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Oblast prevence kriminality
Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na období 2018 – 2020

Úvod
Preventivní politika je významným nástrojem států, krajů, měst a obcí v boji proti kriminalitě. Oproti
trestní politice, která reaguje na spáchání trestného činu či přestupku represivními prostředky, spočívá
preventivní politika v souboru nejrůznějších nerepresivních, proaktivních strategií, které jsou zaměřeny
na předcházení trestné činnosti a na omezování příležitostí k jejímu páchání. Z hlediska ochrany
veřejné bezpečnosti, zdraví a majetku občanů se preventivní politice od roku 2008 věnuje v rámci své
samostatné působnosti také Jihočeský kraj.
Jihočeský kraj při plánování svých opatření vychází z odborných zkušeností a doporučení,
že je efektivnější kriminalitě předcházet než posléze pachatele po spáchání deliktu trestat. Na území
kraje je tak hledána rovnováha mezi aplikací preventivních a represivních opatření, a tak tomu bude i
pro následující období 2018–2020, kdy oblast prevence kriminality zůstává neodmyslitelnou součástí
politiky kraje.
Základní vizí preventivní politiky kraje zůstává, aby Jihočeský kraj byl i nadále místem s nízkou úrovní
kriminality, kde se obyvatelé a návštěvníci kraje cítí příjemně a bezpečně. Místem, kde je vytvořen
funkční systém prevence kriminality, kde jednotlivé subjekty na poli prevence spolupracují a kde jsou
dlouhodobě realizovány preventivní programy a aktivity přispívající ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel
a jejich důvěry ve veřejnou správu a její instituce.
K naplnění této vize napomáhá i zpracování Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje
na období 2018–2020 (dále jen „Koncepce“), která se pro uvedené období stává základním
koncepčním materiálem, jehož obsah vychází z doporučení Ministerstva vnitra ČR k tvorbě koncepcí
prevence kriminality a zároveň plní cíle Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016–
2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016, kterými jsou:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozvoj systému prevence kriminality v ČR
Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti
Práce s pachateli trestné činnosti
Komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových lokalitách
Reakce na nové hrozby v oblasti bezpečnosti (kyberkriminalita, zadluženost, bezpečnost
tzv. měkkých cílů) a aplikace nových přístupů k prevenci kriminality

Koncepce navazuje na již dříve schválené strategické materiály a využívá zkušeností i výstupů
předcházejících Koncepcí prevence kriminality Jihočeského kraje z let 2012–2017. Součástí materiálu
je i stručná bezpečnostní analýza kraje za rok 20161 a SWOT analýza založena na určení silných
a slabých stránek, příležitostí i hrozeb preventivní politiky kraje.
V závěru Koncepce jsou definovány konkrétní priority a opatření pro oblast prevence kriminality
na krajské úrovni. Plnění těchto opatření bude po celou dobu platnosti koncepce vyhodnocováno
a v případě potřeby může rovněž docházet k jejich aktualizaci, změnám či doplněním reagujícím na
aktuální vývoj v oblasti prevence kriminality.
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Za rok 2017 nebyla v době zpracování Koncepce (leden 2018) aktualizovaná data k dispozici
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1. Popis systému prevence kriminality
V současné době je systém prevence kriminality, dle Strategie PK ČR, rozdělen do tří úrovní:
1)
2)
3)

republikové (vláda ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, jednotlivá ministerstva
a další státní instituce),
krajské – krajské úřady,
lokální – samosprávy měst a obcí.

OBRÁZEK 1 – SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR2

1.1 Krajská úroveň – krajský úřad Jihočeského kraje
Dle Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020 (dále jen „Strategie PK ČR“)
je úlohou krajské úrovně v souladu s § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajících, ve znění
pozdějších předpisů, organizovat v samostatné působnosti preventivní politiku na svém území.
Kraje na základě doporučení Strategie PK ČR (usnesení vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016)
a zpracovaného Akčního plánu prevence kriminality (usnesení vlády ČR č. 705 ze dne 27. července
2016) zejména:
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Prostřednictvím Asociace krajů ČR se jednotlivé kraje aktivně se podílejí na činnosti
Republikového výboru pro prevenci kriminality.
Zpracovávají krajské koncepce prevence kriminality, bezpečnostní analýzy na krajské úrovni,
stanoví rizikovost jednotlivých území pro plánování preventivních opatření.

Ministerstvo vnitra. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020. 1. vyd. Praha: MVČR, 2016. str. 15
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Zajišťují činnost krajského manažera prevence kriminality a poskytují mu potřebné zázemí
a specializované vzdělávání, vytváří Pracovní skupiny prevence kriminality a zajišťují a koordinují
jejich činnost.
Prostřednictvím manažerů prevence kriminality poskytují konzultace a metodickou podporu pro
preventivní aktivity obcí na svém území, zajišťují informovanost v oblasti prevence kriminality
z krajské a republikové úrovně směrem k obcím.
Podílí se na hodnocení a výběru projektů prevence kriminality obcí v rámci Programu prevence
kriminality. Zpracovávají a realizují vlastní preventivní programy a projekty v rámci Programu
prevence kriminality.
Podporují preventivní aktivity a projekty kraje a obcí na svém území z vlastních zdrojů
(např. formou dotací obcím, neziskovým organizacím apod.).
Vyhodnocují plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních projektů
a opatření

V případě, že se kraj zapojí do Strategie PK ČR, má možnost získávat na realizaci svých krajských
projektů prevence kriminality od Ministerstva vnitra ČR státní účelovou dotaci. Dále může určovat
lokální potřebnost, hodnotit a doporučovat jednotlivé projekty měst a obcí k podpoře.
Jihočeský kraj se od roku 2008 řadí mezi kraje v ČR, které aktivně působí v oblasti prevence
kriminality na svém území. Kraj si zakládá na spolupráci s obcemi, ostatními orgány veřejné správy
i neziskovým sektorem.
Kraj má ustanoveného krajského manažera prevence kriminality, který je zodpovědný za plnění úkolů
a opatření stanovených v aktuální krajské koncepci (viz. kapitola 4 Koncepce) a realizuje preventivní
projekty s celokrajským působením:
TABULKA 1 - PROJEKTY REALIZOVANÉ JIHOČESKÝCH KRAJEM

V LETECH 2012 – 2017

Rok

Název projektu

2012

Bezpečí pro seniory – informace a připravenost

2016

Ozbrojený útočník ve škole – pilotní projekt prevence útoku ve školním prostředí

2017

Ozbrojený útočník ve škole – prevence útoku ve školním prostředí II. etapa

Jihočeský kraj má zřízenou pracovní skupinu k prevenci kriminality, složenou z krajského manažera
prevence kriminality, protidrogového koordinátora, školského koordinátora prevence rizikového
chování, koordinátora romských poradců, metodika soc. prevence a zástupců další veřejných institucí
a organizací (PČR, PMS, NNO). Smyslem pracovní skupiny je výměna informací, koordinace aktivit
jednotlivých oblastí a účelné vynakládání finančních prostředků na oblast prevence kriminality.
Finanční podpora, která umožňuje do přípravy, a především do praktické realizace preventivních
aktivit zapojit na krajské úrovni obce, nestátní sektor a další vybrané subjekty, je uskutečňována
pomocí dvou dotačních titulů:
a)
Dotační program „Program prevence kriminality“ MV ČR, v rámci něhož je Jihočeský kraj
žadatelem o podporu na své projekty a podílí na hodnocení jednotlivých projektů měst a obcí.
b)
Dotační program „Podpora prevence kriminality“, jehož vyhlašovatelem je Jihočeský kraj
a který je realizován z vlastních finančních prostředků kraje.
Vyjma zřízené funkce manažera prevence a pracovní skupiny na úrovni kraje jsou pro fungování
systému prevence kriminality na krajské úrovni klíčové také orgány obcí (politické vedení obcí a jejich
pracovní skupiny/ komise, či funkce místních manažerů prevence kriminality), dále oddělení prevence
a tisku při územních odborech PČR či obecní/ městské policie, které působí nejen v represivní, ale
i preventivní rovině. Nelze opomenout také významnou úlohu PMS, orgánů sociálně právní ochrany
dětí, školských zařízení, sociálních služeb, nestátních neziskových organizací a dalších.
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1.2 Lokální úroveň – samosprávy měst a obcí
Obce tvoří základní úroveň, kde jsou opatření prevence kriminality v praxi nejčastěji realizována a na
obcích tak leží váha praktického výkonu, aktivit, realizace projektů a opatření prevence kriminality.
Shodně jako kraje v oblasti prevence kriminality postupují i obce v samostatné působnosti. Přitom
vycházejí z § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Obce na základě doporučení Strategie PK ČR (usnesení vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016 a)
a zpracovaného Akčního plánu prevence kriminality (usnesení vlády ČR č. 705 ze dne 27. července
2016) vytvářejí podmínky pro rozvoj prevence kriminality na svém území, zejména:








Zpracovávají obecní koncepce či plány prevence kriminality a bezpečnostní analýzy na lokální
úrovni.
Zajišťují činnost manažera prevence kriminalita obce a poskytují mu potřebné zázemí
a specializované vzdělávání, vytváří Pracovní skupiny prevence kriminality a zajišťují a koordinují
jejich činnost (se zvláštním zaměřením na spolupráci, výměnu dat a informací a příkladů dobré
praxe s Policií ČR na svém území).
Zřizují obecní policii.
Zpracovávají a realizují vlastní preventivní aktivity a programy či projekty v rámci Programu
prevence kriminality.
Podporují preventivní aktivity a projekty na svém území z vlastních zdrojů.
Vyhodnocují plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních projektů
a opatření.

Dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů, obce mohou zřizovat městskou/obecní policii.
Městská/obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Mimo jiné přispívá
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
a významně se podílí na prevenci kriminality v obci.
Seznam měst a obcí v Jihočeském kraji se zřízenou městskou (obecní) policií 3:
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Bechyně
Blatná
Česká Budějovice
České Velenice
Český Krumlov
Dačice
Hluboká nad Vltavou
Jindřichův Hradec
Kaplice
Kardášova Řečice
Kovářov (Písek)
Milevsko
Písek
Planá nad Lužnicí
Prachatice
















Protivín
Sezimovo Ústí
Soběslav
Strakonice
Strmilov
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Velešín
Veselí nad Lužnicí
Vimperk
Vodňany
Vyšší Brod

Ministerstvo vnitra ČR (stav k 22. 8. 2017). Dostupné z internetu: < http:// www.mvcr.cz />
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OBRÁZEK 2 - MAPA ÚZEMÍ SE ZŘÍZENOU MĚSTSKOU POLICIÍ

V posledních letech se obce potýkají s trendem, že kriminalita není záležitostí pouze velkých měst, ale
přesouvá se (a to i přes její celkový pokles) do menších měst a obcí.
To je typické např. u tzv. sociálně vyloučených lokalit (dále jen „SVL“) a problémů, které jsou s nimi
spojené. Jádrem problémů bývá existence dostupných, levných nemovitostí v menších obcích, které
se stávají terčem zájmu podnikatelů, kteří často žijí mimo tyto lokality, dokonce i v jiných krajích. Tito
podnikatelé nakupují volné ubytovací prostory a do těchto lokalit opakovaně sestěhovávají osoby či
rodiny s dětmi, které nemají vazbu na konkrétní bydliště, a způsobují dotčených lokalitách problémy.
Kriminalita v SVL má obvyklou strukturu, kterou lze přirovnat k pyramidě, na jejímž vrcholu stojí ti,
kteří zneužívají nestandartní životní situace lidí žijících v sociálním vyloučení. Jde o lichváře, drogové
dealery, kuplíře, organizátory nelegálního zaměstnání a další osoby organizující systematickou
nezákonnou činnost. Tyto ústřední osoby organizující kriminalitu využívají další osoby ve středním
patře pyramidy (prostřednictvím systému závazků, rodinných a jiných vazeb, tlaku a vydírání), jejichž
prostřednictvím zvyšují svůj vliv. Ve spodním patře pyramidy zůstávají především oběti trestné
činnosti, kterých je přirozeně nejvíce. Do systému kriminality jsou zapojeny jako nucení uživatelé
nelegálních služeb, kteří tvoří závislou klientelu (závislosti na půjčkách, nelegálním zaměstnání,
podmíněné ubytování apod., ale i fyzické závislosti např. na návykových látkách). Organizace této
specifické činnosti zůstává skryta veřejnosti, ale často i polici. Situace obětí trestné činnosti v těchto
lokalitách dále komplikuje i skutečnost, že mnozí jsou nejenom obětmi závažné trestné činnosti, ale
zároveň i pachateli jiné, byť třeba méně závažné trestné činnosti či přestupků.4
Mezi nejčastější problémy na území SVL patří stížnosti na přestupky z oblasti veřejného pořádku –
rušení nočního klidu, občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství. Mezi další typické
problémy náleží drobné krádeže, vykradené sklepy, ukradená kola či černý obchod s nekolkovanými
cigaretami a alkoholem. V případě hlášených napadení jde často o verbální útoky. Stížnosti se často
týkají skupin mladých lidí a dětí (hluk, vulgární projevy), ale i skupin dospělých hlučně se bavících do
pozdních nočních hodin.
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Strategie boje proti soc. vyloučení na období 2011-2015, Důvodová zpráva, str. 6-7, 2011. Tato skutečnost nadále trvá.
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Tradičními problémy mezi dětmi a mladistvými v SVL jsou užívání alkoholových i nealkoholových
drog, gamblerství, záškoláctví, drobná trestná činnost, zejména krádeže.5
GRAF 1 – PRŮMĚRNÁ MÍRA ZÁVAŽNOSTI VÝSKYTU SOC.NEGATIVNÍCH JEVŮ V SVL6

V období 2013/2014 byl pracovníky Oddělení prevence a humanitních činností Krajského úřadu
Jihočeského kraje zpracován Monitoring lokalit ohrožených sociálním vyloučením.
OBRÁZEK 3 - MAPA JIHOČESKÉHO KRAJE S ROZMÍSTĚNÍM A POČTY LOKALIT OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V LETECH
2013/2014

5

Čada. K. a kol. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. 1. vyd. Praha: GAC spol. s.r.o., 2015. str. 81-82
Mravčík, V., ed., 2014. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013., Praha: Úřad vlády České
republiky
6
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Společnost GAC spol. s r. o. provedla v roce 2015 Analýzu sociálně vyloučených lokalit v ČR – jde
o aktualizaci analýzy sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit
z roku 2006, kdy bylo provedeno poslední velké mapování.
V rámci analýzy bylo zjištěno, že v Jihočeském kraji žije přibližně 2 600 lidí v SVL. Zároveň bylo
definováno 38 takových lokalit v 19 obcích Jihočeského kraje. Je nutné konstatovat, že údaje o počtu
SVL a počtu příslušníků v nich žijících se průběžně neustále mění, některé lokality vznikají, jiné
zanikají a některé se rozrůstají.
OBRÁZEK 4 - MAPA OBCÍ S VYÝSKYTEM IDENTIFIKOVANÝCH SVL NA ÚZEMÍ ČR

