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Zpráva o situaci v oblasti vnit řní bezpe čnosti a ve řejného po řádku na teritoriu 
územního odboru M ělník v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 

 
 
1. Úvodní p řehled o zjišt ěné trestné činnosti za rok 2013 v porovnání s rokem 2012 
 

 rok 2013 rok  2012 rozdíl  
� kriminalita celkem 2777 2628 +149 
� kriminalita na 10000 obyvatel 275 250 +25 
� objasněno trestných činů 1275 1267 +8 
� objasněnost 45,9% 48,2% -2,3% 

 
 Z uvedených údajů je patrný meziroční mírný nárůst nápadu trestných činů (meziročně 
+5,66%), současně došlo i k nepatrnému nárůstu (+8) objasněných trestných činů. 
V souhrnu to však znamená mírný pokles (-2,3%) celkové objasněnosti. Trestné činy 
se stabilně již několik let daří objasňovat na velmi dobré úrovni. Tak jako v minulých 
letech nejvyšší podíl na nápadu trestné činnosti měla majetková kriminalita (55,7%). 
Největší pokles oproti roku 2012 byl zaznamenán u ostatních kriminálních činů (-50) a 
u trestných činů podílnictví (-68). Celková škoda spáchanými trestnými činy činila 186,2 
mil. Kč. 
 

2. Majetková kriminalita 
 

� počet zjištěných trestných činů 1548 
� z toho objasněno 294 
� objasněnost 18,9% (-0,5%) 
� podíl na celkové kriminalitě 55,7% 

 
Došlo ke zvýšení počtu krádeží vloupáním (+50), tak i ke zvýšení počtu  krádeží 
prostých (+168). Rovněž je vyšší počet krádeží motorových vozidel (+23) a vloupání do 
motorových vozidel (+56). 
 

3. Násilná kriminalita 
 

� počet zjištěných trestných činů 207 
� z toho objasněno 150 
� objasněnost 72,4% (+1,4%) 
� podíl na celkové kriminalitě 7,5% 
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Došlo k mírnému nárůstu zločinu loupeže (+4) a k mírnému zvýšení počtu trestného 
činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (+3), který v předchozích letech 
zaznamenal poměrně velký nárůst.  
 

4. Drogová kriminalita 
 

Celkem bylo zjištěno 42 trestných činů (tj. o 19 více než v roce 2012). Z nich bylo 
objasněno 34 trestných činů (tj. o 16 méně než v roce 2012). Stíháno za trestné činy 
spadající do drogové kriminality bylo 46 osob (tj. o 1 méně než v roce 2012). Nejčastěji 
byla z této kategorie prověřována nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek 
a jedů pro jiného. 

 
5. Mravnostní kriminalita 
 

Bylo zjištěno celkem 24 trestných činů (tj. o 4 více než v roce 2012). Z nich bylo 
objasněno celkem 14 případů (58,3%, tj. o 1 více než v roce 2012). Nejčastěji 
prověřovaným trestným činem z této kategorie byly zločiny znásilnění a pohlavní 
zneužívání. 
 

6. Problematika korupce 
 

V roce 2013 byl prověřován 1 případ podplácení (-1 proti roku 2012). Nebyl prověřován 
žádný případ přijetí úplatku nebo nepřímého úplatkářství stejně jako v roce 2012. 
Rovněž nebyl zaznamenán případ korupčního jednání ze strany policistů. 
 

7. Hospodá řská kriminalita (v četně informa ční kriminality) 
 

� počet zjištěných trestných činů 171 
� z toho objasněno 64 
� objasněnost 37,4% (-0,2%) 
� podíl na celkové kriminalitě 6,1% 
 

     Celková způsobená škoda touto trestnou činností činila 58,4 mil. Kč (-143,6 mil. Kč).   
     Stíháno bylo celkem 87 osob (+30), z toho 23 žen (+2). 
 
8. Pachatelé trestné činnosti (recidivisté, mládež – do a nad 15 let) 
 

Trestně stíháno bylo celkem 1275 osob (meziročně +42) z toho bylo 777 recidivistů 
(+93). Podíl recidivistů ze stíhaných nebo vyšetřovaných osob je 60.9% (+5,4%). 
Mládeží ve věku 15-17 let bylo spácháno 20 (-16) provinění, mládeží do 14 let bylo 
spácháno 15 (+5) činů jinak trestných.   
 

9. Oběti trestné činnosti 
 

Mezi osobami poškozenými trestným činem figurují osoby dospělé u 1885 (-168), 
mladiství u 52 (-14) a nezletilí u 86 (-4) případů. Obětí trestného činu ve věku 71-80 let 
bylo v roce 2013 celkem 87 a ve věku 81-99 let to bylo celkem 31 osob.  
 

