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  1. Úvod 

Prevence kriminality představuje soubor nerepresivních opatření směřujících k předcházení 
páchání kriminality, snižování její závažnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Zahrnuje 
všechny aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, které se 
zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek, na potencionální pachatele a na 
potencionální i faktické oběti trestné činnosti. 

Systém prevence kriminality na území hl. m. Prahy byl nastaven a přijat již v roce 1997, kdy 
se hlavní město Praha přihlásila do „Komplexního součinnostního programu prevence 
kriminality na místní úrovni“. V prvním pololetí roku 1999 byl změněn systém organizačního 
uspořádání na území hl. m. Prahy, neboť původní nebyl zcela vyhovující. Rada Zastupitelstva 
hl. m. Prahy usnesením č. 354 ze dne 30. 3. 1999 zřídila Komisi pro prevenci kriminality na 
území hl. m. Prahy a usnesením č. 182 ze dne 13. 7. 1999 schválila nové organizační zajištění 
prevence kriminality a jmenovala koordinátora prevence kriminality hl. m. Prahy. 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 20/05 ze dne 29. 6. 2000 schválilo „Koncepci 
prevence kriminality na území hl. m. Prahy“. Hl. m. Praha se odpovědně přihlásila k aktivitám 
v oblasti prevence kriminality a přispěla k možnostem snížení nápadu trestné činnosti. 
Systém prevence kriminality na území hl. m. Prahy byl tímto procesem nastaven  
a v současné době je již jednou z nezpochybnitelných aktivit hl. m. Prahy. Úkolem 
preventivních opatření je doplňovat působení represivních složek tak, aby byly tyto faktory 
analyzovány, co nejvíce potlačeny a hl. m. Praha byla místem nevhodným pro páchání 
kriminality. 

Specifické postavení Prahy jako hlavního města České republiky se odráží, mimo jiné,  
i v oblasti páchání trestné činnosti. Po přepočtu kriminality na 10 tis. obyvatel (tzv. index 
kriminality) je hlavní město dlouhodobě nejvíce zatíženo. Podíl Prahy na celkové kriminalitě 
v ČR se dlouhodobě pohybuje kolem 25%. Na rozdíl od ostatních regionů ČR je metropole 
charakterizována zcela specifickými kriminogenními faktory. Mezi objektivní faktory patří 
zejména vysoká hustota obyvatelstva, charakter hospodářské struktury, rozsáhlá obchodní 
síť, značný počet soukromých podniků, velikost a kvalita infrastruktury, kumulace orgánů 
státní správy, intenzita cizineckého ruchu, soustředění historických památek atd. 

Prioritou je komplexní řešení prevence kriminality na území hl. m. Prahy, tvorba specificky 
zaměřených a vnitřně provázaných programů a projektů vedoucích k informačnímu 
propojení a integraci sociálních a krizových služeb. Hl. m. Praha zajišťuje od roku 1997 
výstavbu a provoz Městského kamerového systému hl. m. Prahy (dále jen „MKS“) s cílem 
zvýšit bezpečnost občanů a návštěvníků hl. m. Prahy. MKS je budován jako technicky 
otevřený metropolitní systém schopný vytvořit integrovaný systém s využitím kamer dalších 
provozovatelů kamerových systémů.  
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2. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 

Vláda svým usnesením č. 66 ze dne 25. ledna 2016 schválila „Strategii prevence kriminality  
v České republice na léta 2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“), ze které vyplynulo doporučení 
zajistit realizaci systému prevence kriminality pro toto období. 

Systém prevence kriminality v České republice je založen na třech úrovních: 

 republiková – vláda ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, ministerstva  
a další státní instituce,  

 krajská – krajské úřady,  

 lokální – samosprávy měst a obcí.  

Celý systém prevence kriminality a roli jednotlivých subjektů v něm znázorňuje následující 
schéma: 
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 2.1 Subjekty zapojené do systému prevence kriminality v ČR 

2.1.1 Republikový výbor pro prevenci kriminality  

Koordinační roli na celorepublikové úrovni plní v systému prevence kriminality Republikový 
výbor pro prevenci kriminality (dále jen „Republikový výbor“). Republikový výbor je 
metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra ČR (dále jen „MV“). Úloha Republikového 
výboru je iniciační, informační a koordinační vůči aktivitám na všech úrovních veřejné správy, 
mj. rovněž schvaluje dotace na preventivní projekty realizované na republikové, krajské  
a místní úrovni.  Schází se zpravidla 1x měsíčně, program se řídí plánem činnosti. Předsedou 
je ministr vnitra a výkonným místopředsedou jeho první náměstek, do jehož gesce spadá 
oblast veřejného pořádku a bezpečnosti. Úkoly související s činností sekretariátu 
Republikového výboru plní odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.  

Členy výboru jsou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí, Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Policejní prezidium ČR, Probační a mediační 
služba ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci, Soudcovská unie ČR.  

2.1.2 Ministerstva a jim podřízené státní organizace  

Jednotlivá ministerstva a jim podřízené státní organizace (zejména členové Republikového 
výboru) pak v návaznosti na vládní strategii prevence kriminality vytvářejí vlastní resortní 
strategie prevence kriminality a kriminogenních jevů a zajišťují jejich realizaci. Na primární, 
sekundární a terciární úrovni se resorty zaměřují především na zkvalitňování oblasti rodinné 
politiky, vzdělávání, problematiky týkající se dětí a mládeže, rozvoje služeb sociální prevence, 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, prevence závislostí, problematiku národnostních  
a etnických menšin, osob sociálně vyloučených, osob již odsouzených nebo jimž odsouzení 
hrozí. K tomu také často disponují vlastními dotačními tituly.  

Ministerstva, poradní orgány vlády a další členové Republikového výboru rovněž vytvářejí  
a realizují resortní a tematicky specifické projekty prevence kriminality, které vycházejí  
z jejich věcné působnosti. Zajišťují rovněž vzdělávání příslušných pracovníků ve své 
působnosti v oblasti prevence kriminality.  

2.1.3 Policie České republiky  

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. V rámci plnění úkolů v oblasti prevence kriminality 
se Policie ČR dnes zaměřuje významně na primární prevenci, a dále rovněž na prevenci 
sociální, situační, sekundární prevenci, prevenci viktimnosti a systém pomoci obětem trestné 
činnosti.  
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Preventivní činnost zajišťují zejména policisté a občanští zaměstnanci zařazení na oddělení 
tisku a prevence. Obsazování služebních a pracovních míst, stejně jako určování pracovní 
náplně, je v kompetenci jednotlivých krajských ředitelů. Preventivní aktivity jsou vykonávány 
rovněž za metodické a personální podpory policistů z jednotlivých služeb a 
celorepublikových útvarů.  

Prevenci kriminality v Policii ČR blíže specifikovala Koncepce prevence kriminality Policie ČR 
na léta 2014 až 2016. Ta pojímá prevenci kriminality jako princip, který prostupuje všemi 
hlavními oblastmi policejní práce, přičemž preventivní dopady má mnoho policejních aktivit, 
a zároveň Koncepce přiznává, že dosud formálně a v každodenní praxi tyto aktivity jako 
prevence ještě chápány nejsou. Prevence kriminality v policejní organizaci je dnes chápána 
jako výhradní doména specializovaných pracovišť. Tyto nebyly dlouho na krajské ani 
celorepublikové úrovni jednotné, používaly se názvy preventivně informační skupiny, 
preventivně informační oddělení, oddělení tisku a prevence. Od roku 2014 se již používá 
jednotný název oddělení tisku a prevence (na úrovni krajských ředitelství a PP ČR) a skupina 
tisku a prevence (na územních odborech).  

2.1.4 Kraje  

Kraje realizují preventivní politiku v samostatné působnosti, kdy dle § 1 odst. 4 zákona  
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „kraj pečuje  
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“. Kraje v rámci prevence 
kriminality, zejména prostřednictvím vytvořených pozic manažerů prevence kriminality, 
především koordinují aktivity v oblasti prevence kriminality na svém území, 
zprostředkovávají informace mezi ministerstvy a obcemi, účastní se dotačního řízení 
Ministerstva vnitra pro oblast prevence kriminality či v této oblasti realizují i vlastní dotační 
aktivity.  

Strategie prevence kriminality přijatá vládou ČR jim k tomu vytváří podmínky, nastavuje 
pravidla a poskytuje metodickou, koordinační a finanční podporu. Zapojením do krajské 
úrovně prevence kriminality získávají kraje možnost ovlivnit podobu preventivní politiky na 
svém území, nastavovat regionální priority, určovat lokální potřebnost realizace 
preventivních opatření, získávat státní účelovou dotaci pro své záměry a hodnotit programy 
prevence kriminality měst a obcí.  

2.1.5 Obce  

Obce tvoří základní úroveň, na které jsou opatření prevence kriminality v praxi nakonec 
naplňována. Na obcích leží váha praktického výkonu projektů, aktivit a opatření prevence 
kriminality. Shodně jako kraje, postupují i obce v oblasti prevence kriminality v samostatné 
působnosti. Přitom vycházejí z § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů.  

Stále více se ukazuje, že obecní úroveň je tou klíčovou úrovní, na které je třeba řešit 
konkrétní problémy a za tím účelem realizovat potřebnou spolupráci samosprávných orgánů 
obce (včetně obecních policií) i těch, které zde vykonávají přenesenou působnost státu, 
místních zastoupení státní orgánů, Policie ČR, neziskového sektoru, občanů i podnikatelských 
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subjektů. V praxi se ukazuje, že se vyplatí, když obec v tomto hraje klíčovou roli aktivního 
koordinátora spolupráce. Tato role dnes není zakotvena legislativně a je na dobrovolné bázi. 
Obce, které takovou spolupráci realizují, vidí její přínosy a ocenění se dočkávají nejen ze 
strany svých partnerů, ale zejména občanů.  

2.1.6 Působení dalších subjektů v systému prevence kriminality  

Vedle veřejných subjektů uvedených výše mají svou nezastupitelnou roli v prevenci 
kriminality i nestátní neziskové organizace, dobrovolníci, akademická sféra, podnikatelské 
subjekty, fyzické osoby.  

Nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) nejčastěji vystupují v roli realizátorů 
preventivních projektů a poskytovatelů služeb pomoci obětem trestné činnosti či při práci s 
pachateli. K tomu využívají nejen svých zdrojů, ale často také zdrojů veřejných (formou 
dotací, uzavřených smluv na služby apod.). Ze strany státu či samospráv je nutné pokračovat 
v jejich podpoře, ideálně ji dále rozšiřovat (samozřejmě při vyžadování poskytování kvalitních 
služeb) a vytvářet legislativní, administrativní, organizační i další podmínky pro co nejširší 
zapojení NNO do preventivních aktivit.  

Akademická sféra, vědecko-výzkumné instituce apod. obohacují oblast prevence kriminality 
a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku zejména na poli vědy, výzkumu, inovací, tj. 
teoretických a empirických poznatků a možností jejich přenositelnosti do praxe v činnosti 
dalších subjektů v systému prevence kriminality. Proto je třeba tuto spolupráci posilovat.  

Velmi pozitivní zkušenosti nabízí využití dobrovolníků v oblasti bezpečnosti a prevence 
kriminality. 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.  