Obyvatelé SVL jsou často označování ve výzkumech veřejného mínění za skupinu s vyšším
kriminálním potenciálem Tato šetření společně se silně zakořeněnými předsudky (a to jak na straně
majority, tak minority) do značné míry výrazně ovlivňují vzájemné soužití takto identifikovaných skupin
obyvatel.7
Od roku 2013 je ve vybraných městech/obcích v Jihočeském kraji realizován projekt Asistent
prevence kriminality (dále jen „APK“), jehož cílem je snižování kriminality a zvyšování bezpečnosti
v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí. APK pocházejí v ideálním případě přímo z lokality
a mají tedy dobrou znalost poměrů v lokalitě, mohou zde dobře komunikovat s obyvateli a v nejlepším
případě zde získali neformální autoritu. Svou prací výrazně přispívají ke snížení počtu přestupků
a trestných činů. Působení APK přispívá k řešení bagatelní protiprávní činnosti, řešení sousedských
sporů, komunikaci obyvatel lokality s úřady a realizují mnoho dalších činností, přispívajících
k bezpečnosti v lokalitě a městech/obcích celkově. APK jsou zaměstnanci samosprávy zařazenými
v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ale
nejsou strážníkem ani čekatelem.
Projekt APK byl původně hrazen pouze z dotace MV ČR a rozpočtů obcí a měst, ale od roku 2016
ho k podpoře v mnohem intenzivnější míře přijaly i Úřady práce ČR v rámci programu aktivní politiky
zaměstnanosti, jenž cílí na dlouhodobě nezaměstnané. APK, které podporuje Úřad práce ČR, musí na
svých pozicích zaměstnanců obecní či městské policie a města dodržovat závaznou Metodiku APK
vydanou MV ČR. Dalším aktuálně dostupným zdrojem podpory je Operační program Zaměstnanost.
7

Večerka, K. - Holas, J. - Tomášek, J. - Přesličková, H. - Blatníková, Š., 2007. Občané o kriminalitě a prevenci: Závěrečná
zpráva z výzkumu veřejného mínění., s. 18.
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APK zpravidla působí v rámci veřejně prospěšných prací nebo na společensky účelných pracovních
místech, a to nejčastěji po dobu 12–24 měsíců. Hlavní náplní jejich činnosti je zajištění prevence
kriminality a dohled na ochranu veřejného pořádku a dodržování pravidel občanského soužití. Jsou
k dispozici tam, kde není nutné využívat kvalifikované pracovní síly strážníka. Ve většině případů se
jedná o lidi nad 50 let nebo uchazeče mladší 30 let se základním a středoškolským vzděláním.
V současnosti v Jihočeském kraji pracuje celkem 14–16 stabilních APK v pěti městech. Náklady jsou
hrazeny z prostředků MV ČR nebo OP Zaměstnanost. Během roku 2017 využilo dotaci z Úřadu práce
ČR na podporu asistentského místa města Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov a Blatná
(celkem na 5 podporovaných pracovních míst APK).
TABULKA 2 – PŘEHLED

MĚST A POČET ASISTENTŮ PREVENCE KRIMINALITY V JČK HRAZENÝCH Z DOTACE

MV ČR

A

OP

ZAMĚSTNANOST

Město

Počet asistentů prevence kriminality

České Budějovice
České Velenice
Písek
Strakonice
Vimperk

6–7
2-3
2
2
2

Jako jediné v kraji má aktuálně navázanou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování město
České Velenice8. V říjnu 2015 byl schválen Strategický plán sociálního začleňování, a do příslušné
výzvy Operačního programu Zaměstnanost bylo následně podáno několik projektů, s jejichž pomocí
se podařilo zahájit provoz potřebných sociálních služeb ve městě. Do té doby v Českých Velenicích
tyto služby nebyly občanům poskytovány vůbec, nebo ve velmi malé míře. Od roku 2017 v Českých
Velenicích tedy nově funguje poradna pro bydlení, poradna při řešení závislostí, poradna pro hledání
zaměstnání, nízkoprahový klub pro děti a mládež a sociálně aktivizační služba. Zároveň
je z Operačního projektu Zaměstnanost hrazeno fungování tří asistentů prevence kriminality
ve městě.9
Agentura pro sociální začleňování navazuje další spolupráci v této oblasti i s městem Písek, kde by
mělo dojít k rozvoji služeb a podpory od roku 2019.
Mezi další funkční řešení bezpečnostní situace v SVL patří zřízení na úrovni KŘP JčK tzv. styčných
důstojníků pro menšiny. Jejich hlavním úkolem je zprostředkování komunikaci mezi příslušníky
menšin a Policií ČR. Jako další poslání je navazování spolupráce s lokálními samosprávami
a vytváření sítě partnerů, se kterými mohou účinně a komplexně řešit bezpečnostní aspekty týkající
se menšin.

8

V Českých Velenicích jsou dvě oblasti identifikované jako sociálně vyloučené (v obou případech jde o nájemní bydlení
vlastněné soukromníky, z toho větší lokalita zahrnuje tři sousedící bytové domy), obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením žijí
ale na mnoha dalších místech v obci. Odhadovaný počet sociálně vyloučených obyvatel je cca 250. Hlavním, obcí
identifikovaným problémem je poměrně vysoká migrace osob směrem do lokality. Mezi další předběžně zjištěná rizika
ohrožující jak obyvatele sociálně vyloučených lokalit, tak veřejnost, patří prostituce a kriminalita, včetně drogové problematiky.
9
Agentura pro sociální začleňování. Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/ceske-velenice
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1.3 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Role Policie ČR je dána zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné
činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti
svěřené jí zákony. Prevence kriminality je neoddělitelná součást policejní práce na všech úrovních
a útvarech, včetně policejního managementu.
Krajské ředitelství policie JčK disponuje celkem 7 územními odbory a 39 obvodními odděleními.
OBRÁZEK 5 - MAPA ROZDĚLENÍ ÚZEMNÍCH ODBORŮ A OBVODNÍCH ODDĚLENÍ POLICIE ČR

Zajištění oblasti prevence kriminality na úrovni územních odborů a základních útvarů je zcela
v kompetenci KŘP JčK. Preventivní činnost zajišťují zejména policisté a občanští zaměstnanci
zařazení na oddělení tisku a prevence, ale preventivní aktivity jsou vykonávány rovněž i za metodické
a personální podpory policistů z jednotlivých služeb a celorepublikových útvarů. Z úzkého propojení
preventivních a informačních aktivit vyplývá, že jsou obě problematiky spojeny na jednom pracovišti
územního odboru PČR a mnohdy i v osobě jednoho policisty/policistky. Na úrovni KŘP JčK je v rámci
kraje ustanovena pozice koordinátora prevence, který metodicky vede preventisty na jednotlivých
územních odborech a je významným spolupracujícím článkem pro ostatní subjekty (veřejné
i neveřejné sféry), působící v oblasti prevence kriminality na území kraje.
Konkrétní preventivní projekty PČR mají většinou podobu primární, přičemž jednou z velkých priorit
policie v oblasti prevence pak je problematika bezpečnosti silničního provozu (řízení pod vlivem
alkoholu a jiných návykových látek, těžké ublížení na zdraví, těžké ublížení na zdraví s následkem
smrti). Z celorepublikových projektů se jedná o projekty „Zebra se za tebe nerozhlédne“, která je
zaměřená především na chodce, projekt „Vidět a být viděn“, zaměřený na viditelnost chodců a cyklistů
v silničním provozu za zhoršené viditelnosti. Další dopravně preventivní projekt „Řídím, piju nealko
pivo“, je zaměřený na řidiče, a dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a
psychotropních látek před nebo během jízdy.
9
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V období 2016/ 2017 zrealizovali preventisté na územních odborech stovky přednášek ve školských
zařízeních, domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, klubech pro seniory
a organizacích, které si preventivní besedu vyžádaly. Témata přednášek se odvíjí od požadavků
zadavatelů, a aktuální bezpečnostní situace v kraji. Nejčastěji preventisté hovoří na téma šikana,
kyberšikana, domácí násilí, extremismus, prevence v dopravě, bezpečně doma a na cestách, trestní
odpovědnost, nebezpečí užívání drog a alkoholu. Opomenuty v preventivních aktivitách nejsou ani
mateřské školky, kde však jde spíše o pozitivní působení policistů na děti a první setkání s osobou
v uniformě a také o prezentační činnost spočívající v ukázkách policejní práce či výstroje příslušníků
PČR. Během letních prázdnin pak preventisté s preventivními aktivitami navštěvují letní dětské tábory.
Přímo do budovy Krajského kontaktního a informačního centra v Českých Budějovicích dále dochází
děti ze Střediska výchovné péče Dukelská a besedy jsou realizovány i s dětmi z DDÚ Homole.
Preventisté také pravidelně navštěvují děti hospitalizované v Nemocnici České Budějovice.
Preventisté rovněž navštěvují seniory v domovech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory,
ale i v klubech pro seniory, kam jsou zváni starosty měst. S touto skupinou řeší nejčastější téma
„Jak se nestát obětí trestného činu, přestupku či podvodu". Prostřednictvím budějovického biskupa
Monsignora Vlastimila Kročila byla navázána spolupráce s duchovními v Jihočeském kraji, společné
preventivní aktivity byly zaměřeny na děti a seniory.
Pravidelně se preventisté také účastní akcí zaměřených na ochranu majetku – opatření týkající se
zabezpečení rekreačních objektů především v době, kdy je jejich majitelé opouští na zimní období.
Dále se preventivně působí v obchodních domech, nakupující jsou v rámci informační kampaně
upozorňováni na bezpečné chování při pohybu v místech s větší koncentrací osob, a o tom, kde a jak
hrozí riziko okradení.
Každoročně se preventisté také zúčastní desítek prezentačních akcí, které se snaží veřejnosti přiblížit
práci PČR. Veškeré preventivní, prezentační aktivity a výsledky akcí jsou prezentovány na webu
www.policie.cz – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje.
Nad rámec vlastních preventivních činností byli v letech 2016/ 2017 někteří preventisté a policisté
dalších útvarů KŘP JčK zapojeni jako plnohodnotní partneři v řadě specifických projektů na krajské
či místní úrovni, např.:


Od roku 2016 je KŘP JčK společně s Jihočeským krajem a ZZS JčK stěžejním realizátorem
pilotního projektu „Ozbrojený útočník ve školním prostředí“. Do projektu jsou zapojeni
3 preventisté a 2 policisté odb. pořádkové policie a 9 instruktorů školního policejního střediska
Lišov v rolích školitelů/lektorů jednotlivých aktivit, kteří zároveň jsou neodmyslitelnou součástí
realizačního týmu projektu (tvorba aktivit projektu, metodických materiálů apod.).



S městem Prachatice v rámci projektu „Bezpečně doma i v obci“ zaměřeném na seniory. V roce
2017 byly realizovány besedy na téma dluhová problematika a finanční gramotnost, kurz
sebeobrany „Lze se bránit v každém věku“ s lektorem od policie a divadelní přehrávky možných
„podvodných“ situací a souhrnným ponaučením ze strany preventisty Policie ČR. Seniorům byly
různou formou zprostředkovány informace o ohrožení různými formami trestné činnosti
a o možných způsobech ochrany před ní, včetně informací o místních zařízeních poskytujících
právní, psychologickou, lékařskou, psychoterapeutickou, sociální nebo i materiální pomoc.



S městskou policií Strakonice v roce 2017 při projektu „Stáří v bezpečí“, zaměřeném na seniory.
Projekt se skládal ze dvou aktivit: přednášek preventistů PČR a MěP s důrazem na vloupání,
přepadení, okradení, správné používání tísňových linek, zabezpečení majetku a ochranu před
podvodným jednáním (nabídky podomních prodejců, předváděcí akce), a montáže
bezpečnostních řetízků v obydlí seniorů.

V oblasti poskytování pomoci obětem trestné činnosti bylo v letech 2013–2016 vybudováno na úrovni
KŘP JčK na ÚO PČR bývalých okresních měst – České Budějovice, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec
a Strakonice 6 speciálních výslechových místností (dále jen „SVM“). SVM jsou určeny pro výslechy
zvlášť zranitelných obětí trestné činnosti, čímž jsou především myšleny dětské oběti a svědci, kteří
jsou traumatizováni trestnou činností, jež byla na nich spáchána. SVM může být také využita
k výslechům žen po sexuálních útocích, obětí domácího násilí, seniorů nebo handicapovaných, kteří
se stali oběťmi, či svědky násilného trestného činu.
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Vyšetřování závažné trestné činnosti páchané na zvlášť zranitelných obětech patří mezi velmi obtížné
úkony, které kladou velké požadavky na vyšetřovatele a jsou také obrovskou zátěží pro vyšetřované
oběti. Aby se zmírnilo trauma, které oběť prožívá po trestném činu a během vyšetřování, jsou v JčK
vybudovány SVM, které poskytují komfort jak pro policisty, tak především pro oběť závažné trestné
činnosti. Jde zejména o to, aby oběť nebyla vystavována tzv. sekundární viktimizaci, což je druhotné
zraňování a vystavování oběti nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování. 10
SVM jsou zařízeny dle nastavených standardů MV ČR, jsou útulné, vybaveny vhodným nábytkem,
obrazy, hračkami, didaktickými pomůckami apod., aby se u vyslýchaného dítěte či dospělé osoby
navodil pocit bezpečí, důvěry, a podařilo se tak snadnější navázání komunikace. Pro výslech
s dítětem jsou určeny specialistky z SKPV. Výslech zvlášť zranitelných obětí je založen na zásadě
individuálního přístupu a měl by se provádět tak, aby nemusel být dále opakován. Součástí SVM
je monitorovací technická místnost vybavená kvalitní audiovizuální a počítačovou technikou, která
slouží k pořízení záznamů procesních úkonů, a zároveň k on-line sledování výslechu ostatními
účastníky řízení, které ukládá trestní řád (např. psycholog, pracovník orgánu sociální právní ochrany
dětí, státní zástupce atd.).
TABULKA 3 – VYUŽITÍ SPECIÁLNÍCH VÝSLECHOVÝCH MÍSTNOSTÍ ZA ROK 2016 V JČK11
Výslechy dětí/nezletilých

