 cizinců při pobytových kontrolách. 

Ověřeno bylo 1 061 pozvání, přihlášeno 1 963 cizinců k pobytu a zaevidováno 3 691 ubytovacích 

lístků. 

16 Oblast organizační, personální práce a vzdělávání 
a ostatní činnosti policie 

Krajskému ředitelství k 1. lednu 2020 chybí 283 policistů a na bezpečnost v Ústeckém kraji tedy 

dohlíží k uvedenému datu 3 178 policistů z celkových 3 461 plánovaných služebních míst. 

Naplněnost početních stavů policistů je tak 91,8 %. Nábor policistů zůstává klíčovou prioritou 

krajského ředitelství. V roce 2019 došlo u krajského ředitelství ke vzniku nového dálničního oddělení 

Postoloprty (k 1. 6. 2019 s prozatímní dislokací v areálu vlakového nádraží v Postoloprtech), 

k přejmenování oddělení hlídkové služby Louny na oddělení hlídkové služby Postoloprty a k rozdělení 

odboru kriminalistické techniky a expertiz na dvě oddělení. 

Pro dálniční oddělení Postoloprty již ředitel krajského ředitelství požádal Policejní prezidium České 

republiky o přidělení 43 tabulkových míst policistů a 1 občanského zaměstnance, přičemž prozatím 

bylo k 1. 1. 2020 přislíbeno 34 tabulkových míst policistů. K datu zpracování této zprávy nebyla 

uvedená tabulková místa přidělena. 

Nadále přetrvává nedostatečný personální stav policistů v přímém výkonu služby, 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. 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, dálničního oddělení) a organizačních článků služby kriminální policie 

a vyšetřování. 

Nadále i v roce 2019 bylo nutné řešit zajištění některých policejních činností navyšováním fondu 

pracovní doby nad jeho základní rámec formou přesčasové práce, především v souvislosti 

s problematikou ochrany tzv. „měkkých cílů“. 
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Krajské ředitelství dále uvolňuje policisty k plnění úkolů v zahraničních misích (společné operace 

Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž – Frontex, dohody mezi vládou České republiky 

a vládami Republiky Srbsko a Republiky Makedonie o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti). 

Další odčerpání sil přinášelo posilování výkonu služby u Krajského ředitelství policie hlavního města 

Prahy či Středočeského kraje. Posilování výkonu služby u jiných útvarů policie bude probíhat i v roce 

2020, přičemž vysíláni budou absolventi základní odborné přípravy.  

Personální podstav policistů je negativně vnímán již i zástupci místní samosprávy, u kterých 

evidujeme nespokojenost s úrovní bezpečnosti v regionu, zejména pak s vývojem situace v sociálně 

vyloučených lokalitách. Krajské ředitelství registrovalo řadu stížností a petici s apelem na zvýšení 

počtu policejních hlídek zejména v sociálně vyloučených lokalitách, což však naráží na již uvedený 

vysoký a prohlubující se personální podstav policistů v krajském ředitelství a vysílání posil 

ve prospěch jiných útvarů policie. 

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

obyvatelstva bylo v roce 2019 oddělením krizového řízení krajského ředitelství realizováno 

8 součinnostních taktických cvičení složek IZS, např. cvičení s tématem: 

 požár na státním zámku v Duchcově, 

 únik čpavku na zimním stadionu v Klášterci nad Ohří,  

 dopravní nehoda autobusu a dodávkového vozidla s větším počtem zraněných osob v okrese 

Ústí nad Labem, 

 útok aktivního střelce (AMOK) v Chomutově. 

Dále bylo realizováno cvičení záchranných složek České republiky a Německa SCHÖNA 2019, které 

bylo největším mezinárodním cvičením obou států v poválečné historii. Účastnilo se ho celkem 

cca 1 200 účastníků, z toho 150 z české strany. Mimořádná událost byla v rámci cvičení řešena 

poblíž obce Hřensko na německém území poblíž obce Schöna. Tématem cvičení bylo vykolejení 

vlakové soupravy v těžko dostupném úseku železnice následkem sesuvu půdy na železnici a nácvik 

spolupráce při záchranných a likvidačních pracích. Cvičení se v pozici hostů a pozorovatelů účastnili 

zástupci vlád a ministři obou států. Cvičení bylo pozitivně hodnoceno a mělo širokou mezinárodní 

mediální publicitu. 

17 Prevence 
V roce 2019 bylo ve spolupráci se službou dopravní policie realizováno 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, 

 Buď na kole vidět a Bez přilby už nevyjedu – akce zaměřené na bezpečnost cyklistů, 

 Začněme spolu aneb kolama dolů – projekt zaměřený na bezpečnost řidičů motocyklů, 

 Den pro kamiony – akce s mezinárodní účastí zaměřená na řidiče kamionů a autobusů.  

V oblasti prevence pokračovala spolupráce se základními a středními školami, kde byly realizovány 

semináře a přednášky se zaměřením na protidrogovou prevenci, prevenci šikany a zvýšení právního 

vědomí. Akcí pro děti staršího školního věku a středoškoláky byl např. evropský projekt 

#SayNo! varující před znepokojivě rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí 

v online prostředí a upozorňující zejména na nebezpečnost online komunikace. Opomenuti nebyli 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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Pro posluchače univerzity třetího věku byla připravena konference Bezpečí seniorů, na které 

se stovka seniorů seznámila mimo jiné s bezpečným pohybem v kyberprostoru či zvládáním 

dopravního chaosu. Každá z přednášek na konferenci byla doplněna a přiblížena tematickým 

divadelním představením Divadla VeTři. 

