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1 Úvodní přehled o zjištěné kriminalitě za rok 2020 
V roce 2020 došlo v Ústeckém kraji k významnému poklesu zjištěné kriminality1). Celkový počet 

skutků se snížil o 2 227 (-13 %) a na 1 tisíc obyvatel Ústeckého kraje tak napadalo v průměru 

18,1 trestných činů. Je však na místě upozornit na skutečnost, že celkovou komparaci mezi roky 2019 

a 2020 musíme hodnotit velmi obezřetně. Zcela zásadní význam na snížení kriminality měla opatření 

(zákony, nařízení vlády, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, rozhodnutí Krajské 

hygienické stanice Ústeckého kraje) vydávaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku 

a rozšíření onemocnění Covid-19 (dále jen „protiepidemická opatření“), zejm. omezení volného 

pohybu osob a uzavření heren a barů. Tato opatření přinesla i omezení automobilové přepravy, což 

se projevilo snížením počtu trestných činů páchaných v dopravě (např. maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství) a částečně i snížením počtu 

dopravních nehod. K ovlivnění však nedošlo jen u samotného počtu trestných činů. Řadu jindy 

víceméně banálních protiprávních jednání (např. krádeží v obchodech) v důsledku jejich spáchání 

v době vyhlášeného nouzového stavu bylo nutno kvalifikovat podle přísnějších skutkových podstat, 

a věcná příslušnost tak připadla na orgány kriminální policie a vyšetřování. V případě zjištění 

pachatele těchto skutků pak namísto standardního zkráceného přípravného řízení bylo nutno konat 

časově i ekonomicky náročnější vyšetřování. Došlo k výraznému omezení počtu sportovních, 

kulturních a společenských akcí, ale také k redukci řady vlastních preventivních aktivit. Na straně 

druhé byla podstatná část sil a prostředků věnována kontrolám dodržování nařízených 

protiepidemických opatření a v první vlně na jaře zejména také ostraze státních hranic (blíže viz 

kapitola 15). Opomenout nelze ani dopady úpravy režimu výkonu služby resp. práce s cílem 

minimalizovat rizika přenosu onemocnění mezi policisty a zaměstnanci Krajského ředitelství policie 

Ústeckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“). Na poklesu nápadu kriminality se dále zřejmě do jisté 

míry projevila změna legislativy, kdy s účinností od 1. 10. 2020 došlo ke zvýšení dolní hranice výše 

škod u některých trestných činů, a část skutků se tak přesunula do kategorie přestupků. Snížení 

kriminality bylo zaznamenáno v České republice celkově a zmíněné procentuální snížení v Ústeckém 

kraji je o 3,9 % nižší, než je celorepublikový průměr (-16,9 %). Dlouhodobý vývoj nápadu 

a objasněnosti celkové kriminality na území Ústeckého kraje je uveden v grafu 1. 

Graf 1 Vývoj celkové trestné činnosti v Ústeckém kraji v letech 2016 až 2020 

 

                                                
1)  Zjištěná kriminalita – dále bude kromě slov „zjištěná“ užíváno slovo „nápad“ ve stejném významu.  
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K uvedenému snížení nápadu přispěl nejvíce významný úbytek zbývající2) (-714; -21,2 %), majetkové 

(-806; -11,2 %), hospodářské (-354; -18,4 %) a ostatní3) (-237; -8,4 %) kriminality. Pokles nápadu 

zbývající2) kriminality byl způsoben zejména snížením počtu zanedbání povinné výživy 

(-454; -26,9 %) a ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství (-139; -17,3 %). U ostatní3) kriminality 

ubylo zejména ohrožování výchovy dítěte (-84; -45,2 %), výtržnictví (-80; -25,6 %) a drogových deliktů 

(-62; 13,6 %). Pouze kriminalita mravnostní zaznamenala minimální zvýšení nápadu (+3; +1 %). 

Podrobnější rozbor základních kategorií trestné činnosti následuje v jednotlivých kapitolách této 

zprávy. 

Objasněnost celkové kriminality (viz graf 1) se v roce 2020 nepatrně snížila a dosáhla hodnoty 62 % 

(-2 %). Stíháno a vyšetřováno bylo v roce 2020 celkem 9 127 osob, což je o 1 447 (-13,7 %) osob 

méně oproti roku 2019. 

Z celkově evidované způsobené škody byla nejvyšší škoda způsobena kriminalitou hospodářskou, 

kde jsme nejvyšší škody evidovali u trestných činů zvýhodnění věřitele (podíl 14,1 % na celkových 

škodách) a podvodu (podíl 11,5 % na celkových škodách). Vysoký podíl na způsobených škodách 

(13,7 %) připadá také požárům (trestněprávně kvalifikovaným jako poškození cizí věci a úmyslné 

a nedbalostní obecné ohrožení), u kterých došlo i přes pokles nápadu (-13; -12,9 %) k meziročnímu 

nárůstu způsobených škod o 107,6 mil Kč (+154,8 %). 

Zajišťování majetku v rámci trestního řízení je jednou z priorit krajského ředitelství, u něhož 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. Přes 

pokles celkové trestné činnosti došlo ke zvýšení zajištěných finančních prostředků.  Porovnání výše 

zajištěného majetku v letech 2018 až 2020 je uvedeno v tabulce 2, přičemž pokles zajištěných 

finančních prostředků mezi lety 2018 a 2019 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. 

Tabulka 1 Základní ukazatele trestné činnosti v Ústeckém kraji v roce 2020 

kriminalita celkem 14 872 (-2 227) objasněnost v % 62 % (-2 %) 

kriminalita na 1 tis. obyvatel 18,1 (-2,7) způsobené škody 1 288 mil. Kč (+336,5 mil.) 

objasněno skutků 9 231 (-1 715) zajištěné škody 207 mil. Kč (+98 mil.) 

stíháno osob 9 127 (-1 447) ZPŘ počet skutků 3 445 (-1 062) 

 

Tabulka 2 Porovnání výše zajištěného majetku v letech 2018 až 2020 

 2018 2019 2020 

způsobené škody 2 039 mil. Kč 951,5 mil. Kč 1 288 mil. Kč 

zajištěné škody 1 237 mil. Kč 109 mil. Kč 207 mil. Kč 

                                                
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 či požáry.  
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Struktura trestné činnosti (viz graf 2) v roce 2020 nedoznala změn a podíly jednotlivých druhů trestné 

činnosti zůstaly oproti roku 2019 prakticky nezměněny. 

Graf 2 Struktura kriminality v Ústeckém kraji v roce 2020 

 

Podíl zkráceného přípravného řízení na objasněné kriminalitě (37,3 %) se oproti roku 2019 snížil 

o 3,9 %. Největší podíl takto řešených trestných činů tvoří maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání (27,7 %), krádeže prosté v jiných objektech (18,6 %) a ohrožení pod vlivem návykové 

látky a opilství (16,5 %). Snížení počtu skutků realizovaných ve zkráceném přípravném řízení (-1 062; 

-23,6 %) lze zřejmě přičítat celkovému snížení nápadu trestné činnosti, změně legislativy a zejména 

dopadům protiepidemických opatření. Za vyhlášeného nouzového stavu se i bagatelní trestná činnost 

přesunula do kvalifikovaných skutkových podstat, jež neumožňují konat zkrácené přípravné řízení. 

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

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

Chomutov (17,8 %) a územnímu odboru Děčín (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 

snížení nápadu u všech územních odborů, nejvýznamnější pak v Ústí nad Labem (-501; -17,9 %) 

a v Mostě (-534; -17,8 %). Nejméně naopak poklesla trestná činnost v Děčíně (-154; -5,7 %). 

Rozložení celkového nápadu kriminality za rok 2020 v přepočtu na plochu území a na počet obyvatel 

v jednotlivých krajích a územních odborech krajského ředitelství je zobrazen v následujících mapách. 

Tabulka 3 Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

nejvyšší počet 
skutků 

Chomutov 2647 (-313) nejnižší počet 
skutků/1 tis. 
obyv. 

Litoměřice 12,2 (-2,5) 

Děčín 2565 (-154) Louny 13,4 (-1,8) 

nejvyšší počet 
skutků/1 tis. obyv. 

Most  22 (-4,7) nejvyšší % 
nárůst skutků 

nebyl zaznamenán  

Chomutov 21,2 (-2,5)   

nejnižší počet 
skutků 

Louny  1159 (-155) nejvyšší % 
pokles skutků 

Ústí nad Labem -17,9 % 

Litoměřice  1461 (-293) Most -17,8 % 

                                                
4)  Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně 

správním členění státu). 
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Graf 3 Celková kriminalita v územních odborech v letech 2016 až 2020 
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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, společné hranice 

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

vyloučených lokalitách a jejich okolí. Dalšími, víceméně neměnnými, kriminogenními faktory jsou 

nedostatečné zajištění vlastního majetku, důvěřivost, lhostejnost, nedostatek odpovědnosti za vlastní 

jednání a nadužívání alkoholu a omamných a psychotropních látek. Stále je významným vnitřním 

kriminogenním faktorem hluboký personální podstav policistů v krajském ředitelství umocněný 

vysíláním policistů k plnění úkolů v zahraničních misích. Uvedené faktory byly detailně popsány 

ve zprávách o bezpečnostní situaci v uplynulých letech, proto zde již nebudou rozebrány detailněji. 

Novým významným faktorem ovlivňujícím veškerou trestnou činnost, její odhalování a objasňování 

včetně další činnosti policie byla protiepidemická opatření.  

Vzhledem k bezprecedentní epidemiologické situaci, která nastala již počátkem roku 2020, lze 

prozatím těžko hodnotit, které kriminogenní faktory zůstaly totožné s předchozím obdobím, které 

eskalovaly či se utlumily. Rovněž nelze na základě výše uvedeného jednoznačně posoudit, zda jsou 

případné změny pouze přechodné či trvalejší, neboť v některých oblastech společnost funguje v tuto 

chvíli odlišným způsobem. Prozatím lze konstatovat, že se obecně a zásadním způsobem nezměnila 

hospodářská situace jednotlivců a v rámci krajského ředitelství je také stálá migrační a demografická 

situace.  

2.1. Sociálně ekonomická situace 

Nezaměstnanost zaznamenala v Ústeckém kraji nárůst o 1,6 % a podíl nezaměstnaných osob 

ke konci roku 2020 činil 5,5 %; což je o 1,5 % nad republikovým průměrem 4 %. V Ústeckém kraji 

je nejvyšší podíl nezaměstnaných osob evidován v okresech Most (6,6 %), Chomutov (6,3 %) 

a Děčín (5,7 %). 

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 

pracovníků, mnohdy cizinců, kteří jsou přechodně ubytováni v blízkých městech na ubytovnách 

a v pronajatých bytech, kde dochází k větší anonymitě, a tím je pro policii ztíženo objasňování 

protiprávního jednání a identifikování možného pachatele. Např. v Chomutově jsou cizinci ubytováni 

po větších skupinách v soukromých bytech a v ubytovnách (hotel Sudety, ubytovna Janoušek, 

ulice Na Bělidle). V místech ubytování navštěvují bary a diskotéky, kde následně pod vlivem alkoholu 

vyvolávají konflikty a drobné potyčky. V této souvislosti byl evidován jistý nárůst závadového jednání 

(přestupky, trestné činy), které je pácháno cizinci – zaměstnanci průmyslových zón, zejm. Rumuny, 

Slováky, Litevci či Ukrajinci. 

