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I. Trestná činnost  

 
Tabulka č. 1: Vývoj kriminality v krajích ČR za leta 2017-2019 (stav k 30. 9.) 

 
 

V rámci České republiky byl rok 2019 prvním rokem od roku 2013, kdy nedošlo k meziročnímu 

poklesu kriminality, ale naopak došlo k drobnému nárůstu. 

 

 

 

 

 



2 

 

Vývojové trendy v oblasti kriminality na území Karlovarského kraje za rok 2019  

(stav k 30. 9.) 
 

V Karlovarském kraji byl v oblasti kriminality zaznamenán v období 1. 1. 2019 - 30. 9. 2019 

nárůst celkové kriminality o 625 případů vzhledem ke stejnému časovému období v roce 2018. 

Ve sledovaném období roku 2019 bylo řešeno celkem 4 445 případů. Největší podíl v tomto 

směru byl evidován v oblasti kriminality obecné. Nárůst byl zaznamenán rovněž u hospodářské 

kriminality, konkrétně o 28 případů.  

 

Ve sledovaném období roku 2019 bylo objasněno o 45 případů více než v předešlém roce.  

Celková objasněnost případů klesla z 67,7 % na 59,19 %, což je způsobeno změnou metodiky 

v oblasti vykazování.  

 

Obecně lze konstatovat, že průběžně dochází k mírnému nárůstu nápadu trestných činů (dále 

jen „TČ“) a to v celém spektru kriminality (viz Tabulka č. 2). Množství trestných činů 

spáchaných v souvislosti s dopravní nehodou stouplo o celých 111,84 %. Při porovnání 

jednotlivých trestných činů jsou ovšem zaznamenány i poklesy a to například u loupeží 

a úmyslného ublížení na zdraví.  

 

 

Tabulka č. 2: Kriminalita v Karlovarském kraji za leta 2018-2019 (stav k 30. 9.) 

 

V rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje činila objasněnost trestných činů 

k datu 30. 9. 2019 celkem 59,19 %.  

 

Na jednotlivých územních odborech (dále jen „ÚO“) v rámci Krajského ředitelství policie 

Karlovarského kraje jsou v oblasti objasněnosti trestných činů dosahovány rozdílné výsledky, 

které jsou dány specifiky jednotlivých území. Objasněnost ÚO Cheb činila 61,38 %, ÚO 

Sokolov 63,81 % a ÚO Karlovy Vary 54,5 %. 

Oproti celorepublikové objasněnosti, která ve sledovaném období dosáhla hodnoty 44,25 %, 

patří v tomto směru Karlovarský kraj mezi nejlepší kraje. 

 

Tabulka č. 3: Druhy kriminality v Karlovarském kraji za leta 2018-2019 (stav k 30. 9.) 

 

V rámci majetkové kriminality jsou v Karlových Varech kapesní krádeže cíleně organizovány 

a to na zahraniční návštěvníky.  

U krádeží věcí z motorových vozidel stoupá podíl pachatelů krádeží z řad uživatelů OPL. 

Rok Celkem  Změna proti 

roku 2018 

(k 30. 9.) 

Index na 10 tis. 

obyv.   

Změna proti 

roku 2018  

(k 30. 9.) 

2018 (k 30. 9.) 3 820  

+ 625 

129,19  

+21,54 2019 (k 30. 9.) 4 445 150,73 

Rok Celkem  Násilná  Mravnostní  Majetková 

2018 (k 30. 9.) 3 820 391 42 1 700 

2019 (k 30. 9.) 4 445 339 70 1 959 
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V případech mravnostní kriminality se jedná zejména o pachatele, kteří své oběti osobně znají 

a patří do okruhu osob rodině blízkých. Výjimkou jsou trestné činy páchané v prostředí 

internetu, kdy pachatel využije rozumových schopností své oběti (především dítěte) a vyláká 

od ní fotografie nebo videosoubory se sexuální tématikou.  

 

 

Drogová kriminalita v Karlovarském kraji (stav k 30. 9.) 
 

V oblasti drogové trestné činnosti bylo za období leden až září roku 2019 zjištěno celkem 589 

skutků. Oproti stejnému období předešlého roku 2018 došlo k nárůstu o 138 TČ. Objasněnost 

v roce 2019 činila 504 TČ. Největší podíl v rámci kriminality drogového charakteru je 

distribuce a užívání OPL (marihuana a pervitin). V Karlovarském kraji se ale vyskytují i další 

druhy OPL jako např. kokain a extáze. 

 

 

Deset nejčastějších TČ v Karlovarském kraji za rok 2019 (stav k 30. 9.) 
 

Nejčastějším případem kriminality v Karlovarském kraji je kriminalita majetkového 

charakteru, které bylo ve sledovaném období spácháno celkem 1 959 skutků. Z tohoto množství 

je evidováno 1 100 krádeží prostých a 276 krádeží vloupáním.  

 

Tabulka č. 4: Deset nejčastějších TČ v Karlovarském kraji za rok 2019 (stav k 30. 9.) 

