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Informace o vývoji trestné činnosti vycházejí z informačních systémů ESSK a ETŘ, vyhodnocení 

kriminality jednotlivých linií trestné činnosti i praktických poznatků policistů z každodenního výkonu 

policejních činností. Statisticky se porovnává registrovaná kriminalita v období: 

 

od 1. ledna do 31. prosince 2020 
 

se shodným obdobím roku předešlého (dále jen „2020“ nebo „2019“). 
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1. Základní informace k území okresu Most 

 

Územní odbor Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Most (dále jen ÚO Most) vykonává 

svou působnost na území okresu Most. Ten je ze severu vymezen hranicí se Spolkovou republikou 

Německo, ze západu, jihu a východu hranicemi s okresy Chomutov, Louny a Teplice. Svojí 

rozlohou 467,1 km2 představuje druhý nejmenší okres Ústeckého kraje. K 1. lednu 2020 zde žilo 

111 708 osob (meziročně o 341 méně), což je druhý nejmenší počet v rámci okresů kraje, 

průměrnou hustotou zalidnění 239 obyvatel/km2 však patří ke třem nejlidnatějším. Většina 

populace (90,3 %) je soustředěna do měst, z toho 59,1 % obyvatel žije ve Statutárním městě 

Mostě, 21,2 % ve městě Litvínově a 10 % ve zbývajících městech. Na území okresu leží 26 obcí, 

z toho 15 obcí (1 statutární město) na Mostecku a 11 obcí (5 měst) na Litvínovsku (viz obrázek                

č. 1). Území okresu je rozděleno na dva správní obvody obcí s rozšířenou působností a to na 

správní obvod města Mostu (Mostecko) s dvěma třetinami obyvatel okresu a města Litvínova 

(Litvínovsko) s jednou třetinou. 

 

Obrázek č. 1 Území okresu Most a jeho členění 
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Obrázek č. 2Teritorium obvodních oddělení ÚO Most 

Mostecko  

 

OOP Most 

 

OOP Most Zahradní 

 

OOP Obrnice 

 

Litvínovsko 

 

OOP Litvínov 

PS Lom 

PS Meziboří 

 

OOP Litvínov Hamr 

PS Nová Ves v Horách 

  

 

OOP – obvodní oddělení 

PS – policejní stanice 
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Kontrolu kriminality a dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností na území okresu Most 

zajišťují jednotlivé organizační články ÚO Most. Obvodní oddělení (OOP) a jim podřízené policejní 

stanice (PS) na svých teritoriích (rozložení působnosti a jejich sídla znázorňuje obrázek č. 2, 

rozlohy teritorií jsou uvedeny v tabulce č. 1). Oddělení hlídkové služby (OHS) Most tak činí pro 

mosteckou část okresu, výkon hlídkové služby pro celou litvínovskou část zajišťuje OOP Litvínov. 

Dopravní inspektorát (DI) a články neuniformované policie spadající pod linii kriminální policie 

(KP), konkrétně 1. a 2. Oddělení obecné kriminality (1. a 2. OOK), Oddělení hospodářské 

kriminality (OHK), Skupina kriminalistické techniky (SKT) a Oddělení analytiky a kybernetické 

kriminality (OA a KK) realizují svoji činnost na celém území okresu.  

 

 

Tabulka č. 1 Rozlohy spravovaného území jednotlivých OOP 

 

tel. 974 811 111 (spojovatelka)

fax: 974 438 228

tel. 974 438 229 (sekretariát)

tel. 974 438 215 (podatelna)

Adresa: Most, Václava Řezáče 224, PSČ 434 01 email: krpulk.uo.mo.podatelna@pcr.cz

Oddělení tisku a prevence tel. 974 438 207

email: krpulk.kr.pis.mo@pcr.cz

tel. 974 438 257

fax: 974 438 267

Adresa: Most, Václava Řezáče 224, PSČ 434 01 email: krpulk.uo.mo.di@pcr.cz

tel. 974 435 100

fax: 974 435 104

Adresa: Most, Václava Řezáče 224, PSČ 434 01 email: krpulk.uo.mo.oo.most@pcr.cz

tel. 974 435 500

fax: 974 435 504

Adresa: Most, Růžová 1406, PSČ 434 01 email: krpulk.uo.mo.oo.zahradni@pcr.cz

tel. 974 435 400

fax: 974 435 404

Adresa: Obrnice čp. 226, PSČ 435 21 email: krpulk.uo.mo.oo.obrnice@pcr.cz

Obvodní odd ělení Obrnice

Aktuální kontaktní údaje:

Územní odbor Most

Dopravní inspektorát Most

Obvodní odd ělení Most

Obvodní odd ělení Most Zahradní
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tel. 974 435 900

fax: 974 435 904

Adresa: Most, Václava Řezáče 224, PSČ 434 01 email: krpulk.uo.mo.ohs@pcr.cz

tel. 974 435 300

fax: 974 435 304

Adresa: Litvínov, Vodní čp. 871, PSČ 436 01 email: krpulk.uo.mo.oo.litvinov@pcr.cz

tel. 974 435 600

fax: 974 438 604

Adresa: Lom, nám. Republiky čp. 764, PSČ 435 11 email krpulk.uo.mo.ps.lom@pcr.cz

tel. 974 435 700

fax: 974 435 704

Adresa: Meziboří, nám. 8. května čp. 341, PSČ 435 13 email: krpulk.uo.mo.oo.mezibori@pcr.cz

tel. 974 435 200

fax: 974 435 204

Adresa: Litvínov  - Janov, Přátelství 157, PSČ 435 42 email: krpulk.uo.mo.oo.hamr@pcr.cz

tel. 974 435 800

fax: 974 435 804

Adresa: Nová Ves v Horách čp. 227, PSČ 435 45 email krpulk.uo.mo.ps.novaves@pcr.cz

Oddělení hlídkové služby Most

Obvodní odd ělení Litvínov

Policejní stanice Lom

Policejní stanice Mezibo ří

Obvodní odd ělení Litvínov Hamr

Policejní stanice Nová Ves v Horách

 
 
 
Personální vývoj za rok 2020 je popsán v tabulce č. 2, rozdělení tabulkových míst v rámci ÚO, KP 

a uniformované policie (UP) znázorňují grafy č. 1 - 3. 

 

Plán Skute čnost

stav k  1. 1. 2021

-40

398 371
-27

Plán Skute čnost
398 358

stav k  1. 1. 2020

 

Tabulka č. 2 Personální vývoj u ÚO Most 
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Grafy č. 1 - 3 Rozdělení tabulkových míst policistů ÚO (nahoře), KP (uprostřed) a UP (dole) 
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2. Úvodní p řehled o zjišt ěné trestné činnosti za rok 2020 ve srovnání                

s rokem 2019 

 

Na území okresu Most v roce 2020 došlo k výraznému poklesu na úseku nápadu kriminality. 

Celková registrovaná kriminalita ve sledovaném období zaznamenala pokles o 534 skutků, tj.                

-17,84 %, s čímž souvisí i pokles počtu skutků na 10 tisíc obyvatel. V roce 2013 skokově 

kulminoval nárůst nápadu kriminality v důsledku amnestie. V roce 2014 se nápad trestných činů 

navrátil ke stavu zhruba odpovídajícímu letům 2011 - 2012. V roce 2015 dále pokračoval pokles 

nápadu registrované kriminality, který se v roce 2016 ještě zvýraznil. V roce 2017 se pak úroveň 

nápadu mírně zvýšila a v roce 2018 byl opětovně nastartován pokles nápadu, který ve sledovaném 

období zaznamenal dlouhodobé minimum. V roce 2019 se klesající trend poměrně výrazně zlomil 

směrem vzhůru a došlo k překonání hodnot za rok 2016. V roce 2020 byl následně zaznamenán 

výrazný pokles a nápad celkové registrované kriminality se dostal až pod úroveň dosavadního 

desetiletého minima z roku 2018. Porovnání nápadu kriminality za posledních 10 let znázorňuje 

graf č. 4. Pokles nápadu byl současně logicky doprovázen poklesem počtu objasněných skutků            

o 25,37 % a celková objasněnost přitom klesla o 5,83 % na uspokojivých 57,76 %. Meziročně 

došlo rovněž k poklesu počtu stíhaných fyzických osob o 24,53 % a stíhány byly také 2 osoby 

právnické (logicky nejsou do celkového přehledu započítány), tedy meziročně o 7 méně. Přehled 

základních údajů o kriminalitě obsahuje tabulka č. 3. 

 

Je však na místě upozornit na skutečnost, že celkovou komparaci mezi roky 2019 a 2020 musíme 

hodnotit velmi střízlivě. Kromě samotného trendu se na poklesu kriminality zjevně podílely i další 

faktory. Do jisté míry to byla 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. Zcela zásadní význam pak měla opatření přijatá v souvislosti s pandemií nemoci 

COVID 19 (dále jen pandemie) a vyhlášení nouzových stavů. Omezení volného pohybu osob                

a uzavření heren a barů nepochybně přispělo k omezení nápadu zejména u pouliční kriminality, 

ale došlo i k omezení automobilové přepravy, což se projevilo snížením počtu trestných činů 

páchaných v dopravě (např. maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové 

látky) 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 k prověřování tak připadla na 

orgány kriminální policie a vyšetřování. Celkem bylo v roce 2020 takto přísněji kvalifikováno více 

než 330 skutků, z toho se ve více než 300 případech jednalo o krádeže a zbytek představovaly 

podvody a zpronevěry. Zatíženost tak s ohledem na liniovou příslušnost narostla především na             
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2. OOK. Za normálních okolností by z uvedeného počtu případů dle věcné příslušnosti 

odvozované od výše způsobené škody připadlo orgánům KPV jen cca 50 skutků. Logicky také 

v případě zjištění pachatele zmíněných přísněji kvalifikovaných trestných činů bylo nutno namísto 

obvyklého zkráceného přípravného řízení konat časově i ekonomicky náročnější vyšetřování.  

 

Graf č. 4 Nápad kriminality - 10 let 
 

2019 2020 rozdíl % rozdíl
Kriminalita celkem 2 994 2 460 -534 -17,84
Kriminalita na 10 tisíc obyvatel 267,20 220,22 -46,98 -17,58
Objasn ěno trestných činů 1 904 1 421 -483 -25,37
Stíháno osob 1 904 1 437 -467 -24,53
Stíháno osob na 10 tisíc obyvatel 169,93 128,64 -41,29 -24,30
Objasn ěno v  % 63,59 57,76 -5,83 -
Zkrácené p řípravné řízení 804 484 -320 -39,80  

Tabulka č. 3 Základní přehled o kriminalitě 

 
Meziroční pokles nápadu se projevil u všech hlavních kategorií kriminality. Podrobněji znázorňují 

změny nápadu jednotlivých kategorií tabulka č. 4 a graf č. 5, podíl jednotlivých kategorií na 

celkovém nápadu za rok 2020 graf č. 6 a přehled skutků s nejvyšší meziroční absolutní změnou 

grafy č. 7 a 8. 

2019 2020 rozdíl % rozdíl 2019 2020 rozdíl % rozdíl
Násilná 281 225 -56 -19,93 25,08 20,14 -4,94 -19,68
Mravnostní 38 35 -3 -7,89 3,39 3,13 -0,26 -7,61
Majetková 1329 1185 -144 -10,84 118,61 106,08 -12,53 -10,56
Ostatní 465 353 -112 -24,09 41,50 31,60 -9,90 -23,85
Zbývající 562 425 -137 -24,38 50,16 38,05 -12,11 -24,15
Hospodá řská 319 237 -82 -25,71 28,47 21,22 -7,25 -25,48

Kriminalita
Registrovaná kriminalita Index kriminality

 

Tabulka č. 4 Přehled hlavních kategorií kriminality 
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Graf č. 5 Nápad hlavních kategorií kriminality 

 

 

Graf č. 6 Podíl jednotlivých kategorií na celkové kriminalitě - struktura kriminality 
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Graf č. 7 Skutky s největší absolutní meziroční změnou - nárůst 

 

Graf č. 8 Skutky s největší meziroční absolutní změnou - pokles 
 

Z vyhodnocení dále vyplývá, že nápad kriminality je v okrese Most rozložen nerovnoměrně, kdy na 

Mostecko připadají téměř tři čtvrtiny trestných činů a na Litvínovsko přibližně jedna. Mostecko je 

také zatíženější i z pohledu nápadu jednotlivých kategorií, blíže viz grafy č. 9 a 10. Rozložení 

meziroční změny nápadu jednotlivých druhů kriminality ukazují grafy č. 11 a 12.  
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Graf č. 9 Rozložení celkového nápadu kriminality v okrese Most 

 

Graf č. 10 Rozložení nápadu druhů kriminality v okrese Most 

 

Graf č. 11 Rozložení změny nápadu druhů kriminality Mostecko 
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Graf č. 12 Rozložení změny nápadu druhů kriminality Litvínovsko 
 

Rozložení nápadu celkové kriminality a jejích hlavních druhů v teritoriu jednotlivých OOP 

znázorňují grafy č. 13 a 14. Organizačním článkem zatíženým největším celkovým nápadem 

trestných činů i jejich jednotlivých linií již dlouhodobě zůstává OOP Most. Porovnání změn hlavních 

druhů kriminality oproti roku 2019 na teritoriu jednotlivých OOP znázorňuje graf č. 15. 
 

 

Graf č. 13 Rozložení celkového nápadu kriminality na teritoriu jednotlivých OOP 
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Graf č. 14 Rozložení nápadu kategorií kriminality na teritoriu jednotlivých OOP 

 
  

Graf č. 15 Rozložení změny nápadu druhů kriminality na teritoriu jednotlivých OOP 
 

Pokud nadále budeme hovořit o škodách, jedná se o škody majetkové. Oproti roku 2019 celková 

výše škody způsobená kriminalitou vzrostla. Největší nárůst zaznamenala kriminalita ostatní, kde 

naprostou většinu škod generovaly požáry a majetková kde dominovaly krádeže prosté - ostatní    

a krádeže vloupáním do ostatních objektů. K výraznějšímu poklesu naopak došlo u kriminality 

hospodářské, kdy meziročně došlo k největšímu snížení výše škody u pojistných podvodů. 

Kriminalita mravnostní, z logiky věci, škody fakticky negenerovala. Přehled výše škody způsobené 

kriminalitou a zajištěných hodnot je uveden v tabulce č. 5.  
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Tabulka č. 5 Meziroční porovnání výše škody způsobené kriminalitou 

 

K přehledu zajištěných hodnot je však nutno upřesnit, že tyto ve výše uvedeném statistickém pojetí 

nekorespondují s pojmem hodnot zajištěných v souvislosti s problematikou potírání výnosů 

z trestné činnosti, která je mnohem širší. Zajišťování majetkových hodnot v souvislosti s trestnou 

činností má několik podob. Může jít o zajištění věcí získaných trestným činem, použitých jako 

nástroj při páchání trestné činnosti či nabytých z prostředků získaných trestnou činností. Rovněž 

jde i o zajištěný majetek pachatele, který může být použit pro uspokojení nároku osoby poškozené 

trestnou činností. Z tohoto pohledu v roce 2020 ÚO Most zajistil majetek v celkové hodnotě              

7 163 tis. Kč. 

 

 

2.1 Zkrácené p řípravné řízení 

 

Dlouhodobě platí, že důsledné využívání institutu zkráceného přípravného řízení (dále jen „ZPŘ“) 

představuje efektivní nástroj pro postihování některých jednodušších forem trestné činnosti. V roce 

2020 však byl institut ZPŘ využit jen u 484 skutků, což činí pokles o 320 (-39,8 %) oproti roku 

2019. Také u podílu ZPŘ na celkovém počtu objasněných skutků byl zaznamenán pokles. 

Z celkového počtu 1 421 skutků objasněných v roce 2020 bylo cca 34 % realizováno právě touto 

formou trestního řízení, což je o cca 8 % méně. Příčiny výrazného poklesu počtu případů 

zpracovaných formou ZPŘ oproti roku 2019 lze hledat jednak v samotném celkovém poklesu 

nápadu kriminality, dále, jak již bylo výše zmíněno, ve změně legislativy a zejména v dopadech 

opatření proti pandemii a vyhlášených nouzových stavů. Stejně jako v několika posledních letech 

byly formou ZPŘ nejčastěji realizovány tr. činy ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu 

úředního rozhodnutí a krádeže v jiných objektech. Právě u nich ale došlo meziročně k výraznému 

poklesu nápadu zapříčiněném zřejmě omezením rozsahu dopravy samotné v rámci omezení 

volného pohybu osob u skutků páchaných v dopravě a také uzavřením řady obchodů                             

a provozoven u krádeží páchaných v těchto objektech, které navíc, pokud byly spáchány v době 

vyhlášených nouzových stavů, nemohly být formou ZPŘ vůbec řešeny.  
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Rozsah a rozložení využívání institutu ZPŘ znázorňují grafy č. 16 a 17. Pro správnou interpretaci 

je nutno zdůraznit, že uváděná data jsou čerpána z IS ESSK, který místo spáchání skutku 

odvozuje od místní příslušnosti jednotlivých OOP. Proto je část případů, které byly realizovány DI, 

„skryta“ v celkových počtech za tato OOP.  
 