V roce 2020 jsme ve městě Teplice zaznamenali přibývání osob bez domova, které svým chováním, 

žebráním, shlukováním se ve skupinách a posedáváním na veřejných místech, zejména v samotném 

centru města a v městských částech Trnovany a Řetenice, obtěžují spoluobčany. Policie tyto situace 

řeší většinou vykázáním osob z místa. Jakýkoliv finanční postih těchto osob je nemožný, neboť 
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nedisponují žádnými finančními prostředky. V žádném případě však tito lidé bez domova nemají 

zásadní vliv na počty spáchaných trestných činů. Prostředky k obživě si opatřují žebráním, sběrem 

druhotných surovin a občas drobnou krádeží. Lze však konstatovat, že situaci kolem bezdomovců 

občané Teplic vnímají citlivěji než vyloučené lokality, což je patrné z různých oznámení, například 

na linku 158. 

2.2. Sociálně vyloučené lokality 

Z podkladů územních odborů krajského ředitelství vyplývá, že situace v sociálně vyloučených 

lokalitách byla v roce 2020 stabilizovaná, bez významnějšího narušení veřejného pořádku 

či extremisticky motivovaného protiprávního jednání. Na sídlišti ve městě Šluknov (okr. Děčín) je sice 

situace setrvalá, nicméně se zde do současné doby nepodařilo zavést opatření obecné povahy, 

kterým se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, a množství osob 

z oblastí, kde toto opatření již zavedeno bylo a kde tudíž nevzniká nárok na doplatek na bydlení, míří 

právě sem. Nárůst počtu obyvatel vykazujících známky sociálního vyloučení byl vlivem stěhování 

z Libereckého kraje (zejm. z okolí Nového Boru) registrován také v Děčíně 3 – Starém Městě 

a Děčíně 32 – Boleticích nad Labem. 

2.3. Covid-19 

Krajské ředitelství v souladu s celorepublikovou strategií policie zaměřenou na snížení rizika šíření 

nákazy Covid-19 upravilo od 12. března 2020 režim výkonu službu. Primárním cílem omezeného 

režimu výkonu služby bylo minimalizovat kontakt příslušníků policie s občany při řešení běžné 

každodenní agendy, za kterou lze považovat například silniční kontroly či prověřování společensky 

málo nebezpečných přestupků. Tímto opatřením krajské ředitelství v žádném případě nerezignovalo 

na své úkoly vyplývající ze zákona, pouze tím reagovalo na aktuální situaci, která v České republice 

nastala. Policisté i nadále plnili své úkoly, pokračovali v dohledu nad veřejným pořádkem 

a bezpečností a plynulostí silničního provozu, a samozřejmě v žádném případě nebylo jakkoliv 

ohroženo vyšetřování trestních věcí. Minimalizace fyzického kontaktu policistů s občany byla jedním 

z mnoha preventivních opatření k zamezení šíření onemocnění Covid-19. 

Služba kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství důsledně zohledňovala fakt, že spáchání 

určitých trestných činů v době nouzového stavu bylo okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. 

Přestupková agenda se rozšířila o nová protiprávní jednání spočívající v nedodržování 

protiepidemických opatření. Naprostá většina spáchaných přestupků byla dle věcné příslušnosti 

postupována Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje nebo Hasičskému záchrannému sboru 

Ústeckého kraje. V této souvislosti byl dne 10. května 2020 přijat zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci 

Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných 

opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České 

republiky, který opravňuje policii a obecní policii postihovat porušení mimořádných a krizových 

opatření v souvislosti s Covid-19 příkazem na místě. 

V době vyhlášeného nouzového stavu od 12. března 2020 do 18. května 2020 bylo na teritoriu 

krajského ředitelství evidováno 914 trestných činů s kvalifikovanou skutkovou podstatou v souvislosti 

s vyhlášeným nouzovým stavem. V době vyhlášeného nouzového stavu od 5. října 2020 do konce 

roku 2020 pak bylo evidováno 957 takovýchto trestných činů. 

Stěžejní a z pohledu výkonu služby nejnáročnější činností, kterou krajské ředitelství v souvislosti 

s Covid-19 na počátku roku 2020 zabezpečovalo, bylo zajištění kontrol a ostrahy na státních 

hranicích České republiky s Německem. Více k tomuto opatření je uvedeno v kapitole 15.  
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Služba pořádkové policie zaměřila svoji činnost zejména na dohled nad dodržováním 

protiepidemických opatření. Jednalo se zejména o zákaz shromažďování osob, nošení roušek 

a dodržování uzavření provozoven a obchodů. V návaznosti na karanténní opatření u osob 

s podezřením na Covid-19 se služba pořádkové policie zaobírala mimo jiné také otázkou osob 

v karanténě vykázaných z obydlí (např. při domácím násilí), dohledem nad dodržováním veřejného 

pořádku u odběrových míst a součinností s příslušnými orgány při kontrolách dodržování nařízené 

karantény. Od 20. března 2020 byl ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje uveden 

do provozu prostor v Hliňanech (okr. Ústí nad Labem) pro umístění osob bez domova a osob 

vykázaných ze společného obydlí, kterým byla krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa. 

V tomto prostoru prováděla policie dohled nad dodržováním opatření karantény. 

Výdaje krajského ředitelství vynaložené k zajištění plnění úkolů souvisejících 

s protiepidemickými opatřeními jsou samostatně sledovány a v roce 2020 bylo v této oblasti 

vyčerpáno celkem 223 581 tis. Kč, z toho na mzdové a související výdaje 215 379 tis. Kč a na ostatní 

provozní výdaje 8 202 tis. Kč. 

 

3 Pachatelé trestné činnosti 
Počet stíhaných a vyšetřovaných osob se proti roku 2019 snížil na 9 127 (-1 447; -13,7 %) osob. 

Pokles počtu stíhaných osob je mj. důsledkem celkového poklesu nápadu kriminality i míry její 

objasněnosti. Z celkového počtu těchto osob bylo 4 093 recidivistů, jejichž počet meziročně poklesl 

o 599 (-12,8 %) a jejichž podíl na stíhaných a vyšetřovaných osobách se zvýšil na 44,8 % (+0,4 %). 

Největší aktivitu recidivistů jsme s 1 622 stíhanými osobami (-243; -13 %) zaznamenali tradičně 

u majetkové kriminality, u které se na stíhaných osobách podílí 59,8 % (-0,2 %). Nejčastější trestné 

činy spáchané recidivisty (skutky) jsou uvedeny v grafu 4. 

Graf 4 Nejčetnější trestné činy recidivistů v Ústeckém kraji v roce 2020 

 

Celkem bylo stíháno a vyšetřováno 395 cizích státních příslušníků a proti roku 2019 tak jejich počet 

klesl o 140 (-26,2 %). Nejvíce cizinců bylo stíháno pro ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství 

(60 osob), maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (43 osob) a zanedbání povinné výživy 

(36 osob). Pokles počtu stíhaných cizinců mohl být ovlivněn zákazem cestování a omezením pobytu 

cizinců na našem území v rámci protiepidemických opatření. 

Pozitivně lze hodnotit značné snížení počtu vyšetřovaných dětí mladších 18 let (mládež) na 553 
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(-62; -10,1 %). Kontinuálně poklesl i počet jimi spáchaných skutků na 477 (-40; -7,7 %). Z pohledu 

územních odborů nejvíce poklesla trestná činnost mládeže v Ústí nad Labem, kde bylo vyšetřováno 

76 dětí mladších 18 let (-28; -26,9 %) a v Litoměřicích, kde bylo vyšetřováno 49 dětí mladších 18 let 

(-19; -27,9 %). Trestná činnost dětí mladších 18 let naopak vzrostla v Děčíně, kde jich bylo 

vyšetřováno 105 (+21; +25 %), a také v Chomutově (vyšetřováno 113; nárůst o 9 osob; +8,7 %). 

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

u mravnostní kriminality a značný pokles násilných skutků jimi spáchaných, a v grafu 6, kde 

je znázorněn evidentní pokles počtu skutků spáchaných dětmi mladšími 15 let (-48; -18 %) 

i mladistvými (-11; -3,7 %) v Ústeckém kraji. 

Graf 5 Základní druhy trestné činnosti mládeže (skutky) v Ústeckém kraji v letech 2014 až 2020 

 

Graf 6 Vývoj trestné činnosti mladistvých osob a dětí mladších 15 let (skutky) v Ústeckém kraji v letech 2016 až 
2020 

 
 

 

Meziročně výrazně ubylo vyšetřovaných dětí mladších 15 let na 284 (-42; -12,9 %), přičemž se pokles 

projevil zejména u počtu dětí mladších 15 let vyšetřovaných pro výtržnictví (-25; -46,3 %), krádeže 
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vloupáním do ostatních objektů (-16; -59,3 %) a úmyslné ublížení na zdraví (-15; -68,2 %). Naopak 

významně přibylo dětí mladších 15 let vyšetřovaných pro ostatní mravnostní trestné činy (+17; více 

než trojnásobně), mezi které spadají např. výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití 

dítěte k výrobě pornografie či navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Podstatná část 

protiprávního jednání mravnostního charakteru byla dětmi mladšími 15 let spáchána formou 

rozesílání záznamů obsahujících pornografii, která jednoznačně zobrazuje či jinak využívá dítě, 

pomocí elektronických komunikačních kanálů jiným dětem mladším 15 let. V některých případech 

dobrovolnými aktéry některých záběrů byli spolužáci pachatelů. Lze usuzovat na určitou formu 

nápodoby zviditelňování se, které neustále narůstá v prostředí internetu a sociálních sítí, přičemž dítě 

mladší 15 let není ještě dostatečně schopno rozeznat hranice toho, co ještě je a naopak už není 

společensky přípustné. 

Počet vyšetřovaných mladistvých osob poklesl na 269 (-21, -7,2 %), přičemž se pokles projevil 

zejména u počtu mladistvých vyšetřovaných pro výtržnictví (-15; -44,1 %), úmyslné ublížení na zdraví 

(-13; -41,9 %) a krádeže prosté v jiných objektech (-13; -54,2 %). Naopak významně přibylo 

mladistvých vyšetřovaných pro maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (+12; +66,7 %).  

Pachatelé ve sledovaném období spáchali pod vlivem omamných a psychotropních látek včetně 

alkoholu 1 416 skutků, což je o 54 (-3,7 %) méně než v roce 2019. Přesto se podíl skutků spáchaných 

pod vlivem uvedených látek na objasněné kriminalitě zvýšil na 15,3 % (+1,9 %). Snížení zneužívání 

omamných a psychotropních látek včetně alkoholu se projevilo zejména u trestného činu ohrožení 

pod vlivem návykové látky a opilství, kterého ubylo na 649 skutků (-131; -16,8 %). Příčinu poklesu 

počtu trestných činů na úseku zneužívání omamných a psychotropních látek včetně alkoholu 

v dopravě je třeba hledat zřejmě v omezení dopravy během vyhlášených nouzových stavů. 

