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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá tématem „Stav a specifika kriminality 

cizinců na území města Mladá Boleslav“. V  práci jsou popsány a  prezentovány 

stav, dynamika a vývojové trendy kriminality cizinců na území města Mladá 

Boleslav na základě statistik a map kriminality. Problematika zohledňuje danou 

situaci v souvislosti se Středočeským krajem. V práci jsou zdůrazněny 

jednotlivé formy kriminality a analyzovány pomocí multikriteriální analýzy. 

Dále jsou v praktické části vyhodnocena data získaná od osob reprezentujících 

bezpečnostní složky, místní samosprávu, preventivní instituce a nevládní 

organizace za pomoci dotazníkového šetření. Cílem a hlavním výstupem práce 

je navržení a formulace doporučení k prevenci trestné činnosti cizinců 

a souvisejících sociálně patologických jevů. Výsledek práce ukázal, že 

kriminalita cizinců je vážná problematika, pro kterou existuje řada 

preventivních opatření jako třeba větší míra komunikace s cizinci, jejich 

monitorování a kontrola ve městě a vyšší tresty za úmyslně spáchaný trestný 

čin. Práce může sloužit jako podklad při sestavování preventivních programů 

kriminality v  Mladé Boleslavi. 

Klíčová slova 

Kriminologie, kriminalistika, kriminalita, trestný čin, cizinec, pachatel, Mladá 

Boleslav  



 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the theme "State and Specifics of Crime of 

Foreigners in Mladá Boleslav". The thesis describes and presents the state, 

dynamics and developmental trends of criminality of foreigners in the city of 

Mladá Boleslav on the basis of the statistics and the crime maps. The issue takes 

into account the situation in connection with the Central Bohemian Region. The 

matters of the current situation in the Central Bohemian region are also 

considered. The thesis emphasizes on individual forms of crime and analyzes 

them using multicriteria analysis. Furthermore, the practical part was using 

questionnaire survey and evaluates data obtained from persons representing 

security forces, local government, preventive institutions and a non-

governmental organization using questionnaire survey. The aim and main 

output outcome of the diploma thesis is to design and formulate 

recommendations for the prevention of criminal activity of foreigners and also 

recommend prevention to related social pathological phenomena. The results of 

the diploma thesis showed that the criminality of foreigners is a  serious issue. 

There is a  number of preventive measures such as greater communication with 

foreigners, their monitoring and control in the city and higher penalties for 

intentionally committed crime. The thesis can serve as a basis for crime 

prevention programs in Mladá Boleslav. 

Keywords 

 Criminology, criminality, crime, foreigner, offender, Mladá Boleslav 

  



 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................... 10 

2 Cíle práce a hypotézy ....................................................................................... 13 

3 Přehled současného stavu ................................................................................ 14 

3.1 Vymezení předmětu kriminologie ........................................................... 14 

3.2 Ostatní kriminální vědy ............................................................................. 17 

3.2.1 Kriminální politika .............................................................................. 17 

3.2.2 Trestněprávní věda ............................................................................. 17 

3.2.3 Kriminalistika ...................................................................................... 18 

3.3 Kriminalita .................................................................................................. 20 

3.4 Stav, Struktura a  vývoj kriminality ........................................................ 20 

3.4.1 Základní pojmy týkající se kriminality ........................................... 20 

3.4.2 Kriminalita skutečná .......................................................................... 23 

3.4.3 Zdroje informací o  kriminalitě ........................................................ 27 

3.5 Stav, struktura a  dynamika kriminality v  mezinárodním srovnání 37 

3.6 Charakteristika, rozloha a  demografická struktura Mladé Boleslavi 43 

4 Použitá metodika ............................................................................................. 46 

4.1 Multikriteriální analýza ............................................................................ 46 

4.2 Dotazníkové šetření ................................................................................... 48 

5 Kriminalita cizinců ........................................................................................... 50 

6 Vývoj kriminality cizinců ................................................................................ 54 

6.1 Statistické přehledy ................................................................................... 54 

6.1.1 Počty obyvatel a  cizinců s  povoleným pobytem ......................... 54 



 

6.1.2 Kriminalita .......................................................................................... 59 

6.1.3 Kriminalita spáchaná cizinci ............................................................. 65 

6.2 Statistická komparace ............................................................................... 73 

6.3 Statistická analýza kriminality cizinců ................................................... 78 

6.4 Takticko-statistická klasifikace trestných činů spáchaných cizinci ..... 81 

6.4.1 Hodnocení rizika ................................................................................ 88 

7 Dotazníkové šetření ......................................................................................... 96 

7.1 Stanovené otázky ....................................................................................... 96 

7.2 Výsledky dotazníkového šetření ............................................................. 98 

7.2.1 Respondent 1 ..................................................................................... 98 

7.2.2 Respondent 2 .................................................................................... 100 

7.2.3 Respondent 3 .................................................................................... 101 

7.2.4 Respondent 4 .................................................................................... 102 

7.2.5 Respondent 5 .................................................................................... 104 

7.2.6 Respondent 6 .................................................................................... 105 

7.2.7 Respondent 7 .................................................................................... 106 

7.2.8 Respondent 8 .................................................................................... 107 

7.2.9 Respondent 9 .................................................................................... 109 

8 Vyhodnocení praktické části .......................................................................... 111 

8.1 Vyhodnocení statistické analýzy kriminality ........................................ 111 

8.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření ..................................................... 112 

9 Diskuze ............................................................................................................. 118 

10 Závěr ................................................................................................................. 127 

11 Seznam použitých zkratek ............................................................................. 129 



 

12 Seznam použité literatury .............................................................................. 130 

13 Seznam použitých schémat ........................................................................... 139 

14 Seznam použitých grafů ................................................................................ 140 

15 Seznam použitých tabulek ............................................................................. 142 

 



10 

 

1 ÚVOD 

Kriminalita je na světě stejně tak dlouho, jako jsou lidé. A  proto je jedním 

z  nejdůležitějších úkolů společnosti boj s  kriminalitou. Kriminalita je 

sociálně-patologický jev, který je definován především porušování právních 

norem a  veřejného pořádku. Kriminologická analýza kriminality je významnou 

součástí poznání kriminality, protože formy kriminality jsou dynamické 

a  neustále se vyvíjejí stejně jako společnost sama. 

Téma této diplomové práce zní „Stav a  specifika kriminality cizinců na 

území města Mladá Boleslav“. Kriminalita je téma, kterému každý v  nějaké 

míře rozumí a  chápe tuto problematiku. Příčinou zkoumání tohoto  

sociálně-patologického jevu spočívá ve snaze poznání, jaká je kriminalita na 

určitém území, jak se vyvíjí během určitého časového období a  jaká je její 

struktura.  

V  současné době se potýkáme s  různými trendy kriminality a  jedním 

z  nich je páchání trestné činnosti zločinci, kteří nejsou občany České republiky. 

I  když má kriminalita v  České republice dlouhodobě klesající tendenci, v  roce 

2019 opět vzrostla. Stejně tak kriminalita spáchaná cizinci. Zkoumání 

kriminality cizinců je zaměřeno na území města Mladá Boleslav, jednak proto, 

že v  tomto městě autorka práce žije, a  také proto, že tuto problematiku vnímá 

jako aktuální a  důležité téma, které se dá v  určitém rozsahu ovlivnit. 

Diplomová práce bude rozdělena na teoretickou a  empirickou část. 

V  teoretické části budou obsaženy celkem čtyři kapitoly. V  úvodní části bude 

zobrazen cíl práce a  stanoveny hypotézy. 

Teoretická část práce bude obsažena v kapitole Přehled současného stavu. 

První část kapitoly bude vymezovat předmět kriminologie a  definovat 
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základní pojmy a  vlastnosti, které se týkají kriminality. V  této části budou také 

zobrazeny a  definovány ostatní kriminální vědy, které jsou s  kriminalitou úzce 

spjaté. 

Následující podkapitola se bude věnovat kriminalitě, jejímu stavu, struktuře 

a  vývoji. V  této části budou vysvětleny všechny důležité pojmy týkající se 

kriminality, rozdělení a  definování skutečné kriminality a  explanace jejích 

zdrojů informací. 

Další podkapitola se bude věnovat kriminalitě v  mezinárodním srovnání. 

Tato analýza má za úkol zmapovat daný problém, zjistit kriminalitou zatížené 

oblasti a  rozebrat rozdíly mezi jednotlivými státy. 

Poslední část teoretické části se bude věnovat charakteristice, rozloze 

a  demografické struktuře Mladé Boleslavi, neboť právě tyto profilové 

informace mohou významně ovlivňovat kriminalitu spáchanou cizinci na tomto 

území. 

Empirická část bude složena z  pěti kapitol, které budou následně rozvedené 

do podkapitol. První kapitola této části bude interpretovat použitou metodiku 

v  empirické části práce. Použité metodika bude multikriteriální analýza 

a  dotazníkové šetření. 

Následující kapitola se bude zabývat kriminalitou cizinců, kde budou 

vysvětleny základní pojmy týkající se této problematiky a  názorné příčiny 

páchaní trestné činnosti těmito lidmi. 

Další kapitola se bude věnovat vývoji kriminality cizinců, kde budou 

statisticky znázorněny hodnoty týkající se územního rozložení zkoumané 

oblasti. Tyto údaje se budou týkat počtů obyvatel a  cizinců, kriminality celkové 
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a  kriminality cizinců na vymezených územích. Informace budou zobrazeny 

v  grafických tabulkách se statistickým vyobrazením. Dále zde bude statistická 

komparace dvou krajských měst; Mladé Boleslavi a  Kladna. Další podkapitola 

se bude věnovat statistické analýze kriminality cizinců na vybraných územích, 

která vypočítá předpokládanou kriminalitu spáchanou cizinci. Posledním 

tématem bude takticko-statistická klasifikace trestných činů spáchaných cizinci 

na území Středočeského kraje. Zmíněné klasifikace druhů trestných činů budou 

zobrazeny v  rozložených výsečových grafech. Vyhodnocení rizik těchto druhů 

TČ bude za pomocí multikriteriální analýzy. 

Následující kapitola se bude věnovat dotazníkovému šetření. Tato metodika 

bude aplikována na 9  respondentů, kteří jsou úzce spjati s  řešenou 

problematikou. V  této kapitole nalezneme stanovené otázky i  výsledky 

dotazníkového šetření. 

Poslední kapitolou empirické části této diplomové práce bude celkové 

vyhodnocení praktické části. Praktická část bude zpracována na základě 

policejních statistik a  veřejných map kriminality a  tyto informace budou 

komparovány s  výsledky dotazníkového šetření. 

Závěrem práce bude kapitola Diskuze, kde budou diskutovány zmíněné 

problematiky, aktivity k  řešení prevence a  návrhy pro snížení kriminality 

páchané cizinci na Mladoboleslavsku. 
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem práce a  hlavním výstupem bude navržení a  formulace doporučení 

k  prevenci trestné činnosti cizinců a  souvisejících sociálně patologických 

jevů. 

Výstupem práce bude seznámit čtenáře s  kriminalitou a  poskytnout co 

nejkomplexnější vhled do oblasti kriminality páchané cizinci. Práce bude 

určena pro laickou veřejnost i  pro odborné osoby, které mohou práci využít 

pro ucelený přehled problematiky a  získání sjednocených statistických dat. 

K  dosažení cíle, z  účelného důvodu, budou použity metody deskripce 

a  explanace a  v  praktické části bude použita metodika multikriteriální analýzy 

a  dotazníkového šetření. 

Dnešní doba napomáhá stanovení hypotéz, neboť existuje příliš otázek 

týkající se kriminality cizinců. Koncentrace cizinců je v  Mladé Boleslavi proti 

jiným městům v  ČR výrazně vyšší, zejména cizinců pracujících v  dělnických 

profesích. Lidé se obávají, že kriminalita spáchaná cizinci vzrostla. Za 

nejzávažnější problém byla považována migrační krize v  roce 2015. Lidé se dále 

obávají násilného jednání cizinců. 

Stanovené hypotézy: 

Migrační krize v  roce 2015 měla vliv na kriminalitu v Mladé Boleslavi. 

Nejčastějším druhem trestné činnosti páchané cizinci je násilná 

kriminalita. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola je věnována teoretické části práce. V kapitole jsou zobrazeny 

všechny důležité aspekty a atributy pro poznání kriminality. 

3.1 Vymezení předmětu kriminologie 

Nejprve je třeba definovat základní pojem, kterým se zabývá celá tato 

diplomová práce, a  tím je kriminologie. Původ slova kriminologie sahá do 

latinského jazyka, kdy je tvořeno ze dvou latinských slov. První slovo je crimen, 

které po přeložení lze chápat jako zločin a  druhé slovo je logos, což znamená 

věda. Volným překladem slova kriminologie je věda o  zločinu. První písemná 

zmínka tohoto pojmu byla použita v  publikaci Criminologia roku 1885, kterou 

napsal italský právník a  kriminolog Raffaele Garofalo (1). 

Samotný pojem nemá přesnou a  jednotnou definici. Kriminologie je věda, 

která se zabývá příčinami kriminality a  její represi a  prevenci na základě 

empirických zkušeností. Hlavním úkolem této vědy je zejména odpovídat na 

otázky proč dochází k  páchání trestné činnosti a  jak ji předcházet. Tato věda 

proto získává poznatky o  jevové podobě kriminality, pachateli, oběti trestného 

činu (dále jen. „TČ“), výkonu trestu a  jeho účincích. Také záleží na tom, jak je 

zločin definovaný, přesněji, jak je definovaná kriminalita. Pokud se bere 

v  potaz kriminalita z  právnického hlediska, myslí se tím například ta, co ji 

upravuje pouze trestní právo. Tímto pojetím dojde k  zúžení, které je například 

od sociologického hlediska méně rozsáhlé.  Sociologické pojetí zahrnuje 

i  trestnou činnost úzce související, předcházející, nebo podmiňující ji 

(alkoholismus, konzumace drog, prostituce, domácí násilí, extremismus, apod.) 

(2; 3). 
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Kriminologie je jednou z  kriminálních věd. Kriminální vědy jsou tvořeny 

z  empirických a  normativních věd. Do empirických věd patří kriminologie 

a  kriminalistika a  do normativních věd patří trestněprávní věda a  kriminální 

politika (4). 

Kriminologie se vyznačuje také tím, že se jedná o  společenskovědní 

disciplínu, zabývající se jak jednotlivci, tak společností jako celkem i  sociálními 

skupinami, které ji tvoří. Jako jednotlivce lze chápat například pachatele, oběť, 

orgány trestního třízení, apod. „Obětí se rozumí osoba, nebo organizace, jež je 

deliktem ohrožena, poškozena nebo zničena“ uvádí ve své knize K. Netík 

a  spol.  (5 str. 85). Podle M. Vágnerové se jedná „o  fyzickou osobu, která 

trestným činem utrpěla újmu na životě, zdraví, majetku nebo jiných právech“ (6 

str. 56). Na základě těchto informací se za oběť mohou považovat i  samotní 

agresoři, nebo osoby přihlížející, neboť jim spáchaný čin také může velmi 

ovlivnit život a  jeho hodnoty (7). Za skupiny lze považovat například 

preventivní programy určené pro konkrétní sociální komunity, statistické 

analýzy zahrnující vybrané regiony, nebo celé státní území. Další významnou 

charakteristikou je to, že se jedná o  vědu empirickou, tzn. zaměřenou na 

poznávání reálných jevů a  všeho, co se v  okolí týká kriminality. Kriminologie 

se tedy zajímá o  to, jaké jsou skutečné důsledky po aplikování příslušných 

právních norem v  praxi, také o  to jak se projevují jejich nedostatky a  komu je 

znemožněno ji využívat. Na rozdíl například od trestního práva, kde je 

upřednostňována trestní rovnost občanů před zákonem (2; 3; 8). 

Autoři knihy Základy kriminologie a  trestní politiky Josef Kuchta, Helena 

Válková a  spol. zmiňují definici kriminologie, která pokrývá nejdůležitější 

oblasti, na které se kriminologický výzkum a  teorie zaměřují: „Kriminologie je 

samostatná interdisciplinární věda, která zkoumá za pomoci teoretických 

postupů a  empirických metod kriminalitu, její příčiny, projevy a  latenci, 
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pachatele, oběť a  jejich vzájemný vztah, sankční systémy a  jejich účinnost, 

formální sociální kontrolu kriminality uskutečňovanou prostřednictvím trestní 

justice, neformální sociální kontrolou, společenské procesy kriminalizace 

a  viktimizace, prevenci a  veřejné mínění o  kriminalitě“ (2 str. 2). 

Pozornost kriminologů je zaměřena zejména na zkoumání tří základních 

typů sociálních procesů v  jejich dynamické interakci: 

 trestní zákonodárství – prohlášení určitého jednání zákonem za 

zakázané; 

 kriminalita – spáchání činu porušující zákon; 

 trestní justice – reakce společnosti na porušení právních povinností 

(9). 

Kriminologie je často zaměňována laickou veřejností s  kriminalistikou, kdy 

sice obě vědy mají společné cíle, avšak jsou to dvě oddělené vědy. Obě vědy 

zkoumají stejné objekty, a  tím jsou popis jevů kriminality, osobnost pachatele, 

oběť a  prevence kriminality. Odlišují se však cílem zkoumání. Kriminalistika se 

zaměřuje na objasňování zákonitosti vzniku, shromažďování a  využívání stop, 

dále vypracovává metody k  odhalování, vyšetřování a  předcházení trestné 

činnosti. Příznačnou otázkou pro tuto vědu je:  Jak zkoumané objekty ovlivňují 

proces tvorby stop a  jaký mají význam pro poznání trestného činu? Oproti 

tomu se kriminologie táže na otázku: Proč dochází k  trestné činnosti a  jak 

tomu předcházet (1)? 
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3.2 Ostatní kriminální vědy 

3.2.1 Kriminální politika 

I  přesto, že je v  mnoha literaturách uváděna jako samostatná věda 

zabývající se kriminalitou, není zcela známé, zda se o  samostatnou vědu jedná, 

či se jedná o  součást trestněprávní disciplíny. Kvůli tomu, že tato věda svá 

rozhodnutí nezakládá na empirické bázi, tak se nejedná o  aplikovanou 

kriminologii. V  zahraniční odborné literatuře se tato věda nazývá „crime 

control“ či „ sentencing policy“.  

Celkově lze pojem chápat jako souhrn všech opatření proti kriminalitě, které 

společnost přijímá v  jednotlivých oblastech.  Tyto oblasti mohou být například 

z  oblasti školství, ekonomiky, migrace nebo zdravotnictví a  napomáhat tak při 

výchově mládeže, nezaměstnanosti nebo problémy s  návykovými látkami. 

V  užším slova smyslu se trestní politika zaměřuje na vyhodnocování 

účinnosti trestního systému a  prostřednictvím trestně právních norem dochází 

k  zefektivnění. Řeší tak samotnou legislativu ale i  aplikaci samotných právních 

norem do praxe. Úkolem je celkové ovlivňování trestně právní legislativy, 

vypracovávání doporučení a  návodů vedoucím k  optimálním úpravám. 

Trestní politika má za úkol sledovat orgány činné v  trestním řízení, zejména 

policie ČR a  vězeňských orgánů (1; 10; 2; 4). 

3.2.2 Trestněprávní věda 

Trestněprávní věda, nebo také trestněprávní nauka je vědou normativní, 

tedy vymezující rozsah společenských norem. Má velmi úzký vztah 

s  kriminologií, kdy se obě tyto vědy vyčlenily z  právní nauky a  z  poznatků 

kriminologických výzkumů. Obě tyto vědy se zabývají kriminalitou a  její 
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kontrolou. Má za úkol nahlížet na trestný čin (TČ) logickými, juristickými 

a  deduktivními metodami a  hledat způsoby spravedlivého rozhodování (4). 

Trestněprávní věda se se zabývá trestním právem hmotným, které má své 

konkrétní legislativní vyjádření v  trestním zákoně, ve kterém jsou stanovené 

trestné činy a  vymezuje škálu příslušných trestů a  ochranných opatření. 

Všechny trestné činy mají stanovené své skutkové podstaty. Dále trestním 

právem procesním, které se především zabývá postupem orgánů činných 

v  trestním řízení, které se zabývají vyšetřováním a  rozhodováním v  trestních 

věcech. Procesní normy upravují postupy orgánů činných v  trestním řízení, 

které zasahují do občanských práv a  svobod. Trestní právo procesní 

koncentruje úpravu v  trestním řádu (4; 1). 

I  přesto, že jsou všechny úkoly a  postupy činností pro policejní orgány 

a  orgány činné v  trestním řízení předem stanovené, je třeba myslet na to, že je 

reálná činnost těchto orgánů musí být obsažnější, než upravuje právní řád. 

V  předmětu zájmu kriminalistiky jsou operace při vyšetřování v  právní 

povaze, ale také jsou organizační, taktické, metodické a  technické postupy, 

které nejsou v  trestní řádu stanovené (11; 4). 

3.2.3 Kriminalistika 

Kriminalistika je v  současné době uznávána za vědní disciplínu, i  když 

tomu tak v  dřívějších letech nebylo. Přibližně v  polovině 18. století dochází 

k  tzv. „osvícenství“, kdy se lidé pokoušeli objasnit přírodní procesy, tím lidé 

přicházeli pachateli na stopy za pomocí racionální úvahy, a  buď mu byl 

prokázán čin, nebo se pachatel sám doznal (12). Koncem 19. století se formovala 

z  empirických poznatků policejní praxe z  přírodních a  technických věd, kdy 

byla pouze návodem k  pracovní činnosti pro policisty a  soudce pro boj 

s  kriminalitou. Kriminalistika je v  současné době samostatnou, aplikovanou, 
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empirickou vědou. Tato věda má za úkol poskytovat orgánům činným 

v  trestním řízení metody, postupy a  prostředky pro úspěšné odhalování, 

vyšetřování a  předcházení trestné činnosti a  usměrňovat směr racionální 

a  profesně efektní. Jedná se zejména o  policii, kdy ji poskytuje účinné 

poznávací nástroje pro potírání zločinnosti a  tím tak těmto orgánům poskytuje 

instrukce, kterými ovlivní jejich postup při odhalování trestné činnosti a  tím 

odhalí pachatele. (11; 12; 13). 

Je třeba zdůraznit rozdílnost mezi kriminalistikou a  kriminologií. I  přesto, 

že obě vědy mají stejné objekty zkoumání, kterými jsou popis jevů kriminality 

(fenomenologie), osobnost pachatele, oběť a  prevence kriminality, odlišují se 

cílem zkoumání (1). 

Pro kriminalistiku je podstatné se zaměřovat na objasňování zákonitosti 

vzniku, shromažďování a  využívání stop, vypracované metody odhalování, 

vyšetřování a  zejména předcházení trestné činnosti. Podstatná otázka pro 

kriminalistiku, jak je již zmíněno výše, je: Jak zkoumané objekty ovlivňují 

proces tvorby stop a  jaký mají význam pro poznání trestného činu? Kdežto 

kriminologie zkoumá příčinu. Táže se tak na otázku: Proč dochází k  trestné 

činnosti a  jak tomu předcházet? 

Hlavními cíli preventivních aktivit typických pro kriminalistiku jsou:  

 zamezení trestné činnosti, tím že jsou odhaleny osoby, které připravují 

trestnou činnost, 

 zabránění trestné činnosti, 

 získávání poznatků o  kriminogenních faktorech, které napomáhají 

nebo usnadňují páchání trestné činnosti (1; 4). 
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3.3 Kriminalita 

Kriminalita je sociálně-patologický jev. Má společenské, osobnostní, 

sociologické, trestněprávní, psychologické, psychiatrické, pedagogické a  jiné 

aspekty. Kriminalita je konceptem krajně nejednoznačným, může mít legální, 

morální či útrpné hledisko pojetí (14). Z  důvodu takto rozšířených aspektů se 

kriminalitou zabývá více věd. Jedná se o  kriminální vědy uvedené výše 

v  kapitole 3.1 Vymezení předmětu kriminologie. 

3.4 Stav, Struktura a  vývoj kriminality 

Tato kapitole je důležitá pro tuto práci zejména proto, že poznáním 

konkrétních jevů a  atributů napomáhá k  předcházení kriminálního jednání. 

Dále také napomáhá předcházet dalším sociálně patologickým jevům. Tyto 

informace jsou propojené s  represí a  prevencí. Represe je slovo pocházející 

z  latiny (refrenata), kdy znamená obrana, zábrana, potlačení, činnost proti 

někomu nebo odveta. Prevence také pochází z  latiny (praeventionis), znamená 

zákrok předem, předchozí zajištění, včasná obrana či ochrana (1). 

3.4.1 Základní pojmy týkající se kriminality  

Kriminalita jako sociálně patologický jev je jednou z  hlavních součástí 

předmětu kriminologie. Přesněji se touto oblastí zabývá kriminální 

fenomenologie. Příčina zkoumání spočívá ve snaze poznání, jaká je kriminalita 

na určitém území, jak se vyvíjí během určitého časového období a  jaká je její 

struktura. Hlavní příčinou ale stále zůstává přispění těmito informacemi 

k  objasňování příčin kriminality, ověřování kriminologických teorií a  také 

k  hledání vhodných forem trestní politiky, kde dojde k  následnému hodnocení 

jejich efektivity (2). 
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V  této kapitole je zapotřebí definovat pojmy spojené s  kriminalitou. 