 

 
 

Graf č. 16 Rozložení využití ZPŘ dle teritoria OOP  

 
  

 

 

 

Graf č. 17 Rozložení využití ZPŘ dle teritoria pověřených obcí 
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3. Kriminogenní faktory okresu Most 

 

Kriminogenní faktory působící na teritoriu okresu Most se již dlouhodobě nemění a nadále se 

vzájemně podmiňují a ovlivňují. Zevrubně byly popsány již v našich zprávách za posledních 

několik let, proto je již v této zprávě nebudeme detailněji analyzovat. Mezi základní patří zejména: 

• nezaměstnanost, 

• nepříznivá sociáln ě-ekonomická struktura obyvatelstva, 

• hustota a struktura osídlení, 

• sociální nap ětí. 

Dalšími pak jsou faktory obecně známé, zejména:  

• nedostate čné zajišt ění vlastního majetku, 

• důvěřivost, 

• lhostejnost, 

• nedostatek odpov ědnosti za vlastní jednání, 

• alkoholismus, 

• abúzus OPL. 

Mimo výše uvedené je však třeba konstatovat, že existují i další, velmi závažné, kriminogenní 

faktory jako terorismus či problematika migrace, které se však naštěstí okresu Most v roce 2020 

bezprostředně nedotkly. 

 

Vliv pandemie a opatření přijímaných k jejímu zvládání měl na nápad a strukturu kriminality spíše 

utlumující účinky. Výjimku naopak tvoří případy, kdy se pachatelé pokusili neoprávněně získat tzv. 

„kompenzační bonusy“ vyplácené podnikatelům finanční správou v rámci náhrady ztrát 

způsobených vládními opatřeními určenými pro její potírání.   

 

 

4. Pachatelé kriminality 

 

Pokud se v této zprávě hovoří o pachateli,  rozumí se jím osoba, jíž bylo policejními orgány 

prokázáno  spáchání trestného činu (zločinu, provinění nebo činu jinak trestného), tedy bylo proti 

ní zahájeno trestní stíhání, bylo jí sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení, či trestní 

řízení bylo odloženo dle ustanovení § 159a odst. 2 nebo 3 tr. řádu, aniž by byl tento úkon změněn 

rozhodnutím státního zástupce. Uvedené zjednodušení platí i pro kategorii stíhaných osob , kdy 

z trestně právního hlediska je zřejmé, že osoba mladší 15 let fakticky stíhána být nemůže, ale pro 

potřeby statistického vykazování se tento pojem běžně užívá . Také recidivisté  nejsou 

klasifikováni dle čistě trestně právního pojetí, ale statistika takto pojmenovává osoby, které již byly 
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v minulosti odsouzeny pro trestný čin. Proto je přesnějším pojmem termín opakovan ě trestaná 

osoba . Pro správné porozumění přehledům o stíhaných osobách  a spáchaných skutcích  je 

také třeba zdůraznit, že pouze v ideálním případě se jednoho skutku  dopouští právě jeden 

pachatel . V praxi tomu ale často bývá jinak a osoby se dopouštějí více skutků formou 

spolupachatelství . Pro jeden evidovaný objasněný skutek tak bývá často současně stíháno více 

osob, někdy i z různých kategorií (např. 2 dospělí a 1 mladistvý jako pachatelé vloupání do bytu, 

dospělí muž a žena jako pachatelé loupeže apod.). Stejně tak se často jedna osoba či skupina 

osob dopustí několik r ůzných skutk ů. Pokud se nadále bude hovořit o počtech stíhaných osob, 

jsou myšleny jedinečné fyzické osoby. Stíhány však mohou být také osoby právnické (2 v roce 

2020), ale tyto případy pro nízkou četnost nebudeme v následujících přehledech dále uvádět. 

 

V roce 2020 bylo stíháno 1 421 fyzických osob, to je o 483 méně (-24,5 %) než v roce předchozím. 

Úbytek v počtu stíhaných osob je zřejmě primárně důsledkem celkového poklesu nápadu 

kriminality. Došlo také k poklesu u všech jednotlivých kategorií. Největší byl zaznamenán 

v kategorii žen a to o 28,8 %. Ty byly stíhány zejména pro kriminalitu majetkovou (70), kde 

šlo převážně o krádeže v jiných objektech (42), a kriminalitu zbývající (69), zde se jednalo zejména 

o zanedbání povinné výživy (36). Ženy však byly stíhány i pro trestnou činnost násilnou (14) a zde 

zejména pro loupeže (8). Naopak nejmenší pokles byl zaznamenán v počtu stíhaných osob 

v kategorii mladiství (15-17 let), kdy jich bylo stíháno jen o cca 9 % méně. Mladiství byli stíháni 

zejména pro kriminalitu násilnou (21) včetně loupeží (15) a také kriminalitu majetkovou (19). Také 

u kategorie nezletilých (1-14 let) došlo jen k mírnému poklesu o cca 11 %. Tyto osoby byly 

nejčastěji stíhány pro kriminalitu násilnou (29) a z ní převážně pro loupeže (22). Přehled                        

o jednotlivých hlavních kategoriích stíhaných osob je uveden v tabulce č. 6. 

 

 

Tabulka č. 6 Porovnání počtu stíhaných osob podle sledovaných kategorií 

 

Také z analýzy počtu skutků spáchaných jednotlivými kategoriemi osob  vyplývá, že ve všech 

kategoriích došlo k meziročnímu poklesu. Pachatelé ve sledovaném období spáchali 93 skutků 
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pod vlivem alkoholu, tj. o 28 méně než v roce 2019. Pod vlivem jiné látky bylo spácháno 180 

skutků, meziročně o 91 méně. Ovlivnění alkoholu bylo nejčastější u ohrožení pod vlivem návykové 

látky (40) a dopravních nehod spáchaných z nedbalosti (23). Vliv OPL byl nejčastější u ohrožení 

pod vlivem návykové látky (125) a maření výkonu úředního rozhodnutí (38). Příčinu sníženého 

počtu realizovaných trestných činů v dopravě je třeba zřejmě, jak již bylo uvedeno, hledat 

v částečném omezení dopravního provozu v důsledku vládních protipandemických opatření. 

K trestným činům a také přestupkům na úseku nealkoholové toxikomanie lze najít další informace 

v oddílu Drogová kriminalita. Podíly sledovaných kategorií pachatelů jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

 

 
Tabulka č. 7 Porovnání počtu skutků spáchaných sledovanými kategoriemi osob 

 

5. Oběti kriminality 

 

Pokud se budeme nadále zmiňovat o obětech, nejde v žádném případě o souvislost s pojmem 

oběti dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů, který tuto kategorii definuje značně 

extenzivně. De facto se tedy jedná o osoby, na nichž byl spáchán některý z trestných činů určitého 

druhu. Případné další informace k obětem trestných činů budou uvedeny v následujících oddílech 

věnovaných jednotlivým liniím kriminality.  

 

6. Přestupky 

 
Přestupkové řízení je výhradní záležitostí policie uniformované, tedy u ÚO Most služby pořádkové 

a služby dopravní policie. Policisté obvodních oddělení v roce 2020 prověřovali (byl vyhotoven spis 

nebo oznámení) 3 979 přestupků, tj. o 166 méně než v roce 2019. Porovnání nápadu těchto 

přestupků a jeho rozložení v rámci okresu blíže uvádí tabulka č. 8.  
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Most Obrnice
Most 

Zahradní
Litvínov

Litvínov          
Hamr

Mostecko Litvínovsko Celkem

2019 1 409 148 532 1 095 961 2 089 2 056 4 145
2020 1 580 139 481 986 793 2 200 1 779 3 979
Rozdíl 171 -9 -51 -109 -168 111 -277 -166
Rozdíl v % 12,14 -6,08 -9,59 -9,95 -17,48 5,31 -13,47 -4,00
Bez přestupků řešených příkazem na místě a přestupků řešených DI a OHS  

 Tabulka č. 8 Nápad přestupků v okrese Most dle OOP 

 

Počet majetkových přestupků řešených OOP dosáhl 1 262 skutků, tj. o 193 méně než v roce 2019. 

Porovnání nápadu majetkových přestupků a jeho rozložení v rámci okresu uvádí tabulka č. 9. 

Přehled o přestupcích řešených službou dopravní police je uveden v oddílu Bezpečnost silničního 

provozu, přestupky na úseku OPL zmiňuje též oddíl Drogová kriminalita. 

 

Majetek Most Obrnice
Most 

Zahradní
Litvínov

Litvínov 
Hamr

Mostecko Litvínovsko Celkem

2019 703 51 276 271 154 1 030 425 1 455
2020 604 42 246 274 96 892 370 1 262
Rozdíl -99 -9 -30 3 -58 -138 -55 -193
Rozdíl v % -14,08 -17,65 -10,87 1,11 -37,66 -13,40 -12,94 -13,26
Bez přestupků řešených příkazem na místě a přestupků řešených DI a OHS  

Tabulka č. 9 Nápad majetkových přestupků v okrese Most dle OOP 

 

V příkazním řízení bylo ve sledovaném období řešeno příslušníky služby pořádkové policie 5 312 

(8 523 v roce 2019) přestupků, z toho v dopravě 4 898 (5  563 v roce 2019) v celkové částce 1 047 

tis. Kč a ve veřejném pořádku 414 (960 v roce 2019) v celkové částce 2 135 tis. Kč. Tyto kategorie 

tak zaznamenaly výrazný meziroční pokles, který byl zřejmě opět důsledkem vládních opatření při 

potírání pandemie. Na straně jedné došlo k omezení pohybu osob na veřejnosti a souvisejícímu 

utlumení intenzity silniční dopravy a tedy i k omezení páchání sledovaných protiprávních jednání, 

na straně druhé byla značná část sil a prostředků namísto standardního běžného výkonu služby               

a dohledu na BESIP vázána na úseku intenzivní kontroly dodržování přijatých opatření jako např. 

povinného zakrývání dýchacích cest, omezení volného pohybu a shlukování osob, zákazu nočního 

vycházení, uzavření heren, hospod a barů apod. Policisté v rámci této kontroly zaevidovali celkem               

1 368 přestupků, z toho oznámením správnímu orgánu jich řešili 1 217 (téměř třetina ze všech 

oznámených) a 151 vyřídili příkazem na místě.  Další nespočet přestupků byl řešen tzv. domluvou, 

kdy šlo většinou o jednání spáchaná v prvních dnech po vyhlášení jednotlivých opatření či o méně 

závažná jednání, kdy přestupce spolupracoval a neprodleně protiprávní stav odstranil. 
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Přes zmíněný pokles si územní odbor Most již dlouhodobě drží první místo v rámci Ústeckého 

kraje v počtu přestupků řešených v příkazním řízení. Míru úsilí zdejších policistů o maximální 

možné postihování narušování veřejného pořádku velmi zřetelně dokumentuje graf č. 18. 

 

 

Graf č. 18 Podíl územních odborů na řešení přestupků proti veřejnému pořádku v příkazním řízení 

 

 

Vysvětlivky k následujícím tabulkám popisujícím nápad je dnotlivých linií kriminality: 

 
TSK   takticky sledovaná kriminalita (ve sloupci je uveden číselný kód) 
 
Zelený text   podskupina příslušné linie registrované kriminality 
 
Červený text    linie registrované kriminality 
 
Podíl L   podíl trestného činu nebo podskupiny na linii registrované kriminality  
 
Podíl C  podíl trestného činu, podskupiny či linie registrované kriminality na celkové 

registrované kriminalitě 
 
Podbarvený text trestný čin mající v roce 2020 významný podíl (≥15 %) na nápadu příslušné 

linie registrované kriminality (např. majetkové, násilné apod.)  
 
Poznámka:  pro zpřehlednění jsou v tabulkách uváděny pouze ty trestné činy, jejichž 

nápad byl alespoň v jednom z porovnávaných období nenulový 
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7. Majetková kriminalita 

 

Tj. L C Tj. L C Tj. L C

% % % % % % % % %

311 krádeže vl. do obchodů 38 22 57,9 2,9 1,3 31 15 48,4 2,6 1,3 -7 -18,4 -7 -9,5 -0,2 0,0

312 krádeže vl. do výkladních skříní 3 3 100,0 0,2 0,1 1 1 100,0 0,1 0,0 -2 -66,7 -2 0,0 -0,1 -0,1

321 krádeže vl. do restaurací a hostinců 16 7 43,8 1,2 0,5 20 11 55,0 1,7 0,8 4 25,0 4 11,3 0,5 0,3

322 krádeže vl. do ubytovacích objektů 4 0 0,0 0,3 0,1 4 3 75,0 0,3 0,2 0 0,0 3 75,0 0,0 0,0

323 krádeže vl. do kiosků 5 3 60,0 0,4 0,2 0 0 0,0 0,0 0,0 -5 -100,0 -3 -60,0 -0,4 -0,2

324 krádeže vl. do jíd. záv. kuch. a st. zaříz. 1 1 100,0 0,1 0,0 1 0 0,0 0,1 0,0 0 0,0 -1 -100,0 0,0 0,0

332 krádeže vl. do kulturních objektů 2 1 50,0 0,2 0,1 1 0 0,0 0,1 0,0 -1 -50,0 -1 -50,0 -0,1 0,0

350 krádeže vl. do výp. stř. nebo poč. prac. 1 0 0,0 0,1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 -0,1 0,0

351 krádeže vl. do škol 3 0 0,0 0,2 0,1 2 0 0,0 0,2 0,1 -1 -33,3 0 0,0 -0,1 0,0

371 krádeže vl. do bytů 55 22 40,0 4,1 1,8 54 24 44,4 4,6 2,2 -1 -1,8 2 4,4 0,4 0,4

372 krádeže vl. do víkendových chat 7 2 28,6 0,5 0,2 3 0 0,0 0,3 0,1 -4 -57,1 -2 -28,6 -0,3 -0,1

373 krádeže vl. do rodinných domků 18 2 11,1 1,4 0,6 14 6 42,9 1,2 0,6 -4 -22,2 4 31,8 -0,2 0,0

390 krádeže vl. do ostatních objektů 206 62 30,1 15,5 6,9 239 49 20,5 20,2 9,7 33 16,0 -13 -9,6 4,7 2,8

300-399 Krádeže vloupáním 359 125 34,8 27,0 12,0 370 109 29,5 31,2 15,0 11 3,1 -16 -5,4 4,2 3,1

411 krádeže kapesní 36 9 25,0 2,7 1,2 19 7 36,8 1,6 0,8 -17 -47,2 -2 11,8 -1,1 -0,4

412 krádeže při pohlavním styku 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,1 0,0 1 100,0 0 0,0 0,1 0,0

413 krádeže jiné na osobách 87 25 28,7 6,5 2,9 50 14 28,0 4,2 2,0 -37 -42,5 -11 -0,7 -2,3 -0,9

421 krádeže mezi zaměstnanci na pracov. 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,1 0,0 1 100,0 1 100,0 0,1 0,0

431 krádeže mot. voz. dvoustopých 41 19 46,3 3,1 1,4 37 17 46,0 3,1 1,5 -4 -9,8 -2 -0,4 0,0 0,1

432 krádeže mot. voz. jednostopých 2 0 0,0 0,2 0,1 2 1 50,0 0,2 0,1 0 0,0 1 50,0 0,0 0,0

433 krádeže věcí z aut 113 32 28,3 8,5 3,8 89 16 18,0 7,5 3,6 -24 -21,2 -16 -10,3 -1,0 -0,2

434 krádeže součástek mot. vozidel 15 4 26,7 1,1 0,5 12 2 16,7 1,0 0,5 -3 -20,0 -2 -10,0 -0,1 0,0

435 krádeže jízdních kol 27 3 11,1 2,0 0,9 59 16 27,1 5,0 2,4 32 118,5 13 16,0 2,9 1,5

451 krádeže v bytech 51 24 47,1 3,8 1,7 40 24 60,0 3,4 1,6 -11 -21,6 0 12,9 -0,5 -0,1

462 krádeže během j ízdy v DP - mimo zás. 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,1 0,0 1 100,0 0 0,0 0,1 0,0

480 krádeže v jiných objektech 322 263 81,7 24,2 10,8 268 215 80,2 22,6 10,9 -54 -16,8 -48 -1,5 -1,6 0,1

490 krádeže ostatní 49 18 36,7 3,7 1,6 64 17 26,6 5,4 2,6 15 30,6 -1 -10,2 1,7 1,0

400-499 Krádeže prosté 743 397 53,4 55,9 24,8 643 330 51,3 54,3 26,1 -100 -13,5 -67 -2,1 -1,6 1,3

511 podvod 47 33 70,2 3,5 1,6 30 15 50,0 2,5 1,2 -17 -36,2 -18 -20,2 -1,0 -0,4

521 zpronevěra 9 5 55,6 0,7 0,3 4 2 50,0 0,3 0,2 -5 -55,6 -3 -5,6 -0,3 -0,1

530 neop. užívání cizí věci 1 0 0,0 0,1 0,0 2 0 0,0 0,2 0,1 1 100,0 0 0,0 0,1 0,0

588 zatajení věci 51 3 5,9 3,8 1,7 31 2 6,5 2,6 1,3 -20 -39,2 -1 0,6 -1,2 -0,4

589 poškozování cizí věci 119 20 16,8 9,0 4,0 105 20 19,1 8,9 4,3 -14 -11,8 0 2,2 -0,1 0,3

500-599 Ostatní majetková kriminalita 227 61 26,9 17,1 7,6 172 39 22,7 14,5 7,0 -55 -24,2 -22 -4,2 -2,6 -0,6

300-599 Majetková kriminalita 1329 583 43,9 100,0 44,4 1185 478 40,3 100,0 48,2 -144 -10,8 -105 -3,5 0,0 3,8

Podíl

Zj.
Tj.                                 