4 Oběti trestné činnosti 
Podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech 

trestných činů), se oběťmi rozumí fyzické osoby, kterým trestnou činností byla nebo měla být 

způsobena nějaká újma. Policie však neeviduje oběti trestné činnosti, ale statisticky vykazuje objekty 

napadení, které víceméně korespondují se znakem trestného činu a zachycují i některé objektivní 

stránky, ale které nelze zaměňovat s obětí trestného činu podle uvedeného zákona. Objektem 

napadení je ten konkrétní objekt, proti kterému směřuje protiprávní útok (např. auto, dům, osoba, 

veřejný zájem). Je-li však objektem napadení veřejný zájem, nejsou evidovány žádné další 

podrobnosti (např. u dopravních nehod či zanedbání povinné výživy). Je-li objektem napadení osoba, 

je zpravidla i obětí, ale každá oběť trestného činu nemusí být objektem napadení5). Z tohoto důvodu 

není možné získat konečný a relevantní počet osob napadených trestnou činností. V roce 2020 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 schopností 

obrany uvedly samy v důsledku nadměrné konzumace alkoholu.  

                                                
5) Např. je-li provedeno vloupání do rodinného domu a odcizeny věci z majetku členů domácnosti, je objektem 

napadení rodinný dům, ale oběťmi jsou všichni ti členové domácnosti (i hosté), kterým vznikla nějaká újma.  



 

 

Policie České republiky | Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2020      13/35 

 

I nadále věnujeme pozornost obětem domácího násilí. Za rok 2020 bylo v Ústeckém kraji vykázáno 

136 (-23; -14,5 %) osob. Nejvíce případů domácího násilí s vykázáním osoby bylo v rámci územního 

odboru Louny (36), naopak nejméně v Teplicích (8).  

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 2020 bylo vyhlášeno celkem 2 655 (-299; -10,1 %) pátrání po osobách (z toho 

296 pohřešovaných) a odvoláno 2 691 (-274; -9,2 %) pátrání po osobách (z toho 306 pohřešovaných). 

Pracovníci problematiky pátrání se intenzivně zapojují do pátrání po zvlášť zranitelných obětech, jako 

jsou děti, senioři a osoby nemocné v ohrožení života. V případech, kdy je pátráno po hledaných 

osobách, u kterých je předpoklad, že by se mohly zdržovat v zahraničí, je intenzivně využívána 

spolupráce se skupinou cíleného pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního 

prezidia České republiky. Při pátracích akcích nadále pokračuje spolupráce např. se Sborem 

dobrovolných hasičů, strážci Národního parku České Švýcarsko či dobrovolným pátracím týmem 

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

V roce 2020 bylo vyhlášeno pátrání po 322 (+2; +0,6 %) dvoustopých motorových vozidlech, z nichž 

bylo vypátráno 206, tedy 64 % (+22,1 %). Při pátrání po odcizených věcech bylo provedeno 1 062 

kontrol provozoven, při kterých byly vypátrány 3 věci a získány 4 poznatky, které byly dále 

rozpracovány. 

6 Přestupky 
V roce 2020 bylo službou pořádkové a dopravní policie v rámci krajského ředitelství zpracováno 

celkem 27 803 (+1 168; +4,4 %) přestupkových spisů (bez příkazního řízení) a objasněnost činila 

69,3 % (+3 %). Majetkových přestupků bylo řešeno 8 732 (-563; -6,1 %). Na úseku veřejného pořádku 

a občanského soužití (včetně příkazu na místě) bylo řešeno celkem 8 621 (-914; -9,6 %) 

přestupkových spisů s objasněností 60,4 % (+2,2 %). Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi bylo řešeno 1 461 (+14; +1 %) přestupků s objasněností 63,2 % (+3,3 %). V příkazním 

řízení bylo řešeno 21 508 přestupků (-9 604; -30,9 %) s celkovou částkou za uložené příkazové 

pokuty (včetně na místě nezaplacených) ve výši 8,9 mil. Kč (-1,6 mil. Kč). 

Odborem cizinecké policie krajského ředitelství bylo v roce 2020 řešeno celkem 527 přestupků (-361; 

-40,7 %). Všechny tyto přestupky byly řešeny v příkazním řízení, přičemž celková výše uložených 

pokut dosáhla 304 tis. Kč (-193 tis. Kč). Dále bylo v roce 2020 řešeno 9 (-65; -87,8 %) přestupků 

ubytovatelů, kdy celková výše uložených pokut činila 11 tis. Kč (-176 tis. Kč). Zásadní podíl na tomto 

snížení mělo odčerpání personálních sil uvedeného odboru ke střežení státních hranic po dobu jejich 

úplného či částečného uzavření v době vyhlášeného nouzového stavu a k namátkovým kontrolám 

na vybraných bývalých hraničních přechodech v rámci druhé vlny pandemie.  

S účinností od 1. října 2020 došlo k novelizaci zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v oblasti 

výše škod rozhodných pro právní kvalifikaci skutku jako trestného činu či přestupku, kterou se, stručně 
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řečeno, hranice mezi trestným činem a přestupkem, která do 30. září 2020 činila 5.000 Kč, zvýšila 

na 10.000 Kč. 

7 Majetková kriminalita 
Majetková kriminalita s nápadem 6 411 trestných činů oproti předcházejícímu období poklesla o 806 

skutků (-11,2 %). Objasněnost majetkové kriminality je stále na vysoké úrovni 46,6 % a meziročně 

jen neznatelně poklesla o 0,2 % (viz graf 7). V celorepublikovém srovnání bylo v Ústeckém kraji 

dosaženo 2. nejvyšší objasněnosti majetkové kriminality. Mezi pachateli majetkové kriminality 

je 59,8 % (-0,2 %) osob opakovaně trestně stíhaných. 

Graf 7 Vývoj majetkové kriminality v Ústeckém kraji v letech 2016 až 2020 

 

Graf 8 Majetková kriminalita v územních odborech v letech 2018 až 2020 

 

Snížení nápadu majetkové kriminality bylo evidováno ve všech územních odborech krajského 

ředitelství. Počty majetkových trestných činů a vývoj majetkové kriminality v územních odborech jsou 

uvedeny v grafu 8. Nejvyšší objasněnosti v rámci krajského ředitelství bylo dosaženo územním 

8737 8306 7573 7217 6411

42,4

45,3

43,3

46,8
46,6

2016 2017 2018 2019 2020

nápad objasněnost %

1
3

4
8

1
1

5
7

8
1

9

5
8

5

1
3

0
1

1
2

0
6

1
1

5
7

1
1

4
9

1
1

6
5

6
8

3

5
3

3

1
3

2
9

1
1

7
2

1
1

8
6

1
0

4
2

1
0

3
6

6
0

2

4
3

5

1
1

8
5

1
0

3
8

1
0

7
3

6
1

0

4
9

5

2
9

4

2
0

1

5
2

0

5
1

0

6
4

5

4
9

4

4
6

7

2
5

9

2
1

8

5
8

3

5
9

5

7
6

8

4
4

2

4
9

4

2
1

8

1
6

5

4
7

8

5
1

5

6
7

7

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 2020      15/35 

 

odborem Ústí nad Labem (63,1 %) a územním odborem Teplice (49,6 %). Nejnižší objasněnost 

na druhou stranu vykázaly Litoměřice (36,2 %). 

Z přijatých opatření k zamezení tohoto druhu trestné činnosti lze vybrat např.: 

 cílené směřování přímého výkonu obchůzkové a hlídkové služby a operativních hlídek 

do vytipovaných lokalit v rámci tzv. situační prevence, 

 samostatné kontroly a cílené pátrací akce v obvyklých místech prodeje odcizených věcí (bazary, 

zastavárny),  

 důsledné provádění blokací odcizených mobilních telefonů v případech, kdy k tomu byly splněny 

legální předpoklady (prokázání vlastnictví poškozeným, přesná znalost IMEI telefonu, souhlas 

resp. žádost poškozeného), 

 koordinování činnosti policie s dalšími orgány provádějícími kontrolu kriminality (např. městská 

či obecní policie), 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 a pachatelů sériové majetkové trestné 

činnosti. 

7.1. Majetková kriminalita podrobněji 

V Ústeckém kraji došlo k výraznému poklesu nápadu krádeží prostých (-427; -10,9 %) 

a k nepatrnému snížení počtu krádeží vloupáním (-36; -2 %). Nejvýznamnější snížení nápadu bylo 

evidováno zejména u krádeží prostých v jiných objektech (-176; -10,3 %), poškození cizí věci (-168; 

-23,2 %), zatajení věci (-109; -43,4 %) a krádeží jiných na osobách (-106; -34,6 %). Statisticky 

významnější nárůst jsme naopak zaznamenali u krádeží jízdních kol (+46; +23,5 %). Meziroční změny 

u krádeží vloupáním do obchodů (+8; +6,7 %), restaurací a hostinců (+11; +18 %), kiosků (+5; 

+26,3 %) a rodinných domů a bytů (-59; -17,9 %) mají bezesporu spojitost 

s protiepidemickými opatřeními. Statisticky zajímavý je meziroční pokles u krádeží jiných na osobách 

(-106; -34,6 %) a krádeží kapesních (-49; -29,7 %), který je také ovlivněn těmito opatřeními. 

Nejpočetnější majetkové trestné činy jsou uvedeny v grafu 9. 

Graf 9 Nejčastější majetková kriminalita v roce 2020 
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Významným nástrojem k potírání trestné činnosti po linii motorových vozidel je nadále 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. 

Policisté se také zabývají závažnými případy požárů, u kterých je nejasná příčina, jsou způsobeny 

velké škody na majetku nebo došlo v důsledku požáru k újmě na zdraví. Ve sledovaném období byl 

vyšetřován např. požár Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech (okres Chomutov) 

ze dne 19. ledna 2020, při kterém zemřelo 8 klientů tohoto zařízení, či požár v papírnách v Košťanech 

(okres Teplice) ze dne 4. září 2020 se škodou 72 mil. Kč. 

7.2. Majetková kriminalita – trendy 
 Vzhledem k uzavření státních hranic ubylo výrazně zahraničních turistů. Jejich úbytek, společně 

se všeobecným zákazem volného pohybu, se tak pravděpodobně podílel na snížení počtu 

kapesních krádeží, krádeží jiných na osobách a s tím spojených případů neoprávněného 

opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. 

 Na Děčínsku bylo zaznamenáno páchání majetkové kriminality cizinci (zejm. Poláky, Moldavany, 

Ukrajinci), kteří se pohybují v zapůjčených užitkových vozidlech (typu Ford Transit apod.), mají 

telefonní čísla jiných států a tím využívají své anonymity. Odcizené věci naloží do vozidel a rychle 

odjíždějí. Analýza získaných podkladů pro objasnění případů je pak velmi složitá a náročná. 

 V roce 2020 byla trestná činnost na seniorech formou podvodů páchána pouze výjimečně. 

 Ubývá případů odcizených autorádií, protože tato jsou v současné době vyráběna tvarově 

atypická pro každou tovární značku. Obdobně toto platí i pro vestavěné navigační systémy. 