Základní pojem, který lze často slýchat je „zločin“. Zločin chápeme jako 

vědomé a  dobrovolné spáchaní činu považovaného za společensky 

nebezpečný, je zakázaný nějakým pravidlem stanoveným oprávněnou 

autoritou. Tato legální autorita za spáchání zločinu může uložit trest. Je třeba si 

uvědomit, že v  různých částech společnosti jsou hranice pro stanovení pravidel 

zločinnosti různé (15).  

Dalším z  nich je pojem „rozsah kriminality“, který znamená počet činů, 

které lze z  hlediska trestního práva definovat jako trestné činy, případně činy 

jinak trestné (užívá se za předpokladu, že osoba, která čin spáchala, není trestně 

odpovědná). Jedná se o  činy spáchané na určitém území, za určité časové 

období. Tím si můžeme přestavit například čin spáchaný na území daného 

státu, nebo na území samosprávného celku či obce, zpravidla za rok. Tyto 

informace o  rozsahu kriminality jsou udávány v  absolutních číslech, nebo se 

lze setkat s  vyjádřením udávaným v  procentech. Tyto hodnoty jsou uvedeny 

v  praktické části této práce (2). 

Pokud se bude rozsah kriminality zkoumat, jak je psáno v  předchozím 

odstavci a  využívat tak údaje do statistik, je nutné si uvědomit, že neodrážejí 

demografické vlivy. Proto při interpretaci může dojít k  výraznému zkreslení 

skutečného stavu, které je způsobeno jinou demografickou populací. Tím je 

myšleno zejména to, že na každém určitém území je jiný počet obyvatel a  stejně 

tak jiná hustota zalidnění. Pokud tedy bude někde zveřejněna informace, že 

v  daném kraji je větší počet trestných činů, než v  kraji sousedním, neznamená 

to, že je výrazněji zatížen kriminalitou. Může se jednat o  právě zmíněný 

případ, kdy je uvedený kraj větší, nebo má vyšší hustotu zalidnění, než právě 

sousední kraj. Stejně tak se musí přistupovat k  informacím o  poklesu či 
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nárůstu kriminality na daném území, jelikož se může jednat o  případ, kde 

došlo k  poklesu či nárůstu počtu obyvatel (2). 

Výše zmíněné případy zapříčiňují zjišťování tzv. intenzity (úrovně) 

kriminality, která je dána rozsahem kriminality v  přepočtu na počet obyvatel 

na vymezeném území. Intenzita je vyjádřena indexem (koeficientem), jenž lze 

získat následujícím způsobem: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑦) =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡𝑛ý𝑐ℎ č𝑖𝑛ů

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑛𝑎 𝑣𝑦𝑚𝑒𝑧𝑒𝑛é𝑚 ú𝑧𝑒𝑚í
× 100 000  

Intenzita kriminality podává přesnější přehled o  páchané kriminalitě, než 

výše zmíněné údaje o  jejím rozsahu. Přitom je zde ale nutné počítat s  určitým 

zkreslením, neboť obětí mohl být např. cizinec (16).  

Stejně jako v  předchozím indexu intenzity lze získat obdobným způsobem 

počet stíhaných, obžalovaných či odsouzených osob v  přepočtu na počet 

obyvatel. V  této obdobě je doporučováno ve jmenovateli indexu požít počet 

obyvatel trestně odpovědných na daném území. Tento údaj s  upřesněnou 

věkovou kategorií primárně vypovídá o  trestní politice uplatňované na daném 

území (17; 16). 

Dalším z  pojmů spojených s  kriminologií je struktura. Struktura kriminality 

je rozložení kriminality podle různých hledisek. Může být zkoumána 

z  hlediska geografického, podle druhu kriminality, věku a  pohlaví pachatele, 

případně podle toho, v  jaké míře se na kriminalitě podílejí recidivisté. Tyto 

údaje o  kriminalitě ji umožňují lépe charakterizovat, zejména proto, že lze 

vytyčit závaznější druhy kriminality. Tyto závažnější druhy jsou vnímány 

především společností jako významné a  oddělují se tak např. nedbalostní 

trestné činy. Za závažné trestné činy lze považovat např. vraždu, znásilnění, 
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loupeže a  podobné. Obecné údaje o  kriminalitě v  časovém období nebo na 

určitém místě nerozlišují to, o  jak závažné trestné činy se jedná, proto struktura 

kriminality tyto činy rozděluje a  udává tak přesnost informací ve statistikách. 

Pro tuto práci je důležité také uvést, že struktura kriminality umí rozlišit 

i  příčiny kriminality a  zejména typy pachatelů (2; 3).  

Posledním zmiňovaným pojmem, kterým se kriminální fenomenologie 

zabývá, je dynamika kriminality. Dynamika kriminality zobrazuje změny 

v  rozsahu, intenzitě a  struktuře kriminality během delšího časového období. 

Tento ukazatel uvede, zda má kriminalita sestupnou či vzestupnou tendenci, 

nebo že stagnuje. Tendence je na základě informací, zda došlo k  nárůstu 

kriminality, případně nedošlo k  žádné výrazné změně. Tyto trendy 

kriminologové vysvětlují společenskými změnami ve společnosti a  s  tím 

související zkoumání vlivu a  efektivity různých trestně-politických přístupů na 

kriminalitu. Pro nástroje trestní politiky se doporučuje používat prognózy, tedy 

předpovědi kriminality. Vývoj kriminality je ale závislý na mnoha faktorech, 

a  proto je prognózování velmi obtížné (2; 10).  

3.4.2 Kriminalita skutečná 

Kriminalita skutečná je rozdělena na registrovanou a  latentní (skrytou) 

z  jednoho prostého důvodu, a  tím je fakt, že existuje kriminalita, které nebyla 

nikdy odhalena a  tím pádem nemohla být registrována a  stíhána. V  ideálním 

případě by se vědělo, kolik bylo spácháno trestných činů. Vědělo by se tedy 

o  přesném výše zmíněném rozsahu kriminality. Bohužel realita není taková 

a  informace o  kriminalitě skutečné nejsou známy. Policejní orgány zjistí 

vlastním vyhledáváním a  dojde k  zaevidování, nebo na základě oznámení 

občanů či instituce pouze část této skutečné kriminality. Je třeba si uvědomit, že 

i  statistické údaje o  kriminalitě jsou pouze o  kriminalitě registrované (3; 2). 
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Schéma 1 Rozdíl mezi skutečnou a  registrovanou kriminalitou (4) 

3.4.2.1 Kriminalita registrovaná 

Kriminalita registrovaná je ta část kriminality skutečné, která je, jak je 

zmíněno výše, zaevidovaná policií v  oficiálních kriminálních statistikách. Říká 

se jí také kriminalita zjevná (3). 

3.4.2.2 Kriminalita latentní 

Rozdíl mezi kriminalitou skutečnou a  registrovanou nazýváme jako 

kriminalita latentní. Jedná se o  tzv. skrytou kriminalitu, kdy nedošlo k  jejímu 

odhalení. Vše je patrné na obrázku výše v  kapitole Kriminalita skutečná, ovšem 

je zapotřebí toto schéma chápat jako ideální model, protože do množiny 

registrované kriminality mohou být v  praxi zahrnuty i  případy, které nejsou 

trestnými činy (2). 

Do latentní kriminality se také zařazují případy trestných činů, o  kterých se 

orgány činné v  trestním řízení dověděly, ale z  nějakého důvodu tyto případy 

neregistrují, tím pádem je zatají. Pojmově se nejedná o  skrytou kriminalitu, 

tomuto případu se říká Umělá latence. Nicméně že tyto případy nelze nikde 
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zjistit, protože nejsou evidované, lze je prakticky zařadit do množiny latentní 

kriminality (17). 

Temným číslem kriminality se rozumí rozdíl v  počtu skutečně spáchaných 

trestných činů a  trestných činů, které jsou evidovány v  oficiálních policejních 

nebo kriminálních statistikách (10). S  tímto pojmem je možné se setkat 

i  v  jiných významech. Autorka článku Kriminologie Jitka Čihounková uvádí 

tyto případy: 

 „Poměr mezi zjištěnou a  registrovanou kriminalitou 

 Celková kriminalita ve společnosti (součet registrované 

a  neregistrované kriminality) 

 Počet trestných činů, které nejsou v  kriminálních statistikách, protože 

nebyly policii oznámeny ani nebyly policií zjištěny jiným způsobem 

 Trestné činy, které byly policií registrovány, ale nebyl zjištěn pachatel 

 Případy, ve kterých jsou pachatelé trestných činů stíháni pouze za 

některé trestné činy, kterých se dopustili“ (4 str. 2) 

Šedým číslem kriminality se rozumí buď případy, kdy byl pachatel trestného 

činu trestně stíhán, ale nebyl odsouzen, nebo počet trestných činů, o  kterých se 

orgány činné v  trestním řízení dozvěděly, ale nebyl zjištěn jejich pachatel (18; 

19). 

Pokud je potřeba se věnovat analýze o  rozsahu a  vývoji kriminality, je nutné 

zabývat se současně rozsahem latentní kriminality, toto ovšem není vůbec 

jednoduchý úkol. Existují určité výzkumy jak získat tyto údaje, většinou jsou to 

kriminologické výzkumy, které se táží určitých respondentů, zda se stali obětmi 

trestného činu, nebo trestný čin sami spáchali, či se o  trestném činu dozvěděli 

jiným způsobem. Pokud se respondent stal obětí trestného činu, dochází tak 
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k  výzkumům, kterým se říká viktimizační. Pokud respondent přiznal, že 

trestný čin spáchal, dochází k  tzv. selfreportu. 

I  přestože je těžké tyto výzkumy provádět a  zjistit tak přesnou míru latence 

s  ohledem na omezenou vypovídací hodnotu údajů získaných na základě 

kriminologických výzkumů, lze uvést některé poznatky o  latentní kriminalitě 

obecnějšího charakteru, které z  těchto výzkumů vyplývají: 

 Latentní kriminalita je vyšší, než ta registrovaná (u  všech druhů 

kriminality) – je více neoznámených trestných činů, než těch 

oznámených.  

 Míra latentní kriminality se liší podle jednotlivých druhů kriminality – 

větší míra latence (neoznámených trestných činů) se předpokládá 

u  domácího násilí, sexuálně motivovaných trestných činů mezi 

rodinnými příslušníky, u  zneužívání dětí, drogové kriminality, 

organizovaného zločinu, hospodářské kriminality aj. 

 Míra latence (neoznámených trestných činů) je zpravidla vyšší 

u  méně závažných trestných činů a  také u  nedokonaných trestných 

činů. 

 Čím četnější trestná činnost je, tím je vyšší pravděpodobnost, že bude 

policejně odhalena. 

 Ženy se dopouští trestné činnosti méně, než muži, stejně jako 

v  kriminalitě registrované. 

 Existuje vysoká míra latentní kriminality u  dětí a  mládeže, zejména 

u  méně závažných trestných činů. Naopak závažná trestná činnost 

a  recidiva bývá odhalena (20; 2; 21).  
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Ochota občanů oznamovat trestné činy má velký vliv na poměr mezi latentní 

a  registrovanou kriminalitou. V  dnešní době je pouze 2 - 5  % případů 

trestných činů zjištěno vlastní činností orgány činných v  trestním řízení (2). 

Závažnější trestné činy jsou hlášeny poměrně častěji, než ty méně závažné. 

Důvody mohou být různé, např. oběť bere záležitost jako osobní a  citlivou věc, 

případně nepociťuje jednání pachatele za velký zásah do svých práv, nebo ze 

strachu z  odplaty ze strany pachatele, ale také se může jednat o  nedůvěru 

v  policii. 

V  této kapitole hraje významnou roli pojem objasněnost. Objasněnost je 

počet registrovaných trestných činů, u  kterých byl policií odhalen pachatel, bez 

ohledu na to, zda byl potom trestně stíhán. Její míra se udává v  procentech. 

Rozlišuje se podle jednotlivých druhů kriminality. Významný vliv má také 

oblast, kde byl čin spáchán. Je důležité si uvědomit, že právě míra objasněnosti 

určuje důvěru obyvatel vůči policii a  celkově orgánů činných v  trestním řízení. 

Tato důvěra koresponduje se zvýšením či snížením ochoty obyvatel oznamovat 

trestné činy. Oznamování posléze způsobuje, že se část kriminality latentní 

přesune do registrované. Tímto se opět ovlivní míra objasněnosti kriminality. 

A  stejně tak, jak objasněnost ovlivňuje důvěru obyvatel, tak také ovlivňuje 

přístup pachatele, nebo potencionálního pachatele, k  tomu, zda jeho čin bude 

odhalen, nebo bude jeho čin oznámen a  on sám bude dopaden policií (2). 

3.4.3 Zdroje informací o  kriminalitě 

Pro poznání kriminality je nezbytný její popis, resp. popis jednotlivých 

druhů kriminality, kde základem popisu je analýza dat získaných především 

z  kriminálních statistik, ale i  z  jiných zdrojů. Jinými zdroji jsou myšleny např. 

viktimizační výzkumy (tj. výzkumy o  obětech trestných činů), zejména při 
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zjišťování latentní kriminality.  Od tohoto popisu je možné následně zjišťovat 

příčiny kriminality (2). 

Prameny informací rozdělujeme na informace o  registrované kriminalitě 

a  latentní kriminalitě. 

3.4.3.1 Zdroje informací o  registrované kriminalitě 

Nejčastěji užívané zdroje informací jsou zpracovávané orgány činnými 

v  trestním řízení. Těmito orgány se rozumí policejní orgány, státní 

zastupitelství, soudy aj. Historicky statistiky vznikly ve 20. letech 19. století ve 

Francii pro zjišťování vztahu mezi četností kriminality, místem bydliště, 

pohlavím, společenskou vrstvou a  věkem pachatele. V  České republice jsou 

statistiky shromažďované a  zpracovávané zejména: 

 Ministerstvem vnitra ČR (resp. Policejním presidentem) – policejní 

statistiky 

 Ministerstvem spravedlnosti – statistiky státních zastupitelství 

a  soudů (2) 

Bohužel neexistuje jednotná metodika pro zpracování statistik a  výše 

zmíněné instituce je zpracovávají samostatně bez jakékoliv koordinace, čímž 

dochází k  rozdílům. Například se jedná o  rozdíly ohledně zařazování 

trestných činů do skupin podle druhu kriminality. Tato problematika 

znesnadňuje možnost jejich vzájemného srovnání a  propojení (2). 

Ze zmíněných pramenů vytvářejí nejpřesnější a  nejúplnější obraz o  rozsahu 

kriminality policejní statistiky. Důvod je ten, že jejich údaje jsou časově nejblíže 

době spáchaní trestného činu (22). Jsou v  nich obsaženy všechny spáchané 

trestné činy, bez ohledu na to, zda byl zjištěn, zajištěn, trestně stíhán či 
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odsouzen pachatel. Neprojeví se zde tzv. proces filtrace, ke kterému dochází 

v  celém průběhu trestního řízení. Lze si tento proces představit jako model 

trychtýře, kdy jsou zde obsaženy: 

 registrované trestné činy, 

 objasněné trestné činy, 

 osoby zapsané v  rejstříku pro dozor – známí pachatelé a  osoby, 

u  kterých z  nějakého důvodu nemohlo dojít k  trestnímu stíhání, 

 stíhané osoby, 

 obžalované osoby, 

 odsouzené osoby, 

 osoby odsouzené k  nepodmíněnému trestu odnětí svobody (2). 

Je zapotřebí si uvědomit, že počet pachatelů nemůže odpovídat počtu 

spáchaných trestných činů, neboť jeden pachatel mohl spáchat více trestných 

činů a  stejně tak mohlo více pachatelů páchat jeden trestný čin společně. Tatáž 

problematika je i  u  evidovaných trestných činů, kdy je potřeba vzít v  úvahu 

i  ten fakt, že se při evidenci vychází z  počtu spáchaných skutků, kdy jeden 

skutek je evidován jako jeden trestný čin, přitom v  případě jednočinného 

souběhu je evidován pouze ten nejzávažnější z  nich. 

Je nutné, také počítat s  verzí, že policejní statistiky evidují skutky, které byly 

zaznamenány jako trestné činy, avšak v  průběhu trestního řízení se může 

ukázat, že tyto skutky trestnými činy nejsou. 

Policejní statistiky také obsahují informace o  objasněných trestných činech 

(činy u  kterých byl zjištěn pachatel či pachatelé). Dále obsahují údaje 

o  stíhaných a  vyšetřovaných osobách, kde je přehled o  informacích jako je 

pohlaví, věk či státní příslušnost. V  neposlední řadě policejní statistiky jako 

jediné obsahují informace o  obětech trestné činnosti, avšak se nejedná 
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o  konkrétní přehled, ale pouze o  část obětí, které byly zjištěny v  rámci 

zjišťování objektu registrovaného trestného činu. Znamená to to, že oběť nemusí 

být vůbec registrovaná, případně nejsou evidovány všechny oběti jednoho 

trestného činu (2). 

Neoficiálním pramenem informací o  obětech trestných činů 

shromažďovaných nestátními organizacemi jsou tzv. soukromé statistiky. Jedná 

se o  organizace, které se zabývají ochranou obětí trestné činnosti. Takovou 

organizací je např. Bílý kruh bezpečí, Život 90, nebo Krizové centrum RIAPS. 

Policejní statistiky třídí jednotlivé druhy spáchané kriminality, které jsou 

velice podrobné a  umožňují tak získat přehled o  struktuře kriminality. 

Označují se jako takticko-statistické kvalifikace. Jsou zde rozděleny i  jednotlivé 

paragrafy trestných činů, např. vražda je rozdělena na loupežnou, sexuální, 

motivovanou osobními vztahy, na objednávku, vražda novorozence matkou 

a  ostatní. U  jednotlivých druhů spáchané kriminality (takticko-statistické 

kvalifikace) je vždy příslušný paragraf trestného činu, který náleží k  danému 

kriminálnímu činu. Tyto statistické údaje jsou veřejné na internetové adrese 

Ministerstva vnitra České republiky https://www.mvcr.cz/statistiky (2; 23). 

Statistiky státních zastupitelství a  soudů jsou zpracovávány Ministerstvem 

spravedlnosti ČR (dále jen „MS“). Tyto statistiky jsou zaměřeny na sledování 

počtu osob, pohlaví a  věku. Jedná se osoby, které se dopustily trestného činu, 

ale jejich trestní stíhání je nepřípustné, včetně důvodu nepřípustnosti daného 

trestního stíhání, dále pak o  osoby stíhané, obžalované a  odsouzené. Mimo jiné 

se orientují na zkoumání efektivity orgánů činných v  trestním řízení tím, že 

sledují průměrné délky vazeb atd. Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) vydává 

Statistickou ročenku kriminality, kde jsou obsaženy tyto informace o  ČR 

a  i  o  jednotlivých krajích. Jsou rozděleny do jednotlivých hlav podle trestního 

https://www.mvcr.cz/statistiky
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zákonu a  následně do podkategorií, podle vybraných trestných činů. Dále jsou 

přístupné Statistické přehledy soudních agend (2). 

Také je možné využívat statistiky pomocných orgánů v  trestním řízení, 

institucí zajišťujících výkon trestů a  některých dalších institucí. Jedná se 

konkrétně o  tyto instituce: 

 Probační a  mediační služba 

 Vězeňská služba ČR 

 Ministerstvo práce a  sociálních věcí ČR 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 Český statistický úřad ČR (2) 

3.4.3.2 Zdroje informací o  latentní kriminalitě 

Jak je zmíněno v  předchozích kapitolách, latentní kriminalitu nikdy nelze 

zjistit přesně. Samotný název říká, že se jedná o  kriminalitu skrytou. I  přesto 

existuje několik způsobů, jak získávat tyto informace, jedná se o: 

 výzkumy obětí trestných činů, 

 výzkumy pachatelů trestných činů, 

 výzkumy třetích osob, 

 expertní šetření, 

 experimenty, 

 zúčastněné pozorování, 

 odhady latence pomocí matematického modelování, 

 informace o  registrované kriminalitě (2). 

Výzkumy obětí trestných činů jsou jednoduše vytvářeny tím, že jsou 

respondenti dotazováni, zda se v  minulosti stali někdy obětí trestného činu. 
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Nejčastěji je respondentům popsán skutek, jehož se mohli stát obětí, a  to 

v  obecné formě. Pokud respondenti odpoví kladně (čili se stali obětí tohoto 

druhu trestného činu), jsou dále dotazováni a  zjišťují se další informace, které 

se týkají například místa a  doby kdy k  činu došlo, o  škodě, která jim byla 

způsobena a  také o  pachateli. O  pachateli se zjišťují informace, jako je věk, 

pohlaví, národnost, či ho oběť znala, popřípadě zda se jednalo o  více pachatelů. 

Respondenti mohou být dále dotazováni, zda čin ohlásili příslušnému 

správnímu orgánu, nebo důvody proč jej neohlásili. Závěry těchto dotazníků 

vyvozují informace, které udávají rozsah kriminality, charakteristiky pachatele, 

geografické rozložení kriminality atd. V  České republice kontinuální výzkum 

obětí trestné činnosti neprobíhá, jako je tomu v  USA. Národní výzkum obětí 

trestné činnosti (National Crime Victimization Survey) v  USA je organizovaný 

Úřadem pro soudní statistiku v  rámci Ministerstva spravedlnosti USA. Jeho 

roční výzkumný vzorek se skládá ze 120 000 osob starších 12 let. Podobný 

výzkum probíhá každoročně ve Velké Británii (2; 24; 25).  

I  přesto, že tento druh kontinuálního výzkumu v  ČR neprobíhá, lze určité 

informace o  latentní kriminalitě získat jinými způsoby. Jedná se o  jiné dílčí 

výzkumy prováděné na našem území. Jedním z  nejvíce cenných výzkumů 

tohoto hlediska je mezinárodní výzkum obětí trestných činů. V  ČR ho provádí 

Institut pro kriminologii a  sociální prevenci (26). Je nutné brát v  potaz limity, 

které omezují validitu výsledků viktimologických výzkumů a  tedy i  jejich 

využití ke zjišťování rozsahu latentní kriminality. Jedná se zejména o: 

• metodologické chyby výzkumu, 

• nedostatečné zajištění důvěry respondentů, 

• respondenti uvádějí špatný počet trestných činů, 

• odraz stereotypních představ respondentů o  kriminalitě 

a  pachatelích, 
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• absence informací o  určitých druzích kriminality (2). 

Za metodologické chyby lze brát například nereprezentativní či nevhodně 

formulované, či nesrozumitelné informace od obětí. Jak je známé, existují 

i  případy, kdy oběti trestných činů postrádají důvěru, a  tak ne jen že neoznámí 

tento skutek trestným činů orgánům činným v  trestním řízení, ale ani svým 

tazatelům. Pokud respondenti uvádí špatný počet trestných činů na jejich 

osobu, může se jednat o  zveličování události, kdy oběť může vnímat událost 

s  větším počtem trestných činů, nebo uvádět nepravdivé informace pro vyšší 

trest pachateli. Naopak při uvedení menšího počtu trestných činů, jichž se stali 

oběti, může jít o  strach z  pachatele, závislost na něm, či stud – týká se zejména 

domácího násilí, či znásilnění. Co se týká odrazu stereotypních představ 

respondentů o  kriminalitě a  pachatelích na jejich odpovědi, je vzhledem 

k  situacím odrazené na pravdivosti podaným informacím tazatelům. Může se 

jednat například o  situaci, kdy se oběť domnívá, že byl pachatel tmavé pleti. 

Vzhledem k  tomu, že můžou být trestné činy páchané ne jen proti osobám, 

chybí zde důkazní materiály, které nelze získat viktimizačními výzkumy, neboť 

není oběti, která by promluvila. Jedná se například o  trestné činy proti 

životnímu prostředí, či zvířatům (2; 27). 

Výzkumy pachatelů trestných činů, jinak také známé pod anglickým názvem 

„selfreports“, spočívají v  dotazování respondentů, zda se někdy dopustili 

trestné činnosti. Tyto otázky na delikventní jednání se týkají také osobní 

charakteristiky. Respondenti, kteří jsou dotazováni, mohou být z  různých 

skupin osob. Jsou výzkumy pachatelů, kde jsou dotazovány přímo osoby, které 

jsou nebo byly ve výkonu trestu, ale také může být dotazována mládež ve 

školách. Kriminalita mladistvých je v  dnešní době velmi vážnou 

problematikou. Stejně jako v  předchozím odstavci, kde bylo téma věnováno 

výzkumům obětí trestných činů, je zapotřebí uvědomovat si limity, které 
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omezují validitu výsledků výzkumů pachatelů trestných činů. Jedná se o  tyto 

záležitosti: 

 metodologické nedostatky, 

 respondenti záměrně neuvádí TČ, kterých se dopustili, 

 respondenti záměrně uvádí TČ, kterých se nedopustili, 

 některé osoby se záměrně či neúmyslně neúčastní (2). 

Metodologické nedostatky v  odpovědích od respondentů jsou vysvětleny 

výše. Co se týká záměrného neuvádění spáchaných kriminálních jednání, 

kterých se respondenti dopustili, je zřejmé. Respondenti se obávají prozrazení 

a  případného postihu. Dále se také obávají spolupachatelů a  mají z  nich 

strach, či naopak mohou mít obavy z  prozrazení spolupachatelů. Vše ale 

souvisí s  důvěrou respondentů k  tazatelům. Pokud ale naopak „prozradí“ 

respondenti čin, který nespáchali, může se jednat o  žert, či lživou chloubu (2). 

Výzkumy třetích osob jsou prováděny na stejném principu, jako je tomu 

u  výzkumů obětí TČ a  pachatelů TČ. Respondenti jsou dotazováni, zda se stali 

svědky, či se jinak dozvěděli o  trestném činu (2). 