%

Objasněno Podíl

Počet Počet Počet

TSK Název

2019 2020 2019/2020

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.

Objasněno

 

Tabulka č. 10 Přehled majetkové kriminality 

 

Graf č. 19 Paretův diagram registrované majetkové kriminality za rok 2020   

 

Jedná se dlouhodobě o nejčetnější linii kriminality, která v roce 2020 představovala téměř polovinu 

celkové kriminality na území okresu Most. Meziročně došlo k poklesu o 144 skutků (-10,8 %) při 

současném mírném poklesu objasněnosti o 3,5 %. Podrobný přehled změn v nápadu majetkové 

kriminality a jejích vybraných kategorií přináší tabulka č. 10. Graf č. 19 pak znázorňuje Paretův 
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diagram, ze kterého je patrné, jak byly jednotlivé druhy majetkové kriminality v roce 2020 

zastoupeny co do četnosti. 

 

Struktura majetkové kriminality ani formy jejího páchání se dlouhodobě nijak zásadně nemění.                

U vloupání převládají vloupání do ostatních objektů, kde meziročně došlo k nárůstu o 33 skutků 

(16 %), z krádeží prostých jsou nejčastější krádeže v jiných objektech, byť právě u této kategorie 

byl zaznamenán meziroční pokles o 54 skutků (16,8 %), což zřejmě souvisí s již zmiňovaným 

rozsáhlým uzavřením obchodů a provozoven v rámci protipandemických opatření.  

 

Stejně tak se nemění ani kriminogenní faktory a dlouhodobě platí, že v řadě případů poškození 

sami svým jednáním vyvolali stav, který spáchání skutku přinejmenším značně usnadnil. Jejich 

příklady již byly opakovaně uváděny v minulých zprávách a nebudeme je proto znovu popisovat.  

 

Přesněji stanovit míru latence majetkové kriminality není snadné. Lze ji zřejmě připsat zejména 

případům, které nebyly z nějakého důvodu (např. stud, neochota se zúčastnit příslušných 

administrativních úkonů, blízký příbuzenský vztah oběti a pachatele apod.) policii vůbec nahlášeny. 

Hrubý odhad může činit cca 5 - 10 % a jde přitom o kriminalitu převážně bagatelní. 

 

Ve vztahu k celkové výši škody způsobené kriminalitou v roce 2020, pak majetková generovala              

42 198 tis. Kč (meziročně +9 417 tis. Kč), což představuje 24 % z celkové výše škody způsobené 

kriminalitou. U škod způsobených odcizením  to bylo 30 385 tis. Kč (meziročně +8 776 tis. Kč), což 

představuje 98 % z celkové výše škody způsobené odcizením. V průměru na 1 krádež připadla 

průměrná škoda způsobená odcizením ve výši téměř 30 tis. Kč. Tato hodnota je s ohledem na 

skutečnost, že v převážné většině krádeží jde o skutky bagatelní, relativně vysoká. Příčinou je 

menší skupina případů, kdy škoda výrazně přesáhla částku 200 tis. Kč. U škod způsobených 

krádežemi je také třeba uvést, že zisk pachatele byl někdy zcela minimální, ale celková škoda 

způsobená skutkem velmi vysoká. Šlo zejména o krádeže součástí z barevných kovů 

z elektrozařízení, strojů a rozvodů. 

 

Stejně jako v minulých letech se na majetkové kriminalitě poměrně výrazně podílel trestný čin 

poškozování cizí věci. V roce 2020 to bylo 105 skutků, což představuje téměř 9 % nápadu tohoto 

druhu kriminality a celková jím způsobená škoda dosáhla cca 2 322 tis. Kč. To vše navíc přes 

skutečnost, že do této kategorie se statisticky nezapočítávají sprejerství a požáry. Motivem 

pachatelů bylo obvykle vandalství nebo msta v rámci osobních či obchodních sporů, projevující se 

zejména poškozováním motorových vozidel či skleněných výplní oken a výloh. Někdy také 

poškozený pravděpodobně tušil, kdo a proč mu škodu způsobil, ale policii to z nějakého osobního 

důvodu zamlčel. 
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Pachatelé majetkové kriminality páchané na území okresu Most pocházejí především z řad osob 

finančně nedostatečně zajištěných, osob závislých na OPL či hracích automatech, osob s nižším 

stupněm vzdělání a nízkým sociálním statusem, které často obývají sociálně vyloučené lokality. 

Typickým znakem zůstává recidiva, (opakovaně trestané osoby představovaly cca 61 % všech 

osob stíhaných pro tento druh trestné činnosti). 

 

Předmětem zájmu pachatelů dlouhodobě zůstávají především peníze a další předměty, které lze 

relativně snadno získat a následně zpeněžit (zejména mobilní telefony a další spotřební 

elektronika, součástky motorových vozidel, šperky, elektrické nářadí, jízdní kola apod.). Policisté 

se také, stejně jako v minulých letech, v rámci své činnosti zaměřovali na pátrání po odcizených 

věcech a to zejména formou kontrol v zastavárnách a bazarech, cílených pátracích akcí, kontrolou 

věcí převážených v motorových vozidlech apod. 

 

Stejně jako v minulých letech  byla realizována řada opatření zaměřených na potírání majetkové 

kriminality a významným činitelem při této činnosti také zůstala spolupráce se strážníky Městské 

policie měst Mostu, Litvínova a Obecní policie Bečov.  

 

I v roce 2020 byla realizována řada případů závažné či sériové majetkové trestné činnosti. Jako 

příklad můžeme uvést:   

• Série 2 případů vloupání do rodinných domů a 1 pokusu krádeže kabelu z ledna - února 

2020 na Mostecku, obviněný stíhán vazebně.  

• Série 3 případů vloupání do provozoven v Mostě z února 2020, které se dopustili                          

2 obvinění. 

• Série opakovaných krádeží v supermarketech z března 2020, obviněný stíhán vazebně. 

• Série 4 případů vloupání do bytů a provozoven (3 x spácháno za nouzového stavu) na 

Litvínovsku z března a dubna 2020. 

• Série 4 případů krádeží (3 x vloupání do provozovny, 1 x krádež v obchodě - vše spácháno 

za nouzového stavu) z dubna 2020 na Mostecku, obviněný stíhán vazebně. 

• Série 7 vloupání do sklepních kójí, kočárkárny a bytu, kterých se dopustili dva obvinění 

během května 2020 v Mostě s celkovou škodou přes 157 tis. Kč. Jeden z obviněných 

stíhán vazebně. 

• Případ vloupání do rodinného domu z června 2020 v Mostě, kdy došlo k odcizení zlata, 

šperků, finanční hotovosti a příručního trezoru, ve kterém byly uloženy 3 pistole a střelivo, 

vše v hodnotě dosahující téměř 1 200 tis. Kč. Obviněný stíhán vazebně.  
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• Série 7 případů majetkové trestné činnosti (vloupání, krádeže prosté, poškozování cizí věci) 

spáchaných od ledna do června 2020 na Mostecku, obviněný stíhán vazebně pro jinou tr. 

činnost. 

• Série čtyř případů vloupání do provozoven na Mostecku z října 2020 spáchaných za trvání 

vyhlášeného nouzového stavu. Obviněný stíhán vazebně. 

 
 
8. Násilná kriminalita 

 

Tj. L C Tj. L C Tj. L C

% % % % % % % % %

104 vraždy - na objednávku 1 0 0,0 0,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 -0,4 0,0

106 vraždy - ostatní 1 1 100,0 0,4 0,0 1 1 100,0 0,4 0,0 0 0,0 0 0,0 0,1 0,0

100-106 Vraždy 2 1 50,0 0,7 0,1 1 1 100,0 0,4 0,0 -1 -50,0 0 50,0 -0,3 0,0

111 usmr. lid. plodu - pomoc a sv. ženy 1 1 100,0 0,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -0,4 0,0

122 únos dítěte a os. ztížené duš.poruchou 1 0 0,0 0,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 -0,4 0,0

131 loupež 74 57 77,0 26,3 2,5 49 39 79,6 21,8 2,0 -25 -33,8 -18 2,6 -4,6 -0,5

141 nás. proti úř. os. a org. veř. moci 2 2 100,0 0,7 0,1 6 5 83,3 2,7 0,2 4 200,0 3 -16,7 2,0 0,2

142 nás. proti úř. os. - na policistovi PČR 10 8 80,0 3,6 0,3 4 3 75,0 1,8 0,2 -6 -60,0 -5 -5,0 -1,8 -0,2

143 nás. proti úř. os. - na obecním policistovi 1 1 100,0 0,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -0,4 0,0

151 úmyslné ubl ížení na zdraví 61 48 78,7 21,7 2,0 48 35 72,9 21,3 2,0 -13 -21,3 -13 -5,8 -0,4 -0,1

173 nebezpečné vyhrožování 53 42 79,3 18,9 1,8 37 31 83,8 16,4 1,5 -16 -30,2 -11 4,5 -2,4 -0,3

174 nebezpečné pronásledování 4 4 100,0 1,4 0,1 6 4 66,7 2,7 0,2 2 50,0 0 -33,3 1,2 0,1

181 vydírání 29 25 86,2 10,3 1,0 24 22 91,7 10,7 1,0 -5 -17,2 -3 5,5 0,3 0,0

182 omezování a zbavování osobní svobody 4 4 100,0 1,4 0,1 4 3 75,0 1,8 0,2 0 0,0 -1 -25,0 0,4 0,0

183 porušování domovní svobody 23 19 82,6 8,2 0,8 36 21 58,3 16,0 1,5 13 56,5 2 -24,3 7,8 0,7

184 neoprávněný zásah do práva k domu 5 3 60,0 1,8 0,2 5 4 80,0 2,2 0,2 0 0,0 1 20,0 0,4 0,0

185 týrání svěřené os. 3 0 0,0 1,1 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -3 -100,0 0 0,0 -1,1 -0,1

186 týrání os. žij ící ve společném obydlí 8 5 62,5 2,8 0,3 2 1 50,0 0,9 0,1 -6 -75,0 -4 -12,5 -2,0 -0,2

188 útisk 0 0 0,0 0,0 0,0 3 3 100,0 1,3 0,1 3 100,0 3 100,0 1,3 0,1

100-199 Násilné činy 281 220 78,3 100,0 9,4 225 172 76,4 100,0 9,1 -56 -19,9 -48 -1,9 0,0 -0,2

Podíl

Zj.
Tj.                                 

%

Objasněno Podíl

Počet Počet Počet

TSK Název

2019 2020 2019/2020

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.

Objasněno

 

Tabulka č. 11 Přehled násilné kriminality 

 

 

Graf č. 20 Paretův diagram registrované násilné kriminality za rok 2020 

 

Do násilné kriminality jsou řazeny trestné činy s nejzávažnějšími důsledky pro život osob, tedy 

vraždy. Dále pak závažné skutky jako loupeže, vydírání, únosy, ublížení na zdraví, týrání svěřené 

osoby apod. Meziročně došlo u násilné kriminality k poklesu nápadu o 56 případů (-20 %), který 
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byl provázen minimálním poklesem objasněnosti o 1,9 % a tato přesto dosahuje více než 76 %, 

což je vynikající výsledek jak v rámci Ústeckého kraje, tak i celé republiky. Kromě mírné změny 

celkového nápadu násilné kriminality lze najít dílčí změny také v četnosti u jednotlivých kategorií. 

V roce 2020 byla na území okresu spáchána 1 vražda. Počet loupeží výrazně poklesl o 25, ale 

dařilo se je více objasňovat. Obdobně jako v minulých letech byla po linii násilné kriminality 

prověřována řada případů, kdy si „poškozený“ událost buď zcela vymyslel, nebo bylo zjištěno, že 

jde jen o přestupek. Všechna oznámení však byla od počátku prověřována se stejnou důsledností. 

 

Podrobný přehled změn v nápadu násilné kriminality a jejích vybraných kategorií lze nalézt 

v tabulce č. 11. Graf č. 20 pak znázorňuje Paretův diagram, jak byly jednotlivé druhy násilné 

kriminality v roce 2020 zastoupeny co do četnosti. 

 

Máme-li odhadnout míru latence násilné kriminality, může se tato pohybovat okolo cca 10 %. Lze ji 

předpokládat zejména u skutků páchaných mezi členy domácností nebo v uzavřených komunitách. 

O takových případech se policie obvykle dozvídá od lékařského personálu, všímavých sousedů či 

pedagogů v případě násilí páchaného na dětech. 

 

Typickým pachatelem násilné kriminality je muž mladší věkové kategorie základního vzdělání, 

nižšího sociálně-ekonomického statusu, se sklonem k agresivitě a často též k požívání alkoholu či 

drog. Stíháno pro násilnou kriminalitu bylo ale také 14 žen. Podíl opakovaně stíhaných osob                    

u násilné trestné činnosti činil 37,4 %.  

 

Předmětem zájmu pachatelů byly u loupeží v převážné většině peníze a mobilní telefony. Násilné 

trestné činnosti se pachatelé dopouštěli zpravidla ve večerních a nočních hodinách. Typickým 

místem páchání byla místa veřejnosti přístupná (ulice, parky) a přes omezení jejich provozu 

v souvislosti s potíráním pandemie též v menší míře restaurace, herny, diskotéky a jejich okolí. 

K řadě útoků také došlo v domácnostech, kdy pachatelem a obětí byli bývalí či současní partneři. 

Takováto napadení pak v některých případech vykazovala znaky domácího násilí či týrání. 

V souvislosti s domácím násilím uplatnili v roce 2020 policisté ÚO Most institut vykázání dle § 44                

a násl. z. č. 273/2002 Sb., o Policii České republiky v 17 případech, tedy o 7 méně než v roce 

2019. 

 

Stejně jako v minulých letech byla i v roce 2020 zaznamenána řada událostí, které dokumentovaly 

trend zvyšování agresivity pachatelů. Jako příklad lze uvést pokus těžkého ublížení na zdraví                 

a výtržnictví, kdy dva recidivisté 27. 1. 2020 kolem 19.45 h v Litvínově, ulice Vodní u vchodu do 

obchodu Norma, po předešlé menší rozepři společně zaútočili na poškozeného (pracovníka 

ochranky obchodu) opakovanými údery kladivem a kovovým páčidlem do oblasti hlavy a krku, kdy 
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v důsledku včasného vyhnutí úderům byl poškozený udeřen pouze ve dvou případech do oblasti 

levého ramene a k těžšímu následku nedošlo jen díky tomu, že poškozený včas uhnul. Oba 

obvinění stíháni vazebně. 

 

V roce 2020 se mimo výše popsaný skutek podařilo realizovat řadu závažných případů. Zmínit lze 

např.: 

• Loupež na seniorce, kdy obviněný mladistvý společně s nezletilým počátkem února 

v odpoledních hodinách v Mostě, ul. Pionýrů, na chodníku poté, co minuli o holi jdoucí 

poškozenou, se oba zastavili, krátce se domluvili na tom, že poškozené odcizí kabelku, aby 

získali finanční hotovost, kdy mladistvý nezletilému řekl, aby kabelku poškozené silou vytrhl 

tak, aby jí neudržela. Následně se oba vrátili za poškozenou, kdy mladistvý se zastavil, 

rozhlížel se a sledoval okolí a nezletilý došel až k poškozené, a dle předchozí dohody jí 

chytil za dámskou kabelku, kterou držela v ruce, a trhl s takovou razancí a silou, až 

poškozená upadla na zem a oba pachatelé společně začali s odcizenou kabelkou z místa 

činu utíkat pryč. Při tom je pronásledovali náhodní svědci, přičemž nezletilý odhodil 

odcizenou kabelku na zem a oběma pachatelům se podařilo z místa činu společně utéct. 