Mimo oblast zákona o dobrovolnické službě podporuje Ministerstvo vnitra od roku 2015 
projekt „Bezpečnostní dobrovolník“. Jeho cílem je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel 
obcí a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 
Hlavní součástí projektu je dotační program určený obcím (popř. městským částem hlavního 
města Prahy) na podporu aktivit, směřujících typicky např. do oblasti informačně 
preventivních aktivit, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vytvoření sítě osob, která 
bude Policii ČR na požádání v rámci svých možností k dispozici při pátrání po ztracených 
dětech či seniorech, mapování a oznamování černých skládek, autovraků, poškozeného, či 
chybějícího dopravního značení apod. Bezpečnostní dobrovolníci nemají žádná zvláštní 
oprávnění či pravomoci. Jejich hlavním přínosem je rozvoj občanské společnosti, progresivní 
přístup k prevenci kriminality, zvýšení bezpečnostního komfortu občanů, případně též 
nalezení nových, netradičních možností při zajišťování veřejného pořádku v rámci stávající 
právní úpravy s ohledem na místní podmínky.  
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Podnikatelské subjekty mohou být zapojeny do preventivních aktivit několika způsoby. 
Mohou např. poskytovat práci lidem, u kterých nezaměstnanost tvoří velmi rizikový 
kriminogenní faktor (např. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby ve výkonu 
trestu odnětí svobody nebo z něj se vracející apod.). Soukromé subjekty mohou také svým 
zaměřením, znalostmi a dovednostmi přispívat ke zkvalitňování preventivních opatření, 
typicky v oblasti situační prevenci, a to nejen na komerčním základě. Pozitivním příkladem je 
např. zapojení profesních organizací do práce Poradního sboru ministra vnitra pro situační 
prevenci. I tuto spolupráci je tedy třeba udržovat a rozvíjet.  

 2.2 Vybrané metody a nástroje preventivní politiky při naplňování 

Strategie 

2.2.1 Program prevence kriminality  

Dotační Program prevence kriminality (dále jen „Program“) je významným nástrojem 
podpory prevence kriminality v České republice. Program vyhlašuje (včetně jeho podmínek) 
každoročně Ministerstvo vnitra, a to zejména na podporu konkrétních projektů a programů 
obcí a krajů a dále na podporu národních specifických projektů. Program vždy reflektuje 
priority a cíle stanovené aktuální Strategií prevence kriminality.  

2.2.2 Analytický přístup a sdílení dat  

V současné době se efektivní zajišťování bezpečnosti ve světě řídí třemi přístupy, které jsou v 
angličtině označovány jako intelligence-led policing1, problem-oriented policing2 a evidence-
based policing3. Jádrem každého přístupu je analýza. Bez ní není možné vytvářet ani kriticky 
vyhodnocovat data, porozumět problematice ani se adekvátně rozhodovat. V rámci analýzy 
kriminality, je při dostupnosti potřebných dat4, nástrojů a kvalifikovaných analytiků pro práci 
s nimi možné vytvářet i odhady předpokládaného vývoje kriminality, tzv. predikce, a v 
návaznosti na to vypracovávat i efektivní strategie prevence. 

V posledních dvou až třech letech začalo i v České republice docházet k zavádění 
analytických přístupů a nástrojů, a to jak na úrovni Policie ČR, tak obcí a obecních policií,  
k čemuž významně přispívají i dotační prostředky Programu prevence kriminality a projekty 

                                                      

1 Tento přístup je založen na využívání informací jako podkladu pro rozhodování policejního managementu, aby s jejich 
pomocí mohli preventivně řešit příčiny problémů a ne pouze represivně jejich důsledky.   

2 Orientuje se na správné pochopení konkrétního problému (např. trestné činnosti), s důrazem na příčiny jeho vzniku.   

3 V tomto přístupu jde o nalezení ověřených a fungujících řešení a jejich následnou aplikaci v praxi. Tomu předchází práce s 
empirickými daty a důsledné vyhodnocování realizovaných aktivit. Přístup lze využít jak k řešení konkrétních problémů, tak k 
vytváření bezpečnostních a preventivních politik.   

4 Data o trestných činech a přestupcích, ale i o dalších jevech ovlivňujících výskyt kriminality na daném místě a v daném čase 
(sociodemografická data, užívání alkoholu a drog, dojíždění obyvatelstva do práce, škol, výplatní dny, počasí, …) a také o 
existenci rizikových zájmových bodů (herny, bazary a zastavárny, sběrny druhotných surovin, restaurace, zábavní podniky, 
banky a bankomaty, školy, čerpací stanice, nádraží a zastávky hromadné dopravy ad.). 
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Ministerstva vnitra a Policie ČR zaměřené na prostorové analýzy5. Všechny tyto aktivity jsou 
zatím spíše ve fázi zjišťování možných přínosů a pilotního testování. Proto funkční období 
Strategie by se již mělo nést v duchu dokončování pilotních aktivit a následného zavádění 
ověřených přístupů a postupů v rámci Policie ČR, obcí a obecních policií v celé České 
republice.  

2.2.3 Odborné vzdělávání  

Odborná kvalifikace a specializované průběžné vzdělávání v oblasti prevence kriminality u 
všech subjektů, které se na tvorbě preventivní politiky a preventivních aktivit podílejí, je 
nezbytnou součástí efektivně fungujícího systému. Týká se to všech úrovní systému, tedy 
celorepublikové, regionální.   

2.2.4 Osvěta a informační aktivity  

Osvěta patří v oblasti prevence kriminality mezi základní metody práce s veřejností, a to jak v 
rámci opatření prevence primární (informování nejširší veřejnosti), sekundární (informování 
cílené na ohrožené skupiny potenciálních obětí či pachatelů) i terciární (práce s konkrétními 
oběťmi či pachateli).  

Informace se mohou týkat stavu a vývoje kriminality obecně, rizikových lokalit, konkrétních 
typů rizik a ohrožení dopadajících na danou cílovou skupinu, možností a způsobů ochrany 
před kriminalitou a jinými sociálně patologickými jevy. Osvětové a informační aktivity musí 
realizovat, s ohledem na svou působnost, všechny subjekty, které se prevencí kriminality 
zabývají.  

2.2.5 Legislativa  

V letech 2012 až 2014 byla ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci 
(IKSP) zpracována analýza potřebnosti právní úpravy prevence kriminality, zejména s 
ohledem na potřebnost samostatného zákona o prevenci kriminality. Ze shromážděných dat, 
podnětů, stanovisek a uskutečněných diskusí vyplynula řada podnětů k legislativní úpravě, 
zejména s cílem pevněji ukotvit roli jednotlivých subjektů působících v prevenci kriminality v 
rámci právního řádu ČR, posílit jejich spolupráci a zajistit dlouhodobost a stabilitu 
preventivní politiky, a to i v oblasti financování preventivních aktivit.  

Vzhledem k tomu, že se v této otázce nepodařilo nalézt shodu, uzavřel Republikový výbor 
tuto problematiku doporučením postupovat cestou dílčích novelizací stávajících právních 

                                                      

5 Např. projekt „Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence 
kriminality založený na analýze a predikci kriminality“, podporovaný z ESF OP LZZ a státního rozpočtu ČR, projekt 
bezpečnostního výzkumu MV ČR „Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních složek 
státu“ či projekt „Aplikace geografického informačního systému v přímém výkonu služby“ podporovaný z norských fondů 
2009 – 2014.   
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předpisů, které upravují preventivní činnosti nebo postavení subjektů, jež se na prevenci 
kriminality podílejí, s cílem vytvořit stabilnější a efektivnější podmínky pro prevenci 
kriminality a zároveň více začleňovat témata prevence kriminality do strategických 
dokumentů vlády České republiky týkajících se trestní politiky.  

2.2.6 Mezinárodní spolupráce  

Česká republika se v oblasti mezinárodní spolupráce na poli prevence kriminality soustředí 
především na zastoupení v nejdůležitějších světových a evropských orgánech zastřešujících 
tuto spolupráci a udávajících směr preventivní politiky. Spolupráce a zapojení do činnosti 
mezinárodních organizací se také ukazuje jako velmi dobrý zdroj pro čerpání pozitivních 
zkušeností a osvědčených řešení.  

Hlavní těžiště mezinárodních aktivit spočívá ve spolupráci v rámci Evropské unie. 
Ministerstvo vnitra reprezentuje ČR v Evropské síti prevence kriminality (EUropean Crime 
Prevention Network, EUCPN), v rámci které jsou stanovovány úkoly členským zemím 
prostřednictvím víceleté strategie s cílem posílit roli prevence kriminality a zefektivnit 
preventivní aktivity v rámci celé Evropské unie. Evropská síť prevence kriminality také 
každoročně vyhlašuje soutěž o Evropskou cenu prevence kriminality (European Crime 
Prevention Award, ECPA), které se ČR aktivně od svého vstupu do EU účastní.  

2.2.7 Věda, výzkum, inovace  

Preventivní politika státu, krajů a obcí musí vedle znalostí a zkušeností preventivních 
pracovníků vycházet z konkrétních a přesných dat. Tato data jsou jednak shromažďována  
a analyzována v rámci běžné činnosti subjektů podílejících se na prevenci kriminality, avšak v 
mnoha případech rozsah potřebných dat a způsob jejich interpretace přesahují možnosti 
těchto subjektů. V takových případech je potřebné využívat vědecko-výzkumných kapacit na 
podporu rozhodování v oblasti preventivní politiky.  

2.2.8 Výzkumy  

Souběžně s komplexními výzkumy jsou realizovány i výzkumy dílčí, věnující se konkrétním 
problematikám, typům trestné činnosti, obětí, pachatelů, systému trestní politiky státu, 
efektivitě realizovaných programů a projektů atd.  
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3. Zhodnocení plnění priorit Koncepce prevence kriminality  

hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016 

Priority spočívaly zejména ve snižování majetkové a násilné kriminality, v eliminaci 
kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, v omezování příležitostí k páchání trestné 
činnosti, ve zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a v informování občanů  
o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Zvýšená pozornost byla věnována 
především skupinám osob nejvíce ohroženým kriminalitou (děti a mládež ohrožená sociálně 
patologickými jevy nebo již s kriminální zkušeností, senioři, oběti trestných činů, osoby se 
zdravotním a tělesným postižením, sociálně vyloučené komunity, prvopachatelé  
a recidivisté). Důraz byl také kladen na zvyšování informovanosti obyvatel a návštěvníků  
hl. m. Prahy o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality. 

3.1 Primární prevence 

3.1.1 Práce s mládeží 

K naplnění tohoto cíle směřoval každoročně vyhlašovaný Městský program prevence 
kriminality hl. m. Prahy, určený na projekty subjektů působících v oblasti prevence 
kriminality. Jedním z cílů tohoto grantového programu bylo snižování kriminality u dětí  
a mládeže. Podporovány byly typy projektů zaměřené: na podporu nízkoprahových zařízení 
pro děti a mládež, resocializační pobyty pro děti a mládež, terénní programy zaměřené na 
ohrožené děti a mládež, specifické programy prevence kriminality zaměřené na ohrožené 
děti a mládež, probační programy pro mládež, podporu činnosti domů na půli cesty pro 
rizikovou mládež. V rámci grantového řízení byla podpořena řada projektů realizátorů 
preventivních aktivit (např. Městská policie hl. m. Prahy, městské části Praha 1 – 22, NNO).  

V rámci Programu prevence kriminality hl. m. Prahy na rok 2015 získalo hl. m. Praha státní 
účelovou dotaci Ministerstva vnitra ČR na realizaci projektu “Praha bezpečně online 2015: 
Místní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a mladistvých“. Cílem projektu 
bylo systematické snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí 
páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, na území hlavního města 
Prahy. Projekt splnit stanovené cíle, v oblasti odborné přípravy policistů dokonce projekt 
dosáhl významně vyšších výsledků, než si stanovil v projektové žádosti. Projekt zvýšil 
gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou (vzdělávání) i laickou (osvěta) komunitou 
regionu. Výstupem projektu bylo 1099 místních odborníků, kteří získali potřebné know-how 
v oblasti prevence a řešení kybernetické kriminality a jsou připraveni ho využít ve své praxi. 
Projekt byl završen realizací festivalu bezpečného internetu pro veřejnost „KyberFEST“  
a odbornou konferencí „Kyberpsycho“.   

Kontaktní sociální práce s dětmi a mládeží, pomoc při zvládání obtížných životních situací, 
aktivní překonávání omezujících životních podmínek apod. jsou zajišťovány v rámci sociálních 
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služeb, formou služeb sociální prevence, definovaných ve Střednědobém plánu rozvoje 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Novelizace zákona o sociálních službách, ke které 
došlo od roku 2015, přinesla zásadní změny v oblasti financování sociálních služeb. 
Rozhodování o výši dotace na poskytování sociálních služeb přešlo z úrovně státu na úroveň 
krajů. Pro hl. m. Prahu to znamenalo zesílení řídící pozice v systému sociálních služeb. 
Z pohledu prevence kriminality efektivnější formu spolupráce a vzájemné koordinace služeb 
v kraji, neboť řada organizací a institucí působících v prevenci kriminality jsou registrovanými 
poskytovateli sociálních služeb. 