Expertní šetření je prováděno s  osobami, které se profesně setkávají 

s  trestnou činností, která s  ohledem na druh kriminality nemůže být 

dotazována, jako u  předchozích výzkumů. Jedná se například o  policisty, 

státní zástupce, soudce, případně jiné kompetentní osoby. Ti pak uvádějí svoje 

úvahy a  odhady, které jsou vyhodnocovány. Jedním z  nejvíce zkoumaných 

druhů kriminality expertního šetření je organizovaný zločin (2; 28). 
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Schéma 2 Míra zastoupení cizinců v  organizovaném zločinu na území ČR za rok 2018 (28) 

Obrázek č. 2 výše zobrazující tabulku míry zastoupení cizinců 

v  organizovaném zločinu na území ČR za rok 2018 je vytvářen expertním 

šetřením. Tuto expertní analýzu provádí Institut pro kriminologii a  sociální 

prevenci. Pro tuto analýzu jsou dotazováni příslušní experti, kterých v  tomto 

případě bylo 37. Jednalo se o  pracovníky speciálních útvarů Policie České 

republiky, Generálního ředitelství cel a  Celního ředitelství Praha. Přesnější 
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informace o  této analýze budou zobrazeny v  praktické části této diplomové 

práce (26). 

Experimenty mohou být prováděné v  přirozených podmínkách, jako je např. 

ulice, obchodní domy, pracoviště, školy apod. Tato metoda poskytuje nezvratné 

důkazy. Jednou z  nevýhod je, že mohou vstoupit jiné nežádoucí faktory, jako je 

tomu u  jiných analýz. Příkladem pro experiment je zjišťování, jaké je riziko 

dopadení zloděje simulací krádeží v  obchodě a  opakovaným sledováním, 

kolik z  těchto pachatelů bude v  určitém časovém období odhaleno (4; 2; 29).  

Zúčastněné pozorování spočívá v  infiltraci výzkumníka do určité vybrané 

společnosti (sociální skupiny). Může se jednat o  drogově závislé osoby, či 

extremistické skupiny. Výzkumník pak sleduje znaky určitého jevu, které jsou 

přímo dostupné smyslovému vnímání po navázání kontaktu. Získané výsledky 

nelze zobecnit, avšak výzkumník získá konkrétní hodnoty, které vidí na vlastní 

oči (4; 2). Protože při použití pozorování nelze zajistit vysokou míru reliability, 

lze toto pozorování považovat za výhodu i  nevýhodu (30). 

Odhady latence pomocí matematického modelování jsou prováděny buď 

zobecněním výsledků výzkumů latence kriminality, teoretickým rozborem 

podmínek možných odhadů rozdělení ukazatelů skutečné kriminality nad 

jejich určitými intervaly, nebo kombinaci obou způsobů (2). 

Informace o  registrované kriminalitě pochází z  oficiálních statistik 

registrované kriminality, ze kterých lze vyvodit obdobné závěry o  jejich 

znacích a  trendech jako u  předchozích zdrojů. 



37 

 

3.5 Stav, struktura a  dynamika kriminality v  mezinárodním 

srovnání 

Snahu o  mezinárodní srovnání v  jednotlivých zemích světa a  o  vysvětlení 

rozdílů v  těchto ukazatelích mají nejen kriminologové, ale také některé 

mezinárodní organizace jako např. Eurostat, OSN, Rada Evropy či Interpol. 

Tato analýza má za úkol zmapovat daný problém, zjistit kriminalitou zatížené 

oblasti, rozebrat důvody rozdílů mezi jednotlivými státy či kulturně 

geografickými oblastmi a  hledat cesty ke zlepšení tohoto stavu.  

Mezinárodní srovnání však naráží na spoustu rozdílností, které státy mají 

a  omezuje tak vypovídající hodnotu analýzy. Jedním z  hlavních rozdílů je 

mezi trestněprávními úpravami, které má každý stát jiné a  v  některých státech 

jsou trestná jednání, která jinde trestná nejsou. Z  tohoto důvodu se 

mezinárodní srovnání soustředí zejména na obecnou kriminalitu (31). Dále je 

u  některých druhů kriminality rozdílná latence, toto ovlivňuje zejména 

rozdílnost v  ochotě oznamovat trestné činy a  také důvěra v  místní orgány 

činné v  trestním řízení. Tato problematika ovlivňuje nejen latentní kriminalitu, 

ale samozřejmě také naproti tomu kriminalitu skutečnou, která musí být 

logicky nižší, než ve vyspělejších zemích, kde není míra latence tak vysoká (2; 

26). 

Jednou z  dalších rozdílností je metodika, kterou dané instituce při 

zpracování údajů používají. Touto rozdílnou metodikou může být skutečnost, 

že některé státy jako trestné činy evidují pouze ty činy, které byly dokonané, 

v  jiných zemích se však evidují i  jiná stádia trestné činnosti. V  některých 

zemích, se eviduje každý dílčí útok činu jako samostatný trestný čin. 

Samozřejmostí jsou i  sociální, kulturní, hospodářské či správní odlišnosti, mezi 

jednotlivými státy. Tyto odlišnosti mohou způsobit metodologické problémy, 

nebo dokonce chyby v  měření. Pod touto problematikou si lze představit 
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například násilí na ženách, které se v  některých státech neřeší jako v  České 

republice nebo jiných evropských zemích, a  tak nejsou tyto činy nahlašovány 

příslušným orgánům činným v  trestním řízení.  

I  přesto, že výše je zmíněný Interpol, jakožto organizace se zájmem 

o  statistiky srovnání jednotlivých zemí světa, v  kriminální činnosti v  současné 

době Interpol veřejně prohlašuje, že tyto statistiky neprovádí a  neshromažďuje 

míru kriminality v  různých zemích, čili tyto informace nejsou dostupné 

veřejnosti. Je třeba zmínit, že Interpol v  minulosti tyto statistiky prováděl 

a  zpřístupňoval veřejnosti. Důvod proč nyní tuto činnost neprovádí (nebo ji 

zatajuje), není známý.  

Ze statistik Eurostatu vyplynuly následující informace zmíněné v  odstavcích 

níže a  představené na základě získaných grafů. 

Pokles o  24 % počtu loupeží byl zaznamenán v  letech 2011 – 2017 z  522 00 na 

396 000. I  přesto, že došlo mezi těmito roky k  poklesu, mezi lety 2008 – 2011 

docházelo k  nárůstu o  4  %. Ze schéma č . 3  je zřejmé, že trendy v  členských 

zemích EU mohou být značně odlišné od vývoje na úrovni EU. Pouze k  malým 

změnám docházelo mezi lety 2011 – 2012. Největší nárůst případů loupeží v  této 

době přesto zaznamenala Francie, Itálie a  Španělsko, kdy v  této době 

dohromady tento nárůst činil 16 000 případů. Naopak ve Spojeném království, 

Portugalsku, Belgii a  Polsku došlo ke snížení počtu těchto případů. Pokles 

v  těchto zemích činil 14 000. Rovněž mezi lety 2016 - 2017 nedocházelo 

k  celkové změně v  počtu případů loupeží na území EU. Těchto případů bylo 

4  000 ve srovnání s  celkovým zvýšením (18 000) a  poklesem (22 000). 

Loupeže zaznamenané policí mezi lety 2008 - 2011 vzrostly o  4  %. Kdyžto 

v  letech 2011 - 2017 došlo k  poklesu o  24 %. Na schématu č. 3 jsou znázorněny 

statistické údaje kriminálních trendů členských zemí Evropské unie (dále jen 
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"EU"). Oranžovou barvou jsou označeny země, u  kterých došlo k  nárůstu 

kriminálního jednání, modrou barvou jsou znázorněny země, u  kterých došlo 

k  poklesu kriminálního jednání a  červená spojnice znázorňuje celkové změny 

v  EU u  loupežných přepadení.  

 

Schéma 3 Loupeže zaznamenané policí  2008 - 2011 (32) 

Na schématu č. 4 je graf, který znázorňuje počty loupeží v  EU, které byly 

evidovány policií v  poměru k  počtu obyvatel (počet trestných činů na 100 000 

obyvatel). Z  grafu je zřejmé, že nejnižší počet loupeží na 100 000 obyvatel je na 

Slovensku (9) a stejný počet v  Maďarsku (9). Počty loupeží se mírně stupňují, 

Slovinsko (12), Kypr (14), Estonsko a  Česká republika (15). Naopak nejvyšší 

počty loupeží na 100 000 obyvatel byly v  roce 2017 v  Belgii (167), Francii (150), 

Španělsku (144), Anglii a  Walesu (Spojené království) (132) a  Portugalsku (115). 
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Schéma 4 Počty loupeží zaznamenaných policií v  poměru k  počtu obyvatel (32) 

V  roce 2017 zaznamenala policie v  EU přibližně 5  200 případů úmyslného 

zabití, což je o  19 % méně než v  roce 2008. V  tabulce na schématu č. 5  jsou 

hlášené údaje znázorněny podle jednotlivých zemí. 

 

Schéma 5 Úmyslné zabití 2008 – 2017 (32) 
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Na schématu č. 6  níže, je znázorněný graf případů úmyslného zabití na 

100 000 obyvatel v  roce 2017 v  zemích EU. V  tomto roce nevyšší čísla byla 

zaznamenána v  Lotyšsku (5 ,6), Litvě (4 ,0), Estonsku (2 ,2) a  na Maltě (2 ,0) 

a  nejnižší naopak v  Lucembursku (0 ,3), Itálii, Rakousku a  v  České republice 

(všechny tři země 0 ,6). 

 

Schéma 6 Počty případů úmyslného zabití v  zemích EU 2017 (32) 

Následující schéma č. 7  znázorňuje případy napadení v  letech 2010 – 2017 

v  celé EU. Těchto případů zaznamenaných policií od roku 2010 rapidně 

přibylo, kdy v  roce 2017 došlo k  více než 1, 1  milionu případů v  EU. Naopak 

nejnižší počet napadení byl zaznamenán v  roce 2013, kdy jich bylo 916 000. Od 

roku 2013 docházelo jen k  eskalaci. Je třeba si uvědomit, že případy napadení 

se v  celé EU liší, a  to i  v  případě poměru k  počtu obyvatel. Rozdíly orážejí 

nejen trestné činy, ale také rozdílné zákony a  rozdílné postupy. Jak již bylo 

zmíněno, při odhalování kriminality v  rozdílných zemích je třeba si uvědomit 

i  rozdílnosti zaznamenávání TČ, které se na daném území staly. Například 

některé údaje, které zaznamenal daný stát, zahrnují méně či naopak více 
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závažná napadení, nebo napadení s  následkem smrti, sexuální napadení či 

„pouhé“ hrozby. 

 

Schéma 7 Případy napadení 2010 – 2017 (32) 

Poslední zmiňovaný TČ v  souvislosti mezinárodního srovnávání je krádež 

automobilů. Na schématu č. 8  níže jsou zveřejněna a  přiřazena čísla 

k  jednotlivým státům za období 2008 – 2017. Mezi těmito lety byl patrný 

sestupný trend ve většině členských států EU. Jediný nárůst zaznamenaly Irsko, 

Řecko, Španělsko, Lotyšsko, Malta, Rumunsko a  Spojené království v  letech 

mezi 2016 a  2017. Z  tabulky je zřejmé, že byla rozdělena na dvě období a  to 

2008 - 2010 a  2015 – 2017. Tato období oproti sobě mají snížení o  29 %, kdy 

v  letech 2008 – 2010 bylo zaznamenáno 998 920 krádeží a  v  letech 2015 – 2017 

„pouhých“ 697 384 krádeží automobilů. 
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Schéma 8 Počty krádeží automobilů v  zemích EU 2008 – 2017 (32) 

3.6 Charakteristika, rozloha a  demografická struktura Mladé 

Boleslavi 

Mladá Boleslav se řadí mezi největší města, která nemají statut krajských 

měst. Především z  hlediska počtu obyvatel a  pracovních příležitostí. Mladá 

Boleslav se nachází ve Středočeském kraji ve vzdálenosti přibližně 60 km 

severoseverovýchodně od centra Prahy a  50 km jižně od krajského města 

Liberce. Díky dojíždění do škol, především vysokých, spadá město do 

pražského regionu. Dojížďka za prací mezi Prahou a  Mladou Boleslaví je navíc 

obousměrně relativně vyrovnaná, což není případ ostatních středočeských 

měst. Na mikroregionální úrovni vykazují okolní obce i  města velmi silnou, 

jednoznačnou spádovost směrem k  Mladé Boleslavi. Příčinou je dojíždění do 

Škody Auto, a. s. i  využití významných služeb (33). 
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Obraz města vytváří několik faktorů, především je to podnik Škoda 

Auto, a. s. Tím je město v  očích nejen obyvatel bráno jako průmyslové. Dalším 

faktorem, který přispívá do obrazu města, je rekreační zázemí, kdy Mladá 

Boleslav je brána jako výchozí bod oblasti Českého ráje a  Kokořínska. Město 

reprezentují také sportovní kluby (fotbal, lední hokej), historické divadlo a  také 

přítomnost několika obchodních center. Historickým jádrem ale zůstalo 

Staroměstské náměstí, které je v  současnosti udržováno. Pro dopravu zde 

slouží autobusové i  vlakové nádraží. Na autobusové nádraží přijíždí autobusy 

přímou linkou ze Slovenska, Polska a  Ukrajiny. Město má vysoký podíl 

zastavěných ploch a  naopak nízký podíl veřejné zeleně. 

Funkci Mladé Boleslavi a  jejího blízkého zázemí jako pracovního centra 

nadregionálního významu, dále posiluje lokalizace dalších podniků (zejména 

podniků navázaných dodavatelskými vazbami na společnost Škoda Auto), které 

se v  souvislosti s  rozvojem průmyslových zón tzv. na zelené louce usídlily 

i  v  okolních obcích. Díky podnikům v  průmyslových zónách „na zelené 

louce“ tak některé obce získaly funkci pracovního centra, a  to navzdory 

poměrně malé populační významnosti. To je důvodem kladného salda 

dojížďky z  okolních obcí a  zejména migrace zahraničního obyvatelstva 

(cizinců). 

Je patrné, že v  porovnání se referenčními městy má díky největšímu 

zaměstnavateli Škoda Auto, a. s. město Mladá Boleslav s  přehledem nejvyšší 

podíl zaměstnaných v  průmyslu a  naopak nejnižší ve stavebnictví. Tato firma 

dominuje jako výrazně největší zaměstnavatel ve městě, ale také v  celém 

regionu. Představuje hlavní příčinu skutečnosti, že Mladá Boleslav patří podle 

ekonomických ukazatelů k  nejbohatším městům v  Česku. Automobilka 

zaměstnává přibližně 24,8  tisíc zaměstnanců, z  nichž je 22,8  tis. kmenových 
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a  2  tis. agenturních zaměstnanců. V  agenturních firmách pracují zejména 

cizinci a  méně vzdělané obyvatelstvo. 

Samozřejmě nelze zapomínat na další významné zaměstnavatele, kteří se 

v  městě nachází. Pod firmou Škoda Auto a. s. pracuje mnoho externích firem 

(ManpowerGroup™, Faurecia, Johnson Controls, atd.); tyto firmy také pracují 

pro jiné společnosti a  svoje výrobky jim poskytují. 

Statistiky pro Mladou Boleslav ke dni 29. 02. 2020 ukazují, že žije ve městě 

13218 registrovaných cizinců. Jedná se přesně o  10,6  % populace města. Je 

zřejmé, že nejfrekventovanější národností v  okrese Mladá Boleslav (a  tedy 

pravděpodobně i  v  Mladé Boleslavi samotné) je slovenská (přechodně 3120 

a  trvale 1765), dále ukrajinská (1515 a  trvalá 1374), polská (přechodně 1191 

a  trvale 366), Mongolská (přechodně 378), Bulharská (přechodně 315) 

a  vietnamská (přechodně 280 a  trvale 580) (34; 35). 

V  České republice celkově je nevíce Ukrajinců (téměř 135 tisíc), Slováků (117 

tisíc), Vietnamců (61 tisíc), Rusů (38 tisíc). Následují Poláci (21 tisíc) a  Němci (21 

tisíc). Rusů je více žen, než mužů - 16 tisíc mužů a  21,5  tisíce žen, u  Němců je 

to opačně, mužů je 17 tisíc, žen 4  tisíce. Němci mají v  Česku mnohem častěji 

přechodný pobyt, než trvalý (zhruba čtyřikrát častěji), Ukrajinci a  především 

Vietnamci pro změnu preferují pobyt trvalý (34). 
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4 POUŽITÁ METODIKA 

Následující kapitola je věnována použité metodice v této diplomové práci. 

V podkapitolách je zobrazena multikriteriální analýza a dotazníkové šetření.  

4.1 Multikriteriální analýza 

V  práci je použita multikriteriální analýza, která má za úkol 

vyhodnocovat úroveň rizika. 

V  této diplomové práci je nejprve použita předběžná analýza pro 

hodnocení rizika. Předběžná analýza je jednoduchý výpočet rizika (R) součinem 

pravděpodobnosti (P) a  následků (N). Pravděpodobnost se dělí na málo 

pravděpodobnou, pravděpodobnou a  velmi pravděpodobnou. Následky se 

dělí na nízké, významné a  katastrofické. Součinem těchto hodnot dojde 

k  předběžnému hodnocení rizika, které může být buď vysoké, nebo nízké. 

Pokud hodnota rizika vyjde v  rozsahu 0 – 3, jedná se o nízké riziko. Pokud se 

riziko rovná 4 – 9, jedná se o  vysoké riziko. Rovnice může být vyjádřena takto; 

𝑅 = 𝑃 × 𝑁  

Pro jednotlivé typy nebezpečí jsou vymezeny odhadním stanovením 

hodnoty kvantitativních kritérií. V  tomto případě jsou hodnoty rozdělené dle 

druhů TČ. V  procesu multikriteriální analýzy rizik je prováděn výběr 

optimální varianty. Vzhledem ke skutečnosti, že volba optimální varianty je 

individuálně podmíněná, je v  maximální možné míře doporučeno využívání 

metod skupinového rozhodování pro eliminaci případného subjektivního 

zatížení.  V  rámci multikriteriální analýzy je vždy uvažováno s  tzv. nejhorším 

možným případem daného typu nebezpečí. Pro kvantifikaci dle jednotlivých 

kritérií je použita bodovací metoda. Jedná se o  stupnici v  rozsahu 1 – 10 bodů 

(36; 37). 
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Multikriteriální analýza také, stejně jako předběžná analýza, hodnotí 

riziko, resp. jeho úroveň. Riziko (R) je vypočteno součinem frekvence (F), neboli 

koeficientem četnosti a  následky (N). Frekvence označuje možné aktivace 

konkrétního typu nebezpečí. Následky označují souhrnné vyjádření 

nepříznivých účinků události či jevu schopného poškodit chráněné zájmy. 

Rovnice je vyjádřena takto; 

𝑅 = 𝐹 × 𝑁  

Následky (N) lze vyjádřit jako souhrn dopadů na jednotlivé oblasti 

chráněných zájmů, přičemž chráněnými zájmy jsou životy a  zdraví osob, 

majetek, životní prostředí, ekonomická a  společenská stabilita. Jednotlivé 

oblasti chráněných zájmů jsou ve vzorci zobrazeny jako Koeficienty (K) 

s  indexem jednotlivých oblastí a  dále násobeny váhovým koeficientem (VK) 

dané oblasti. Vzorec pro výpočet následků je tvořen takto; 

𝑁 = (𝐾 𝑂 × 𝑉𝐾𝑂 ) + (𝐾 Ž𝑃 × 𝑉𝐾Ž𝑃) + (𝐾 𝐸 × 𝑉𝐾𝐸 ) + (𝐾 𝑆 × 𝑉𝐾𝑆 ) 

Jednotlivé koeficienty s  indexem dané problematické oblasti jsou 

vysvětleny níže; 

 𝐾 
𝑂 

  - koeficient dopadu na životy a  zdraví osob 

 𝐾 
Ž𝑃

  - koeficient dopadu na životní prostředí 

 𝐾 
𝐸 

  - koeficient ekonomických dopadů 

 𝐾 
𝑠 

  - koeficient společenských dopadů 

 𝑉𝐾𝑥   - váhový koeficient 

Některé koeficienty jsou dále rozděleny na dílčí. Jedná se o  koeficient 

dopadu na životy a  zdraví osob (𝐾 
𝑂 

) a  koeficient společenských dopadů (𝐾 
𝑠 

). 
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Koeficient dopadu na životy a  zdraví osob se vyjadřuje za pomocí rovnice 

s  vysvětlením níže; 

𝐾 𝑂 =
(𝐾 𝑂1 + 𝐾 𝑂2)

2 
 

 𝐾  𝑂1  - koeficient ohrožení osob smrtelnými dopady  

 𝐾 
𝑂2

  - koeficient přímého ohrožení osob  

Koeficient společenských dopadů se vyjadřuje za pomocí rovnice s  vysvětlením 

níže; 

𝐾 𝑆 =
(𝐾 𝑆1 + 𝐾 𝑆2 + 𝐾 𝑆3)

3 
 

 𝐾 
𝑆1

   - koeficient omezení osob  

 𝐾 
𝑆2

   - koeficient předpokládané doby trvání omezujícího stavu 

 𝐾 
𝑆3

    - koeficient omezení společnosti 

Zhodnocení výsledků probíhá po vypočtení hodnot úrovně rizika (R). 

Stanovení limitů pro zhodnocení rizika bylo stanoveno následujícími 

hodnotícími rozmezími;  

 R  = 10 a  méně - RIZIKO PŘIJATELNÉ 

 R  = 11 – 30  - RIZIKO PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 

 R  = 31 a  více - RIZIKO NEPŘIJATELNÉ 

4.2 Dotazníkové šetření 

Metodika dotazníkového šetření je jednou z  mnoha technik empirického 

zjištění, resp. terénního sběru informací. Další sběr informací může být např. 

pomocí experimentu, pozorování, či řízeného rozhovoru. V  této práci měla být 



49 

 

použita metodika řízeného rozhovoru, ale pro pandemické opatření, kvůli 

pandemii COVID-19, bylo zvoleno dotazníkové šetření. 

Výhodou dotazníkového šetření, oproti jiným metodikám, je sběr dat od 

potřebných osob (respondentů) vypracován písemně prostřednictvím 

stanovených otázek obsažených v  dotazníku. Tímto způsobem nedochází 

k  přímé interakci mezi výzkumným pracovníkem a  respondenty. Tato 

technika je formalizovaná, standardizovaná a  připravuje se předem, při 

přípravě projetu výzkumu. Dotazníkové šetření má za úkol zjišťovat potřebné 

informace a  údaje zprostředkovaně prostřednictvím subjektivních výpovědí 

zkoumaných osob. Funkcí empirického výzkumu je ověřovat pravdivost 

domněnek a  hypotéz, které jsou výsledkem teoretického myšlení (38; 39). 

Dotazníkové šetření může mít charakteristické rysy, které zkreslují a  zužují 

obor použití. Informace jsou zprostředkovány prostřednictvím jedinců, a  proto 

roste výrazné riziko zkreslení v  objektu. Existuje tedy možnost, že daná osoba 

nechce pravdivě vypovědět. V  dotazníku této práce byla pro obavy 

z  nepravdivé odpovědi pod svým jménem použita možnost neuvádění své 

identity. Další možnou komplikací může být nepochopení otázky, proto je 

důležité dbát na logické postavení otázek a  cíl celé práce. Poslední uváděnou 

možností nesnáze je neinformovanost o  dané problematice (38; 39). 

Správné použití dotazníkového šetření je zvolení méně otázek pro 

dostatečný počet respondentů. Dotazník je vhodný pro ta šetření, u  kterých se 

počítá se statistickým hodnocením výsledků. Dále je také vhodný pro témata, 

která je tazatel schopný zpracovat a  rozumí jim a  umožní mu formulování 

přesných pracovních hypotéz (38; 39).  
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5 KRIMINALITA CIZINCŮ 

Kriminalita je problematika, které je vysvětlena zejména v  teoretické části 

této práce, avšak jednoznačné interpretování pojmu není od věci zopakovat; 

Kriminalita je veškeré páchání přestupků nebo trestných činů (40). Pro 

psychopatickou poruchu osobnosti svědčí nepřítomnost výčitek svědomí, 

nedostatek osobní loajality, povrchní mezilidské vztahy či stav jedince, kdy 

myšlení nepředchází jednání (41).  

Kriminalita páchaná cizinci a  etnickými menšinami je problematika, která je 

v  současnosti velmi řešená. Vše souvisí s  migrací obyvatel, která probíhá 

permanentně. Následně poté žijí různé etnické skupiny na jednom území 

a  vytváří tak jednu společnost. Silný vliv migrace bylo možné v  minulosti 

zaznamenat ve 20. století po 2. světové válce. Nejhlavnějším důvodem pro 

migraci byla poptávka po levné pracovní síle ve vyspělých zemích, nízká 

životní úroveň ve vlastní zemi, či z  důvodu tzv. nedobrovolné migrace. 

Nedobrovolná migrace byla způsobena důsledky válek, totalitního politického 

zřízení, diskriminací menšin atd. Migrace probíhala zejména z  méně vyspělých 

států do vyspělejších v  západní Evropě, či do USA. Tento trend přetrvává do 

dnešní doby, kdy tuto migraci jednoduchý přesun po světě s  pomocí moderní 

technologie nic neomezuje. Bohužel to ale i  znamená s  tím spojené šíření rizika 

kriminality. 

