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ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI 

VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU  

NA ÚZEMÍ OKRESU MOST 

 

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 2021 

 

se shodným obdobím roku předešlého (dále jen „2021“ nebo „2020“). 
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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 2021 zde žilo 

110 933 osob (meziročně o 775 méně), což je druhý nejmenší počet v rámci okresů kraje, 

průměrnou hustotou zalidnění 237 obyvatel/km2 však patří ke třem nejlidnatějším. Většina 

populace (90,2 %) je soustředěna do měst, z toho 58,9 % obyvatel žije ve Statutárním městě 

Mostě, 21,2 % ve městě Litvínově a 10,2 % 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), Oddělní kriminalistické techniky (OKT) a Oddělení analytiky a kybernetické 

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

 

tel. 974 811 111 (spojovatelka)

fax: 974 438 228

tel. 974 438 229 (sekretariát)

Most, Václava Řezáče 224, PSČ 434 01 tel. 974 438 215 (podatelna)

Oddělení tisku a prevence tel. 974 438 207

Dopravní inspektorát Most tel. 974 438 257

Most, Václava Řezáče 224, PSČ 434 01 fax: 974 438 267

Obvodní oddělení Most tel. 974 435 100

Most, Václava Řezáče 224, PSČ 434 01 fax: 974 435 104

Obvodní oddělení Most Zahradní tel. 974 435 500

Most, Růžová 1406, PSČ 434 01 fax: 974 435 504

Obvodní oddělení Obrnice tel. 974 435 400

Obrnice čp. 226, PSČ 435 21 fax: 974 435 404

Oddělení hlídkové služby Most tel. 974 435 900

Most, Václava Řezáče 224, PSČ 434 01 fax: 974 435 904

Obvodní oddělení Litvínov tel. 974 435 300

Litvínov, Vodní čp. 871, PSČ 436 01 fax: 974 435 304

Policejní stanice Lom tel. 974 435 600

Lom, nám. Republiky čp. 764, PSČ 435 11 fax: 974 438 604

Policejní stanice Meziboří tel. 974 435 700

Meziboří, nám. 8. května čp. 341, PSČ 435 13 fax: 974 435 704

Obvodní oddělení Litvínov Hamr tel. 974 435 200

Litvínov  - Janov, Přátelství 157, PSČ 435 42 fax: 974 435 204

Policejní stanice Nová Ves v Horách tel. 974 435 800

Nová Ves v Horách čp. 227, PSČ 435 45

E-podatelna pro všechny součásti e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

Aktuální kontaktní údaje:

Územní odbor Most
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Tabulka č. 1 Rozlohy spravovaného území jednotlivých OOP 

 
Personální vývoj za rok 2021 je popsán v tabulce č. 2, rozdělení tabulkových míst v rámci ÚO, KP 

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

 

-46

stav k  1. 1. 2021

stav k  1. 1. 2022

Plán Skutečnost

398 352

Plán Skutečnost

398 358

-40

 

Tabulka č. 2 Personální vývoj u ÚO Most 

 

 
 

Grafy č. 1 Rozdělení tabulkových míst policistů ÚO 
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Grafy č. 2 - 3 Rozdělení tabulkových míst policistů KP (nahoře) a UP (dole) 

 

 

2. Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2021 ve srovnání                 

s rokem 2020 

 

Na území okresu Most v roce 2021 došlo k  poklesu na úseku nápadu kriminality. Celková 

registrovaná kriminalita ve sledovaném období zaznamenala pokles o 161 skutků (-6,54 %), 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 roku 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 jeho pokles. 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 



8 

výrazný pokles, který se v roce 2021 ještě prohloubil. Porovnání nápadu kriminality za posledních 

10 let znázorňuje graf č. 4. Pokles nápadu byl současně logicky doprovázen poklesem počtu 

objasněných skutků o 7,88 % a celková objasněnost přitom nepatrně klesla o 0,82 % na 

uspokojivých 56,94 %. Meziročně došlo rovněž k poklesu počtu stíhaných fyzických osob o 83      

(-5,78 %). Stíhány byly, shodně jako v roce 2020, také 2 osoby právnické (logicky nejsou do 

celkového přehledu započítány). Přehled základních údajů o kriminalitě obsahuje tabulka č. 3. 

 

Je však na místě upozornit na skutečnost, že komparaci celkového nápadu kriminality mezi roky 

2020 a 2021 musíme hodnotit střízlivě. Na jeho poklesu se totiž zřejmě mimo jiné projevila změna 

legislativy, kdy s účinností až od 1. 10. 2020 došlo ke zvýšení dolní hranice výše škod u některých 

trestných činů a část skutků se tak přesunula do kategorie přestupků. V roce 2021 se však tato 

změna projevovala již od jeho počátku. Zásadní význam pak měla opatření přijatá v souvislosti 

s bojem proti pandemií nemoci COVID 19 (dále jen pandemie) a vyhlášení nouzových stavů, 

přičemž tato nebyla realizována spojitě, ale během obou porovnávaných let se s ohledem na dobu 

trvání a intenzitu lišila.   

 

Během obou sledovaných let omezení volného pohybu osob a uzavření heren a barů nepochybně 

přispělo ke snížení nápadu zejména u pouliční kriminality, ale došlo i k redukci automobilové 

přepravy, což se projevilo snížením počtu některých trestných činů páchaných v dopravě (zejména 

ohrožení pod vlivem návykové látky). Došlo také k výraznému omezení počtu sportovních, 

kulturních či společenských akcí, ale i k redukci řady vlastních preventivních aktivit. Na straně 

druhé pak byla podstatná část sil a prostředků věnována kontrolám dodržování nařízených 

vládních opatření.  

 

Graf č. 4 Nápad kriminality - 10 let 
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2020 2021 rozdíl % rozdíl

Kriminalita celkem 2 460 2 299 -161 -6,54

Kriminalita na 10 tisíc obyvatel 220,22 207,24 -12,98 -5,89

Objasněno trestných činů 1 421 1 309 -112 -7,88

Stíháno osob 1 437 1 354 -83 -5,78

Stíháno osob na 10 tisíc obyvatel 128,64 122,06 -6,58 -5,12

Objasněno v  % 57,76 56,94 -0,82 -

Zkrácené přípravné řízení 484 453 -31 -6,40  

Tabulka č. 3 Základní přehled o kriminalitě 

 
Rovněž k meziroční komparaci nápadu hlavních kategorií kriminality (nazývaných též linie nebo 

druhy) i v nich podřazených skutkových podstat je třeba přistupovat velmi opatrně. Od 1. 1. 2021 

došlo v rámci objektivizace statistických přehledů ke změně metodiky vykazování některých 

skutků, což se výrazně projevilo zejména v přehledech o majetkové a hospodářské trestné 

činnosti. Tímto fenoménem se proto budeme blíže zabývat v oddílech věnovaných příslušným 

druhům kriminality. Změny nápadu jednotlivých hlavních kategorií znázorňují tabulka č. 4 a graf č. 

5, jejich podíl na celkovém nápadu za rok 2021 graf č. 6. 

 

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 jejích jednotlivých hlavních kategorií, blíže viz grafy č. 7 a 8. 

Rozložení meziroční změny ukazují grafy č. 9 a 10.  

 

2020 2021 rozdíl % rozdíl 2020 2021 rozdíl % rozdíl

Násilná 225 245 20 8,89 20,14 22,09 1,94 9,65

Mravnostní 35 61 26 74,29 3,13 5,50 2,37 75,50

Majetková 1185 1177 -8 -0,68 106,08 106,10 0,02 0,02

Ostatní 353 400 47 13,31 31,60 36,06 4,46 14,11

Zbývající 425 299 -126 -29,65 38,05 26,95 -11,09 -29,16

Hospodářská 237 117 -120 -50,63 21,22 10,55 -10,67 -50,29

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 hlavních kategorií na celkové kriminalitě - struktura kriminality 
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Graf č. 7 Rozložení celkového nápadu kriminality v okrese Most 

 

Graf č. 8 Rozložení nápadu hlavních kategorií kriminality v okrese Most 

 

Graf č. 9 Rozložení změny nápadu hlavních kategorií kriminality Mostecko 
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Graf č. 10 Rozložení změny nápadu hlavních kategorií kriminality Litvínovsko 

 

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

znázorňují grafy č. 11 a 12. Organizačním článkem zatíženým největším celkovým nápadem 

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

druhů kriminality oproti roku 2020 na teritoriu jednotlivých OOP znázorňuje graf č. 13. 

 

 

Graf č. 11 Rozložení celkového nápadu kriminality na teritoriu jednotlivých OOP 
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Graf č. 12 Rozložení nápadu hlavních kategorií kriminality na teritoriu jednotlivých OOP 

 

 
  

Graf č. 13 Rozložení změny nápadu hlavních kategorií kriminality na teritoriu jednotlivých OOP 

 

Pokud nadále budeme hovořit o škodách, jedná se o škody majetkové. Oproti roku 2020 celková 

výše škody způsobená kriminalitou poklesla o cca 53 %. Největší pokles zaznamenala kriminalita 

ostatní a hospodářská. Výraznější nárůst byl naopak zaznamenán u kriminality násilné. 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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škoda odc. zaj. škoda odc. zaj. škoda odc. zaj.

Násilná 328 228 9 667 601 0 339 373 -9

Majetková 42 199 30 386 441 39 868 23 713 388 -2 331 -6 672 -53

Ostatní 73 245 0 0 21 257 0 0 -51 988 0 0

Zbývající 10 823 196 0 5 350 374 0 -5 472 178 0

Hospodářská 47 598 100 10 14 594 138 0 -33 004 37 -10

Celkem 174 193 30 910 460 81 737 24 827 388 -92 456 -6 084 -72

Částky jsou uváděny v tisících Kč

Kriminalita
2020 2021 rozdíl

 

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 2021 ÚO Most zajistil majetek v celkové hodnotě              

4 623 tis. Kč. 

 

 

2.1 Zkrácené přípravné 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 

2021 však byl institut ZPŘ využit jen u 453 skutků, což představuje meziroční pokles o 31 (-6,4 %). 

Příčiny lze shledávat jednak v samotném poklesu nápadu kriminality, ale také v již popsané změně 

legislativy, kdy jistá část prostých krádeží, obvykle realizovaných formou ZPŘ, přešla do kategorie 

přestupků. Z celkového počtu 1 309 skutků objasněných v roce 2021 bylo cca 34 % realizováno 

právě touto formou trestního řízení. Podíl využití ZPŘ na objasňování se tak meziročně fakticky 

nezměnil.  

 

Stejně jako v několika posledních letech byly formou ZPŘ nejčastěji realizovány případy maření 

výkonu úředního rozhodnutí, krádeží v obchodech a ohrožení pod vlivem návykové látky. Rozsah 

a rozložení využívání institutu ZPŘ znázorňují grafy č. 14 a 15. 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.  
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Graf č. 14 Rozložení využití ZPŘ dle teritoria OOP  

  

 

 

Graf č. 15 Rozložení využití ZPŘ dle teritoria pověřených obcí 

 

 

3. Kriminogenní faktory okresu Most 

 

Na úvod je třeba konstatovat, že kriminogenní faktory působící na teritoriu okresu Most se již 

dlouhodobě nemění a vzájemně se podmiňují či ovlivňují a zevrubně byly popsány již v našich 

zprávách za posledních několik let. Proto již v této zprávě budou popsány méně detailně. Mezi ty 

základní patří zejména: 

 nezaměstnanost, 

 nepříznivá sociálně-ekonomická struktura obyvatelstva, 
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 hustota a struktura osídlení, 

 sociální napětí. 

Dalšími pak jsou faktory obecně známé, zejména:  

 nedostatečné zajištění vlastního majetku, 

 důvěřivost, 

 lhostejnost, 

 nedostatek odpovědnosti za vlastní jednání, 

 alkoholismus, 

 abúzus OPL. 