Předmětem zájmu pachatelů při vloupání do vozidel jsou cenné věci ponechané ve vozidle 

a nářadí. 

 Novým fenoménem se staly dříve nepříliš četné krádeže předmětů z často i výše situovaných 

bytových lodžií (zejména jízdních kol). V minulosti obvykle takto docházelo spíše k odcizení 

potravin či oděvů u přízemních bytů.  

 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. Poměrně časté byly 

i krádeže vloupáním do právě rekonstruovaných bytů. Do popředí zájmu pachatelů se při 

vloupání dostává nářadí.  

 Na Mostecku se ve větší míře začaly opět objevovat krádeže měděných kabelů, někdy spáchané 

i formou vloupání do venkovních areálů firem či skladů druhotných surovin. 

 U odcizených věcí (především u mobilních telefonů) se daří i nadále zajišťovat pachatele těchto 

krádeží či získávat poznatky k nim, a to díky řádnému doplňování výrobních čísel či IMEI těchto 

přístrojů. Velkým problémem však nadále zůstává absence výrobních čísel u ostatních 

odcizených věcí, především u jízdních kol a nářadí, které se v poslední době dostává do popředí 

zájmu pachatelů. 

8 Hospodářská kriminalita 
V roce 2020 došlo k poklesu nápadu hospodářské kriminality na 1 565 skutků (-354; -18,4 %). 

Objasněnost se meziročně snížila (-2,8 %) na hodnotu 63,5 % (viz graf 10), přesto je objasněnost 

2. nejvyšší v porovnání s ostatními krajskými ředitelstvími policie. Lze předpokládat, že i zde je 

uvedené snížení nápadu do jisté míry ovlivněno ekonomickými opatřeními v rámci epidemie, kdy 
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došlo k částečnému útlumu ekonomiky a k omezení činnosti případně změně organizace práce 

jednotlivých úřadů (např. finanční a celní úřady, Česká obchodní inspekce), a změnou trestního 

zákoníku, následkem které je k naplnění jednotlivých znaků trestných činů potřeba způsobit vyšší 

škodu.  

Graf 10 Vývoj hospodářské kriminality v Ústeckém kraji v letech 2016 až 2020 

 

Pokles nápadu zaznamenaly všechny územní odbory krajského ředitelství. Nejvyšší objasněnosti 

v rámci krajského ředitelství bylo dosaženo v Teplicích (78,5 %) a Ústí nad Labem (67 %). Nejnižší 

objasněnost na druhou stranu vykázaly Louny (46,6 %). Podrobnější informace o nápadu 

hospodářské kriminality v územních odborech jsou uvedeny v grafu 11. 

Graf 11 Hospodářská kriminalita v územních odborech v letech 2018 až 2020  

 

Z hlediska struktury hospodářské trestné činnosti připadá největší podíl 25,2 % neoprávněnému 

opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Druhý největší podíl s hodnotou 18,7 % náleží 

úvěrovému podvodu a třetí největší podíl s hodnotou 13,9 % zaujímají podvody proti sociálnímu 

zabezpečení a nemocenskému pojištění. Další trestné činy s větším podílem na hospodářské trestné 

činnosti jsou uvedeny v grafu 12. 
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Graf 12 Nejčastější hospodářské trestné činy v roce 2020 

 

8.1. Hospodářská kriminalita podrobněji 

Na poklesu nápadu hospodářské kriminality se podílel zejména úbytek trestných činů neoprávněného 

opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (-118; -23 %), podvodů proti sociálnímu 

zabezpečení a nemocenskému pojištění (-84; -27,8 %) a neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby (-50; -67,6 %). Ze statistických ukazatelů je naopak zřejmý 

výrazný nárůst počtu případů úvěrových podvodů (+50; +20,7 %) a případů poškození věřitele (+6; 

+85,7 %). Lze se domnívat, že důvodem snížení nápadu u podvodů proti sociálnímu zabezpečení 

a nemocenskému pojištění může být neoznamování případů ze strany daných úřadů vlivem 

protiepidemických opatření (např. legislativní opatření v oblasti pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úprava podmínek nároku na nepojistné dávky, 

přechodné prominutí platby záloh na důchodové pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, 

úprava režimu pro komunikaci s veřejností, nemocnost, nadměrné zatížení těchto úřadů). 

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 
 Nově se objevily případy, při kterých se pachatelé pokusili neoprávněně získat kompenzační 

bonusy vyplácené podle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti 

s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, přičemž lze objektivně 

předpokládat, že četnost takových jednání se bude zvyšovat. 

 Je zaznamenán nárůst počtu podvodů páchaných pomocí internetu, např. vylákání finančních 

prostředků od poškozených prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, WhatsApp, Badoo), 

e-mailových poštovních schránek a inzertních portálů (Sbazar, Bazoš, Aukro aj.), přičemž tato 
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činnost je vyvíjena pachateli převážně za využití anonymizačních aplikací k zakrytí skutečné 

totožnosti pachatelů; zneužívání údajů a sociální sítě Facebook jako takové, uzavírání 

podvodných úvěrových smluv a půjček. 

 Bez výraznější změny ve způsobu páchání pokračuje daňová trestná činnost, při které pachatelé 

na základě vystavení fiktivních faktur snižují daňový základ. 

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

s finančními a celními úřady (projekt KOBRA). 

 Nadále jsou prověřovány úřední osoby různých státních institucí, úřadů či zastupitelstev pro 

oznámení související s realizací zakázek či rozhodování o majetku společnosti či úřadu. 

 U trestného činu padělání a pozměnění peněz došlo k výraznému poklesu případů (-28; -31,8 %) 

i kvality padělků. Stále dochází k různým neodborným pokusům napodobit měnu, zpravidla 

ve špatné kvalitě. 

9 Informační kriminalita 
Kvantitativně největší podíl nápadu tohoto druhu kriminality opět zaujímala podvodná jednání 

majetkového a hospodářského charakteru v prostředí internetu. Jednalo se zejména o podvodné 

inzeráty prodeje zboží od soukromých inzerentů či podvodné e-shopy. Pachatelé prostřednictvím 

internetu a sociálních sítí např. nabízeli zboží nebo služby bez následného dodání, prodávali 

falzifikáty či uzavírali úvěry pod cizí identitou. 

Vzestupný trend byl zaznamenán u zneužití identit osob, které pod určitou podvodnou legendou 

(např. nebankovní půjčka) zaslaly kopie svých dokladů pachateli, který je následně využil k založení 

bankovního účtu, k žádosti o úvěr, či k podvodným inzerátům na různých prodejních platformách 

(Bazos, Marketplace apod.). Výnosy z této trestné činnosti byly většinou převáděny na virtuální měnu, 

zejména do bitcoinu. 

Dále byl zaznamenán zvýšený nápad u phishingových útoků, při nichž pachatel pod legendou 

většího zabezpečení internetového bankovnictví pomocí e-mailu (podvrženého z banky) kontaktoval  

poškozeného, od kterého následně získal přihlašovací údaje či jiné identifikátory potřebné k ovládnutí 

účtu či k ověření  platby. Cílový bankovní účet byl většinou v zahraničí, případně v České republice, 

ale založený na identitu cizince. V některých případech došlo k platbám v součtu i přes 1 mil. Kč. 

Pokud byl cílový účet v České republice, neznámý pachatel bezprostředně po podvodném převodu 

vybral finanční prostředky prostřednictvím bankomatu. 

V oblasti mravnostních deliktů, zejména u výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, došlo 

k nárůstu, přičemž krajské ředitelství má jeden z největších nápadů v celorepublikovém srovnání. 

Obdobně je tento trend logicky zaznamenán také u sexuálního nátlaku, u něhož je zřejmý také prvek 

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

v předchozí komunikaci). Všechna evidovaná jednání jsou páchána v prostředí nejrozšířenějších 

sociálních sítí (Facebook, Instagram, TicToc). Cílovou skupinou byly většinou nezletilé dívky, které 

si s pachateli virtuálně vyměnily fotografie se sexuálním podtextem. 

V oblasti ransomware byl zaznamenán mírný pokles co do kvantity evidovaných jednání. Předmětem 

útoku bývají vždy právnické osoby a nikoli soukromé subjekty. Je však možné, že soukromé subjekty 

napadení policii nehlásí. Právnické osoby napadení hlásí z důvodu chybějících podkladů do 

účetnictví, jelikož při útoku většinou dojde ke ztrátě (zašifrování) dat v podobě faktur, dokladů 

potřebných k vyúčtování v souvislosti s daňovým přiznáním apod. Při zašifrování napadeného 

zařízení pachatelé své oběti zasílají pouze svůj kontaktní email a instruktáž k nákupu bitcoinu, nikoli 

přímou informaci na cílovou bitcoinovou peněženku. V průběhu roku 2020 byla Národní centrálou 
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proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování poskytnuta krajským ředitelstvím 

policie metodika k dokumentování tohoto druhu trestné činnosti, a došlo tak ke sjednocení postupů 

při jejím dokumentování. 

Vyskytuje se zde i násilná kriminalita (vydírání, vyhrožování) 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 571 (+3; +0,5 %) skutků 

spáchaných prostřednictvím internetu a ostatních sítí a došlo k dalšímu mírnému vzestupu po linii 

této kriminality. Nejvyšší podíl na těchto skutcích náleží podvodům (32,4 %) a úvěrovým podvodům 

(20,3 %). Informační kriminalitu je ale problematické statisticky hodnotit. Současné označování 

odpovídajících deliktů jako informační kriminalita pouze umožňuje vyhledávání jednotlivých případů 

vykazujících alespoň některé ze znaků kybernetické kriminality. To slouží zejména pro potřeby 

pracovníků odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství, kteří mohou například 

skutky podle shodných znaků seskupovat do sérií, vyhledávat k nim pachatele a stanovovat věcnou 

příslušnost pro jejich vyšetřování. To platí zejména pro případy sériových jednání, kdy se pachatelé 

dopouští řady drobných podvodů se škodou nepřesahující spodní hranici trestného činu, 

tedy zdánlivě přestupkových jednání, a teprve jejich subsumpce pod jednu sérii umožňuje zahájit 

ve věci úkony trestního řízení a použít pro její objasnění některé nástroje podle trestního řádu.  

10 Korupce a kontrolní činnost policie 
V hodnoceném období došlo k nárůstu počtu trestných činů v oblasti korupce6). Bylo evidováno 

celkem 29 případů korupčního jednání (+16), z nichž bylo 19 případů úplatkářství (objasněno 17), 

1 případ zneužití pravomoci úřední osoby (objasněn), 4 případy neoprávněného nakládání 

s osobními údaji (neobjasněny), 2 případy porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

(1 objasněn), 2 případy pletich při veřejné soutěži a dražbě (1 objasněn) a 1 případ zvýhodnění 

věřitele (objasněn).      

V roce 2020 nebylo zaznamenáno korupční jednání ze strany policistů či zaměstnanců krajského 

ředitelství. V souladu s interním protikorupčním programem policie bylo v oblastech týkajících se 

ekonomiky (zadávání veřejných zakázek, uzavírání a realizace smluv, hospodaření s majetkem státu, 

poskytování veřejné finanční podpory, hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních 

potřeb), poskytování informací, trestního řízení, správního řízení a rozhodovací pravomoci, činností 

vnější služby aj. zjištěno, že protikorupční opatření jsou průběžně přijímána a upevňována do činnosti 

organizačních článků krajského ředitelství. 