Dospělé osoby

oběti svědci pachatelé

domácí
znasilnění
násilí

SVM

Ostatní znevýhodněné
skupiny
senioři

handicapovaní pohovory

Český
Krumlov *
33
5
2
0
0
0
0
0
České
Budějovice
25
0
0
0
0
0
0
0
Jindřichův
Hradec
11
0
0
0
0
2
0
0
Písek
6
0
0
0
1
1
0
0
Strakonice
3
3
0
0
0
0
0
1
Tábor
1
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
využití SMV
79
8
2
0
1
3
0
1
* ÚO ČK nemám vlastní SVM, ale využívá dle potřeby SVM na KŘP JčK v Českých Budějovicích (cca 26km)

Ostatní úkony
psychologické
úkony
ostatní
rekognice
vyšetření
OSPOD výslechy
0

0

0

0

0

0

0

0

4
0
0
0

15
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4

15

0

0

1.4 Vězeňská služba ČR a Probační mediační služba
Základ práce s pachatelem (odsouzeným, propuštěným) stojí především na aktivitách Vězeňské
služby ČR a Probační a mediační služby (dále jen „PMS“).
V Jihočeském kraji je jedna věznice, a to konkrétně Vazební věznice12 v Českých Budějovicích
s celkovou kapacitou 272 míst, z toho 105 pro obviněné ve vazbě a 167 pro odsouzené ve výkonu
trestu odnětí svobody. Výkon vazby je zabezpečován ve standardních celách a v oddělení
se zmírněným režimem. Trest odnětí svobody vykonávají odsouzení v oddělení s dozorem, kam
se vybírají vězni splňující zdravotní, profesní a další požadavky nutné k zařazení do pracovního
procesu.
Pro obviněné mladistvé a mladé dospělé se v souladu s možnostmi vazební věznice realizují
pracovní, vzdělávací, sportovní, poradenské, psychoterapeutické, náboženské a další aktivity,
zaměřené na snížení stresu z uvěznění a dosažení pozitivních osobnostních změn. Do těchto aktivit
se dlouhodobě vedle odborných zaměstnanců (pedagogové, psycholog, sociální pracovnice) zapojují
i zástupci církví a náboženských společností.
Programy zacházení, individuálně zpracovávané pro všechny odsouzené, vycházejí v prvé řadě
z dlouhodobé tradice smysluplného zaměstnávání užitečnou prací. Vězněné osoby zajišťují pomocné
práce související s provozem věznice (úklid, kuchyně, prádelna, údržba apod.).

10

11
12

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/specificke-programy-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/specificke-programy-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
Zdroj: http://vscr.cz/vazebni-veznice-ceske-budejovice/o-nas/zakladni-informace/
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Ve spolupráci se subjekty, působícími v krajském městě i mimo něj, se zaměstnávají u stavebních,
dřevozpracujících a potravinářských firem, dále např. při třídění a odvozu komunálního odpadu.
Odsouzeným, kteří spolehlivě plní své pracovní i další povinnosti, se umožňuje účastnit se spolu
s odbornými zaměstnanci věznice různých sportovních a kulturních akcí ve věznici i mimo ni. Mají
rovněž možnost využít přerušení výkonu trestu či krátkodobého opuštění věznice v souvislosti
s návštěvou s cílem upevnění sociálních vazeb v rodině.
TABULKA 4 - KAPACITA A NAPLNĚNOST VAZEBNÍ VĚZNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE13

Celková kapacita

Aktuální stav

Naplnění

Výkon vazby

105

72

69 %

Výkon trestu

167

137

82 %

Celkem

272

209

77 %

Probační a mediační služba (dále jen „PMS“) představuje instituci na poli trestní politiky, vycházející
ze dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. PMS usiluje o zprostředkování účinného
a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje
a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy
poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality14.
Cíle činnosti PMS:


Integrace pachatele – začlenění obviněného, resp. pachatele do života společnosti bez
dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu
obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.



Participace poškozeného – zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění,
obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.



Ochrana společnosti – účinné řešení konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním
řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

Plnění cílů PMS zajištuje v Jihočeském kraji 7 středisek PMS s celkovým počtem 36 pracovníků15,
z toho 11 mužů a 25 žen, 30 probačních úředníků a 6 asistentů PMS.
TABULKA 5 - SEZNAM STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V JIHOČESKÉM KRAJI 16

Středisko probační a mediační služby

Adresa

České Budějovice

Karla IV. 12, České Budějovice

Český Krumlov

5. května 251, Český Krumlov

Jindřichův Hradec

Na Hradbách 42/I., Jindřichův Hradec

Písek

Otakara Ševčíka 1943, Písek

Prachatice

Hradební 435, Prachatice

Strakonice

Žižkova 534, Strakonice

Tábor

Roháčova 2614, Tábor

13

Zdroj: http://vscr.cz/vazebni-veznice-ceske-budejovice/informacni-servis/statisticke-udaje/ (údaje k 27.12.2017)
Probační a mediační služba ČR. Dostupné z internetu: < http:// www.pmscr.cz />
15
Zdroj: Probační a mediační služba České Budějovice (údaj k 8.1.2018)
16
Probační a mediační služba ČR. Dostupné z internetu: < http:// www.pmscr.cz />
14
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PMS nabízí své služby obviněným i poškozeným a obětem, kdy nabídku pomoci přijímá více než
2/3 poškozených. S klienty a jejich rodinami se snaží PMS pracovat komplexně. Ve své činnosti
dlouhodobě PMS spolupracuje jak s orgány činnými v trestním řízení (PČR, soudy, státními
zastupitelství), tak s NNO, školskými zařízeními a školami, OSPOD, poskytovateli probačních
programů apod. Ve vykonávacím řízení zajišťuje PMS výkon alternativních trestních či výchovných
opatření. V rámci přípravného řízení činnost PMS směřuje k urovnání konfliktu, zmírnění následků
provinění či činu jinak trestného pro poškozené. Zároveň jsou pachatelé motivováni k přijetí
zodpovědnosti za své jednání, a PMS na ně působí preventivně s cílem zamezení další recidivy17.
PMS věnuje ve své činnosti zvláštní pozornost práci s mládeží (mladistvými a dětmi mladšími 15 let).
V rámci kraje jsou pro mladistvé klienty připravovány probační programy, realizované NNO
ve spolupráci s PMS. Jedná se o skupinové („Právo zážitkem“ – ICOS, z.s. Český Krumlov)
i individuální programy, zaměřené na klienty ve věku 13–18 let s projevy rizikového chování,
prvopachatele, recidivující klienty nebo klienty užívající omamné a psychotropní látky (Probační
program Auritus Tábor).
Nově se od května 2017 v kraji spouští probační program pro dospělé klienty („Tvá volba“ - Theia –
krizové centrum o.p.s. České Budějovice), zaměřený na práci s agresivními osobami a pachateli
trestné činnosti.
PMS v kraji realizuje projekt „Proč zrovna já“, jehož předmětem je komplexní podpora a pomoc
obětem trestných činů, s cílem zabránit u obětí vzniku sociálního vyloučení, případně snížení jeho
rizika.
V roce 2016 byla v pobočce PMS České Budějovice otevřena Bezplatná insolvenční poradna18 pro
dlužníky, kterým hrozí tzv. osobní bankrot. V rámci České republiky se jednalo o ojedinělý projekt,
který byl jedním z výstupů Kulatého stolu oddlužení, organizovaného Krajským soudem v Českých
Budějovicích v květnu 2015 v reakci na nežádoucí činnost tzv. „oddlužovacích agentur“. Bezplatná
insolvenční poradna je kontaktním místem pro lidi, kteří mají zájem svoji dluhovou situaci řešit
podáním návrhu na povolení oddlužení.
Později došlo v kraji k rozšíření činnosti služeb Bezplatné insolvenční poradny i do jednotlivých
„okresních“ měst, a to v podobě užší lokální spolupráce sociálních pracovníků a kurátorů sociálních
odborů příslušných městských úřadů, a zájemců z řad advokátů a insolvenčních správců.

1.5 Působení dalších subjektů v systému prevence kriminality
Vedle veřejných subjektů uvedených v předchozích kapitolách mají svou nezastupitelnou roli
v prevenci kriminality nestátní neziskové organizace, dobrovolníci, akademická sféra, podnikatelské
subjekty, fyzické osoby apod.
Nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) nejčastěji vystupují v roli realizátorů preventivních
projektů (např. i tam, kde žadatelem o dotaci je primárně obec či kraj - NNO pak zde působí jako
přímý realizátor) a poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, či při práci s pachateli. K tomu
využívají především veřejných zdrojů (formou dotací, uzavřených smluv na služby apod.).
V Jihočeském kraji bylo k 1. 5. 2017 registrováno Krajským úřadem Jihočeského kraje 131 služeb
sociální prevence, které poskytuje celkem 114 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb 19.
Část z nich pak poskytuje intervence využitelné pro oblast prevence kriminality, z tohoto pohledu
vytipované druhy sociálních služeb jsou uvedeny v následující tabulce. Částečně se pak na této
činnosti podílí i poskytovatelé některých služeb odborného sociálního poradenství.

17

Zdroj: Interní materiál – Bilanční zpráva PMS do roku 2015
Zdroj: PMS a https://www.hypoindex.cz/clanky/ivana-vobejdova-bezplatna-insolvencni-poradna-je-alternativou-koddluzovacim-spolecnostem/
19
Zdroj: Akční plán střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018
18
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TABULKA 6 –VYBRANÉ DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KTERÉ NEJVÍCE SOUVISÍ S OBLASTÍ PREVENCE KRIMINALITY

Druh sociální služby dle zákona

služby sociální prevence

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a o změně některých zákonů

Počet
Počet registrovaných
registrovaných
sociálních služeb
poskytovatelů v JčK
v JčK

§ 55 telefonická krizová pomoc

1

1

§ 57 azylové domy

11

13

§ 58 domy na půl cesty

2

2

§ 59 kontaktní centra

3

5

§ 60 krizová pomoc

5

5

§ 60a intervenční centra
§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež
§ 63 noclehárny

1

1

15

19

5

5

§ 65 soc. aktivizační služby pro rodiny s
dětmi

11

11

§ 69 terénní programy

11

12

Na území kraje jsou poskytované také sociální služby s nadregionální/ celostátní působností.
Poskytovatelé, jejichž sídlo se nachází mimo území Jihočeského kraje, jsou registrováni jiným
krajským úřadem, popřípadě Magistrátem hlavního města Prahy.
Služby soc. prevence jsou rozmístěny na celém území kraje. Nejlepší dostupnost služeb je obecně
v krajském městě – České Budějovice, pak v bývalých okresních městech – Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, v dalších obcích s rozšířenou působností.
Problematická je dostupnost ambulantních a terénních služeb v menších obcích, a to zejména
v příhraničních a málo osídlených oblastech.
Velmi pozitivní zkušenosti v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality nabízí využití dobrovolníků.
Ministerstvo vnitra je gestorem zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých
zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. V rámci zákonem upravené
oblasti působí řada neziskových organizací, které pod akreditací MV a s jeho dotační podporou
realizují dobrovolnické aktivity zaměřené mj. i na prevenci kriminality. Jednou z nejčastějších aktivit
dobrovolníků jsou aktivity zaměřené na oblast sociální prevence. Ty jsou realizovány zejména
v oblasti pomoci dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí, často přímo ze sociálně
vyloučených lokalit. Tyto aktivity pak mají pozitivní dopady v prevenci sociálně nežádoucích jevů,
včetně samotné kriminality. Dobrovolníci pomáhají také lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci, lidem, kteří jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením nebo se již v tomto stavu
nacházejí. Dobrovolníci docházejí do azylových domů, setkávají se s lidmi bez domova, spolupracují
s terénními pracovníky. Nemalá část dobrovolníků vypomáhá v charitních šatnících. Specifickým
dobrovolnickým programem je dopisování s vězni. Dobrovolníci se zapojují také do kampaní
a projektů zaměřených na podporu tolerance a vyvrácení mýtů o menšinách žijících
v České republice. Další dobrovolnické aktivity se zaměřují i na oblast dopravní bezpečnosti.
Mimo oblast zákona o dobrovolnické službě se od roku 2015 realizuje v ČR projekt „Bezpečnostní
dobrovolník“. Jeho cílem je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel obcí, a širšího zapojení veřejnosti
do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a aktivit, směřujících typicky např. do oblasti
informačně preventivních aktivit, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dobrovolníky v tomto
pojetí využívají kupříkladu města České Budějovice a Strakonice.
Podnikatelské subjekty jsou zapojeny do preventivních aktivit několika způsoby. Mohou poskytovat
práci lidem, u kterých nezaměstnanost tvoří velmi rizikový kriminogenní faktor (osoby žijící v SVL,
osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo se z něj vracející apod.). Řada soukromých subjektů –
bezpečnostních agentur má na ochraně obyvatel před TČ postavenou svou živnost. 20
20

Ministerstvo vnitra. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020. 1. vyd. Praha: MVČR, 2016. str. 24
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Takovým příkladem může být využívání služeb bezpečnostní agentury, jejímž hlavním úkolem bylo/ je
v obcích Dolních Dvořiště a České Velenice potlačovat prostituci. Zaměstnanci najaté bezpečnostní
agentury sledovali dodržování obecné vyhlášky zakazující provozování prostituce na veřejných
prostranstvích obce a svým působením odrazovali prostitutky i klienty od veřejného sjednávání
sexuálních služeb. Nejprve šlo o osvětu formou informování prostitutek a jejich klientů o nelegálnosti/
nepřijatelnosti jejich jednání a o případných postizích. Následně pracovníci agentury sledovali
a dokumentovali konkrétní případy porušování obecní vyhlášky a v součinnosti s městskou policií
obstarávali důkazy pro případné další řízení (pokuta, zákaz pobytu, soud)21.
Soukromé subjekty mohou svým zaměřením, zdatnostmi a odbornými dovednostmi přispívat
ke zkvalitňování preventivních opaření, typicky v oblasti situační prevence anebo v oblasti bezpečnosti
na školách (viz. Projekt „Ozbrojený útočník ve škole“), a to nejen na komerčním základě. V mnoha
případech je tak žádoucí spolupráci udržovat, nadále rozvíjet a využívat k veřejně prospěšným
účelům.