 

Některé další faktory pak nepůsobí trvale, ale projevují se více či méně pravidelně v souvislosti 

s konáním konkrétních událostí, jako například zvýšená koncentrace cizinců při rozsáhlých 

rekonstrukcích průmyslových zařízení, volební kampaně apod. Mimo uvedené je však třeba 

konstatovat, že existují další, velmi závažné, kriminogenní faktory jako terorismus či problematika 

migrace, které se však naštěstí okresu Most v roce 2021 bezprostředně nedotkly. 

 

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

utlumující důsledky a je popsán v oddílu č. 2. 

 

 

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 

v minulosti odsouzeny pro trestný čin. Proto je přesnějším pojmem termín opakovaně 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, 
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dospělý muž a dospělá žena jako pachatelé loupeže apod.). Stejně tak se často jedna osoba či 

skupina osob dopustí několik různých skutků. Pokud se nadále bude hovořit o počtech stíhaných 

osob, jsou myšleny jedinečné fyzické osoby. Stíhány však mohou být také osoby právnické (2 

v roce 2021), ale tyto případy pro nízkou četnost nebudeme v následujících přehledech dále 

uvádět. 

 

V roce 2021 bylo stíháno 1 354 fyzických osob, to je o 83 méně (-5,8 %) než v roce předchozím. 

Úbytek je zřejmě primárně důsledkem celkového poklesu nápadu kriminality. Největší nárůst byl 

zaznamenán v kategorii opakovaně trestaných (13,1 %), kteří byli stíháni zejména pro kriminalitu 

majetkovou (318). Největší pokles (-46,9 %) vykázala kategorie nezletilých, kteří byli stíháni 

zejména pro kriminalitu násilnou (18) a z ní nejčastěji pro loupeže (15).  Nárůst zaznamenala také 

kategorie žen (5,8 %), které byly stíhány nejčastěji pro kriminalitu majetkovou (83). Byly však 

stíhány i pro trestnou činnost násilnou (16) včetně loupeží (6). Přehled o vybraných 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, s výjimkou opakovaně trestaných osob, došlo k meziročnímu poklesu. Pachatelé ve 

sledovaném období spáchali 75 skutků pod vlivem alkoholu, tj. o 66 méně než v roce 2020. Pod 

vlivem jiné látky bylo spácháno 114 skutků, meziročně o 91 méně. Ovlivnění alkoholu bylo 

nejčastější u ohrožení pod vlivem návykové látky (27) a dopravních nehod spáchaných 

z nedbalosti (15). Vliv OPL byl nejčastější u ohrožení pod vlivem návykové látky (63) a maření 

výkonu úředního rozhodnutí (36). 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. Podíly sledovaných kategorií pachatelů jsou uvedeny 

v tabulce č. 7. 
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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 2021 prověřovali (byl vyhotoven spis 

nebo oznámení) 4 108 přestupků, tj. o 129 více než v roce 2020. Porovnání nápadu těchto 

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

 

Most Obrnice
Most 

Zahradní
Litvínov

Litvínov          

Hamr
Mostecko Litvínovsko Celkem

2020 1 580 139 481 986 793 2 200 1 779 3 979

2021 1 523 171 618 1 035 761 2 312 1 796 4 108

Rozdíl -57 32 137 49 -32 112 17 129

Rozdíl v % -3,61 23,02 28,48 4,97 -4,04 5,09 0,96 3,24

Bez přestupků řešených příkazem na místě a přestupků řešených DI a OHS  

 Tabulka č. 8 Nápad přestupků v okrese Most dle OOP 
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Počet majetkových přestupků řešených OOP dosáhl 1 649 skutků, tj. o 387 více než v roce 2020. 

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

2020 604 42 246 274 96 892 370 1 262

2021 715 78 292 434 130 1 085 564 1 649

Rozdíl 111 36 46 160 34 193 194 387

Rozdíl v % 18,38 85,71 18,70 58,39 35,42 21,64 52,43 30,67

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 4 391 

přestupků, z toho v dopravě 3 626 (4 898 v roce 2020) v celkové částce 790 tis. Kč a ve veřejném 

pořádku 221 (414 v roce 2020) v celkové částce 120 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 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, barů apod. Policisté v rámci této kontroly zaevidovali celkem 1 870 přestupků, z toho 

oznámením správnímu orgánu jich řešili 1 654 (téměř polovina ze všech oznámených) a 216 

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 závažné 

případy, kdy přestupce spolupracoval a neprodleně protiprávní stav odstranil. 

 

Přes zmíněný pokles si Územní odbor Most již dlouhodobě drží přední 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. 16. 
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Graf č. 16 Podíl územních odborů na řešení přestupků proti veřejnému pořádku v příkazním řízení 

 

 

Vysvětlivky k následujícím tabulkám popisujícím nápad jednotlivých 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.)  
 
0 druh skutku (TSK) nebyl v daném období v linii samostatně vykazován 
 
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 kr. vloup.  do obchodů 31 15 48,4 2,6 1,3 18 9 50,0 1,5 0,8 -13 -41,9 -6 1,61 -1,1 -0,5

312 kr. vloup.  do výkladních skříní 1 1 100,0 0,1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100 -0,1 0,0

321 kr. vloup.  do restaurací a hostinců 20 11 55,0 1,7 0,8 13 8 61,5 1,1 0,6 -7 -35,0 -3 6,54 -0,6 -0,2

322 kr. vloup.  do ubytovacích objektů 4 3 75,0 0,3 0,2 2 0 0,0 0,2 0,1 -2 -50,0 -3 -75 -0,2 -0,1

323 kr. vloup.  do kiosků 0 0 0,0 0,0 0,0 4 2 50,0 0,3 0,2 4 100,0 2 50 0,3 0,2

324 kr. vloup.  do jídelen, závodních kuchyní a str. zařízení1 0 0,0 0,1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0 -0,1 0,0

332 kr. vloup.  do kult. objektů, mimo uvedené v 3311 0 0,0 0,1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0 -0,1 0,0

341 kr. vloup.  do pokladen a panc. skříní 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,1 0,0 1 100,0 1 100 0,1 0,0

351 kr. vloup.  do škol 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

371 kr. vloup.  do bytů 54 24 44,4 4,6 2,2 51 24 47,1 4,3 2,2 -3 -5,6 0 2,62 -0,2 0,0

372 kr. vloup.  do víkendových chat 3 0 0,0 0,3 0,1 7 1 14,3 0,6 0,3 4 133,3 1 14,29 0,3 0,2

373 kr. vloup.  do rodinných domků 14 6 42,9 1,2 0,6 7 1 14,3 0,6 0,3 -7 -50,0 -5 -28,57 -0,6 -0,3

374 kr. vloup.  odc. mot. voz. dvoustopých 0 0 0,0 0,0 0,0 7 2 28,6 0,6 0,3 7 100,0 2 28,57 0,6 0,3

375 kr. vloup.  odc. mot. voz. jednostopých 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,1 0,0 1 100,0 1 100 0,1 0,0

376 kr. vloup.  do mot. voz. 0 0 0,0 0,0 0,0 172 23 13,4 14,6 7,5 172 100,0 23 13,37 14,6 7,5

377 kr. vloup.  odc. souč. mot. voz. 0 0 0,0 0,0 0,0 8 1 12,5 0,7 0,3 8 100,0 1 12,5 0,7 0,3

378 kr. vloup.  odc. jízdních kol 0 0 0,0 0,0 0,0 29 11 37,9 2,5 1,3 29 100,0 11 37,93 2,5 1,3

390 kr. vloup.  do ostatních objektů 239 49 20,5 20,2 9,7 242 57 23,6 20,6 10,5 3 1,3 8 3,05 0,4 0,8

300-399 Krádeže vloupáním 370 109 29,5 31,2 15,0 564 142 25,2 47,9 24,5 194 52,4 33 -4,28 16,7 9,5

411 kr. pr.  kapesní 19 7 36,8 1,6 0,8 20 6 30,0 1,7 0,9 1 5,3 -1 -6,84 0,1 0,1

412 kr. pr.  při pohlavním styku 1 0 0,0 0,1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0 -0,1 0,0

413 kr. pr.  jiné na osobách 50 14 28,0 4,2 2,0 31 10 32,3 2,6 1,3 -19 -38,0 -4 4,26 -1,6 -0,7

414 kr. pr.  mot. voz. dvoustopých 0 0 0,0 0,0 0,0 46 23 50,0 3,9 2,0 46 100,0 23 50 3,9 2,0

415 kr. pr.  mot. voz. jednostopých 0 0 0,0 0,0 0,0 2 0 0,0 0,2 0,1 2 100,0 0 0 0,2 0,1

416 kr. pr.  věcí z mot. voz. 0 0 0,0 0,0 0,0 20 11 55,0 1,7 0,9 20 100,0 11 55 1,7 0,9

417 kr. pr.  souč. mot. voz. 0 0 0,0 0,0 0,0 6 4 66,7 0,5 0,3 6 100,0 4 66,67 0,5 0,3

418 kr. pr.  jízdních kol 0 0 0,0 0,0 0,0 8 2 25,0 0,7 0,3 8 100,0 2 25 0,7 0,3

419 kr. pr.  zvířectva 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,1 0,0 1 100,0 1 100 0,1 0,0

421 kr. pr.  mezi zaměstnanci na pracovišti 1 1 100,0 0,1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100 -0,1 0,0

422 kr. pr.  v obchodech 0 0 0,0 0,0 0,0 144 139 96,5 12,2 6,3 144 100,0 139 96,53 12,2 6,3

431 kr. pr.  mot. voz. dvoustopých 37 17 46,0 3,1 1,5 0 0 0,0 0,0 0,0 -37 -100,0 -17 -45,95 -3,1 -1,5

432 kr. pr.  mot. voz. jednostopých 2 1 50,0 0,2 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -1 -50 -0,2 -0,1

433 kr. pr.  věcí z aut 89 16 18,0 7,5 3,6 0 0 0,0 0,0 0,0 -89 -100,0 -16 -17,98 -7,5 -3,6

434 kr. pr.  souč. mot. voz. 12 2 16,7 1,0 0,5 0 0 0,0 0,0 0,0 -12 -100,0 -2 -16,67 -1,0 -0,5

435 kr. pr.  jízdních kol 59 16 27,1 5,0 2,4 0 0 0,0 0,0 0,0 -59 -100,0 -16 -27,12 -5,0 -2,4

451 kr. pr.  v bytech 40 24 60,0 3,4 1,6 30 19 63,3 2,5 1,3 -10 -25,0 -5 3,33 -0,8 -0,3

462 kr. pr.  během jízdy v dop. pros.  mimo zás. 1 0 0,0 0,1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0 -0,1 0,0

480 kr. pr.  v jiných objektech 268 215 80,2 22,6 10,9 46 20 43,5 3,9 2,0 -222 -82,8 -195 -36,74 -18,7 -8,9

490 kr. pr.  ostatní 64 17 26,6 5,4 2,6 48 17 35,4 4,1 2,1 -16 -25,0 0 8,86 -1,3 -0,5

400-499 Krádeže prosté 643 330 51,3 54,3 26,1 402 252 62,7 34,2 17,5 -241 -37,5 -78 11,37 -20,1 -8,7

509 neopr. opatř., paděl. a pozm. plat. prostř. 0 0 0,0 0,0 0,0 69 20 29,0 5,9 3,0 69 100,0 20 28,99 5,9 3,0

510 neoprávněný zásah do práva k domu 0 0 0,0 0,0 0,0 7 6 85,7 0,6 0,3 7 100,0 6 85,71 0,6 0,3

511 podvod 30 15 50,0 2,5 1,2 43 18 41,9 3,7 1,9 13 43,3 3 -8,14 1,1 0,7

521 zpronevěra 4 2 50,0 0,3 0,2 7 5 71,4 0,6 0,3 3 75,0 3 21,43 0,3 0,1

530 neopr. užívání cizí věci 2 0 0,0 0,2 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 0 0 -0,2 -0,1

588 zatajení věci 31 2 6,5 2,6 1,3 22 1 4,6 1,9 1,0 -9 -29,0 -1 -1,9 -0,7 -0,3

589 pošk cizí věci 105 20 19,1 8,9 4,3 63 17 27,0 5,4 2,7 -42 -40,0 -3 7,93 -3,5 -1,5

500-599 Ostatní majetková kriminalita 172 39 22,7 14,5 7,0 211 67 31,8 17,9 9,2 39 22,7 28 9,08 3,4 2,2

300-599 Majetková kriminalita 1185 478 40,3 100,0 48,2 1177 461 39,2 100,0 51,2 -8 -0,7 -17 -1,17 0,0 3,0

Počet Počet Počet

TSK Název

2020 2021 2020/2021

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.
Tj.                                 