Náhodní svědci následně poškozené kabelku vrátili zpět. Poškozená utrpěla závažné 

poranění levého předloktí. Obviněný mladistvý stíhán vazebně. 

• Loupež a výtržnictví, kdy dva obvinění z konce února 2020 v odpoledních hodinách                    

v Mostě, ul. A. Dvořáka poté, co s poškozeným společně popíjeli venku na ulici, se  

společné dohodli, že poškozeného fyzicky napadnou a odcizí mu mobilní telefon. Poté 

přistoupili k poškozenému, jeden ho udeřil pěstí do obličeje a srazil jej na zem. Následně 

mu prohledal kapsy, ze kterých mu odcizil peněženku s doklady a penězi a mobilní telefon 

přičemž druhý po celou dobu hlídal na místě činu. Po odcizení věcí oba pachatelé z místa 

činu začali společně utíkat, kdy se poškozený snažil jednoho z nich zadržet a strhl ho na 

zem, ale druhý pachatel mu pomohl vstát ze země, odstrčil poškozeného a z místa 

společně utekli. 

• Loupež, vydírání, výtržnictví a nebezpečné vyhrožování, kdy obviněný nejprve dne 5. 5. 

2020 kolem 15.00 h v Mostě, ul. V. Nezvala, přistoupil k poškozeným mladistvým, kteří se 

nacházeli na chodníku u lavičky, namířil na poškozené krátkou kovovou střelnou zbraň 

přesně nezjištěného typu, se zásobníkem ve zbrani a se zaseknutým závěrem v zadní 

poloze a nařídil jim, aby se zastavili a sedli si na lavičku. Dále jim sdělil, že potřebuje 

peníze na drogy a pokud mu nedají peníze, tak budou mít problémy, kdy se choval 

agresivně, mluvil hlasitě. Když střelnou zbraní mířil na hlavu jednoho poškozeného, zeptal 

se jej, zda má peníze, že mu měli „dělat“ do nějaké jeho bývalé a udeřil ho uvedenou zbraní 

do oblasti horního rtu, kdy po úderu začal krvácet, poškozený obviněnému ze strachu vydal 

200,-- Kč. Poté se obviněný zeptal druhého poškozeného, zda má taky nějaké peníze. 
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Když mu tento sdělil, že je nemá, obviněný jej udeřil rukou sevřenou v pěst do oblasti 

obličeje. Obviněný dále požadoval po poškozených, aby si zbraň také zkusili, jak je těžká, 

což neučinili, obviněný si před ně klekl, chytil jednoho poškozeného za ruku a ukazoval mu 

nějaký chvat, přičemž měl střelnou zbraň stále v ruce. Obviněného vyrušila náhodná 

svědkyně, ten si zbraň schoval v přední části těla za opasek a z místa činu odešel. 

Následně o 15 minut později v Mostě, tř. Budovatelů, u obchodního domu PRIOR na 

prostranství mezi obchodním domem a kulturním domem REPRE přistoupil ke skupince 

mladistvých a nezletilých osob, kdy jim řekl: "Myslíte si, že jsem postavička z lega? Myslíte 

si, že jsem nějakej Harry Potter?", kdy se zaměřil na jednoho mladistvého, hodil před něj 

svůj mobilní telefon a požadoval po něm, aby jej zvedl ze země. Poškozený to odmítl, kdy 

obviněný zpod bundy vytáhl krátkou, kovovou střelnou zbraň, dále z kapsy vyndal 

zásobník, ve kterém byly vidět náboje zlaté barvy, zásobník vložil do zbraně a zeptal se 

poškozeného, zda má zbraň nabít a odjistit. Po celou dobu mířil hlavní zbraně na oblast 

hlavy a horní část těla poškozeného, kdy měl tento z pachatele strach a raději se ohnul pro 

mobilní telefon, aby jej zvedl ze země, kdy v tom okamžiku dostal úder nártem nohy od 

obviněného do oblasti obličeje. Obviněnému předal mobilní telefon. Na místě zároveň 

obviněný sprostě nadával dalšímu mladistvému a urážel jej. Na ostatní přítomné mířil 

rovněž uvedenou zbraní. Pokud se snažili z místa odejít, tak s ní před nimi začal mávat                

a naznačovat, že si mají sednout a z místa neodcházet. 

Obviněný stíhán vazebně. 

• Loupeže, kdy obviněný dne 10. 8. 2020 okolo 16.20 h v Mostě, ul. J. Wolkera vešel do 

prodejny večerky a požadoval po obsluze, která stála u pokladny za pultem, cigarety zn. 

Chesterfield. Když mu poškozená řekla, že zrovna nemá, poodešel k lednici s nápoji, znovu 

se vrátil k poškozené, kdy si k ní stoupl zezadu, jednou rukou jí chytil za krk a druhou rukou 

jí přiložil na levou část krku, pod ucho, kuchyňský nůž s plastovou rukojetí a opakovaně po 

ní požadoval vydání peněz, kdy říkal: "Dej mi peníze, dej mi peníze, peníze nebo život!" 

Poškozená ze strachu otevřela pokladnu, ze které pachateli vydala veškeré papírové 

bankovky v celkové hodnotě 5 tis. Kč. Poté, co si převzal peníze, učinil pár kroků dozadu            

a znovu se přiblížil k poškozené, kdy ji chytil za tričko a pěstí ruky, ve které stále držel nůž, 

jí udeřil do pravého ucha, přičemž jí nožem poranil v oblasti levého ucha a na levé části 

krku a poté z místa činu utekl. 

• Loupeže na seniorovi, kdy dva obvinění dne 1. 10. 2020 kolem 6.15 h v Mostě, ul. Lipová, 

na autobusové zastávce MHD přistoupili společně k poškozenému, který v tu dobu seděl 

na lavičce, přičemž jeden si stoupl před poškozeného a druhý za něj. První pachatel na 

poškozeného mluvil, oslovoval jej „dědo" a přitom jej osahával a prohmatával mu bundu, 

kdy nahmatal peněženku zavěšenou na šňůrce kolem krku, naznačil to hlavou a pohledem 

druhému. Ten začal tahat za šňůrku s peněženkou směrem k sobě, čímž ho škrtil. Poté ho 
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namáčkl na sloup u autobusové zastávky, jednou rukou šňůrku pustil, sáhl do peněženky, 

odcizil z ní papírovou bankovku nominální hodnoty 100,-- Kč a znovu za šňůrku škubl, kdy 

poškozený spadl bokem na sloup a na lavičku a z úst mu vypadla zubní protéza. 

Peněženka přitom zůstala poškozenému na krku. Během toho, co pachatel zezadu 

poškozeného škrtil šňůrkou, druhý řekl poškozenému: „Však mu to dlužíš dědo.", což 

zopakoval dost nahlas asi 3 x. Jeden pachatel po odcizení peněz z místa činu utekl, druhý 

hodil po poškozeném jeho umělé zuby a řekl mu: „Vypadly ti zuby dědo, musíš dávat 

pozor." a následně odešel stejným směrem, kterým utekl první z pachatelů. 

 
 

9. Mravnostní kriminalita 
 

Tj. L C Tj. L C Tj. L C

% % % % % % % % %

201 znásilnění 9 6 66,7 23,7 0,3 8 3 37,5 22,9 0,3 -1 -11,1 -3 -29,2 -0,8 0,0

202 sexuální nátlak 2 2 100,0 5,3 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -5,3 -0,1

212 pohlavní zneužívání ostatní 11 7 63,6 28,9 0,4 10 7 70,0 28,6 0,4 -1 -9,1 0 6,4 -0,4 0,0

231 ostatní pohlavní úchylky 5 4 80,0 13,2 0,2 1 1 100,0 2,9 0,0 -4 -80,0 -3 20,0 -10,3 -0,1

241 šíření pornografie 2 2 100,0 5,3 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -5,3 -0,1

281 obchodování s l idmi 0 0 0,0 0,0 0,0 2 2 100,0 5,7 0,1 2 100,0 2 100,0 5,7 0,1

290 ostatní mravnostní tr. činy 9 8 88,9 23,7 0,3 14 12 85,7 40,0 0,6 5 55,6 4 -3,2 16,3 0,3

200-299 Mravnostní kriminalita 38 29 76,3 100,0 1,3 35 25 71,4 100,0 1,4 -3 -7,9 -4 -4,9 0,0 0,2

Podíl

Zj.
Tj.                                 

%

Objasněno Podíl

Počet Počet Počet

TSK Název

2019 2020 2019/2020

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.

Objasněno

 
 

Tabulka č. 12 Přehled mravnostní kriminality  

 

Graf č. 21 Paretův diagram registrované mravnostní kriminality za rok 2020 

 

Mravnostní kriminalita představuje nepočetnou specifickou skupinu trestných činů, která se 

v celkovém množství prověřovaných skutků svým podílem na celkovém nápadu kriminality 

poněkud ztrácí a jejíž objasněnost je standardně vysoká. Celkem bylo v roce 2020 registrováno 35 

skutků, což představuje meziroční pokles o 3 případy. Bližší přehled uvádí tabulka č. 12, podíl 

jednotlivých druhů mravnostní kriminality je znázorněn v Paretově diagramu, viz graf č. 21. 
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Přestože dlouhodobě co do rozsahu nápadu nepatří z hlediska bezpečnostní situace mravnostní 

kriminalita k rizikovým faktorům, jedná se o velmi závažnou trestnou činnost s dalekosáhlými 

následky, zejména jsou-li oběťmi děti, jde o sériovou trestnou činnost, případně o projevy 

specifických sexuálních deviací.  

    

I zde lze míru latence stanovit jen velmi obtížně a s  ohledem na nízkou četnost skutků spadajících 

do této skupiny ji ani nelze objektivně vyjádřit v procentech. Tento jev můžeme očekávat zejména 

v případech, kdy dochází k pohlavnímu zneužívání či sexuálnímu násilí v domácnosti mezi 

rodinnými příslušníky či partnery nebo v uzavřené komunitě. V některých případech je důvodem 

neoznámení trestného činu stud a obava ze sekundární viktimizace. Pro nízkou četnost také nelze 

popsat typického pachatele či typickou oběť. Specifickým prostředím pro páchání mravnostní 

kriminality se v současnosti stalo prostředí internetu, zejména sociálních sítí.  

 

Obdobně jako u loupeží se kriminalisté často museli zabývat případy, u kterých nakonec zjistili, že 

poškozená si celou věc vymyslela nebo se jednalo jen o přestupek. I zde tak platí, že došlo ke 

značnému mrhání silami a prostředky na úkor jiných policejních činností. Motivem takového 

jednání oznamovatelů obvykle bývá pomsta, obava z provalení nevěry, často spojené s nechtěnou 

graviditou, nebo nezaplacení za sexuální služby. Nejsou ojedinělé ani případy, kdy se 

„poškozená“, v úmyslu se zviditelnit, přímo ve svém okolí či na sociálních sítích pochlubí, že byla 

obětí sexuálního násilí, čímž spustí doslova lavinu dezinformací. Následně se důsledným 

prověřením obvykle spáchání předmětného jednání jednoznačně vyloučí. Žádný případ však nelze 

podcenit, neboť pouhá nepřesná či nevhodná medializace takové události může vyvolat intenzivní 

pocit ohrožení u veřejnosti. 

 

I v roce 2020 řešili policisté některé závažné případy mravnostní kriminality, s ohledem na jejich 

citlivost je však nebudeme blíže specifikovat. 
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10. Hospodá řská kriminalita 

Tj. L C Tj. L C Tj. L C

% % % % % % % % %

803 neop. podnikání 1 0 0,0 0,3 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 -0,3 0,0

808 zkre. údajů o stavu hospodaření a jmění 29 28 96,6 9,1 1,0 13 13 100,0 5,5 0,5 -16 -55,2 -15 3,5 -3,6 -0,4

810 por. povinnosti v insolvenčním řízení 1 1 100,0 0,3 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -0,3 0,0

811 por. povinnosti při správě ciz. majetku 7 7 100,0 2,2 0,2 4 0 0,0 1,7 0,2 -3 -42,9 -7 -100,0 -0,5 -0,1

812 krádež 3 3 100,0 0,9 0,1 5 4 80,0 2,1 0,2 2 66,7 1 -20,0 1,2 0,1

815 podvody v soc. zab. a nemoc. pojištěni 30 30 100,0 9,4 1,0 14 14 100,0 5,9 0,6 -16 -53,3 -16 0,0 -3,5 -0,4

816 padělání a pozměnění peněz 20 10 50,0 6,3 0,7 6 2 33,3 2,5 0,2 -14 -70,0 -8 -16,7 -3,7 -0,4

819 zkrácení daně 4 3 75,0 1,3 0,1 7 3 42,9 3,0 0,3 3 75,0 0 -32,1 1,7 0,2

821 úplatkářství - přijetí úplatku 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,4 0,0 1 100,0 1 100,0 0,4 0,0

822 poškození věřitele 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,4 0,0 1 100,0 1 100,0 0,4 0,0

823 padělání a pozměnění veřejné l istiny 4 3 75,0 1,3 0,1 8 7 87,5 3,4 0,3 4 100,0 4 12,5 2,1 0,2

825 ohr. zdraví závadnými potravinami 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,4 0,0 1 100,0 1 100,0 0,4 0,0

826 vystavení nepr. potvrzení a zprávy 2 2 100,0 0,6 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -0,6 -0,1

827 neop. užívání motorového vozidla 1 1 100,0 0,3 0,0 2 1 50,0 0,8 0,1 1 100,0 0 -50,0 0,5 0,0

829 zpronevěra 15 12 80,0 4,7 0,5 15 15 100,0 6,3 0,6 0 0,0 3 20,0 1,6 0,1

830 podvod 22 15 68,2 6,9 0,7 7 6 85,7 3,0 0,3 -15 -68,2 -9 17,5 -3,9 -0,5

833 zneuž. informací, postavení v obch. st. 0 0 0,0 0,0 0,0 2 1 50,0 0,8 0,1 2 100,0 1 50,0 0,8 0,1

834 neop. provozování hazardní hry 1 0 0,0 0,3 0,0 3 3 100,0 1,3 0,1 2 200,0 3 100,0 1,0 0,1

835 por. předp. o nálepkách k ozn. zboží 3 3 100,0 0,9 0,1 1 1 100,0 0,4 0,0 -2 -66,7 -2 0,0 -0,5 -0,1

838 neop. opatření, padělání a pozm. pl. pr. 89 32 36,0 27,9 3,0 85 21 24,7 35,9 3,5 -4 -4,5 -11 -11,3 8,0 0,5

841 krádeže poštovních zásilek 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,4 0,0 1 100,0 1 100,0 0,4 0,0

842 krádeže silničních zásilek 2 2 100,0 0,6 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -0,6 -0,1

845 maření úkolu úřední osoby z nedbalosti 2 0 0,0 0,6 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 0 0,0 -0,6 -0,1

846 úplatkářství - podplácení 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,4 0,0 1 100,0 1 100,0 0,4 0,0

861 poruš. práv k ochr. známce a jiným ozn. 2 2 100,0 0,6 0,1 3 3 100,0 1,3 0,1 1 50,0 1 0,0 0,6 0,1

862 poruš. chráněných průmyslových práv 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,4 0,0 1 100,0 0 0,0 0,4 0,0

863 poruš. aut. práva, práv k databázím 0 0 0,0 0,0 0,0 2 1 50,0 0,8 0,1 2 100,0 1 50,0 0,8 0,1

864 legal izace výnosů z trestné činnosti 2 0 0,0 0,6 0,1 2 2 100,0 0,8 0,1 0 0,0 2 100,0 0,2 0,0

865 pošk. a zneužití záznamu na nosiči  inf. 3 0 0,0 0,9 0,1 5 1 20,0 2,1 0,2 2 66,7 1 20,0 1,2 0,1

880 pojistný podvod 5 5 100,0 1,6 0,2 7 5 71,4 3,0 0,3 2 40,0 0 -28,6 1,4 0,1

881 úvěrový podvod 62 55 88,7 19,4 2,1 36 32 88,9 15,2 1,5 -26 -41,9 -23 0,2 -4,2 -0,6

882 dotační podvod 2 2 100,0 0,6 0,1 1 1 100,0 0,4 0,0 -1 -50,0 -1 0,0 -0,2 0,0

886 neodvedení daně, poj. na soc. zabezp. 5 5 100,0 1,6 0,2 2 2 100,0 0,8 0,1 -3 -60,0 -3 0,0 -0,7 -0,1

890 ostatní hosp. TČ 2 2 100,0 0,6 0,1 1 0 0,0 0,4 0,0 -1 -50,0 -2 -100,0 -0,2 0,0

800-899 Hospodářská kriminalita 319 223 69,9 100,0 10,7 237 143 60,3 100,0 9,6 -82 -25,7 -80 -9,6 0,0 -1,0
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Tabulka č. 13 Přehled hospodářské kriminality 

 

Graf č. 22 Paretův diagram registrované hospodářské kriminality za rok 2020  

 

Hospodářská kriminalita se při meziročním poklesu nápadu o 82 skutků (-25,7 %) na celkové 

registrované kriminalitě podílela necelými 10 %. Jejími typickými znaky jsou dlouhodobě vysoká 

míra latence v případě závažných případů na straně jedné, vysoká četnost bagatelních skutků na 

straně druhé a vyšší míra objasněnosti, která v roce 2020 přesáhla 60 %. Dalším znakem tohoto 
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druhu kriminality je skutečnost, že vyšetřování, zejména u závažnějších skutků, bývá časově velmi 

náročné a nezřídka jsou realizovány případy, které byly spáchány před několika lety, přičemž 

k jejich odhalení došlo z nejrůznějších důvodů se značným časovým odstupem. Proto je třeba při 

hodnocení ročního nápadu vycházet z pojmu kriminalita registrovaná . Bližší porovnání nápadu 

hospodářské kriminality lze nalézt v tabulce č. 13. Graf č. 22 znázorňuje Paretův diagram, 

ze kterého je patrné, jaké její formy byly v roce 2020 registrovány a jejich četnost. 