3.1.2 Informování občanů 

Informování veřejnosti o vývoji trestné činnosti a způsobech účinné ochrany probíhalo 
prostřednictvím každoročních pracovních seminářů a odborných konferencí k problematice 
prevence kriminality. Sledování vývoje aktuální situace v oblasti bezpečnosti na území kraje 
probíhalo na základě pravidelné komunikace s Policií ČR - Krajským ředitelstvím policie hl. m. 
Prahy a ředitelstvím Městské policie hl. m. Prahy.   

Zvyšování informovanosti obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy o možnostech ochrany před 
nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality a motivace k aktivnímu přístupu k zajišťování 
vlastní bezpečnosti a ochraně majetku bylo také jedním z cílů již zmíněného grantového 
programu prevence kriminality. V rámci grantového řízení byly každoročně podpořeny 
projekty realizátorů preventivních aktivit např. Městské policie hl. m. Prahy, Policie ČR, 
městských částí Praha 1 – 22, NNO.  

K informování občanů směřoval i dílčí projekt Programu prevence kriminality hl. m. Prahy na 
rok 2013 s názvem: „Praha bezpečně online 2013“. Hlavním cílem tohoto projektu byla 
sociální ochrana pražské veřejnosti, zejména dětí a mladistvých, před kriminalitou spojenou  
s užíváním internetu a moderních komunikačních zařízení a prevence kybernetické 
kriminality páchané na dětech a mladistvých a dětmi a mladistvými. Projekt byl realizován za 
finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. V roce 2014 získalo hl. m. Praha státní účelovou 
dotaci Ministerstva vnitra ČR na realizaci na projektu „Praha informuje“, který byl zaměřený 
na informování návštěvníků hl. m. Prahy o možnostech ochrany před trestnou činností.  

3.1.3 Vzdělávání 

Oblast vzdělávání, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů, 
zprostředkování informací o sociálně patologických jevech a rizikovém chování, o prevenci 
školního násilí apod. souvisí s plněním výše uvedených cílů a bylo průběžně naplňováno 
v rámci shora popsaných aktivit. K podpoře vzdělávání dále směřoval projekt „Extremismus  
a s ním související rizikové chování“ realizovaný v roce 2013 za finanční podpory Ministerstva 
vnitra ČR. Do projektu se zapojili pracovníci úřadů městských částí hl. m. Prahy, pedagogové 
působící na ZŠ a SŠ v hl. m. Praze a další odborná veřejnost. V roce 2014 hl. m. Praha 
realizovala projekt „Hate crime…a co na to zákon?“, jehož cílem bylo předat policistům  
z Policie ČR - Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, oddělení tisku a prevence (dále jen 
„preventisté“) poznatky ze současné situace v oblasti extremismu v Praze. Projekt byl 
podpořen státní účelovou dotací z Ministerstva vnitra ČR. Na oblast vzdělávání se zaměřoval 
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i projekt „Praha bezpečně online 2015“, který zvýšil gramotnost v online bezpečnosti napříč 
odbornou i laickou komunitou regionu.  

Aktivity na úrovni prevence rizikového chování, prevence školního násilí apod. definuje 
Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na 
období 2014 až 2020. Koncepce podporuje optimalizaci a stabilizaci sítě realizátorů 
programů specifické primární prevence a zvyšování odborných předpokladů pracovníků, 
kteří se věnují preventivní práci s dětmi a mládeží. Soustřeďuje se na zajišťování kvality 
poskytovaných preventivních programů a stanovuje strukturu vzájemné spolupráce všech 
zúčastněných subjektů na území hl. m. Prahy. 

3.1.4 Posílení odborných kompetencí koordinátorů prevence kriminality MČ Praha 1 - 22 

S ohledem na zvýšenou fluktuaci pracovníků na pozicích koordinátorů prevence kriminality 
bylo nutné posílit jejich odborné znalosti, ale i vzdělávat nové pracovníky, kteří na tuto pozici 
nastoupili. Nestabilita této funkce má dlouhodobější charakter a proto je nezbytné i nadále 
investovat do oblasti vzdělávání a posílení kompetencí koordinátorů. 

Tento cíl byl částečně naplněn pravidelným pořádáním schůzek koordinátorů prevence 
kriminality jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, jejichž součástí je i odborná příprava 
pro efektivnější přípravu a realizaci programů prevence kriminality na místní úrovni. 
Problematika prevence kriminality byla každoročně prezentována také na odborných 
seminářích a konferencích, které koordinátoři pravidelně navštěvují. V roce 2015 bylo 
realizováno výjezdní zasedání koordinátorů prevence kriminality městských částí 1 - 22, 
zástupců Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy a pracovníků oddělení prevence. Cílem 
výjezdního zasedání bylo prohloubení odborných kompetencí koordinátorů prevence 
kriminality a sdílení dobré praxe.  

3.2 Sekundární a terciární prevence (resocializace, sanace) 

3.2.1 Podpora a pomoc obětem trestných činů a osobám ohroženým domácím násilím 

Plnění tohoto cíle je úzce provázáno s poskytováním sociálních služeb a vyžaduje aktivní 
spolupráci a zapojení všech zúčastněných subjektů. V hl. m. Praze vznikla samostatná síť 
sociálních služeb po zavedení novely zákona o sociálních službách. Síť sociálních služeb je 
součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb hl. m. Prahy. Cílové skupině bylo 
poskytováno, v souladu s krajskou sítí sociálních služeb, 8 druhů sociálních služeb: azylové 
domy, domy na půl cesty, intervenční centra, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, terénní programy. 

3.2.2 Programy sociální prevence v sociálně vyloučených lokalitách 

Aktivity z oblasti sociální prevence směřované k osobám sociálně vyloučeným a osobám 
sociálním vyloučením ohroženým byly naplňovány zejména v rámci sociálních služeb. Na 
úrovni prevence kriminality byl podpořen projekt „Asistent prevence kriminality“, který si 
kladl za cíl zlepšení veřejného pořádku a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách. 
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Projekt byl pilotně realizován v roce 2012 na městské části Praha 14. Projekt byl kladně 
hodnocen, ačkoli za tak krátké působení asistentů v místě nebylo možné zlepšení situace 
deklarovat statistickými daty. Projekt byl následně realizován i v letech 2013 – 2014, a to za 
finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. Díky projektu došlo ke zlepšení v dříve 
problematických lokalitách, zaznamenání značného zklidnění situace a snížení počtu 
stěžujících si občanů.  

3.2.3 Probační programy a resocializační programy určené prvopachatelům i osobám po 
návratu z výkonu trestu odnětí svobody 

K naplnění tohoto cíle směřoval Městský program prevence kriminality hl. m. Prahy, určený 
na projekty subjektů, působících v oblasti prevence kriminality. Jedním z podporovaných 
témat tohoto grantového programu byly: probační programy pro dospělé, sociální  
a resocializační programy na začleňování osob po výkonu trestu odnětí svobody a služby na 
pomoc obětem trestných činů. V rámci grantového řízení byly každoročně podpořeny 
projekty realizátorů těchto služeb a aktivit, a to zejména nestátní neziskové organizace.  

3.3 Situační prevence 

3.3.1 Městský kamerový systém (dále jen „MKS“) 

Zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků metropole ČR věnují orgány krizového řízení hl. 
m. Prahy trvale vysokou pozornost. Budování MKS a jeho infrastruktura je nedílnou součástí 
bezpečnostních systémů hl. m. Prahy. V současné době je uživatelům MKS k dispozici téměř 
2000 kamer. Jedná se o kamery vybudované hl. m. Prahou, lokální kamerové systémy 
městských částí hl. m. Prahy, kamery Dopravního podniku hl. m. Prahy, kamery technické 
správy komunikací hl. m. Prahy, které byly do metropolitního systému integrovány. Výstavba 
MKS probíhala vždy v souladu s potřebami uživatelů s přihlédnutím k technologickému 
rozvoji a možnostem hl. m. Prahy.  

Pro dosažení tohoto cíle byly podporovány zejména projekty z oblasti situační prevence, 
které znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují pravděpodobnost odhalení pachatele a 
snižují zisk z trestné činnosti. Tyto projekty byly podporovány v rámci Krajského programu 
prevence kriminality a Městského programu prevence kriminality hl. m. Prahy. Jednalo se 
například o výstavbu kamerových stanovišť, posílení datových úložišť, modernizaci 
infrastruktury a update nadstavbového SW.  

3.3.2 Rozšiřování Poplachového monitorovacího systému (dále jen „PMS“) Městské policie 
hl. m. Prahy 

Hl. m. Praha, prostřednictvím Městské policie hl. m. Prahy, realizovalo v roce 2014 projekt 
Poplachový monitorovací systém. Tento projekt představuje instalaci Elektrického 
zabezpečovacího systému u jedenácti školských objektů a jejich následné připojení na PMS 
Městské policie hl. m. Prahy prostřednictvím radiového komunikátoru. Projekt reagoval na 
majetkovou kriminalitu ve školských zařízeních, která způsobuje nemalé materiální škody 
(krádeže elektronických zařízení, počítačů atd.).  
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3.4 Zajištění financování  

Aktivity na úrovni hl. m. Prahy byly financovány zejména z prostředků rozpočtu hl. m. Prahy 
(kapitola bezpečnost a veřejný pořádek) a ze státní účelové dotace Ministerstva vnitra ČR. 
Aktivity na úrovni městských částí Praha 1 – 22 byly financovány částečně z prostředků 
rozpočtu hl. m. Prahy na granty prevence kriminality, dále ze státní účelové dotace a 
rozpočtů městských částí hl. m. Prahy. 

Grantové řízení hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality 

Podpořené projekty v grantovém řízení byly v souladu s prioritami a cíli definovanými 
v Městském programu prevence kriminality hl. m Prahy. Projekty byly nejčastěji zaměřeny na 
oblast sociální prevence, dále pak oblast vzdělávání a situační prevence. Významný podíl 
mezi podpořenými projekty zaujímala podpora činnosti nízkoprahových zařízení pro děti  
a mládež, projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží v oblasti bezpečného využívání 
internetu a s ním souvisejícího rizikového chování. Dále byly podpořeny projekty zaměřené 
na informování veřejnosti o možnostech ochrany před kriminalitou a zvyšování jejich 
bezpečí, projekty zaměřené na seniory a osoby se zdravotním a tělesným postižením. 
Podporovány byly i aktivity zaměřené na pomoc obětem trestné činnosti a práci 
s propuštěnými osobami z výkonu trestu odnětí svobody. 

Městský program prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze 

Pro rok 2013 byla z rozpočtu hl. m. Prahy na granty prevence kriminality vyčleněna částka ve 
výši 11 607 000 Kč. Celkem bylo přijato a posuzováno 96 projektů s celkovými náklady 
84 655 515 Kč a s celkovou požadovanou částkou 26 855 590 Kč. Z celkové částky 11 607 000 
Kč, vyčleněné na projekty prevence kriminality z rozpočtu hl. m. Prahy, bylo Usnesením Rady 
hl. m. Prahy č. 523 ze dne 9. 4. 2013 a usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/1 ze dne 
25. 4. 2013 schváleno poskytnutí grantů na realizaci 77 projektů v celkové výši 10 742 000 
Kč. Po zveřejnění výsledků grantového řízení bylo žadateli požádáno o dofinancování (příp. 
přidělení grantu) dvanácti projektů, které v grantovém řízení neobdrželi celou požadovanou 
dotaci (příp. neobdrželi dotaci vůbec). V srpnu 2013 Rada hl. m. Prahy schválila svým 
usnesením č. 1457 ze dne 27. 8. 2013 dofinancování 9 projektů v celkové výši 582 680 Kč.  