1.6 Financování prevence kriminality
Oblast prevence kriminality, která zahrnuje opatření sociální prevence, situační prevence, včetně
informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů,
je na krajské úrovni financována ze dvou základních zdrojů. Z dotačního programu Odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, v rámci něhož byly přerozdělovány
státní účelově vázané finanční prostředky a dále z rozpočtu Jihočeského kraje.
Dle povahy, předmětu činnosti a základní charakteristiky jednotlivých projektů lze projekty rámcově
členit do následující typologie22:
Sociální prevence
 sportovní aktivity (sportovní vybavení, skate + in line areály, sportovní plácky, školní hřiště
zpřístupňovaná veřejnosti, sportovní vybavení + půjčovny);
 jiné zájmové aktivity (klubové, technické, umělecké);
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež + streetwork;
 poznávací akce, výchovné a terapeutické pobyty;
 krizová a poradenská zařízení (azylová zařízení, výchovná zařízení);
 specifické projekty (projekty na zvyšování právního vědomí, projekty participující na činnosti
Probační a mediační služby ČR, Systém včasné intervence, Asistent prevence kriminality,
Junior fankluby – prevence diváckého násilí apod.);
 pomoc obětem trestné činnosti.
Situační prevence
 městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS);
 pult centralizované ochrany;
 signál v tísni;
 bezpečnostní stojany pro kola (uzamykatelné řetězy);
 osvětlení rizikových míst;
 oplocení rizikových míst.
Informování občanů
 media (tisk, audio, video, internet);
 akce pro veřejnost (besedy na školách, v dětských domovech, azylových zařízeních, klubech
a domovech pro seniory, dny s policií, výstavy, předváděcí akce);
 zařízení pro veřejnost (schránky důvěry, vývěsní skříňky, poradenské místnosti policie,
expozice, výstavy);
 venkovní prostředky k informování veřejnosti (varovné nápisy, cedule, značky, panely, plakáty,
billboardy, citylighty);
 kampaně.

21

Zdroj: https://budejovice.idnes.cz/prostitutky-v-dolnim-dvoristi-ma-vyhnat-agentura-fs1-/budejovice
zpravy.aspx?c=A140419_093325_budejovice-zpravy_khr
22
Dočkal, M., Dostálová, I. Typy projektů prevence kriminality. 1. vyd. Praha: Tiskárna MV, 2008
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Preventivní aktivity se realizují v celokrajském, regionálním či místním rámci, a to na úrovni primární
(projekty zaměřené na nejširší veřejnosti), sekundární (projekty cílené na skupiny potencionálních
obětí či pachatelů) a terciální (práce s konkrétními obětmi či pachateli) prevence.
Program prevence kriminality (Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR)
Realizátory projektů z tohoto dotačního tituly mohou být pouze obce či kraje, těm jsou také
přerozdělovány finanční prostředky ze státního rozpočtu na investiční a neinvestiční výdaje. V rámci
tohoto programu byla v letech 2012–2017 městům a obcím Jihočeského kraje přerozdělena dotace na
71 preventivních projektů, kraji na na tři preventivní projekty. Státní účelovou dotaci ve výši 19,9 mil.
Kč získalo v uvedených letech 13 měst a obcí. V daném období obce směřovaly své preventivní
aktivity do všech oblastí prevence, realizováno bylo 46 projektů sociální prevence, 22 projektů situační
prevence a 3 projekty zaměřené na informování občanů.
Jihočeský kraj využil v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra v letech 2012–2017 finanční
prostředky ve výši 1,36 mil. Kč k úspěšné realizaci tří projektů, které byly zaměřeny na průřezová
témata s dopadem na celé území kraje nebo jeho větší část.
TABULKA 5 - PROJEKTY REALIZOVANÉ JIHOČESKÝM KRAJEM

Rok

V LETECH 2012 – 2017

Název projektu

Výše dotace

2012

Bezpečí pro seniory – informace a připravenost
Ozbrojený útočník ve škole – pilotní projekt prevence útoku ve
2016
školním prostředí
Ozbrojený útočník ve škole – prevence útoku ve školním prostředí
2017
II. etapa
Celková výše dotací 2012–2017 pro KÚ Jihočeského kraje

360 000 Kč
350 000 Kč
650 000 Kč
1 360 000 Kč

Od roku 2016 je realizován krajský projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, který je společnou
aktivitou Jihočeského kraje, policie a Zdravotnické záchranné služby JčK, a svým pojetím je zaměřen
na personál (pedagogický i nepedagogický) škol.
Jde o soubor preventivních opatření, jejichž hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti výskytu
hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí v JčK, zvýšení schopnosti zaměstnanců
školy na tuto případnou krizovou situaci účinně a správně reagovat, a zmírnit tak možné negativní
dopady útoku. Skládá se z dvou částí, v rámci kterých je realizováno několik na sebe navazujících
aktivit.
Klíčové aktivity projektu jsou:
Práce se školou – I. etapa








Bezpečnostní audit školy se zaměřením na možnost
neoprávněného vstupu cizích osob, zjištění skutečného
stavu a zhodnocení bezpečnostních opatření školy,
včetně následného doporučení k nápravě nedostatků,
Tvorba interní bezpečnostní směrnice školy pro případ
mimořádné události – útoku (vytvořena doporučující
osnova směrnice)
Modelový seminář první pomoci pro případ mimořádné
události – útoku,
Celodenní teoretický a praktický seminář „Nácvik
chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy (bez
přítomnosti žáků),
Zhotovení zákrokové dokumentace školy pro potřeby
PČR,
Seminář "Příprava vedení škol na krizovou komunikaci"
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Práce se školou – II. etapa
 REaudit školy se zaměřením prověření provedených bezpečnostní a organizační opatření
školy, která byla vedení školy v rámci bezpečnostního auditu v I. etapě doporučena (vytvořit,
zavést, změnit či výrazně zpřísnit).
 Praktické cvičení a seminář „Nácvik chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy
(za přítomnosti žáků) se zaměřením na prověření získaných znalostí a dovedností předaných
v I. etapě a odpovědného chování personálu školy
Osvěta
 Informační semináře pro vedení škol „Ozbrojený útočník ve škole“
 Celorepubliková i krajská odborná setkání na téma „Bezpečná škola“ (výměna zkušeností
a diskuse nad možnostmi nastavení systémového řešení dané problematiky)
V letech 2016/ 2017 bylo do projektu zapojeno 21 škol a proškoleno bylo celkem 1 272 zaměstnanců.
Do osvětových a vzdělávacích aktivit projektu bylo zapojeno dalších 646 účastníků 23
V září 2017 vyhrál projekt 1. místo v každoročně vyhlašované soutěži Ministerstva vnitra ČR o nejlepší
preventivní projekt na místní úrovni a projekt od počátku finančně podporuje i energetická společnost
E. ON.
V současné době má většina obcí s rozšířenou působností vytvořenou sít MKDS 24. Větší obce tak
spíše v posledních letech přistupují k rozšiřování kamerových bodů, modernizaci těchto sítí.
V menších obcích naopak roste zájem o zřízení MKDS na jejich území, protože pro menší obce je
náročné tento projekt financovat z vlastních zdrojů.
V posledních letech se situace v dotačním programu do jisté míry „zakonzervovala“, jinými slovy
je podporováno poměrně ustálené množství obdobných projektů. Trendem zůstávají projekty situační
prevence a podpora Asistentů prevence kriminality.
Některé obce v posledních letech nepodaly žádost o dotaci. Důvody se různí, společným
jmenovatelem je ale přetrvávající administrativní náročnost ve vztahu k výši získaných finančních
prostředků.
TABULKA 7 - PROJEKTY OBCÍ REALIZOVANÉ V JIHOČESKÉM KRAJI V LETECH 2012 – 2017

Obec
Blatná

Název projektu
Hřiště u stadionu

Výše
dotace

Rok
realizace

300 000 Kč 2015

situační
dotace 2012–2017

Celkem
300 000 Kč
Rozšíření MKDS Lannova třída a Okružní
2012
ulice
550 000 Kč
Senioři, nedejte se
46 000 Kč 2012
Vzdělávání strážníků MP
Asistenti prevence kriminality

Psychosociální pomoc obyvatelům žijícím
České
v lokalitách ohrožených soc. vyloučením
Budějovice
Streetwork Novohradská
Prevence kriminality na sídlišti Máj
Asistent prevence kriminality 2014
Prevence kriminality na sídlišti Máj
Tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním
Prevence kriminality – Okružní
23

Zdroj: http://utocnik.kraj-jihocesky.cz
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Městský kamerový dohlížecí systém

Typ
projektu

40 000 Kč 2013
339 000 Kč 2013
45 000 Kč

2013

situační
informační
sociální
sociální
sociální

53 000 Kč 2013
134 000 Kč 2013

sociální

816 000 Kč 2014
179 000 Kč 2014

sociální

77 000 Kč 2014
51 000 Kč 2014

sociální

sociální
sociální
sociální
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Prevence kriminality – Palackého náměstí
Asistent prevence kriminality 2015
Prevence a včasná intervence
a mládeže

u

dětí

Asistent prevence kriminality 2016
Asistent prevence kriminality 2017
Celkem
Speciální výslechová místnost
Rozšíření MKDS
Český
Krumlov

Další rozšíření MKDS
Rozšíření MKDS
Modernizace MKDS
Celkem

České
Velenice

Jindřichův
Hradec

sociální
sociální

5 445 000 Kč dotace 2012–2017
199 000 Kč 2014
sociální
350 000 Kč 2014
241 000 Kč 2015

situační

248 000 Kč 2016
252 000 Kč 2017

situační

situační
situační

642 000 Kč

2016

sociální

Sportovní plácek

103 000 Kč

2016

situační

Celkem
Pořízení pultu centralizované ochrany

1 118 000 Kč dotace 2012–2017
2013
85 000 Kč
situační

Výchovně rekreační tábor pro děti

120 000 Kč

2013

sociální

Rozšíření MKDS

147 000 Kč

2014

situační

Speciální výslechová místnost

198 000 Kč

2014

sociální

300 000 Kč

2015

situační

100 000 Kč

2015

sociální

73 000 Kč

2016

sociální

280 000 Kč

2017

situační

Rozšíření MKDS

Zvýšení bezpečnosti v Lomnici n/L. MKDS

1 303 000 Kč dotace 2012–2017
2016
959 000 Kč
situační

Celkem

959 000 Kč

Rozšíření MKDS

300 000 Kč

dotace 2012–2017
2012
situační

Rozšíření MKDS

340 000 Kč

2013

situační

239 000 Kč

2014

sociální

178 000 Kč

2014

sociální

Asistent prevence kriminality 2015

456 000 Kč

2015

sociální

Asistent prevence kriminality 2016

512 000 Kč

2016

sociální

Asistent prevence kriminality 2017
Celkem

2017
528 000 Kč
sociální
2 553 000 Kč dotace 2012–2017
180 000 Kč
2016
situační

Speciální výslechová místnost

Strakonice

917 000 Kč 2016
895 000 Kč 2017

sociální

Asistent prevence kriminality 2016

Rozšíření a digitalizace MKDS
Celkem

Prachatice

2015

sociální

1 290 000 Kč dotace 2012–2017
373 000 Kč
2015
sociální

Rekreačně výchovný tábor

Písek

177 000 Kč

sociální

Asistent prevence kriminality

Rekreačně výchovný tábor pro děti

Lomnice
nad
Lužnicí

24 000 Kč 2014
1 102 000 Kč 2015

Asistent prevence kriminality 2014

Rozšíření MKDS
Celkem

180 000 Kč

Speciální výslechová místnost

218 000 Kč

dotace 2012–2017
2014
sociální

Asistent prevence kriminality 2014

337 000 Kč

2014

sociální

Asistent prevence kriminality 2015

410 000 Kč

2015

sociální

Hřiště pro mládež, 1. etapa

236 000 Kč

2015

situační

Asistent prevence kriminality 2016

428 000 Kč

2016

sociální

Zkvalitnění záznamu MKDS

350 000 Kč

2016

situační

Asistent prevence kriminality 2017

488 000 Kč

2017

sociální
18
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Třeboň
Týn nad
Vltavou

Větřní

Zkvalitnění záznamu MKDS

280 000 Kč

2017

situační

Stáří v bezpečí
Celkem

27 000 Kč

2017

informační

2 774 000 Kč dotace 2012–2017

Intervenční program pro děti v péči kurátorů
OSPOD
135 000 Kč
Celkem
135 000 Kč

sociální

dotace 2012–2017
2012
sociální

Skatepark
Celkem

295 000 Kč

Vybavení klubovny v Rožmberské ulici

118 000 Kč

dotace 2012–2017
2014
sociální

Letní táborový pobyt pro děti ze SVL

84 000 Kč

2014

Letní táborový pobyt pro děti ze SVL

103 000 Kč

Vybavení keramické
v Rožmberské ulici

80 000 Kč

295 000 Kč

dílny

v

klubovně

Letní táborový pobyt pro děti ze SVL

103 000 Kč

2015
2015
2016

sociální
sociální
sociální
sociální

Dovybavení keramické dílny v klubovně
v Rožmberské ulici
70 000 Kč

2016

Letní táborový pobyt pro děti ze SVL
Celkem

92 000 Kč

2017

650 000 Kč

Rozšíření MKDS

348 000 Kč

dotace 2012–2017
2012
situační

Bezpečnost pro seniory

96 000 Kč

2012

informační

327 000 Kč

2013

sociální

Asistent prevence kriminality

224 000 Kč

2014

sociální

Asistent prevence kriminality

63 000 Kč

2015

sociální

Domovník preventista

66 000 Kč

2015

sociální

Rozšíření MKDS

349 000 Kč

2015

situační

Asistent prevence kriminality

549 000 Kč

2016

sociální

347 000 Kč

2016

situační

250 000 Kč

2017

sociální

279 000 Kč

2017

situační

Asistent prevence kriminality

Vimperk

2013

Rozšíření MKDS
Asistent prevence kriminality
Rozšíření MKDS
Celkem
Celková výše dotací 2012–2017 pro města a obce JčK

sociální
sociální

2 898 000 Kč dotace 2012–2017
19 900 000 Kč
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Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji (Jihočeský kraj)
Dalším finančním zdrojem od roku 2017, který podporuje projekty prevence kriminality, je rozpočet
Jihočeského kraje, a to prostřednictvím dotačního programu „Podpora prevence kriminality
v Jihočeském kraji“. V souladu se schválenými opatřeními Strategie PK a Koncepce jsou tyto finanční
prostředky vynakládány na neinvestiční výdaje preventivních aktivit měst a obcí, NNO a školských
zařízení. Dotace pokrývá až 95 % uznatelných nákladů. V roce 2017 bylo celkem podpořeno
23 projektů a rozdělen byl 1 mil. Kč.
Program „Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji“ má dvě opatření, která jsou neinvestičního
charakteru:
Opatření č. 1 – Podpora programů prevence kriminality obcí v Jihočeském kraji
Opatření č. 2 – Podpora programů prevence kriminality ve školství
V Opatření č. 1 jsou prioritně podporovány projekty sociální prevence, nebo projekty zasahující
do dalších oblastí prevence kriminality, realizované v součinnosti s dalšími subjekty. Pouhé
informování občanů v oblasti prevence kriminality tvoří pouze doplňkovou část podpory.
Přehled podporovaných aktivit:
1.1 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež.
1.2 Podpora resocializačních nebo reintegračních programů pro osoby opouštějící zařízení pro výkon
trestu.
1.3 Podpora programů práce s oběťmi či pachateli domácího násilí nebo jiných trestných činů.
1.4 Podpora příměstských, letních pobytových táborů nebo víkendových pobytů pro děti a mládež,
ohrožených společensky nežádoucími jevy.
1.5 Podpora projektů obcí na ochranu měkkých cílů v rámci jejich působnosti (např. prevence
ozbrojených útoků ve školách).
1.6 Podpora projektů zaměřených na oblast prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách
kraje (např. vzdělávací akce pro asistenty PK, strážníky MěP, domovník).
1.7 Tematicky zaměřené vzdělávací akce pro pracovníky obcí, strážníky MěP v problematice
prevence kriminality.
1.8 Podpora projektů v oblasti prevence kriminality, specificky zaměřených na seniory.
1.9 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních či osvětových aktivit
(zvyšování informovanosti občanů Jihočeského kraje o účinných formách ochrany před trestnou
činností).
Účelem Opatření č. 2 je prostřednictvím podpory vybraných projektů škol optimalizovat a stabilizovat
systém primární prevence na školách, především v oblastech souvisejících s kriminalitou dětí
a mládeže, který přispěje k bezpečnému a pozitivnímu klimatu ve školách v Jihočeském kraji.
Přehled podporovaných aktivit:
2.1 Dlouhodobé, vícečetné programy primární prevence pro žáky a studenty (programy všeobecné,
selektivní a indikované prevence) tematicky zaměřené na tyto oblasti: agrese, šikana, kyberšikana,
násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, kriminalita dětí
a mládeže.
2.2 Vzdělávání zaměstnanců škol tematicky zaměřené na tyto oblasti: agrese, šikana, kyberšikana,
násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, problémové
nebo agresivní dítě ve škole.
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TABULKA 8 - PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU „PODPORA PREVENCE KRIMINALITY V JČK“ V ROCE 2017