%

Objasněno Podíl

 

Tabulka č. 10 Přehled majetkové kriminality 

 

Graf č. 17 Paretův diagram registrované majetkové kriminality za rok 2021   

 



22 

Jedná se dlouhodobě o nejčetnější linii, která v roce 2021 představovala více než polovinu 

celkového nápadu kriminality na území okresu. Meziročně došlo k poklesu o 8 skutků (-0,7 %) při 

současném mírném poklesu objasněnosti o 1,17 %. Podrobný přehled změn v nápadu majetkové 

kriminality a jejích vybraných kategorií přináší tabulka č. 10. Graf č. 17 pak znázorňuje Paretův 

diagram, ze kterého je patrné, jak byly jednotlivé druhy majetkové kriminality v roce 2021 

zastoupeny co do četnosti. 

 

Formy majetkové kriminality jejího páchání se dlouhodobě nijak zásadně nemění. Zásadní změnu 

ale zaznamenala její struktura, což je však zejména důsledkem změny metodiky vykazování 

některých skutků v rámci objektivizace statistických přehledů od 1. 1. 2021, která se výrazně 

projevila zejména v přehledech o jednotlivých TSK. Typickým příkladem jsou krádeže věcí 

z motorových vozidel, kdy nově jsou již podle způsobu spáchání skutku rozlišovány krádeže prosté 

a krádeže spáchané vloupáním. Navíc do ostatní majetkové kriminality byly nově zařazeny ty 

případy neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), které 

nevykazují znaky hospodářské trestné činnosti (mezi poškozeným a pachatelem není vztah 

zaměstnavatel - zaměstnanec; TSK 509). 

 

Ani kriminogenní faktory se nemění 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 2021, pak majetková generovala              

39 868 tis. Kč (meziročně -2 331 tis. Kč), což představuje téměř 49 % z celkové výše škody 

způsobené kriminalitou. U škod způsobených odcizením to bylo 23 713 tis. Kč (meziročně -6 672 

tis. Kč), což představuje 96 % z celkové výše škody způsobené odcizením. V průměru na 1 krádež 

připadla průměrná škoda způsobená odcizením ve výši téměř 25 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. 

 



23 

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

poškozování cizí věci. V roce 2021 to bylo 63 skutků, což představuje cca 5 % nápadu této linie 

kriminality a celková jím způsobená škoda dosáhla cca 2 179 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. 

 

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 téměř 68 % 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, barevné kovy 

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 2021 byla realizována řada případů závažné či sériové majetkové trestné činnosti. Jako 

příklad můžeme uvést:   

 Série 5 případů vloupání do vozidel a další doprovodné tr. činnosti, spáchané                       

v Mostě v období od 10. 7. do 4. 9. 2021 s celkovou škodou 60 tis Kč. Obviněný byl 

umístěn do VTOS pro jinou předchozí tr. činnost. 

 Série 4 případů krádeží a další doprovodné tr. činnosti spáchané v Mostě v období od 8. 6. 

do 14. 8. 2021 s celkovou škodou 38 tis. Kč.  

 Série 3 případů vloupání do různých objektů v Mostě, obviněný byl stíhán vazebně. 

 Série 4 případů vloupání do vozidel v Mostě spáchaných v období červenec - září 2021.  
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8. Násilná kriminalita 

 

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

% % % % % % % % %

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

100-106 Vraždy 1 1 100,0 0,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100 -0,4 0,0

131 loupež 49 39 79,6 21,8 2,0 53 38 71,7 21,6 2,3 4 8,2 -1 -7,89 -0,1 0,3

141 nás. a vyh. proti úř. os. a OVM mimo přísl. 6 5 83,3 2,7 0,2 0 0 0,0 0,0 0,0 -6 -100,0 -5 -83,33 -2,7 -0,2

142 nás. a vyh. proti úř. os. a OVM PČR 4 3 75,0 1,8 0,2 3 3 100,0 1,2 0,1 -1 -25,0 0 25 -0,6 0,0

143 nás. a vyh. proti úř. os. a OVM  Ob. Pol. 0 0 0,0 0,0 0,0 2 2 100,0 0,8 0,1 2 100,0 2 100 0,8 0,1

151 úm. ubl.na zdraví 48 35 72,9 21,3 2,0 39 24 61,5 15,9 1,7 -9 -18,8 -11 -11,38 -5,4 -0,3

172 braní rukojmí 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,4 0,0 1 100,0 1 100 0,4 0,0

173 nebezpečné vyhr, 37 31 83,8 16,4 1,5 45 38 84,4 18,4 2,0 8 21,6 7 0,66 1,9 0,5

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

181 vydírání 24 22 91,7 10,7 1,0 26 17 65,4 10,6 1,1 2 8,3 -5 -26,29 -0,1 0,2

182 zbavení a omezování osobní svobody 4 3 75,0 1,8 0,2 2 2 100,0 0,8 0,1 -2 -50,0 -1 25 -1,0 -0,1

183 porušování domovní svobody 36 21 58,3 16,0 1,5 51 34 66,7 20,8 2,2 15 41,7 13 8,34 4,8 0,8

184 neoprávněný zásah do práva k domu 5 4 80,0 2,2 0,2 0 0 0,0 0,0 0,0 -5 -100,0 -4 -80 -2,2 -0,2

185 týrání svěřené os. 0 0 0,0 0,0 0,0 9 7 77,8 3,7 0,4 9 100,0 7 77,78 3,7 0,4

186 týrání os. žijící ve společném obydlí 2 1 50,0 0,9 0,1 10 3 30,0 4,1 0,4 8 400,0 2 -20 3,2 0,4

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

100-199 Násilné činy 225 172 76,4 100,0 9,1 245 173 70,6 100,0 10,7 20 8,9 1 -5,83 0,0 1,5

Počet Počet Počet

TSK Název

2020 2021 2020/2021

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.
Tj.                                 

%

Objasněno Podíl

 

Tabulka č. 11 Přehled násilné kriminality 

 

Graf č. 18 Paretův diagram registrované násilné kriminality za rok 2021 

 

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 nárůstu nápadu o 20 případů (+8,9 %), který 

byl provázen poklesem objasněnosti o 5,8 %, která přesto dosahuje více než 70 %, 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 2021 nebyla na území okresu spáchána žádná vražda. Počet loupeží mírně narostl o 4. 

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

v tabulce č. 11. Graf č. 18 pak znázorňuje Paretův diagram, který představuje, jak byly jednotlivé 

druhy násilné kriminality v roce 2021 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 a v poslední době také často z informací, které 

oběti sdílejí na sociálních sítích. 

 

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

nižšího sociálněekonomického statusu, se sklonem k agresivitě a často též k požívání alkoholu či 

drog. Stíháno pro násilnou kriminalitu bylo ale také 16 žen. Podíl opakovaně stíhaných osob                    

u násilné trestné činnosti činil cca 46,7 %.  

 

Předmětem zájmu pachatelů u loupeží byly 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 2021 policisté ÚO Most institut vykázání dle § 44                

a násl. z. č. 273/2002 Sb., o Policii České republiky v 18 případech, tedy o 1 více než v roce 2020. 

 

Stejně jako v minulých letech byla i v roce 2021 zaznamenána řada událostí, které dokumentovaly 

trend zvyšování agresivity pachatelů. Jako příklad lze uvést případ násilí proti úřední osobě, 

vydírání a výtržnictví kdy obviněný: 

dne 9. 1. 2021 v době od 22.30 h do 24.00 h v Mostě, tř. Budovatelů po předchozím užití drog               

a slovní rozepři s manželkou, začal této nadávat a vyhrožovat jí, následně si vzal k sobě tři 

kuchyňské nože, které však žádným způsobem nepoužil, a začal poškozenou nutit, aby s ním šla 

ven a pokud tak neučiní, tak že jí zabije a podpálí byt, čemuž tato z obavy z obviněného a ze 

strachu o jejich dceru, která byla danému jednání přítomna, vyhověla a vyšla s ním před dům. 

Následně krátce po půlnoci, v Mostě, nejprve v tř. Budovatelů, před domem a poté ve vchodu 

domu se odmítal podrobit zákonným výzvám příslušníků Policie České republiky, ohledně uvázání 

psa bojového plemene, kterého měl na vodítku, tohoto psa proti příslušníkům poštvával povely: 

„Trhej, vem si je a braň mě!", následně i se psem z místa utekl, kdy po útěku byl kontrolován 

hlídkou Městské policie Most v ulici J. Wolkera, kdy opět neuposlechl výzev strážníků a pokračoval 
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do ulice Moskevská, kde byl obklíčen dalšími hlídkami Městské policie a Policie České republiky. 

Když byl opětovně ze strany hlídek vyzván, aby zanechal svého protiprávního jednání, 

neuposlechl, opět na zasahující hlídky poštvával svého psa a při tomto držel v ruce kuchyňský nůž 

s plastovou rukojetí. Proto hlídky přistoupily k provedení služebního zákroku a obviněného za 

pomoci donucovacích prostředků svedly na zem. Při následném pokusu o zpacifikování 

obviněného se tento zvedl na kolena, udělal výpad pravou rukou a bodl zasahujícího strážníka 

Městské policie do horní části levého stehna, přičemž zasáhl stehenní tepnu a zalomil čepel nože 

v ráně, čímž v důsledku masivního krvácení došlo k přímému ohrožení jeho života a poškozený byl 

následně převezen do nemocnice, kde se podrobil několikahodinovému operativnímu zákroku. 

Obviněný byl stíhán vazebně. 

 

Zajímavý je také případ původně prověřovaný pro spáchání zločinu loupeže a přečinu omezování 

osobní svobody, kterých se měl dopustit obviněný tím, že dne 7. 8. 2021 ve 12.38 h v Mostě, v OC 

Central, vstoupil do prodejny klenotů a hodinek TOP TIME, kdy nejprve podlezl mřížovou roletu od 

prodejny, která byla v té době stažena do 2/3, a uvnitř prodejny pod pohrůžkou násilí za užití blíže 

nezjištěné střelné zbraně, kterou měl za pasem, požadoval po přítomné prodavačce peníze, 

šperky a zlato, kdy obviněnému ze strachu vydala celkem 133 kusů zboží (různé druhy zlatých 

šperků a náramkových hodinek v celkové hodnotě 256 tis Kč) a dále mu vydala z příruční pokladny 

finanční hotovost ve výši 9 tis Kč. Poté, co obviněný získal šperky, hodinky a peníze, svázal 

poškozené ruce v oblasti zápěstí a nohy v oblasti kotníků, ponechal ji v místnosti sloužící jako 

zázemí pro personál a prodejnu v čase 12.43 h opustil. Odcizením věcí a peněz vznikla celková 

škoda ve výši cca 266 tis. Kč. Obviněný byl stíhán vazebně. Tento případ současně vyvolal značné 

znepokojení mezi obsluhami prodejen situovaných v OC centrál. Vyšetřování však bylo prokázáno, 

že se o loupež vůbec nejednalo. Ve skutečnosti trojice obviněných, včetně „přepadené“ 

prodavačky, jako organizovaná skupina po předchozí společně dohodě loupežné přepadení pouze 

fingovala a šlo o ve skutečnosti o zpronevěru. 