Městský program prevence kriminality na rok 2014 v hl. m. Praze 

Pro rok 2014 byla z rozpočtu hl. m. Prahy na granty prevence kriminality vyčleněna částka ve 
výši 12 mil. Kč. Celkem bylo přijato a posuzováno 108 projektů s celkovými náklady 
95 714 669 Kč a s celkovou požadovanou částkou 27 765 296 Kč. V první polovině roku 2014 
byla v prvním kole grantového řízení poskytnuta dotace subjektům působících v oblasti 
prevence kriminality na realizaci 81 projektů v celkové výši 11 237 000 Kč (podrobněji viz 
Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 567 ze dne 25. 3. 2014 a usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 
37/27 ze dne 27. 3. 2014). V říjnu 2014 Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 2937 
ze dne 29. 10. 2014 dofinancování 7 projektů v celkové výši 557 800 Kč.  
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Městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl. m. Praze 

Pro rok 2015 byla z rozpočtu hl. m. Prahy na granty prevence kriminality vyčleněna částka ve 
výši 12 mil. Kč. V první polovině roku 2015 bylo v prvním kole grantového řízení přijato  
a posuzováno 105 projektů s celkovými náklady 95 737 639 Kč a s celkovou požadovanou 
částkou 26 282 578 Kč. Z celkové částky 12 mil. Kč, vyčleněné na projekty prevence 
kriminality z rozpočtu hl. m. Prahy, bylo usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1064 ze dne 12. 5. 
2015 a usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/78 ze dne 28. 5. 2015 schváleno poskytnutí 
grantů na realizaci 79 projektů v celkové výši 11 014 tis. Kč. V červenci 2015 bylo vyhlášeno 
dofinancování a celkem přijato 22 žádostí. V září 2015 Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2326 
ze dne 29. 9. 2015 schválila dofinancování projektů v celkové výši 257 350 Kč a zároveň 
odsouhlasila poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem hl. m. Prahy v celkové 
výši 297 000 Kč. 

V uplynulých třech letech byla každoročně, z rozpočtu hlavního města Prahy, na pokrytí 
výdajů spojených s grantovým řízením prevence kriminality, vyčleněna částka ve výši 12 mil. 
Kč. Tento rozpočet nebyl za dobu funkčního období předchozí Koncepce navyšován, ačkoliv 
jsou preventivní programy neustále rozšiřovány a zkvalitňovány. Rozvíjí se přístupy a postupy 
státní správy i samospráv v preventivním působení k řešení jednotlivých druhů kriminality 
(trestné činnosti i přestupků) a kriminálně rizikových jevů.  

V grantovém řízení je řada kvalitních projektů dlouhodobě podfinancována a nedostatek 
finančních prostředků brzdí jejich rozvoj. Navýšení rozpočtu na grantové řízení prevence 
kriminality je nezbytnou podmínkou zajištění kontinuálního preventivního působení, které 
cílí na předcházení páchání kriminality, snižování její závažnosti a zvyšování pocitu bezpečí 
občanů. 



     

17 

 

 

4. Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021 (dále jen „Koncepce“) 
vychází z vládní Strategie a navazuje na Koncepci prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 
2013 až 2016.  

Koncepce slouží především k: 

 vymezení institucionálního a organizačního rámce prevence kriminality a stanovení 
odpovědnosti a kompetencí v rámci systému prevence kriminality hl. m. Prahy, 

 stanovení základních principů a priorit hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality  
a vymezení konkrétních opatření k jejich naplnění,  

 iniciování a propojování aktivit všech subjektů zapojených do systému prevence 
kriminality. 

Z pohledu jednotlivých druhů kriminality se Koncepce, po vzoru vládní Strategie, zaměřuje 
zejména na kriminalitu obecnou, tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce a často 
utváří jejich pocit vnímání bezpečnosti ve svém okolí a názor na kriminalitu jako celek a na 
práci jednotlivých subjektů, které v této oblasti působí (zejména na práci Policie ČR, Městské 
policie, které jsou nejvíce vidět). Specifické formy zejména nejzávažnější trestné činnosti 
(terorismus, organizovaný zločin, hospodářská kriminalita, drogová kriminalita atd.), vyžadují 
specifické přístupy a velmi často jsou upraveny samostatnými dokumenty. Koncepce se 
nevěnuje oblastem, které sice s prevencí kriminality úzce souvisejí, ale jsou upraveny 
samostatnými vládními strategiemi a koncepcemi, případně se jimi tato Koncepce zabývá 
pouze okrajově.  

4.1 Východiska  

Priority formulované v této Koncepci vycházejí ze znalostí a zkušeností získaných 
vyhodnocováním realizovaných preventivních aktivit a úkolů. Koncepce se inspiruje rovněž 
poznatky členů Pracovní skupiny pro prevenci kriminality a členů Komise Rady hl. m. Prahy 
pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. 
Prahy a dalších partnerů, zejména obecních samospráv a nestátních neziskových organizací.  

Významným východiskem pro zpracování Koncepce prevence kriminality v hl. m. Praze na 
léta 2017 až 2021, se stala Bezpečnostní analýza hl. m. Prahy (viz příloha Koncepce), která 
obsahuje analýzu kriminality, socio-demografickou analýzu a institucionální analýzu. Analýza 
kriminality zahrnuje vývoj protiprávních činů (přečiny, zločiny, přestupky), vývojové trendy 
trestné činnosti a přestupků. Socio-demografická analýza zahrnuje vybrané statistické 
ukazatele hl. m. Prahy, které souvisí s vývojem kriminálně rizikových jevů např. 
nezaměstnanost, sociální dávky odrážející míru chudoby, věková struktura obyvatel (stárnutí 
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populace) apod. Institucionální analýza mapuje činnost subjektů působících v oblasti 
prevence kriminality a sociální prevence (orgány státní správy, samosprávy a neziskového 
sektoru a další subjekty, které působí preventivně a ovlivňují úroveň veřejného pořádku  
a bezpečnosti). 

Dalšími zdroji při zpracování Koncepce jsou strategické dokumenty hl. m. Prahy, které  
s prevencí kriminality úzce souvisí, ale jsou upraveny samostatně: Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2016 – 2018, Koncepce návrhů 
řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 – 2020, Koncepce primární 
prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2014 až 2020, 
Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 a další koncepční, 
metodické a analytické dokumenty.  

4.2 SWOT ANALÝZA  

Na základě získaných údajů Pracovní skupina (viz kap. 4.3) zpracovala SWOT analýzu, jejímž 
prostřednictvím identifikovala faktory ovlivňující oblast prevence kriminality na území hl. m. 
Prahy. Výstupy uskutečněné SWOT analýzy se promítají do priorit, opatření a aktivit 
Koncepce. 

S-SILNÉ STRÁNKY W-SLABÉ STRÁNKY 

o Existence systému prevence kriminality v hl. m. 
Praze 

o Strategické dokumenty (víme, co máme dělat) 
o Strategické materiály na celorepublikové úrovni 
o Správně nastavené úkoly pro řešení 
o Vymezené kompetence jednotlivých aktérů při 

řešení problémů 
o Existence Oddělení prevence (prevence 

kriminality) na MHMP 
o Stabilní personální obsazení 
o Efektivní nastavení spolupráce s městskými 

částmi, funkční oboustranná komunikace 
o Pevná pravidla daná pro městské části 
o Jednání s rizikovými skupinami prostřednictvím 

městských částí - definice potřeb 
o Existence grantové řízení určené na projekty 

subjektů, které působí v oblasti prevence 
kriminality 

o Stabilní rozpočet na prevenci kriminality 
o Spolupráce složek všech úrovní, kontakty, síť 

preventistů 
o Historie činnosti sociálních kurátorů 
o Městský kamerový systém (MKS) 
o Realizace prevence na školách  
o Financování preventivních aktivit 
o Prezentace činnosti v oblasti prevence kriminality 
o Jasná a věcná informace o bezpečnostní situaci 
o Zmapování situace 

o Nedostatečná propagace sociální prevence 
o Personální podhodnocení 
o Zdlouhavé grantové řízení 
o Nízká prezentace prevence kriminality 
o Různorodost městských částí 
o Jednoleté financování 
o Nepochopení důležitosti MKS veřejností 
o Nepřijetí politické reprezentace 
o Nedostatek finančních prostředků 
o Nepochopení problematiky prevence 

kriminality 
o Nedostatečná PR prezentace 
o Délka procesů 
o Malá snaha o inovativní přístup 
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O-PŘÍLEŽITOSTI T-HROZBY 

o Možnosti vícezdrojového financování 
o Politické změny 
o Zájem veřejnosti 
o PR – média 
o Systém prevence kriminality u PČR a MěP a 

spolupráce s nimi 
o Úzká spolupráce zainteresovaných subjektů 

„malá Praha“, osobní vazby 
o Dobře zpracované analýzy, strategie 
o Síť sociálních služeb (pokrytí různých oblastí) 
o Rozvoj komunikace celospolečenských témat 
o Medializace problému prostřednictvím 

významných osobností 
o Stabilní politická situace v ČR a obecně v EU 

(stabilní vláda, stabilní politické vedení kraje) 
o www.prevencekriminality.cz 
o Nepolitizovat prevenci 
o Zlepšení bezpečnostní situace 
o Zajištění stabilního personálního stavu (lokální 

úroveň) 
o Zájem veřejnosti 
o Rozšíření spolupráce na společných tématech 

s dalšími odbory MHMP 
o Síť fungujících neziskových organizací a možnost 

dobré spolupráce s nimi 
o Síť odborníků 
o Akademická podpora – síť pracovišť a škol 
o Veřejná podpora preventivní činnosti 
o Rychlá reakce 
o Možnosti spolupráce s kurátory pro dospělé a 

s kurátory pro mládež 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Omezené financování sociální prevence 
o Rozprostřenost zdrojů 
o Zánik zdrojů financování 
o Politika, mezinárodní situace 
o Nejednotný systém zařazení koordinátorů 

prevence kriminality na jednotlivých městských 
částech 

o Častá fluktuace koordinátorů na městských 
částech 

o Obtížnost prezentace preventivních aktivit, 
nezájem médií 

o Zánik (transformace) klíčových NNO 
o Anonymita velkoměsta 
o Netečnost veřejnosti 
o Nesvoboda, strach 
o Strach mezi lidmi, kteří šíří politici, média 
o Rychlé vyhrocení bezpečnostní situace 
o Byrokratická zátěž 
o Podceňování významu prevence kriminality 

veřejností i politiky 
o Dílčí priority jednotlivých politiků 
o Bagatelizace trestné činnosti 
o Současná situace kolem migrace – negativní 

přijímání sociální prevence veřejností 
o Velikost úřadu  - nesnadná spolupráce 
o Politické změny 
o Nestabilní politické vedení města 
o Různorodost městských částí 
o Vyšší počet osob bez přístřeší a uživatelů drog 
o Vznik „neziskovek“ pro zisk 
o Opakování všeho, co už bylo napsáno a zjištěno 
o Možné změny v cílech koncepce v závislosti na 

novém politickém vedení 
o Nárůst xenofobie 
o Demografický vývoj, zvýšení počtu seniorů 
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4.3 Systém prevence kriminality na území hl. m. Prahy 

Systém prevence kriminality na území hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021 je založen na dvou 
úrovních: 

 hl. m. Praha, 

 městské části hl. m. Prahy. 

Úrovně se liší teritoriálním vymezením, typem realizátorů projektů, mírou kompetencí 
partnerů. Liší se také nároky na personální obsazení, mírou zapojení a odpovědnosti 
zúčastněných subjektů. Systém prevence kriminality realizovaný na úrovni hl. m. Prahy  
a úrovni městských částí, spojuje při zajišťování oblasti veřejného pořádku státní správu, 
samosprávu, včetně Městské policie hl. m. Prahy, Policie ČR, NNO, komerční subjekty a 
občany. Úroveň hl. m. Prahy umožňuje aplikovat nové mechanismy komunikace a spolupráce 
a nalézat optimální rozdělení rolí v oblasti prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti. 