Město/NNO
Město Větřní
Město Vodňany
Město Jindřichův Hradec
Farní charita Tábor
Město Týn nad Vltavou
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Portus Prachatice, o.p.s.
Město Prachatice
Rozkoš bez rizika, z.s.
Město Český Krumlov
Krizové centrum pro děti a
rodinu v JčK, z.ú.
Theia – krizové centrum
o.p.s.

Název projektu
Letní táborový pobyt pro děti a mládež ze SVL
ve městě Větřní
Letní táborový pobyt pro děti OSPOD Vodňany
Probační program Auritus
Výchovně zážitkový tábor pro klienty kurátora pro
děti a mládež
Preventivní program „Právo zážitkem“

30 000 Kč

„Chytne se v síti“

50 000 Kč

Bezpečně doma i v obci Prachatice

30 000 Kč

Prevence kriminality v sexbyznyse v JčK
Ozbrojený útočník – prevence útoku ve škol.
prostředí na území obce

50 000 Kč

99 000 Kč

136 000 Kč
30 000 Kč

Tvá volba 2017

30 000 Kč

Název projektu
Šikana, problémové nebo agresivní dítě ve škole

ZŠ Lhenice
OA, České Budějovice,
Husova 1

86 000 Kč

Terapeutické programy „Z druhého konce“

Škola

SOŠ a SOU Milevsko
Základní škola Vimperk,
Smetanova
SOŠ a SOU, Jindřichův
Hradec, Jáchymova 478
SOŠ zdravotnická a SOU,
Český Krumlov
VOŠ a SŠ zemědělská,
Tábor

45 000 Kč
84 000 Kč

SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova
267

SOU Blatná
Gymnázium, SOŠ
ekonomická a SOU, Kaplice

30 000 Kč

Rekreačně výchovný tábor 2017

Celková výše dotace v roce 2017 (Opatření č. 1)

VOŠ lesnická, Písek

Výše dotace

Prevence kyberkriminality na Lesnických školách v
Písku
Prevence kriminality na SOU Blatná
Učitel jako multiplikátor
Prevence kriminality ve škole
Komplexní program preevce krimnality na ZŠ
Vimpersk Smetanova
Prevence kriminality na SOU v JH
Umíme bojovat s kyberkriminalitou
Prevence je nejlepší řešení
Já, ty, my 2017
Prevence kriminality OACB 2017

Celková výše dotace v roce 2017 (Opatření č. 2)

700 000 Kč
Výše dotace
25 000 Kč
33 000 Kč
27 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
27 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
26 000 Kč
32 000 Kč

300 000 Kč
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2. Analýza trestné činnosti
Z hlediska nápadu registrované trestné činnosti patří Jihočeský kraj dlouhodobě ke klidným krajům
České republiky, kde nejsou velké problémy se závažnou násilnou kriminalitou. Z celkového
porovnání statistických údajů z předešlého roku vyplývá, že na území Jihočeského kraje dochází
k výraznému poklesu zjištěné trestné činnosti. Bezpečnostní situaci v Jihočeském kraji lze tak hodnotit
jako dlouhodobě stabilizovanou.
TABULKA 9 – CELKOVÁ KRIMINALITA V JČK 2009 -2016

Celková kriminalita v Jihočeském kraji 2009 - 2016
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

rok
Celková
14 283
kriminalita

15 298

14 820

14 005

15 020

14 683

12 595

2016
10 816

V celkovém pořadí všech 14 krajů (vč. Hl. města Prahy) České republiky, dle srovnání indexu
nezaměstnanosti, vyplacených soc. dávek a celkové kriminality za rok 2016 se Jihočeský kraj
z hlediska rizikovosti umístil na 7. místě.
Z hlediska indexů25 rizikovosti a kriminality bylo pořadí okresů Jihočeského kraje v roce 2016
následující:

Okres

Pořadí

Index kriminality okresu

Index rizikovosti okresu

1.

České Budějovice

Český Krumlov

2.

Český Krumlov

Tábor

3.

Písek

Písek

4.

Strakonice

Strakonice

5.

Prachatice

Prachatice

6.

Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec

7.

Tábor

České Budějovice

Na nápadu trestné činnosti kraje se nejvíce podílí okresy České Budějovice s 4143 trestnými činy
a Tábor s 1 301 trestnými činy. Nejnižší podíl na nápadu trestné činnosti kraje mají okresy Prachatice
s 728 trestnými činy a Strakonice s 1 005 trestnými činy. Nárůst celkové registrované kriminality nebyl
v roce 2016 zaznamenán na žádném z okresů.
V přepočtu nápadu trestné činnosti na 10 tisíc obyvatel jsou nejrizikovějšími okresy České Budějovice
a Český Krumlov. Nejnižší počet trestných činů na 10 tisíc obyvatel je pak na teritoriu okresů
Jindřichův Hradec a Tábor.
Na celkovém nápadu kriminality se podílí nejvíce majetková kriminalita s 43 %, z majetkové kriminality
krádeže prosté 22,3 %, dále zbývající kriminalita 17,00 %, hospodářská kriminalita 17,40 %, násilná
kriminalita 9,50 % a nejméně mravnostní kriminalita 1,00 %. K největšímu procentuálnímu poklesu
došlo u případu krádeží prostých a u zbývající kriminality.

25

Zdroj: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, MV ČR, 2016.
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GRAF 2 - PODÍL JEDNOTLIVÝCH TYPŮ TRESTNÉ ČINNOSTI V JIHOČESKÉM KRAJI V LETECH 2014 - 2016
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2.1 Pachatelé a oběti trestné činnosti
Pachatelé trestné činnosti
Z celkového počtu 6 772 vyšetřovaných osob v roce 2016 bylo 3 658 recidivistů, 120 nezletilých
a 232 mladistvých.
TABULKA 10 – PACHATELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI V LETECH 2014 -2016

Pachatelé

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Celkový počet

7224

6470

6772

z toho recidivisté

3 705 (51,3%)

3 437 (53,1 %)

3 658 (56,5%)

z toho cizinci

386 (5,3%)

361 (5,6 %)

437 (5,6%)

z toho nezletilí 1-14 let

128 (1,7%)

85 (1,3 %)

120 (1,8%)

114 (1,8 %)

232 (3,6%)

z toho mladiství 15-17 let 170 (2,6%)

Z vyhodnocení trestné činnosti po linii obecné kriminality vyplývá, že pachatelé jsou motivováni
především rychlým majetkovým prospěchem. Toto se odráží i v počtu trestných činů a jejich struktuře,
pachatelé se snaží získat především přímou cestou finanční prostředky anebo věci, které lze snadno
zpeněžit. Pachatelé majetkové trestné činnosti jsou v drtivé většině osoby dospělé, převážně osoby
v minulosti již trestně stíhané. Oproti roku 2015 byl zaznamenán nárůst kriminality páchané osobami
mladšími 18 let, a to zejména u osob věkové kategorie 15-17 let.
Oběti trestné činnosti
V rámci trestné činnosti po linii obecné kriminality – majetková trestná činnost, jsou v převážné většině
poškozeny právnické osoby. Škoda je způsobena z větší části na odcizených věcech, dále pak
na odcizených finančních prostředcích a poškozeném zařízení.
U krádeží vloupáním do bytů, rodinných domků a víkendových chat jsou oběti této trestné činnosti
osoby různého věku a sociálního postavení. U podvodného vylákání finančních částek jsou oběti
i osoby vyššího věku – senioři ve věku nad 70 let (v drtivé většině ženy).
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U autokriminality se jedná spíše o náhodné oběti, pachatelé jdou cestou nejmenšího odporu a vybírají
si raději méně zabezpečená vozidla, zejména v případech krádeže vloupáním. Co se týká odcizení
celého vozidla, jsou předmětem zájmu pachatelů vozidla různých druhů i značek a stáří (především
zn. Škoda, VW).
Z pohledu násilné trestné činnosti (zvlášť závažný zločin vraždy) jsou oběti z řad osob, které se
s pachatelem v převážné míře znaly, oproti loupežím, kde se jedná zejména o oběti, které si pachatel
náhodně vybírá (např. pohybující se po ulici). Oběti loupeží jsou dále osoby z řad zaměstnanců
různých firem a podniků (herny, bary, směnárny a podobně), následně osoby staršího věku, podnapilé
a mladistvé, které jsou snadno zranitelné nebo jsou to osoby, které měly s pachatelem nevyřízené
finanční záležitosti (např. dluh).