 

V roce 2021 se mimo výše popsané podařilo realizovat řadu závažných případů. Zmínit lze např.: 

 Pobodání nožem kdy obviněný dne 23. 10. 2021 okolo 16.52 h v Mostě, tř. Budovatelů, na 

tramvajové zastávce „Zimní stadion“, před nejméně třemi zde přítomnými osobami, po 

slovní rozepři, napadl poškozeného tak, že ho bodl loveckým nožem s délkou čepele 12 cm 

do bederní krajiny, čímž mu způsobil zranění, které si operaci zákrok s několikadenní 

hospitalizaci. 

 Pokus těžkého ublížení na zdraví, kdy obviněný dne 10. 07. 2021 okolo 22.45 h jako 

strážný staveniště mostu přes ul. Mezibořská na ul. Podkrušnohorská v obci Litvínov, po 

předešlé slovní rozepři, bodl po domácku vyrobeným kopím s čepelí o délce 10 cm 

poškozeného do břicha a poté jej čepelí kopí zasáhl do temene hlavy. Svým jednáním tak 



27 

poškozenému způsobil bodnou ránu v levém nadbřišku, řeznou ránu temenní oblasti hlavy 

a při přetahování o kopí řeznou ránu přední strany palce pravé ruky. 

 Dva případy loupeží, kdy obviněný nejprve dne 15. 10. 2021 okolo 6.40 h v Bílině, ul. 

Seifertova poté, co vstoupil do prodejny tabáku, přistoupil k prodejnímu pultu a začal 

obsluze vyhrožovat slovy: „Dej sem peníze nebo tě zastřelím!", přičemž měl přes pravou 

ruku přetažený rukáv, kdy mu nebyla vidět ruka a částečně mu z rukávu vyčníval přesně 

nezjištěný předmět. Prodavačka se jej zeptala, zda to myslí vážně, kdy v ten samý okamžik 

vzal z venku za dveře jiný zákazník. Proto jí obviněný sdělil, že je to sranda, zakoupil si 

jedny žvýkačky a z prodejny odešel. K odcizení peněz ani další hmotné škodě nedošlo. Po 

popsaném neúspěšném pokusu se přesunul do Mostu, kdy okolo 10.46 h v ul. Moskevská 

vstoupil do lékárny, s kapucí přes hlavu a s respirátorem nasazeným přes obličej přistoupil 

před prodejní pult, blíže nezjištěnou střelnou zbraní namířil na obsluhu a požadoval vydání 

peněz. Ta mu sdělila, že tu žádné peníze nemá, přičemž ze zadní části lékárny vstoupila do 

prostoru pro prodej na recept další pracovnice, po které rovněž začal požadovat peníze. 

V té době do lékárny přišel náhodný zákazník, který obviněného vyrušil a ten z místa činu 

odešel směrem na nádraží ČD v Mostě. K odcizení peněz ani žádné další hmotné škodě 

nedošlo.  Obviněný byl stíhán vazebně. 

 Nebezpečné vyhrožování, vydírání a pokus ublížení na zdraví, kdy obviněný v Mostě ul. 

Vrchlického, v bytě užívaném společně s poškozenou, blíže nezjištěného dne během léta 

2021 kolem poledne, po vzájemné slovní rozepři tuto napadl fackami a údery pěstí do hlavy 

a ramen, vlivem čehož upadla na zem, kde ji chytil za vlasy a dvakrát ji kopl do břicha, 

následně poškozenou, která křičela o pomoc, odtáhl do koupelny, nacpal do vany a začal 

sprchovat studenou vodou, přičemž ji vyhrožovat, že chcípne a že ji utopí jak malé kotě. 

Poté svého jednání zanechal a z bytu odešel, kdy při svém odchodu poškozené pohrozil, 

že pokud to někomu oznámí, tak ji zabije. Téhož dne kolem 18.00 h opětovně ve shora 

uvedeném bytě po slovní rozepři, napadl poškozenou tak, že ji chytil oběma rukama kolem 

krku a začal ji škrtit, kdy svého jednání zanechal až v době, kdy tato začala ztrácet vědomí. 

Během večera ji ještě pohrozil blíže nezjištěným nožem s tím, že zabije jak ji, tak její 

nezletilou dceru, která se v té době již nacházela s nimi v bytě. Dále dne 27. 11. 2021 okolo 

23.00 h poté, co se poškozená vrátila do shora uvedeného bytu, ji začal soustavně napadat 

pěstmi a fackami do oblasti hlavy, poté údery pěstí do oblasti kotníku, kdy ji vyhrožoval, že 

ji zláme nohy a všechny kosti v těle, že chcípne a tuhle noc nepřežije. Následně ji zatáhl do 

koupelny, kde ji znovu napadl pěstmi a fackami a vyzval ji, aby se osprchovala, že smrdí. 

Poté, co toto učinila a jen v ručníku přišla do obývacího pokoje, z ní ručník strhnul, povalil ji 

na postel a začal jí znovu mlátit a kopat do oblasti žeber, následně si stoupl nad ní a začal ji 

šlapat jednu nohou po horní části hrudníku, poté ji vyzval, aby se oblékla, že se na ní 

nemůže dívat a stále jí vyhrožoval, že chcípne a že ji zabije, že když ji nemůže mít on, tak ji 
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nebude mít nikdo. Poškozená následně odešla do pokoje, kde se oblékla, kam však přišel 

za ní, znovu ji napadal fackami a vystrčil ji z pokoje zpět od obývacího pokoje na postel, 

kde ji znovu několikrát udeřil, poté si vzal nůž celkové délky cca. 25 cm, stoupl si nad ni, 

čepel nože ji přiložil k hrudníku a naznačoval, že jí ho do hrudi zatluče, přičemž jí stále 

vyhrožoval, že ji zabije a že se to nemuselo stát, kdyby ho poslouchala. Následně se od 

poškozené odvalil a nůž odložil se slovy, že ji nedokáže zabít, ale dokáže, aby trpěla. Poté 

ji silně udeřil pěstí do břicha, následně si vedle ní klekl a oběma rukama ji začal silně škrtit, 

následně sáhl po polštáři, který ji přiložil na tvář a chtěl ji přidusit, aby nemohla dýchat. 

Tomuto se již začala bránit a máchat rukama kolem sebe. Poté svého násilného jednání 

zanechal a začal se omlouvat. Při napadení poškozené svým jednáním způsobil drobná 

poranění, zejména pohmoždění hlavy, končetin a hematomy. Obviněný byl stíhán vazebně. 

 

 

 

9. Mravnostní kriminalita 

 

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

% % % % % % % % %

201 znásilnění 8 3 37,5 22,9 0,3 13 7 53,9 21,3 0,6 5 62,5 4 16,35 -1,5 0,2

212 pohlavní zneužití ostatní 10 7 70,0 28,6 0,4 11 4 36,4 18,0 0,5 1 10,0 -3 -33,64 -10,5 0,1

231 ostatní pohlavní úchylky  výtržnictví 1 1 100,0 2,9 0,0 5 2 40,0 8,2 0,2 4 400,0 1 -60 5,3 0,2

241 šíření pornografie 0 0 0,0 0,0 0,0 7 5 71,4 11,5 0,3 7 100,0 5 71,43 11,5 0,3

252 úm. ubl. na zdraví nak. l idskou nemocí 0 0 0,0 0,0 0,0 7 7 100,0 11,5 0,3 7 100,0 7 100 11,5 0,3

281 obchodování s l idmi 2 2 100,0 5,7 0,1 2 0 0,0 3,3 0,1 0 0,0 -2 -100 -2,4 0,0

290 ostatní mravnostní trestné činy 14 12 85,7 40,0 0,6 0 0 0,0 0,0 0,0 -14 -100,0 -12 -85,71 -40,0 -0,6

292 dětská pornografie a zneužití dítěte k ní 0 0 0,0 0,0 0,0 14 9 64,3 23,0 0,6 14 100,0 9 64,29 23,0 0,6

296 svádění k pohlavnímu styku dítěte 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 1,6 0,0 1 100,0 0 0 1,6 0,0

297 svádění k pohlavnímu styku 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 1,6 0,0 1 100,0 1 100 1,6 0,0

200-299 Mravnostní kriminalita 35 25 71,4 100,0 1,4 61 35 57,4 100,0 2,7 26 74,3 10 -14,05 0,0 1,2

Objasněno Podíl
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Tabulka č. 12 Přehled mravnostní kriminality  

 

 

Graf č. 19 Paretův diagram registrované mravnostní kriminality za rok 2021 
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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 2021 registrováno 61 

skutků, což představuje meziroční nárůst o 26 případů. I u této linie kriminality došlo od 1. 1. 2021 

k úpravám ve způsobu vykazování některých skutků. Bližší přehled uvádí tabulka č. 12, podíl 

jednotlivých druhů mravnostní kriminality je znázorněn v Paretově diagramu, viz graf č. 19. 

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 je 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 2021 řešili policisté některé závažné případy mravnostní kriminality, s ohledem na jejich 

citlivost je však nebudeme blíže specifikovat. 
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10. Hospodářská kriminalita 

 

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

% % % % % % % % %

808 zkr. údajů o stavu hospodaření a jmění 13 13 100,0 5,5 0,5 4 4 100,0 3,4 0,2 -9 -69,2 -9 0 -2,1 -0,4

810 por. povinnosti v insolvenčním řízení 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,9 0,0 1 100,0 0 0 0,9 0,0

811 por. povinnosti při správě cizího majetku 4 0 0,0 1,7 0,2 0 0 0,0 0,0 0,0 -4 -100,0 0 0 -1,7 -0,2

812 krádež prostá 5 4 80,0 2,1 0,2 3 3 100,0 2,6 0,1 -2 -40,0 -1 20 0,5 -0,1

815 podv. v sociálním zab. a nem. pojištěni 14 14 100,0 5,9 0,6 21 21 100,0 17,9 0,9 7 50,0 7 0 12,0 0,3

816 padělání a pozměnění peněz 6 2 33,3 2,5 0,2 10 4 40,0 8,5 0,4 4 66,7 2 6,67 6,0 0,2

819 zkrácení daně 7 3 42,9 3,0 0,3 2 1 50,0 1,7 0,1 -5 -71,4 -2 7,14 -1,2 -0,2

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

822 pošk. věřitele 1 1 100,0 0,4 0,0 1 0 0,0 0,9 0,0 0 0,0 -1 -100 0,4 0,0

823 padělání a pozměnění veřejné listiny 8 7 87,5 3,4 0,3 2 1 50,0 1,7 0,1 -6 -75,0 -6 -37,5 -1,7 -0,2

825 ohrožování zdraví závadnými potr. 1 1 100,0 0,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100 -0,4 0,0

827 neopr. užívání cizí věci  mot. vozidla 2 1 50,0 0,8 0,1 1 1 100,0 0,9 0,0 -1 -50,0 0 50 0,0 0,0

829 zpronevěra 15 15 100,0 6,3 0,6 9 8 88,9 7,7 0,4 -6 -40,0 -7 -11,11 1,4 -0,2

830 podvod 7 6 85,7 3,0 0,3 12 9 75,0 10,3 0,5 5 71,4 3 -10,71 7,3 0,2

833 zneužití informací, postavení v obch. styku 2 1 50,0 0,8 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -1 -50 -0,8 -0,1