Hl. m. Praha nebo městské části, které se chtějí ucházet o dotaci ze státního rozpočtu na 
výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality MV, jsou povinny plnit níže 
uvedené podmínky vycházející z doporučení Strategie pro zařazení kraje nebo obce do 
systému prevence kriminality na krajské nebo lokální úrovni. 

1) Zajistit institucionální předpoklady k podání žádosti o státní účelovou dotaci MV a 
realizaci projektů hl. m. Prahy nebo městské části: 

 vytvoření pracovní skupiny prevence kriminality, ve které jsou zastoupeni 
pracovníci, kteří se problematikou bezpečnosti, veřejného pořádku a 
sociálně patologickými jevy profesionálně zabývají6. Na úrovni hl. m. Prahy 
tuto roli plní Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a pro 
udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy 

 pověření pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality - koordinátor 
prevence kriminality. 

2) Zpracovat svůj strategický dokument zaměřený na oblast prevence kriminality hl. m. 
Prahy nebo městské části a bezpečnostní analýzu.  

                                                      

6 MV doporučuje se následující složení pracovní skupiny: zástupce vedení města odpovědný za bezpečnost a prevenci, 
koordinátor prevence kriminality města, zástupci sociálního, školského, bezpečnostního odboru (oddělení), romský poradce, 
zástupce městské policie, zástupce Probační a mediační služby ČR, zástupci Policie ČR (PIS Policie ČR a další dle potřeby) a 
další podle místních podmínek (např. NNO a církevní organizace). Při řešení zásadních problémů, přípravě programu a při 
zpracování koncepce se doporučuje zapojit do práce skupiny koordinátora prevence kriminality kraje a koordinátora 
prevence kriminality krajské správy Policie ČR. 



     

21 

 

4.3.1 Úroveň hl. m. Prahy (krajská úroveň) 

Hlavní město Praha postupuje při organizování preventivní politiky v samostatné působnosti, 
dle doporučení Strategie prevence kriminality ČR, která krajům k jejich činnosti určuje 
podmínky, nastavuje pravidla a poskytuje metodickou, koordinační a finanční podporu. Při 
absenci zákonné úpravy prevence kriminality je angažovanost krajů v preventivní politice 
jejich dobrovolným a nevymahatelným rozhodnutím. Na této úrovni je prioritním úkolem 
iniciovat a podporovat rozvoj preventivních aktivit, nastavovat priority a určovat lokální 
potřebnost realizace preventivních opatření, získávat státní účelovou dotaci pro své záměry 
a hodnotit realizované programy prevence kriminality, jak na úrovni hl. m. Prahy, tak i na 
úrovni městských částí hl. m. Prahy. 

Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti 
prevence kriminality na území hl. m. Prahy (dále jen „KPPK“) 

Na úrovni hl. m. Prahy je v oblasti prevence kriminality rozhodujícím orgánem Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy a Rada hl. m. Prahy.  

Rada hl. m. Prahy zřizuje jako svůj poradní orgán Komisi Rady hl. m. Prahy pro prevenci 
kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy. 

Úlohou této Komise je zejména: 

 projednávání návrhů realizace opatření v oblasti prevence kriminality dle aktuální 
situace, 

 příprava a doporučení materiálů v oblasti prevence kriminality pro jednání Rady hl. 
m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, 

 výběrové řízení projektů prevence kriminality, 

 zajištění propojení aktivit prevence kriminality hl. m. Prahy s celorepublikovými 
aktivitami. 

Oddělení prevence odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, 
koordinátor prevence kriminality 

Problematika prevence kriminality je zajišťována v rámci struktury Magistrátu hl. m. Prahy 
odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence. V rámci tohoto odboru pracuje na oddělení 
prevence krajský koordinátor prevence kriminality, který koordinuje aktivity kraje v oblasti 
prevence kriminality a poskytuje v tomto směru i metodickou pomoc městským částem hl. 
m. Prahy. Dále jsou na oddělení prevence organizačně zařazeny také agendy protidrogové 
prevence, prevence rizikového chování a agenda zdravotní a sociální prevence. 

Koordinátor prevence kriminality: 

 na základě analýz zpracovává střednědobou koncepci preventivní politiky hl. m. 
Prahy, navrhuje priority, připravuje krajské preventivní programy a navrhuje vhodná 
preventivní opatření, 
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 připravuje podklady pro Komisi Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a pro 
udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy; Radu hl. m. 
Prahy a Zastupitelstvo hl. m. Prahy, 

 zpracovává programy prevence kriminality hl. m. Prahy, 

 spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, Městskou policií hl. m. 
Prahy, ostatními odbory Magistrátu hl. m. Prahy a s dalšími subjekty na území hl. m. 
Prahy, které působí v oblasti prevence kriminality, a poskytuje jim odborné 
konzultace, 

 zajišťuje metodickou, konzultační a organizační činnost pro městské části hl. m. Prahy 
a další spolupracující subjekty na území hl. m. Prahy, 

 zajišťuje medializaci preventivních aktivit.  

Oddělení krizového managementu 

Oddělení krizového managementu zabezpečuje činnosti týkající se krizového a havarijního 
plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy, obranného plánování, ochrany 
obyvatelstva, protipovodňové ochrany, prevence závažných havárií apod.  

Městský kamerový systém (MKS) 

Do městského kamerového systému, jehož účelem je monitorování veřejného prostranství 
s cílem zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy s možností monitorování 
plynulosti dopravy a měření rychlosti vozidel, je integrováno téměř 2000 kamer. Dopad 
existence Městského kamerového systému h. m. Prahy na zajištění veřejného pořádku  
a snížení, resp. objasnění kriminality je pravidelně čtvrtletně hodnocen Policií ČR - Krajským 
ředitelstvím policie hl. m. Prahy. Na základě tohoto hodnocení lze konstatovat, že: 

 významný přínos MKS hlavního města Prahy je zejména v oblasti prevence 
kriminality; již pouhá instalace kamer se odráží ve snížení nápadu trestné činnosti ve 
sledovaných lokalitách 

 v oblasti represe umožňuje MKS hlavního města Prahy obsáhnout velké území  
a operativně informovat příslušné složky Policie České republiky a Městské policie 
hlavního města Prahy, které mohou bezprostředně reagovat. 

S ohledem na současnou situaci zejména v zemích západní Evropy v posledních letech 
významně vzrostla hrozba teroristických útoků, a to především na tzv. měkké cíle, které jsou 
veřejnosti přístupné, a koncentruje se v nich větší množství osob. Je tedy důležité podílet se 
na preventivních aspektech zajišťování bezpečnosti, a to zejména prostřednictvím prvků 
situační prevence. Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hl. 
n. Prahy na období 10 let definuje jeho následný rozvoj MKS a jeho modernizaci 

Odbor bezpečnosti 

Odbor bezpečnosti je odborem Magistrátu zřízeným k zajištění ochrany v oblastech 
objektové, fyzické, personální a administrativní bezpečnosti, bezpečnosti informací, 
bezpečnosti informačních a komunikačních technologií Magistrátu, kontinuity činností 
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Magistrátu a k technické podpoře krizového řízení. Ve své gesci má ochranu Magistrátu jako 
celku, tedy ochranu života a zdraví zaměstnanců, klientů a volených orgánů města, ochranu 
movitých i nemovitých věcí a ochranu informací. Stanovuje bezpečnostní standardy, 
metodicky řídí jejich implementaci a kontroluje jejich dodržování. Zavádí procesy podporující 
zajištění kontinuity činností vykonávaných jednotlivými odbory Magistrátu. Zajišťuje činnosti 
na úseku bezpečnosti, záchranného bezpečnostního systému, jakož i provoz některých 
souvisejících systémů a infrastruktur. Ve věcech přenesené působnosti realizuje povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.3.2 Úroveň městských částí (lokální úroveň) 

Městské části postupují v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti a jejich 
angažovanost v preventivní politice jejich dobrovolným a nevymahatelným rozhodnutím. 
Tvoří základní úroveň, na které je prakticky naplňována Strategie ve většině svých cílů.  

Na úrovni městských částí Praha 1 – 22 je vytvořena síť koordinátorů prevence kriminality, 
kteří spolupracují s hl. m. Prahou a zpracovávají vlastní program prevence kriminality 
vycházející z Koncepce. Cílem na této úrovni je udržení stabilního systému prevence 
kriminality na již zapojených městských částech a pobízet ostatní městské části k aktivnímu 
zapojení do oblasti prevence kriminality. 

Úkoly koordinátorů prevence kriminality městských částí hl. m. Prahy: 

 jsou poradním orgánem koordinátora prevence kriminality hl. m. Prahy,  

 zpracovávají vlastní program prevence kriminality vycházejícího z Koncepce, 

 podílejí se na posuzování projektů, které jsou přijímány k financování z rozpočtu hl. 
m. Prahy,  

 navrhují aktivity jednotlivých městských částí v oblasti prevence kriminality a podílejí 
se na jejich realizaci, 

 spolupracují s organizacemi poskytujícími služby na úseku prevence kriminality. 

4.3.3 Zapojení partnerů do systému prevence kriminality na území hl. m. Prahy 

Městská policie hl. m. Prahy 

Na úrovni hl. m. Prahy je spolupráce směřována na řešení problémů a potřeb celoměstského 
charakteru. Jedná se především o ochranu veřejného pořádku a zajištění bezpečnosti (např. 
dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, kontrola 
dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku aj.). V oblasti prevence 
kriminality je spolupráce zajišťována prostřednictvím oddělení prevence Městské policie hl. 
m. Prahy. 

Prevence kriminality realizovaná oddělením prevence představuje komplex opatření sociální  
a situační prevence včetně informovanosti veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany 
před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality. Prostřednictvím metodicky zpracovaných 
preventivních programů se zaměřením na celou šíři rizikového chování pracovníci oddělení 
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prevence cíleně působí na děti, mládež, veřejnost, seniory a zdravotně a tělesně postižené 
občany. Oddělení prevence nabízí široké spektrum preventivních aktivit směřujících k 
veřejnosti. Jedná se zejména o oblast poradenství a prezentaci Městské policie hl. m. Prahy 
na výstavách, v tisku, rozhlase a televizi, na celopražských akcích pořádaných Městskou 
policií hl. m. Prahy, na akcích pořádaných jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy, 
občanskými sdruženími či jinými organizacemi. Zástupce Městské policie hl. m. Prahy je 
stabilním členem KPPK. 

Policie ČR – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy 

Je hlavním partnerem při zpracování analýz trestné činnosti a při formulování návrhů řešení 
identifikovaných problémů. Běžný výkon služby je ze strany krajského ředitelství zajišťován 
prostřednictvím celoměstských útvarů a obvodních ředitelství Praha I – IV. V oblasti 
prevence kriminality je spolupráce zajišťována zejména prostřednictvím oddělení tisku  
a prevence. 

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy realizuje preventivní 
programy zaměřené na širokou veřejnost, zejména na nejohroženější cílové skupiny (děti, 
mládež, senioři, postižení), s přihlédnutím k aktuální problematice, bezpečnostní situaci  
a potřebám škol a školských zařízení. Dále realizuje prezentační činnosti v rámci akcí pro 
veřejnost, které jsou vždy spojeny s osvětovou činností, zejména Dny dětí, Dny 
Integrovaného záchranného systému, Den s policií apod. Zástupce Policie ČR je stabilním 
členem KPPK. 

NNO a církevní právnické osoby 

Role NNO je významná zejména v oblasti sociální prevence. Ve spolupráci s orgány veřejné 
správy se podílejí na plánování a realizaci opatření, na jejich vyhodnocování a na zvyšování 
kvality a efektivity jimi realizovaných služeb, které jsou finančně zajišťovány z veřejných 
zdrojů. 

Komerční sektor 

Zejména se podílí na konzultaci i přímé pomoci občanům při zabezpečování obytných domů, 
bytů, informování veřejnosti nebo realizaci konkrétních aktivit. Komerční sektor se může 
podílet na přípravě i realizaci preventivních programů, na vzdělávání pracovníků  
v preventivní oblasti, na výzkumné i evaluační činnosti. 