Je důležité definovat další z  důležitých pojmů. A  to, kdo je považován za 

cizince. Dle právního vymezení se za cizince považuje fyzická osoba, která není 

státním občanem České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., o  pobytu cizinců na 

území ČR a  o  změně některých zákonů (42)). Širší způsob pojetí z  hlediska 

kriminologického může vlastník českého státního příslušenství ovšem ale být 

také cizincem, totiž může být vnímán jako cizinec, protože státního občanství 
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nabyl, či se jedná o  další generaci těchto osob. V  daném případě se jedná 

o  menšiny. 

Menšiny mohou být etnické, rasové, politické, náboženské, sexuální, apod. 

Menšinám se také říká minority. Pojem minorita není vždy zcela používán ve 

stejném významu. Dle Podvýboru Spojených národů pro ochranu etnických 

minorit je minorita definovaná jako „nedominantní skupina populace se 

stabilními etnickými, náboženskými či jazykovými znaky a  tradicemi, kterými 

se odlišuje od zbytku populace a  která je chce zachovat“ (43). Minoritu lze 

definovat také jako „podřízenou skupinu osob, jejíž příslušníci mají významně 

méně moci nebo kontroly nad vlastními životy, než mají příslušníci dominantní 

nebo většinové skupiny, která je dále charakterizována zejména tělesnými či 

kulturními charakteristikami, které její příslušníky odlišují od příslušníků 

dominantní skupiny, zkušenostmi předsudků a  znevýhodnění, nedobrovolnou 

příslušností k  minoritě, pocity solidarity s  ostatními příslušníky této skupiny 

aj.“ zmínil v  knize Romové v  české společnosti Navrátil Pavel (44 str. 16).  

Je třeba zmínit, že etnická skupina není totéž co národ či národnostní 

menšina. „Etnikum či etnická skupina může být skupina osob se stejnou 

etnicitou, jedná se tedy o  vzájemně provázaný systém kulturních, jazykových 

a  teritoriálních rysů, historických osudů a  představ o  společenském původu, 

přechází z  generace na generaci“ uvedli ve své knize Petrusek a  spol. (45 

stránky 276-277). 

Zákon č. 273/2001 Sb. o  právech příslušníků národnostních menšin 

a  o  změně některých zákonů v  §1  zmiňuje v  přesném znění; „Národnostní 

menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné 

České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným 

etnickým původem, jazykem, kulturou a  tradicemi, tvoří početní menšinu 
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obyvatelstva a  zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu 

za účelem společného úsilí o  zachování a  rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka 

a  kultury a  zároveň za účelem vyjádření a  ochrany zájmů jejich společenství, 

které se historicky utvořilo.“ Dále také upravuje, kdo se národnostní menšinou 

označuje; „Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který 

se hlásí k  jiné než české národnosti a  projevuje přání být považován za 

příslušníka národnostní menšiny spolu s  dalšími, kteří se hlásí ke stejné 

národnosti (46).“ Z  kriminologického hlediska se nejčastěji ale používá pojem 

etnická minorita. 

Oproti minoritám jsou zde majority, což je označení pro většinovou 

společnost. Tento pojem se také používá v  souvislosti s  hlasováním 

a  rozhodováním.  

V  každé společnosti mají etnické minority jako celek nižší sociální postavení. 

Důsledkem toho je i  nižší prostor k  prosazení vlastních cílů. Pokud si to 

chceme ukázat na příkladu, představme si skupinu Romů, kteří již mají 

občanství České republiky, avšak mají jiné kulturní i  jazykové zvyklosti. Na 

základě těchto odlišností dochází k  rasistickým znakům. V  návaznosti na 

rasismus dochází u  těchto osob k  nezaměstnanosti, sociálním vyloučením, 

horším kvalitám bydlení, atd. Tyto faktory mohou být potencionální příčinou 

kriminálního jednání. Toto sociálně-patologické jednání stoupá v  důsledku 

diskriminačního jednání majorit. Postavení této minority na základě 

diskriminačního jednání majority může vést i  k  duševnímu i  fyzickému 

poškození členů minorit, kdy dochází k  větší míře kriminality až 2 - 4x větší, 

než u  majorit (1). Představme si to na jednoduchém příkladu. Existuje člen 

minority (Rom), který je od mládí diskriminován a  nedostane se mu stejného 

postavení ve společnosti, jako ostatním majoritám (Čechům). Tomuto členu 
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minority není nepřirozené páchat trestnou činnost, aby se dostal na stejnou 

(např. finanční) úroveň. 

I  přesto, že se uvádí 2 - 4x vetší početnost kriminality u  minorit, dochází 

k  velkému počtu registrování těchto činů. Hlavním důvodem je, že jednání 

minorit je pod větší sociální kontrolou občanů a  hlavně policie, která tyto 

skutky eviduje. Dalším důvodem může také být inteligence těchto osob, které si 

svůj čin dostatečně nepromyslí a  páchají ho jednodušším způsobem. Na 

základě sociálního postavení lze také předpokládat, že tyto osoby budou svou 

činnost opakovat a  stanou se tak recidivisty, které je možné lépe odhalit 

a  registrovat tak jejich kriminální jednání. E. H. Sutherland jako první prokázal 

poznatek, že vysoké zatížení kriminalitou se týká zejména druhé, či popřípadě 

třetí generace imigrantů. Imigranti přichází (první generace) do hostitelské 

země s  tím, že se výrazně neliší od ostatního obyvatelstva, ba dokonce mají 

nižší úroveň kriminality, než obyvatelstvo původní. Bohužel kriminální jednání 

se dopouští více jejich děti (druhá generace), či jejich vnoučata (třetí generace). 

Ve statistikách lze dohledat, že se kriminálního jednání dopouští mladší 

generace (z  řad cizinců) (47). Je nutné ale dodat, že Česká republika tyto 

statistiky nesleduje a  není tudíž schopna je vyhodnotit. Informace 

o  kriminalitě mladších cizinců jsou uváděny z  jiných zemí, např. SRN. 
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6 VÝVOJ KRIMINALITY CIZINCŮ 

Kapitola zobrazuje statistické informace pro poznání důležitých atributů a 

aspektů týkajících se kriminality. Tato data jsou následně rozebrána a popsána 

v následujících podkapitolách. 

6.1 Statistické přehledy 

V  této kapitole jsou statisticky znázorněné hodnoty, týkající se územního 

rozložení zkoumané oblasti. V  první části jsou údaje týkající se počtů obyvatel 

a  cizinců na daných územích. V  druhé části kriminalita na zkoumaných 

územích. A  ve třetí části je zobrazena kriminalita cizinců na vybraných 

územích. 

6.1.1 Počty obyvatel a  cizinců s  povoleným pobytem 

V  současné době se v  České republice nachází velký počet cizinců, jedná se 

o  cizince, kteří mají povolený pobyt buď dlouhodobý (trvalý), či přechodný 

(krátkodobý). 

Na grafu č. 1  níže jsou zobrazena data, která ukazují počet obyvatel ČR, 

počet cizinců a  z  toho procentuální zastoupení cizinců na území České 

republiky. Graf značí data v  rozsahu let 2015 – 2020. Z  grafu je zřejmé, že počet 

obyvatel se v  těchto letech výrazně neměnil, lze si povšimnout lehké gradace 

do roku 2019 a  celkem velkého úbytku v  roce 2020. Tento jev se ale neprojevil 

stejně u  počtu cizinců s  trvalým či přechodným pobytem, zde dochází k  trvalé 

gradaci. Tento nárůst potvrzuje také procentuální ukazatel počtu cizinců vůči 

počtu obyvatel v  daném roce, který ze 4, 4  % vystoupal až na 5, 9  %. 
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Graf 1  Počty občanů ČR a  cizinců s  platným povolením k  pobytu v  ČR (35; 34) 

Na grafu č. 2  níže jsou zobrazena data, která ukazují počet obyvatel ČR, 

počet cizinců s  povoleným pobytem, a  také křivku, která ukazuje počet cizinců 

v  procentech daného roku vůči obyvatelstvu, stejně, jako je tomu 

u  předchozího grafu s  rozdílem, že se jedná o  území Středočeského kraje. Graf 

značí data v  rozsahu let 2015 – 2020. Tento graf, stejně jako předchozí, 

poukazuje na gradaci obyvatelstva ČR do r. 2019, kdy v  r. 2020 došlo 

k  poklesu. K  tomuto jevu u  počtu cizinců s  trvalým pobytem nedošlo. Počet 

cizinců s  trvalým pobytem v  celém časovém období (2015 – 2020) stoupá. 

V  grafu je zobrazena křivka cizinců v  % vůči obyvatelstvu ČR v  daném roce. 

Oproti hodnotám v  předchozím grafu (území ČR) jsou tyto o  něco vyšší. 

Zatímco v  r. 2015 v  ČR bylo 4,4  % cizinců vůči obyvatelstvu, ve Středočeském 

kraji jich bylo 4,7  %. Kdy v  každém následujícím roce bylo cizinců ve 

Středočeském kraji vždy o  cca 0,2  % více. V  r. 2018 dokonce o  0,5  % více 

cizinců. V  letech 2019 a  2020 je o  0,4  % cizinců více, ve Středočeském kraji, než 

v  ČR. Poslední procentuální údaj z  r. 2020 ukazuje, že je ve Středočeském kraji 

6,3  % cizinců. 
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Graf 2 Počty občanů ČR a  cizinců s  platným povolením k  pobytu ve Středočeském kraji (35; 34) 

Na grafu č. 3  níže jsou zobrazena data, která ukazují počet obyvatel ČR, 

počet cizinců s  povoleným pobytem také křivku, která ukazuje počet cizinců 

v  procentech daného roku vůči obyvatelstvu, stejně, jako je tomu 

u  předchozích grafů s  rozdílem, že se jedná o  území okresu Mladá Boleslav. -

Graf značí data v  rozsahu let 2015 – 2020. Tento graf, stejně jako předchozí, 

poukazuje na mírnou gradaci obyvatelstva ČR do r. 2019, kdy v  r. 2020 došlo 

k  poklesu. Oproti České republice i  Středočeskému kraji je v  okrese Mladá 

Boleslav větší procentuální podíl cizinců na obyvatele. Procentuální podíl 

cizinců na obyvatele stoupá ze 7,7  % až na 10,6  % (r. 2015 – 2020). Oproti 

celkové míře v  ČR jsou tyto hodnoty přibližně dvojnásobně vyšší.  

 1 315 299      1 326 857      1 338 982      1 352 795      1 369 332      1 316 718     

61923 65064 69350 76653 82188 83336 

4,7 
4,9 

5,2 

5,7 

6,0 

6,3 

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

 1 400 000

 1 600 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Středočeský kraj 

počet obyvatel počet cizinců z toho cizinci v %



57 

 

 

Graf 3 Počty občanů ČR a  cizinců s  platným povolením k  pobytu v  MB (35; 34) 

V  České republice dochází ke gradaci pobytu cizinců, za posledních 5  let 

jich přibylo 135 054. V  grafu č. 4  níže jsou údaje z  let 2015 – 2020, kde jsou 

všechny údaje uváděny k  31. prosinci daného roku, až na rok 2020, kdy je daný 

stav uveden k  29. únoru. I  přesto je z  grafu zřejmé, že v  roce 2020 za dva 

měsíce přibylo v  ČR 6  735 cizinců s  povoleným dlouhodobým či krátkodobým 

pobytem. Ve středočeském kraji docházelo také ke gradaci, kdy za 5  let přibylo 

21 413 cizinců. V  okresu Mladá Boleslav za 5  let přibylo 3516 cizinců. Ve všech 

případech dochází ke gradaci počtu cizinců s  povoleným pobytem. I  přes 

velký zájem cizinců přijíždět na Mladoboleslavsko za prací, není nárůst cizinců 

na Mladoboleslavsku oproti nárůstu v  ČR či ve Středočeském kraji nijak 

výrazný. 

 125 931      126 286      126 825      127 776      129 136      124 337     

9702 10 067 10 748 12 150 13 062 13 218 

7,7 
8,0 

8,5 

9,5 
10,1 

10,6 

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

 140 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mladá Boleslav 

počet obyvatel počet cizinců z toho cizinci v %



58 

 

 

Graf 4 Povolený pobyt cizinců v  ČR, Středočeském kraji a  v  Mladé Boleslavi (34) 

Soustava grafů (graf č. 5) ukazuje procentuální rozložení povoleného pobytu 

cizinců ve středočeském kraji a  ve městě Mladá Boleslav. Z  grafů je zřejmé, že 

co se týče povoleného pobytu cizinců, není město Mladá Boleslav nijak 

přetížené s  přibývajícími lety. Grafy ukazují roky 2015 – 2020, všechny roky 

ukazují hodnoty Mladé Boleslavi 14 % povolených pobytů cizinců vůči 

Středočeskému kraji (kromě 2016 a  2017, kdy je to 13 %). Grafy tedy ukazují, že 

samotné město není oproti jiným městům ve Středočeském kraji pro cizince 

výrazně více vyhledáváno. Avšak toto procentuální zobrazení nezapírá 

skutečnost, že se povolený pobyt cizinců od roku 2015 zvyšuje. Naopak, gradaci 

počtu povoleného pobytu cizinců potvrzuje předchozí graf č. 4. 
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Graf 5 Soustava grafů - Povolený pobyt cizinců ve Středočeském kraji a  v  Mladé Boleslavi (34) 

Tato kapitola byla zhotovena na základě veřejných statistik a  údajů, které 

jsou veřejně dostupné. Je třeba si uvědomit, že se opírá o  údaje, které jsou 

nahlášené, tudíž o  povolený pobyt cizinců. Některé zdroje uvádějí, že se v  ČR 

objevují cizinci, kteří nemají povolený pobyt, někteří i  dlouhodobě. Počet 

těchto nenahlášených cizinců se jen těžko odhaduje, zejména proto, že ČR má 

„otevřené“ hranice a  dostupnost příjezdové cesty je ve své podstatě přístupná 

pro všechny. Cizinci proto využívají ČR pro práci, ve které jsou tzv. „na černo“, 

protože nemohou mít platnou pracovní smlouvu bez povoleného pobytu. Tuto 

problematiku zaměstnávání řeší Zákon č. 435/2004 Sb. o  zaměstnanosti (48). 

6.1.2 Kriminalita 

Nejprve je zapotřebí zobrazit kriminalitu celkovou. Následující graf 

č. 6  ukazuje kriminalitu celkovou, která byla objasněna na území ČR a  ve 

Středočeském kraji. Z  grafu je zřejmé, že kriminalita má od r. 2016 mírnou 
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tendenci klesat, oproti předchozímu roku, kdy kriminalita na území ČR i  na 

území Středočeského kraje stoupala. Kriminalita v  ČR konstantně klesá již 

od r. 2013, respondenti tázaní na tento jev se domnívají, že je tomu naopak. 

Zvýšení kriminality v  čase a  prostoru připisují migraci obyvatel (14).  

Důležitou informací pro správný přehled v  tomto grafu je fakt, že se počítá do 

těchto dat i  objasněná kriminalita zpětně z  předchozího období. Protože 

Policie České republiky (dále jen „PČR“) objasňuje trestné činy (dále jen „TČ“) 

i  zpětně z  minulého období. Tato data jsou použita vzhledem k  tématu, kdy 

informace, že TČ spáchal cizinec, jsou statisticky evidované pouze v  objasněné 

kriminalitě. Logicky není zřejmé, kdo TČ spáchal, pokud nedošlo k  objasnění 

TČ, ale pouze k  jeho registraci.  

 

Graf 6 Celková kriminalita v  ČR a  ve Středočeském kraji (23) 

Graf č. 7  níže zmiňuje kriminalitu ve městě Mladá Boleslav. Jedná se 

o  kriminalitu registrovanou a  kriminalitu, jež byla registrována a  byla zároveň 

objasněna. V  grafu jsou data z  let 2010 – 2020, kdy r. 2020 je pouze do února. 

Toto velké časové rozpětí je uvedeno z  důvodu velkých rozdílů počtu 

kriminality v  jednotlivých letech. Mezi roky 2010 a  2011 došlo k  poklesu 

registrovaných TČ i  TČ objasněných. V  letech 2012 – 2013 došlo naopak ke 
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gradaci počtu registrovaných TČ a  mírně i  objasněných. Následující léta byla 

příznivá, co se týká počtu registrovaných i  objasněných TČ, protože jejich počet 

do r. 2016 klesal. Bohužel kriminalita se za poslední 3  roky zvedla, avšak nijak 

markantně, oproti r. 2010. Od r. 2010 do současnosti došlo k  poklesu téměř 

o  polovinu registrovaných TČ.  V  grafu je pomocí křivky také znázorněna 

objasněnost, která je vypočítána z  objasnění registrovaných TČ. Křivka ukazuje 

vysokou gradaci objasněnosti do r. 2018, kdy je objasněnost 53,3  %. Rok 2019 je 

sice z  pohledu objasněnosti slabší, ale ne nijak markantně (51,5 %). V  roce 2020 

je objasněnost na pouhých 37,2  %, ale dá se předpokládat, že činy, které jsou 

registrované (za první dva v  grafu zmíněné měsíce roku), mohou být objasněny 

v  následujících měsících. I  přestože objasněnost v  lednu a  únoru bude nižší, 

průměr za celý rok může být jiný.  Dalo by se usuzovat, že vývoj kriminalistiky 

a  kriminologie může mít za následek vyšší procenta objasněnosti, tím činnost 

PČR a  všech jiných orgánů činných v  trestním řízení vede k  zdokonalování. 

Druhou možnou teorií může být také to, že dochází k  vyšší míře latentní 

kriminality a  tudíž k  nižší míře registrované TČ. Jednoduše řečeno; lidé 

nenahlašují TČ. Důvodů může být několik, např. se bojí pomsty, či nevěří 

policii, atd. Více informací o  latentní kriminalitě je v  kapitole 3.4.3.2  Zdroje 

informací o  latentní kriminalitě. 
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Graf 7 Registrovaná a  objasněná kriminalita ve městě Mladá Boleslav (49) 

Graf č. 8  níže je dost podobný předchozímu grafu, s  tím rozdílem, že se 

jedná o  okres Mladé Boleslav. Nachází se v  něm tedy vyšší hodnoty 

u  zjištěných TČ i  objasněných TČ. Tyto údaje nejsou veřejně dohledatelné, jsou 

poskytnuty Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje. V  grafu jsou 

údaje z  r. 2015 do 18. 03. 2020. I  přesto, že se jedná o  stejné město, které je na 

předchozím grafu v  roce 2016, lze pozorovat mírný výkyv v  procentuálním 

srovnání. V  předchozím grafu (město MB) v  r. 2016 došlo k  výraznému 

poklesu objasněných TČ, avšak zde na grafu níže (okres MB) počet objasněných 

TČ oproti r. 2015 stoupl. Co se týká procentuálního vyjádření objasněnosti lze 

zde vidět výrazné rozdíly. Objasněnost se v  okrese MB pohybuje mezi 56,5  % 

až 71,9  %. Poslední procentuální hodnota je za necelé 3  měsíce roku 2020, tudíž 

lze předpokládat pokles objasněnosti do konce daného roku. I  přesto je zde 

procentuální objasněnost průměrně o  12,21 % vyšší za roky 2015 – 2019. Rok 
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2020 nebyl do průměrného počtu zahrnut, neboť jak bylo již zmíněno, může 

k  objasnění dojít dodatečně.  

 

Graf 8Zjištěné a  objasněné TČ v  okrese Mladá Boleslav 

Jak je již zmíněno výše, objasněnost se uvádí v  procentech. Objasněnost je 
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nebo rovna 100%. Následující graf níže č. 9  zobrazuje procentuální objasněnost 

v  České republice, Středočeském kraji a  ve městě Mladá Boleslav. Z  grafu je 
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roky 2016 – 2019. Objasněnost ve městě Mladá Boleslav již byla zmíněná v  grafu 

č. 7, avšak zde je zobrazena už od r. 2010. Z  grafu je zřejmé zlepšení 

v  objasňování TČ, které na předchozím grafu nebylo vidět, protože k  tomuto 

zlepšování dochází právě od r. 2015. V  předchozích letech (2010 – 2015) byla 

objasněnost srovnatelná s  ostatními územími, která jsou zde hodnocena. Toto 

zlepšení k  vysoké míře objasněnosti by mohlo potvrdit hypotézu, že 

objasněnost graduje na základě kvality PČR. Toto tvrzení je pravděpodobnější 

s  ohledem na vyšší míru objasněnosti oproti Středočeskému kraji a  ČR. Je také 

nutné si uvědomit objasněnost v  okresu Mladá Boleslav, která je zobrazena na 

předchozím grafu č. 8. Tato objasněnost je více než kvalitní, oproti údajům 

z  města Mladá Boleslav, bohužel jen není dostupná od r. 2010 pro vložení 

k  porovnání go grafu níže. 

 

Graf 9 Míra objasněnosti v  ČR, ve Středočeském kraji a  ve městě Mladá Boleslav (23; 49; 50) 
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Tabulka níže č. 1  zobrazuje přesné procentuální vyjádření objasněnosti na 

daném území v  daném roce. Hodnoty jsou přeneseny do grafu 

č. 9  a  analyzovány v  textu nad grafem. 

Rok 
Objasněnost 

ČR 
Objasněnost 

STŘ 
Objasněnost 

MB 

2010 38% 36% 37% 

2011 39% 38% 40% 

2012 39% 38% 41% 

2013 40% 38% 39% 

2014 44% 42% 43% 

2015 45% 44% 46% 

2016 47% 47% 51% 

2017 47% 47% 52% 

2018 48% 48% 53% 

2019 47% 46% 51% 

6.1.3 Kriminalita spáchaná cizinci 

Pojem kriminalita byl vysvětlen v  této práci již v  předchozích kapitolách. 

Následující graf č. 10 poukazuje na celkovou kriminalitu a  na kriminalitu 

spáchanou cizinci na území ČR. Tyto hodnoty jsou vyčísleny v  letech 

2016 – 2019. V  roce 2015 bohužel PČR nezveřejňuje kriminalitu spáchanou 

cizinci, neboť tyto údaje dříve nebyly policií sledovány a  poskytovány 

veřejnosti. Z  grafu je zřejmá gradace z  r. 2015 na r. 2016, kdy kriminalita v  ČR 

stoupla o  3,5  %, tudíž se dá předpokládat, že kriminalita cizinců v  r. 2015 byla 

nižší, nežli v  r. 2015. Celková kriminalita od r. 2016 v  ČR klesá (až na malý 

výkyv v  r. 2019). I  přesto má kriminalita cizinců tendenci růst. Pouze v  r. 2018 

došlo k  poklesu kriminality spáchané cizinci. Od r. 2016 do současnosti ale stále 

kriminalita cizinců ke kriminalitě celkové roste. Pouze v  letech 2017 a  2018 má 

stejnou procentuální hodnotu (8,6  %). Od roku 2016 ale došlo k nárůstu 

Tabulka 1 Procentuální hodnoty objasněnosti v  ČR, ve Středočeském kraji a  ve městě Mladá Boleslav (23; 49; 

50) 
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o  0, 9  % (z  8,0  % na 8,9  %). Je tedy možné předpokládat, že 

k  procentuálnímu nárůstu kriminality spáchané cizinci bude přibývat. 

 

Graf 10 Celková objasněná kriminalita a  kriminalita cizinců v  ČR (23) 
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celkové, jsou zde větší hodnoty, nežli v  grafu zmiňujícím území celé ČR. 

Kriminalita cizinců od r. 2016 do r. 2019 vzrostla o  neuvěřitelných 1,6  % oproti 

kriminalitě celkové. Je nutno poukázat na fakt, že i  přestože kriminalita 

celková ve Středočeském kraji klesala v  letech 2016 a  2017, procentuální 

hodnota kriminality cizinců stoupla o  0,1  % (8,6  % - 8,7  %). Mnohem 

důležitější je ale fakt, že kriminalita cizinců v  letech 2018 a  2019 procentuálně 

vygradovala až na 10,2  % (9,5  % – 10,2  %). V  r. 2016 bylo procentuální 

vyjádření v  ČR 8,0  % a  ve Středočeském kraji 8,6  %, což je o  0,6  % více 

kriminality páchané cizinci. V  r. 2019 bylo v  ČR 8,9  % a  ve Středočeském kraji 

10,2  %, což je o  1,3  % více. Toto vyjádření ukazuje na fakt, že procentuální 

vyjádření oproti ČR vzrostla kriminalita cizinců ve Středočeském kraji z  r. 2016 

ještě o  0,7  % více. 

 

Graf 11 Celková objasněná kriminalita a  kriminalita cizinců ve Středočeském kraji (23) 
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Na grafu č. 12 níže je znázorněná kriminalita celková objasněná na území 

okresu Mladá Boleslav a  kriminalita spáchaná cizinci na stejném území. Tyto 

hodnoty jsou rozdílné s  kriminalitou na území města Mladá Boleslav, avšak je 

zapotřebí si uvědomit fakt, že dochází k  přirozené spádovosti a  do Mladé 

Boleslavi dojíždí lidé z  celého okresu. Toto dojíždění je především za prací, ale 

také za kulturou, nákupy, aj. Další důležitou informací je, že v  Mladé Boleslavi 

dochází k  tzv. suburbanizaci. Jedná se o  růst oblasti, tzv. suburbie, tento jev se 

děje na okrajích velkých měst. V  grafu jsou uvedeny hodnoty objasněné 

kriminality celkové na daném území a  objasněné kriminality spáchanou cizinci 

na daném území. Hlavním důvodem, proč není v  grafu znázorněna kriminalita 

celková (tedy zjištěná celkem) je ten, že nelze srovnávat objasněnou kriminalitu 

spáchanou cizinci s  kriminalitou, která nebyla dosud objasněna. Jednoduše 

řečeno nevíme, kdo ji spáchal. Tudíž by mohlo jít taktéž o  cizince 

a  procentuální vyjádření by nemělo správné hodnoty. Objasněná kriminalita 

cizinců je zde znázorněna od r. 2015 do r. 2020 a  to k  18. 03. 2020. Tyto údaje 

nejsou veřejně dohledatelné, jsou poskytnuty od Krajského ředitelství policie 

Středočeského kraje.  