11 Násilná kriminalita 
V roce 2020 bylo evidováno 1 350 (-117; -8 %) násilných trestných činů (graf 13). Přes uvedený 

pokles případů zaznamenal Ústecký kraj v celorepublikovém srovnání 3. nejvyšší nápad násilné 

kriminality. Objasněnost se oproti roku 2019 nepatrně snížila na 71 % (-3,3 %). Na snížení nápadu 

této trestné činnosti se zřejmě také projevily faktory epidemiologické situace, neboť v průběhu roku 

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

přijetí  úplatku (§ 331), úplatkářství - podplacení (§ 332), úplatkářství - nepřímé úplatkářství (§ 333), 

neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180), zvýhodnění věřitele (§ 223), porušení předpisů 

o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248), pletichy při veřejné soutěži a dražbě (§ 256, 257, 258), pletichy 

v insolvenčním řízení (§ 226). 
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2020 docházelo k omezování sociálních kontaktů, což s sebou neslo méně příležitostí ke spáchání 

zejména spontánních loupeží. 

Graf 13 Vývoj násilné kriminality v Ústeckém kraji v letech 2016 až 2020 

 

Z pohledu územních odborů je situace nejednoznačná (graf 14). Výrazné snížení nápadu bylo 

evidováno v Ústí nad Labem (-80; -30,8 %) a v Mostě (-56; -19,9 %). Větší nárůst nápadu naopak 

zaznamenal Chomutov (+39; +13,5 %) a Louny (+30; +37,5 %). Nejvyšší objasněnosti bylo dosaženo 

v Lounech (77,3 %), Chomutově (76,8 %) a Mostě (76,4 %). Nejnižší objasněnosti naopak dosáhl 

Děčín (61,1 %). 

Graf 14 Násilná kriminalita v územních odborech v letech 2018 až 2020 

 

Struktura násilných trestných činů zůstala v roce 2020 zachována (graf 15). Dominantní postavení 

mělo úmyslné ublížení na zdraví (podíl 23,6 %) a porušování domovní svobody (podíl 21,6 %). 

Meziročně nejvíce ubylo loupeží (včetně loupeží na finančních institucích) (-53; -23,6 %) 

a nebezpečného vyhrožování (-33; -14,7 %). Významnější nárůst jsme naopak zaznamenali 

u nápadu omezování a zbavení osobní svobody (+6; +30 %). 
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Již tradičně bylo nejvíce loupeží spácháno na volném prostranství (chodníky, parky, zastávky 

městské hromadné dopravy a parkoviště), ale trendem se stává postupné zvyšování agresivity jejich 

pachatelů. V této souvislosti lze zmínit též náročnější požadavky státních zástupců, kteří u drtivé 

většiny případů vyžadují vypracování znaleckého posudku, nikoli pouze odborného vyjádření. 

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

a odborných lékařských vyjádření. 

Graf 15 Nejčastější násilné trestné činy v roce 2020 

 

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

podílem 1,9 % na celkové kriminalitě poněkud ztrácí. Celkem bylo v roce 2020 registrováno 289 

skutků (+3; +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. Objasnit se podařilo 61,5 % mravnostních 

trestných činů, čímž objasněnost poklesla o 12,2 %. 

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 

a navazování nedovolených kontaktů s dítětem). Široké využívání sociálních sítí, vysoká míra 

důvěřivosti a zároveň s tím spojená minimální internetová gramotnost vede k rapidnímu nárůstu takto 

páchané trestné činnosti. 
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Graf 16 Vývoj mravnostní kriminality v Ústeckém kraji v letech 2016 až 2020  

 

Za nárůstem počtu mravnostních deliktů v kraji stojí územní odbory Chomutov, kde došlo ke zvýšení 

nápadu této kriminality o 18 (+30,5 %) skutků, a Ústí nad Labem (+9; +23,7 %). Mravnostní kriminalita 

v ostatních územních odborech stagnovala či zaznamenala pokles, nejvyšší pak v Litoměřicích (-11; 

-32,4 %). Nejvyšší objasněnost byla vykázána v Ústí nad Labem (72,3 %) a Mostě (71,4 %), nejnižší 

naopak v Lounech (44,4 %). Počet mravnostních trestných činů a vývoj mravnostní kriminality 

v územních odborech je uveden v grafu 17. 

Graf 17 Mravnostní kriminalita v územních odborech v letech 2018 až 2020  

 

Struktura mravnostních trestných činů (graf 18) se oproti minulému období nepatrně změnila 

a největší podíl zaujímá trestný čin znásilnění (podíl 28 %), u kterého došlo k meziročnímu navýšení 

nápadu o 8 % (+6). Na druhém místě je pohlavní zneužití ostatní (podíl 23,2 %), jehož nápad oproti 

roku 2019 poklesl o 27,2 % (-25), a třetí největší podíl (6,9 %) připadá na ostatní pohlavní úchylky, 

které jsou trestněprávně kvalifikovány jako přečin výtržnictví, a u nichž byl zaznamenán meziroční 

pokles nápadu o 25,9 % (-7). Evidováno bylo významné snížení počtu skutků kuplířství (-9; -81,8 %), 
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které je ale zásadně ovlivněno jeho bezprecedentním navýšením v porovnávaném období 

(z 1 případu v roce 2018 na 11 případů v roce 2019). Dále bylo evidováno 14 skutků šíření 

pornografie (+4), 11 případů sexuálního nátlaku (+3), 6 případů obchodování s lidmi (+2) a jiné 

mravnostní delikty v řádu jednotlivých případů. 

Graf 18 Struktura mravnostní kriminality v roce 2020 

 

13 Drogová kriminalita 
Nápad drogové kriminality7) v roce 2020 poklesl (-62; -13,6 %) a současně se nepatrně snížila 

objasněnost (-2,8 %), 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. Zásadním prostředkem k vyhledávání a realizaci tohoto druhu kriminality byla a do budoucna 

zůstává operativní práce kriminalistů. Uvedené mírné snížení objasněnosti souvisí se zvýšenou 

opatrností pachatelů při páchání trestné činnosti a jejich větší znalostí policejních postupů a práce 

(minimální využívání telefonů, častější komunikace buď osobní či prostřednictvím sociálních sítí, 

častější změna lokality). Z toho vyplývá komplikovanější rozpracování a mnohem větší náročnost při 

objasňování. Pokles odhalených trestných činů drogové kriminality byl tedy predikován a souvisí 

právě s reakcí kriminálního prostředí na metody a prostředky odhalování této trestné činnosti. 

Prostředky operativního charakteru, kterými byly případy v minulosti rozpracovány, nemají již takovou 

efektivitu. 

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 ČR. Cílem pracovní 

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

trestu nebo vazby. 

                                                
7)  Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, přechovávání omamné 

a psychotropní látky a jedu, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, 
výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu a šíření toxikomanie. 
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Graf 19 Vývoj drogové trestné činnosti v Ústeckém kraji v letech 2016 až 2020  

 

Přes relativně nízký podíl drogových trestných činů na celkové registrované kriminalitě (podíl 2,6 %; 

v souhrnu s ohrožením pod vlivem návykové látky a opilství ale již 7,1 %) 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 

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 v roce 2020 o hřiště 

a parky. 

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

V roce 2020 bylo v krajském ředitelství provedeno celkem 349 (-45) realizací, při kterých bylo 

odhaleno 416 (-34) pachatelů a zajištěno např. 10 (-7) varen, 3 026 g (+609 g) pervitinu, 19 (-4) 

pěstíren, 33,4 kg (-0,6 kg) marihuany a 1 194 g (-2 153 g) léčiv s pseudoefedrinem. Zřejmý je 

meziroční pokles téměř ve všech uvedených oblastech. Zřejmou příčinou poklesu výslednosti byl 

vyhlášený nouzový stav, který v podstatě paralyzoval efektivní vyhledávání a prověřování této trestné 

činnosti. Do značné míry se v této době omezila trestná činnost pachatelů z důvodu nedostatku 

prekurzorů k výrobě drogy z důvodu uzavření státních hranic a zvýšeného dohledu bezpečnostních 

složek. 

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

nápad v Ústí nad Labem (-41; -46,6 %) a Litoměřicích (-11; -28,2 %). Nárůst počtu případů byl naopak 

evidován v Chomutově (+17; +26,6 %). 

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

a vykazuje tytéž znaky. Změnami registrovanými v uplynulém období byly např.: 
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 Část trestných činů byla vyhledána na základě prověrky podnětů občanů, zejména obyvatel bytů, 

v jejichž sousedství se zdržovala závadová osoba. Charakteristickým příznakem byl zápach 

v případě varen a pěstíren, při dealingu pak zvýšená četnost, pravidelnost a neobvyklá doba 

návštěv podezřelých osob. 

 Některé případy ilegálního držení omamných a psychotropních látek byly zjištěny při kontrolách 

osob a motorových vozidel, často prováděných v souvislosti se spácháním jiného protiprávního 

jednání. 

 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. 

 Novým trendem se vzrůstající tendencí je záchyt omamných a psychotropních látek a prekursorů 

u přepravních společností. I touto cestou se snaží pachatelé obchodující s těmito látkami zajistit 

anonymitu. 

 Zaznamenán byl pokles počtu velkopěstíren marihuany a predikováno je rozšiřování domácího 

hydroponního pěstování vysoce obsahové marihuany. 

Graf 20 Drogová kriminalita v územních odborech v letech 2018 až 2020 

 

14 Bezpečnost silničního provozu 
V Ústeckém kraji došlo v porovnání s rokem 2019 k poklesu počtu dopravních nehod o 8,9 % 

(-1 009) a celkem bylo evidováno 10 283 nehod. Při dopravních nehodách bylo: 

 43 osob usmrceno (+3), 

 155 osob zraněno těžce (-48; -23,6 %), 

 1 586 osob zraněno lehce (-237; -13 %), 

 a způsobené škody dosáhly výše 527,7 mil. Kč (-548,7 tis. Kč).  

Z hlediska následků dopravních nehod jsou nejvíce zatíženými územními odbory krajského ředitelství 

Děčín a Litoměřice (shodně 7 usmrcených osob). Ke statisticky významnějšímu nárůstu počtu obětí 

v okrese Teplice (+3; celkem 6 usmrcených osob) přispěla jediná nehoda, při které vyhasly tři lidské 

životy. Zásadním systémovým řešením lounské problematiky dopravní nehodovosti je zřízení 

dálničního oddělení Postoloprty krajského ředitelství na dálnici D7. Toto oddělení je dislokováno 
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v průmyslové zóně Triangle, je vybaveno odpovídající technikou, ale prozatím není personálně plně 

obsazeno. Jeho činnost je dočasně suplována silami jiných organizačních článků krajského ředitelství 

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

Pozitivně hodnotíme mírný pokles počtu dopravních nehod, u nichž byl viník (nejen řidič) pod vlivem 

alkoholu nebo jiné návykové látky na 361 (-17; -4,5 %). Pouze alkohol byl zjištěn u 328 (-24; -6,8 %) 

viníků, v 27 (+9; +50 %) případech byly u viníka nehody zjištěny jiné návykové látky a v 6 (-2; -25 %) 

případech bylo u viníka zjištěno požití alkoholického nápoje i jiné návykové látky. 