2.2 Druhy kriminality
Majetková kriminalita
Majetková trestná činnost v Jihočeském kraji je dána zejména tím, že kraj je pro své památky
a přírodní prostředí atraktivní lokalitou pro tuzemské i zahraniční turisty, a to jak v letním, tak v zimním
období a je zde rovněž velké množství rekreačních objektů. Pachatelé majetkové trestné činnosti jsou
motivováni především rychlým majetkovým ziskem, přímou cestou se snaží získat finanční prostředky
anebo věci, které lze snadno zpeněžit. V drtivé většině jde o pachatele dospělé, převážně v minulosti
již trestně stíhané.
U krádeží vloupáním do bytů a rodinných domků nebyly u pachatelů zjištěny nové způsoby vnikání
do objektů. Lokality, kde dochází k samotným vloupáním, se mění, záleží na osobě pachatele (jeho
znalost místa, mobilita apod.). Ve zvýšené míře jsou prováděny krádeže vloupáním do bytů v přízemí
nebo v 1. patře, pachatelé vnikají do objektů po překonání mikroventilace oken, páčením oken nebo
balkonových dveří.
U krádeží vloupáním do rekreačních chat a chalup je problémem odlehlost napadených objektů
a jejich dlouhodobá „opuštěnost“.
V roce 2016 došlo k mírnému navýšení případů vloupání do obchodů na malých městech a vesnicích
(Jednota, Coop, Terno). Pachatelé této trestné činnosti se rekrutují zejména z řad recidivistů, kteří tuto
trestnou činnost začali páchat ihned po propuštění věznice a napadají stejné objekty, kam se již
v minulosti vloupali.
U krádeží vloupáním do restaurací a hostinců je taktéž zjišťováno, že pachateli jsou převážně osoby
z místa a blízkého okolí. I zde je patrné, že se stejní pachatelé na místo po letech či určitém období
vracejí.
Trezory jsou napadány nejčastěji v kancelářích výrobních i nevýrobních podniků. Pachatelé používají
osvědčené způsoby vniknutí do objektů (páčení, rozbití skleněných výplní oken či dveří, rozlamování
vložek FAB) a následně napadají zde umístěný trezor (řezání, použití shodných klíčů). Taktéž dochází
k vytržení trezoru z uchycení a pachatelé jej pak odváží mimo místo činu, kde trezor následně
po mechanickém poškození otevřou. Tyto trezory jsou pak průběžně nalézány odhozené v rybnících
a lesních porostech. Tato trestná činnost je evidovaná v rámci celého Jihočeského kraje a jako
pachatelé byli zjištěni Slováci a Rumuni, kteří vnikají do objektu za provozu a po vylákání (zabavení)
obsluhy, další spolupachatel provede odcizení trezoru, případně finanční hotovosti z trezoru. Jedná
se o skupiny pachatelů, které tuto trestnou činnost páchají na území celé ČR.
Pachatelé používají k páchání své trestné činnosti kukly, čepice, rukavice, nebo se jinak maskují,
aby byla znemožněna jejich pozdější případná identifikace.
V roce 2016 nebyl zaznamenán nový trend páchání autokriminality. Od roku 1997 se na území kraje
datuje dlouhodobý trend snižování nápadu autokriminality, který pokračoval i v roce 2016, kdy bylo
odcizeno 118 motorových vozidel dvoustopých (v roce 2015 to bylo 155 vozidel), objasněno bylo
odcizení 55 vozidel. Dále bylo odcizeno 29 motorových vozidel jednostopých (v roce 2015 to bylo
21 těchto vozidel). Objasněno bylo odcizení 7 motocyklů.
Pachatelé auto-kriminality (krádeže motorových vozidel, tak i vloupání do motorových vozidel)
se většinou rekrutují z řad drogově závislých osob, osob užívajících alkoholické nápoje v nadměrné
výši, osob, které si z této trestné činnosti platí pronájmy nemovitostí za účelem bydlení, osoby, které
nikde nepracují a považují tuto činnost za své „zaměstnání“ nebo které tímto způsobem získávají
hotovost pro svůj finančně náročný styl života.
Krajská Policie ČR nemá poznatky k pachatelům, kteří by páchali krádeže motorových vozidel
v zahraničí a vozidla by dováželi na území Jihočeského kraje. Taktéž nejsou jakékoliv poznatky
k pachatelům, kteří by zcizovali motorová vozidla na našem území a s těmito odjeli do zahraničí.
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Stejně jako v předchozích letech byly na území kraje zadokumentovány případy podvodů a krádeží
na seniorech spáchaných pod různými legendami. V porovnání s celkovým nápadem majetkové
kriminality se však jedná o zanedbatelný podíl. V roce 2016 je evidováno 23 poškozených seniorů
(v roce 2015 jich bylo 32). Pachateli této trestné činnosti jsou zejména osoby z řad olašských Romů
(majících světlejší pleť), které pod různými legendami vstupují do obydlí seniorů (kontrola kvality vody,
kontrola těsnosti oken, kontrola léků, přeplatek domovní daně, přeplatek od pojišťovny, nehoda
příbuzného a další).
Informační kriminalita
V roce 2016 nadále pokračoval trend nárůstu využití informačních technologií pro páchání a zakrývání
trestné činnosti. Pachatelé využívají sofistikovanějších postupů a zakrývají svou činnost
prostřednictvím zahraničních poskytovatelů internetových služeb.
Nejvíce zastoupenou oblastí jsou podvody přes internet a neoprávněný přístup, ať už k uživatelským
účtům sociálních sítí, k internetovému bankovnictví nebo k nastavení služeb mobilních telefonů,
s cílem podvodně vylákat finanční prostředky nebo poškodit oprávněného uživatele.
Hospodářská kriminalita
Ve sledovaném období došlo oproti roku 2015 k mírnému poklesu nápadu zjištěné hospodářské
trestné činnosti. Nárůst počtu trestných činů podvod, který byl ve sledovaném období oproti roku 2015
zaznamenán, neovlivnil celkový nápad hospodářské trestné činnosti.
V roce 2016 výrazným způsobem došlo (o 30 %) zejména k nárůstu počtu trestných činů krácení
daně. V ještě vyšší míře došlo k nárůstu trestné činnosti na úseku ochrany měny, podvodů proti
sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištění a trestných činů souvisejících s porušováním práv
k ochranné známce. V těchto případech je nárůst zjištěných skutků vyšší prakticky o 100 % oproti
předchozímu sledovanému období. Naopak došlo k výraznému poklesu úvěrových podvodů. Jinak
ostatní nápad hospodářské trestné činnosti nevybočuje ze skladby a trendů posledních let.
V případě hospodářské trestné činnosti jsou pachatelé zastoupeni zejména fyzickými osobami z řad
soukromých podnikatelů. V roce 2016 nebyl na hospodářské trestné činnosti zaznamenán významný
podíl cizích státních příslušníků.
Násilná kriminalita
Po linii násilné kriminality bylo v roce 2016 registrováno celkem 1 029 násilných trestných činů
(o 166 méně než v r. 2015). V roce 2016 bylo spácháno 7 skutků zvlášť závažného zločinu vraždy,
z toho byly 3 skutky spáchány ve stádiu pokusu.
Ve dvou případech byl k vraždě použit nůž, v jednom případě byla použita střelná zbraň, sekera,
dřevěná tyč, vozidlo a škrcení.
V případech zvlášť závažného zločinu vraždy bylo na území kraje zjištěno 7 pachatelů a trestně
stíháno bylo celkem 5 osob (2 pachatelé spáchali sebevraždu). Ve všech případech byl pachatelem
muž. V 5 případech se pachatel s obětí znal. Stejně jako v předchozích letech, co se týká motivu
spáchání, jsou nejvíce zastoupeny osobní vztahy, rozpory v rodině, manželské neshody apod.
Kriminogenní faktory zůstávají u této trestné činnosti v podstatě stejné (vyústění osobních vztahů,
vyřizování účtů, majetkový prospěch, řešení tíživé životní situace, nízké právní vědomí, špatný
duševní stav).
Oproti roku předchozímu roku došlo v roce 2016 ke snížení nápadu trestného činu loupeže. U zločinu
loupeže většina zjištěných pachatelů jsou osoby, které se této trestné činnosti dopouštějí opakovaně
a páchají tuto trestnou činnost samostatně. V roce 2016 v rámci kraje nedošlo k žádnému případu
loupeže, kde by vznikla značná škoda nebo škoda velkého rozsahu. Nadále převažují trestné činy
loupeže páchané na volných prostranstvích (ulice) u náhodně vybraných obětí, kde pachatel spoléhá
na anonymitu a cílem je rychlý zisk prostředků (finanční prostředky, mobilní telefony). Stejně jako
v předchozích letech dochází k oznamování trestných činů, které jsou kvalifikovány jako loupež
a následně je zjištěno, že jsou oznamovatelem tyto trestné činy vymyšlené s cílem zakrýt jinou
trestnou činnost nebo osobní problémy.
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GRAF 3 – VÝVOJ TČ LOUPEŽE V LETECH 2012 -2016

Loupeže
141

158
115

125
89

2012

2013

2014

2015

2016

Mravnostní kriminalita
V roce 2016 bylo prověřováno 116 případů na úseku mravnostní kriminality, z tohoto bylo objasněno
83 případů (71,55 %). Recidivisté byli zjištěni u 31 případů (v roce 2015 to bylo u 23 případů ze
101 objasněných – celkem zjištěno 132 případů). Největší zastoupení má trestný čin pohlavního
zneužití v počtu 48 případů a trestný čin znásilnění v počtu 42 případů. U trestného činu pohlavního
zneužití se jedná o nárůst o 5 případů a u trestného činu znásilnění se jedná o nárůst o 3 případy
v porovnání s rokem 2015.
U mravnostních trestných činů jsou pachatelé zastoupeni ve všech věkových kategoriích.
Část mravnostních trestných činů byla opět spáchána pod vlivem alkoholu, který sehrává velmi
významnou roli jako útlumový prostředek morálních zábran a navozuje agresivitu v jednání.
V neposlední řadě se mravnostní kriminality dopustili opět i pachatelé, kteří již za tento druh trestné
činnosti byli v minulosti trestně stíháni a odsouzeni.
Situace v oblasti prostituce se proti roku 2015 výrazně nezměnila, stále je zaznamenáván zvyšující
se trend nabízení sexuálních služeb privátním způsobem v pronajatých objektech (byty, rodinné domy
apod.) Jedná se většinou o objekty bytových domů, kde je velká anonymita mezi bydlícími,
a prostitutky nebo jejich „kuplíři“ si zde pronajímají byty. Monitoring takových míst je velice
problematický, protože zde nelze provádět prakticky žádnou formální kontrolu. Privátní poskytování
sexuálních služeb je i ekonomicky přijatelnější pro obě strany, poskytovatel nemá takové provozní
náklady jako při hotelovém způsobu a zákazník má prostitutku zhruba za polovinu ceny než
v klasickém podniku. S výše uvedeným souvisí i situace v oblasti počtu nočních klubům, která
se víceméně v průběhu posledních let nemění (v rámci Jihočeského kraje je evidováno PČR celkem
39 nočních klubů).
Přestupky
Službou pořádkové policie bylo v roce 2016 zjištěno 49 864 přestupků, což je o 2 201 přestupků více
než v předchozím roce.
Stabilně největší podíl na celkovém počtu zjištěných přestupků vykazují přestupky na úseku
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – v roce 2016 bylo řešeno 30 993 přestupků.
Druhý největší podíl na celkovém počtu zjištěných přestupků stále vykazují přestupky proti majetku,
kterých bylo v roce 2016 zjištěno 8 517, což je o 1049 přestupků méně než v předchozím roce.
Celkový pokles je zaznamenán také u počtu zjištěných přestupků v oblasti veřejného pořádku
a občanského soužití s celkovým počtem 7 603 zjištěných přestupků. Stejná tendence
je zaznamenána i u zjištěných přestupků na úseku alkoholismu a toxikomanie. V roce 2016 bylo
zjištěno 1 353 těchto přestupků (v roce 2015 bylo zjištěno 1 612 přestupků).
Počet přestupků, které byly řešeny v blokovém řízení v roce 2016, byl 30 830. Celková výše
uložených blokových pokut v roce 2016 činila 10 817 200 Kč.
Za rok 2016 bylo zaznamenáno 350 incidentů se znaky domácího násilí, k vykázání ze společného
obydlí bylo přistoupeno v 53 případech.
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3. SWOT analýza
SWOT analýza je souhrnným a výstižným popisem aktuální situace v oblasti prevence kriminality
v Jihočeském kraji – popisuje skutečný stav, případná rizika a hrozby. Pro další práci se SWOT
analýzou při návrhu cílů a opatření Koncepce kraje byl zvolen přístup eliminace slabých stránek
za využití příležitostí.
Schéma SWOT analýzy:
S – strengths – silná stránka, označuje pozitiva, úspěchy, přednosti, co se aktuálně v kraji v oblasti
prevence kriminality daří
W – weaknesses – slabá stránka, zaznamenává současné rezervy, slabiny, co se aktuálně v kraji
v oblasti prevence kriminality příliš nedaří
O – opportunities – příležitosti, popisuje to, co by v budoucnosti mohlo přinést zlepšení situace, čeho
je možné v kraji v oblasti prevence kriminality využít
T – threats – hrozby, mapuje nebezpečí, která by mohla v budoucnu přinést zhoršení situace či vážné
ohrožení v oblasti prevence kriminality
SWOT analýza byla sestavena ve spolupráci s místními manažery prevence kriminality z obcí,
zástupci MP v kraji a zástupci PČR. Souhrnně předkládá, jak vnímají odborníci Jihočeského kraje
stávající situaci. Jak hodnotí aktuální přednosti a rezervy, možná nebezpečí a změny.

Silné stránky
















Existence systému prevence kriminality na
republikové, krajské a místní úrovni.
Oboustranná dobrá spolupráce mezi krajem
(manažerem PK) a obcemi pracujícími
v oblasti PK
Navázání mnohem intenzivnější spolupráce
s KŘP JčK (společné projekty, realizace
společných pracovních setkání, pružné
předávání informací)
Součinností obce, MP, neziskového sektoru
a PČR dle aktuálních místních potřeb
Existence (funkčních) pracovních skupin
prevence kriminality v některých obcích
Stabilní finanční podpora PK ze strany MV
ČR („Program prevence kriminality na místní
úrovni“)
Úspěšnost některých měst a obcí JčK
v dotačním řízení MV
Schopnost získávat a čerpat finanční
prostředky na služby a projekty z různých
zdrojů
Zapojení a finanční podpora samospráv
v oblasti PK ve značné části obcí
Vytvoření
krajského
dotačního
titulu
na oblast prevence kriminality (1 mil. Kč)
Inovativní krajský projekt „Ozbrojený útočník
ve škole“ zohledňující nové bezpečnostní
hrozby
Rozšířený městských kamerových systémů
ve všech obcích s rozšířenou působností
Zavedení a udržení asistentů prevence
kriminality v některých městech

Slabé stránky















Nedostatečný zájem některých samospráv
o prevenci kriminality
Nedostatek
osob
odpovědných
za
prevenci kriminality na obcích (kumulace
funkcí)
Pracovní skupiny prevence kriminality jsou
v některých obcích pouze formální
Legislativní
nezakotvenost
prevence
kriminality v ČR
Snížení pravomocí kraje v rozdělení
finančních
prostředků
na
prevenci
kriminality obcím z programu PK MV ČR
Zvýšení administrativní náročnosti (tvorba
bezpečnostních analýz, strategií) při
žádostech o dotace – problematické
zejména pro menší obce
Centrální nastavení v dotačním řízení MV
ČR rizikovosti obcí dle indexů kriminality,
které neodrážejí skutečné „latentní“
problémy na obcích
Snížení počtu obvodních oddělení Policie
ČR v kraji, úbytek policistů v „ulicích“
Nedostatek specifických preventivních
programů (speciálně zaměřených na
násilí,
šikanu,
trestnou
činnost
mladistvých, rizikové sexuální chování
apod.)
Nerovnoměrné
pokrytí
některých
preventivních služeb (např. probačních
programů, primární prevence ve školách)
Nedostatek inovativních projektů v kraji,
které zohledňující nové bezpečnostní
hrozby
a
rizika
(kyberkriminalita,
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Vytvořená min. základní stabilní sít služeb –
sociální prevence, pomoci obětem TČ
a probačních programů a programů primární
prevence.
Snižující se kriminalita v JčK a zvyšující
se objasněnost TČ





Příležitosti














Podpora rozvoje vzájemné spolupráce
subjektů
(státní
správy,
samosprávy
a neziskového sektoru) zapojených do
systému prevence kriminality na místní
i krajské úrovni
Zapojení dalších obcí do systému prevence
kriminality v kraji – přijetí vlastních priorit
a opatření v oblasti prevence kriminality,
vyčlenění finančních prostředků
Rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti
prevence kriminality
Posílení funkce a kompetencí kraje
v dotačním řízení a dalších oblastech ze
strany MV ČR
Lepší medializace preventivních aktivit
a programů na úrovni kraje
Využití
zkušeností,
zprostředkování
informací a šíření příkladů dobré praxe
Rozvoj a udržení vybraných služeb sociální
prevence, pomoci obětem TČ a probačních
programů a specifických preventivních
projektů
Zavedení a rozvoj inovativních projektů
v kraji, zohledňující nové bezpečnostní
hrozby a rizika
Získávání dalších finančních prostředků na
prevenci kriminality
Rozvoj dobrovolnictví v oblasti prevence
kriminality

zadluženost, bezpečnost tzv. měkkých
cílů)
Nedostatečná medializace preventivních
aktivit a programů na úrovni kraje
ve vztahu k laické i odborné veřejnosti
Absence relevantních dat o přestupcích
(zejména dětí a mládeže)
Nedostatečný
rozvoj
dobrovolnictví
na obcích v oblasti prevence kriminality
(dosavadní využití v oblasti dopravní
bezpečnosti)

Ohrožení










Pokles zájmu ze strany obcí o prevenci
kriminality.
Přehnaná
administrace,
složitost systému prevence kriminality
(dotačního řízení), nezájem o spolupráci,
nepochopení principů prevence kriminality
a absence projektů
Výměna politického vedení na obcích =>
změna priorit a podpory prevence
kriminality
Preventivní programy budou realizovány
pouze na úrovni obcí s rozšířenou
působností
Nerealistické očekávání od účinnosti
preventivních aktivit a programů
Centrálním stanovováním priorit nebude
přihlíženo k specifickým problémům kraje
Další
úbytek
policistů
v „ulicích“
a slučování obvodních oddělení PČR
Přesun
kriminální
činnosti
do kyberprostoru a s tím spojená latence
Vyšší
tolerance
společností
k soc.
nežádoucím jevům, agresivitě a kriminalitě
obecně
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4. Návrhová část koncepce prevence kriminality v Jihočeském kraji
na léta 2018–2020
4.1 Vize
Základní vizí této Koncepce je bezpečný kraj s nízkou úrovní kriminality, kde se obyvatelé
a návštěvníci cítí bezpečně. Je zde vytvořen funkční systém prevence kriminality, ve kterém jednotlivé
subjekty spolupracují, a jsou dlouhodobě realizovány aktivity přispívající ke zvýšení pocitu bezpečí
a důvěry ve veřejnou správu a instituce.
K naplnění vize jsou níže plánovány aktivity, které pomocí vhodných nástrojů prevence kriminality
přispívají k předcházení páchání kriminality, nebo alespoň snižují její důsledky. Je důležité zajistit na
krajské úrovni koordinaci preventivních aktivit, usnadnit spolupráci jednotlivých zainteresovaných
subjektů v této oblasti a zajišťovat efektivní vynakládání finančních prostředků.