10.  Kriminogenní faktory v rámci ÚO M ělník 
 

 Jako hlavní kriminogenní faktor dlouhodobě vidíme dobré komunikační propojení 
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okresu Mělník a to zejména na hlavní město Prahu a s tím související snadný pohyb 
osob a poměrně snadná možnost prodeje odcizených věcí v zastavárnách, bazarech, 
sběrnách apod. Na nárůstu kriminality a zvýšeném počtu spáchaných trestných činů se 
do jisté míry podílela i amnestie udělená prezidentem republiky (meziročně +93 
pachatelů z řad recidivistů). 
 

11.  Přestupky 
 

 rok 2013  rok 2012  rozdíl  
� počet evidovaných přestupků 16179 18174 -1995 
� z toho přestupky řešené  blokově 13485 12934 +551 
� celková částka za blokové pokuty 4252700 4867500 -614800 
 

 
12.  Bezpečnost silni čního provozu 
 

 rok 2013  rok 2012  rozdíl  
� celkem dopravních nehod (DN) 699 758 -59 
� usmrceno osob při DN 3 9 -6 
� podíl alkoholu na DN 39 42 -3 
� celková škoda 56,4 mil. 45,9 mil. +10,5 mil. 
 
 
Z uvedeného přehledu je patrné, že došlo k výraznému snížení počtu usmrcených 
osob při dopravních nehodách oproti roku 2012 a proti stejnému roku došlo i ke snížení 
počtu dopravních nehod. V celkovém počtu dopravních nehod však nejsou započteny 
dopravní nehody, které mezi sebou řeší sami řidiči, a tyto nejsou statisticky vykazovány 
v celkovém počtu dopravních nehod. 
 
V rámci dohledu nad silničním provozem bylo policisty územního odboru Mělník v roce 
2013 provedeno celkem 29307 dechových zkoušek, což je o 2916 dechových zkoušek 
více než v roce 2012. Dechových zkoušek však bylo provedeno daleko více, protože 
nové dechové analyzátory Dräger umožňují provést orientační zjištění alkoholu 
v dechu bez použití náustku a teprve v kladném případě se přistupuje k provedení 
dechové zkoušky, kterou již přístroj zaznamená. Na zjištění jednoho alkoholu muselo 
být v průměru zkontrolováno 78 řidičů motorových vozidel. Počet zjištění alkoholu 
v roce 2013 byl 378 (-76 oproti roku 2012). Z toho bylo 124 (-9) kvalifikováno jako 
přečin a jako přestupek 254 (-65). Jízda pod vlivem jiných návykových látek byla 
zjištěna u 189 (+36) řidičů.  Pozitivní je, že i když bylo provedeno o téměř tři tisíce 
dechových zkoušek více, bylo zjištěno méně řidičů, kteří požili před jízdou motorovým 
vozidlem alkohol. 
 

13.  Pátrání po osobách a v ěcech 
 
 
Pátrání po osobách  2013 2012 rozdíl  
� celkem vyhlášeno 273 339 -66 
� z toho aktivní 40 52 -12 
� celkem odvoláno 233 338 -105 
 
 
Pátrání po vozidlech  2013 2012 rozdíl  
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� celkem vyhlášeno 256 269 -13 
� z toho aktivní 186 209 -23 
� celkem odvoláno 618 82 +536 
 
Dlouhodobě se osvědčuje aktivní pátrání, a proto je v tomto pokračováno i nadále. Po 
osobách a vozidlech je pátráno ihned po oznámení a ještě v době, než je toto 
vyhlášeno v pátracím systému PATROS. To má kromě snižování počtu hledaných 
osob a vyšší úspěšnosti jejich nalezení za následek i výrazné snížení administrativních 
úkonů spojených s pátráním.  
 

14.  Oblast ve řejného po řádku  
 

K použití služební zbraně policistou v roce 2013 nedošlo (meziročně 0). Donucovací 
prostředky (mimo varovný výstřel) byly použity ve 49 případech (+21), všechna použití 
byla oprávněná. Varovný výstřel byl použit ve dvou případech (+2). Z nárůstu použití 
donucovacích prostředků je patrné, že se zvyšuje počet agresivních osob při 
prováděných zákrocích. 
 
Za rok 2013 nedošlo v teritoriu ÚO Mělník k žádnému závažnému narušení veřejného 
pořádku a bezpečnosti. Místní shromáždění pořádaná samosprávou nebo soukromými 
subjekty byla zajištěna převážně policisty ÚO Mělník bez nutnosti vyžadování posil 
z jiných územních odborů. Žádné stížnosti na nedostatečné zajištění kulturních nebo 
společenských akcí nebyly zaznamenány. 
 