Z celkového počtu dopravních nehod: 

 se stalo 39 na železničních přejezdech (-6; -13,3 %), 

 byl ve 154 případech účastníkem motocyklista (+1; +0,7 %), 

 byl ve 143 případech účastníkem cyklista (+34; +31,2 %), 

 bylo 65 nehod způsobeno chodcem (-23; -26,1 %). 

U všech sledovaných příčin dopravních nehod jsme evidovali pokles, a to u nehod způsobených: 

 nesprávným způsobem jízdy na 5 555 (-545; -8,9 %), 

 nepřiměřenou rychlostí jízdy na 1 308 (-176; -11,9 %), 

 nedáním přednosti v jízdě na 1 166 (-153; -11,6 %). 

V oblasti prevence bylo provedeno celkem 9 celostátních, 8 krajských a 26 okresních dopravně-

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

a cyklisty). Bylo zjištěno 9 709 přestupků spočívajících v porušení stanovené rychlosti jízdy, 

215 zjištění požití alkoholu řidičem a 136 případů užití jiné návykové látky řidičem. Od počátku března 

2020 do poloviny června 2020 nebyl výkon služby dopravní policie prováděn v obvyklých 

standardních formách a intenzitě a dohled byl silně redukován z důvodu masivního odvelení sil 

ke střežení přechodů na státních hranicích. V této době bylo také omezeno provádění dechových 

zkoušek a dalších kontaktních vyšetření z důvodu eliminace hrozby nákazy onemocněním Covid-19. 

Z důvodu úpravy režimu výkonu služby s cílem minimalizovat rizika přenosu onemocnění mezi 

policisty byla zhruba od poloviny září opět v podstatě eliminována možnost koncentrace sil a některé 

akce tak ani nemohly být vzhledem k počtům policistů provedeny. Uvedené omezení v dohledu nad 

bezpečností silničního provozu se výrazně neprojevilo v nehodovosti či snížení bezpečí na silnicích 

Ústeckého kraje, jelikož se vlivem protiepidemických opatření významně snížila intenzita silničního 

provozu. V roce 2020 vzhledem k protiepidemickým opatřením neproběhla žádná společná kontrola 

v rámci 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 2020 zkontrolováno 3 352 vozidel komerční přepravy, provedeno 4 062 technických 

kontrol a zkontrolováno 2 475 vozidel v režimu ADR. 

15 Oblast veřejného pořádku 
V oblasti veřejného pořádku se asi nejvíce projevila nepříznivá epidemiologická situace, která 

v průběhu roku zasáhla zásadním způsobem do společenského a kulturního života. V průběhu roku 

2020 výrazně ubylo sportovních, kulturních, společenských a politických akcí, případně byly pořádány 

v omezeném rozsahu. Síly a prostředky policie bylo nutné ve zvýšené míře nasadit na kontrolu 
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dodržování protiepidemických opatření (např. zajištění ostrahy státních hranic, zajištění klidu 

a pořádku na některých odběrových místech pro testy na Covid-19, součinnost s Krajskou 

hygienickou stanicí Ústeckého kraje při prověřování konkrétních podnětů o nedodržování režimových 

opatření, dohled u tzv. „drive-in“ volebního stanoviště v průběhu voleb do krajského zastupitelstva, 

zklidňování často vyhrocené situace na úřadech práce a v jiných institucích a objektech). 

Za rok 2020 bylo uniformovanou policií krajského ředitelství zrealizováno celkem 328 (-274) akcí 

a opatření. Z celkového počtu byly vyhodnoceny: 

 1 akce s vysokou rizikovostí (zajištění rizikového hokejového zápasu), 

 7 akcí se střední rizikovostí (zajištění akcí ekologických aktivistů a iniciativ, kulturních akcí - 

technopárty a sportovních utkání),  

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

alkoholu mládeži, dopravní akce, akce zaměřené na nelegální pobyt cizinců či sportovní 

a společenské akce). 

V měsíci červenci 2020 bylo realizováno policejní opatření MATCHBOX z důvodu ohlášené kulturní 

akce (oslava narozenin s reprodukovanou hudbou), která proběhla na pozemcích v katastrálním 

území Kryry. Akce se účastnilo přibližně 650 až 700 osob a do opaření bylo veleno celkem 

174 policistů. V průběhu akce bylo zjištěno několik protiprávních jednání osob. 

V měsíci září 2020 bylo uskutečněno opatření v souvislosti s konáním mezinárodní akce KLIMAKEMP 

2020, které bylo organizováno ekologickou iniciativou "Limity jsme my". Organizátoři akce získali pro 

svůj základní tábor pronájem pozemku soukromého vlastníka v obci Okořín (okres Chomutov), odkud 

byly organizovány aktivity ekologických aktivistů poukazující na negativní jevy spojené s povrchovým 

dobýváním uhlí a avizované akce občanské neposlušnosti směřující vůči důlním společnostem 

a elektrárně Počerady. Skupina 4 osob obsadila důlní rypadlo v oblasti Slatiňany a i přes opakované 

dokumentované výzvy policie k upuštění od protiprávního jednání těchto nebylo uposlechnuto, osoby 

setrvaly na stroji a jejich pohyb byl monitorován policejní hlídkou. Následně vyrazil ohlášený pochod 

ze základního tábora v Okoříně v počtu 120 účastníků, od jehož trasy se skupina cca 100 osob 

po krátké době pochodu oddělila a vběhla do dobývacího prostoru Lomu Vršany. Poté byl v důlním 

prostoru lomu Vršany proveden služební zákrok pod jednotným velením a zachycené osoby byly 

vyzvány k prokázání totožnosti. Ze 116 osob pouze 2 svou totožnost hodnověrně prokázaly, a proto 

byly osoby vyvedeny mimo důlní prostor. Během zákroku došlo k opakovanému hromadnému použití 

donucovacích prostředků, během kterých nedošlo ke zranění osob či zakročujících policistů. 

V měsíci listopadu 2020 bylo realizováno policejní opatření BARBORA v souvislosti se získanými 

poznatky o konání akcí ekologických aktivistů, jejichž cílem bylo obsazování uhelných velkostrojů, 

cílené narušování běžného provozu hnědouhelných povrchových dolů a uhelných elektráren 

a pořádání akcí občanské neposlušnosti. Jednalo se o preventivní opatření, během kterého nedošlo 

k protiprávnímu jednání, ke zranění osob či škodě na majetku. 

Policisté krajského ředitelství poskytli pomoc Vězeňské službě ČR při zvládnutí opakované vzpoury 

stovek vězňů ve věznici Bělušice ve dnech 30. a 31. října 2020 a dále se podíleli na následném 

prověřování a vyšetřování této mimořádné události. 

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 2020 byla krajská pořádková jednotka 

nasazena na 13 (-12) opatřeních. Speciální pořádková jednotka byla nasazena celkem v 1 547 
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případech (+457), z toho např. v 1 282 případech k posílení výkonu služby a součinnosti s jinými 

útvary policie (nárůst o 66,7 % zejména vlivem protiepidemických opatření), v 27 případech 

na rizikových sportovních utkáních, v 9 případech na extremistických demonstracích či koncertech, 

ve 13 případech na technoparty, ve 122 případech na pátracích akcích. 

Antikonfliktní tým byl v roce 2020 nasazen do 4 policejních akcí a opatření převážně s vysokým 

bezpečnostním rizikem (např. technopárty MATCHBOX, opatření související s ekologickými protesty, 

demonstrace v Praze proti vládním protiepidemickým opatřením). 

Pracovní skupinu pro menšiny tvoří aktuálně 42 policistů, jejichž cílem je efektivní plnění úkolů 

daných rozkazem policejního prezidenta č. 258/2013, o činnosti na úseku menšin, a naplňování 

strategie pro práci policie ve vztahu k menšinám. Styčný důstojník pro menšiny se v roce 2020 

účastnil 2 jednání s koordinátorem pro romské záležitosti Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci 

projektu „Housing First“ zaměřeného na sociální bydlení.  Další činnost pracovní skupiny pro menšiny 

byla omezena protiepidemickými opatřeními. 

Bezpečnostní opatření k zajištění kontrol a ostrahy na státních hranicích České republiky 

a Německa v souvislosti s Covid-19 bylo realizováno od 14. března 2020 do 5. června 2020. Celkem 

bylo v jednotlivých fázích nasazeno do opatření až 264 policistů a společně s nimi bylo do opatření 

nasazeno 102 vojáků Armády České republiky a 40 příslušníků Celní správy České republiky. V rámci 

opatření na státních hranicích bylo zkontrolováno 525 846 vozidel a provedeno 69 778 kontrol 

zaměřených na dodržování nařízení vlády a dalších krizových opatření, při kterých bylo zjištěno 1 026 

přestupků podle zákona o ochraně veřejného zdraví a 914 přestupků podle krizového zákona. 

V rámci druhé vlny epidemie Covid-19 byla přijata od 9. listopadu 2020 opatření k namátkovým 

kontrolám na vybraných bývalých hraničních přechodech se zaměřením na příjezd do České 

republiky, která významným způsobem odčerpávají personální síly odboru cizinecké policie krajského 

ředitelství od typických činností cizinecké policie. 

V období od 15. dubna 2020 do 15. června 2020 probíhalo policejní opatření „Zarážka“ za účelem 

zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v souvislosti s udělením výjimky ze zákazu cestování 

a překračování státních hranic přibližně 500 převážně italských státních příslušníků z důvodu 

provedení technologické odstávky a údržby technologií (zarážky) všech provozů podniku 

UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží u Litvínova. Cílem opatření bylo zejména zajištění dodržování 

aktuálních protiepidemických opatření, dohled na dodržování případných karanténních opatření 

ze strany zahraničních pracovníků, postih zjištěných protiprávních jednání tam, kde nepostačí 

k nápravě napomenutí, zajištění klidu a veřejného pořádku v okolí ubytovacích zařízení zahraničních 

pracovníků, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v okolí CHEMPARKU a zamezení 

spáchání teroristického útoku na měkké cíle v místech a při akcích s větší koncentrací osob. 

V průběhu opatření nebyl ze strany zahraničních dělníků zaznamenán žádný spáchaný trestný čin 

či přestupek v souvislosti s dodržováním protiepidemických opatření a řešeny byly pouze 3 přestupky 

proti občanskému soužití. 

15.1.  Odbor cizinecké policie  

V roce 2020 bylo na území Ústeckého kraje odhaleno při nelegální migraci celkem 534 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 122 případů (+29,6 %). Nelegální migraci tvoří: 

 tranzitní nelegální migrace, kterou představují cizinci nelegálně projíždějící přes Českou 

republiku, jejichž záchyty probíhají převážně na hlavních migračních trasách; tranzitní nelegální 
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migrace meziročně klesla na 22 osob (-32; -59,3 %); z hlediska státní příslušnosti pocházelo 

nejvíce nelegálně migrujících cizinců z Afghánistánu (17), 

 nelegální pobyt na území (512 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 154 osob (+43 %) a nejvíce osob s nelegálním pobytem na území Ústeckého kraje 

zaujímaly osoby se státní příslušností Ukrajiny (153), Moldávie (103), Albánie (62), Srbska (44), 

Vietnamu (36) a Afghánistánu (20). 