Od r. 2015 do r. 2017 docházelo k, dalo by se říci, stagnaci kriminality 

spáchané cizinci (121 – 125). Do r. 2016 došlo k  nárůstu pouze o  jeden TČ na 

území okresu a  do r. 2017 o  další tři. V  r. 2018 došlo ale k  nárůstu počtu TČ 

cizinců a  to až na 174 TČ/rok. V  r. 2019 se ale kriminalita cizinců na tomto 

území snížila na 159 TČ/rok. Rok 2020 zatím hlásí 27 případů, tento údaj je ale 

pouze informační, nelze ho nijak srovnávat, neboť se nejedná o  celý rok, ale 

o  necelé tři měsíce. Jak již tomu bylo v  předchozích grafech, v  grafu níže je 

znázorněna také řada obsahující procentuální vyjádření spáchaných TČ cizinci 

vůči TČ celkovým objasněným v  daném roce a  regionu. Zejména z  důvodu 

stagnace TČ v  letech 2015 a  2016 se procentuální vyjádření liší pouze o  0,1  % 

(7,3  % a  7,2  %). Bohužel v  r. 2017 došlo k  poklesu TČ objasněných celkem ale 

k  nárůstu počtu TČ spáchaných cizinci, procentuální vyjádření se tak dostalo 
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na 7,8  %. Nejen že, r. 2018 byl s  velkým počtem spáchaných TČ celkových 

i  spáchaných cizinci, procentuálně cizinci páchali více trestné činnosti, nežli 

v  předchozích letech (10,2  %). I  přestože v  r. 2019 došlo k  nárůstu 

objasněných TČ celkem, objasněné TČ spáchané cizinci oproti předchozímu 

roku klesly, a  to na 9,0  %. V  současnosti (r. 2020) páchají cizinci 7,1  % TČ. 

 

Graf 12 Celková objasněná kriminalita a  kriminalita cizinců v  okrese Mladá Boleslav 

  

1666 1686 
1595 

1713 1761 

378 

121 122 125 174 159 
27 

7,3 7,2 
7,8 

10,2 
9,0 

7,1 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (k 18.3.)

Kriminalita celkem x cizinci  
MB 

objasněné TČ

objasněné TČ spáchané cizinci

z toho cizinci v %



70 

 

Následující graf č. 13 je určen pro porovnání kriminality spáchané cizinci na 

určitých územích. Jedná se o  Českou republiku, Středočeský kraj a  okres 

Mladá Boleslav. Všechny hodnoty zde byly již popsány v  předchozích grafech, 

avšak tento graf č. 13 je důležitý pro porovnání kriminality spáchané cizinci 

a  její mobilitu. V  ČR a  ve Středočeském kraji bylo nejvíce TČ spáchaných 

cizinci v  r. 2019, kdežto v  okrese Mladá Boleslav bylo nejvíce zaznamenaných 

TČ spáchaných cizinci v  r. 2018. Naopak nejnižší počet byl v  ČR zaznamenán 

v  r. 2018, ve Středočeském kraji v  r. 2017 a  v  Mladé Boleslavi v  r. 2016. Tyto 

údaje dávají jasný signál, že kriminalitu páchanou cizinci je třeba řešit 

regionálně. 

 

Graf 13 Objasněná kriminalita spáchaná cizinci v  ČR a  ve Středočeském kraji (23) 
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kraji), kdy data v  této tabulce jsou z  registrované kriminality. Což 

v  jednoduchém slova smyslu je kriminalita, jež byla nahlášena a  evidována 

policií. Graf je zde z  důvodu představy, že i  když tato čísla jsou poměrně 
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kriminality. Tato čísla jsou navýšena o  kriminalitu, kterou nikdo nenahlásil, ale 

PČR na ni přišla sama při výkonu své služby, či při objasňování jiných skutků. 

 

Graf 14  Registrovaná a  z  toho objasněná kriminalita spáchaná cizinci v  ČR a  ve Středočeském kraji (23) 

Následující graf č. 15 je určen pro vizualizaci problematiky objasněných TČ 

spáchaných cizinci, zejména faktu, že existují činy, které jsou objasněné, i  když 

nejsou registrované. K  takovým případům dochází při výkonu práce policistů, 

či při řešení jiných TČ a  následně policisté či jiné orgány správního řízení 

narazí na TČ, který není registrovaný, protože jej nikdo nenahlásil. V  grafu jsou 

údaje z  let 2016 – 2019 a  zaměřují se na Českou republiku a  Středočeský kraj. 

Mladá Boleslav bohužel nemůže být do tohoto grafu zařazena, neboť informace 

poskytnuté od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje neobsahovaly 

data registrovaných a  z  toho objasněných TČ, jednalo se pouze o  TČ 

objasněné celkem. V  grafu jsou zřejmé hodnotové rozdíly nahlášených TČ 

a  TČ, na které „přišla“ policie sama. I  přestože jsou zde obrovské hodnotové 

rozdíly, procentuálně se roky celkem od sebe neliší. V  ČR r. 2016 došlo 

k  objasnění 1156 nenahlášených TČ, v  r. 2017 to bylo 1273, v  r. 2018 jen 1195 

a  v  r. 2019 došlo k  1244 případům. Ve Středočeském kraji pak v  r. 2016 došlo 

k  objasnění 134 nenahlášených TČ, v  r. 2017 k  110, v  r. 2018 k  103 a  v  r. 2019 

k  130 případům objasnění nenahlášených TČ. Existuje mnoho důvodů, proč 

8 090 8 044 7 932 8 197 

922 847 911 978 

0

5 000

10 000

2016 2017 2018 2019

Registrovaná a z toho objasněná 
kriminalita spáchaná cizinci 

2016 - 2019 

ČR STŘ



72 

 

nedošlo k  registraci těchto TČ, tyto důvody jsou řešeny v  kapitole 

3.4.3.2  Zdroje informací o  latentní kriminalitě. Je tedy zřejmé, že v  ČR i  ve 

Středočeském kraji tyto hodnoty celkem stagnují až nějaké výjimky. Například 

ve Středočeském kraji jsou tyto hodnoty vyšší v  letech 2016 a  2019. Příčinou 

může například být větší počet policistů v  kraji v  těchto letech.  

 

Graf 15 Porovnání registrované a  z  toho objasněné kriminality a  kriminality objasněné bez nahlášení spáchané 

cizinci v  ČR a  ve Středočeském kraji (23) 

Následující graf č. 16 zobrazuje procentuální porovnání páchání trestné 

činnosti v  Mladé Boleslavi. Procentuální vyjádření páchání trestné činnosti je 

zobrazeno dle spáchaných objasněných TČ celkem na obyvatele Mladé 

Boleslavi a  spáchané TČ cizinci na počet cizinců s  povoleným pobytem na 

území Mladé Boleslavi. Tyto údaje jsou pouze informativní a  přibližné. Údaje 

ovšem napovídají o  procentuálním srovnání páchaní trestné činnosti mezi 

obyvateli a  cizinci. Z  grafu je zřejmé, že obyvatelé páchají trestnou činnost ve 

větší míře, nežli cizinci. V  r. 2015 páchali trestnou činnost občané v  1,32 % na 

počet obyvatel, v  r. 2016 v  1,34 %, v  r. 2017 v  1,26 %, v  r. 2018 v  1,34 % 
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a  v  r. 2019 v  1,36%. Trestné činy spáchané cizinci byly na počet cizinců 

s  povoleným pobytem  1,25 % v  r. 2015, 1,21 % v  r. 2016, 1,16 % v  r. 2017, 1,43 % 

v  r. 2018 a  1,22% v  r. 2019. Tyto údaje udávají, že trestná činnost cizinci je nižší, 

nežli trestná činnost občanů. Pouze v  r. 2018 došlo k  většímu procentuálnímu 

vyjádření u  cizinců, nežli u  občanů. Údaje ovšem počítají pouze s  cizinci 

s  povoleným pobytem a  nezahrnují cizince, kteří nemají pobyt povolený.  

 

Graf 16 Počty spáchaných trestných činů na obyvatele a  počty spáchaných trestných činů cizinci na počty 

cizinců s  povoleným pobytem (49) 

6.2 Statistická komparace 

V  této kapitole je provedena komparace dvou měst. Jedním z  měst je Mladá 

Boleslav z  tematického důvodu této Diplomové práce. Pro komparaci bylo jako 

druhé město zvoleno Kladno. Kladno leží taktéž ve Středočeském kraji a  má 

srovnatelný počet obyvatel na rozlohu města. Následující grafické zobrazení 

slouží pouze pro představu a  srovnání kriminality ve dvou městech, která jsou 

sice ve stejném kraji, nýbrž od sebe vzdálená cca 100 km. Mladá Boleslav čítá 
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124 337 obyvatel a  Kladno 157 132 obyvatel. Tudíž lze předpokládat, že 

kriminalita v  Kladně bude vyšší.  

Graf č. 17 níže znázorňuje komparaci kriminality v  Mladé Boleslavi 

a  v  Kladně v  roce 2017. V  grafu jsou znázorněny hodnoty zjištěných trestných 

činů (dále jen: „TČ“) v  Mladé Boleslavi (MB) a  v  Kladně (KL) a  objasněné TČ 

v  Mladé Boleslavi (MB) a  v  Kladně (KL) za kalendářní měsíce v  roce. Pro 

komparaci kriminality jsou důležité zjištěné TČ, nýbrž objasněné TČ znázorňují 

objasněnost v  daném regionu. Z  grafu je zřejmé, že kriminalita v  Kladně 

počátkem roku byla vyšší, nežli na konci roku. V  Mladé Boleslavi jsou tyto 

hodnoty celkem srovnatelné. Porovnání těchto dvou měst přináší podobné 

hodnoty v  dubnu až prosinci, kdy je znatelné, že kriminalita od dubna do 

června výrazně stoupala, v  červenci klesla, v  srpnu zase vystoupala a  od září 

do prosince (s  mírnými výkyvy) klesala. 

 

Graf 17 Statistická komparace kriminality (2017) (49) 

Následující graf č. 18 je vytvořen na stejném principu, jako předešlý graf, 

a  znázorňuje komparaci kriminality v  Mladé Boleslavi a  Kladně pro rok 2018. 
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Z  grafu je zřejmé, že kriminalita v  obou městech byla na začátku roku 

(v  lednu) velmi vysoká a  v  únoru došlo k  poklesu. Oproti předešlému roku 

(graf č. 17) kriminalita v  Kladně výrazně klesla. Naopak kriminalita v  Mladé 

Boleslavi vzrostla. Kriminalita v  Kladně do května klesala, nýbrž v  červnu 

zase vzrostla, jako v  předešlém roce (stejně tak v  Mladé Boleslavi). Červenec 

pro Mladou Boleslav znamenal naopak nejnižší počet spáchaných trestných 

činů. Do konce roku byla kriminalita v  obou městech srovnatelná až na 

prosinec v  Mladé Boleslavi, kdy došlo k  téměř stejnému počtu spáchaných 

trestných činů, jako v  červenci.  

 

Graf 18 Statistická komparace kriminality (2018) (49) 

Komparace kriminality v  Mladé Boleslavi a  v  Kladně roku 2019 je 

znázorněna v  grafu č. 19. Oproti předešlým letům je kriminalita těchto dvou 

měst v  r. 2019 téměř srovnatelná. Bohužel v  celkovém součtu roku došlo 

u  obou měst k  nárůstu zjištěných trestných činů. Oproti předešlému roku je 

také kriminalita v  lednu nižší a  v  červnu není tak četná. Linie Mladé Boleslavi 

v  tomto grafu (r. 2019) je vcelku přímá, kdy k  nejvyššímu počtu zjištěných TČ 

došlo v  září a  ke konci roku tyto údaje klesaly. Linie Klada za rok 2019 má 
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mnoho výkyvů, nejvíce však v  srpnu, kdy je hodnota zjištěných TČ nejvyšší, 

v  září hodnota výrazně klesla, v  říjnu zase velmi vzrostla a  v  listopadu se tato 

hodnota dostala dokonce pod linii Mladé Boleslavi a  v  prosinci zase výrazně 

vzrostla.  

 

Graf 19 Statistická komparace kriminality (2019) (49) 

Graf č. 20 slouží pouze pro znázornění roku 2020, kdy jsou data dostupná 

zatím pouze za leden a  únor. Hodnoty v  daných městech jsou v  lednu téměř 

srovnatelné, avšak v  únoru v  Mladé Boleslavi došlo k  poklesu a  v  Kladně 

k  opravdu velmi mírnému nárůstu. 

 

Graf 20 Statistická komparace kriminality (2020) (49) 
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Následující tabulka č. 2 níže zobrazuje přesné počty zjištěných TČ 

a  objasněných TČ komparovaných měst v  letech 2017 – 2020. Hodnoty jsou 

přeneseny do grafů (výše v  této kapitole). Hodnoty zjištěných TČ jsou 

rozlišeny barevnou škálou pro lepší orientaci. Pod daným rokem je vždy 

uveden součet daných hodnot. 

Tabulka 2 Statistická komparace hodnot zjištěných TČ a objasněných TČ v Mladé Boleslavi a v Kladně (49) 

Měsíc Zjištěné TČ MB Zjištěné TČ KL 
Objasněné TČ 

MB 

Objasněné TČ 

KL 

2017         

Leden 152 294 47 64 

Únor 143 241 70 64 

Březen 172 306 92 171 

Duben 152 236 78 117 

Květen 169 247 97 178 

Červen 204 290 90 166 

Červenec 169 245 90 122 

Srpen 215 282 101 153 

Září 168 231 93 149 

Říjen 173 240 118 139 

Listopad 157 229 99 154 

Prosinec 158 214 78 93 

Součet 2032 3055 1053 1570 

2018         

Leden 200 323 71 87 

Únor 153 262 69 118 

Březen 208 262 104 118 

Duben 168 229 88 102 

Květen 178 198 90 137 

Červen 216 255 128 136 

Červenec 142 213 90 128 

Srpen 169 215 81 132 

Září 177 198 82 122 

Říjen 175 197 125 145 

Listopad 178 203 104 116 

Prosinec 143 197 91 109 

Součet 2107 2752 1123 1450 

2019         

Leden 194 223 58 65 

Únor 190 259 89 92 

Březen 189 240 99 106 

Duben 183 271 107 103 

Květen 212 218 83 113 

Červen 185 241 99 131 

Červenec 196 208 115 156 

Srpen 181 298 100 152 

Září 157 220 95 117 

Říjen 223 276 127 163 

Listopad 208 185 111 130 

Prosinec 171 233 95 112 

Součet 2289 2872 1178 1440 

2020         

Leden 217 250 76 59 

Únor 170 266 68 86 

Součet 387 516 144 145 
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6.3 Statistická analýza kriminality cizinců 

Vzhledem k  datům, která jsou zmíněna a  zobrazena v  grafech, lze za 

pomocí jednoduchých vzorců vytvořit statistickou analýzu kriminality cizinců 

na vybraných územích. Jedná se o  rovnici vytvořenou ze součinu dvou 

lomených výrazů. V  první části se vypočítává podíl za pomoci neobjasněné 

kriminality celkem na daném území jako dělencem a  číslem 100 jako dělitelem. 

Druhá část rovnice vypočítává procentuální vyjádření trestných činů 

spáchaných cizinci oproti spáchaným trestným činům celkem, a  to za pomoci 

objasněné kriminality spáchané cizinci jako dělencem a  objasněné kriminality 

celkem na daném území dělené číslem 100. Tato statistická analýza zobrazuje 

předpokládanou kriminalitu spáchanou cizinci. Index lze matematicky vyjádřit 

následujícím způsobem: 

 
𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á 𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎

𝑠𝑝á𝑐ℎ𝑎𝑛á 𝑐𝑖𝑧𝑖𝑛𝑐𝑖
= (

𝑁𝑒𝑜𝑏𝑗𝑎𝑠𝑛ě𝑛á 𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎

100
) × (

𝑂𝑏𝑗𝑎𝑠𝑛ě𝑛á 𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑝á𝑐ℎ𝑎𝑛á 𝑐𝑖𝑧𝑖𝑛𝑐𝑖

𝑂𝑏𝑗𝑎𝑠𝑛ě𝑛á 𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎
100⁄

) 

Graf č. 21 níže je vytvořen za pomoci rovnice pro výpočet předpokládané 

kriminality spáchané cizinci na území České republiky. Sloupce za jednotlivé 

roky zobrazují objasněnou kriminalitu spáchanou cizinci a  předpokládanou 

kriminalitu spáchanou cizinci, která nebyla dosud objasněná a  lze 

předpokládat, že k  objasnění již nedojde. Sloupce by tedy měly zobrazovat 

celkovou kriminalitu cizinců za roky 2016 – 2020. Rok 2020 je zobrazen do konce 

března. Lze předpokládat, že tyto údaje trestné činnosti mohou být na konci 

roku jiné, neboť může dojít k  jejich (dodatečnému) objasnění v  následujících 

měsících. Graf ukazuje data vzhledem k  objasněnosti trestné činnosti na daném 

území. Vzhledem k  tomu, že objasněnost v  ČR byla v  roce 2016 na hodnotě 

46,6  %, jsou data pro vypočítanou předpokládanou neobjasněnou kriminalitu 

cizinců vyšší, než je kriminalita objasněná. V  dalších letech objasněnost sice 

stoupala, ale ne natolik, aby překročila 50% hranici (46,9  %, 48,2  %, 46,8  %, 
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49,1  %). Jak je zřejmé, objasněnost v  r. 2019 byla nižší, nežli v  předchozích 

letech, avšak v  r. 2020 je zatím na 49,1  %, což značí zlepšení a  tím pádem 

i  menší číselné údaje pro předpokládanou neobjasněnou kriminalitu cizinců. 

Více o  objasněnosti v  kapitole 6.1.2  Kriminalita. 

 

Graf 21 Výpočet předpokládané kriminality spáchané cizinci v  České republice, zdroj: vlastní 

V  grafu č. 22 jsou data pro Středočeský kraj založená na stejném principu 

jako předchozí graf. Taktéž je graf vypočítán pomocí již zmíněné rovnice. Pro 

jiné procentuální údaje objasněnosti v  kraji jsou zde i  jiné poměry mezi 

objasněnou kriminalitou spáchanou cizinci a  předpokládanou neobjasněnou 

kriminalitou spáchanou cizinci. Procentuální vyjádření objasněnosti v  letech 

2016 – 2020 je 55,2  %, 54,2  %, 55,7  %, 53,4  % a  49,7  %. Z  grafu je zřejmé, že 

i  když kriminalita klesla a  následně mírně stoupala, je dost možné, že v  r. 2019 

došlo k  páchání trestných činů cizinci ve větší míře, neboť právě v  tomto roce 

je míra objasněnosti nižší, než v  předchozím. V  r. 2020 je míra objasněnosti 

zatím pouhých 49,7  %, to se ale může v  průběhu roku změnit. Zatím jsou 

udávány údaje, které říkají, že ve Středočeském kraji mohlo být spácháno téměř 
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stejný počet trestných činů, které nejsou objasněné, jako těch objasněných. Za 

leden – březen cizinci spáchali 241 trestných činů a  lze tedy předpokládat na 

základě použité rovnice, že spáchali 244 dalších činů, které nejsou objasněné.  

 

Graf 22 Výpočet předpokládané kriminality spáchané cizinci ve Středočeském kraji, zdroj: vlastní 

Následující graf č. 23 je vytvořen pomocí stejného principu, jako předchozí 

v  této kapitole. Graf znázorňuje předpokládanou kriminalitu spáchanou cizinci 

na území okresu Mladá Boleslav. V  grafu jsou oproti ostatním grafům ale 

znázorněné údaje v  letech 2015 – 2020 do 18. 03. 2020. Objasněnost v  Mladé 

Boleslavi je také podstatně odlišná od zmiňovaných oblastí výše. Objasněnost 

v  Mladé Boleslavi ve zmiňovaných letech je 56,5  %, 66,3  %, 61,6  %, 65,9  %, 64 

% a  71,9  %. Vzhledem k  vysoké míře objasněnosti, jsou hodnoty 

předpokládaných neobjasněných trestných činů spáchaných cizinci, podstatně 

nižší. To také potvrzuje graf níže, na kterém jsou tyto údaje zobrazeny. I  přesto, 

že kriminalita cizinců na tomto území roste, díky vysoké míře objasněnosti lze 

předpokládat nižší neobjasněnou kriminalitu. Bohužel vzhledem k  mírnému 

poklesu objasněnosti v  r. 2019 jsou údaje předpokládané neobjasněné 

kriminality téměř stejné, jako v  r. 2018. Rok 2020 ale přináší optimistické 

 1 056      957      1 014      1 108     

 241     

 857      810      808     
 967     

 244     

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

2016 2017 2018 2019 2020 (k 31. 3.)

Výpočet předpokládané kriminality 
spáchané cizinci 

STŘ 

Předpokládaná neobjasněná kriminalita spáchaná cizinci

Objasněná kriminalita spáchaná cizinci



81 

 

procentuální hodnoty objasnění, které ukazují 71,9  % za necelé 3 měsíce. Díky 

těmto hodnotám lze předpokládat pouze 11 neobjasněných trestných činů 

spáchaných cizinci oproti 27 objasněným. Slovo pouze je použito, protože 

takováto míra objasněnosti přivádí do policejních statistik revoluci 

v  objasněnosti trestné činnosti. Hodnoty předpokládané neobjasněné 

kriminality jsou tedy průměrně 36%. 

 

Graf 23 Výpočet předpokládané kriminality spáchané cizinci v  Mladé Boleslavi, zdroj: vlastní 

6.4 Takticko-statistická klasifikace trestných činů spáchaných 

cizinci 

Takticko-statistické klasifikace trestných činů (dále jen: „TČ“) si lze představit 

jako druhy TČ. Jedná se tedy o  analýzu druhů TČ spáchaných cizinci na území 

Středočeského kraje. Zmíněné klasifikace druhů TČ jsou zobrazeny 

v  rozložených výsečových grafech. K  vyhodnocení rizik těchto druhů TČ 

došlo za pomoci multikriteriální analýzy. 

Následující graf č. 24 zobrazuje TČ spáchané cizinci za rok 2016. V  tomto 

roce cizinci spáchali 1056 TČ. Z  nichž 4  byly vraždy. Jednalo se o  jednu vraždu 
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loupežnou, jednu motivovanou osobními vztahy a  dvě vraždy na objednávku. 

Z  kategorie násilné kriminality bylo nejvíce činů úmyslného ublížení na zdraví 

(41), dále násilného vyhrožování (23) a  loupeží (17). Dále do této takticko-

statistické klasifikace spadá např. násilí proti úřední osobě (8), vydíraní (8) či 

porušování domovní svobody (7). Do mravnostní kriminality spadá znásilnění 

(4), pohlavní zneužívání (5) a  pohlavní úchylky (3) či obchodování s  lidmi (1). 

Krádeže vloupáním se rozdělují pouze dle objektů a  krádeže prosté dle 

ukradeného majetku. Do majetkové kriminality se řadí např. podvod (12), 

zpronevěra (6) či poškozování cizí věci (12). Do obecné kriminality spadá 

zejména maření výkonu úředního rozhodnutí (98) a  nedovolená výroba 

a  distribuce psychotropních látek a  jedů pro jiného (42). Do zbývající 

kriminality spadá např. ohrožování pod vlivem návykové látky, opilství (127), 

nedbalostní trestné činy (ublížení na zdraví, usmrcení, dopravní nehody, atd.) 

(88) a  zanedbání povinné výživy (81). Trestné činy hospodářské kriminality 

cizinci nejvíce páchají na padělání a  pozměňování veř. Listiny (80) 

a  neoprávněné opatření, padělání a  pozměnění platebního prostředku (24).  

 

Graf 24 Takticko-statistická klasifikace TČ spáchaných cizinci na území Středočeského kraje v r. 2016 (23) 
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V  roce 2017 byla spáchána vražda (1) cizincem ve Středočeském kraji, která 

byla motivována osobními vztahy. Násilná kriminalita byla spáchána za 

pomoci loupeže (15), úmyslného ublížení na zdraví (29), nebezpečného 

vyhrožování (20) či při porušování domovní svobody (8). Mravnostní 

kriminalitu spáchali cizinci při znásilnění (15), pohlavním zneužívání ostatních 

(4) či při ostatních pohlavních úchylkách (4). Nejčastější krádeže vloupáním 

byly při vloupání do rodinných domů (20) a  do obchodů (17). Cizinci odcizili 17 

dvoustopých motorových vozidel. Za zmínku další majetkové kriminality stojí 

krádeže v  jiných objektech (47), podvod (13) a  poškozování cizí věci (19). 

Obecná kriminalita zahrnuje výtržnictví (22), maření výkonu úředního 

rozhodnutí (82) a  nedovolená výroba a  distribuce psychotropních látek a  jedů 

pro jiného (37). Stejně jako tomu bylo u  předchozího roku, cizinci páchali 

zbývající kriminalitu tím, že se dopouštěli trestného činu ohrožování pod 

vlivem návykové látky, opilství (142), nedbalostní trestné činy (ublížení na 

zdraví, usmrcení, dopravní nehody, atd.) (89) a  zanedbání povinné výživy (55). 