Občané 

Občané jsou důležitým partnerem v oblasti prevence kriminality, poskytují informace o 
úspěšnosti realizovaných preventivních opatřeních, nakolik se cítí bezpečně a jak se snížily či 
zvýšily jejich obavy z kriminality. Občané vyjadřují své názory na metody předcházení trestné 
činnosti a na opatření, která by měla být přijímána k potírání sociálně patologických jevů  
a kriminality. Role občanů je nezastupitelná při ochraně osobního majetku a zdraví a při 
jejich participaci na preventivních aktivitách. 
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4.4 Vize 

Vize odrážejí stav, kterého je žádoucí dosáhnout na konci období platnosti Koncepce 
prevence kriminality. 

Vize: 

 Snížení počtu spáchaných trestných činů na území hl. m. Prahy 

 Zvýšení pocitu bezpečí občanů 

 Aktivní spolupráce všech zainteresovaných složek (městské části, městská policie, 
Policie ČR, NNO atd.) v oblasti prevence kriminality 

 Součinnost jednotlivých odborů MHMP pro efektivní nastavení preventivních aktivit 

 Součinnost městských částí hl. m. Prahy, zapojení všech městských částí ke spolupráci 
v oblasti prevence kriminality 

 Udržení sítě fungujících NNO a zvyšování kvality a efektivity jejich služeb 

 Aktivní zapojení občanské veřejnosti k větší odpovědnosti za vlastní bezpečí  
a ochranu majetku 

 Aktivní zapojení soukromého sektoru, médií, dobrovolníků do širšího spektra aktivit v 
bezpečnostní oblasti 

 Komunitní programy přizpůsobené specifickým potřebám městských částí 

 Vyšší informovanost veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany před trestnou 
činností 

 Koncepční víceleté financování preventivních aktivit 

 Zvyšování kvality života na území hl. m. Prahy 

 Podpora vzájemného soužití majority, národnostních menšin a cizinců na území hl. m. 
Prahy; podpora prevence xenofobního chování a snaha o minimalizaci 
extremistických projevů 
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4.5 Obecné cíle 

Obecnými cíli strategie jsou: 

1) Zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků hl. m. Prahy 

2) Snižování rozsahu a závažnosti kriminality 

3) Zkvalitňování systému prevence kriminality na úrovni hl. m. Prahy a městských 
částí hl. m. Prahy 

4) Posilování odpovědnosti občanské veřejnosti za vlastní bezpečí a ochranu majetku 

5) Zajištění stabilních finančních zdrojů  

4.6 Cílové skupiny  

Na základě bezpečnostní analýzy a s ohledem na výstupy SWOT analýzy a Analýzy pocitu 
Bezpečí 2015, byly definovány následující cílové skupiny, ke kterým budou směřovat 
opatření vymezené v rámci Koncepce. 

Primární úroveň 

Aktivity prevence kriminality na úrovni primární prevence budou směřovány k široké 
veřejnosti, zejména na obyvatele hl. m. Prahy, ale i návštěvníky hl. m. Prahy a občany, kteří 
do hl. m. Prahy přicházejí studovat, pracovat. Pozornost bude věnována i odborné veřejnosti. 

Úroveň sekundární prevence 

Pozornost bude věnována zejména nejvíce ohroženým a zvlášť zranitelným skupinám osob. 
Jedná se zejména o děti a mládež, seniory, cizince, osoby se zdravotním nebo mentálním 
znevýhodněním a osoby s rizikovým způsobem života, který může vést k vyšší 
pravděpodobnosti, že se stanou obětí trestné činnosti nebo pachateli trestného činu.  

Úroveň terciální prevence 

Pozornost bude věnována osobám, které se dopustili protiprávních činů a osobám, které se 
v minulosti staly obětí trestné činnosti.  
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4.7 Dílčí cíle 

Cíl 1: Prohloubit koordinaci aktivit prevence kriminality prostřednictvím úzké spolupráce hl. 
m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, Police ČR, Městské policie hl. m. Prahy, nestátních 
neziskových organizací (vyvážení prvků prevence a represe) 

Cíl 2: Aktivizovat všechny městské části hl. m. Prahy ke spolupráci v oblasti prevence 
kriminality 

Cíl 3: Zvyšovat odborné kompetence koordinátorů prevence kriminality městských částí hl. m. 
Prahy a vytvářet podmínky pro realizaci preventivních opatření na místní úrovni 

Cíl 4: Zajistit součinnost jednotlivých odborů MHMP v rámci preventivní činnosti pro efektivní 
nastavení preventivních aktivit a grantové politiky 

Cíl 5: Realizovat opatření k udržení stávajícího trendu snižování počtu spáchaných trestných 
činů na území hl. m. Prahy 

Cíl 6: Vytvořit systém víceletého financování NNO, které realizují osvědčené kontinuální 
programy tak, aby byla zajištěna návaznost jednotlivých programů a jejich další stabilní 
rozvoj 

Cíl 7: Sledovat nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a prosazovat 
aplikaci nových efektivních přístupů k jejich předcházení 

Cíl 8: Podporovat aktivní zapojení občanské veřejnosti, soukromého sektoru, médií, 
dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti 

Cíl 9: Podporovat komunitní programy s cílem zajistit komplex služeb v místní komunitě a 
aktivizovat občany k větší odpovědnosti za vlastní bezpečí a ochranu majetku 

Cíl 10: Zviditelnit preventivní politiku hl. m. Prahy a zlepšit informovanost napříč institucemi a 
širokou veřejností 
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4.8 Opatření k jednotlivým cílům  

CÍL 1 

Prohloubit koordinaci aktivit prevence kriminality prostřednictvím úzké 
spolupráce hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, Police ČR, Městské 
policie hl. m. Prahy, nestátních neziskových organizací (vyvážení prvků 
prevence a represe) 

OPATŘENÍ 1.1 Pravidelná jednání koordinátora prevence kriminality  
s koordinátory prevence kriminality městských částí a preventisty městské  
a státní policie 

STRUČNÝ POPIS 
- předávání informací v oblasti prevence kriminality 
- vzájemná koordinace preventivních aktivit 
- sdílení informací 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- úzká spolupráce hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy, Police ČR, 
Městské policie hl. m. Prahy  

- odbourání duplicitních činností 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

v rámci provozních nákladů MHMP 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality  

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

koordinátoři prevence kriminality městských částí hl. m. Prahy, preventista 
Police ČR, preventista Městské policie hl. m. Prahy,  

ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- spolupracující síť koordinátorů prevence kriminality městských částí  
a preventistů městské a státní policie 

- zápisy z jednotlivých setkání 

OPATŘENÍ 1.2 Metodická činnost hl. m. Prahy vůči městským částem 

STRUČNÝ POPIS 
- spolupráce a metodické vedení ve vztahu k městským částem hl. m. Prahy 
- poskytování konzultací  

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- efektivně nastavené koncepce či plány prevence kriminality na úrovni 
městských částí 

- realizace projektů a preventivních opatření na úrovni městských částí 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

v rámci provozních nákladů MHMP 
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REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality  

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

koordinátoři prevence kriminality městských částí hl. m. Prahy 

ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- vyhodnocení plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných 
preventivních projektů a opatření 

- počet a úspěšnost předkládaných žádostí městských částí hl. m. Prahy o 
dotace a granty v oblasti prevence kriminality 

OPATŘENÍ 1.3 
Pravidelná setkání krajského koordinátora prevence kriminality se zástupci 
MVČR, Policie ČR, Městské policie i dalších složek IZS 

STRUČNÝ POPIS 
- sdílení informací 
- koordinace vlastní preventivní činnosti 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- vzájemná koordinace preventivních aktivit a opatření vedoucí  
k účinné součinnosti všech zapojených subjektů a zvýšení celkové 
efektivity prevence 

- odbourání duplicitních činností 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

v rámci provozních nákladů MHMP 

REALIZÁTOR 
ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality ve spolupráci se 
zapojenými subjekty 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

zástupci MVČR, Policie ČR, Městské policie i dalších složek IZS 

ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce 
- zápisy z jednotlivých setkání 

OPATŘENÍ 1.4 Metodická činnost hl. m. Prahy vůči nestátním neziskovým organizacím 

STRUČNÝ POPIS 

- metodická podpora žadatelů o dotace v rámci grantového řízení prevence 
kriminality 

- realizace semináře ke grantovému řízení 
- poskytování konzultací 
- realizace metodických dohlídek 
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PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- vzájemná koordinace preventivních aktivit a opatření vedoucí  
k účinné součinnosti všech zapojených subjektů a zvýšení celkové 
efektivity prevence 

- úzká spolupráce státní správy, samosprávy a neziskového sektoru  

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

v rámci provozních nákladů MHMP 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality  

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

zástupci nestátních neziskových organizací 

ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- zápis z dohlídky realizace projektu podpořeného grantem HMP 
- zápis z pracovního semináře 
- počet a úspěšnost jednotlivých žadatelů o dotace v rámci grantového 

řízení v oblasti prevence kriminality 

 

CÍL 2 
Aktivizovat všechny městské části hl. m. Prahy ke spolupráci v oblasti 
prevence kriminality 

OPATŘENÍ 2.1 Podpora zapojení všech městských částí do systému prevence kriminality 

STRUČNÝ POPIS 

- aktivizace všech městských částí hl. m. Prahy v oblasti prevence 
kriminality, metodická pomoc a podpora 

- zvýšení povědomí městských částí o významu prevence kriminality a 
zapojení městských částí hl. m. Prahy do systému prevence kriminality 

- předávání informací z oblasti prevence kriminality 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

efektivnější systém prevence kriminality na území hl. m. Prahy 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

v rámci provozních nákladů MHMP 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality  

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

městské části hl. m. Prahy 
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ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- zapojení všech městských částí do stávajícího do systému prevence 
kriminality hl. m. Prahy 

- předkládané projekty městskými částmi hl. m. Prahy 

OPATŘENÍ 2.2 
Ustanovení kontaktní osob na městských částech hl. m. Prahy, které nemají 
dosud zřízenou funkci koordinátora prevence kriminality 

STRUČNÝ POPIS 

- aktivizace městských částí hl. m. Prahy, které do současné doby nemají 
zřízenou funkci koordinátora prevence kriminality 

- rozšíření sítě koordinátorů prevence kriminality městských částí Praha 1 – 
22 o kontaktní osoby na ostatních městských částech 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- rozšíření sítě prevence kriminality na celé území hl. m. Prahy 
- zapojení místních komunit do aktivit prevence kriminality 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

provozní náklady MHMP 

REALIZÁTOR 
- ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 
- radní HMP pro bezpečnost a prevenci kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

městské části hl. m. Prahy 

ČASOVÝ HORIZONT 2017 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

ustanovení kontaktních osob na městských částech hl. m. Prahy, kde nebyla 
doposud zřízena funkce koordinátora prevence kriminality 
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CÍL 3 
Zvyšovat odborné kompetence koordinátorů prevence kriminality 
městských částí hl. m. Prahy a vytvářet podmínky pro realizaci 
preventivních opatření na místní úrovni 

OPATŘENÍ 3.1 
Realizace vzdělávacích seminářů pro koordinátory prevence kriminality a 
další preventisty 

STRUČNÝ POPIS 

- realizace vzdělávacích seminářů, kurzů a workshopů za účelem posílení 
odborných kompetencí koordinátorů prevence kriminality a dalších 
preventistů podílejících se na tvorbě preventivní politiky a preventivních 
aktivit 

- realizace odborných konferencí 
- realizace výjezdního zasedání koordinátorů prevence kriminality  

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

zvýšení odbornosti koordinátorů prevence kriminality tak, aby byli schopni 
zpracovávat koncepce a bezpečnostní analýzy na úrovni městských částí a 
zajišťovat realizaci preventivních aktivit a projektů na komunitní úrovni 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

z rozpočtu hl. m. Prahy (kapitola bezpečnost a veřejný pořádek) 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

koordinátoři prevence kriminality městských částí, preventista Police ČR, 
preventista Městské policie hl. m. Prahy 

ČASOVÝ HORIZONT každoročně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- proškolení koordinátoři prevence kriminality 
- prezentace, výukové materiály a další 
- kvalitně zpracované koncepční materiály 