Dále byla v roce 2019 věnována pozornost regionálním projektům, např.: 

 Mladý záchranář - prezentace IZS pro žáky základních škol, 

 Branný den – vzdělávání v oblasti bezpečnosti pro žáky základních škol, 

 Pozor na zloděje – prevence kapesních krádeží zejména v nákupních centrech, 

 Bezpečnost ve virtuálním světě – přednášková činnost pro žáky základních škol, 

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

V roce 2019 se uskutečnil 11. ročník Dne záchranářů Ústeckého kraje. Součástí programu bylo 

předávání finančních šeků složkám IZS. Dále byly realizovány např. konference Fenomén doby – 

kyberkriminalita a Nebezpečí skrytá v drogách a závislostech, osvětová kampaň Pomněnkový den 

připomínající osud pohřešovaných dětí, či projekt SAFETY ROAD 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. 

Jednotlivé organizační články krajského ředitelství úzce spolupracují např. se starosty, přestupkovými 

komisemi, orgány sociálně právní ochrany dětí a obecní policií. Ve spolupráci s tiskovými pracovníky 

státní správy a samospráv krajské ředitelství reaguje na podněty občanů svědčící o eskalaci napětí 

a koordinuje mediální výstupy z důvodu objektivizace a ověřování poskytovaných informací. 

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. Velmi dobrá je spolupráce 

s celními orgány, finančními úřady, katastrálními úřady, živnostenskými úřady, Probační a mediační 

službou, státními zástupci, školami či s Hasičským záchranným sborem. Nadále pokračuje intenzivní 

spolupráce se zahraničními partnery na regionální úrovni (např. společné hlídky organizačních článků 

krajského ředitelství s německými bezpečnostními složkami, činnost společné pátrací skupiny Labe, 

zasedání Česko-saské regionální pracovní skupiny a jejích podskupin, mezinárodní cvičení 

záchranných složek).  

19 Závěr 
Oproti roku 2018, kdy nápad celkové kriminality dosáhl svého dlouholetého minima, došlo v roce 2019 

k opětovnému meziročnímu nárůstu o 539 skutků na celkových 17 099 trestných činů. Jak již bylo 

výše popsáno, příčin tohoto jevu může být hned několik, od změny statistického vykazování, 

přes zvýšené úsilí policistů při odhalování některých, jinak spíše latentních, druhů trestné činnosti, 

až po samotný výrazný nárůst některých druhů kriminality. Nárůst nápadu byl doprovázen nárůstem 

objasněnosti o 0,8 % na celkem 64 %. Míra kriminality zůstává na Ústecku dlouhodobě vysoká 

a převyšuje většinu ostatních krajů České republiky. 

I přes využití řady přijatých opatření zaměřených na prevenci a objasňování trestné činnosti, 

posilování každodenního výkonu služby hledáním vlastních rezerv, pomocí přesčasové 
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služby, cestou nasazování policistů speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství a za hledání 

efektivnějších forem výkonu služby se v roce 2019 nepodařilo udržet příznivý trend poklesu nápadu 

trestné činnosti z předcházejících let. 

Tradičně nejvýznamnější kriminogenní faktory jsou dlouhodobá nezaměstnanost, nízká míra 

vzdělanosti, užívání návykových látek, velké množství vyloučených lokalit a osob v nich žijících, 

dlouhodobě nepříznivá sociálně ekonomická struktura a ekonomická situace obyvatelstva. Potenciál 

ovlivňovat bezpečnostní situaci v nadcházejícím období mají rozrůstající se průmyslové zóny 

a související zaměstnávání pracovníků, mnohdy cizinců.  

V roce 2019 se zvýšil podíl recidivistů na stíhaných a vyšetřovaných osobách, což je do jisté míry 

zapříčiněno zvýšením zaměstnanosti a následně zlepšením životní situace obyvatel, důsledkem 

čehož ubylo prvopachatelů trestné činnosti. Naopak propuštění recidivisté se nedokáží začlenit zpět 

do společnosti, a tak opětovně páchají trestnou činnost. Významně také vzrostl počet vyšetřovaných 

nezletilých osob, přičemž stanovení přesné příčiny by vyžádalo hlubší kriminologickou studii. 

Hospodářská kriminalita zaznamenala nárůst nápadu a snížení objasněnosti. 

Násilných a mravnostních skutků přibylo a došlo u nich ke zvýšení objasněnosti. Mírný pokles nápadu 

doprovázený zvýšením objasněnosti jsme evidovali u kriminality majetkové. Drogová trestná činnost 

doznala snížení nápadu za současného snížení objasněnosti. 

Došlo k nárůstu počtu dopravních nehod a zároveň ke zhoršení bilance jejich následků. 

Při dopravních nehodách usmrceno či těžce zraněno více osob než v roce 2018. 

Veškeré akce a opatření realizované uniformovanou policií za rok 2019 se podařilo zajistit 

bez závažného narušení veřejného pořádku. Oproti roku 2018 stoupl počet migrantů. 

S ohledem na vysoký a prohlubující se personální podstav policistů v krajském ředitelství umocněný 

vysíláním posil ve prospěch jiných útvarů policie a vysíláním policistů k plnění úkolů v zahraničních 

misích přetrvá pro rok 2020 a zřejmě i roky následující pro ústeckou policii úkol intenzivně vyhledávat 

nové uchazeče o službu v policejním sboru, urychleně z nich vybrat uchazeče splňující 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 sociálních nepokojů. 
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1. NÁVRH USNESENÍ 

 

 

 

 

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje po projednání dne 29. května 2020 
 
1) bere na vědomí 
 
2) schvaluje 
 
Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého 
kraje za rok 2019. 