Hospodářské kriminality se nejvíce dopouštěli paděláním a  pozměňováním 

veřejné listiny (44). 

 

Graf 25 Takticko-statistická klasifikace TČ spáchaných cizinci na území Středočeského kraje v r. 2017 (23) 
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V  roce 2018 nedošlo k žádné objasněné vraždě na území Středočeského kraje 

spáchané cizincem. Cizinci ovšem páchali jiné násilné trestné činy, jako 

úmyslné ublížení na zdraví (38), nebezpečné vyhrožování (21), loupež (18) či 

porušování domovní svobody (14). Mravnostní kriminalitou se „podepsali“ na 

znásilnění (5), pohlavním zneužívání osob (4) či na ostatních pohlavních 

úchylkách (2). Oproti předešlému roku došlo ke snížení počtu krádeží 

vloupáním, kdy ke vloupání do obchodů došlo v  5 případech, do rodinných 

domů v 11 a do ostatních budov došlo k 27 případům. Ovšem u krádeží nedošlo 

téměř k  žádné razantní změně, krádeží v  jiných objektech bylo 43 a  krádeží 

dvoustopých vozidel 16. K poškozování cizí věci došlo v 17 případech. Stejně 

jako u  předchozích let k  obecné kriminalitě došlo zejména při výtržnictví (19), 

maření výkonu úředního rozhodnutí, které má od předchozího roku stoupající 

tendenci (116) a nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek a jedů pro 

jiného (24). Stejně jako u  předchozích let, cizinci páchali zbývající kriminalitu 

tím, že se dopouštěli trestného činu ohrožování pod vlivem návykové látky, 

opilství (155), nedbalostní trestné činy (ublížení na zdraví, usmrcení, dopravní 

nehody, atd.) (115) a  zanedbání povinné výživy (58). Výrazně stoupající 

tendenci lze zaznamenat u  TČ padělání a  pozměňování veřejné listiny (74). 

 

Graf 26 Takticko-statistická klasifikace TČ spáchaných cizinci na území Středočeského kraje v r. 2018 (23) 
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V  roce 2019 došlo k  objasnění 3 vražd spáchaných cizinci na území 

Středočeského kraje, všechny byly motivované osobními vztahy. Cizinci se 

násilné kriminality dopustili spácháním TČ loupeže (12), násilím proti úřední 

osobě (14), úmyslným ublížením na zdraví (41), nebezpečným vyhrožováním 

(18) a porušováním domovní svobody (12). Násilná kriminalita oproti 

předchozím letům má téměř stagnační tendence. Znásilnění, spadající pod 

mravnostní kriminalitu, spáchali cizinci na vymezeném území sedmkrát 

a  třikrát došlo k  pohlavnímu zneužívání. Ke krádežím vloupáním došlo 

nejčastěji do obchodů (12), rodinných domů (16) a do ostatních objektů (20). 

Krádeže prosté proběhly nejčastěji v  jiných objektech (60) a při krádeži věcí 

z  automobilů (19). Další z  majetkových kriminalit je poškozování cizí věci (20). 

V  r. 2019 došlo ke spáchání stejného počtu TČ výtržnictví (19), jako v  r. 2018. 

Do obecné kriminality spadá dále pak maření výkonu úředního rozhodnutí 

(113), nedovolená výroba a  distribuce psychotropních látek a  jedů pro jiného 

(26) a nyní je vhodné zmínit i TČ nedovolená výroba a distribuce 

psychotropních látek a jedů pro sebe (22). Gradační tendenci zbývající 

kriminality prokazují TČ ohrožování pod vlivem návykové látky, opilství (180), 

nedbalostní trestné činy (ublížení na zdraví, usmrcení, dopravní nehody, atd.) 

(136) a  zanedbání povinné výživy (63). Naopak klesající tendenci lze 

zaznamenat u  TČ padělání a  pozměňování veřejné listiny (58) avšak za 

zmínku zde stojí nový trend neoprávněné opatření, padělání a  pozměnění 

platebního prostředku (21). 
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Graf 27 Takticko-statistická klasifikace TČ spáchaných cizinci na území Středočeského kraje v r. 2019 (23) 

Rok 2020 je zmíněný pouze do března (včetně), kvůli dostupnosti dat. 

V  tomto roce zatím nedošlo k  žádné vraždě spáchané cizinci na území 

Středočeského kraje. K  objasnění TČ loupeže, došlo ve dvou případech. 

Násilnou kriminalitu cizinci spáchali při úmyslném ublížení na zdraví (15). 

V  prvních třech měsících roku 2020 došlo už k  3  případům znásilnění 

cizincem, k  29 případům maření výkonu úředního rozhodnutí, k 35 dopravním 

nehodám z  nedbalosti, k  39 případům ohrožení pod vlivem návykové látky 

a  k  19 případům zanedbání povinné výživy.  

 

Graf 28 Takticko-statistická klasifikace TČ spáchaných cizinci na území Středočeského kraje v  r. 2020 (leden - 

březen) (23) 
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Následující graf č. 29 slouží pro orientaci v  takticko-statistické klasifikaci 

trestných činů spáchaných cizinci na území Středočeského kraje. V  grafu jsou 

zobrazeny roky 2016 – 2019. Rok 2020 není zahrnut. Z  grafu je zřejmé, že 

nejpočetnějším druhem TČ je obecná kriminalita, dále je pak zbývající 

kriminalita, majetková kriminalita, ostatní kriminalita, hospodářská kriminalita, 

násilná kriminalita, krádeže prosté, krádeže vloupáním, mravnostní kriminalita 

a  vraždy jsou na posledním místě v  četnosti. 

 

Graf 29 Takticko-statistická klasifikace TČ spáchaných cizinci na území Středočeského kraje (23)  
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6.4.1 Hodnocení rizika 

Riziko je hodnoceno za pomocí multikriteriální analýzy, která je podrobněji 

vysvětlena v  kapitole 4.1  Multikriteriální analýza. Hodnocení rizika je 

vytvořeno z  dat, která byla k  dispozici za Středočeský kraj. 

6.4.1.1 Předběžná analýza 

Využitím matice rizik jsou hodnoceny typy nebezpečí v  rámci předběžné 

analýzy. Smyslem této analýzy je provedení selekce a  usnadnění orientace 

v  posuzovaných oblastech. Předběžná analýza předchází multikriteriální 

analýze, je také podrobně vysvětlena v  kapitole 4.1  Multikriteriální analýza.   

Kritéria pravděpodobnosti (P) a  následků (N) jsou v  následující tabulce, 

která používá základní hodnocení; 

Tabulka 3 Kritéria pravděpodobností a následků pro užití předběžné analýzy (37) 

Kvantitativní 
označení 

Pravděpodobnost Následky 

Kvalitativní 
označení 

Slovní popis 
Kvalitativní 

označení 
Slovní popis 

1  
Málo 

pravděpodobné 

Existuje téměř jen 
teoretická možnost. 

Nízké 
Malý lokální dopad na životy 

a  zdraví osob, majetek,  
životní prostředí. 

2  Pravděpodobné 
Je to možné, ojedinělý 

výskyt. 
Významné 

Větší dopad na životy  
a  zdraví osob, majetek, 

životní prostředí  
regionálního charakteru 

3  
Velmi 

pravděpodobné 
Častý výskyt Katastrofické 

Velmi rozsáhlé dopady 
 na životy a  zdraví osob,  

majetek, životní prostředí  
nebo ekonomickou  

či společenskou stabilitu 
celostátního významu. 

Při použití předběžné analýzy za pomoci vzorce; 𝑅 = 𝑃 × 𝑁, došlo 

k  jednoduchému rozdělení taktických klasifikací na rizika s  vysokou či nízkou 

rizikovostí. Pokud riziko vyšlo 0  – 3, jedná se nízké riziko. Pokud se riziko 

rovná 4  – 9, jedná se o  vysoké riziko. Následující tabulka č. 4  zobrazuje 

výsledky předběžné analýzy pro TČ spáchané cizinci ve Středočeském kraji za 
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roky 2016 – 2019 v rozdělní dle taktických kvalifikací. Z tabulky je zřejmé, že 

většina druhů TČ spadá do vysokého rizika. Pouze vraždy spadají do nízkého 

rizika. Je to způsobeno tím, že jejich výskyt není častý i  přestože se jedná 

o  velmi závažný a  nebezpečný TČ s  fatálními důsledky, který ohrožuje životy 

a  zdraví osob. 

Tabulka 4 Předběžná analýza taktických kvalifikací 

Taktická kvalifikace PxN R  

Obecná kriminalita 3x9 9  

Zbývající kriminalita 3x2 6  

Majetková kriminalita 3x2 6  

Ostatní kriminalita 2x2 4  

Hospodářská kriminalita 2x2 4  

Násilná kriminalita 2x3 6  

Krádeže prosté 2x2 4  

Krádeže vloupáním 2x2 4  

Mravnostní kriminalita 2x3 6  

Vraždy 1x3 3  

6.4.1.2 Detailní Multikriteriální analýza  

Detailní Multikriteriální analýza slouží pro všechny typy nebezpečí spadající 

do skupiny s  vysokým rizikem v  rámci předběžné analýzy. Eventuálně pro 

typy nebezpečí s  nízkým rizikem, je-li to považované za nutnost. 

Multikriteriální analýza má za úkol stanovit riziko přesněji. 

6.4.1.2.1 Stanovená kritéria 

V  této kapitole jsou tabulky obsahující stanovená kritéria pro výpočet 

multikriteriální analýzy. Kritéria jsou stanovená na základě informací o  počtu 

cizinců ve Středočeském kraji. Kritéria jsou určená tedy pro trestné činy 

spáchané cizinci na území Středočeského kraje. Kritéria jsou v  měřítku 

upravená dle kritérií pro Hasičský záchranný sbor (dále jen: „HZS“). Kritéria 
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jsou ohodnocena čísly, kdy nejvyšší číslo (10) má nejvyšší možný váhový 

koeficient. V  kapitole je také tabulka určující váhové koeficienty dopadů pro 

určení následků.  

Tabulka 5 Koeficient četnosti (frekvence) možné aktivace nebezpečí 

ČASOVÉ ÚDOBÍ FREKVENCE MOŽNÉ AKTIVACE NEBEZPEČÍ F 

501 x  a  více za rok 10 

301 - 500  x  za rok 9 

201 - 300 x  za rok 8 

121 - 200 x  za rok 7 

61 - 120 x  za rok 6 

26 - 60 x  za rok 5 

13 - 25 x  za rok 4 

5 - 12 x  za rok 3 

2 - 4  x  za rok 2 

1 x  za rok 1 

Tabulka 6 Dílčí koeficient smrtelných dopadů 

SMRTELNÉ DOPADY KO1 

bez úmrtí 0 

1 mrtvý 1 

2  - 4  mrtví 2 

5  - 10 mrtvých 3 

11 - 20 mrtvých 4 

21 - 30 mrtvých 5 

31 - 40 mrtvých 6  - 7 

41 - 50 mrtvých 8 

51 a  více mrtvých 9  - 10 

Tabulka 7 Dílčí koeficient ohrožení osob 

OHROŽENÍ OSOB KO2 

bez ohrožení osob 0 

1 - 10 ohrožených osob 1 

11 - 30 ohrožených osob 2 

31 - 50 ohrožených osob 3 

51 - 70 ohrožených osob 4 

71 - 100 ohrožených osob 5 

101 - 200 ohrožených osob 6 

201 - 400 ohrožených osob 7 

401 - 700 ohrožených osob 8 

701 - 1000 ohrožených osob 9 

1000 a  více ohrožených osob 10 
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Tabulka 8 Koeficient dopadu na životní prostředí 

POŠKOZENÍ A  OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KŽPi 

bez poškození a  ohrožení 0 

malé poškození a  ohrožení 1  - 2 

střední poškození a  ohrožení 3  - 5 

velké poškození a  ohrožení 6  - 8 

velmi velké poškození a  ohrožení 9  - 10 

Tabulka 9 Koeficient ekonomických dopadů 

PŘÍMÉ ŠKODY A  NÁKLADY (za rok) KE 

0 - 100 000 1 

100 001 - 250 000 2 

250 001 - 500 000 3 

500 001 - 1 000 000 4 

1  000 001 - 5  000 000 5 

5  000 001 - 25 000 000 6 

25 000 001 - 50 000 000 7 

50 000 001 - 100 000 000 8 

100 000 001 - 200 000 000 9 

200 000 001 a  více 10 

Tabulka 10 Dílčí koeficient omezení osob 

OMEZENÍ OSOB KS1 

bez omezení osob 0 

do 50 omezených osob 1 

51 - 100 omezených osob 2 

101 - 200 omezených osob 3 

201 - 300 omezených osob 4 

301 - 400 omezených osob 5 

401 - 500 omezených osob 6 

501 - 600 omezených osob 7 

601 - 700 omezených osob 8 

701 - 900 omezených osob 9 

901 a  více omezených osob 10 
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Tabulka 11 Dílčí koeficient předpokládané doby trvání omezujícího stavu 

ČASOVÉ OBDOBÍ PŘEDPOKLÁDANÉ DOBY TRVÁNÍ 
OMEZUJÍCÍHO STAVU 

KS2 

bez omezujícího stavu 0 

několik hodin (až půl dne) 1 

až 1 den 2 

2 - 3 dny 3 

4 dny až týden 4 

až 1 měsíc 5 

až půl roku 6 

až 1 rok 7 

až 5 let 8 

až 25 let 9 

více než 25 let 10 

Tabulka 12 Dílčí koeficient omezení společnosti 

OMEZENÍ SPOLEČNOSTI KS3 

bez omezení 0 

velmi malé omezení - bez pociťovaných výrazných dopadů 1 

malé omezení - dojde k  minimálnímu omezení poskytování 
veřejných služeb 

2  - 3 

střední omezení - částečné omezení poskytování některých 
veřejných služeb 

4  - 5 

závažné omezení - významné omezení poskytování některých 
veřejných služeb 

6  - 7 

velmi závažné omezení - velmi významné omezení 
poskytování veřejných služeb 

8  - 9 

extrémní omezení - politická destabilizace země 10 

Tabulka 13 Dílčí váhové koeficienty dopadů pro určení následků 

CHRÁNĚNÝ ZÁJEM OZNAČENÍ HODNOTA 

života a  zdraví osob VKO 0,4 

životní prostředí VKŽP 0,2 

ekonomika VKE 0,2 

společenská stabilita VKS 0,2 
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6.4.1.2.2 Výpočet 

V  této části je provedený výpočet rizika za pomoci multikriteriální analýzy. 

Výpočet je dle vzorců, které jsou uvedené v  kapitole 4.1  Multikriteriální 

analýza a  dosazené do hlavního vzorce pro výpočet rizika; 

𝑅 = 𝐹 × 𝑁 

Tabulka č. 14 níže je určena pro přehlednost a  zobrazuje výpočet průměru 

z  hodnot za roky 2016 – 2019. Údaje jsou v  tomto časovém období, neboť TČ 

cizinců do rozdělení dle takticko-statistické klasifikace probíhalo v  rámci PČR 

až od roku 2016. Detailní popis hodnot z  následující tabulky je v  kapitole 

6.4  Takticko-statistická klasifikace trestných činů spáchaných cizinci. Průměrné 

údaje napomáhají dosazovat správně hodnoty koeficientů do vzorců 

a  vypočítat tak riziko. 

Tabulka 14 Takticko- statistická klasifikace TČ spáchaných cizinci na území Středočeského kraje s průměrovým 

vyhodnocením 

 
2016 2017 2018 2019 

Průměr 
za rok 

Obecná kriminalita 575 534 522 561 548 

Zbývající kriminalita 311 294 350 396 337,75 

Majetková kriminalita 290 275 229 258 263 

Ostatní kriminalita 187 172 189 211 189,75 

Hospodářská kriminalita 170 129 142 151 148 

Násilná kriminalita 117 105 121 123 116,5  

Krádeže prosté 108 110 106 114 109,5  

Krádeže vloupáním 118 81 63 54 79 

Mravnostní kriminalita 13 24 13 14 16 

Vraždy 4  1  0  3  2  
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Následující tabulka č. 15 zobrazuje dosazení všech hodnot, které musí být 

určené k  vypočítání rizika. Hodnoty byly dosazeny a  vypočteny na základě 

koeficientů, dílčích váhových koeficientů a  takticko-statistické kvalifikace TČ 

spáchaných cizinci na území Středočeského kraje.  

Tabulka 15 Dosazené hodnoty dle kritérií koeficientů, dílčích váhových koeficientů a počtu TČ spáchaných cizinci 

 
F  N  KO1 KO2 KO KŽP KE KS1 KS2 KS3 KS VKO VKŽP VKE VKS 

Obecná 
kriminalita 

10 4,9  0  7  3,5  2  8  7  10 5  7,3  0,4  0,2  0,2  0,2  

Zbývající 
kriminalita 

9  3,9  0  7  3,5  0  6  5  9  6  6,7  0,4  0,2  0,2  0,2  

Majetková 
kriminalita 

8  2,9  0  3  1,5  0  8  4  6  1  3,7  0,4  0,2  0,2  0,2  

Ostatní 
kriminalita 

7  3,1  0  4  2  2  6  3  6  1  3,3  0,4  0,2  0,2  0,2  

Hospodářská 
kriminalita 

7  3,0  0  0  0  0  10 3  6  6  5,0  0,4  0,2  0,2  0,2  

Násilná 
kriminalita 

6  2,9  0  6  3  0  4  3  9  1  4,3  0,4  0,2  0,2  0,2  

Krádeže 
prosté 

6  2,3  0  2  1  0  6  3  6  1  3,3  0,4  0,2  0,2  0,2  

Krádeže 
vloupáním 

6  2,4  0  3  1,5  0  6  2  6  1  3,0  0,4  0,2  0,2  0,2  

Mravnostní 
kriminalita 

4  1,5  0  2  1  0  1  1  10 2  4,3  0,4  0,2  0,2  0,2  

Vraždy 2  1,7  2  1  1,5  0  1  1  10 2  4,3  0,4  0,2  0,2  0,2  
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Tabulka č. 16 slouží ke stanovení úrovně rizika dle pravidel multikriteriální 

analýzy stanovené v  kapitole 4.1 Multikriteriální analýza. Stanovená úroveň 

rizika je rozdělena do tří částí. Všechny úrovně jsou ve výpočtu přítomny. 

Riziko nepřijatelné je pro obecnou kriminalitu a  zbývající kriminalitu. Naopak 

riziko přijatelné je pro mravnostní kriminalitu a  vraždy. Všechny ostatní 

taktické kvalifikace mají riziko podmínečně přijatelné.  

Tabulka 16 Výsledné vyhodnocení multikriteriální analýzy 

 
Hodnota 

rizika 
Úroveň rizika 

Obecná kriminalita 48,67 RIZIKO NEPŘIJATELNÉ 

Zbývající kriminalita 35,40 RIZIKO NEPŘIJATELNÉ 

Majetková kriminalita 23,47 RIZIKO PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 

Ostatní kriminalita 21,47 RIZIKO PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 

Hospodářská kriminalita 21,00 RIZIKO PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 

Násilná kriminalita 17,20 RIZIKO PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 

Krádeže prosté 13,60 RIZIKO PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 

Krádeže vloupáním 14,40 RIZIKO PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 

Mravnostní kriminalita 5,87 RIZIKO PŘIJATELNÉ 

Vraždy 3,33 RIZIKO PŘIJATELNÉ 
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7 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

V  této praktické části diplomové práce bylo zvoleno empirické šetření 

v  podobě dotazníku. Forma řízených rozhovorů byla zrušena z  důvodu 

pandemie COVID-19. I  přesto byly zachovány nejdůležitější otázky týkající se 

aktuální problémové oblasti typu kriminality řešené v  této práci. Dotazníkové 

šetření bylo zajištěno s  9 osobami reprezentujícími bezpečnostní složky, místní 

samosprávu, preventivní instituce a  nevládní organizace. Vyhodnocení je 

vytvořeno následným rozborem a  obsahovou analýzou dotazníků. 

Dotazník je sestaven z  9 otázek. Na otázky mohli respondenti odpovídat 

otevřenými odpověďmi a simulovat tak řízený rozhovor bez osobního kontaktu 

a  rizikem nakažení pandemického onemocnění COVID-19.  

7.1 Stanovené otázky 

V  této kapitole jsou uvedeny otázky, které byly zahrnuty v  dotazníku pro 

kompetentní osoby reprezentujícími bezpečnostní složky, místní samosprávu, 

preventivní instituce a  nevládní organizace. Otázky jsou následně rozvinuty. 

1. Prosím představte se. 

Toto není ani tak otázka, jako informace sloužící pro autorku práce při 

organizaci výsledků dotazníků a  přiřazení daných odpovědí ke konkrétní 

kompetentní osobě. V  odpovědích k  této otázce mohli respondenti uvést 

své jméno, titul, zaměstnání, odbor/útvar, postavení v  zaměstnání, atd. 

Dále respondenti mohli uvést, že si přejí zůstat v  anonymitě a  využít tak 

možností nařízení GDPR. 

2. Jste obeznámen/a  s  důvody, za jakým důvodem cizinci přijíždí na 

Mladoboleslavsko? 
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Otázka č. 2  zjišťuje informaci, zda daný respondent ví, proč cizinci přijíždí 

na Mladoboleslavsko. Respondenti odpovídali na základě svých informací 

a  intuicí různé důvody, proč cizí státní příslušníci navštěvují Mladou 

Boleslav a  její okolí. 

3. Domníváte se, proč cizinci páchají trestnou činnost (co je k  tomu vede)? 

Tato otázka měla za úkol získat odpovědi na to, proč cizinci páchají 

trestnou činnost a  jaké jsou jejich pohnutky. Odpovědi na tuto otázku 

mohou být velmi přínosné při hodnocení dané situace a  následnému 

doporučení pro prevenci. 

4. O  jaké druhy trestných činů se nejvíce jedná? 

Tato otázka specifikuje druhy trestné činnosti, kterou páchají cizinci na 

Mladoboleslavsku. Zhodnocuje tak informace s  jakými respondenti pracují. 

5. V  kolika procentech jsou cizinci schopni trestnou činnost opakovat, čili 

se stát recidivisty? 

Tato otázka slouží spíše pro informativní přehled recidivy, které se cizinci 

dopouštějí. Tyto informace nejsou veřejně dostupné a  není možné je 

porovnávat se skutečností. Protože respondenti jsou osoby reprezentující 

bezpečnostní složky, místní samosprávu, preventivní instituce a  nevládní 

organizace jsou tyto odpovědi cenné, neboť jsou tyto osoby schopny 

nahlédnout do dění kriminality páchané cizinci. 

6. Domníváte se, že jsou tresty pro cizince dostatečně odrazující od dalšího 

páchání? 

Tato otázka sbírá odpovědi vlastních názorů respondentů pro trestání 

cizinců v  ČR. 
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7. Domníváte se, že cizinci co páchají trestnou činnost, jsou napravitelní? 

Respondenti mají za úkol odpovědět, zda trestání cizinců v  ČR je pro ně 

dostatečně odrazující v  případě, že k  trestání dojde. Tím je myšleno 

jakékoliv rozhodnutí soudu od pokuty po nástup do vězení. 

8. O  jaké cizince se nejvíce jedná?  

Tato otázka zjišťuje data ohledně soukromých informací cizinců. Jedná se 

např. o  otázky; Jak dlouho jsou v  ČR? Jaké mají zaměstnání? Zda mají 

rodinu? Zda rodina přijela s  nimi do ČR? Zda respondenti znají jejich 

kriminální minulost? 

9. Navrhujete nějaké řešení pro snížení kriminality páchané cizinci? 

Poslední otázka dotazníku je otevřena pro vlastní doporučení a  návrhy 

respondentů pro snížení kriminality cizinců, jak na území 

Mladoboleslavska, tak v  ČR celkově. 

 

 

7.2 Výsledky dotazníkového šetření 

V  této kapitole jsou uvedeny odpovědi jednotlivých respondentů. 

Respondenti jsou řazení dle časové posloupnosti příchozích odpovědí. 

7.2.1 Respondent 1  

1. Prosím představte se. 

Stanislav Neumann, vrchní inspektor pracoviště Policie České republiky, 

Krajské ředitelství středočeského kraje, Odbor cizinecké policie, oddělení 

pobytové kontroly, pátrání a  eskort, Mladá Boleslav 
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2. Za jakým účelem cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko? 

Cizinci, ať už se jedná o  občany EU, či občany třetích států, na 

Mladoboleslavsko přijíždí z  čistě ekonomických důvodů. V  tomto regionu je 

snadné zajistit si práci. 

3. Domníváte se, proč cizinci páchají trestnou činnost (co je k  tomu vede)? 

Z  pozice pracovníka cizinecké policie, bych mohl o  těchto důvodech jen 

spekulovat, neboť při své pracovní činnost nejsem v  kontaktu s  pachateli 

trestných činů. Mohu pouze vyjádřit svůj soukromý názor a  ten je, že 

k  páchání trestné činnosti cizinci dochází nejčastěji pod vlivem alkoholu 

a  jedná se o  násilnou trestnou činnost.  

4. O  jaké druhy trestných činů se nejvíce jedná? 

Opět mohu vyjádřit pouze svůj soukromý názor, kdy se domnívám, že se 

jedná ve většině případů o  násilnou trestnou činnost 

5. V  kolika procentech jsou cizinci schopni trestnou činnost opakovat, čili 

se stát recidivisty? 

