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    Vyhodnocení stavu kriminality na území obvodu Prahy 3 za rok 2019 v porovnání s rokem 2018 
 
Krádeže motorových vozidel: 
 

Na území městské části Praha 3 bylo v roce 2019 spácháno celkem 40 případů krádeží 
motorových vozidel. V roce 2018 bylo spácháno celkem 38 skutků, došlo tedy k nárůstu o 2 skutky. 
Z toho v obvodu MOP Jarov 15 případů a v obvodu MOP Žižkov 25 případů. 
 
Krádeže věcí z motorových vozidel (vloupání do vozidel): 
 

Na území městské části Praha 3 bylo v roce 2019 spácháno celkem 498 případů krádeží věcí 

z motorových vozidel a součástek motorových vozidel. V roce 2018 bylo spácháno celkem 394 skutků, 
došlo tedy k nárůstu o 104 skutků. Z toho v obvodu MOP Jarov bylo spácháno 160 případů a v  obvodu 
MOP Žižkov 338 případů. 

 
Trestná činnost páchaná na seniorech: 
 

Na území městské části Praha 3 bylo v roce 2019 evidováno celkem 20 případů trestné činnosti 
páchané na seniorech. V roce 2018 bylo spácháno celkem 7 skutků, došlo tedy k  nárůstu o 13 skutků. 
Z uvedeného počtu bylo spácháno shodně po 10 případech v obvodech MOP Jarov i MOP Žižkov. 

V roce 2019 byly největším problémem skupiny pachatelů, kteří po vytipování bezbranného 
seniora, tohoto následně okradli o finanční hotovost, platební karty a jiné osobní věci. Rovněž se objevily 
případy zneužití důvěřivosti seniorů. Nejzávažnějším byl případ ženy, která se vydávala za pracovnici 

zastupující společnost Amazon , která se seniorkou vede fiktivní soudní řízení. Pod touto legendou 
vylákala ze seniorky finanční hotovost a donutila ji prodat šperky a elek troniku v celkové hodnotě 
900.000,-Kč. 

 
Problematika loupeží: 
 

Na území městské části Praha 3 bylo v roce 2019 evidováno celkem 14 případů loupežných 
přepadení. V roce 2018 bylo spácháno celkem 27 případů tohoto charakteru, došlo tedy k  poklesu o 13 
skutků. Největší počet případů byl spáchán v územním obvodu MOP Žižkov – celkem 12 případů za rok 

2019.  
 

Kapesní krádeže: 

 
Na území městské části Praha 3 bylo v roce 2019 spácháno celkem 364 kapesních krádeží. V 

roce 2018 bylo spácháno celkem 270 skutků, došlo tedy k nárůstu o 94 skutků. Z toho bylo spácháno 94 

případů v obvodu MOP Jarov a 270 případů v obvodu MOP Žižkov. 
 

Vloupání do sklepů, bytů a rodinných domků: 

 
Na území městské části Praha 3 bylo v roce 2019 spácháno celkem 154 případů vloupání do 

bytů, rodinných domů a sklepů. V roce 2018 bylo spácháno celkem 151 případů. Došlo tedy k  nárůstu o 
3 případy. Z tohoto bylo 60 případů v obvodu MOP Jarov a 94 případů v obvodu MOP Žižkov. 
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Drogová trestná činnost: 
 
 Na území městské části Praha 3 bylo v roce 2019 zaznamenáno: 

 
1) § 284 tr. zákoníku (držení drog, tzn. držení OPL v množství větším než malém): 
 

16 trestných činů (9x držení OPL marihuana, 3x pervitin, 3x kokain, 1x heroin) 
 
2) § 283 tr. zákoníku (výroba a distribuce OPL): 

 
120 tr. činů (108x OPL pervitin, 9x marihuana, 1x kokain, 1x speed, 1x MDMA) 
 

3) § 274 tr. zákoníku (řízení MOVO pod vlivem OPL, vyjma alkoholu): 
 
10 trestných činů 

 
Ve shora uvedených údajích jsou zahrnuty realizace: 
 

1) Dealerů drog, kteří trestnou činnost prováděli stabilně ve větším rozsahu – nejméně 10 
odběratelům  a po delší dobu nejméně 4 měsíců a delší: - celkem 5 případů 

 

2) Výroben OPL, tzv. varen – celkem 4 případy (vždy pervitin) 
 

3) Výroben konopí, tzv. pěstíren – celkem 5 případů 

 
 

U drogové trestné činnosti je objasněnost téměř 100%, tzn. pokud je tato trestná činnost zjištěna či 

odhalen, je také zjištěn a obviněn její pachatel, či pachatelé. 
 
Celková objasněnost trestné činnosti v územním obvodu našeho útvaru za rok 2019 je ve výši 

24,61%, což je nejvíce v rámci hl. m. Prahy. 
 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                         

                                                                               

   
 
                                                       