 

CÍL 4 
Zajistit součinnost jednotlivých odborů MHMP v rámci preventivní činnosti 
pro efektivní nastavení preventivních aktivit, grantové politiky 

OPATŘENÍ 4.1 Zajištění vzájemné informovanosti v rámci odborů  
 

STRUČNÝ POPIS 
Koordinace činnosti jednotlivých odborů MHMP v rámci vlastní preventivní 
činnosti – vzájemná informovanost a sdílení 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- zvýšení celkové efektivity prevence a preventivních opatření 
- zvýšení celkové efektivity dopadů grantového řízení 
- odbourání duplicitních činností 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

v rámci provozních nákladů MHMP 
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REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

odbory MHMP: BEZ, SML, SVC, RED 

ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- efektivní výměna informací 
- vzájemné odkazování případných žadatelů o granty a dotace ke 

konzultacím na jiná grantová pracoviště 

OPATŘENÍ 4.2 
Jednání platformy všech koordinátorů MHMP, kterých se dotýká 
preventivní činnost 

STRUČNÝ POPIS 
realizace pravidelných setkání za účelem efektivního nastavení jednotlivých 
koncepcí, plánů, metodik, grantových řízení apod. (druh, skladba, určení, 
obsah, cílové skupiny, zaměření…) 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- úzká spolupráce a koordinace vzájemných postupů 
- zvýšení celkové efektivity prevence a preventivních opatření 
- zvýšení celkové efektivity dopadů grantového řízení 
- odbourání duplicitních činností 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

v rámci provozních nákladů MHMP 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

odbory MHMP: BEZ, SML, SVC, RED 

ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- zápisy z jednotlivých setkání 
- spolupracující síť koordinátorů MHMP 
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CÍL 5  
Realizace opatření k udržení stávajícího trendu snižování počtu spáchaných 
trestných činů na území hl. m. Prahy 

OPATŘENÍ 5.1  
Program prevence kriminality MV - příprava krajského projektu prevence 
kriminality  

 

STRUČNÝ POPIS 
realizace dílčích projektů a programů prevence kriminality hl. m. Prahy na 
celopražské úrovni se zaměřením na aktuální potřeby hl. m. Prahy 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

konkrétní dopady dle typu předkládaných dílčích projektů 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

státní účelová dotace MV ČR, spoluúčast z rozpočtu hl. m. Prahy (kapitola 
bezpečnost a veřejný pořádek) 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

MV ČR, další přizvaní aktéři (dle typu předkládaných dílčích projektů) 

ČASOVÝ HORIZONT každoročně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- program prevence kriminality hl. m. Prahy 
- dílčích projekty Programu prevence kriminality hl. m. Prahy 
- publicita projektů na webových stránkách hl. m. Praha, popř. v dalších 

médiích 
- obsahové a finanční vyhodnocení realizovaných projektů 

OPATŘENÍ 5.2 
Realizovat grantové řízení v oblasti prevence kriminality - „Městský 
program prevence kriminality“ 

STRUČNÝ POPIS 

- každoroční finanční podpora aktivit cíleně zaměřených na prevenci 
kriminality na území hl. m. Prahy  

- podpora činnosti participujících subjektů - projekty předkládané 
Městskou policií hl. m. Prahy, Policií ČR, projekty městských částí hl. m. 
Prahy, projekty NNO, a dalších orgánů a organizací  

- účel poskytnutí grantu je každoročně vymezen v tematickém zadání, což 
umožňuje operativně reagovat na akutní problémy a rizika v oblasti 
prevence kriminality 

- grantové řízení je v souladu s cíli a cílovými skupinami definovanými 
v Koncepci a obsaženými v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- pokles kriminálně rizikových jevů 
- stabilní podpora preventivních aktivit 
- snížení rizik výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro 

jednotlivce a společnost 
- zlepšení kvality života obyvatel hl. m. Prahy 
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PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

rozpočet hl. m. Prahy, kapitola bezpečnost a veřejný pořádek  
(13 – 15 mil. Kč / kalendářní rok) 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

grantová pracoviště MHMP (konzultace tematického zadání - obsah, cílové 
skupiny, zaměření) 

ČASOVÝ HORIZONT každoročně, po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- počet podpořených projektů 
- finanční a obsahové vyhodnocení projektů 
- další výstupy dle typu předkládaných dílčích projektů 

 

CÍL 6 
Vytvořit systém víceletého financování NNO, které realizují osvědčené 
kontinuální programy tak, aby byla zajištěna návaznost jednotlivých 
programů a jejich další stabilní rozvoj 

OPATŘENÍ 6.1 
Příprava systému víceletého financování vybraných typů projektů v rámci 
grantového řízení v oblasti prevence kriminality 

STRUČNÝ POPIS 
- zajistit kontinuální financování vybraným typům projektů 
- zajistit dlouhodobé poskytování kvalitních služeb na území hl. m. Prahy 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- zajištění kontinuálního financování nezbytným službám, které významně 
přispívají k prevenci kriminality na území hl. m. Prahy 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

rozpočet hl. m. Prahy – v rámci prostředků vyčleněných na grantové řízení 
v oblasti prevence kriminality  

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

grantová pracoviště MHMP (konzultace tematického zadání - obsah, cílové 
skupiny, zaměření) 

ČASOVÝ HORIZONT do roku 2018 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

„Městský program prevence kriminality“ – víceleté financování 
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CÍL 7  
Sledovat nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a 
prosazovat aplikaci nových efektivních přístupů k jejich předcházení 

OPATŘENÍ 7.1 Sběr dat a jejich analýza 

STRUČNÝ POPIS 
- průběžné vyhodnocování statistik trestné činnosti  
- analýza rizikových jevů a lokalit na území hl. m. Prahy 
- aktualizace bezpečnostní analýzy 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- zvýšení kvality prevence kriminality 
- efektivnější vynakládání finančních prostředků na preventivní programy 
- efektivnější zaměření preventivních aktivit 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

z rozpočtu hl. m. Prahy (kapitola bezpečnost a veřejný pořádek) 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, MV ČR, MPSV 

ČASOVÝ HORIZONT každoročně, po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

pravidelně aktualizovaná bezpečnostní analýza hl. m. Prahy 

OPATŘENÍ 7.2  Aktualizace „Analýzy pocitu bezpečí“ 

STRUČNÝ POPIS 
provedení průzkumu veřejného mínění - výzkumu a komplexního zpracování 
Analýzy pocitu bezpečí občanů žijících na území hl. m. Prahy a vzorku turistů 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- zvýšení kvality prevence kriminality 
- efektivnější vynakládání finančních prostředků na preventivní programy 
- efektivnější zaměření preventivních aktivit 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

z rozpočtu hl. m. Prahy (kapitola bezpečnost a veřejný pořádek) 
(1 mil. Kč) 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 
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SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

zpracovatel bude vybrán na základě výsledku veřejné zakázky 

ČASOVÝ HORIZONT min. 1x za dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- Analýza pocitu bezpečí 
- prezentace analýzy pocitu bezpečí v médiích, na webových stránkách hl. 

m. Prahy 

OPATŘENÍ 7.3  
Reflektovat demografický vývoj a rizika nových hrozeb a realizovat 
opatření směřující k předcházení negativním dopadům těchto změn 
Opatření je úzce provázáno s opatřením č. 5.1 a 5.2 

STRUČNÝ POPIS 

Oblast kriminality, chování a cíle pachatelů, možnosti ochrany obětí se 
vlivem změn ve společnosti, v právních normách, vlivem nových technologií 
neustále dynamicky vyvíjejí, mění, přizpůsobují novým podmínkám. Tomu je 
třeba přizpůsobovat i aktivity a opatření zejména v oblastech: 
- kriminality ve virtuálním prostředí 
- vysoké zadluženosti 
- prodlužující délky dožití a s tím související specifickou kriminalitou 
- bezpečnosti měkkých cílů (hrozba útoků, a to především na cíle, které 

jsou veřejnosti přístupné, a koncentruje se v nich větší množství osob) 
- kriminality páchané na cizincích a prevence trestné činnosti cizinců 
- nových přístupů v boji proti kriminalitě (technologie v situační prevenci, 

zejména s ohledem na majetkovou trestnou činnost) 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- pokles kriminálně rizikových jevů 
- snížení rizik výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro 

jednotlivce a společnost 
- zlepšení kvality života obyvatel hl. m. Prahy 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

- z rozpočtu hl. m. Prahy (kapitola bezpečnost a veřejný pořádek) 
- státní účelová dotace MV ČR, spoluúčast z rozpočtu hl. m. Prahy 

(kapitola bezpečnost a veřejný pořádek) 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

spolupracující subjekty dle typu řešené problematiky 

ČASOVÝ HORIZONT po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

výstupy dle typu řešené problematiky 
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CÍL 8 
Podporovat aktivní zapojení občanské veřejnosti, soukromého sektoru, 
médií, dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti 

OPATŘENÍ 8.1  Zlepšení veřejné prezentace programů prevence 

STRUČNÝ POPIS 

- shromažďování příkladů dobré praxe 
- veřejná prezentace realizátorů preventivních programů a publikace 

informací o nich na webových stránkách hl. m. Prahy, městských částí 
- zařazení prezentace příkladů dobré praxe do programu konferencí a 

seminářů věnovaných prevenci kriminality  

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- zvýšení informovanosti občanů, zadavatelů a realizátorů o preventivních 
aktivitách (možnost využití příkladů dobré praxe)  

- zvýšení efektivity realizovaných preventivních aktivit 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

v rámci provozních nákladů MHMP nebo participujících subjektů 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

Městské části hl. m. Prahy, NNO, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR 

ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- konference a semináře prevence kriminality a sociální prevence nejen 
pro odbornou veřejnost 

- vytvoření odkazu na webových stránkách hl. m. Prahy – zveřejňování 
příkladů dobré praxe 

OPATŘENÍ 8.2  Informace o realizaci preventivních aktivit 

STRUČNÝ POPIS 

- poskytování dostatečného množství relevantních a aktuálních informací 
o plánovaných preventivních aktivitách (webové stránky, média, 
tiskoviny, reklamní předměty, přednášky, besedy a jiné) 

- šíření informačních letáků, plakátů do všech městských částí 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- zvýšení informovanosti občanů, orgánů veřejné správy a jiných 
realizátorů preventivních programů (např. NNO, školská zařízení, 
OSPOD) 

- změna postoje veřejnosti k preventivní činnosti 
- zvýšení návštěvnosti akcí a preventivních programů 
- větší zapojení veřejnosti do preventivních aktivit 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

v rámci provozních nákladů MHMP nebo participujících subjektů 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 
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SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

Městské části hl. m. Prahy, NNO, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR 

ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- aktuální informace na webových stránkách hl. m. Prahy a městských 
částí 

 

CÍL 9  
Podporovat komunitní programy s cílem zajistit komplex služeb v místní 
komunitě a aktivizovat občany k větší odpovědnosti za vlastní bezpečí a 
ochranu majetku 

OPATŘENÍ 9.1 
Zapracování typologie komunitních programů do grantového řízení v oblasti 
prevence kriminality 

STRUČNÝ POPIS 

- podpora vzniku komunitních programů v oblasti prevence kriminality, 
spolupráce jednotlivých NNO 

- povzbuzovat a podporovat zapojení občanů do různých aspektů 
preventivní politiky a do plánování strategií pro realizaci a průběžné 
vyhodnocování preventivních opatření 

- výměna osvědčených postupů v oblasti participace obyvatel v rámci 
prevence kriminality 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- posílení zapojení veřejnosti do prevence kriminality a posílení 
odpovědnosti občanů 

- zajištění komplexu služeb v rámci komunity 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

z rozpočtu hl. m. Prahy (kapitola bezpečnost a veřejný pořádek) 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

NNO, městské části hl. m. Prahy 

ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- rozšíření typů projektů grantového řízení v oblasti prevence kriminality 
- počet předkládaných projektů 
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CÍL 10 
Zviditelnit preventivní politiku hl. m. Prahy a zlepšit informovanost napříč 
institucemi a širokou veřejností 

OPATŘENÍ 10.1  
Informování občanů a podpora informačních systémů zaměřených na 
prevenci, informování o možnostech ochrany před TČ a o možnostech 
pomoci obětem TČ. 