 

Stejně jako v roce 2019 byly nejčastěji prověřovanými skutky neoprávněné opatření a držení 

platebního prostředku (85) a úvěrový podvod (36). Souhrnně se tyto trestné činy podílely na 

hospodářské kriminalitě v roce 2020 z cca 51 %, avšak na celkové škodě způsobené 

hospodářskou kriminalitou již jen cca 6 %, což dokladuje jejich převládající bagatelnost. Příčiny 

vysokého podílu uvedených skutků na hospodářské kriminalitě se dlouhodobě nemění a byly 

podrobněji popsány již v předchozích zprávách, proto je zde nebudeme dále analyzovat. 

 

Na výši škody způsobené hospodářskou kriminalitou se v roce 2020 přes relativně nízkou četnost 

2 skutků výrazně podílelo zneužívání informací, postavení v obchodním styku (TSK 833), kdy 

způsobená škoda dosáhla 12 342 tis. Kč (25,9 % z hospodářské kriminality).  

 

I u hospodářské kriminality je obtížné přesněji stanovit míru její latence. Na straně jedné je 

registrována řada oznámených bagatelních jednání s minimální výší způsobené škody, na straně 

druhé zřejmě existuje řada neodhalených kvalifikovaných skutků. Pokud tedy odhadujeme míru 

latence hospodářské kriminality, může hovořit cca 30 %. Příčiny a důvody páchání hospodářské 

kriminality i její případné latence se dlouhodobě nemění a není nutno je na tomto místě opětovně 

detailně popisovat. 

 

Z pohledu osob stíhaných pro hospodářskou trestnou činnost převažují, stejně jako v ostatních 

hlavních kategoriích, muži s tím rozdílem, že podíl žen je poměrně vysoký a v roce 2020 činil cca 

29 %, což znamená cca dvojnásobek oproti kriminalitě obecné. Podíl opakovaně stíhaných na 

hospodářské kriminalitě činil cca 32 %.  

 

Na kontrole hospodářské kriminality se podílelo primárně oddělení hospodářské kriminality Most. 

Stejně jako v posledních letech prověřovalo značný počet, často účelově podaných, trestních 

oznámení, kdy výsledkem bylo zjištění, že se nejedná o trestný čin, ale o občanskoprávní či 

obchodní spor. Některé bagatelní případy řešili policisté obvodních oddělení, další, zejména ty 

nejzávažnější, prověřoval odbor hospodářské kriminality KŘP ÚK, tyto nám však nepřísluší blíže 

komentovat. 
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V roce 2020 se podařilo zrealizovat několik případů závažné hospodářské tr. činnosti, např.: 

• Rozsáhlý případ (úvěrový podvod, útisk, poškození cizích práv, podvod, neoprávněný 

přístup k počítačovému systému a nosiči informací) se škodou 2 232 tis. Kč. 

• Případ neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby za 

období let 2018 - 2019 s celkovou škodou 1 862 tis. Kč. 

• Série podvodných jednání při uzavírání kurzových sázek z prosince 2019 se škodou ve výši 

570 tis. Kč.  

• Případ neoprávněného podnikání z  let 2018 až 2019 s celkovou škodou 1 207 tis. Kč. 

 

 

11. Ostatní kriminalita 

  

Tj. L C Tj. L C Tj. L C

% % % % % % % % %

611 výtržnictví 71 66 93,0 15,3 2,4 43 40 93,0 12,2 1,7 -28 -39,4 -26 0,1 -3,1 -0,6

613 sprejerství 29 6 20,7 6,2 1,0 26 7 26,9 7,4 1,1 -3 -10,3 1 6,2 1,1 0,1

631 ohrožování výchovy dítěte 24 19 79,2 5,2 0,8 14 14 100,0 4,0 0,6 -10 -41,7 -5 20,8 -1,2 -0,2

632 podávání alkoholu dítěti 1 0 0,0 0,2 0,0 2 2 100,0 0,6 0,1 1 100,0 2 100,0 0,4 0,0

634 ned. překročení státní hranice 2 2 100,0 0,4 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -0,4 -0,1

635 ned. výr. a drž. ps. lát. a jedů pro jiného 59 49 83,1 12,7 2,0 48 40 83,3 13,6 2,0 -11 -18,6 -9 0,3 0,9 0,0

636 šíření toxikomanie 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,3 0,0 1 100,0 1 100,0 0,3 0,0

637 zneuž. pravomoci úř. os. 1 0 0,0 0,2 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 -0,2 0,0

639 neop. nakl. s  osob. údaji 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,3 0,0 1 100,0 0 0,0 0,3 0,0

641 ned. výr. a drž. ps. lát. a jedů pro sebe 7 6 85,7 1,5 0,2 10 8 80,0 2,8 0,4 3 42,9 2 -5,7 1,3 0,2

642 ned. výr. a drž. ps. lát. a jedů pro výrobu 4 4 100,0 0,9 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -4 -100,0 -4 -100,0 -0,9 -0,1

643 ned. pěst. rostlin obsahující om. látku 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,3 0,0 1 100,0 0 0,0 0,3 0,0

651 požáry 26 8 30,8 5,6 0,9 19 4 21,1 5,4 0,8 -7 -26,9 -4 -9,7 -0,2 -0,1

662 ned. ozbrojování 1 1 100,0 0,2 0,0 3 2 66,7 0,8 0,1 2 200,0 1 -33,3 0,6 0,1

663 maření výkonu úř.ho rozhodnutí 234 230 98,3 50,3 7,8 180 173 96,1 51,0 7,3 -54 -23,1 -57 -2,2 0,7 -0,5

664 překup. a přechovávačství - podílnictví 2 2 100,0 0,4 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -0,4 -0,1

666 leg. výn. z tr. čin. (pr. šp. peněz) 4 1 25,0 0,9 0,1 4 3 75,0 1,1 0,2 0 0,0 2 50,0 0,3 0,0

690 ostatní kriminální tr. činy 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,3 0,0 1 100,0 0 0,0 0,3 0,0

600-699 Ostatní kriminalita 465 394 84,7 100,0 15,5 353 294 83,3 100,0 14,3 -112 -24,1 -100 -1,4 0,0 -1,2
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Tabulka č. 14 Přehled ostatní kriminality 

 

Graf č. 23 Paretův diagram registrované ostatní kriminality za rok 2020 
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Ostatní kriminalita zahrnuje relativně nesourodou skupinu trestných činů a je tudíž obtížné 

charakterizovat typickou oběť či typického pachatele. Na celkové kriminalitě se však nápadem 353 

skutků podílela cca 14,3 %. Přehled nápadu této linie kriminality přináší tabulka č. 14, graf č. 23 

ukazuje četnost zastoupení jednotlivých skutků v roce 2020. V četnosti vede již dlouhodobě maření 

výkonu úředního rozhodnutí, které při nápadu 180 skutků tvořilo 51 % linie. Dalším poměrně 

četným trestným činem bylo výtržnictví, které se 43 případy podílelo na linii 12,2 %. Oba skutky 

přitom zaznamenaly poměrně výrazný meziroční pokles, jehož příčiny byly zmíněny v předchozích 

oddílech. Problematika drog (TSK 635, 636, 641, 642 a 643) je s ohledem na svou specifičnost 

podrobněji popsána v samostatném oddílu. Některé trestné činy spadající pod ostatní kriminalitu 

jsou charakterizovány vysokou mírou latence a policisté je většinou odhalí jen díky svojí kontrolní 

(maření výkonu úředního rozhodnutí) či operativní činností (drogová kriminalita), oproti tomu 

případy jako výtržnictví či sprejerství jsou prověřovány většinou právě na základě podnětu 

fyzických či právnických osob a latence je zde minimální.  

 

 

12. Zbývající kriminalita 

 

Tj. L C Tj. L C Tj. L C

% % % % % % % % %

721 nadržování 0 0 0,0 0,0 0,0 3 3 100,0 0,7 0,1 3 100,0 3 100,0 0,7 0,1

730 veškeré neh. úmyslné 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,2 0,0 1 100,0 1 100,0 0,2 0,0

731 dopr. neh. s ilniční nedbalostní 58 47 81,0 10,3 1,9 67 47 70,2 15,8 2,7 9 15,5 0 -10,9 5,4 0,8

741 železniční neh. nedbalostní 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,2 0,0 1 100,0 0 0,0 0,2 0,0

742 neh. kombinované - Ž a S nedbalostní 2 1 50,0 0,4 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -1 -50,0 -0,4 -0,1

750 ubl. na zdraví z nedbalosti - prac. úraz 3 1 33,3 0,5 0,1 3 0 0,0 0,7 0,1 0 0,0 -1 -33,3 0,2 0,0

751 ublížení na zdraví z nedbalosti - ostatní 4 1 25,0 0,7 0,1 5 1 20,0 1,2 0,2 1 25,0 0 -5,0 0,5 0,1

762 poškozování věřitele 4 4 100,0 0,7 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -4 -100,0 -4 -100,0 -0,7 -0,1

771 ohr. pod vlivem návyk. látky, opilství 272 270 99,3 48,4 9,1 175 165 94,3 41,2 7,1 -97 -35,7 -105 -5,0 -7,2 -2,0

772 zanedbání povinné výživy 188 118 62,8 33,5 6,3 143 80 55,9 33,6 5,8 -45 -23,9 -38 -6,8 0,2 -0,5

784 týrání zvířat 1 1 100,0 0,2 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -0,2 0,0

785 šíření poplašné zprávy 3 0 0,0 0,5 0,1 3 2 66,7 0,7 0,1 0 0,0 2 66,7 0,2 0,0

789 podpora a propagace hnutí 2 1 50,0 0,4 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -1 -50,0 -0,4 -0,1

790 ostatní trestná činnost 25 11 44,0 4,4 0,8 24 10 41,7 5,6 1,0 -1 -4,0 -1 -2,3 1,2 0,1

700-799 Zbývající kriminalita 562 455 81,0 100,0 18,8 425 309 72,7 100,0 17,3 -137 -24,4 -146 -8,3 0,0 -1,5
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Tabulka č. 15 Přehled zbývající kriminality 

 

Graf č. 24 Paretův diagram registrované zbývající kriminality za rok 2020 
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Jak sám název napovídá, představuje zbývající kriminalita, obdobně jako kriminalita ostatní, 

poměrně nesourodou skupinu trestných činů a ani zde nelze obecně popsat typickou oběť či 

typického pachatele. Oproti minulému období se její struktura zásadně nezměnila a došlo jen ke 

změnám v četnosti u jednotlivých trestných činů, která se nejvíce projevila u ohrožení pod vlivem 

návykové látky a zanedbání povinné výživy, které zaznamenaly poměrně výrazný pokles. Příčiny 

poklesu u ohrožení návykové látky již byly zmíněny v předchozích oddílech, u zanedbání povinné 

výživy je nelze jednoznačně identifikovat. Blíže strukturu nápadu zbývající kriminality popisuje 

tabulka č. 15. Paretův diagram v grafu č. 24 znázorňuje, jak byly jednotlivé kategorie zbývající 

kriminality v roce 2020 zastoupeny co do četnosti. 

 

Míru latence je obtížné hodnotit. Pouze v případě trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 

látky lze uvést, že de facto všechny evidované případy byly vyhledány vlastní intenzivní činností 

policejních orgánů. Pobídka k oznámení případů zanedbání povinné výživy zase v naprosté 

většině přicházela od matek dětí a v menší míře od různých sociálních institucí. Dále je třeba 

poznamenat, že rozsah nápadu trestného činu zanedbání povinné výživy nelze běžnými 

policejními prostředky de facto kontrolovat. Také názory na vyvozování trestní odpovědnosti                    

z takových jednání se v rámci nejen naší společnosti, ale i v rámci EU a dalších zemí, různí.  

 

 

13. Korupce 

 
V roce 2020 prověřovali policisté ÚO Most pouze jediný případ korupčního jednání, kdy dne 24. 8. 

2020 kolem 14.10 h v Litvínově, na ulici Podkrušnohorská byl kontrolován hlídkou Městské policie 

Litvínov řidič motorového vozidla s podezřením na řízení pod vlivem omamných a návykových 

látek, který se po poučení odmítl podrobit testu na přítomnost OPL, ač slovně potvrdil jejich užití. 

Poté, co byl vyrozuměn o předání případu Policii ČR, nabídl hlídce částku 2 tis. Kč v domnění, že 

hlídka Městské policie od takového úředního postupu upustí. Na obviněného státní zástupce podal 

obžalobu pro zločin podplácení podle § 332 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku.  

 

Míra latence korupce obecně může být u tohoto druhu kriminality, zejména s ohledem na nízký 

počet odhalených případů v posledních letech, poměrně vysoká, procentuálně ji však nedokážeme 

kvantifikovat. Eventuální případy prověřované krajskými součástmi či útvary s celorepublikovou 

působností nám nepřísluší jakkoli komentovat. 

 

V rámci ÚO Most jsou soustavně přijímána důsledná protikorupční opatření zaměřená na 

předcházení a odhalování korupčních jednání směřující jak vůči policistům a civilním 

zaměstnancům zvenčí, tak i na případná jednání jich samých. Tato opatření spočívají zejména 
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v přísném dodržování transparentnosti realizace veškerých činností a provádění důsledné kontroly, 

zejména na úseku přímého výkonu služby, ochrany osobních údajů a utajovaných informací, 

trestního a správního řízení, ale i ekonomiky a personalistiky. Současně je umožněno 

prostřednictvím jak osobního jednání s vedením územního odboru, tak i prostřednictvím schránky 

na podněty a připomínky, umístěné ve vestibulu areálu ÚO Most, popř. prostřednictvím emailových 

schránek a dalších prostředků komunikace, podávat a přijímat oznámení a podněty o korupčním či 

jiném nezákonném jednání. 

 

 

14. Drogová kriminalita 

 

Drogová kriminalita je řazena do segmentu tzv. ostatní kriminality. Jde o nepočetnou skupinu 

skutkových podstat spočívající převážně ve výrobě či pěstování omamných a psychotropních látek 

(OPL) pro sebe či pro jiného, jejich držení a šíření toxikomanie včetně dealerství. S ohledem na 

komplexnost problematiky jsme do přehledu zařadili také korespondující přestupková jednání 

spočívající v nižší závažnosti. Bližší přehled za rok 2020 poskytuje tabulka č. 16. 

 

 

Tabulka č. 16 Nápadu drogových deliktů v okrese Most za rok 2020 

 

Přes relativně nižší podíl jen 2,4 % na celkové registrované kriminalitě v roce 2020 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 

také páchání tzv. „obstarávací“, zejména majetkové, kriminality primárně motivované získáním 

finančních prostředků na nákup drog.  

 

Dále je nutno uvést, že drogová problematika je zcela specifická. Míra její latence je vysoká                  

a velmi nízká je naopak ochota osob z drogového prostředí s policií spolupracovat. Menší část 

trestných činů byla vyhledána na základě podnětů občanů, některé případy ilegálního držení OPL 

byly zjištěny při kontrolách osob a motorových vozidel. Zásadním prostředkem k odhalování                   

a realizaci této kriminality však byla a do budoucna bude operativní práce kriminalistů zařazených 

na linii TOXI. 