834 neopr. prov. loterie a podobné sázk.hry 3 3 100,0 1,3 0,1 2 2 100,0 1,7 0,1 -1 -33,3 -1 0 0,4 0,0

835 por. předp. o nálepkách k označení zboží 1 1 100,0 0,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100 -0,4 0,0

837 ostatní tr. činy proti měně 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,9 0,0 1 100,0 1 100 0,9 0,0

838 neopr. opatř., paděl. a pozm. plat. prostř. 85 21 24,7 35,9 3,5 1 1 100,0 0,9 0,0 -84 -98,8 -20 75,29 -35,0 -3,4

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

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

861 por. práv k och. známce a jiným ozn. 3 3 100,0 1,3 0,1 1 1 100,0 0,9 0,0 -2 -66,7 -2 0 -0,4 -0,1

862 por. chráněných průmyslových práv 1 0 0,0 0,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0 -0,4 0,0

863 por. autorského práva, práv k databázím 2 1 50,0 0,8 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -1 -50 -0,8 -0,1

864 legalizace výnosů z trestné činnosti 2 2 100,0 0,8 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -2 -100,0 -2 -100 -0,8 -0,1

865 neopr. přístup a pošk. záznamu v poč. sys. opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla5 1 20,0 2,1 0,2 5 1 20,0 4,3 0,2 0 0,0 0 0 2,2 0,0

867 por. autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi0 0 0,0 0,0 0,0 2 1 50,0 1,7 0,1 2 100,0 1 50 1,7 0,1

869 por. povinnosti při správě cizího majetku 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,9 0,0 1 100,0 1 100 0,9 0,0

880 pojistný podvod 7 5 71,4 3,0 0,3 4 4 100,0 3,4 0,2 -3 -42,9 -1 28,57 0,5 -0,1

881 úvěrový podvod 36 32 88,9 15,2 1,5 33 33 100,0 28,2 1,4 -3 -8,3 1 11,11 13,0 0,0

882 dotační podvod 1 1 100,0 0,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100 -0,4 0,0

886 neodvedení daně, pojistného na soc. zab.  a podobné povinné platby2 2 100,0 0,8 0,1 1 1 100,0 0,9 0,0 -1 -50,0 -1 0 0,0 0,0

890 ostatní hospodářské TČ 1 0 0,0 0,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0 -0,4 0,0

800-899 Hospodářská kriminalita 237 143 60,3 100,0 9,6 117 98 83,8 100,0 5,1 -120 -50,6 -45 23,42 0,0 -4,5
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Tabulka č. 13 Přehled hospodářské kriminality 

 

Graf č. 20 Paretův diagram registrované hospodářské kriminality za rok 2021  

 

Hospodářská kriminalita se při meziročním poklesu nápadu o 120 skutků (-50,6 %) na celkové 

registrované kriminalitě podílela cca 5 %. Ze 70 % se na zmíněném poklesu podílelo snížení 

nápadu u neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234) o celkem 

84 skutků. To však neznamená, že by se pachatelé tohoto trestného činu přestali úplně dopouštět. 
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I u hospodářské kriminality došlo od 1. 1. 2021 ke změně metodiky vykazování některých skutků                 

a tak 59 případů s celkovou objasněností jen 29 % se, s ohledem na okolnosti jejich spáchání, 

přesunulo do kategorie ostatní majetkové kriminality. Tento přesun pak představoval téměř 

polovinu celkového poklesu nápadu kriminality hospodářské. 

 

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 2021 dosáhla téměř 84 %. I u tohoto druhu kriminality došlo od 1. 1. 2021 ke změně 

vykazování některých skutků a pro pokles nápadu i nárůst míry objasněnosti byl zásadní již 

zmíněný přesun naprosté většiny případů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění 

platebního prostředku (§ 234) do kategorie ostatní majetkové kriminality. Šlo o 59 skutků 

s celkovou objasněností jen 29 %.  

 

Dalším znakem tohoto 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. 

20 znázorňuje Paretův diagram, ze kterého je patrné, jaké její formy byly v roce 2021 registrovány 

a jejich četnost. 

 

Po výše popsané změně statistického vykazování se v roce 2021 staly nejčastěji prověřovanými 

skutky úvěrový podvod (33) a podvody v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištěni (21). 

Souhrnně se tyto trestné činy podílely na hospodářské kriminalitě v roce 2021 z cca 46 %, avšak 

na celkové škodě způsobené hospodářskou kriminalitou již jen cca 16 %, což dokladuje jejich 

převládající bagatelnost. Na výši škody způsobené hospodářskou kriminalitou se v roce 2021 

výrazněji podílely podvody (TSK 830), kdy způsobená škoda dosáhla 4 365 tis. Kč, a zpronevěry 

(TSK 829) s celkovou škodou 3 219 tis. Kč. 

 

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. 
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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 2021 činil cca 

45 %, což znamená cca trojnásobek oproti kriminalitě obecné. Podíl opakovaně stíhaných na 

hospodářské kriminalitě činil cca 22 %.  

 

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. 

 

V roce 2021 se podařilo zrealizovat několik případů závažné hospodářské tr. činnosti, např.: 

 Podvod, kdy obviněná v době v letech 2017 až 2020 na různých místech v Mostě, v úmyslu 

získat majetkový prospěch, pod smyšlenými záminkami postupně vylákala od poškozené 

peněžní prostředky jako půjčky na vyřízení osobních záležitostí, zejména rozvodového 

řízení a majetkového vypořádání s bývalým manželem, na platby právníkovi či úhrady 

svých předchozích dluhů, kdy půjčky jí poškozená předávala buď v hotovosti poté, co si 

vzala půjčku či finanční prostředky sama vybrala ze svého bankovního účtu nebo si je 

obviněná sama vybrala svěřenou platební kartou z účtu poškozené a takto v době od 20. 7. 

2017 do 29. 8. 2017 vylákala ve 2 případech finančních prostředky v celkové výši 200 tis. 

Kč, od 10. 1. 2018 do 22. 12. 2018 ve 45 případech celkem 551 tis. Kč, od 4. 5. 2019 do 

14. 10. 2019 ve 14 případech celkem 119 tis. Kč, od 15. 4. 2020 do 15. 7. 2020 ve 12 

případech celkem 47 tis. Kč, přičemž již od počátku si byla vědoma, že vzhledem                           

k nulovému faktickému příjmu a četným exekucím, tedy ke svým osobním poměrům, tyto 

neuhradí přičemž smyšlené tvrzení o majetkového vypořádání po ukončení rozvodového 

řízení mělo jen poškozenou přesvědčit, že je schopna dostát svým závazkům a peníze jí 

poskytnout. Svým jednáním způsobila poškozené škodu v celkové výši 978 tis. Kč.  

 Podvod, kdy obviněná v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch, v době od 12. 3. 

2021 do 29. 3 2021 z místa svého pracoviště v Mostě a dále z místa svého bydliště, jakožto 

zaměstnankyně pracující na pozici operátor call centra zajišťujícího operátorské kapacity 

pro internetový obchod, využila na základě jejího zaměstnaneckého poměru unikátní 

přístupový kód zajišťující jí přístup do informačního systému internetového obchodu                   

a umožňující jí zjišťování kódů slevových voucherů vydaných tímto obchodem, jež byly 

zakoupeny a zaplaceny ze strany zákazníků, kdy tyto slouží jako slevové šeky při 

nákupech u této společnosti, a tyto slevové vouchery, které nebyly v danou dobu využity, 

neoprávněně uplatnila při nákupech různého spotřebního zboží u tohoto internetového 



33 

obchodu a to u celkem 17 objednávek, jež byly uhrazeny prostřednictvím slevových 

voucherů v celkové částce 159 tis. Kč, kdy ve 12 případech došlo k vydání jí zakoupeného 

zboží a v 5 případech k vydání zboží, jež mělo být uhrazeno vouchery, nedošlo díky 

včasnému pozastavení objednávek ze strany obchodu. Svým jednáním způsobila za shora 

vymezené období škodu v celkové výši 110 tis. Kč.             

 Podvod, kdy obviněná po dobu jednoho roku neoprávněně pobírala a následně užívala jako 

zákonný zástupce na svoji dceru sirotčí a vdovský důchod, neboť po zjištění, že její dcera 

dne 3. 12. 2018 ukončila soustavnou přípravu na budoucí povolání, neoznámila tuto 

skutečnost do 8 dní ČSSZ tak, jak bylo její povinností a byla o tom poučena, čímž 

způsobila ČSSZ přímou škodu ve výši 125 tis. Kč.  

 Rozsáhlý internetový podvod, kterého se dopustila dvojice obviněných v době od 26. 6. 

2020 do 22. 5. 202,1 kdy jeden z nich na různých blíže nezjištěných místech, ze kterých 

přistupoval na veřejnou internetovou síť, vystupoval v roli prodávajícího, kdy komunikoval             

s poškozenými za účelem prodeje spotřební elektroniky, kterou nabízel na internetových 

stránkách bazos.cz a sbazar.cz, přičemž požadoval od poškozených osob předem úhradu 

platby za zboží formou zálohy či plné smluvené hodnoty zboží na předem smluvený 

bankovní účet založený druhým z nich, avšak zboží v rozporu s předchozí domluvou 

neodeslali, ani toto neměli od počátku v úmyslu, finanční prostředky zpět nevrátili, přičemž 

z bankovních účtů vybrali hotovost, kterou použili pro svojí potřebu, pro poškozené se stali 

nekontaktními a neučinili nápravu ani jinou formou kompenzace, když během svého 

počínání měnili telefonické kontakty a e-mailové schránky prostřednictvím kterých                         

s poškozenými jednali a zakládali nové bankovní účty pro příjem plateb. Celkem takto 

připravili 250 poškozených z celé republiky o částku 1 255 tis. Kč. 

 

 

11. Ostatní kriminalita 

 

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

% % % % % % % % %

610 výtržnictví  (§ 358) 0 0 0,0 0,0 0,0 45 32 71,1 11,3 2,0 45 100,0 32 71,11 11,3 2,0

611 výtržnictví (§ 358, 359) 43 40 93,0 12,2 1,7 0 0 0,0 0,0 0,0 -43 -100,0 -40 -93,02 -12,2 -1,7

613 pošk. cizí věci  sprejerství 26 7 26,9 7,4 1,1 30 3 10,0 7,5 1,3 4 15,4 -4 -16,92 0,1 0,2

620 ohrožování výchovy dítěte 0 0 0,0 0,0 0,0 10 7 70,0 2,5 0,4 10 100,0 7 70 2,5 0,4

631 ohrožování výchovy dítěte 14 14 100,0 4,0 0,6 0 0 0,0 0,0 0,0 -14 -100,0 -14 -100 -4,0 -0,6

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

634 ned. překročení státní hranice 0 0 0,0 0,0 0,0 2 1 50,0 0,5 0,1 2 100,0 1 50 0,5 0,1

635 ned. výr. a jiné nakl. s OPL a jedy pro jin. 48 40 83,3 13,6 2,0 55 50 90,9 13,8 2,4 7 14,6 10 7,58 0,2 0,4

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

639 neopr. nakládání s osob. údaji 1 0 0,0 0,3 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0 -0,3 0,0

641 přechovávání OPL a jedu pro sebe 10 8 80,0 2,8 0,4 9 8 88,9 2,3 0,4 -1 -10,0 0 8,89 -0,6 0,0

642 výr. a držení předm. k ned. výr.OPL a jedu 0 0 0,0 0,0 0,0 3 3 100,0 0,8 0,1 3 100,0 3 100 0,8 0,1

643 ned. pěstování rostlin obsahující OPL 1 0 0,0 0,3 0,0 2 0 0,0 0,5 0,1 1 100,0 0 0 0,2 0,0

651 pošk. cizí věci a obecné ohrožení  požáry 19 4 21,1 5,4 0,8 15 2 13,3 3,8 0,7 -4 -21,1 -2 -7,72 -1,6 -0,1

652 pošk. cizí věci a obecné ohrožení  výbuchy 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,3 0,0 1 100,0 0 0 0,3 0,0

662 ned. ozbrojování 3 2 66,7 0,8 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -3 -100,0 -2 -66,67 -0,8 -0,1

663 maření výkonu úř.ho rozhodnutí 180 173 96,1 51,0 7,3 223 217 97,3 55,8 9,7 43 23,9 44 1,2 4,8 2,4

666 legalizace výnosů z tr. činnosti 4 3 75,0 1,1 0,2 5 5 100,0 1,3 0,2 1 25,0 2 25 0,1 0,1

690 ostatní kriminální trestné činy 1 0 0,0 0,3 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0 -0,3 0,0

600-699 Ostatní kriminalita 353 294 83,3 100,0 14,3 400 328 82,0 100,0 17,4 47 13,3 34 -1,29 0,0 3,0

Objasněno Podíl

Počet Počet Počet

TSK Název

2020 2021 2020/2021

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.
Tj.                                 