V loňském roce zasáhly velkou část území okresu záplavy, na jejichž zajištění se 
kromě policistů územního odboru Mělník podíleli i policisté z jiných územních odborů 
v kraji, profesionální i dobrovolní hasiči nejen z okresu Mělník, ale na pomoc přijeli i 
profesionální hasiči z Brna, vojáci Hradní stráže z Prahy, zdravotníci a mnozí další. 
Někteří z těch, kteří se na zajištění povodní podíleli, byli oceněni hejtmanem 
Středočeského krajského úřadu, Policejním prezidentem, ředitelem Krajského 
ředitelství policie Praha a starosty měst Mělníka a Kralup nad Vltavou.  V průběhu 
povodní byl šetřen trestný čin v souvislosti s povodněmi, kdy byl zadržen pachatel při 
pokusu o vloupání do objektu v evakuované oblasti v Kralupech nad Vltavou. Do 
skončení povodňových opatření již k žádnému trestnému činu v souvislosti 
s povodněmi nedošlo. 
 
V závěru měsíce září se konalo každoroční Mělnické vinobraní, na jehož 
bezpečnostním zajištění se podíleli policisté územního odboru Mělník, strážníci 
městské policie Mělník a policisté služební hipologie z Brna. V průběhu vinobraní byly 
řešeny 4 trestné činy související s vinobraním.    
 
V hodnoceném období proběhlo několik bezpečnostních akcí zaměřených na kontrolu 
provozoven vykupujících věci, které by mohly pocházet z trestné činnosti, zejména 
bazarů, zastaváren a výkupen druhotných surovin. Dále proběhlo několik akcí 
zaměřených na zájmové osoby (kontroly ubytoven). Do těchto akcí jsou zapojováni 
policisté cizinecké policie, pracovníci celní správy, živnostenských úřadů, oborů 
životního prostředí a další. 
 

15.  Oblast organiza ční, personální práce a vzd ělávání a ostatní činnosti policie 
 

 Personální podstav podle tabulkových stavů byl ke konci roku 2013 celkem 9 policistů. 
Od 1. 2. 2014 nastoupilo na územní odbor několik policistů, takže tabulkové stavy jsou 
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téměř naplněny. 
 

16.  Prevence  
 

Na úseku veřejného pořádku a dopravy jsou v rámci územního odboru Mělník 
prováděna bezpečnostní opatření za využití a spolupráce s dalšími subjekty státní 
správy či samosprávy (městská a obecní policie, HZS, celní správa, OSPOD atd.) Ve 
spolupráci s policistou preventivně informační skupiny Krajského ředitelství probíhají 
pravidelné preventivní akce na školách různého stupně, domech seniorů apod. 
 

17.  Ostatní 
 

Dlouhodobě je na velmi dobré úrovni spolupráce s městskými a obecní policií sídlícími 
na teritoriu ÚO Mělník (Mělník, Kralupy nad Vltavou, Neratovice a Horní Počaply). 
V městech Mělník a Kralupy nad Vltavou došlo k rozšíření kamerových systémů 
provozovaných městskými policiemi a v rámci spolupráce byly výstupy těchto 
kamerových systémů instalovány i u stálých služeb na obvodních odděleních Mělník a 
Kralupy nad Vltavou. 
 

18.  Závěr 
 

Na základě výše uvedených údajů je patrné mírné zvýšení nápadu trestné činnosti a 
nepatrné snížení objasněnosti trestných činů za rok 2013 proti roku 2012. Pozitivní je, 
že se dlouhodobě daří v porovnání s ostatními územními odbory v kraji držet 
objasněnost trestné činnosti na relativně vysoké úrovni a již několik let po sobě se ÚO 
Mělník umisťuje v celkovém hodnocení objasněnosti v kraji na předních místech.  
 
V rámci územního odboru Mělník jsou kriminalitou nejvíce zatížena teritoria tří 
největších měst v okrese a to Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice. 
Nejproblematičtější částí okresu se i přes nesporné úspěchy v boji s kriminalitou stále 
jeví teritorium obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou, jehož poloha přímo souvisí 
s výše uvedenými kriminogenními faktory. Na tomto obvodním oddělení se podařil 
vyřešit problém s personálním obsazením, což se začíná projevovat v celkové 
objasněnosti na tomto obvodním oddělení (rok 2011-31,3%, 2012-44%, 2013-43,4%).   

 
 

 
Zpracoval: Josef Houžvic 

 
 

 
                                                                  plk. Ivan Žučenko   
 
                                                      vedoucí územního odboru Mělník 
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