 



37 

Typickými pachateli této trestné činnosti jsou narkomané, často s kriminální minulostí, zabývající 

se výrobou a následnou distribucí OPL. Oběťmi jsou obvykle osoby závislé na užívání OPL 

pocházející ze slabých sociálních vrstev, často pachatelé majetkové trestné činnosti, ale také 

příležitostní konzumenti OPL či „experimentující“ osoby z řad mládeže. Zde musíme konstatovat, 

že věková hranice konzumentů se snižuje, a proto se na kontrolu zneužívání OPL dětmi a mládeží 

policisté zaměřovali také při kontrolách prostor, kde se tyto osoby shromažďují, zejména se 

jednalo o diskotéky, hřiště a parky. 

 

Také během roku 2020 se podařilo objasnit řadu případů sériové či závažné tr. činnosti na úseku 

výroby a distribuce OPL, které však z taktických důvodů nebudeme blíže popisovat. 

 

 

15. Kriminalita s extremistickým podtextem 

 

U tohoto druhu kriminality je třeba zdůraznit, že odhalování a postihování jakýchkoli projevů 

extremismu a udržení relativně příznivé bezpečnostní situaci na tomto úseku představuje jednu                  

z trvalých priorit ÚO Most. Zvýšená pozornost však nebyla věnována jen samotné extremistické 

scéně. Mimo to byly průběžně analyzovány a vyhodnocovány všechny události, které samy o sobě 

neměly extremistický podtext (zejména násilné a majetkové delikty), avšak mohly by, zejména při 

účelové interpretaci a nedostatečné informovanosti veřejnosti, vyvolat rasově a sociálně 

motivované nepokoje. Jako účelné se projevilo neprodlené prověřování a postihování takových 

jednání v rámci trestního či přestupkového řízení a přijímání vhodných opatření v součinnosti 

s dalšími institucemi (Městské policie, OSPOD apod.). ÚO Most v tomto ohledu popsanou prioritu 

v roce 2020 hodnotí jako bezezbytku naplněnou.   

 

Extremismus, ať už pravicový či levicový, s sebou vždy nese rizika vzniku občanských nepokojů, 

napadání osob či poškozování majetku. Primárně se na kontrole extremistických aktivit podíleli 

pracovníci kriminální policie, linie EXTRÉM. Ti nejenže prověřovali řadu konkrétní případy či 

poznatky, ale zejména poskytovali podporu pro vedení včasným dodáváním validních informací, 

na jejichž základě bylo možno přijímat adekvátní opatření.   

 

Je však třeba uvést, že rok 2020 veřejným projevům extremismu příliš nepřál. Omezení 

shromažďovacího práva v důsledku vládních opatření při potírání pandemie podstatnou měrou 

limitovalo organizaci veřejných extremistických shromáždění, uzavření fotbalových a hokejových 

stadionů pro veřejnost zase mělo dopad na případné projevy diváckého násilí.  
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Obvyklé setkání příznivců pravé části spektra s názvem „REHO“ pravidelně konané v měsíci 

květnu v Litvínově se v roce 2020 neuskutečnilo. 

 

Zmínit tak lze pouze akci příznivců levé strany spektra s názvem „Klimakemp 2020“ realizovanou 

na počátku září dílem na Chomutovsku a dílem na Mostecku, zaměřenou na environmentální 

problematiku s cílem poukázat na negativní doprovodné jevy spojené s povrchovým dolováním                

a spalováním uhlí. V rámci akce došlo v lomu Vršanské uhelné, a. s., k obsazení a blokádě dvou 

rypadel skupinami ekologických aktivistů a vyvěšení jejich transparentů, k průniku cca stovky 

aktivistů do dobývacího prostoru lomu Vršany a oznámenému shromáždění před elektrárnou 

Počerady, kterého se zúčastnilo cca 150 osob. To však proběhlo bez narušení klidu a veřejného 

pořádku. Další obdobně zaměřené akce, jejichž konání bylo na Mostecku avizováno, se zřejmě            

i s ohledem na pandemickou situaci neuskutečnily. 

 

 

16. Pátrání po osobách 

 

V porovnání s rokem 2019 se počet vyhlášených (492) i vypátraných (491) osob v celostátním 

pátrání mírně zvýšil (vyhlášeno +34, odvoláno +28) ale obdobný zůstal celkový poměr mezi 

počtem vyhlášených a odvolaných osob. Nejčastějším důvodem pro vyhlášení pátrání bylo vydání 

příkazu k zatčení (celkem 248 tj. 50,4 % vyhlášených pátrání). Podrobnější porovnání je uvedeno 

v tabulce č. 17. 

 

Stejně jako v minulých letech byly opakovaně pohřešovány osoby mladší 18 let, které soustavně 

„utíkaly z domova“ či z výchovných ústavů a opět docházelo k případům, kdy se jeden z partnerů 

dožadoval vypátrání druhého, přestože věděl, že ho opustil záměrně. I v roce 2020 bylo množství 

pohřešovaných osob vypátráno v rámci intenzivního prověřování prvotního oznámení, aniž by 

došlo k formálnímu vyhlášení celostátního pátrání. Nadále řada podnětů vyplynula z informací 

pocházejících zprostředkovaně ze sociálních sítí. Někdy však byly tyto informace oznamovatelem 

pouze chybně interpretovány a pohřešovaný se po vypátrání podivoval, proč ho policie vlastně 

hledá. V některých případech se ale skutečně podařilo hledanému zachránit zdraví či dokonce 

život.  

 

Stejně jako v minulosti byli také policisté na úkor jiných činností zatěžováni hledáním osob, jež 

svévolně opustily zdravotnické zařízení, nebo na značnou vzdálenost eskortovali vypátraného 

zatčeného k soudu, kde si tento pouze převzal obsílku a byl soudcem propuštěn.  
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Někdy také bylo pátrání zapříčiněno lehkomyslností až naivitou lidí. Zmínit lze rozsáhlou noční 

pátrací akci v obtížném lesním horském terénu v Krušných horách v okolí obce Brandov a dalších 

blízkých obcí ze dne 6. 9. 2020 po třech pohřešovaných hluchoněmých ženách z Chomutovska 

(dvě dospělé a jedna nezletilá), které se nechaly odvézt známým na odlehlé místo za účelem 

sběru hub, přičemž zabloudily a na dohodnutý sraz již nepřišly. S sebou si nevzaly mobilní telefon, 

takže nemohly komunikovat ani formou SMS a nebylo možné je lokalizovat. Všechny tři se 

nakonec po značných peripetiích samy vrátily do svého bydliště, když se jim podařilo nalézt silnici, 

následně je svezl náhodný řidič do Litvínova a poté již cestovaly prostředky veřejné dopravy. Do 

akce bylo nasazeno větší množství sil (celkem 51 osob) a prostředků včetně příslušníků speciální 

pořádkové jednotky (SPJ), vrtulníku letecké služby, členů tří SDH, lesní stráže i dobrovolníků z řad 

civilních obyvatel. 

 

Jako příklad se šťastným koncem lze uvést rozsáhlou dvoudenní pátrací akci za využití zásahové 

jednotky, SPJ, vrtulníku letecké služby, městské policie a hasičů po nemocném muži r. 1954, 

realizovanou 23. - 24. 9. 2020 v okolí vodních ploch a lesních porostů na Litvínovsku, který se měl 

pohybovat ve své osobním automobilu a byl předpoklad, že se rozhodl jít rybařit nebo sbírat 

houby. V rámci akce se nejprve podařilo v blízkosti vodního díla Fláje nalézt jeho odstavený 

automobil. Následně byl dle kamerového záznamu určen směr jeho předpokládaného pohybu                 

a později byl muž nalezen hlídkou v těžkém lesním terénu několik set metrů od zaparkovaného 

vozidla, kde v důsledku nemoci upadl a již se sám nedokázal zdvihnout. Po vypátrání byl živý 

předán cestou RZS do lékařské péče. 

 

vyhlášeno odvoláno vyhlášeno odvoláno vyhlášeno odvoláno
pátrání po pobytu 56 48 72 72 16 24
příkaz k zatčení 214 224 248 252 34 28
podez řelá osoba 42 41 31 27 -11 -14
svěřenec 16 16 3 3 -13 -13
poh řešovaná osoba 66 68 53 55 -13 -13
osoba k p ředvedení 6 5 3 5 -3 0
svědek 2 2 0 0 -2 -2
obvin ěný 2 3 14 13 12 10
dodání do VTOS 57 52 58 52 1 0
EZR 2 5 3 7 1 2
příkaz k zadržení 2 3 6 5 4 2
ochranné opat ření 1 1 1 0 0 -1
celkem 466 468 492 491 26 23

Pátrání po osobách
2019 2020 rozdíl

 

Tabulka č. 17 Přehled o osobách v celostátním pátrání pro okres Most 
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17. Bezpečnost silni čního provozu 

 

 Dopravní nehody 

 
V roce 2020 došlo na pozemních komunikacích okresu Most k 1 139 dopravním nehodám (DN), 

což představuje pokles o 98 oproti roku 2019. Došlo rovněž k poklesu v počtu zraněných a celkové 

výši hmotné škody. Tyto příznivé ukazatele na straně druhé kazí nárůst v počtu osob usmrcených. 

Porovnání dopravní nehodovosti s rokem 2019 je obsaženo v tabulce č. 18. 

 

2019 2020 rozdíl
Celkem DN 1 237 1 139 -98
DN s projednáním 470 424 -46
DN (spr. řízení, TČ) 767 715 -52
usmrceno osob 3 5 2
těžké zran ění 3 2 -1
lehké zran ění 161 150 -11
hmotná škoda (K č) 48 930 400 44 836 300 -4 094 100  

Tabulka č. 18 Základní přehled nehodovosti 

 

Struktura příčin DN byla obdobná jako v roce 2019 a za několik posledních let se de facto nemění. 

Nejčastější byl, stejně jako v minulých letech, nesprávný způsob jízdy, druhé místo pak zaujímají 

nehody nezaviněné řidičem (nejčastěji způsobené zvěří nebo domácím zvířetem), dále 

nedodržování stanovené rychlosti jízdy a nedání přednosti v jízdě. Na řadě nehod se podepsala 

hlavně nepozornost účastníků silničního provozu, v jejímž důsledku docházelo zejména                              

k nedodržení bezpečnostní vzdálenosti za vozidlem či střetům se zaparkovanými vozidly většinou 

na parkovištích u obchodních center. V některých případech dokonce zůstal pachatel poškození 

zaparkovaného vozidla neznámý. V řadě případů však také nehodu zapříčinila úmyslná nekázeň 

účastníků silničního provozu, která hraničila v některých případech až s arogancí. Porovnání 

hlavních příčin dopravních nehod s rokem 2019 představuje tabulka č. 19.  

 

Hlavní p říčina 2019 2020 Rozdíl
nezavin ěná řidi čem 232 232 0
nep řiměřená rychlost jízdy 143 119 -24
nesprávné p ředjížd ění 16 7 -9
nedání p řednosti v jízd ě 140 132 -8
nesprávný zp ůsob jízdy 703 644 -59
technická závada vozidla 3 5 2  

Tabulka č. 19 Hlavní příčiny dopravních nehod  



41 

V roce 2020 bylo zaznamenáno celkem 174 DN, kdy viník ujel z místa, což je meziročně o 50 

méně. Podle lokality došlo k 786 nehodám v obci (-49) a k 353 mimo obec (-49). V roce 2020 došlo 

k DN s následkem smrti ve 4 případech, kdy při jedné z nehod zahynuly 2 osoby. Přehled DN se 

smrtelnými následky zobrazuje tabulka č. 20.                  

 

Datum, hodina Místo Následky P říčina

20. 4. 2020, 17.45 h
Sil. č. I/13, přemostění za 

odbočkou na Bylany 
1x Ú (cyklista) Přednost

7. 7. 2020, 15.23 h
Sil. č. I/15, za odbočkou na 

Obrnice 

1x Ú (řidič), 1x Ú 
(spolujedoucí), 1x TZ 

(spolujedoucí), 1x LZ (řidič)
Způsob jízdy

22. 8. 2020, 14.15 h
Sil. č. I/15, u odbočky na 

Obrnice 
1x Ú (řidič), 1x LZ (řidič),           

1 x LZ (spolujedoucí)
Rychlost

30. 12. 2020, 19.00 h
Sil. č. I/13, u protihlukové 

stěny Želenice
1x Ú (řidič) Rychlost

 

Tabulka č. 20 Dopravní nehody se smrtelným zraněním v roce 2020 

 

Ve sledovaném období v roce 2020 bylo prověřováno 43 DN jako podezření ze spáchání tr. činu. 

Zpracováno na Protokol o dopravní nehodě (tzv. „velká dopravní nehoda“ nebo TČ), jich bylo 

celkem 715 (-52) a jako tzv. „malá dopravní nehoda“ 424 (-46). Ve sledovaném období byl ve 31 

případech prokázán vliv alkoholu u viníka nehody. V 4 případech byl viník ovlivněn jinou 

návykovou látkou. Ve 2 případech byl viník ovlivněn jak alkoholem, tak i jinou návykovou látkou. 

 
Úseky s vyšším po čtem dopravních nehod: 

1) Silnice č. I/13 

Km 70,75-71,68 vodní nádrž Matylda – OK Souš – Počet nehod: 9 (2x střet se zvěří) 

2) Silnice č. I/15  

Km 00,00-00,99 u firmy Herkul - Počet nehod: 10 (4 x střet se zvěří) 

Km 5,77-6,68 křižovatka silnic č- I/15 a č. I/28 - Počet nehod 10 (3 x střet se zvěří) 

3) Silnice č. I/27 

Km 19,37-20,37 vjezd a výjezd z obce Litvínov – Počet nehod: 15 (8 x střet se zvěří) 

Km 35,32-36,32 křižovatka Bylany - Počet nehod: 10 (6 x střet se zvěří) 

4) Silnice č. II/271 

Km 0,28-1,26 Litvínov – okružní křižovatka Lidl – Bílý sloup – Počet nehod: 9 (2x střet se zvěří) 

 

Z vyhodnocení jednotlivých úseků v rámci teritoria ÚO Most lze označit jako nebezpečné úseky 

silnic s 10 a více DN.  

 

Ve sledovaném období v roce 2020 bylo také řešeno celkem 85 komunikačních závad.  
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Činnost v dohledu nad BESIP 

 

V roce 2020 dopravní inspektorát realizoval 22 dopravně bezpečnostních akcí různého zaměření, 

jednalo se o akce typu „X“. Při silničním dohledu bylo zjištěno a následně vyřízeno uložením 

pokuty příkazem na místě celkem 2 515 dopravních přestupků, v celkové částce 1 187 tis. Kč, 

dalších 376 přestupků a správních deliktů bylo oznámeno. Nejčastějším přestupkem bylo 

překročení stanovené rychlosti jízdy, za které bylo uloženo 620 pokut v částce 422 tis. Kč a 38 

přestupků bylo oznámeno. Za nevyhovující technický stav bylo uloženo 221 pokut v částce 119 tis. 

Kč a 44 věcí bylo oznámeno. Za nepoužití bezpečnostních pásů nebo zádržných systému bylo 

uloženo 196 pokut v celkové výši 63 tis. Kč a 5 případů bylo oznámeno. Nedání přednosti bylo 

zjištěno v 27 případech, za které byly uloženy pokuty ve výši 15 tis. Kč. Chodcům bylo uloženo 64 

pokut a 2 případy byly oznámeny, cyklistům bylo uloženo 8 pokut. V roce 2020 bylo zjištěno 72 

přestupků u cizinců, za které bylo uloženo 65 pokut v celkové výši 36 tis. Kč. Požití alkoholu                  

a jiných návykových látek bylo při řízení zjištěno ve 35 případech. Skupina silničního dohledu 

zadržela 24 pachatelů tr. činů, vypátrala 2 hledané osoby a 1 odcizené vozidlo.  

 

Při silničním dohledu došlo k poklesu počtu zkontrolovaných nákladních vozidel, kdy bylo celkem 

zkontrolováno 74 motorových vozidel, z toho u 21 vozidel byla zjištěna závada v ADR/AETR. Za 

porušení zákona č. 361/2000 Sb. byly uloženy 2 kauce v celkové výši 35 tis. Kč. Za porušení 

zákona č. 13/1997 Sb. bylo uloženo 29 pokut v celkové výši 183 tis. Kč a 1 kauce ve výši 5 tis. Kč. 

Porovnání výslednosti na úseku dohledu nad BESIP je uvedeno v tabulkách č. 21 - 24. 