%
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Tabulka č. 14 Přehled ostatní kriminality 

 

Graf č. 21 Paretův diagram registrované ostatní kriminality za rok 2021 

 

Ostatní kriminalita zahrnuje relativně nesourodou skupinu trestných činů a je tudíž obtížné 

charakterizovat typickou oběť či typického pachatele. Na celkové kriminalitě se však nápadem 400 

skutků podílela cca 17,4 %. Přehled nápadu této linie kriminality přináší tabulka č. 14, graf č. 21 

ukazuje četnost zastoupení jednotlivých skutků v roce 2021. V četnosti vede již dlouhodobě maření 

výkonu úředního rozhodnutí, které při nápadu 223 skutků (meziročně +43) tvořilo 55,8 % linie. 

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.  
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12. Zbývající kriminalita 

 

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

% % % % % % % % %

703 zal. pod. a prop. hn. sm. k potl. pr. a sv. čl. 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,3 0,0 1 100,0 0 0 0,3 0,0

704 neposkytnutí pomoci 0 0 0,0 0,0 0,0 3 1 33,3 1,0 0,1 3 100,0 1 33,33 1,0 0,1

706 pošk. cizích práv 0 0 0,0 0,0 0,0 2 2 100,0 0,7 0,1 2 100,0 2 100 0,7 0,1

707 por. tajemství dopravovaných zpráv 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,3 0,0 1 100,0 0 0 0,3 0,0

708 pomluva 0 0 0,0 0,0 0,0 2 1 50,0 0,7 0,1 2 100,0 1 50 0,7 0,1

713 obecné ohrožení 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,3 0,0 1 100,0 0 0 0,3 0,0

715 pošk. a ohr. provozu ob. prosp. zařízení 0 0 0,0 0,0 0,0 18 3 16,7 6,0 0,8 18 100,0 3 16,67 6,0 0,8

721 nadržování 3 3 100,0 0,7 0,1 1 1 100,0 0,3 0,0 -2 -66,7 -2 0 -0,4 -0,1

722 křivé obv. a tlumočení, nepr. znal. pos. 0 0 0,0 0,0 0,0 6 6 100,0 2,0 0,3 6 100,0 6 100 2,0 0,3

726 poruš. tajemství l istin a jin. dokumentů      uchovávaných v soukromí0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 100,0 0,3 0,0 1 100,0 1 100 0,3 0,0

730 veškeré nehody  úmyslné 1 1 100,0 0,2 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 -1 -100 -0,2 0,0

731 dopravní nehody silniční nedbalostní 67 47 70,2 15,8 2,7 49 41 83,7 16,4 2,1 -18 -26,9 -6 13,52 0,6 -0,6

732 dopravní nehody letecké nedbalostní 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,3 0,0 1 100,0 0 0 0,3 0,0

741 železniční nehody nedbalostní 1 0 0,0 0,2 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -1 -100,0 0 0 -0,2 0,0

742 nehody komb. železniční a sil. z nedb. 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,3 0,0 1 100,0 0 0 0,3 0,0

750 ubl. na zdraví z nedbalosti  pracovní úraz 3 0 0,0 0,7 0,1 5 1 20,0 1,7 0,2 2 66,7 1 20 1,0 0,1

751 ubl. na zdraví z nedbalosti  ostatní 5 1 20,0 1,2 0,2 5 1 20,0 1,7 0,2 0 0,0 0 0 0,5 0,0

762 pošk. věřitele 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,3 0,0 1 100,0 0 0 0,3 0,0

771 ohr. pod vlivem návykové látky, opilství 175 165 94,3 41,2 7,1 91 90 98,9 30,4 4,0 -84 -48,0 -75 4,61 -10,7 -3,2

772 zanedbání povinné výživy 143 80 55,9 33,6 5,8 110 66 60,0 36,8 4,8 -33 -23,1 -14 4,06 3,1 -1,0

785 šíření poplašné zprávy 3 2 66,7 0,7 0,1 0 0 0,0 0,0 0,0 -3 -100,0 -2 -66,67 -0,7 -0,1

790 ostatní trestná činnost 24 10 41,7 5,6 1,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -24 -100,0 -10 -41,67 -5,6 -1,0

700-799 Zbývající kriminalita 425 309 72,7 100,0 17,3 299 214 71,6 100,0 13,0 -126 -29,6 -95 -1,14 0,0 -4,3

Počet Počet Počet

TSK Název

2020 2021 2020/2021

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.

Objasněno Podíl

Zj.
Tj.                                 

%

Objasněno Podíl

 

Tabulka č. 15 Přehled zbývající kriminality 

 

Graf č. 22 Paretův diagram registrované zbývající kriminality za rok 2021 

 

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 i zde k 1. 1. 2021 došlo ke změně statistického 

vykazování některých trestných činů. Dlouhodobě se v tomto druhu kriminality významnou měrou 

prezentují ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy a nedbalostní silniční 

dopravní nehody, přičemž však všechny tyto kategorie zaznamenaly meziroční pokles. Možné 

příčiny u ohrožení návykové látky a silničních dopravních nehod 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. 22 znázorňuje, jak byly 

jednotlivé kategorie zbývající kriminality v roce 2021 zastoupeny co do četnosti. 
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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 2021 období neprověřovali policisté ÚO Most žádný případ korupčního jednání. 

 

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 

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 
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komplexnost problematiky jsme do přehledu zařadili také korespondující přestupková jednání 

spočívající v nižší závažnosti. Bližší přehled za rok 2021 poskytuje tabulka č. 16. 

 

Trestné činy Zjištěno Objasněno Objasněnost 

výroba, držení a distribuce 69 61 88,4%

Přestupky

2021

42  

Tabulka č. 16 Nápadu drogových deliktů v okrese Most za rok 2021 

 

Přes relativně nižší podíl jen 3 % na celkové registrované kriminalitě v roce 2021 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 latence trestné činnosti je 

zde vysoká a velmi nízká je naopak ochota osob z drogového prostředí s policií jakkoli 

spolupracovat. Menší část trestných činů byla vyhledána na základě podnětů občanů, některé 

případy ilegálního držení OPL pak byly zjištěny při kontrolách osob a motorových vozidel. 

Zásadním prostředkem k odhalování a potírání tohoto druhu kriminality však byla a do budoucna 

bude operativní práce kriminalistů zařazených na linii TOXI. 

 

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. Je nutno konstatovat, že 

věková hranice u konzumentů je poměrně nízká, a proto se také 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. 

 

I během roku 2021 se podařilo objasnit řadu případů sériové či závažné tr. činnosti na úseku 

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

trvalé priority 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 2021 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 2021 veřejným projevům extremismu příliš nepřál. Omezení 

shromažďovacího práva v důsledku vládních opatření při potírání pandemie podstatnou měrou 

limitovalo organizaci veřejných extremistických shromáždění, uzavření či omezení kapacity 

fotbalových a hokejových stadionů pro veřejnost zase mělo dopad na případné projevy diváckého 

násilí.  

 

Obvyklé setkání příznivců pravé části spektra pravidelně konané v měsíci květnu v Litvínově se 

v roce 2021 uskutečnilo v Mostě. Dne 15. 5. 2021 od 14.00 h proběhla akce pod názvem „REHO 

2021“ které se zúčastnilo cca 30 osob. Účastníci se přesunuli pěšky od nádraží ČD v Mostě do 

areálu Kostelního hřbitova, kde proběhl pietní akt. Akce se obešla bez narušení veřejného 

pořádku. 

 

V roce 2021 se také opětovně aktivovala fotbalová hooligans skupina Brüx Vandals o počtu cca 30 

osob, kdy byly zaznamenány poznatky k narušování fotbalových zápasů FK Baník Most - Souš. 

 

Z opačné části spektra pak lze zmínit akci ekologických aktivistů s názvem „KLIMAJÍZDA 2021 

SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACÍ 20. 8. - 29. 8.“ se zastávkami mj. též v Mostě a Litvínově. 
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16. Pátrání po osobách 

 

V porovnání s rokem 2020 se počet vyhlášených (513) i vypátraných (529) osob v celostátním 

pátrání mírně zvýšil (vyhlášeno +21, odvoláno +38), ale současně poklesl rozdíl mezi počtem 

vyhlášených a odvolaných pátrání +1 v roce 2020 a -16 v roce 2021, což svědčí o zvýšení míry 

úspěšnosti při této policejní činnosti. Nejčastějším důvodem pro vyhlášení pátrání bylo opětovně 

vydání příkazu k zatčení (celkem 225 tj. 45,4 % vyhlášených pátrání). Podrobnější porovnání je 

uvedeno v tabulce č. 17. 

 

vyhlášeno odvoláno vyhlášeno odvoláno vyhlášeno odvoláno

pátrání po pobytu 72 72 92 109 20 37

příkaz k zatčení 248 252 233 225 -15 -27

podezřelá osoba 31 27 38 39 7 12

svěřenec 3 3 4 3 1 0

pohřešovaná osoba 53 55 47 48 -6 -7

nezn. mrtvola / kost. nález 0 0 0 2 0 2

osoba k předvedení 3 5 12 11 9 6

svědek 0 0 3 2 3 2

obviněný 14 13 7 8 -7 -5

příkaz k dodání do VTOS 58 52 64 58 6 6

ochranné opatření 1 0 1 2 0 2

národní podklad + EZR/ZR 3 7 3 10 0 3

Příkaz k zadržení 6 5 9 12 3 7

CELKEM 492 491 513 529 21 38

Pátrání po osobách

2020 2021 rozdíl

 

Tabulka č. 17 Přehled o osobách v celostátním pátrání pro okres Most 

 

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 situacím, kdy se jeden z partnerů 

dožadoval vypátrání druhého, přestože věděl, že byl z nějakého důvodu opuštěn úmyslně a ten 

druhý se před ním v podstatě skrývá. I v roce 2021 byla řada pohřešovaných vypátrána 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 byly informace oznamovatelem pouze chybně interpretovány, ale několikrát se na jejich 

základě skutečně podařilo hledanému zachránit zdraví či dokonce život. Oproti předchozím letům 

nebylo v roce 2021 nutno realizovat žádnou rozsáhlou pátrací akci velkého rozsahu, která by se 

vymykala běžně přijímaným pátracím opatřením. 
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Obdobně jako v minulosti byli také policisté na úkor jiných činností zatěžováni hledáním osob, 

které svévolně opustily zdravotnické zařízení, nebo na značnou vzdálenost eskortovali 

vypátraného zatčeného k soudu, kde si tento pouze převzal obsílku a byl soudcem propuštěn.  