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. Zásadní 

podíl na nízkém počtu záchytů v rámci tranzitní nelegální migrace má nepochybně celosvětová 

pandemie onemocnění Covid-19. Uzavřením státních hranic a následnými opatřeními sice došlo 

ke snížení tranzitní nelegální migrace přes naše území, ale tato opatření téměř všech států 

na Balkánské trase způsobila, že se migranti nashromáždili a tzv. uvízli na trase zejména v Řecku 

a balkánských státech, odkud ihned po otevření hranic tranzitovali a stále tranzitují dále do svých 

cílových zemí. Z tohoto důvodu je velmi složité predikovat další možný vývoj. Nelegální migraci silně 

ovlivnila i situace v Řecku, kdy po likvidaci uprchlického tábora Moria na ostrově Lesbos došlo 

k přesunu nelegálních migrantů na pevninu s cílem odlehčit ostrovním příjímacím zařízením. 

Tím však došlo ke značnému usnadnění sekundární migrace přes balkánské státy do schengenského 

prostoru, a to hlavně pozemními cestami. Také uzavření readmisní dohody mezi Bosnou 

a Hercegovinou a Pákistánem ovlivnilo pákistánské občany v zařízeních k rychlému odchodu do jimi 

vybraných cílových států. Přetrvávajícím rizikem je i nadále nestabilní bezpečnostní situace 

a ekonomická krize v Sýrii, Afghánistánu, Iráku, Íránu a Nigérii. Ta s sebou nese stálou hrozbu 

nelegální tranzitní migrace osob z těchto oblastí, které ke svému transportu využívají pomoc 

převaděčů. Ti je neváhají převážet v těžko uvěřitelných prostorách dodávek či kamionů, zejména do 

Německa a dalších zemí Evropské unie. Převozy nelegálních migrantů v mezinárodní nákladní 

dopravě se staly hlavním modem operandi v roce 2020, zejména v jeho druhé polovině. Takto ukrytí 

migranti jsou nesnadno odhalitelní, neboť provoz na dálničních úsecích je velmi hustý (na D8 cca 

5 500 kamionů za den). Vzhledem k sílícímu provozu na hlavních migračních tazích je tak za pomoci 

HeartBeat detektoru kontrolováno jen velmi malé množství nákladních vozidel a bez správného 

vytipování vozidla policistou je takřka nemožné odhalit nelegální migranty v úkrytu nákladního 

vozidla. Nejčastěji se jedná o nákladní vozidla registrovaná v Rumunku, Bulharsku, Turecku a Srbsku. 

Z hlediska konstrukce vozidel jsou používány návěsy s plachtami, kontejnery, chladírenská vozidla 

nebo malá nákladní vozidla. Z výpovědí migrantů vyplývá, že ve většině případů je zneužito 

odpočinku řidiče kamionu, kdy převaděči umožní migrantům vstup na ložní plochu nákladního vozidla 

(ve sledovaném období to bylo nejčastěji v Rumunsku), aniž by o tom řidiči věděli. 

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 státním hranicím, 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.  
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Ve sledovaném období bylo po linii cizinecké policie zahájeno prověřování celkem 27 trestných činů 

(-27; -50 %). Nejčastěji řešenými přečiny bylo padělání a pozměnění veřejné listiny (13), u kterého 

došlo k výraznému meziročnímu poklesu o 21 případů (-61,8 %), a maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání (8). Přes výrazný pokles odhalených přečinů padělání a pozměnění veřejné 

listiny lze konstatovat setrvalý trend, jelikož uvedené snížení souvisí s protiepidemickými opatřeními. 

Zatímco v minulých letech byl tento přečin spojen zejména s migrační vlnou a předkládáním padělků 

a pozměněných cestovních dokladů cizinci migrujícími do Schengenského prostoru, v současné době 

je trendem předkládání padělaných dokladů (nejčastěji průkaz totožnosti Rumunska) občany Ukrajiny 

a Moldávie při pobytových kontrolách v zaměstnání. Tyto osoby se nechávají zaměstnat v různých 

firmách, kde se vydávají za občany Evropské unie a předkládají padělky rumunských dokladů, čímž 

se vyhýbají zdlouhavému procesu pracovního povolení, případně prověřování legálnosti svého 

pobytu. Tyto padělky předkládají zaměstnavateli a kontrolním orgánům pouze při výkonu své práce, 

mimo výkon práce se prokazují svými platnými cestovními pasy, často s povoleným pobytem 

v Polsku. 

V roce 2020 bylo vydáno celkem 105 (+30; +40 %) rozhodnutí o umístění cizince do záchytného 

zařízení. Výrazný nárůst počtu zajišťovaných cizinců do zařízení pro zajištění cizinců v měsících 

červenec až září byl dán zejména tím, že do zařízení pro zajištění cizinců byli zajišťováni i cizinci, 

kteří porušili ochranná opatření o zákazu vstupu cizinců na území České republiky a byli zajišťováni 

pro závažné porušení veřejného pořádku. Od 21. října 2020 se tito cizinci přestali zajišťovat 

do zařízení pro zajištění cizinců a porušení ochranných opatření se začala řešit ukončením 

přechodného pobytu a udělením výjezdního příkazu za současného zavedení do evidence 

nežádoucích osob na půl roku. 

V hodnoceném období bylo provedeno celkem 8 761 pobytových kontrol. Zkontrolováno bylo 

214 ubytovacích zařízení (objektů), 1 212 objektů určených k výdělečné činnosti (herny, bary, tržnice 

a jiné) a 682 ostatních zájmových objektů s možností výskytu nelegálního pobytu cizinců na území 

České republiky. Současně bylo zkontrolováno 39 080 cizinců při pobytových kontrolách. Ověřeno 

bylo 220 pozvání, přihlášeno 749 cizinců k pobytu a zaevidováno 1 733 ubytovacích lístků. 

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

Krajskému ředitelství k 1. lednu 2021 chybí 328 policistů a na bezpečnost v Ústeckém kraji tedy 

dohlíží k uvedenému datu 3 141 policistů z celkových 3 469 plánovaných služebních míst. 

Naplněnost početních stavů policistů je tak 90,5 %. Nábor policistů nadále zůstává klíčovou prioritou 

krajského ředitelství. 

V roce 2020 došlo v krajském ředitelství na základě ministrem vnitra schválené systemizace 

ke zrušení policejní stanice Kryry, 2. oddělení obecné kriminality územního odboru Louny a oddělení 

hlídkové služby Litvínov. K 1. lednu 2021 je pak na témž základě zrušena policejní stanice Hřensko.  

Na dálniční oddělení Postoloprty bylo dnem 1. října 2020 přiděleno 8 tabulkových míst policistů, 

na něž bylo ke dni 31. prosince 2020 ustanoveno 5 policistů. 

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému personálnímu stavu policistů v přímém výkonu služby, 

který přináší komplikace při zajišťování výkonu služby, bylo krajské ředitelství od 1. srpna 2020 

do 31. října 2020 posilováno 12 policisty z jiných útvarů policie. Posilovány byly konkrétně územní 

odbory Teplice a Most a oddělení hlídkové služby ve Varnsdorfu (okr. Děčín). V roce 2021 bude 

posilování krajského ředitelství pokračovat. 
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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, 

dohoda o postavení jednotek mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o činnostech prováděných 

Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republice). 

Za účelem personální stabilizace policie a finanční motivace policistů byl dne 29. července 2020 

policejním prezidentem stanoven okruh služebních míst, na kterých byl policistům přiznán stabilizační 

příplatek. Zároveň byla stanovena výše stabilizačního příplatku a doba jeho vyplácení od 1. srpna 

2020 do 31. prosince 2020. Kritériem pro přiznání stabilizačního příplatku je zejména obsazenost 

služebních míst na jednotlivých organizačních článcích policie (podmínka minimálně 10 % podstavu 

v krajském ředitelství policie a současně minimálně 13 % podstavu v územním odboru), doba trvání 

služebního poměru a služební činnosti vykonávané policistou na služebním místě. Stabilizační 

příplatek je přiznán policistům až po úspěšném ukončení základní odborné přípravy. V krajském 

ředitelství je příspěvek ve výši 3 tis. Kč měsíčně přiznán policistům ve služební hodnosti referent 

až komisař zařazeným na územních odborech Louny a Teplice. Přiznání tohoto příplatku se nedotklo 

policistů zařazených v územním odboru Chomutov, ačkoli v něm byl evidován k 1. srpnu 2020 ještě 

hlubší personální podstav než u dvou výše uvedených územních odborů, protože tohoto personálního 

podstavu dosáhl až k 1. srpnu 2020, tedy po rozhodnutí policejního prezidenta o stabilizačním 

příplatku. 

Dne 23. prosince 2020 bylo novelizací pokynu policejního prezidenta č. 100/2012, kterým se provádí 

některá ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

prodlouženo období pro vyplácení stabilizačního příplatku do 30. června 2021 a aktualizován okruh 

služebních míst, na kterých je tento příplatek přiznán. Od 1. ledna 2021 je příplatek ve výši 3 tis. Kč 

měsíčně přiznán policistům ve služební hodnosti referent až komisař zařazeným na územních 

odborech Chomutov a Teplice. 

Výkon činností krajského ředitelství v roce 2020 byl výrazně komplikován nutností přijmout řadu 

vnitřních organizačních a technických opatření k zamezení šíření onemocnění Covid-19 uvnitř 

organizace, např. změna obvyklého rozložení doby služby a práce rozdělením na směny a s tím 

spojené rozdělení technického zázemí, průběžné sledování šíření onemocnění Covid-19 mezi 

policisty a zaměstnanci včetně průběžné okamžité reakce na zjištěnou pozitivitu či rizikové kontakty 

těchto osob, zejména na pracovištích, a vedení přehledů o využitelných početních stavech. Došlo 

také k omezení možnosti čerpání ozdravných pobytů a dovolených. Řada pracovníků prošla 

karanténou, onemocněla Covid-19 nebo byla nucena v důsledku uzavření školských zařízení čerpat 

volno k ošetřování člena rodiny. V termínu zpracování této zprávy již prošlo potvrzenou nákazou 

zhruba 20 % pracovníků krajského ředitelství a lze předpokládat, že část pracovníků onemocněním 

prošla bezpříznakově, bez oficiálního potvrzení nákazy. V rámci výpomoci Krajské hygienické stanici 

Ústeckého kraje se od 14. října 2020 podílelo 31 pracovníků krajského ředitelství na trasování osob 

ve vztahu k onemocnění Covid-19, se kterými do konce roku 2020 uskutečnili celkem 22 197 

telefonních hovorů. S ohledem na obrovské množství legislativních změn přijímaných v rámci opatření 

k zamezení šíření pandemie bylo nutné tyto průběžně analyzovat a distribuovat příslušné informace 

mezi policisty v přímém výkonu služby tak, aby v každém okamžiku přesně věděli, které jednání je 

protiprávní, která norma ho takto definuje, jaké za něj lze ukládat sankce či který správní orgán je 

příslušný k jeho projednání. Bylo také nutné vytvořit a proškolit řadu zcela nových metodických 

postupů a zajistit jejich aplikaci v praxi (např. práce na místě činu u úmrtí osob s podezřením pozitivity 

na Covid-19). Změny se také výrazně projevily ve způsobu vnitřní komunikace v rámci organizace, 

kdy došlo k maximálnímu možnému omezení osobních kontaktů a přesunu většiny informačních 
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kanálů do elektronických forem komunikace zejména telefonních hovorů, e-mailů a videokonferencí. 