V  této oblasti neznám žádné údaje a  není mi známo, v  kolika případech 

dochází k  recidivě. 

6. Domníváte se, že jsou tresty pro cizince dostatečně odrazující od dalšího 

páchání? 

Tresty za jakékoliv protiprávní jednání jsou stanoveny zákonem a  o  jejich 

výši rozhoduje soud. Mohu tedy pouze obecně vyjádřit svůj názor, a  to se 

netýká pouze cizinců, kdy se domnívám, že obecně jsou tresty za úmyslné 

trestné činy stanoveny velmi nízko.  
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7. Domníváte se, že cizinci co páchají trestnou činnost, jsou napravitelní? 

Myslím si, že vždy záleží na okolnostech a  pozadí jednotlivých případů. 

8. O  jaké cizince se nejvíce jedná? 

V  této oblasti opět nemohu vycházet z  žádných přesných údajů. Domnívám 

se však, že většinou jsou zde pachatelé trestných činů bez svých rodin.  

9. Navrhujete nějaké řešení pro snížení kriminality páchané cizinci? 

V  této věci, by mělo více být legislativně aktivnější ministerstvo vnitra, tak 

aby cizinec, který se dopustí úmyslného trestného činu, mohl být z  ČR bez 

vleklých procedur vyhoštěn. Tato oblast je však velmi citlivá a  to zejména 

s  ohledem např. na rodinné vztahy a  podobně.  

7.2.2 Respondent 2  

1. Prosím představte se. 

Policista 

2. Za jakým účelem cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko? 

Zaměstnání  

3. Domníváte se, proč cizinci páchají trestnou činnost (co je k  tomu vede)? 

Alkohol.  

4. O  jaké druhy trestných činů se nejvíce jedná? 

Fyzické napadení  

5. V  kolika procentech jsou cizinci schopni trestnou činnost opakovat, čili 

se stát recidivisty? 

Netuším 
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6. Domníváte se, že jsou tresty pro cizince dostatečně odrazující od dalšího 

páchání? 

Ano 

7. Domníváte se, že cizinci co páchají trestnou činnost, jsou napravitelní? 

Ano 

8. O  jaké cizince se nejvíce jedná? 

Polsko 

9. Navrhujete nějaké řešení pro snížení kriminality páchané cizinci? 

Omezit jejich zaměstnáváni.  

7.2.3 Respondent 3  

1. Prosím představte se. 

Jirouš, JUDr., PČR Mladá Boleslav, ředitel  

2. Za jakým účelem cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko? 

Pravděpodobně za prací 

3. Domníváte se, proč cizinci páchají trestnou činnost (co je k  tomu vede)? 

Ano, obecně platné motivy (zisk, afekt, alkohol, nedbalost atd.) 

4. O  jaké druhy trestných činů se nejvíce jedná? 

Majetková a  tzv. ostatní činnost (ohrožení pod vlivem návykové látky, 

maření výkonu úředního rozhodnutí) 

 



102 

 

5. V  kolika procentech jsou cizinci schopni trestnou činnost opakovat, čili 

se stát recidivisty? 

Obecně se pachatel dopustí recidivy cca z  60%. Zvláštní statistiku cizinců 

recidivistů jsem neviděl. 

6. Domníváte se, že jsou tresty pro cizince dostatečně odrazující od dalšího 

páchání? 

Cizinci hrozí trest vyhoštění, našincům ne. V  tomto smyslu může mít cizinec 

větší respekt před trestem.  

7. Domníváte se, že cizinci co páchají trestnou činnost, jsou napravitelní? 

Někteří určitě. Stejně jako naši občané.  

8. O  jaké cizince se nejvíce jedná? 

Nelze jednoznačně určit. 

9. Navrhujete nějaké řešení pro snížení kriminality páchané cizinci? 

Lepší prevence ve vztahu k  cizinecké komunitě. 

7.2.4 Respondent 4  

1. Prosím představte se. 

Vrchní inspektor Služby kriminální policie a  vyšetřování Mladá Boleslav 

2. Za jakým účelem cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko? 

Převážně za prací. 

3. Domníváte se, proč cizinci páchají trestnou činnost (co je k  tomu vede)? 

Dlouho v  práci nevydrží a  jsou bez příjmu, případně se u  nich projevuje 

agresivita v  souvislosti s  nadměrným užíváním drog a  alkoholu. 
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4. O  jaké druhy trestných činů se nejvíce jedná? 

Krádeže, drogová kriminalita a  násilná trestná činnost. 

5. V  kolika procentech jsou cizinci schopni trestnou činnost opakovat, čili 

se stát recidivisty? 

Odhadem v  95 procentech 

6. Domníváte se, že jsou tresty pro cizince dostatečně odrazující od dalšího 

páchání? 

Ne, většina dostává alternativní tresty (veřejně prospěšné práce, zákaz měst, 

vykázání z  ČR), které ve většině případů stejně nevykonají 

7. Domníváte se, že cizinci co páchají trestnou činnost, jsou napravitelní? 

Ne. 

8. O  jaké cizince se nejvíce jedná? 

Poláci, většina těchto závadových osob žádnou rodinu tu nemá. V  rodné 

zemi mají trestní minulost, jsou propuštěni z  výkonu trestu a  zkouší štěstí 

v  ČR 

9. Navrhujete nějaké řešení pro snížení kriminality páchané cizinci? 

Žádné není, žijme v  realitě. Věznice přeplněné, tak je nikdo zavírat nechce, 

pokud nepáchají závažnou trestnou činnost. Alternativní tresty nedodrží, jediné 

řešení při páchání trestné činnosti je odvést cizince na hranice a  vrátit do rodné 

země. To by ale platilo v  případě, že by nebyl „Schengen“. Na jednom 

hraničním přechodu ho vrátím třeba do Polska a  druhým vedlejším se mi vrátí 

jak bumerang. Toto je problém který by se měl řešit na úrovni evropských států, 

ale pro ně je priorita volný pohyb zboží a  osob, takže se nemá smysl více 

rozepisovat. 
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7.2.5 Respondent 5  

1. Prosím představte se 

komisař SKPV Mladá Boleslav 

2. Za jakým účelem cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko? 

za prací 

3. Domníváte se, proč cizinci páchají trestnou činnost (co je k  tomu vede)? 

zisk, nuda po práci na ubytovně 

4. O  jaké druhy trestných činů se nejvíce jedná? 

majetková TČ (krádeže, loupeže), násilná TČ (výtržnictví, ublížení na zdraví) 

5. V  kolika procentech jsou cizinci schopni trestnou činnost opakovat, čili 

se stát recidivisty? 

nevím, ale není to výjimečné, že opakují TČ 

6. Domníváte se, že jsou tresty pro cizince dostatečně odrazující od dalšího 

páchání? 

nejlepší je vyhoštění z  ČR 

7. Domníváte se, že cizinci co páchají trestnou činnost, jsou napravitelní? 

každý může být napravitelný, ale ze zkušenosti asi menšina 

8. O  jaké cizince se nejvíce jedná? 

Polsko, Slovensko, Ukrajina, Mongolsko, Balkánské státy apod.  
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9. Navrhujete nějaké řešení pro snížení kriminality páchané cizinci? 

Přísnější požadavky ze strany zaměstnavatelů v  MB (čistý trestní rejstřík, 

dobré reference od předchozího zaměstnavatele apod.) a  přísnější kontrola 

těchto osob na pracovišti (testy na alkohol, drogy) s  tím, že pokud se 

zaměstnanec neosvědčí, bude propuštěn a  ztratí možnost získání pracovního 

povolení.  

7.2.6 Respondent 6  

1. Prosím představte se 

Pavel Tomsa, ing., policista, skupina analytiky a  kyberkriminality, komisař,  

2. Za jakým účelem cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko? 

vidina velkých finančních výdělků 

3. Domníváte se, proč cizinci páchají trestnou činnost (co je k  tomu vede)? 

Cizinci, kteří přijíždějí na Mladoboleslavsko, by byli stejně problémoví i  ve 

svých domovských zemích, kde by páchali stejnou trestnou činnost. Protože 

obecně problémoví lidé jsou více podnikaví, nebojí se cizích prostředí a  rizik, 

rádi mění své pobyty, mají větší touhu po nových zkušenostech. Proto i  sem na 

Mladoboleslavsko přijíždí větší procento těchto lidí (cizinců) z  celkového počtu 

cizinců. 

4. O  jaké druhy trestných činů se nejvíce jedná? 

Podíl různých druhů trestné činnosti cizinců je stejný jako u  celkové trestné 

činnosti (všech zjištěných pachatelů). Jednotlivé procentní podíly jsou přístupné 

ve veřejných statistikách. Cizinci zde statisticky významně nepáchají specifický 

druh trestné činnosti. 
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5. V  kolika procentech jsou cizinci schopni trestnou činnost opakovat, čili 

se stát recidivisty? 

Cizinci budou opakovat svojí trestnou činnost, dokud nebudou vyhoštěni, 

vystěhováni, vyhození ze zaměstnání. Procento opakování je velmi nízké, 

protože po spáchání zpravidla vynuceně odcházejí.  

6. Domníváte se, že jsou tresty pro cizince dostatečně odrazující od dalšího 

páchání? 

Tresty nejsou odrazující, protože pokud cizinci odjedou zpět do své země, je 

jejich efektivní potrestání značně komplikované. 

7. Domníváte se, že cizinci co páchají trestnou činnost, jsou napravitelní? 

Napravitelnost pachatele trestné činnosti není v  žádné souvislosti se 

statutem cizince, je to charakterová záležitost jednotlivce, bez rozdílu 

národnosti. 

8. O  jaké cizince se nejvíce jedná? 

SVK, PL, UK, RUS, RO, BG, 

9. Navrhujete nějaké řešení pro snížení kriminality páchané cizinci? 

Přísnější podmínky pro přijetí cizince do zaměstnaneckého poměru, min. 

čistý trestní rejstřík. 

7.2.7 Respondent 7  

1. Prosím představte se. 

SKPV Mladá Boleslav 

2. Za jakým účelem cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko? 

Práce. 
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3. Domníváte se, proč cizinci páchají trestnou činnost (co je k  tomu vede)? 

Ano, jedná se o  již trestané osoby z  domovských států. Přijedou sem do 

Mladé Boleslavi, aby se schovali před jejich úřady, a  páchají trestnou činnost 

zde během pobytu nebo při brigádách. 

4. O  jaké druhy trestných činů se nejvíce jedná? 

Majetková trestná činnost, násilí, řízení pod vlivem alkoholu, atd. 

5. V  kolika procentech jsou cizinci schopni trestnou činnost opakovat, čili 

se stát recidivisty? 

Už recidivisty zpravidla jsou, opakují soustavně. 

6. Domníváte se, že jsou tresty pro cizince dostatečně odrazující od dalšího 

páchání? 

Ne, vůbec. 

7. Domníváte se, že cizinci co páchají trestnou činnost, jsou napravitelní? 

Ne, v  žádném případě. 

8. O  jaké cizince se nejvíce jedná? 

Vše (mají zaměstnání v  ČR, mají rodinu, rodina může přijet do ČR), 

zpravidla bez vzdělání, také mají již trestní minulost. 

9. Navrhujete nějaké řešení pro snížení kriminality páchané cizinci? 

Ano, zákazy pobytu a  vyhoštění - přestupky, trestné činy, rychlejší proces. 

7.2.8 Respondent 8  

1. Prosím představte se. 

 Jan Niko, SUZ MV, ZZC Bělá Jezová, vedoucí organizačního oddělení. 
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2. Za jakým účelem cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko? 

 Za prací ve Škoda Auto a .s . 

3. Domníváte se, proč cizinci páchají trestnou činnost (co je k  tomu vede)? 

 Málo kulturního vyžití v  regionu. 

4. O  jaké druhy trestných činů se nejvíce jedná? 

 Výtržnosti v  opilosti. 

5. V  kolika procentech jsou cizinci schopni trestnou činnost opakovat, čili 

se stát recidivisty? 

 15%. 

6. Domníváte se, že jsou tresty pro cizince dostatečně odrazující od dalšího 

páchání? 

 Nejsou. 

7. Domníváte se, že cizinci co páchají trestnou činnost, jsou napravitelní? 

 Ne. 

8. O  jaké cizince se nejvíce jedná? 

 Ukrajinci a  Poláci. 

9. Navrhujete nějaké řešení pro snížení kriminality páchané cizinci? 

 Snížit přeplněnost ubytoven 
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7.2.9 Respondent 9  

1. Prosím představte se. 

Ing. Miroslava Báchorová, vedoucí zařízení pro zajištění cizinců 

a  pobytového střediska Bělá - Jezová, Správa uprchlických zařízení MV. 

2. Za jakým účelem cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko? 

Mají zde pracovní příležitosti. 

3. Domníváte se, proč cizinci páchají trestnou činnost (co je k  tomu vede)? 

Nedostatek peněz, možná se jedná o  zálibu. 

4. O  jaké druhy trestných činů se nejvíce jedná? 

Krádeže zboží - většinou v  drogériích, krádeže benzínu - často odjíždějí 

z  benzinových pump s  plnou nádrží bez zaplacení 

5. V  kolika procentech jsou cizinci schopni trestnou činnost opakovat, čili 

se stát recidivisty? 

Odhadem v  99 %. 

6. Domníváte se, že jsou tresty pro cizince dostatečně odrazující od dalšího 

páchání? 

Nejsou 

7. Domníváte se, že cizinci co páchají trestnou činnost, jsou napravitelní? 

Nejsou napravitelní. 
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8. O  jaké cizince se nejvíce jedná? 

Když to vezmu z  našeho pohledu (statistika z  pobytových středisek - 

žadatelé o  azyl), tak nejvíce jde o  samostatné muže z  Gruzie, Arménie, 

Moldavsko, kteří jsou nezaměstnaní. Jejich průměrná doba pobytu v  ČR je 

1  rok. 

9. Navrhujete nějaké řešení pro snížení kriminality páchané cizinci? 

Určitě větší sankce - ideálně okamžité zrušení azylového řízení a  okamžité 

vyhoštění do země původu.  
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8 VYHODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Tato kapitola se věnuje se vyhodnocení praktické části dle použité metodiky. 

Kapitola je následně rozdělena do dvou podkapitol. 

8.1 Vyhodnocení statistické analýzy kriminality  

Obecná kriminalita má nejvyšší možné riziko v  předběžné analýze 

a  multikriteriální analýzou je hodnocena jako riziko nepřijatelné. Obecná 

kriminalita je taktéž nejčetnějším trestným činem páchaným cizinci na území 

Středočeského kraje. 

Zbývající kriminalita je v  předběžné analýze hodnocena jako kriminalita 

s  vysokou mírou rizika; v  multikriteriální analýze riziko vyšlo jako 

nepřijatelné. Pod zbývající kriminalitou cizinci páchali nejčastěji TČ ohrožení 

pod vlivem návykové látky. 

Majetková kriminalita v  předběžné analýze vyšla s  vysokou mírou rizika, 

ale v  multikriteriální analýze vyšlo riziko jako podmínečně přijatelné. 

Majetkové kriminality se cizinci nevíce dopouštěli při krádežích v  objektech 

a  při poškozování cizí věci. 

Ostatní kriminalita v  předběžné analýze vyšla jako vysoké riziko 

s  nejnižším možným počtem a  v  multikriteriální analýze riziko vyšlo jako 

podmínečně přijatelné. Pod ostatní kriminalitu, které se cizinci nejvíce 

dopouštěli, spadá maření výkonu úředního rozhodnutí. 

Hospodářská kriminalita v  předběžné analýze vyšla taktéž jako riziko 

s  nejnižším možným počtem a  v  multikriteriální analýze vyšlo riziko jako 
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podmínečně přijatelné. Do hospodářské kriminality, které se cizinci nejvíce 

dopouštěli, spadá padělání veřejné listiny a  krádež. 

Násilná kriminalita v  předběžné analýze vyšla jako vysoké riziko 

a  v  multikriteriální analýze vyšlo riziko jako podmínečně přijatelné. Nejčastější 

násilnou kriminalitou, kterou cizinci páchali v  daných letech je úmyslné 

ublížení na zdraví. 

Krádeže prosté vyšly v  předběžné analýze jako riziko s  nejnižším možným 

počtem a  v  multikriteriální analýze vyšlo riziko jako podmínečně přijatelné. 

Krádeže v  objektech, stejně jako v  majetkové kriminalitě, jsou nejčastějším 

kriminálním činem spáchaným cizinci. 

Krádeže vloupáním, stejně jako krádeže prosté, vyšly v  předběžné analýze 

jako riziko s  nejnižším možným počtem a  v  multikriteriální analýze vyšlo 

riziko jako podmínečně přijatelné. Krádeže vloupáním, kterých se cizinci 

dopustili, byly nejčastěji do rodinných domků, obchodů a  do jiných objektů. 

Mravnostní kriminalita vyšla jako riziko vysoké v  předběžné analýze 

a  v  multikriteriální jako riziko přijatelné. Mravnostní kriminality se cizinci 

nejčastěji dopouštěli pácháním TČ znásilnění. 

Vraždy v  předběžné analýze spadají do nízkého rizika a  v  multikriteriální 

analýze do rizika přijatelného. Cizinci se TČ vražda dopustili v  rámci let  

2016 - 2019 celkem osmkrát. 

8.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

První respondent se jmenuje Stanislav Neuman a  je vrchním inspektorem 

pracoviště Policie České Republiky na Krajském ředitelství středočeského kraje 

– odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a  eskort, Mladá 
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Boleslav. Domnívá se, že cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko z  ekonomických 

důvodů. Zejména protože je snadné zde získat práci. Ve své pracovní činnosti 

se nesetkává s  cizinci páchající trestnou činnost, nýbrž se domnívá, že cizinci 

páchají trestnou činnost pod vlivem alkoholu a  že se jedná o  násilnou trestnou 

činnost. Pan Neuman nedokáže vyjádřit názor na recidivu cizinců. Co se týká 

soudního trestání, zastává názor, že jsou tresty za úmyslné trestné činy 

stanoveny velmi nízko a  trestní napravitelnost záleží na jedinci. Domnívá se 

také, že cizinci páchající trestnou činnost přijíždí na Mladoboleslavsko bez 

svých rodin. Pan Neuman upozorňuje na dlouhé procesy týkající se vyhoštění 

cizinců ze země pří páchání trestné činnosti s  upozorněním na např. rodinné 

vztahy cizinců, které tomu zabraňují. 

Respondent č. 2 si přál zůstat v  anonymitě, dostal tedy pracovní jméno 

Policista. Jedná se o  policistu na obvodním oddělení v  Mladé Boleslavi. 

Policista se domnívá, že cizinci přijíždí na Mladoboleslavsko kvůli zaměstnání 

a  trestnou činnost páchají po požití alkoholu. Jako nejčastější druh trestné 

činnosti uvedl fyzické napadení. Domnívá se, že tresty pro cizince jsou 

dostatečně odrazující od dalšího páchaní a  že jsou napravitelní. Dle Policisty 

jsou cizinci nejčastěji z  Polska. Jako řešení pro snížení kriminality navrhuje 

omezit jejich zaměstnávání. 

Třetím respondentem je ředitel Územního odboru Police České Republiky 

Mladá Boleslav JUDr. Marek Jirouš. Domnívá se, že cizinci přijíždí za prací 

a  fungují na ně obecně platné motivy trestné činnosti, jako je zisk, afekt, 

alkohol, nedbalost, atd. Pan Jirouš udává majetkovou a  tzv. ostatní činnost jako 

nejčastější druhy trestných činů. Tzv. ostatní trestná činnost je například 

ohrožení pod vlivem návykové látky či maření výkonu úředního rozhodnutí. 

Uvádí, že recidivy se pachatelé celkově dopustí z  60 %, nicméně to je statistika 

pro všechny kategorie pachatelů trestné činnosti. Domnívá se také, že cizinci 
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mohou mít větší „respekt“ z  důvodu hrozby vyhoštění a  napravitelnost 

srovnává s  našimi občany. Jako řešení pro snížení kriminality navrhuje 

zlepšení prevence ve vztahu k  cizinecké komunitě. 

Respondent č. 4 je zaměstnaný jako vrchní inspektor Služby kriminální 

policie a  vyšetřování v  Mladé Boleslavi, dále si však přeje zůstat v  anonymitě. 

Domnívá se, že cizinci přijíždí převážně za prací a  dlouho v  práci nevydrží 

a  následně jsou bez příjmu, případně se u  nich projevuje agresivita 

v  souvislosti s  nadměrným užíváním drog a  alkoholu. Nejčastějšími druhy 

trestných činů jsou krádeže, drogová kriminalita a  násilná trestná činnost. 

Odhaduje 95% recidivu. Domnívá se, že tresty pro cizince nejsou dostatečně 

odrazující, neboť většina dostává alternativní tresty (veřejně prospěšné práce, 

vykázání z  města, vyhoštění z  ČR), které ve většině případů stejně nevykonají 

a  nejsou proto napravitelní. Ve většině případů se jedná o  Poláky, kteří 

většinou žádnou rodinu v  mladé Boleslavi nemají. V  rodné zemi mají trestní 

minulost, jsou propuštěni z  výkonu trestu a  zkouší štěstí v  ČR. Jako řešení ke 

snížení páchaní kriminality páchané cizinci uvádí: „Žádné není, žijme v  realitě. 

Věznice přeplněné, tak je nikdo zavírat nechce, pokud nepáchají závažnou 

trestnou činnost. Alternativní tresty nedodrží, jediné řešení při páchání trestné 

činnosti je odvést cizince na hranice a  vrátit do rodné země. To by ale platilo 

v  případě, že by nebyl „Schengen“. Na jednom hraničním přechodu ho vrátím 

třeba do Polska a  druhým vedlejším se mi vrátí jak bumerang. Toto je problém 

který by se měl řešit na úrovni evropských států, ale pro ně je priorita volný 

pohyb zboží a  osob, takže se nemá smysl více rozepisovat.“ 

Respondent č. 5 je zaměstnán jako komisař Služby kriminální policie 

a  vyšetřování v  Mladé Boleslavi, dále si však také přeje zůstat v  anonymitě. 

Jako hlavní důvod příjezdu cizinců na Mladoboleslavsko uvádí pracovní 

příležitosti. Hlavní příčinou páchání trestné činnosti označuje zisk a  nudu po 



115 

 

práci na ubytovně. Nejčastějšími druhy trestné činnosti je majetková trestná 

činnost, jako jsou krádeže či loupeže a  násilná trestná činnost, jako je 

výtržnictví či ublížení na zdraví. Recidivu uvádí jako běžný. Nejlepší odrazující 

činností pro cizince od páchání trestné činnosti je vyhoštění z  ČR. Respondent 

uvádí ze svých zkušeností, že pouze menšina cizinců může být napravitelná. 

Nejvíce se jedná o  cizince přijíždějící z  Polska, Slovenska, Ukrajiny, 

Mongolska, Balkánských států apod. Respondent také uvádí jako řešení pro 

snížení kriminality páchané cizinci: „Přísnější požadavky ze strany 

zaměstnavatelů v  MB (čistý trestní rejstřík, dobré reference od předchozího 

zaměstnavatele apod.) a  přísnější kontrola těchto osob na pracovišti (testy na 

alkohol, drogy) s  tím, že pokud se zaměstnanec neosvědčí, bude propuštěn 

a  ztratí možnost získání pracovního povolení.“ 

Šestým respondentem je Ing. Pavel Tomsa, který pracuje jako komisař ve 

skupině analytiky a  kyberkriminality u  Policie České Republiky. Jako důvod 

příjezdu cizinců na Mladoboleslavsko udává vidinu velkých finančních 

výdělků. Udává, že: „Cizinci, kteří přijíždějí na Mladoboleslavsko, by byli stejně 

problémoví i  ve svých domovských zemích, kde by páchali stejnou trestnou 

činnost. Protože obecně problémoví lidé jsou více podnikaví, nebojí se cizích 

prostředí a  rizik, rádi mění své pobyty, mají větší touhu po nových 

zkušenostech Proto i  sem na Mladoboleslavsko přijíždí větší procento těchto 

lidí (cizinců) z  celkového počtu cizinců.“ K  problematice druhů trestných činů 

udává dále: „Podíl různých druhů trestné činnosti cizinců je stejný jako 

u  celkové trestné činnosti (všech zjištěných pachatelů). Jednotlivé procentní 

podíly jsou přístupné ve veřejných statistikách. Cizinci zde statisticky 

významně nepáchají specifický druh trestné činnosti.“ K  recidivě uplatňuje 

názor, že cizinci budou svou trestnou činnost opakovat, dokud nebudou 

vyhoštěni, vystěhováni, vyhození ze zaměstnání. Proto procento opakování 

odhaduje jako velmi nízké, protože po spáchání zpravidla vynuceně odcházejí. 
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Trestání cizinců označuje za neodrazující, neboť pokud cizinci odjedou zpět do 

své země, je jejich efektivní potrestání značně komplikované. Dále uvádí: 

„Napravitelnost pachatele trestné činnosti není v  žádné souvislosti se statutem 

cizince, je to charakterová záležitost jednotlivce, bez rozdílu národnosti.“ 

Problematické národnosti v  řešené lokalitě dle pana Tomsy jsou slovenská, 

polská, ukrajinská, ruská, rumunská a  bulharská. Jako řešení navrhuje: 

„Přísnější podmínky pro přijetí cizince do zaměstnaneckého poměru, min. čistý 

trestní rejstřík.“ 

Respondent č. 7 je příslušníkem služby kriminální policie a  vyšetřování, 

který si dále přeje zůstat v  anonymitě. Domnívá se, že cizinci přijíždí na 

Mladoboleslavsko kvůli práci a  jedná se o  již trestané osoby z  domovských 

států. Přijedou sem do Mladé Boleslavi, aby se schovali před jejich úřady, 

a  páchají činnost zde během pobytu nebo při brigádách. Páchají při tom 

majetkovou trestnou činnost, násilí, řídí pod vlivem alkoholu, atd. Respondent 

se domnívá, že už cizinci recidivisty zpravidla jsou, opakují trestnou činnost 

soustavně a  tresty pro ně nejsou dostatečně odrazující od dalšího páchání 

a  také nejsou napravitelní. Dále se domnívá, že cizinci mají zaměstnání v  ČR, 

mají rodinu, rodina může přijet do ČR, zpravidla bez vzdělání a  také mají již 

trestní minulost. Jako návrh pro zlepšení kriminality v  okrese zmiňuje zákazy 

pobytu a  vyhoštění, rychlejší proces při řešení přestupků a  trestných činů. 