4.2 Cílové skupiny
Preventivní aktivity v Koncepci se zaměřují zejména na rizikové cílové skupiny, ve smyslu zvýšeného
rizika stát se obětí trestného činu, tak i zvýšeného rizika páchání trestné činnosti.
 Osoby nejvíce ohrožené trestnou činností26
 Osoby ohrožené sociálním vyloučením 27
 Pracovníci působící v oblasti prevence 28
 Občané (obyvatelé kraje, návštěvníci či osoby, které v kraji pracují)

4.3 Cíle a priority
Strategické cíle Koncepce vycházejí z uvedené vize:
 Zvyšování bezpečnosti občanů kraje – snižování výskytu sociálně nežádoucích jevů
a kriminality;
 Zkvalitnění systému prevence kriminality na krajské a místní úrovni – koordinace a podpora
spolupráce participujících subjektů v oblasti prevence kriminality. Posilování odpovědnosti
a působnosti obcí v oblasti prevence kriminality a sociální prevence;
 Zvyšování odpovědnosti veřejnosti v oblasti bezpečnosti – zajištění dostupných preventivních
aktivit a informovanosti veřejnosti o možnostech ochrany a předcházení kriminalitě;
 Stabilní a efektivní systém financování preventivních aktivit.
Priority vycházejí ze strategických cílů a představují konkrétní oblasti a plánované aktivity.

1/ Oblast podpory přímé práce s cílovou skupinou
Priorita 1.1 Podpora aktivit prevence kriminality specificky zaměřených na cílové skupiny koncepce
Priorita 1.2 Podpora aktivit obcí a kraje v oblasti prevence kriminality v Jihočeském kraji

2/ Oblast koordinace na úrovni kraje
Priorita 2.1 Podpora a koordinace současného systému prevence kriminality v kraji
Priorita 2.2 Zapojení nových obcí a dalších subjektů do systému prevence kriminality v kraji

26

Děti a mládež, rodiny s dětmi (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů), senioři, osoby se zdravotním a sociálním
handicapem, osaměle žijící osoby, ženy, cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin
27
Osoby ze soc. vyloučených lokalit, osoby propuštěné z vězení, osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní
a ochranné výchovy, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostmi a jejich blízcí.
28
Zástupci orgánů veřejné správy (územních samospráv a státní správy), Policie ČR, obecní a městské policie, okresní a školní
metodici prevence, pracovníci poskytovatelů služeb soc. prevence, PMS atd.

29

Schváleno Usnesením Zastupitelstva kraje č.22/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018.

3/ Oblast koordinace na národní úrovni
Priorita 3.1 Udržení a optimalizace stávajícího systému prevence kriminality ve vztahu k centrálním
institucím a aktivní spolupráce při plnění národní Strategie prevence kriminality v České republice
na léta 2016–2020

4/ Oblast vzdělávání
Priorita 4.1 Zvyšování odbornosti pracovníků obcí a dalších subjektů v oblasti prevence kriminality

5/ Oblast informace, výzkum, hodnocení
Priorita 5.1 Informování široké veřejnosti o možnostech ochrany před kriminalitou
Priorita 5.2 Hodnocení efektivity realizovaných projektů v oblasti prevence kriminality a vyhledávání
vhodných projektů sloužících jako dobrá praxe

6/ Oblast financování
Priorita 6.1 Vyhledávání vhodných finančních zdrojů pro aktivity v oblasti prevence kriminality
Priorita 6.2 Zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence kriminality z rozpočtu Jihočeského
kraje

4.4 Rozpracované cíle, priority a vlastní opatření
1/ Oblast podpory přímé práce s cílovou skupinou
Priorita 1.1

Podpora aktivit prevence kriminality specificky zaměřených na cílové skupiny
koncepce

Indikátory

Počet realizovaných specifických projektů zaměřených na prevenci kriminality
u cílových skupin koncepce
Ve spolupráci s obcemi analyzovat aktuální bezpečnostní problémy s důrazem na
vyhledání rizikových skupin a realizování vhodných preventivních aktivit. Nalezení
vhodných finančních zdrojů k realizaci těchto preventivních aktivit
Manažer prevence kriminality ve spolupráci s manažery prevence kriminality z obcí,
PČR, NNO atd.
Podpora dlouhodobých a systematických aktivit sociální prevence

Strategie

Gestor
Opatření 1.1.1
Postup

Termín
Výstupy

Opatření 1.1.2

Postup
Termín
Výstupy

Opatření 1.1.3

Pravidelné monitorování aktuálních potřeb. Podpora – služeb soc. prevence,
psychologických, resocializačních, probačních, terapeutických a jiných programů
a sociálních projektů primární, sekundární a terciární prevence
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet zrealizovaných projektů prevence kriminality ve městech a obcích v této
oblasti. Počet realizovaných projektů zaměřených na specifické cílové skupiny.
Kvalitní služby soc. prevence dostupné na většině území JčK a síť preventivních
programů sociálního charakteru
Podpora aktivit situační prevence (realizace technických opatření
znesnadňujících páchání trestné či přestupkové činnosti a zároveň opatření
zvyšujících riziko odhalení a odsouzení pachatele)
Vytipovávání ohrožených lokalit, včetně možných metod řešení z oblasti situační
prevence – vytváření bezpečných lokalit v obcích
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet projektů situační prevence měst a obcí, statistiky nápadu TČ v daných
místech
Podpora inovativních projektů zaměřených na prevenci kriminality, nové
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hrozby a rizika (kyberkriminalita, ochrana tzv. měkkých cílů atd.)
Postup
Termín
Výstupy

Podporovat tvorbu nových projektů. Šířit a doporučovat ověřené projekty v rámci
sdílení dobré praxe
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet realizovaných projektů s inovativními prvky. Aktuální výskyt nových forem TČ

Priorita 1.2

Podpora aktivit obcí a kraje v oblasti prevence kriminality v Jihočeském kraji

Indikátory

Počet realizovaných projektů a dalších aktivit v oblasti prevence kriminality
v Jihočeském kraji krajem či obcemi
Ve spolupráci s obcemi analyzovat aktuální bezpečnostní problémy měst, svazků
obcí a případně dalších vybraných regionů. Vyhledání vhodných preventivních
aktivit k řešení vybraných bezpečnostních problémů. Nalezení finančních zdrojů
k realizaci těchto preventivních aktivit.
Manažer prevence kriminality ve spolupráci s manažery prevence kriminality z obcí,
PČR, NNO atd.

Strategie

Gestor

Opatření 1.2.1

Realizace krajských projektů prevence kriminality v rámci Programu prevence
kriminality MV ČR

Postup

Zpracování projektového záměru, předložení projektu RK a ZK kraje (zajištění
finanční spoluúčasti), podání projektů do dotačního řízení MV ČR a jeho následná
realizace. V závěru roku vyhodnocení a vyúčtování projektu
Každoročně v období vyhlášení Programu prevence kriminality příprava
a v průběhu roku realizace projektu
Počet projektů, které budou zaměřeny na konkrétní téma celokrajského charakteru,
které lze z bezpečnostního hlediska považovat za problémové
Realizace projektů měst a obcí prevence kriminality v rámci Programu
prevence kriminality MV ČR a dotačního programu JčK

Termín
Výstupy
Opatření 1.2.2
Postup

Termín
Výstupy

Zpracování projektového záměru, předložení projektu RK a ZK obce (zajištění
finanční spoluúčasti), podání projektů do dotačního řízení a jeho následná
realizace. V závěru roku vyhodnocení a vyúčtování projektu
Každoročně v období vyhlášení dotačních programů příprava a v průběhu roku
realizace projektu
Počet projektů, které budou zaměřeny na konkrétní téma preventivního charakteru,
které lze z bezpečnostního hlediska považovat za problémové

2/ Oblast koordinace na úrovni kraje
Priorita 2.1

Podpora a koordinace současného systému prevence kriminality v kraji

Indikátory

Počet aktivně zapojených obcí a dalších subjektů do krajského systému prevence
kriminality
Zajištění aktivní komunikace a spolupráce obcí, NNO pracujících v oblasti prevence
kriminality, PČR a dalších subjektů zabývajících se problematikou prevence
kriminality. Vytvoření funkčního koordinovaného systému, který zajistí efektivní
plánování a realizaci preventivních aktivit. Navázání spolupráce a výměna
informací, sjednocení aktivit a tím zamezení duplicit.
Manažer prevence kriminality
Realizace pracovních setkání místních manažerů prevence kriminality a
dalších subjektů s krajským manažerem prevence v rámci řešení operativních
problémů

Strategie

Gestor
Opatření 2.1.1

Postup

Organizační zajištění pracovních a výjezdních jednání. Navázání intenzivnější
spolupráce – zvýšení vzájemné spolupráce, informovanost, zájem o PK – společné
řešení problémů, zlepšení komunikace. Navázání spolupráce s dalšími subjekty
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Termín
Výstupy

v PK při tvorbě a plánování aktivit prevence kriminality v kraji – distribuce myšlenek
šíření dobré praxe. Shromažďování návrhů, monitorování, třídění a šíření dál.
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet uskutečněných pracovních jednání, setkání pracovních skupin obcí,
intenzivní spolupráce a zapojení obcí do systému prevence kriminality. Vzájemná
informovanost, koordinace aktivit v jednotlivých oblastech, účelné vynakládání
finančních prostředků. Počet návrhů ze strany subjektů v PK. Usnadnění obcím
plánování preventivních aktivit na svém území. Zapojení NNO do krajského
systému prevence kriminality. Zvýšení důvěry a spolupráce mezi krajem, obcemi,
PČR a dalšími subjekty v oblasti PK

Opatření 2.1.2

Pravidelná komunikace s obcemi a dalšími subjekty v oblasti prevence
kriminality např. prostřednictvím „informačních listů“ a internetu

Postup

Zasílání informačních zpráv, novinek, trendů, nových postupů a úspěšných projektů
z oblasti prevence kriminality. Vkládání informací na internetové stránky JčK.
Vytvoření databáze kontaktů pro pravidelné zasílání informací prostřednictvím
elektronické pošty
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet zaslaných informačních zpráv nebo vložených novinek na internetových
stránkách Jihočeského kraje. Dobrá informovanost všech spolupracujících subjektů
v oblasti PK o novinkách v oblasti prevence kriminality, o plánovaných vzdělávacích
akcích a o možných zdrojích financování

Termín
Výstupy

Opatření 2.1.3

Pomoc a podpora obcí při přípravě projektů v Programu prevence kriminality
MV ČR a dotačního programu JčK

Postup

Metodická pomoc kraje obcím při plánování a tvorbě jejich preventivních projektů,
společná setkání a jednání, elektronická komunikace
Každoročně v období realizace Koncepce s důrazem na období mezi vyhlášením
dotačních programů a termínem odevzdání žádostí (období přelomu roku)
Zlepšení bezpečnostní situace v obcích. Počet podaných a podpořených projektů
obcí v rámci Programu prevence kriminality MV ČR a dotačního programu JčK

Termín
Výstupy

Opatření 2.1.4

Hodnocení projektů obcí v Programu prevence kriminality MV ČR a dotačního
programu JčK

Postup

Pravidelné monitorování bezpečnostní situace a dopadu realizovaných
preventivních opatření na území kraje, sledování nových trendů. Metodická pomoc
kraje obcím při tvorbě a podávání projektů. Závěrečná obhajoba projektů krajem
před Hodnotící komisí Republikového výboru pro prevenci kriminality
Každoročně po termínu odevzdání žádostí obcí (leden až březen)
Počet hodnocených žádostí, zlepšení kvality předkládaných žádostí. Sledování
a hodnocení souladu žádostí v kontextu bezpečnostních rizik

Termín
Výstupy

Priorita 2.2

Zapojení nových obcí a dalších subjektů do systému prevence kriminality
v kraji

Indikátory

Počet nově aktivně zapojených obcí a dalších subjektů do krajského systému
prevence kriminality
Zapojení nových obcí a dalších subjektů zabývající se problematikou prevence
kriminality do krajského systému prevence kriminality. Rozšíření funkčního
koordinovaného systému, který zajistí efektivní plánování a realizaci preventivních
aktivit.
Manažer prevence kriminality
Pravidelné aktivní oslovovaní obcí a dalších subjektů o možnosti spolupráce
v rámci systému prevence kriminality v Jihočeském kraji. Nabídka přínosů

Strategie

Gestor
Opatření 2.2.1
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plynoucích ze spolupráce v této oblasti
Postup

Termín
Výstupy
Opatření 2.2.2

Postup
Termín
Výstupy

Aktivní oslovování všech obcí a dalších subjektů. Metodické vedení obcí,
pracovních skupin na místní a regionální úrovni – podpora jejich činnosti,
spolupráce, konzultace
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet nových obcí a dalších subjektů zapojených do systému prevence kriminality
Realizace pracovních setkání/jednání zástupců nových obcí s krajským
manažerem prevence kriminality v rámci hledání možností spolupráce
v oblasti prevence kriminality – operativní řešení problémů
Aktivní oslovování nových obcí s nabídkou pomoci. Organizační zajištění setkání,
osobní konzultace v dané obci
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet uskutečněných pracovních jednání, navázání spolupráce a zapojení nových
obcí do systému prevence kriminality

3/ Oblast koordinace na národní úrovni
Priorita 3.1.