Pořadí Název skutku Počet skutků 

1. krádeže v jiných objektech (§ 205) 406 

2. maření výkonu úředního rozhodnutí 

(§ 337) 

400 

3. zanedbání povinné výživy (§ 196) 285 

4. krádeže vloupáním do ostatních objektů 

(§ 178, 205) 

276 

5. ohrožení pod vlivem návykové látky, 

opilství (§ 274, 360) 

253 

6. krádeže věcí z aut 

(§ 205) 

194 

7. poškozování cizí věci (§ 337) 170 

8. dopravní nehody silniční nedbalostní 

(§ 143, 147, 148, 273, 274, 277, 360) 

161 

9. nedovolená výroba a držení psychotropních 

látek a jedů pro jiného (§ 283) 

145 

10. úvěrový podvod 

(§ 211) 

124 
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Tabulka č. 5: Pachatelé v Karlovarském kraji v letech 2018-2019 (stav k 30. 9.) 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2018 (k 30. 9.) 32 53 2 147 984 

2019 (k 30. 9.) 36 76 2 254 1 057 

 

Počet pachatelů trestných činů částečně koresponduje s nápadem trestných činů. Celkově byl 

v roce 2019 zaznamenán nárůst pachatelů trestné činnosti a to ve všech sledovaných věkových 

skupinách. Celkový nárůst činil 6 % oproti roku 2018.  

Počet recidivujících pachatelů se zvýšil o 7,41 %.  

Dlouhodobý trend poukazuje na pozvolný nárůst trestné činnosti u všech věkových kategorií 

a vzrůstající tendenci má i počet recidivujících pachatelů.  

 

Tabulka č. 6: Oběti TČ v Karlovarském kraji v roce 2019 (stav k 30. 9.) 

Kritéria Počet 

Nezletilí poškození (1-14 let) 106 

Mladiství poškození (15-17 let) 29 

Poškození 18 let a více 448 

Poškození 60 let a více 97 

Celkem obětí 583 

 

 

 

 

II. Přestupky 
 

Tabulka č. 7: Přestupky v Karlovarském kraji v letech 2018-2019 (stav k 30. 9.) 

 počet obyvatel přestupky – abs. počet index na 10 tis. obyv. 

Druh 

PŘESTUPKU 
2019  

změna 

proti roku 

2018 

rok 2018 rok 2019 
změna 

18-19 
rok 2018 rok 2019 

změna 

18-19 

(index) 

změna 

18-19 

(%) 

proti veřejnému 

pořádku a proti 

občanskému soužití 

 

 

 

 

 

 

294 896 

 

 

 

 

 

 

 

-790 

3 131 2 643 -488 105,89 89,62 -16,27 -15,4 

proti majetku 2 958 3 004 +46 100,04 101,87 +1,83 +1,8  

proti obecně 

závazným vyhláškám 

v oblasti bezpečnosti 

a veřejného pořádku 

1 143 1 295 +152 38,66 43,91 +5,25 +12 

BESIP 26 866 26 597 -269 908,60 901,91 -6,69 -0,7 

Alkoholismus, 

toxikomanie 

529 488 -41 17,89 16,55 -1,34 -7,5 

CELKEM 34 627 34 027 -600 1171,07 1153,86 -17,21 -1,5 
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III. Důležité informace 
 

Hlavní bezpečnostní problémy Karlovarského kraje 
 

Mezi bezpečnostní problémy v Karlovarském kraji lze zařadit prodej a užívání OPL (dále jen 

„OPL“), prodej nelegálního zboží na tržnicích, zvyšující se nehodovost, nárůst počtu řidičů 

přistižených při řízení pod vlivem alkoholu nebo OPL a nelegální zaměstnávání cizinců. 

 

 

Nejvíce problémové a rizikové lokality z hlediska kriminality v Karlovarském 

kraji  
 

Nejvíce problémovými a rizikovými lokalitami se jeví oblasti, kde jsou ubytovny nebo byty, 

ve kterých žijí sociálně slabší občané nebo cizinci. Takové lokality se nacházejí např. v Aši, 

Chebu, Sokolově, Chodově, Rotavě, Kraslicích, Horním Slavkově a Karlových Varech. 

Dále se z pohledu kriminality jeví jako problémové především tržnice. Důvodem je prodej 

nelegálního zboží a nabízení OPL. 

Značně rizikovými jsou i některé úseky silniční sítě v Karlovarském kraji. Jedná se např. 

o dálnici D6, komunikaci z Chebu na Mariánské Lázně a z Karlových Varů na Prahu. V silniční 

dopravě je zaznamenán nárůst trestných činů v souvislosti s požíváním alkoholu a OPL.    

 

 

 

 

Zpracovala: 

Ing. Tereza Pásková 

manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje 

oddělení bezpečnosti a prevence 

odbor bezpečnosti a krizového řízení 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

 

v Karlových Varech dne 28. 1. 2020 

 

na základě poskytnutých statistických dat a informací od Krajského ředitelství policie 

Karlovarského kraje 