 

Přestupky 2019 2020 rozdíl
příkazní řízení 2 616 2 515 -101
oznámeno 348 376 28
celkem zjišt ěno 2 964 2 891 -73
celková částka v K č 1 149 500 1 187 100 37 600  

Kauce 2019 2020 rozdíl
z. č. 361/2000 Sb. 1 2 1
vybráno K č 25 000 35 000 10 000
z. č. 111/1994 Sb. 0 0 0
vybráno K č 0 0 0
z. č. 13/1997 Sb. 0 1 1
vybráno K č 0 5 000 5 000  

PŘ alkohol a JNL 2019 2020 rozdíl
alkohol 28 16 -12
jiné návykové látky 18 19 1
celkem zjišt ěno 46 35 -11  

TČ 2019 2020 rozdíl
zjišt ěno pachatel ů 34 24 -10  

Tabulky č. 21 - 24 Porovnání výslednosti na úseku dohledu nad BESIP 
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Dopravní inspektorát dále realizoval i preventivní aktivity zaměřené na dopravní prevenci                     

a problematiku dopravní nehodovosti, kdy spolu s pracovníky OTP uskutečnil 1 přednášku. Dále 

se podílel na zajištění několika společenských a sportovních akcí, které probíhaly na celém území 

teritoria ÚO Most. V neposlední řadě se dopravní inspektorát zabýval 66 podněty v přezkumném 

řízení a vydal 14 opravných rozhodnutí.  

 

V roce 2020 byla plánována přeshraniční spolupráce s dopravním inspektorátem Policejního 

ředitelství Chemnitz a dopravním inspektorátem Policejního ředitelství Zwickau v rámci projektu 

EU č. 100 253 225 – Zintenzivn ění bezpečnostních opat ření v daném prostoru, zejména               

v oblasti drogové kriminality a dalších projev ů kriminality páchané v doprav ě. Vzhledem 

k opatřením přijatým proti pandemii ale neproběhlá žádná společná kontrola.  

 

 

18. Veřejný po řádek   

 

Dohled nad veřejným pořádkem byl, stejně jako v předchozích letech, z povahy věci primárně 

úkolem základních organizačních článků služby pořádkové policie (OOP a OHS), které jej plnily 

zejména formou hlídkové a obchůzkové činnosti. Sekundárně se na něm podíleli pracovníci KP                  

a  také policisté dopravního inspektorátu při výkonu služby v intravilánu obcí (včetně výkonu služby 

v rámci opatření „Hrozba“). Cíleně byli nasazováni také příslušníci Speciální pořádkové jednotky 

Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (SPJ) a to jednak k zajištění rizikových sportovních či 

kulturně společenských akcí, pátracích akcí a dalších akcí zaměřených na prevenci kriminality 

apod. SPJ byla takto nasazena v cca 60 případech. 

 

Bezpečnostní situaci na teritoriu ÚO Most v oblasti veřejného pořádku lze označit za 

stabilizovanou. Ve sledovaném období k žádnému závažnějšímu narušení veřejného pořádku na 

území okresu Most nedošlo. S ohledem na pandemii a vládní opatření přijímaná k její eliminaci 

oproti jiným letům v roce výrazně ubylo sportovních, kulturních, společenských a politických akcí, 

na straně druhé ale musela policie síly a prostředky ve zvýšené míře nasadit na kontrolu 

dodržování těchto opatření a to včetně zajištění ostrahy státní hranice během prvního vyhlášeného 

nouzového stavu. Jen při samotné ostraze hraničních přechodů v okrese Most a na dalších 

místech Ústeckého kraje bylo za období od 13. 3. do 17. 5. 2020 nasazeno celkem 562 policistů 

převážně pořádkové a v menší míře i dopravní policie, kteří při tom odsloužili více než 6 200 hodin. 

Při kontrole dodržování vládních opatření v obou vlnách pak policisté realizovali téměř 10 700 

kontrol osob a objektů. V rámci zajištění klidu a pořádku na odběrovém místě pro testy na COVID 

19 v nemocnici Most bylo nasazeno celkem 68 policistů, kteří zde odsloužili 460 hodin. V rámci 

zajištění bezpečnosti při vyplácení důchodů byla během první vlny poskytnuta asistence poštovním 



44 

doručovatelkám, kdy bylo nasazeno celkem 16 policistů, kteří při ní odsloužili 64 hodin. 

V neposlední řadě také byla poskytována součinnost orgánům KHS v rámci prověřování 

konkrétních podnětů o nedodržování režimových opatření a nelze opomenout ani dohled u tzv. 

„drive-in“ volebního stanoviště v průběhu voleb do krajského zastupitelstva či zklidňování často 

vyhrocené situace na Úřadech práce a v jiných institucích a objektech. 

 

Na teritoriu ÚO Most byla i přes výše zmíněná omezení realizována řada vlastních bezpečnostních 

akcí a opatření ať už jednorázových, periodicky opakovaných nebo krátkodobého či dlouhodobého 

charakteru. Ty měly mimo jiné působit jako situační prevence zejména tím, že výkon služby byl 

cíleně směrován do konkrétní lokality, kde byl zvýšený výskyt společensky nežádoucího jednání 

buďto zaznamenán nebo reálně predikován. Jejich cílem bylo zejména zajišťování klidu, veřejného 

pořádku a bezpečí, ale také prevence a objasňování trestné činnosti, pátrání po osobách                        

a věcech, bezpečnost silničního provozu atd. Na některých se podíleli také policisté jiných součástí 

případně pracovníci dalších státních orgánů a institucí. 

  

Dále byl formou běžného výkonu služby či samostatných policejních akcí zajišťován veřejný 

pořádek a bezpečnost při řadě sportovních, kulturních, společenských a politických akcích. Je však 

pravdou, že s ohledem na pandemická opatření a omezení návštěv diváků na sportovištích se 

výkon služby zaměřoval zejména na jejich bezprostřední okolí a dodržování vládních opatření než 

na případné projevy diváckého násilí. Výrazně méně než v minulých letech se také konalo akcí 

kulturních. Zvýšená pozornost byla věnována těm událostem, které souvisely s volbami do 

zastupitelstev krajů. Zvláštní skupinu pak představovaly akce a opatření zaměřené na 

problematiku migrace a realizované v souvislosti s hrozbou teroristických útoků na tzv. měkké cíle. 

Jmenovat lze zejména celoroční bezpečnostní opatření „HROZBA“. Pro ilustraci lze uvést zejména 

tyto: 

 
Sportovní akce 

• 29 hokejových zápasů HC Verva Litvínov  

• 9. 2. zápas v házené DHK Baník Most - DVSC Schaeffler (Maďarsko) - sportovní hala Most 

• 28. 8. - 30. 8. Czech Truck Prix - Evropský pohár tahačů Autodrom Most 

 

Kulturní, spole čenské a politické akce 

• 5 x koncerty či hudební festivaly 

• 3 x oslavy či happeningy  

• 7 x veřejná protestní shromáždění 

• 3 x předvolební politická shromáždění 
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Další akce a opat ření 

• leden - prosinec bezpečnostní opatření „HROZBA IV“ soubor akcí a opatření realizovaných 

v souvislosti s hrozbou teroristických útoků pro vytypované objekty okresu Most, zejména tzv. 

měkké cíle (místa shromažďování většího počtu občanů, nákupní centra, společenské, 

sportovní a kulturní, akce apod.) 

• leden - prosinec bezpečnostní opatření „STOVKY“ posílení výkonu služby ve vyloučené lokalitě 

Most - okolí bloku 100 - OOP Most, OHS Most, DI  

• leden - prosinec bezpečnostní opatření „DOBNERKA“ posílení výkonu služby v problémové 

lokalitě Most ul. M. G. Dobnera - OOP Most, OHS Most, DI  

• 4. 1. - 1. 3. policejní akce „Ski areály“ Kontrola lyžařských středisek v horských oblastech 

okresu - OOP Litvínov Hamr, PS Nová Ves v Horách 

• 1. 1. - 6. 1.  Vánoce - pokračování opatření z roku 2019 - celý ÚO 

• 10. 4. - 14. 4. Velikonoce - zvýšený výkon služby v rámci problematiky tzv. měkkých cílů, 

eliminace nápadu kriminality, zajištění veřejného pořádku a kontroly dodržování vládních 

opatření přijatých k potírání pandemie v souvislosti s velikonočním obdobím - celý ÚO 

• 14. 4. - 15. 6. 2020 - „ZARÁŽKA“ - bezpečnostní opatření k zajištění klidu, pořádku a zajištění 

dodržování opatření přijatých k eliminaci pandemie spočívající v provádění kontrol jednak 

v okolí areálu Unipetrol RPA s. r. o. a zejména pak v okolí ubytovacích zařízení (v okrese Most 

celkem 22), kde byli ubytování zahraniční pracovníci podílející se na pracích v rámci rozsáhlé 

rekonstrukce technologických zařízení v uvedeném podniku (objekt kritické infrastruktury) - celý 

ÚO 

• květen - prosinec - zesílený výkon služby v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov - Janov 

s důrazem na eliminaci zvýšeného výskytu sociálně negativních jevů v okolí domu Hamerská 

čp. 330/331 - OOP Litvínov Hamr, OOP Litvínov, SPJ 

• 31. 10. - 2. 11. - zvýšený výkon služby v okolí hřbitovů v souvislosti s  obdobím Dušiček - celý 

ÚO 

• 1. 12. - 31. 12. - zvýšený výkon služby v rámci problematiky tzv. měkkých cílů, eliminace 

nápadu majetkové kriminality a zajištění klidu a veřejného pořádku v souvislosti s adventním              

a vánočním obdobím - celý ÚO 

 
Dále je třeba v tomto oddílu poukázat na jeden z mnoha případů prokazující vysokou profesionalitu 

příslušníků mostecké pořádkové policie. Jedná se o případ profesionálního jednání policisty OOP 

Most Zahradní, který v době svého osobního volna (řádná dovolená - rekreace), dne 27. 7. 2020 

kolem 14.00 h v Blansku, svým rychlým a erudovaným zásahem významně přispěl k záchraně 

života člověka, když poskytl neodkladnou první pomoc muži ve věku 58 let, který náhle zkolaboval 

při jízdě na kole.  Poté, co si policista všiml nekontrolovaného pádu muže z jízdního kola, 

iniciativně ověřil jeho životní funkce a když zjistil, že muž nedýchá a jeho tep je nehmatný, 
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překontroloval průchodnost dýchacích cest, zaklonil muži hlavu a zahájil nepřímou masáž srdce. 

Svou manželku současně vyzval k přivolání RZS a dále postupoval dle pokynů operátorky. Takto 

pokračoval s průběžnou kontrolou životních funkcí až do příjezdu osádky RZS, která muže 

převzala do své péče a ve stabilizovaném stavu jej převezla do zdravotnického zařízení.  Policista 

byl následně několikrát kontaktován manželkou zachráněného muže, která mu za uvedený skutek 

děkovala a průběžně jej informovala o zdravotním stavu manžela.  V závěru policista na místě 

události poskytl potřebnou součinnost policistům OOP Blansko, kteří věc na místě prověřovali. 

 

Výše popsané chování a počínání si bylo plně profesionální a bezezbytku naplnilo proklamované 

heslo „POMÁHAT A CHRÁNIT“ a to třeba i v době osobního volna. Výše zmíněný policista přispěl 

k šíření dobrého jména Policie ČR.   

 

 

19. Prevence 

 

Policisté ÚO Most při kontrole kriminality dlouhodobě průběžně analyzují a vyhodnocují její stav, 

sledují vývoj v oblasti kriminogenních faktorů a snaží se trestné činnosti předcházet a oslabovat či 

eliminovat příčiny a podmínky jejího páchání. I přes převažující represivní přístup se policistům ÚO 

Most ve spolupráci pracovníky s OTP KŘP ÚK dlouhodobě daří prosazovat aktivní a ofenzivní 

strategii prevence kriminality. Jak však již bylo uvedeno v úvodu, s ohledem na opatření přijímaná 

při eliminaci šíření pandemie bylo nutno některé standardní preventivní aktivity v letošním roce 

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

a školní mládež. 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. 

 

PŘEHLED PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 

 
Republikové akce 

 

Evropský den proti vloupání  - akce zaměřená na ochranu majetku občanů - Most 17. června 

2020 - kontroly garáží, prevence ve vilové a obytné čtvrti Zahražany - distribuce letáků k projektu 

„Zabezpečte se“ -  účast OTP a OHS Most - medializace web PČR, E-MOSTECKO, Facebook 
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Preventivní akce územního odboru 

 
Projekt Než p ůjdu do školy - projekt OTP ÚO Most určený pro děti MŠ zaměřený na bezpečné 

chování nejen v dopravě - realizace na 4. základní škole Most (nultý ročník předškoláci) 

 

Prevence v doprav ě 

 
Být vid ět - dopravní preventivní akce zaměřená na kontrolu chodců mimo obce - leden, únor, 

listopad 2020 - účast OTP a DI - medializace web PČR, E-MOSTECKO 

 

Markétina dopravní výchova  - projekt Bezpečně na silnicích, o.p.s., práce se sešitem Zebra se 

za tebe nerozhlédne - pokračování výuky dopravní výchovy z roku 2019 - 4. základní škola Most 

(3. třída), Základní škola Bečov (3. a 4. třída) - účast OTP a DI Most 

 

Dopravní akce zam ěřená na motocyklisty  - srpen 2020 - předávání motolékárniček, možnost 

vyzkoušet si brýle simulující účinky návykových látek - účast DI a OTP - medializace web PČR,           

E-MOSTECKO, sociální sítě PČR 

 

Zebra se za tebe nerozhlédne - 1. až 4. září 2020 - preventivní akce u základních škol v okrese 

Most - účast DI, OTP a OOP 
 

 
 
20. Spolupráce 

 
V rámci plnění svých úkolů v roce 2020 pokračovali policisté ÚO Most ve spolupráci i s dalšími 

subjekty, které se ať už přímo či nepřímo podílejí na zajišťování ochrany klidu a veřejného 

pořádku, prevenci a objasňování kriminality či jiných, z policejního hlediska významných, 

činnostech. Pro ilustraci můžeme uvést následující přehled. 

 

Státní zastupitelství a soud 

Určení policisté spolupracovali s Okresním státním zastupitelstvím a Okresním soudem v Mostě. 

Docházelo k pravidelným mezirezortním poradám a průběžně probíhaly konzultace k jednotlivým 

kauzám, popř. ke správné aplikaci právních norem.  Spolupráce byla vedena především s cílem 

průběžně zakomponovat do trestního řízení legislativní změny včetně dopadů vyhlášených 

nouzových stavů, zefektivnit kontrolu kriminality na spravovaném území v rozsahu postavení 

jednotlivých orgánů činných v trestním řízení a jejich působnosti.  
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Probační a media ční služba 

Spolupráce a výměna informací s orgány Probační a mediační služby byla realizována 

v obdobném rozsahu jako v případě soudu a státního zastupitelství. Policisté územního odboru se 

také v roce 2020 zapojovali do činnosti při kontrole dodržování uložených trestů domácího vězení, 

zákazů vstupů na sportovní akce apod. 

 

Samospráva a p řenesená státní správa 

Územní odbor Most a jeho organizační články úzce spolupracovaly s místní samosprávou. Šlo 

zejména o spolupráci se starosty, přestupkovými komisemi a orgány sociálně právní ochrany dětí. 

S ohledem na opatření přijatá k eliminaci pandemie byla osobní jednání většinou nahrazena 

formou telefonické komunikace. Také obsah spolupráce s představiteli ORP se, zejména v rámci 

první vlny pandemie, ve zvýšené míře dotýkal problematiky jejího zvládání. ZŘ ÚO Most se tak 

účastnil zasedání krizového štábu a bezpečnostní rady města Mostu a Ř ÚO Most pravidelných 

videokonferencí krizového štábu města Litvínova. V neposlední řadě je pak třeba zmínit účast 

zástupce ředitele ÚO Most na jednáních výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních 

jevů zastupitelstva města Mostu. 

 

ÚO Most má uzavřeny koordinační dohody se všemi obcemi na území okresu, zvláštní důraz je při 

tom kladen na dohody s obcemi, které mají zřízenu městskou resp. obecní policii. Spolupráce               

s městskými policiemi měst Mostu a Litvínova a s Obecní policií Bečov je dlouhodobě na velice 

dobré úrovni. Městské policie přitom působí nejen ve svých mateřských teritoriích, ale na základě 

uzavřených smluv realizují činnost i na katastrálním území řady dalších obcí. Obě strany 

vykonávají v rozsahu svých zákonných oprávnění kontrolu kriminality a dohled nad veřejným 

pořádkem nejen samostatně, ale i v součinnosti, např. při realizaci bezpečnostních opatřeních 

většího rozsahu, při závažnějších zákrocích, při pátrání po osobách a věcech, zejména 

v případech pátrání po tzv. „horké stopě“. Městská policie Most pak navíc zajišťovala pro potřeby 

Policie ČR nezbytný servis na úseku odtahů a úschovy zajištěných motorových vozidel. 

 

Školy 

V této oblasti došlo v důsledku pandemie a souvisejícím opakovaným uzavíráním školských 

zařízení k výraznému omezení spolupráce a řešeny byly ad hoc pouze konkrétní případy. 