 

 

17. Bezpečnost silničního provozu 

 

Dopravní nehody 

 
V roce 2021 došlo na pozemních komunikacích okresu Most k 1 174 dopravním nehodám (DN), 

což je o 35 více oproti roku 2020. Pozitivně je třeba vnímat pokles počtu usmrcených a stagnaci 

v počtu těžce zraněných osob. Příčiny mírného nárůstu počtu DN můžeme shledávat zejména 

v postupném uvolňováním mobility v rámci protipandemických opatření a současném nárůstu 

intenzity dopravy. Porovnání dopravní nehodovosti s rokem 2020 je obsaženo v tabulce č. 18. 

 

2020 2021 Rozdíl

celkem DN 1 139 1 174 35

DN s projednáním 424 442 18

DN (spr. řízení, TČ) 715 732 17

usmrceno sob 5 3 -2

těžké zranění 2 2 0

lehké zranění 150 155 5

hmotná škoda (Kč) 44 836 300 50 335 000 5 498 700  

Tabulka č. 18 Základní přehled nehodovosti 

 

Struktura příčin DN byla obdobná jako v roce 2020 a za několik posledních let se výrazněji 

nemění. Nejčastěji šlo o nesprávný způsob jízdy, nedodržování stanovené rychlosti jízdy a nedání 

přednosti v jízdě. Na řadě těchto nehod se ale na prvním místě podepsala primárně nepozornost 

účastníků silničního provozu - nesprávný způsob jízdy, kde se jednalo hlavně o nedodržení 

bezpečnostní vzdálenosti za vozidlem. Poměrně četné byly nehody nezaviněné řidičem ale 

obvykle zvěří, či domácím zvířetem (219 případů). Dále lze konstatovat, že k většímu počtu DN 

standardně došlo na parkovištích u nákupních center a na místních komunikacích, kde se jednalo 

o nehody zcela zbytečné, pramenící, jak je výše zmíněno, z nepozornosti řidičů a někdy zůstal 

pachatel poškození zaparkovaného vozidla neznámý. Porovnání hlavních příčin dopravních nehod 

s rokem 2020 představuje tabulka č. 19.  
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Hlavní příčina 2020 2021 Rozdíl

nezaviněná řidičem 232 219 -13

nepřiměřená rychlost jízdy 119 152 33

nesprávné předjíždění 7 10 3

nedání přednosti v jízdě 132 126 -6

nesprávný způsob jízdy 644 667 23

technická závada vozidla 5 0 -5  

Tabulka č. 19 Hlavní příčiny dopravních nehod  

 

V roce 2021 bylo zaznamenáno celkem 238 DN, kdy viník ujel z místa, což je meziročně o 64 více. 

Podle lokality došlo k 796 nehodě v obci (+10) a k 378 mimo obec (+25), vliv alkoholu byl u viníka 

nehody prokázán ve 37 případech, ve 2 případech byl viník ovlivněn jinou návykovou látkou.  

 

Činnost v dohledu nad BESIP 

 

V roce 2021 dopravní inspektorát realizoval 34 dopravně bezpečnostních akcí různého zaměření. 

Při silničním dohledu bylo zjištěno a následně vyřízeno uložením pokuty příkazem na místě celkem 

1 283 dopravních přestupků, v celkové částce 1 278 tis. Kč, dalších 375 přestupků a správních 

deliktů bylo oznámeno. Nejčastějším přestupkem bylo překročení stanovené rychlosti jízdy, za 

které bylo uloženo 525 pokut v částce 476 tis. Kč a 68 přestupků bylo oznámeno. Za nevyhovující 

technický stav bylo uloženo 17 pokut v částce 8 tis. Kč a 29 věcí bylo oznámeno. Nepoužití 

bezpečnostních pásů nebo zádržných systému bylo pokutováno ve 40 případech za celkem 12 tis. 

Kč a 1 případ byl oznámen. Nedání přednosti bylo zjištěno v 19 případech, za které byly uloženy 

pokuty ve výši 12 tis. Kč. Chodcům bylo uloženo 14 pokut v celkové výši 6 tis. Kč a 4 případy byly 

oznámeny, cyklistům pak byly uloženy celkem 4 pokuty. Skupina silničního dohledu vyhledala 20 

případů zneužití alkoholu a jiných návykových látek řidiči a zadržela 12 pachatelů tr. činů. 

 

Meziročně došlo k poklesu počtu zkontrolovaných nákladních vozidel. Ze 42 kontrolovaných 

vozidel byla u 17 zjištěna závada v AETR. V režimu ADR bylo dále zkontrolováno 20 vozidel, 

z toho u 10 byla zjištěna závada. Všechna pochybení byla oznámena na Krajskému úřadu. Za 

porušení zákona č. 361/2000 Sb. byly uloženy 2 kauce v celkové výši 15 tis. Kč. Za porušení 

zákona č. 13/1997 Sb. bylo uloženo 18 pokut v celkové výši 179 tis. Kč a 25 přestupků bylo 

oznámeno. Za porušení zákona č. 111/1994 Sb. byla uložena 1 kauce ve výši 20 tis. Kč. Zákaz 

další jízdy byl vysloven celkem ve 22 případech. Porovnání výslednosti na úseku dohledu nad 

BESIP je uvedeno v tabulkách č. 20 - 23. 
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Přestupky 2020 2021 rozdíl

příkazní řízení 2 515 1 283 -1 232

oznámeno 376 375 -1

celkem zjištěno 2 891 1 658 -1 233

celková částka v Kč 1 187 100 1 278 000 90 900

Kauce 2020 2021 rozdíl

z. č. 361/2000 Sb. 2 2 0

vybráno Kč 35 000 15 000 -20 000

z. č. 111/1994 Sb. 0 1 1

vybráno Kč 0 20 000 20 000

z. č. 13/1997 Sb. 1 0 -1

vybráno Kč 5 000 0 -5 000

PŘ alkohol a JNL 2020 2021 rozdíl

alkohol 16 13 -3

jiné návykové látky 19 7 -12

celkem zjištěno 35 20 -15

TČ 2020 2021 rozdíl

zjištěno pachatelů 24 12 -12  

Tabulky č. 20 - 23 Porovnání výslednosti na úseku dohledu nad BESIP 

 

Dopravní inspektorát dále v omezené míře realizoval i preventivní aktivity formě přednášek a dále 

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

teritoria ÚO Most. V neposlední řadě se zabýval 13 podněty v přezkumném řízení, kdy vydal 

celkem 3 opravná rozhodnutí.  

 

V roce 2021 byla realizována přeshraniční spolupráce s dopravním inspektorátem Policejního 

ředitelství Chemnitz a dopravním inspektorátem Policejního ředitelství Zwickau v rámci projektu 

EU č. 100 253 225 - Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména                 

v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě. Společná 

mezinárodní spolupráce byla uskutečněna ve třech plánovaných termínech na území ČR a dvakrát 

na území SRN. Rozsah přeshraniční spolupráce a společných kontrol byl výrazně ovlivněn 

pandemickou situace v jednotlivých zemích. 
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18. Veřejný pořádek  

 

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. Do dohledu nad dodržováním veřejného pořádku 

v sociálně vyloučených lokalitách byli nasazování také policisté ze Skupiny služební kynologie 

(SSK) se služebními psy. Sekundárně se na něm podíleli pracovníci KP, dále 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, k pátracím akcím, a preventivnímu posílení výkonu služby zejména v sociálně 

vyloučených lokalitách v Litvínově Janově a v Mostě ve „Stovkách“. 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 

obdobně jako v roce 2020 musela policie síly a prostředky ve zvýšené míře nasadit na kontrolu 

dodržování těchto opatření a to včetně zajištění kontroly dodržován tzv. LOCKDOWNu. Při 

kontrole dodržování vládních opatření pak policisté realizovali několik tisíc kontrol osob a objektů. 

 

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, strážnici městských policií či 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. 

Zvýšená pozornost byla věnována těm, které souvisely s volbami do Poslanecké sněmovny 

parlamentu České republiky. Zvláštní skupinu pak představovaly akce a opatření zaměřené na 

problematiku migrace a realizované v souvislosti s hrozbou teroristických útoků na tzv. měkké cíle. 
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Jmenovat lze zejména celoroční bezpečnostní opatření „HROZBA“. Pro ilustraci lze uvést zejména 

tyto: 

 
Sportovní akce 

 30 hokejových zápasů HC Verva Litvínov  

 4 další sportovní utkání či závody 

 6. 8. - 8. 8. MS Superbiků - Autodrom Most 

 13. 8. - 15. 8. Mezinárodní závody historických motocyklů - Autodrom Most 

 27. 8. - 29. 8. Czech Truck Prix - Evropský pohár tahačů - Autodrom Most 

 

Kulturní, společenské a politické akce  

 8 x koncerty či hudební festivaly 

 22 x oslavy, happeningy a veřejná shromáždění 

 11 x veřejná protestní shromáždění a akce včetně tzv. „Jízd za svobodou“ 

 8 x předvolební politická shromáždění 

 

Další akce a opatření 

 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 „STOVKY“ posílení výkonu služby ve vyloučené lokalitě Most - 

okolí bloku 100 - OOP Most, OHS, DI 

 26. 10. - celorepublikové bezpečnostní opatření ALKOHOL, DROGY A MLÁDEŽ 2021 - 

všechna OOP a OHS  

 29. 10. - 7. 11. - zvýšený výkon služby v okolí hřbitovů v souvislosti s  obdobím Dušiček - celý 

ÚO 

 26. 10. - celorepublikové bezpečnostní opatření 24-BLUE RAD zaměřené na problematiku 

železniční přepravy a ochranu majetku drah - OOP Most, Litvínov, Obrnice, OHS a DI 

 

 

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 
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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 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 byly realizovány pouze některé akce 

zaměřené převážně na prevenci v dopravě a na předcházení majetkové trestné činnosti, např.: 

 
Prevence majetkové kriminality 

Preventivní kontroly nemovitostí (chat a chalup) v horských obcích na Litvínovsku - červen (OTP          

+ OOP Litvínov Hamr); listopad - prosinec (OTP + SSK).  

 

Prevence v dopravě 

 
Zebra se za tebe nerozhlédne - 1. až 3. září 2021 - preventivní akce zaměřená na bezpečné 

přecházení u základních škol v okrese Most - účast DI, OTP a OOP; distribuce preventivního 

sešitu Zebra se za Tebe nerozhlédne + 6 preventivních besed na toto téma na 18. ZŠ Most (OTP). 

 

Dopravní semináře na základních školách (DI Most) 

 

 

 

20. Spolupráce 

 

 
V rámci plnění svých úkolů v roce 2021 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 a 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 mediační 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 2021 zapojovali do činnosti při kontrole dodržování uložených trestů domácího vězení, 

zákazů vstupů na sportovní akce apod. 

 

Samospráva a přenesená 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. 

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 jednotlivé konkrétní 

případy. 

 

Dále je třeba zmínit realizaci projektu Budoucí policista Ústeckého kraje na SŠT Velebudice                     

a SŠDVS Most, kdy byly i v roce 2021, přes omezení způsobená pandemií, uskutečněny některé 

akce jako např.: 

 

 září 2021 - plnění zadání případu studentům - ohledání místa násilného trestného činu 

výjezdovou skupinou - účast celkem 67 studentů III. ročníku rozdělených ve skupinách po 

cca 10 studentech 

 říjen 2021 - cvičné fyzické testy studentů v areálu SŠT Most, účast 54 studentů III. ročníku, 

 listopad 2021 - cvičné fyzické testy studentů v areálu SŠT Most, účast 10 studentů 

 

Mimo výše uvedené byla v září 2021 poskytnuta výpomoc při plnění zadání případu studentům - 

ohledání místa násilného trestného činu výjezdovou skupinou - účast celkem 75 studentů III. 
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ročníku rozdělených ve skupinách po cca 10 studentech, konáno v Kryštofových Hamrech, 

organizováno ÚO Ústí n. L. a NŘ SKPV KŘP ÚK ve spolupráci s ÚO Most a SŠT Most. 