Respondent č. 8 se jmenuje Jan Niko a  pracuje v  zařízení pro zajištění 

cizinců a  pobytového střediska Bělá - Jezová, Správa uprchlických zařízení MV 

jako vedoucí organizačního oddělení. Respondent se domnívá, že cizinci 

přijíždí na Mladoboleslavsko za pracovními příležitostmi, které mají zde ve 

firmě Škoda Auto a.s. Dále se domnívá, že trestnou činnost páchají zejména 

z  důvodu toho, že mají málo příležitostí kulturního vyžití v  regionu. 

Nejčastější trestné činy jsou výtržnictví v  opilosti a  trestnou činnost jsou 
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schopni opakovat v  15 %. Také se domnívá, že tresty pro cizince nejsou 

dostatečně odrazující od dalšího páchaní a  cizinci proto nejsou napravitelní. 

Nejčastěji se jedná o  osoby z  Ukrajiny a  Polska. Jako návrh pro snížení 

kriminality respondent uvádí snížit přeplněnost ubytoven. 

Posledním respondentem s  číslem 9  je Ing. Miroslava Báchorová. Pracuje 

jako vedoucí zařízení pro zajištění cizinců a  pobytového střediska 

Bělá – Jezová, Správa uprchlických zařízení MV. Domnívá se, že cizinci přijíždí 

na Mladoboleslavsko za pracovními příležitostmi a  trestnou činnost páchají 

kvůli nedostatku peněz, či se dokonce domnívá, že ze zábavy. Nejčastějšími 

trestnými činy jsou krádeže zboží, většinou v  drogeriích a  také krádeže 

benzínu, kdy cizinci často odjíždějí od benzínových stanic bez zaplacení po 

naplnění nádrže. Respondentka se domnívá, že cizinci jsou schopni opakovat 

trestnou činnost ve velké míře, a  to v  99 % a  že tresty pro ně nejsou dostatečně 

odrazující a  že cizinci nejsou napravitelní. Na otázku o  jaké cizince se jedná, 

odpověděla: „Když to vezmu z  našeho pohledu (statistika z  pobytových 

středisek - žadatelé o  azyl), tak nejvíce jde o  samostatné muže z  Gruzie, 

Arménie, Moldavska, kteří jsou nezaměstnaní. Jejich průměrná doba pobytu 

v  ČR je 1 rok“. Jako řešení navrhuje větší sankce - ideálně okamžité zrušení 

azylového řízení a  okamžité vyhoštění do země původu. 



118 

 

9 DISKUZE 

O  páchání trestné činnosti dostáváme informace denně, dozvídáme o  nové 

kriminalitě a  denně jsou nám podávány informace prostřednictvím médií. Lidé 

jsou ovlivněni těmito zprávami, které jsou jejich jediným zdrojem informací. 

Existují témata, která v  médiích nejsou zmiňována a  lidé se o  nich nedozví. 

Kriminalita spáchaná cizinci naopak bývá v  médiích velmi diskutované téma. 

Tímto je velmi ovlivňované mínění lidí a  jich úsudky. Člověk tak snadno 

nabývá dojmu, že kriminalita neustále roste, zvláště kriminalita spáchaná 

cizinci. Otázkou zůstává, zda zprávy, které jsou v  médiích zveřejňovány, stojí 

za nějakým nenávistným záměrem či je to, jak se říká, co lidé chtějí slyšet. 

Dokonce se říká, že lidé potřebují slyšet špatné zprávy, protože svou zlobu 

potřebují na někoho uvalit. Proto se diskutovaným tématem stala kriminalita 

cizinců, která bývá v  médiích velmi zveřejňovaná. 

Zadání této práce určuje zmínění případů kriminality cizinců v  Mladé 

Boleslavi. Vybrala jsem dva případy, které byly v  médiích zveřejněné. První 

případ se stal v  březnu 2019, kdy cizinec napadl mladou ženu a  pokusil se ji 

znásilnit. Vše se odehrálo v  brzkých ranních hodinách. Žena se bránila 

a  podařilo se jí útočníkovy utéci. Cizinec byl následně stíhaný pro pokus 

o  znásilnění (51). Zajímavé na tomto případu je to, že k  znásilnění přímo 

nedošlo, ovšem v  roce 2019 došlo k  případům znásilnění cizinci, dle 

statistických údajů, ale nebyli medializované. Jako druhý případ kdy, došlo 

k  páchání trestné činnosti cizincem, jsem si zvolila relativně novou událost. 

Tato událost se stala v  současném roce (2020), kdy cizinec na ubytovně 

v  Mladé Boleslavi zaútočil s  nožem v  ruce na spolubydlícího. Pachatel se dle 

některých informací pokusil napadeného zabít, vyhrožoval mu smrtí a  bodal jej 

do oblasti obličeje. Napadený vyvázl s  drobným poraněním hlavy. Za zvlášť 

závažný zločin Těžké ublížení na zdraví hrozí až desetiletý trest odnětí svobody 
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(52). Tyto dva případy spojuje napadení cizincem, avšak rozděluje napadené 

osoby na občany ČR a  cizí státní příslušníky. Jak je z  informací zřejmé, 

v  druhém případu došlo k  napadení cizince cizincem. Takovýto případ ovšem 

není v  Mladé Boleslavi ojedinělý. Existuje mnoho případů, kdy dojde 

k  napadení mezi cizinci, kteří mezi sebou chovají jakoukoliv nenávist. Jedná se 

o  cizince jak stejné státní příslušnosti, tak i  jiné. Je tedy důležité zmínit, že 

páchání trestné činnosti cizinci není mířeno pouze proti občanům ČR. 

Důležitým aspektem je, že pachatelé v  Mladé Boleslavi, převážně cizinci, 

jsou pod vlivem návykové látky. Většinou se jedná o  alkohol. Problematika 

alkoholu je Mladé Boleslavi u  cizinců velmi časté téma. Vím to proto, že mám 

možnost pozorovat případy, kdy cizinci chodí do svého zaměstnání velmi často 

pod vlivem alkoholu. Taktéž, pokud se podíváme do statistik, tak spáchané TČ 

cizinci jsou spáchány pod vlivem alkoholu. Ředitel Městské policie (dále 

jen: „MP“) Mladá Boleslav Tomáš Kypta mi při konzultaci sdělil, že přestupky 

cizinců, které MP řeší, jsou zapříčiněny převážně alkoholem. Může se jednat 

o  konzumaci alkoholu na veřejnosti či dokonce o  výtržnosti pod vlivem 

návykové látky. Často se jedná o  lidi bez domova, kteří jsou cizími státními 

příslušníky.  

Hlavním důvodem příjezdu cizinců na Mladoboleslavsko mohou být lepší 

pracovní podmínky, oproti své zemi. Nejvíce cizinců přijíždí do Mladé 

Boleslavi pracovat do firmy Škoda Auto a.s., nebo jiných externích společností, 

které své zaměstnance poskytují právě firmě Škoda. Dalo by se říci, že cizinci 

jsou většinovým poměrem zaměstnanců u  těchto externích firem. Důvodem 

jsou platy, které v  externích firmách nejsou na takové úrovni jako ve Škodě 

Auto a.s. Cizinci i přesto dostávají větší platové ohodnocení, než které mají ve 

své rodné zemi a  Škoda Auto vyplácí peníze na výplaty pro tyto lidi, resp. 

externím firmám, které platy svým zaměstnancům předají. Výhodou je to, že 
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Škoda Auto a.s. nemá s  těmito lidmi úřední „starosti“, neboť vše vyřizují právě 

externí firmy a  taktéž Škoda Auto a.s. může jednoduše vypovědět smlouvu 

s  externími firmami a  zaměstnanci se ocitnou bez práce. Toto je ve většině 

případů příčinou lidí cizí státní příslušnosti bez domova ve městě. Ve městě se 

také ve velkém počtu vyskytují cizinci, kteří nemají povolený pobyt 

dlouhodobě ani krátkodobě, jsou zde jednoduše „na černo“. Tito cizinci jsou 

zaměstnávání v  menších firmách, které nekontrolují tyto údaje, nebo je 

přehlížejí. Zaměstnavatelé se přitom dopouštějí trestné činnosti dle zvláštního 

právního předpisu, zákona č. 435/2004 Sb., o  zaměstnanosti (48). Zaměstnají-li 

cizince bez povolení k  zaměstnání, nebo bez platného oprávnění k  pobytu, 

jsou coby zaměstnavatelé povinni uhradit náklady spojené s  jeho správním 

vyhoštěním. 

V  dnešní době (květen 2020) je již hodně věcí jinak. Ve světě se šíří pandemie 

onemocnění COVID-19 a  existuje mnoho opatření, která mnohé tyto 

problematiky ovlivňují. Například dlouhou dobu byl zákaz vycházení, mohlo 

se pouze do práce či na nákup potravin, a  tak lidé nemohli například popíjet 

alkohol na veřejnosti, resp. jim toto jednání bylo velmi znemožněno. Pokud se 

na veřejných prostorách pohyboval někdo bez zakrytí úst a  nosu, příslušníci 

MP nebo PČR tyto osoby rychle odhalili a  zamezili takovému jednání. Existují 

ale také případy, kdy si lidé za nouzového stavu odmítli nasadit ochranu úst 

a  nosu a  popíjeli při tom alkohol. V  tomto případě se jednalo o  dva cizince 

a  jednoho Čecha, tento případ řešili strážníci (53). V  dalších případech cizinci 

vycházeli ze svých ubytoven a  slučovali se, taktéž bez chránění rouškou nebo 

jiným účinným prostředkem. Opačným účinkem tohoto nouzového stavu je ale 

to, že cizinci, kteří nemají povolený pobyt, byli nuceni vrátit se zpět do svých 

rodných zemí a  nyní je jim znemožněn přístup zpět. Automobilka byla 

zastavena přibližně na čtyři týdny a  cizinci neměli normální finanční příjem. 

Nyní je již automobilka v  provozu, ale za odstávky utrpěla velké finanční 



121 

 

ztráty, které se mohou podepsat právě na externích zaměstnancích. Je tedy 

pravděpodobné, že se počet cizinců ve městě rapidně sníží. 

Všichni respondenti dotazováni v  této práci uvedli, že cizinci přijíždí na 

Mladoboleslavsko za pracovními příležitostmi. Velmi často respondenti 

uváděli, že cizinci páchají svou trestnou činnost pod vlivem alkoholu. Při 

komparaci vyhodnocení praktické části se tyto informace shodují se 

statistickými daty. Dalšími důvody, kvůli kterým cizinci páchají trestnou 

činnost, respondenti uvedli např. zisk, nudu na ubytovnách, afekt, problémy ve 

své zemi, atd. Tyto informace se také shodují s  medializovanými událostmi, 

kdy cizinci páchají trestnou činnost na ubytovnách, většinou jednají v  afektu 

a  pod vlivem návykové látky. Statistické informace také uvádějí např. TČ  

zanedbání povinné výživy, kdy se může jednat o  nedodání finančních 

prostředků pro své děti, které mohou být ve své rodné zemi a  cizinci se do 

Čech přijeli „schovat“. Co se týká druhů TČ, které respondenti uváděli, tak měli 

všichni pravdu, cizinci páchají majetkovou trestnou činnost, násilnou, 

hospodářskou kriminalitu i  krádeže. Respondenti neuváděli mravnostní 

kriminalitu a  vraždy. Při vyhodnocení multikriteriální analýzou tyto druhy 

trestné činnosti vyšlo riziko jako přijatelné. To znamená, že cizinci tuto činnost 

ve Středočeském kraji sice páchají, ale ne v  takovém množství, které by mělo 

být rizikové a  vzhledem k  četnosti to nemá fatální dopady. Odpovědi 

procentuálních možností opakování trestné činnosti se u  respondentů velmi 

lišily a  tyto informace nejsou dohledatelné z  hlediska statistik, ovšem lze se 

odvolat na např. TČ maření výkonu úředního rozhodnutí. Tohoto TČ se cizinci 

dopouštěli v  mnoha případech a  dalo by se říci, že toto napovídá přístupu 

cizinců k  soudnímu systému. Respondenti dále uváděli, že cizinci opakují svou 

trestnou činnost na základě mírných trestů a  tím pádem nejsou dostatečně 

odrazující od dalšího páchání. Jeden respondent uvedl, že tresty obecně jsou 

stanoveny velmi nízko za úmyslné trestné činy a  jako autorka této práce 
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se s  těmito názory sjednocuji. Pokud nebudou tresty pro cizince dostatečně 

odrazující, nelze předpokládat výrazné snížení trestné činnosti. Jako návrhy pro 

snížení kriminality respondenti navrhují zákaz pobytu, vyhoštění, rychlejší 

proces při řešení těchto situací, snížení kapacity ubytoven, zpřísnění legislativy, 

přísnější podmínky pro přijetí cizinců do zaměstnání a  kontrola cizinců na 

pracovištích. Pokud se zamyslím nad účinky těchto řešení, určitě lze říci, že by 

to mělo kladný vliv na kriminalitu páchanou cizinci.  

Výzkum této práce měl poukázat na kriminální aspekty a  napomoci tak 

k  zamezení kriminality páchané cizinci a  souvisejících sociálně patologických 

jevů. Jsem si vědoma toho, že všechna zmíněná doporučení ke snížení 

kriminality není možné okamžitě provést. Očekávám ale, že vzhledem 

k  aktuálnosti tématu by mohlo dojít ke zlepšení a  provedení některých 

opatření, která jsou uvedena výše. Vzhledem k  výsledkům multikriteriální 

analýzy by se prevence kriminality cizinců měla zaměřit zejména na obecnou 

kriminalitu.  

Takticko-statistická kvalifikace přinesla zjištění, že největší množství kriminality 

cizinci spáchali při ohrožování pod vlivem návykové látky, dopravních 

nehodách silniční nedbalosti, maření výkonu úředního rozhodnutí, krádežích 

a  zanedbání povinné výživy. 

Mladá Boleslav vydává periodicky Plán prevence kriminality. V  tomto 

období platí pro léta 2017 – 2020. Dokument je složen ze tří částí, teoretické, 

analytické a  návrhové části. V  tomto dokumentu jsou popsány všechny 

aspekty týkající se kriminality v  Mladé Boleslavi. Dokument zmiňuje zejména 

projekt „Bezpečná Mladá Boleslav“, hlavním cílem projektu je úzká spolupráce 

mezi městem Mladá Boleslav, Policií ČR a  Městskou policií při řešení 

bezpečnostních problémů na území Mladé Boleslavi ve snaze, aby se občané ve 

městě cítili bezpečně (54). Dokument o  kriminalitě cizinců ovšem uvádí pouze 
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informace, že se každoročně zvyšuje počet cizinců s  povoleným pobytem 

v  teritoriu Územního odboru Mladá Boleslav a  že podíl cizinců na páchání 

trestné činnosti od roku 2014 klesá. Dokument byl vytvořen v  roce 2016, kdy 

kriminalita opravdu klesala, a  tudíž se Plán prevence kriminality nezabýval 

kriminalitou cizinců, která ve městě v  roce 2019 velmi vzrostla. 

V  Mladé Boleslavi má vzniknout nové sociální a  integrační centrum pro 

cizince, které ji má pomoci orientovat se v  českém prostředí, na úřadech, 

vzdělávat se v  českém jazyce nebo společensky žít. Ve městě žije přibližně 

15 000 cizinců, kteří by tuto službu mohli využívat. Každý třetí pracující ve 

městě je cizinec. Stavba nového centra se má financovat především ze státních 

prostředků, pomocí evropských dotací a  z  příspěvků firem. Obyvatele města 

znepokojuje kriminalita cizinců, která v  roce 2019 rapidně vzrostla. Toto tvrzení 

potvrzují statistické informace uvedené v  praktické části této práce. Dle 

primátora města Raduana Nwelatiho cizinci spáchají asi 90 % evidovaných 

přestupků, jedná se zejména o  projevy opilství, rvačky, krádeže a  další 

incidenty. Centrum nabídne i  integraci dětí do české společnosti (55). Věřím, že 

vznik tohoto centra by mohl napomoci cizincům se integrovat a  řešit své 

problémy s  touto institucí, namísto páchání trestné činnosti. Jako prevence 

města je toto krok k  lepšímu. Doporučuji nejen cizincům nabízet získání 

orientace, ale cizince evidovat, monitorovat a  dohlížet nad jejich počínáním ve 

městě a  v  jejich zaměstnání.  

Ke zvýšení prevence Ministerstvo vnitra poskytlo městu součinnost tím, že 

ve městě fungovaly „smíšené“ hlídky policistů. Jednalo se o  příslušníky PČR 

a  příslušníky policie ze Slovenska a  Polska (56). Společné policejní hlídky měly 

přispět zejména preventivním způsobem. Policisté docházeli do ubytoven, kde 

bydlí cizinci, a  kontrolovali jejich totožnost. Zahraniční policisté měli napomoci 

zejména s  jazykovou bariérou. Toto počínání považuji za dobrý krok 
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z  hlediska prevence, avšak navrhuji tyto postupy praktikovat častěji. Mohlo by 

se tak zamezit tomu, že se cizinci do Mladé Boleslavi budou ukrývat před 

zákonem rodné země. 

Další z  preventivních opatření praktikuje Město ve spolupráci s  Městskou 

policií, a  to tím, že společně se strážníky Městské policie fungují také asistenti 

bezpečného města Mladá Boleslav. Jedná se o  zaměstnance města, kteří 

pomáhají Městské polici vykonávat jejich službu. Ve městě se díky tomu zvýšila 

prevence, neboť tím byl vyřešen nedostatek strážníků a  došlo tak k  oslabování 

rizikových faktorů, vedoucích ke vzniku trestné činnosti. 

Osobním postojem pro snížení kriminality se ztotožňuji se všemi návrhy, 

které zde v  kapitole diskuze padly. K  tomu mohu pouze doporučit spolupráci 

mezi bezpečnostními organizacemi a  zaměstnavateli, kteří poskytují pro 

cizince pracovní příležitosti, neboť právě proto cizinci na Mladoboleslavsko 

přijíždějí. 

Závěrem práce je důležité potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy, které byly 

určeny na začátku práce v  kapitole 2  Cíle práce a  hypotézy. 

Hypotéza č. 1: 

Migrační krize v  roce 2015 měla vliv na kriminalitu v  Mladé Boleslavi. 

Podle zjištění, která jsou výsledkem této práce, nedošlo v  době migrační 

krize k  nárůstu kriminality páchané cizinci ani nárůstu kriminality celkově. 

Naopak došlo v  roce 2015 k  jejímu poklesu. Ke zhoršení situace nedošlo ani 

opožděně, což potvrzuje fakt, že ani v  roce 2016 k  nárůstu kriminality nedošlo. 

Z  uvedeného jasně vyplývá, že migrační krize v  roce 2015 nezpůsobila 

v  Mladé Boleslavi oproti předchozím letům žádné viditelné zhoršení 
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kriminality. Nárůst kriminality páchané cizinci na území Mladé Boleslavi, 

respektive na Mladoboleslavsku, ke kterému došlo později, tj. zejména v  letech 

2018-2019, již s  migrační krizí nesouvisí. 

Na základě uvedených faktů lze jednoznačně říci, že první hypotéza se 

nepotvrdila. 

Hypotéza č. 2: 

Nejčastějším druhem trestné činnosti páchané cizinci je násilná 

kriminalita. 

Násilná kriminalita je velmi vážné a  citlivé téma a  je-li páchaná cizinci, je 

obyvatelstvem velmi negativně vnímána. Svou roli zde hraje strach a  obavy 

o  sebe a  o  své nejbližší a  pocity nejistoty vzhledem k  faktu, že cizinci jsou ve 

městě Mladá Boleslav velmi rozšířenou skupinou, která se obvykle projevuje 

neasertivně, někdy vulgárně (např. pod vlivem alkoholu) až agresivně, třeba jen 

z  důvodu upoutání pozornosti v  rámci vlastní komunity. Protože násilná 

trestná činnost je velmi vděčné téma médií, můžou obyvatelé získat dojem, že je 

velmi rozšířena a  tím pádem i  celkově velmi nebezpečná. Faktem je, že je 

nutno jí věnovat zvýšenou pozornost, ačkoli se jedná o  výjimečné akty 

a  zjištěné riziko bylo v  této práci vyhodnoceno jako podmínečně přijatelné. Je 

důležité udržet stávající trend, aby se tyto události děly pokud možno 

výjimečně a  situace se nevymkla kontrole. 

Naopak jako nepřijatelné riziko byla vyhodnocena kriminalita obecná. 

Konkrétně se jedná o  tato závadná jednání cizinců: 

 ohrožování obyvatelstva (výhrůžky a  fyzické napadání) – velmi často 

pod vlivem návykové látky 
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 dopravní nehody – často z  nedbalosti a  také i  pod vlivem návykové 

látky 

 maření výkonu úředního rozhodnutí – např. nesplnění stanoveného 

trestu formou veřejně prospěšných prací dává ostatním signál, že se 

není třeba obávat sankce za spáchání přečinu nebo TČ 

 krádeže 

 zanedbání povinné výživy 

Ani zde tedy hypotéza nebyla potvrzena. 
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10 ZÁVĚR 

„Je lépe zločinu předcházet než jej trestat!“, pravil Cesare Beccaria, italský 

aristokrat, filosof a  ekonom. Tímto pojednáním se řídí kriminologie. 

Kriminologickým aspektem v  této práci bylo najít řešení pro prevenci 

kriminality páchanou cizinci. 

Cílem této diplomové práce a  hlavním výstupem bylo navržení 

a  formulace doporučení k  prevenci trestné činnosti cizinců a  souvisejících 

sociálně patologických jevů. 

V  teoretické části práce je vysvětleno, že kriminologie je věda, která 

se zabývá příčinami kriminality, jež je sociálně-patologickým jevem 

se společenskými, osobnostními, sociologickými, trestněprávními, 

psychologickými, psychiatrickými, pedagogickými a  jinými aspekty. V  práci 

byly dále vysvětleny kriminální vědy, pro porozumění této problematiky 

a  poskytnutí vhledu do oblasti kriminologie a  kriminality. 

Práce dále poskytuje poznání specifik a  vývoje kriminality cizinců na území 

města Mladá Boleslav a  Středočeského kraje za určité časové období. Pro 

empirickou část byla použita data ze statistických údajů, map kriminality 

a  údajů poskytnutých Policií České republiky. V  práci byla provedena 

statistická komparace města Mladá Boleslav s  městem Kladno, jakožto 

s  krajským městem se srovnatelným počtem obyvatel na rozlohu města. Dále 

byla provedena statistická analýza kriminality cizinců, která zobrazuje 

předpokládanou kriminalitu spáchanou cizinci. Další kapitola praktické části se 

věnovala takticko-statistické klasifikaci trestných činů spáchaných cizinci. Za 

pomocí dotazníkového šetření bylo dotazováno 9  respondentů reprezentujících 

bezpečnostní složky, místní samosprávu, preventivní instituce a  nevládní 

organizace. 
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Statistické přehledy počtu cizinců s  povoleným pobytem ukazují, že cizinců 

v  Mladé Boleslavi stále přibývá. Kriminalita v  Mladé Boleslavi měla 

dlouhodobě klesající tendenci do roku 2016 a  od té doby mírně roste. 

Kriminalita spáchaná cizinci také mírně roste, kdy v  roce 2019 došlo 

k  nejvyššímu počtu spáchaných trestných činů cizinci. Statistická komparace 

Mladé Boleslavi s  Kladnem neprokázala spojitosti s  kriminalitou za časový 

úsek. Díky vysoké objasněnosti v  Mladé Boleslavi statistická analýza 

kriminality cizinců vykalkulovala menší procentuální množství spáchaných 

trestných činů cizinci, nežli v  České republice, a  to 36 %. Takticko-statistická 

klasifikace prokázala, že obecná kriminalita je nejpočetnějším druhem trestných 

činů spáchaných cizinci a  také s  nejvyšším možným rizikem pro společnost. 

Dotazníkové šetření v  práci sloužilo pro získání informací a  k  následné 

komparaci se statistickými údaji, které se ve většině případů shodovaly. 

Stanovené hypotézy, které byly určeny v kapitole 2 Cíle práce a hypotézy, 

nebyly potvrzeny. Zdůvodnění tohoto závěru je obsaženo Diskuzi této práce 

(kapitola 9). 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

TČ – Trestný čin 

PČR – Policie České republiky 

MS – Ministerstvo spravedlnosti 

MV – Ministerstvo vnitra 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

MP – Městská policie 

MB – Mladá Boleslav 

STŘ – Středočeský kraj 

ČR – Česká republika 
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