 

Dále je třeba zmínit realizaci projektu Budoucí policista Ústeckého kraje na SŠT Velebudice                     

a SŠDVS Most, kdy byly i v roce 2020, přes omezení způsobená pandemií, uskutečněny některé 

akce jako např.: 
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SŠT Most - Velebudice 

září 2020 - plnění zadání případu studentům - ohledání místa násilného trestného činu výjezdovou 

skupinou - účast: celkem 71 studentů III. ročníku rozdělených ve skupinách po cca 10 studentech 

 

Soukromé a podnikatelské subjekty 

Jednotlivé organizační články územního odboru Most spolupracovaly a přijímaly opatření zejména 

s významnými podnikatelskými subjekty chemického a těžebního průmyslu. Spolupráce byla 

založena na vzájemném předávání informací z oblasti ochrany majetku (tj. zajištění majetku proti 

krádežím a poškozování) a ochrany života a zdraví (tj. prevence a minimalizace rizik vyplývajících 

z havárií a úniků nebezpečných látek, výbuchů, požárů, sesuvů apod.), ale i na eliminaci rizik 

v souvislosti s akcemi ekologických aktivistů. 

 

Samostatnou kapitolu pak tvořila spolupráce s podnikem Unipetrol RPA, s. r. o., (objekt kritické 

infrastruktury) v rámci rozsáhlé rekonstrukce technologických zařízení, kdy Unipetrol úzce 

spolupracoval s PČR především formou pravidelného zasílání denních REPORTŮ, seznamu 

transportů a přehledů o ubytovacích zařízení. Ředitel ÚO Most se také pravidelně účastnil 

telekonferencí zástupců závodu s představiteli obcí, kraje a spolupracujících orgánů a organizací. 

 

Opomenout nelze ani činnost, kterou policie vykonávala v rámci spolupůsobení při zabezpečování 

majetku Českých drah a bezpečnosti železničního provozu v rámci běžného výkonu služby 

směrovaného do prostor jednotlivých nádraží apod. Spolupráce s menšími podnikatelskými 

subjekty a podnikajícími fyzickými osobami vycházela zejména z monitoringu policie, kdy policisté 

v terénu při zjištění nedostatečně zajištěného majetku (např. stavební stroje, areál či budova firmy 

apod.) nebo nedostatečně zajištěných nebezpečných míst (např. výkopy, staveniště apod.), 

odpovědné osoby na tyto nedostatky upozorňovaly (§ 15 zák. o  PČR), popř. přijímaly jiná 

opatření, zejména vyrozuměly příslušný správní orgán. 

 

Hospodá řská a sociální rada Mostecka 

Členy Hospodářské a sociální rady Mostecka (HSRM) jsou fyzické a právnické osoby a instituce 

státní a veřejné správy, které žijí nebo působí zejména v okrese Most. Cílem je spolupracovat 

s orgány státní správy a samosprávy na ekonomické a sociálním rozvoji regionu. Z realizovaných 

jednání ÚO Most čerpá řadu konkrétních poznatků k vývoji nezaměstnanosti, situaci v jednotlivých 

vyloučených lokalitách, lokální migraci občanů, situaci v oblasti bytového fondu, ubytovávání 

zahraničních zaměstnanců a problematice dopravní infrastruktury, které pak využívá při organizaci 

výkonu služby. S ohledem na omezení způsobená pandemií byla účast ředitele ÚO Most na 

pravidelných jednáních rady z minulých let omezena na vzájemné předávání informací bez 

přímého osobního kontaktu. 
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Spolupráce s policejními orgány SRN 

V této oblasti došlo v důsledku pandemie k úplnému zmrazení zahraničních cest i výkonu služby 

formou společných hlídek. Spolupráce se tak zúžila na průběžné předávání poznatků k páchání 

trestné činnosti v příhraničních oblastech. V roce 2020 byl realizován jeden případ přeshraničního 

pronásledování, kdy hlídka německé policie pronásledovala na území ČR 3 osoby podezřelé ze 

spáchání krádeže v supermarketu na území SRN a zastavila je bezprostředně po překročení státní 

hranice na parkovišti u BČS F1 v Brandově. 

 

 

21. Organiza ční záležitosti 

 

V průběhu roku 2020 se deficit početních stavů policistů prohloubil. K 1. 1. 2021 se tabulkový 

podstav zvýšil z -27 (k 1. 1. 2020) na -40 policistů (blíže viz tabulka č. 2). Někteří policisté 

v průběhu roku odcházeli na jiná služební působiště v rámci PČR, ale většina dokonce odešla ze 

služebního poměru vůbec. Nově pak nastoupilo celkem 11 policistů. Opatření cílená na nábor 

nových policistů se v reálném doplňování stavů nijak výrazně neprojevila a to i přes skutečnost, že 

absolventi středoškolského studia se zaměřením na bezpečnostně právní obor v rámci pilotního 

projektu měli možnost po vykonání příslušné zkoušky vykonat základní odbornou přípravu 

zkrácenou na 6 měsíců. Zájemců o službu bylo sice relativně dost, ale řada neprošla sítem 

přijímacího řízení.  

 

Přes skutečnost, že byly nadále hledány další cesty zefektivnění výkonu služby, bylo stejně jako 

v roce 2019 nutno řadu činností a opatření realizovat v rámci práce přesčas především 

v souvislosti s ochranou tzv. „měkkých cílů“ v rámci opatření „Hrozba“ a realizací některých 

opatření souvisejících se zvládáním pandemie. 

 

Samotný výkon služby v roce 2020 byl výrazně komplikován nutností přijmout řadu vnitřních 

organizačních a technických opatření k zamezení šíření nemoci uvnitř organizace jako změnu 

obvyklého rozložení doby služby a práce rozdělením na směny „A“ a „B“ a s tím spojené rozdělení 

technického zázemí, průběžné sledování šíření nemoci 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 a nelze ani opomenout fakt, že řada pracovníků 

prodělala karanténu či dokonce samotné onemocnění nebo byla nucena v důsledku uzavření 

školských zařízení čerpat volna v režimu ošetřování člena rodiny. S ohledem na obrovské 

množství legislativních změn přijímaných v rámci opatření k zamezení šíření pandemie bylo nutné 

tyto průběžně analyzovat a dále distribuovat příslušné informace mezi policisty v přímém výkonu 
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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, jako například k práci na místě činu úmrtí osob s podezřením pozitivity na COVID 19 apod. 

Změny se také výrazně projevily ve způsobu vnitřní komunikace v rámci organizace, kdy došlo 

k maximálnímu možnému omezení osobních kontaktů a přesunu většiny informačních kanálů do 

elektronických forem komunikace zejména telefonních hovorů, e-mailů a videokonferencí, ale také 

umožnění dálkového přístupu do sítě intranet některým funkcionářům. Problémy pak přinášela 

realizace výcviku a vzdělávání policistů včetně periodických přezkoušení, školení a porad. 

Samostatnou kapitolu pak představuje účast policistů a občanských zaměstnanců na tzv. 

„trasování“ v rámci výpomoci krajským hygienickým stanicím. 

 

Z ekonomických záležitostí pak bylo nutno zejména zajistit 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, stravu a její 

distribuci pro policisty vykonávající službu na hraničních přechodech atp. 

 

Policisté ÚO Most se také na počátku roku 2020 účastnili zahraničních misí v souvislosti 

s výpomocí některým státům při zvládání migrační vlny. Vlivem odchodu řady policistů došlo 

k ukončení posilování výkonu služby v Praze a Středočeském kraji a naopak Ústecký kraj se stal 

krajem posilovaným. Konkrétně ÚO Most byl posílen o 4 policisty z Pardubického kraje, kteří byli 

zařazeni do přímého výkonu služby na OO PČR Litvínov Hamr v době od srpna do října 2020.  

 

Jako velmi pozitivní z hlediska motivačního procesu je nutno označit skutečnost, že se v rámci 

personálních změn ve větší míře nadále dařilo nabídnout policistům možnost karierního postupu. 

Jednalo se především o příslušníky na OHS, ale v rámci doplňování stavů přešla také celá řada 

policistů uniformované policie do služby kriminální policie, což bylo následně kompenzováno 

posunem stávajících policistů v rámci jednotlivých OOP do vyšších tarifních tříd. Zejména pro 

vedoucí funkcionáře to však s sebou neslo určité komplikace spočívající v nutnosti řadu takto 

povýšených policistů na nových postech řádně zapracovat.  

 

Během sledovaného období byla provedena řada periodických i namátkových kontrol zaměřených 

na celé spektrum vykonávaných činností a to jak vlastními silami, tak i specializovanými orgány. 

Zvláštní důraz pak byl kladen na soustavnou kontrolní činnost na úseku trestního a přestupkového 

řízení. Vlastní kontrola byla realizována zejména jednotlivými funkcionáři u jimi řízených 

organizačních článků. V omezené míře také probíhaly kontroly, které vykonávali určení funkcionáři 
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s příplatkem za vedení na celém teritoriu územního odboru, zaměřené zejména na kvalitu přímého 

výkonu služby uniformované policie. Nadále pokračovala průběžná kontrolní činnost ze strany 

dosahových důstojníků za územní odbor.   

 

Stejně jako v předchozích letech byly realizovány rozsáhlé kontroly stavu plnění úkolů na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Je nutno konstatovat, že v roce 2020 bylo zjištěno 

větší množství drobných závad v areálu ÚO Most, což souvisí se skutečností, že připravovaná 

celková rekonstrukce areálu v rámci projektu OPŽP, během níž se předpokládalo jejich odstranění, 

byla odložena na neurčito.  

 

Ve sledovaném období bylo evidováno celkem 19 služebních úrazů a poškození zdraví, o 7 více 

než v roce 2019, ale i tak úrazovost policistů nepřesáhla únosnou mez a to i s ohledem na 

skutečnost, že většina poranění byla pouze banálního charakteru a obešla se bez vzniku pracovní 

neschopnosti či dokonce bez lékařského ošetření. K nejčastějším patřila poranění končetin při 

pohybu, zákrocích či manipulaci s různým materiálem. Nově byl řešen případ možné nákazy 

nemocí COVID 19 při prověrce úmrtí osoby v bytě, který se však naštěstí, zřejmě i v důsledku 

řádného využití příslušných ochranných prostředků na místě činu, nepotvrdil. 

 

Samostatnou kapitolu pak tvoří oblast materiálně technického zabezpečení. V roce 2020 byla 

zpracovávána projektová dokumentace na rekonstrukci OOP Obrnice, jejíž realizace se má 

uskutečnit v roce 2021. 

 

Dále byly v rámci ÚO Most prováděny většinou potřebné průběžné či havarijní opravy, které byly 

řešeny dodavatelsky odbornou firmou: 

• SZKČ Braňany - Kaňkov  - oprava úniku plynu na potrubí; oprava poruchy na prostorovém 

termostatu ve výměníkové stanici; montáž pojezdové vstupní brány na EKV 

• Areál ÚO Most - dodávka  a montáž čerpadla Grundfoss (výměna za nefunkční - havárie); 

oprava střešních dešťových vpustí na střeše (havárie); oprava nefunkčního třícestného 

ventilu ve výměníkové stanici; oprava (repase) havarijního ventilu ve výměníkové stanici; 

úpravy lůžek v CPZ na standardizovaný rozměr 

• OOP Most Zahradní - obměna klimatizace v technologické místnosti (za nefunkční 

zastaralou); dodávka a montáž lina na chodbě oddělení; malování oddělení; oprava střešní 

dešťové vpusti; deratizace oddělení 

• OOP Litvínov Hamr- malování oddělení; deratizace oddělení  

• OOP Litvínov - rekonstrukce ležaté části rozvodů studené vody od vodoměru včetně 

jednotlivých uzávěrů 
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Ve spolupráci s odborem provozu a údržby materiálu se realizovaly dílčí opravy zatékajících střech 

a opravy a práce v areálu SZKČ Braňany - Kaňkov  (překopnutý kabel, deon poškozený, 

výpadkem elektřiny, strojové sekání travnatých ploch).  

 

V oblasti služebních dopravních prostředků v roce 2020 byla na ÚO Most přidělena nová vozidla               

2 x Škoda Octavia (ŠkoFIN), 3 x Škoda Kodiaq, 1 x Škoda Fabia, 1 x Škoda Scala a 8 x Škoda 

Octavia v barevném provedení Policie. V roce 2020 bylo řešeno 14 dopravních nehod služebních 

vozidel (9 zaviněných a 5 nezaviněných). 

 

V oblasti informačních a komunikačních technologií byly v roce 2020 realizovány zejména 

následující akce: 

• obměna PC cca 62 ks včetně monitorů 

• upgrade PC - výměna pevných disků za rychlejší SSD a doplnění RAM na 8 GB 

• obměna ručních i vozidlových radiostanic 

• obměna notebooků 5 ks 

• zřízení prostupů ze sítě internet do sítě Hermes přes VPN pro 15 osob včetně pořízení 8 ks 

NB  

• zřízení záložních výslechových místností v bývalých bytových prostorech v areálu ÚO Most 

(2 ks PC, monitor, IP Telefon, síťová tiskárna, switch Cisco 24 port)  

• vybavení vyčleněných pracovníků pro trasování rizikových kontaktů v rámci výpomoci 

hygienické službě při zvládání pandemie (3 ks NB, 3 ks bluetooth sluchátka, 1 ks MT) 

• vybudování elektroinstalace k záloze 48 V a přepojení záložního zdroje pro technologické 

vybavení v areálu ÚO Most 

• vybudování optické sítě směr Louny DWDM 

• výměna baterii v záložních zdrojích jednotlivých datových rozvaděčů na celém území 

okresu Most 

• výměna MT vedení ÚO 4 ks 
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22. Závěr 

 

Zpráva zahrnuje poznatky z teritoria ÚO Most a jeho organizačních článků v oblasti vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku za sledované období roku 2020. Bezpečnostní situaci na teritoriu 

ÚO Most v oblasti veřejného pořádku lze označit za stabilizovanou.  

 

Oproti shodnému období roku 2019 došlo v roce 2020 k poklesu nápadu kriminality o 534 skutků 

na celkových 2 460 tr. činů. Jak již bylo blíže popsáno v 1. oddílu, příčin tohoto jevu může být hned 

několik, od změny legislativy v závěru roku 2020 či utlumující účinek vládních opatření přijímaných 

v souvislosti s bojem proti šíření nemoci COVID 19 na některé kriminogenní faktory, až po 

samotný celkový pokles kriminality ve společnosti. Pokles nápadu byl ale také doprovázen 

poklesem objasněnosti o cca 6 %. Míra kriminality, ať už uvedená v absolutních číslech nebo 

vyjádřená její intenzitou, však zůstává na Mostecku dlouhodobě vysoká a převyšuje většinu okresů 

republiky.  

 

Policie se však v roce 2020 rozhodně nesoustředila jen na boj s kriminalitou, ale řešila i další 

obvyklé úkoly. Je ale také nutno důrazně upozornit na skutečnost, že dosažené výsledky nelze 

hodnotit obvyklým měřítkem a je na ně nutno nahlížet v kontextu probíhající pandemie nemoci 

COVID 19. Ta přinesla pro Policii České republiky navíc obrovské množství úkolů vyplývajících 

z dohledu na plnění vládních opatření přijatých k jejímu zvládání, z nichž můžeme vyzdvihnout 

tisíce provedených kontrol osob a objektů a stovky hodin strávených při ostraze státních hranic či 

dohledu 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 policii se však neprojevily pouze navenek. Musela také razantně změnit 

zásadní část principů svého dosavadního fungování zejména na úseku řízení, organizace výkonu 

služby, vnitřní komunikace, ekonomického zabezpečení či zajišťování mimořádně navýšených 

hygienických standardů. Dopad realizace zmíněných úkolů a opatření, které jsou podrobněji 

popsány v předchozích statích, pak byl dalekosáhlý nejen s ohledem na nasazení sil a prostředků, 

ale zejména pro mimořádné psychické nároky, které s sebou pro policisty i zaměstnance přinášel. 

 

I v letošním roce bylo nutno zajištění části některých policejních činností nadále řešit navyšováním 

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

s problematikou ochrany tzv. „měkkých cílů“ a také při realizaci některých opatření souvisejících 

právě s bojem proti pandemii.  
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S ohledem na odchody řady zkušených policistů v posledních letech pro rok 2021 a zřejmě i pro 

roky následující pro mosteckou policii přetrvá úkol intenzivně vyhledávat nové adepty pro práci 

v policejním sboru, urychleně z nich vybrat ty splňující stanovené podmínky a začlenit je do výkonu 

služby. 

 

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

zásadní zlepšení situace na úseku hlavních kriminogenních faktorů v regionu, proto musí policie 

zůstat na další boj s kriminalitou nadále připravena. Přinejmenším stejně musí být nadále 

připravena i na další zvládání pandemie, ať už na úseku přímého výkonu služby či vlastních 

organizačních a režimových opatření. 

 

 

 

 

                    plk. Mgr. Ji ří Volprecht, v. r. 

        ředitel územního odboru Most  

 