 

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. 

 

Opomenout nelze ani činnost, kterou policie vykonávala v rámci spolupůsobení při zabezpečování 

majetku Českých drah a bezpečnosti železničního provozu ať už při realizaci již zmíněného 

policejního opatření 24-BLUE RAD či v rámci běžného výkonu služby směrovaného do prostor 

jednotlivých nádraží apod. či. 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. 

 

Hospodářská 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 stejně jako v roce 2020 omezena na vzájemné předávání informací 

bez přímého osobního kontaktu. 

 

Spolupráce s policejními orgány SRN 

V této oblasti došlo v důsledku pandemie k  omezení zahraničních cest i výkonu služby formou 

společných hlídek. Vyzdvihnout lze zejména zapojení německých kolegů do zajištění bezpečnosti 

a plynulosti silniční dopravy a dohledu nad veřejným pořádkem při větších akcích konaných na 
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autodromu Most (MS a Czech Truck). Nadále také pokračovala spolupráce formou průběžného 

předávání poznatků k páchání trestné činnosti v příhraničních oblastech.   

 

 

21. Organizační záležitosti 

 
V průběhu roku 2021 se deficit početních stavů policistů prohloubil. K 1. 1. 2022 se tabulkový 

podstav prohloubil z -40 (k 1. 1. 2021) na -46 policistů. Někteří policisté v průběhu roku odcházeli 

na jiná služební působiště v rámci PČR, ale většina dokonce odešla ze služebního poměru vůbec. 

Opatření cílená na nábor nových policistů se proto v opětovném naplňování stavů nijak 

neprojevila. Zájemců o službu bylo sice relativně dost, ale řada bohužel neprošla sítem přijímacího 

řízení. V závěru roku 2021 proto byl spuštěna masivní náborová akce s cílem oslovit co nejširší 

okruh potencionálních kandidátů na policejní práci. Byly použity aktualizované náborové letáky, 

které byly vyvěšeny na všech policejních služebnách v místech, kam má přístup veřejnost, dále 

v celkem 15 vytypovaných školách, na úřadech práce a v dalších objektech se zvýšenou frekvencí 

osob jako jsou např. Aquadrom Most či žst. Most. Dále byli osloveni představitelé města a obcí, 

kteří zajistili vyvěšení těchto letáků na městských a obecních webových stránkách. Byl osloven 

ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, který zajistil vyvěšení letáků v jednotlivých 

tramvajích a autobusech. Cestou vedení SBD Krušnohor bylo zajištěno otištění náborového letáku 

v družstevním periodiku, distribuovanému širokému okruhu čtenářů. Dále bylo realizováno 

zveřejnění náborového klipu na mediálních zařízeních v objektu Aquadromu Most a Zimního 

stadionu Ivana Hlinky Litvínov. Mimo uvedené byly také vytypovány vhodné sportovní a kulturní 

akce na rok 2022, v rámci jejichž konání by se policejní náborové aktivity mohly případně 

realizovat.  

 

Přes skutečnost, že byly nadále hledány další cesty zefektivnění výkonu služby, bylo stejně jako 

v roce 2021 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 2021 byl stejně jako v roce předchozím výrazně komplikován 

nutností přijmout řadu vnitřních organizačních a technických opatření k zamezení šíření nemoci 

COVID 19 uvnitř organizace jako změnu obvyklého rozložení doby služby a práce a s tím spojené 

rozdělení technického zázemí, průběžné sledování šíření nemoci mezi policisty a zaměstnanci 

včetně okamžité reakce na zjištěnou pozitivitu či rizikové kontakty, vedení přehledů o využitelných 

početních stavech, zajišťování a distribuci ochranných prostředků a pomůcek, ale také zajištění 

likvidace použitého a kontaminovaného materiálu, zintenzivnění úklidových a dezinfekčních prací 
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apod. Samostatnou kapitolu pak představovalo logistické zabezpečení při zajišťování včasného 

očkování proti nemoci COVID 19 pro policisty a zaměstnance na počátku roku, kdy síť očkovacích 

center ještě nebyla dostatečně rozvinutá a očkování bez předchozí registrace nebylo možné 

vůbec. Ve druhé polovině roku bylo naopak úsilí upíráno spíše k motivování dosud neočkovaný 

pracovníků k podstoupení vakcinace. 

 

Změny se také výrazně projevily ve způsobu vnitřní komunikace v rámci organizace, kdy zejména 

v první polovině roku a poté opětovně na podzim přetrvávalo maximální možné omezení osobních 

kontaktů a přesun většiny informačních kanálů do elektronických forem komunikace zejména 

telefonních hovorů, e-mailů a videokonferencí, či dálkový přístup do sítě intranet pro vybrané 

funkcionáře. Problémy pak přinášela realizace výcviku a vzdělávání policistů včetně periodických 

přezkoušení, školení a porad.  

 

Policisté ÚO Most se také během roku 2021 v menší míře účastnili zahraničních misí v souvislosti 

s výpomocí některým státům při zvládání migrační vlny.  

 

V souvislosti s odchody řady policistů se opakovala situace z roku 2020, kdy Ústecký kraj byl 

posilován policisty z krajů jiných. Konkrétně ÚO Most byl posílen o 4 policisty z Pardubického 

kraje, kteří byli na počátku listopadu zařazeni do přímého výkonu služby na OHS Most.  

 

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. Nebyly ale 

výjimkou ani případy, kdy někteří řadoví policisté splňující příslušné předpoklady byli v rámci 

výběrových řízení ustanoveni na uvolněná místa vedoucích oddělení či jejich zástupců                             

a docházelo také k přesunům dosavadních zástupců do pozic vedoucích oddělení. 

 

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 

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 
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dosahových důstojníků za územní odbor. Kontrolami nebyly zjištěny závady, které by vyžadovaly 

systémové či personální opatření. 

 

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 2021 sice bylo 

zjištěno větší množství závad, ale většinou se jednalo o závady méně závažné, bezprostředně 

neohrožující život či zdraví pracovníků. 

 

Ve sledovaném období bylo v rámci ÚO Most evidováno celkem 20 služebních a pracovních 

úrazů, o 1 více než v roce 2020. Úrazovost nepřesáhla únosnou mez zejména 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.  

 

Samostatnou kapitolu pak tvoří oblast materiálně technického zabezpečení. V roce 2021 byla 

v rámci projektu OPŽP plánována realizace rekonstrukce OOP Obrnice, kdy se čeká na přidělení 

finančních prostředků pro vyhlášení výběrového řízení. 

 

Dále byly v rámci ÚO Most realizovány většinou potřebné či havarijní opravy, které by řešeny 

dodavatelsky odbornou firmou: 

 

Areál SZKČ Braňany - Kaňkov   

 oprava úniku plynu na potrubí 

 

Areál ÚO Most  

 dodávka a montáž 2ks deskových výměníků Alfa Laval ve výměníkové stanici 

 oprava zatékající střechy na čerpací stanici PHM 

 oprava nefunkčního systému Variomat ve výměníkové stanici 

 výměna  ovládacího panelu a procesorové jednotky na řídícím systému ve výměníkové 

stanici 

 vybudování skladu zbraní na OHS Most 

 

Areál OOP Most Zahradní 

 oprava atiky střechy a vyčištění ucpané kanalizace 

 

Areál OOP Litvínov  
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  malování oddělení a položení lina (odstraňování závad zjištěných v rámci prověrek BOZP) 

 oprava sprchového koutu a odpadlé venkovní omítky na budově 

 

Areál PS Lom  

 opakovaná deratizace stanice 

 

Dále byly ve spolupráci s Odborem provozu a údržby materiálu realizovány dílčí opravy jako 

opadávající omítka v průjezdu do areálu ÚO Most, výměny osvětlení pomocí plošiny na PS Nová 

Ves v Horách a v areálu Braňany Kaňkov, společná oprava sprchového koutu na DI Most apod. 

 

V oblasti služebních dopravních prostředků v roce 2021 byla na ÚO Most přidělena nová vozidla 

7x Škoda Kodiaq a 5x Škoda Scala (obojí v barevném provedení Policie). V roce 2021 bylo řešeno 

22 dopravních nehod služebních vozidel přidělených ÚO Most, z toho 10 zaviněných a 12 

nezaviněných. 

 

V oblasti informačních a komunikačních technologií byly v roce 2021 realizovány zejména 

následující akce: 

 upgrade PC Lenovo, výměna pevných disků za SSD a navýšení operační paměti na 8GB 

(cca 250 ks) 

 výměna barevné tiskárny OOK 1 

 pořízení barevné tiskárny OKT 

 obměna MT vedení SKPV a OOP (15 ks) 

 výměna lustračních MT MBP (22 ks) 

 výměna projektoru a zobrazovacího plátna na kinosále ÚO 

 výměna zastaralých PC (42 ks) 

 vybavení vozidel prvosledových hlídek kamerovým systémem (4 ks) 

 výměna záznamových zařízení a kamer na ÚO 

 obměna multifunkčních zařízení PS Lom, Meziboří, podatelna ÚO, nábor 

 

 

22. Závěr 

 

Zpráva zahrnuje poznatky z teritoria ÚO Most a jeho organizačních článků v oblasti vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku za sledované období roku 2021. Bezpečnostní situaci na teritoriu 

ÚO Most v oblasti veřejného pořádku lze označit za stabilizovanou.  
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Oproti shodnému období roku 2020 došlo v roce 2021 k poklesu nápadu kriminality o 161 skutků  

(-6,5 %) na celkových 2 299 tr. činů. Jak již bylo blíže popsáno v úvodním přehledu, příčin tohoto 

jevu může být hned několik od změny legislativy, utlumujícího účinku 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 pak byl doprovázen mírným 

poklesem objasněnosti o cca 0,8 %. Míra kriminality, ať už uvedená v absolutních číslech či 

vyjádřená její intenzitou, však zůstává na Mostecku dlouhodobě vysoká.  

 

Policie se však v roce 2021 rozhodně nesoustředila jen na boj s kriminalitou, ale řešila i své 

obvyklé úkoly, k nimž navíc nově přibyla celá i řada dalších, souvisejících se zvládáním pandemie. 

Z nich lze uvést zejména průběžnou kontrolu dodržování nařízených vládních opatření, zajištění 

uzavírky okresů, dohled nad dodržováním klidu a veřejného pořádku u prodejních center, úřadů, 

odběrových míst ale i u tzv. „drive-in“ volebního stanoviště apod., ale nelze ani opomenout účast 

občanských zaměstnanců na tzv. „trasování“ v rámci výpomoci krajským hygienickým stanicím na 

počátku roku 2021 či fyzickou asistenci pracovníkům hygienických stanic při kontrolách 

prováděných v terénu. 

 

Výkon služby byl značně komplikován nutností přijmout řadu vnitřních organizačních a technických 

opatření k zamezení šíření nemoci uvnitř organizace jako změnu obvyklého rozložení doby služby 

a práce 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, vedení přehledů o využitelných početních stavech, zajišťování a distribuci 

ochranných prostředků a pomůcek, ale také zajištění ukládání a likvidace použitého či 

kontaminovaného materiálu, zintenzivnění úklidových a dezinfekčních prací apod. Změny se také 

výrazně projevily ve způsobu vnitřní komunikace v rámci organizace, kdy zejména v první polovině 

roku a poté opětovně na podzim docházelo k maximálnímu možnému omezení osobních kontaktů 

cestou 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, kdy bylo nutno hledat alternativní cesty zajištění 

těchto úkolů.  

 

I v roce 2021 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 2022 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 2021 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. Stejně tak musí být nadále připravena i na 

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

a režimových opatření. 

 

 

                    plk. Mgr. Jiří Volprecht, v. r. 

        ředitel Územního odboru Most 