Udržení a optimalizace stávajícího systému prevence kriminality ve vztahu
k centrálním institucím a aktivní spolupráce při plnění národní Strategie
prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020

Indikátory

Počet uskutečněných jednání na národní úrovni, zapojení do odborných pracovních
skupin a poradních struktur, prezentace preventivní politiky kraje.
Využití dostupných možností k ovlivnění preventivní politiky na národní úrovni
směrem k podpoře krajských a místních aktivit a opatření. Důsledné využívání
všech možností (připomínkování zásadních dokumentů, obhajoba projektů
v dotačním řízení, konzultace plánovaných opatření apod.). Přizvání kraje na ke
spolupráci na plnění úkolů národní Strategie PK
Manažer prevence kriminality
Posílení přenosu informací z krajské úrovně směrem k úrovni centrální
(MV ČR), zapojení kraje do pracovních a poradních orgánů na celostátní
úrovni

Strategie

Gestor
Opatření 3.1.1

Postup
Termín
Výstupy

Opatření
Postup
Termín
Výstupy

Aktivní přenos informací a spolupráce s MV ČR. Účast na plánovaných akcích.
Vzájemná elektronická komunikace
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Zvýšení povědomí centrálních orgánů a dalších institucí o úrovni preventivní politiky
v JčK (zohlednění potřeb obyvatel kraje, realizátorů projektu, aktuální bezpečnostní
situace)
Aktivní spolupráce s národní úrovní na plnění Strategie prevence kriminality
v České republice na léta 2016–2020
Aktivní přístup kraje při oslovení ke spolupráci na plnění úkolů národní Strategie PK
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Podíl kraje na realizaci popsaných aktivit, zohlednění místních/regionálních potřeb
na celostátní úrovni

4/ Oblast vzdělávání
Priorita 4.1.

Zvyšování odbornosti pracovníků obcí a dalších subjektů v oblasti prevence
kriminalit

Indikátory

Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky prevence kriminality z obcí a dalších
subjektů z oblasti prevence kriminality
Vlastní pořádání a podpora odborných vzdělávacích akcí zaměřených na
vzdělávání pracovníků obcí a dalších subjektů, kteří se zabývají problematikou

Strategie
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Gestor
Opatření 4.1.1
Postup

Termín
Výstupy

prevence kriminality a mohou dále šířit tyto informace, nebo pořádat vlastní
vzdělávací akce pro veřejnost. Ve vzdělávacích akcích se zaměřovat na aktuální
problémy a trendy v oblasti kriminality a možnostech ochrany před kriminalitou
Manažer prevence kriminality ve spolupráci s ostatními kolegy z odd. prevence
a humanitních činností
Pořádání a podpora pravidelných odborných pracovních setkání,
vzdělávacích seminářů či konferencí
Organizační zajištění tematických pracovních setkání, seminářů, konferencí,
diskusních panelů a výjezdních setkání. Navázání intenzivnější spolupráce –
společná prezentace subjektů v oblasti PK. Shromažďování a předávání příkladů
dobré praxe
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet pořádaných akcí a proškolených účastníků. Zvýšení informovanosti,
odbornosti, vzájemné spolupráce a předávání zkušeností (příkladů dobré praxe)
mezi zástupci obcí a dalších subjektů z oblasti prevence kriminality

5/ Oblast informace, výzkum, hodnocení
Priorita 5.1

Informování široké veřejnosti o možnostech ochrany před kriminalitou

Indikátory
Strategie

Počet informačních kampaní a dalších akcí pro širokou veřejnost
Podpora pořádání informačních akcí pro širokou veřejnost, které přispějí k lepší
informovanosti o aktuálních trendech v kriminalitě a možnostech ochrany před
kriminalitou. Poskytnutím dostatečných aktuálních informací přispět k posílení
vlastní odpovědnosti veřejnosti při ochraně před kriminalitou
Manažer prevence kriminality ve spolupráci s manažery prevence kriminality z obcí,
PČR, NNO atd.

Gestor

Opatření 5.1.1

Podpora realizace projektů z oblasti informovanosti o všeobecné kriminalitě
a možnostech ochrany osob a majetku

Postup

Různými způsoby a projekty zpřístupnění informací o způsobech ochrany osob
a majetku se zaměřením na posílení aktivního přístupu obyvatel.
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet realizovaných projektů z oblasti informovanosti o všeobecné kriminalitě
a možnostech ochrany. Zlepšení informovanosti veřejnosti o možnostech ochrany
před kriminalitou a znesnadnění pachatelům páchání trestné činnosti.

Termín
Výstupy

Opatření 5.1.2

Podpora informovanosti o prevenci (systému prevence a preventivních
aktivitách) za využití všech dostupných prostředků

Postup

Prostřednictvím webových stránek kraje, obcí, PČR a dalších subjektů, mediálních
prostředků – místních periodik, rozhlasu, televize zpřístupnění informací
o problematice PK a možnostech ochrany před TČ. Organizování informačních
konferencí, seminářů, kulatých stolů pro odbornou i laickou veřejnost. Veřejná
prezentace programů prevence a jejich realizátorů a distribuce výstupů (metodik,
letáků, prezentací, spotů). Zkvalitnění spolupráce s tiskovým odd. a zveřejňování
pravidelných a aktuálních informací z oblasti PK.
Šíření osvědčených projektů s přímým zapojením obyvatel do PK (např. asistent
prevence kriminality, domovník-preventista, školní dohledová služba, bezpečnostní
dobrovolník apod.)
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet zpráv, příspěvků v médiích atd. a předaných výstupů (letáků, metodik apod.)
Zlepšení informovanosti veřejnosti o možnostech ochrany před kriminalitou,
systému prevence, dostupných službách a způsobech řešení rizikových a jiných
situací. Snadnější dostupnost informací pro cílové skupiny a lehčí orientace
v systému prevence kriminality. Příklady aktivního zapojení obyvatel do systému PK

Termín
Výstupy
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Priorita 5.2

Hodnocení efektivity realizovaných projektů v oblasti prevence kriminality
a vyhledávání vhodných dlouhodobých projektů sloužících jako příklad dobrá
praxe

Indikátory

Počet realizovaných kladně hodnocených projektů prevence kriminality, které
mohou sloužit za příklad dobré praxe
Vyhledáváním vhodných osvědčených projektů bude usnadněno obcím plánování
preventivních aktivit na jejich území a zajištění efektivního vynakládání finančních
prostředků. Sběr relevantních dat pro efektivní plánování a realizaci preventivních
aktivit na území kraje – jejich vzájemné porovnávání v místě a čase
Manažer prevence kriminality
Vytvoření přehledného „katalogu“ vybraných realizovaných projektů, které
mohou sloužit jako příklad dobré praxe.

Strategie

Gestor
Opatření 5.2.1
Postup

Termín
Výstupy

Opatření 5.2.2

Postup
Termín
Výstupy

Metodicky posuzovat, monitorovat kvalitu dostupných projektů. Oslovení všech
subjektů v oblasti PK, které se zabývají aktivitami z oblasti prevence kriminality, aby
podali své návrhy na osvědčené nebo nové projekty. Nabízet ověřené projekty
v rámci sdílení dobré praxe. Zajišťovat školitele/letory z řad realizátorů projektů.
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Každoročně aktualizovaný „katalog“ projektů. Usnadnění obcím plánování
preventivních aktivit na svém území. Zapojení nových obcí do krajského systému
prevence kriminality
Každoroční zpracování a publikace Závěrečné zprávy o realizaci a plnění
Koncepce PK Jihočeského kraje, sběr dat pro tvorbu Bezpečnostní analýzy
kraje
Mapování, aktualizace a popis vývoje v oblasti prevence kriminality, pravidelné
zveřejňování informací
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Doložitelné a ověřitelné informace o stavu bezpečnostní situace v kraji. Konkrétní
podklady pro aktualizaci strategických dokumentů kraje, odůvodnění vydaných
finančních prostředků kraje a samospráv. Podklad pro hodnocení efektivity a
potřebnosti preventivních aktivit.

6/ Oblast financování
Priorita 6.1

Vyhledávání vhodných finančních zdrojů pro aktivity v oblasti prevence
kriminality

Indikátory
Strategie

Realizované aktivity z oblasti prevence kriminality
Podpora k využívání stávajících (či nově vytvořených) dotačních titulů státních
institucí, obcí a jiných donátorů. Vyhledáváním vhodných finančních zdrojů umožnit
obcím realizování preventivních aktivit na jejich území a tím zlepšení bezpečnostní
situace v Jihočeském kraji. Na základě odůvodněných a dlouhodobě plánovaných
služeb zajistit odpovídající finanční prostředky prostřednictvím samosprávy kraje
Manažer prevence kriminality

Gestor
Opatření 6.1.1

Informovaní obcí a dalších institucí z oblasti prevence kriminality o možných
zdrojích financování preventivních projektů a metodická pomoc při návrzích
vhodných aktivit

Postup

Předávání pravidelných, aktuálních informací o dotačních programech a dalších
zdrojích financování aktivit prevence kriminality
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Počet každoročně vyhlášených dotačních titulů vhodných pro oblast PK. Počet
podaných a podpořených žádostí. Usnadnění obcím a NNO realizování aktivit
z oblasti prevence kriminality

Termín
Výstupy
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Opatření 6.1.2

Aktivní spolupráce s centrálními orgány
projektů/služeb realizovaných na území kraje

Postup

Předávání pravidelných, aktuálních informací o realizaci, efektivitě a potřebnosti
projektů na území kraje.
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Celkový objem finančních prostředků, počet podpořených služeb a programů ze
strany centrálních orgánů, Počet uskutečněných jednání a konzultací.

Termín
Výstupy

(ministerstvy)

při

podpoře

Priorita 6.2

Zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence kriminality z rozpočtu
Jihočeského kraje

Indikátory

Výše prostředků, uvolněných z rozpočtu Jihočeského kraje na podporu oblasti
prevence kriminality v kalendářním roce. Realizované aktivity z oblasti prevence
kriminality
Na základě odůvodněných a plánovaných preventivních aktivit zajistit odpovídající
finanční prostředky prostřednictvím samosprávy kraje. Podpora k využívání
stávajících dotačních titulů kraje
Manažer prevence kriminality

Strategie

Gestor
Opatření 6.2.1

Zajištění spoluúčasti na krajských projektech a vzdělávacích aktivitách
z oblasti prevence kriminality

Postup

Každoročně alokování finančních požadavků v odůvodnitelné výši. Příprava
a realizace vzdělávacích akcí a krajských projektů.
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Výše prostředků, uvolněných z rozpočtu Jihočeského kraje v kalendářním roce.
Počet podpořených aktivit, realizovaných vzdělávacích akcí, počet účastníků
Udržení dotačního titulu pro oblast prevence kriminality Jihočeského kraje

Termín
Výstupy
Opatření 6.2.2
Postup

Termín
Výstupy

Každoroční vyčlenění finančních prostředků z krajského rozpočtu na oblast PK.
Odborná pomoc při vyhlášení a administraci dotačního titulu JčK. Hodnocení
došlých žádostí
Průběžně po dobu platnosti koncepce
Každoročně vyhlášený dotační titul a počet podaných a podpořených žádostí.
Zvýšení dostupnosti finančních prostředků obcím. Usnadnění menším obcím, které
těžko plní složité administrativní nároky celorepublikových dotačních programů na
realizování aktivit z oblasti prevence kriminality
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5. Shrnutí
Prevence kriminality na území Jihočeského kraje v průběhu let již našla v aktivitách kraje své
opodstatněné místo. Pro následující období 2018-2020 se stává neodmyslitelnou součástí
bezpečnostní politiky kraje. Vyvažuje realizovaná represivní opatření, aktivizuje společnost a usiluje o
to, aby Jihočeský kraj byl i nadále bezpečným místem pro rodinný život, práci a zábavu.
Pro nastávající období je navrhováno:









zachovat pozici krajského manažera prevence kriminality, který je organizační a výkonnou
jednotkou navrhovaných preventivních opatření,
zachovat pracovní skupinu prevence kriminality, která umožňuje provázat realizaci jednotlivých
agend krajského úřadu zaměřených na řešení sociálně nežádoucích jevů,
vytvořit z pracovníků zabývající se prevencí kriminality (manažerů PK měst a obcí, zástupců
policie NNO apod.) pracovní tým, který je schopen efektivně spolupracovat a dál se odborně
rozvíjet,
využívat různé komunikační nástroje, v rámci nichž budou odborné i laické veřejnosti pravidelně
zprostředkovávány novinky, aktuality, inovativní přístupy preventivní práce a možnosti ochrany
před kriminalitou,
podpořit součinnost kraje při realizaci dotačního programu prevence kriminality a dalších aktivit
MV ČR,
podpořit prostřednictvím dotačních titulů kraje neinvestiční projekty obcí a NNO, které budou
každoročně zaměřeny na témata z oblasti prevence kriminality,
realizovat krajské projekty prevence kriminality s dopadem na celé území kraje,
zachovat finanční podporu kraje pro tuto oblast z jeho rozpočtu.

Souhrn k finanční stránce Koncepce:
Náklady kraje na realizaci Koncepce v každém kalendářním roce se skládají výdajů na zajištění
pozice manažera prevence kriminality a souvisejících administrativních a provozních nákladů,
z výdajů z rozpočtu OSOV na zajištění některých odborných činností (vzdělávání, finanční spoluúčast
na krajském projektu), a z prostředků kraje na zajištění dotačního titulu prevence kriminality.

Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti realizace prevence kriminality
Jihočeského kraje 2018 – 2020.
Finanční prostředky z rozpočtu OSOV/
vzdělávací akce, spoluúčast na
krajských projektech apod.

rok 2018
rok 2019
rok 2020

150 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu kraje/
dotační program na podporu prevence
kriminality

1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč

Poznámka k tabulce č. 1: Jedná se o kvalifikovaný odhad, učiněný v době přípravy strategie.
Potřeba finančních prostředků se může v době trvání měnit, v závislosti na legislativním prostředí,
jiných, neočekávaných okolnostech.
Poznámka k tabulce č. 2: Výše skutečně uvolněných finančních prostředků bude záviset
na aktuálních možnostech rozpočtu Jihočeského kraje.

Zpracovala Mgr. Veronika Švehlová Bullová
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Seznam použitých zkratek
ČR - Česká republika
ESF - Evropský sociální fond
GP - Grantový program
HK – Hospodářská kriminalita
CHKO – Chráněná krajinná oblast
JčK - Jihočeský kraj
KŘP JčK Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
KÚ - Krajský úřad
MKDS – Městský kamerový dohlížecí systém
MěP - Městská policie
MÚ - Městský úřad
MV ČR – Ministerstvo vnitra
NNO - Nestátní nezisková organizace
OK – Obecná kriminalita
OOP – Obvodní oddělení policie
OP LZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
ORP – Obec s rozšířenou působností
OSPOD - Odbor sociálně právní ochrany dětí
OSVZ - Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví
OŠMT - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
PČR - Policie České republiky
PK – Prevence kriminality
PMS - Probační a mediační služba
PP - Primární prevence
PPP - Pedagogicko-psychologická poradna
RCH - Rizikové chování
SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování
SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
SZKČ – Skupina základních kynologických činností
TČ – Trestný čin
VTOS – Výkon trestu odnětí svobody
ZZS JčK – Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
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