Problémy pak přinášela realizace výcviku a vzdělávání policistů, včetně periodických přezkoušení, 

školení a porad. Bylo nutné zajistit zejména osobní ochranné a desinfekční prostředky a jejich 

distribuci, bezkontaktní teploměry, generátory ozonu, bezpečnou likvidaci použitých ochranných 

prostředků, zvýšený úklid a desinfekci v prostorách s přístupem veřejnosti a v místech s větším 

pohybem pracovníků včetně policejních cel a služebních vozidel. 

Z pohledu Integrovaného záchranného systému (IZS), ochrany obyvatelstva, krizového řízení 

a civilního nouzového plánování nebyla v roce 2020 z důvodu protiepidemických opatření realizována 

součinnostní cvičení složek IZS. 

17 Prevence 
V roce 2020 bylo ve spojitosti s protiepidemickými opatřeními nutné řadu standartních preventivních 

aktivit značně omezit, což se dotklo zejména veřejných prezentací a akcí pořádaných pro seniory 

a mateřské, základní a střední školy. Kromě standardní situační prevence v rámci běžného výkonu 

služby tak byly realizovány pouze některé akce zaměřené převážně na prevenci v dopravě a na 

předcházení majetkové trestné činnosti, např.: 

 Alkohol za volant nepatří - akce zaměřená na kontrolu požití alkoholických nápojů řidiči, 

 Na motorce bezpečně - akce realizovaná ve spolupráci s BESIP zaměřená na viditelnost 

motocyklistů a dodržování silničních předpisů, 

 Zebra se za tebe nerozhlédne - dopravně preventivní akce zaměřená na chodce, 

 Buď na kole vidět a Bezpečně na kole - akce zaměřené na bezpečnost cyklistů, 

 Den pro kamiony - akce s mezinárodní účastí zaměřená na řidiče kamionů a autobusů, 

 ROADPOL SAFETY DAYS - preventivně informační kampaň zaměřená na české a zahraniční 

řidiče, 

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

 Chraň sebe a svůj majetek – akce zaměřená na prevenci ochrany zdraví a majetku cílená 

zejména na seniory, 

 Auto není trezor - kampaň zaměřená na vloupání do vozidel, 

 Prevence v chatových oblastech - kontroly chat v zimním období, 

 Pomněnkový den - osvětová kampaň připomínající osud pohřešovaných dětí, 

 osvětové aktivity v rámci Mezinárodního dne seniorů zaměřené na základní pravidla bezpečného 

pohybu a pobytu v přírodě, 

 celorepublikový projekt Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům, 

 Evropský den proti vloupání zaměřený na prevenci vloupání do obydlí a rekreačních objektů, 

 Bezpečně u vody  - projekt realizovaný opakovaně na hladinách vodních ploch a přilehlém okolí 

na Litoměřicku, Mostecku a Chomutovsku. 

18 Ostatní 
Z obecně známých důvodů byly v roce 2020 významnou měrou omezeny zejména fyzické kontakty 

s jinak pravidelnými partnery krajského ředitelství z řad představitelů územní samosprávy, ze strany 

soudů, státních zastupitelství, případně ostatních silových složek či složek IZS, což se však zásadním 

způsobem neprojevilo na plnění úkolů jmenovaných, zejména pak hovoříme-li za krajské ředitelství. 

Pro komunikaci jsou více používány moderní komunikační prostředky, a to i při provádění úkonů 

trestního řízení (provádění úkonů prostřednictvím videokonference). 
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Pro tytéž důvody byly omezeny také veškeré zahraniční služební styky. Opatření se dotklo veškerých 

plánovaných jednání se zahraničními partnery, včetně zasedání Česko-saské regionální pracovní 

skupiny a jejích podskupin, i společného výkonu služby. Zahraniční styky (přijetí i výjezdy) 

a předávání osob mezi Českou republikou a Německem bylo za zhoršené epidemické situace možné 

realizovat jen v neodkladných případech, většinou v rámci právní pomoci týkající se důležitých úkonů 

v trestním řízení. Součástí opatření bylo i pozastavení provádění tzv. readmisní dohody s Německem, 

s výjimkou vlastních občanů. Fyzické předávání osob na pracovišti Petrovice bylo realizováno mimo 

budovu za dodržení všech platných protiepidemických opatření. Jako jednou z mála akcí, které se 

podařilo uskutečnit ještě před zhoršením epidemické situace, lze vyzdvihnout návštěvu zástupců 

krajského ředitelství na společné německo-nizozemské policejní služebně v Bad Bentheimu v rámci 

projektu přeshraniční bezpečnostní spolupráce (CBSC). Cílem projektu je mj. vybudování obdobných 

společných služeben na česko-německých hranicích s tím, že jedno z prvních pracovišť k podpoře 

společného výkonu služby by mělo vzniknout mj. v Petrovicích. Účelem této cesty bylo získání 

podrobných informací o fungování společné služebny, např. o právních podkladech jejího založení. 

Při následném uvolnění protiepidemických opatření byly obnoveny společné hlídky se zaměřením na 

kontrolu mezinárodní osobní železniční dopravy a v letním období probíhal také společný výkon 

služby poříčních oddělení na řece Labi a na přilehlé mezinárodní cyklostezce. 

19 Závěr 
Oproti roku 2019 došlo v roce 2020 k meziročnímu poklesu nápadu kriminality o 2 227 skutků na 

celkových 14 872 trestných činů. Jak již bylo výše popsáno, příčin uvedeného poklesu může být hned 

několik, zejména utlumující účinek protiepidemických opatření, ale také změna legislativy, či samotný 

celkový pokles kriminality ve společnosti. Míra kriminality zůstává na Ústecku dlouhodobě vysoká. 

Pokles nápadu byl doprovázen mírným poklesem objasněnosti o 2 % na celkem 62 %.  

Jako již tradičně se projevovaly dlouhodobě přetrvávající, souběžně působící a vzájemně se 

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

nepříznivá sociálně ekonomická struktura obyvatelstva či přetrvávání sociálního napětí v sociálně 

vyloučených lokalitách a jejich okolí. Novým významným faktorem ovlivňujícím veškerou trestnou 

činnost, její odhalování a objasňování včetně další činnosti policie byla protiepidemická opatření. 

Potenciál ovlivňovat bezpečnostní situaci v nadcházejícím období mají rozrůstající se průmyslové 

zóny a související zaměstnávání pracovníků, mnohdy cizinců. 

V roce 2020 se zvýšil podíl recidivistů na stíhaných a vyšetřovaných osobách, což je do jisté míry 

zapříčiněno tím, že se propuštění recidivisté nedokáží začlenit zpět do společnosti, a tak opětovně 

páchají trestnou činnost. Pozitivně lze hodnotit značné snížení počtu vyšetřovaných dětí mladších 

18 let. Pokles počtu stíhaných cizinců mohl být značně ovlivněn zákazem cestování a omezením 

pobytu cizinců na našem území v rámci protiepidemických opatření. 

Snížení nápadu se promítlo do všech základních kategorií trestné činnosti, vyjma kriminality 

mravnostní.  Na vzestupu je stále páchání mravnostních deliktů prostřednictvím internetu, 

zejména u výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Obdobně je tento trend logicky 

zaznamenán také u sexuálního nátlaku, u něhož je zřejmý také prvek vydírání. Uvedené delikty jsou 

páchány vesměs v prostředí nejrozšířenějších sociálních sítí (Facebook, Instagram, TicToc) a cílovou 

skupinou byly většinou nezletilé dívky. 

Došlo k poklesu počtu dopravních nehod a pozitivně lze vnímat mírný pokles počtu dopravních 

nehod, u nichž byl viník (nejen řidič) pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Příčinu poklesu 

dopravních nehod a počtu trestných činů na úseku zneužívání omamných a psychotropních látek 
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včetně alkoholu v dopravě je třeba hledat zřejmě v omezení dopravy během vyhlášených nouzových 

stavů. 

Počet akcí realizovaných uniformovanou policií se oproti minulosti značně snížil, a to zejména vlivem 

protiepidemických opatření. Veškeré akce a opatření se podařilo zajistit bez závažného narušení 

veřejného pořádku.  

Situace v oblasti tranzitní nelegální migrace je na teritoriu Ústeckého kraje stabilizovaná. 

Zásadní podíl na nízkém počtu záchytů v rámci tranzitní nelegální migrace má nepochybně 

celosvětová pandemie onemocnění Covid-19. Uzavřením státních hranic a následnými opatřeními 

sice došlo ke snížení tranzitní nelegální migrace přes naše území, ale tato opatření téměř všech států 

na Balkánské trase způsobila, že se migranti nashromáždili a tzv. uvízli na trase zejména v Řecku 

a balkánských státech, odkud ihned po otevření hranic tranzitovali a stále tranzitují dále do svých 

cílových zemí. 

Je nutné upozornit na skutečnost, že dosažené výsledky nelze hodnotit obvyklým měřítkem a je na 

ně nutné nahlížet v kontextu probíhající pandemie nemoci Covid-19. Ta přinesla pro krajské 

ředitelství navíc obrovské množství úkolů vyplývajících z dohledu na plnění vládních opatření 

přijatých k jejímu zvládání, z nichž můžeme vyzdvihnout vysoké množství provedených kontrol osob 

a objektů, ostrahu státních hranic či dohled nad dodržováním klidu a veřejného pořádku tam, kde se 

občané frustrovaní déletrvajícím omezením běžného způsobu života domáhali uspokojení svých 

kulturních či materiálních potřeb. Dopady pandemie na krajské ředitelství se však neprojevily pouze 

navenek. Krajské ředitelství muselo také razantně změnit zásadní část principů svého dosavadního 

fungování zejména na úseku řízení, organizace výkonu služby, vnitřní komunikace, ekonomického 

zabezpečení či zajišťování hygienických standardů. Dopad realizace zmíněných úkolů a opatření, 

které jsou podrobněji popsány v předchozích kapitolách, byl dalekosáhlý nejen s ohledem 

na nasazení sil a prostředků, ale i na mimořádné psychické nároky, které s sebou pro policisty 

i zaměstnance krajského ředitelství přinášel.  

Přes uvedený pokles nápadu kriminality v roce 2020 do budoucna nelze reálně předpokládat zásadní 

zlepšení situace na úseku hlavních kriminogenních faktorů v regionu, proto musí krajské ředitelství 

zůstat na další boj s kriminalitou nadále připraveno. Stejně tak musí být nadále připraveno i na další 

zvládání pandemie, ať už na úseku přímého výkonu služby či vlastních organizačních a režimových 

opatření. S ohledem na hluboký personální podstav policistů v krajském ředitelství umocněný 

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. 

 