STRUČNÝ POPIS 

Zaměřena na poskytování objektivních a včasných informací o rizikových 
jevech, o nebezpečí ohrožení různými formami trestné činnosti  
a o možnostech ochrany před ní (medializace rizikových jevů a ochrana před 
nimi, přednášky, besedy, tisk preventivních materiálů, poradenské služby), o 
možnostech sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence; na zvýšení 
informovanosti všech skupin obyvatel hl. m. Prahy za užití srozumitelných 
informačních materiálů (tj. s ohledem na jazykové a kulturní odlišnosti) 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
DOPADY 

- zvýšení informovanosti občanů (včetně cizinců), orgánů veřejné správy a 
jiných realizátorů preventivních programů (např. NNO, školská zařízení, 
OSPOD) 

- zvýšení právního vědomí veřejnosti 
- změna postoje veřejnosti k předcházení trestné činnosti 
- snadnější orientace v systému prevence 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
FINANČNÍ ZDROJE 

z rozpočtu hl. m. Prahy (kapitola bezpečnost a veřejný pořádek) 

REALIZÁTOR ZSP, oddělení prevence, koordinátor prevence kriminality 

SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUBJEKTY 

Městské části hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR, NNO 

ČASOVÝ HORIZONT průběžně po dobu platnosti koncepce 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
VÝSTUPY 

- prezentace prevence kriminality v médiích 
- návštěvnost webových stránek 
- návštěvnost konferencí, seminářů a dalších aktivit 
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4.7 Koordinace činností  

Spolupráce a metodické vedení hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality ve vztahu 
k městským částem hl. m. Prahy, spolupráce a informovanost mezi všemi subjekty 
působícími v oblasti prevence kriminality, provázání a předávání koncepčních materiálů, 
vzdělávání subjektů v oblasti prevence, mapování. 

Hl. m. Praha se na základě doporučení Strategie zaměří zejména na následující: 

 koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality (zajištění činnosti krajského 
koordinátora prevence kriminality), 

 poskytování konzultací a metodické podpory pro preventivní aktivity městských částí 
hl. m. Prahy, 

 předávání informací v oblasti prevence kriminality z úrovně hl. m. Prahy a republikové 
úrovně směrem k městským částem hl. m. Prahy, 

 účast v dotačním řízení MV v rámci Programu prevence kriminality, 

 realizaci vlastního dotačního řízení v oblasti prevence kriminality. 

Městské části se na základě doporučení Strategie zaměří zejména na následující: 

 koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality (zajištění činnosti koordinátora 
prevence kriminality), 

 zpracování koncepce či plánu prevence kriminality a bezpečnostní analýzy na lokální 
úrovni, 

 zpracování a realizaci vlastních preventivních aktivit a programů či projektů v rámci 
Programu prevence kriminality, 

 podporu preventivních aktivit a projektů na svém území rovněž z vlastních zdrojů, 

 vyhodnocení plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních 
projektů a opatření. 
 

4.8 Zajištění financování  

Realizace cílů Koncepce je závislá na dostupnosti zdrojů, zejména finančních. Tato kapitola 
poskytuje základní přehled dostupných zdrojů a možností financování aktivit na úseku 
prevence kriminality. 

Rozpočet hlavního města Prahy 

Aktivity na úrovni hl. m. Prahy jsou financovány zejména z prostředků rozpočtu hl. m. Prahy 
schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy na prevenci kriminality v kapitole bezpečnost a 
veřejný pořádek. Největší objem finančních prostředků z této kapitoly je účelově vázán na 
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grantové řízení (viz níže) pro oblast prevence kriminality, zbývající část pokrývá náklady na 
povinnou spoluúčast (minimálně 10 % z celkových skutečných nákladů na jednotlivý dílčí 
projekt) hl. m. Prahy na projektech financovaných ze státní účelové dotace MV ČR (viz níže)  
v rámci Programu prevence kriminality, dále pak náklady na odborné konference, vzdělávací 
semináře a další aktivity hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality. 

Rozpočty městských částí hlavního města Prahy 

Městské části zpracovávají své rozpočtové výhledy a zpravidla nedisponují vlastními 
finančními prostředky účelově vázanými na prevenci kriminality. Aktivity na úrovni 
městských částí hl. m. Prahy budou podporovány a částečně financovány z prostředků 
rozpočtu hl. m. Prahy na granty prevence kriminality, dále ze státní účelové dotace MV ČR  
v rámci Programu prevence kriminality.  

Městský program prevence kriminality hl. m. Prahy (grantové řízení) 

Cílem preventivní politiky hl. m. Prahy na úrovni prevence kriminality bude posílení 
odpovědnosti kraje za bezpečí občanů a vytváření podmínek pro realizaci preventivních 
aktivit na místní úrovni. Nástrojem bude grantové řízení „Městský program prevence 
kriminality hl. m. Prahy“, které bude realizováno na území hl. m. Prahy.  

V rámci Městského programu prevence kriminality budou podporovány projekty na několika 
úrovních: 

 na úrovni hl. m. Prahy, tj. projekty předkládané Městskou policií hl. m. Prahy a Policií 
ČR, 

 na úrovni městských částí, tj. projekty městských částí hl. m. Prahy, 

 na úrovni NNO, dalších orgánů a organizací zajišťujících aktivity v oblasti prevence 
kriminality cíleně zaměřených na prevenci kriminality na území hl. m. Prahy. 

V rámci Městského programu prevence kriminality nebudou podporovány specifické 
projekty z oblasti primární prevence rizikového chování na úrovni škol a školských zařízení, 
sportu a volného času, kultury, sociální služby v rozsahu základních činností uvedených  
v z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, projekty z oblasti 
integrace cizinců a projekty v oblasti národnostních menšin zaměřené na uchování a rozvoj 
národnostní identity, na rozvoj komunikace a dialogu mezi národnostními minoritami a 
majoritou. Pro tyto projekty jsou určena další grantová řízení hl. m. Prahy. 

Program prevence kriminality MV (státní účelová dotace) 

Významný zdroj finančních prostředků, o které se bude moci hl. m. Praha a městské části hl. 
m. Prahy ucházet, je státní účelová dotace MV, Program prevence kriminality. Program 
podporuje oblast prevence kriminality, se zaměřením na nejvíce rizikové regiony v ČR, 
skupiny obětí (např. děti a mládež, senioři, oběti domácího násilí, obchodování s lidmi) či 
pachatele (např. zaměření na recidivu). Program také umožňuje operativně reagovat na 
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akutní bezpečnostní problémy a rizika, které se mohou vyskytnout. Podmínky nastavené 
Programem vyžadují vytváření analýz bezpečnostní situace na území, tvorbu lokálních 
bezpečnostních strategií a zabezpečování preventivní politiky kvalifikovaným personálem 
(koordinátor prevence kriminality) včetně pracovní skupiny prevence kriminality. Na realizaci 
programu je povinnost vyčlenit spoluúčast ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů na 
projekty, přičemž se musí jednat o finanční prostředky, které nepochází ze státního rozpočtu.  

Z jiných zdrojů 

Jedná se zejména o aktivity, které sice s prevencí kriminality úzce souvisejí, ale jsou 
financovány z jiných oblastí. 

Preventivní programy zaměřené na rizikové chování dětí a mládeže v oblasti školství (týkající 
se, mimo jiné, i prevence kriminality) jsou financovány z rozpočtu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Prostředky na tyto programy z  rozpočtu hl. m. Prahy jsou v současné 
době rozdělovány prostřednictvím agendy primární prevence rizikového chování. Dále jsou 
tyto úkoly zajišťovány prostřednictvím příspěvkových organizací hl. m. Prahy. 

Preventivní programy s přesahem do sociální oblasti (týkající se i prevence kriminality), tj. 
podpora činností nebo souboru činností podle zákona o sociálních službách, který zajišťuje 
osobám pomoc a podporu za účelem sociálního začleňování nebo prevenci sociálního 
vyloučení jsou financovány z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci grantového a dotačního řízení 
v oblasti sociálních služeb. Dále jsou tyto úkoly zajišťovány prostřednictvím příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy. 

Preventivní programy zaměřené na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží ve 
volném čase (kroužky, dílny, kurzy a další aktivity podněcující tvořivost, rozvíjející manuální 
zručnost, využívání nových technologií aj.) jsou financovány z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci 
grantového řízení v oblasti sportu a volného času. 

Podpora projektů organizací jednotlivých národnostních menšin, které jsou zaměřeny na 
uchování a rozvoj národnostní identity, rozvoj komunikace a dialogu mezi národnostními 
minoritami a majoritou jsou financovány v rámci grantového řízení „Celoměstské programy 
podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy“. 

Preventivní programy, které jsou zaměřené na uchování a rozvoj kulturních hodnot, 
komunikace a dialogu mezi cizinci a majoritou, jazykovou přípravu cizinců a komunitní práci 
jsou financovány v rámci grantové řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na 
území hl. m. Prahy“. 
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4.9 Způsob vyhodnocení (indikátory úspěšnosti stanovených cílů a priorit) 

 Statistické údaje o trestné činnosti a přestupcích  

 Výstupy z MKS 

 Průzkumy veřejného mínění (Analýza pocitu bezpečí) 

 Počet realizovaných projektů 

 Zpětná vazba v rámci mediální prezentace aktivit, od občanů, odborné veřejnosti 

 Statistické údaje o struktuře pachatelů trestné činnosti (nezletilí, mladiství, 
recidivisté) 
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5. Závěr 

Hlavní město Praha je metropolí srovnatelnou s metropolemi ostatních Evropských zemí. 
Toto významné kulturní, společenské, vzdělanostní i institucionální centrum České republiky 
však přináší i významné problémy v oblasti společensky nežádoucích jevů. 

I přes to, že v posledních letech platnosti předchozích Koncepcí prevence kriminality hl. m. 
Prahy se podařilo snižovat nápad trestné činnosti na území hl. m. Prahy, je třeba 
v nastoleném trendu pokračovat a prohlubovat míru spolupráce všech zainteresovaných 
subjektů na úrovni hl. m. Prahy i městských částí. Rozvoj systému prevence kriminality hl. m. 
Prahy a posilování spolupráce, zejména z hlediska zapojení všech městských částí hl. m. 
Prahy, patří mezi prioritní oblasti v následujícím období. 

Hlavní město Praha dlouhodobě vytváří podmínky pro realizaci kvalitních preventivních 
opatření, zejména podporou aktivit zajišťujících koordinovaný a vyvážený přístup k této 
problematice. Každoročně ze svého rozpočtu uvolňuje finanční částku, v rámci grantového 
řízení „Městský program prevence kriminality hl. m. Prahy“, na programy prevence 
kriminality, které pomáhají řešit problémy související se zajištěním bezpečnosti a zvyšování 
pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků hl. m. Prahy.  Hl. m. Praha a městské části se také 
pravidelně ucházejí o státní účelovou dotaci Ministerstva vnitra a snaží se reagovat na akutní 
bezpečnostní problémy a rizika na celopražské či komunitní úrovni. 

Důležitou součástí realizace opatření v oblasti prevence kriminality je spolupráce široké 
veřejnosti. Role obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy je nenahraditelná, zejména v oblasti 
předcházení majetkové trestné činnosti. Je tedy třeba podporovat aktivní zapojení občanské 
veřejnosti, soukromého sektoru, médií, dobrovolníků do širšího spektra aktivit  
v bezpečnostní oblasti a aktivizovat občany k větší odpovědnosti za vlastní bezpečí a ochranu 
majetku. 

Pro zajištění efektivní a pružně reagující strategie prevence kriminality na území hl. m. Prahy 
budou každoročně zpracovávány zprávy o naplňování této Koncepce. Součástí každoročního 
hodnocení bude i návrh konkrétních opatření pro řešení aktuálních problémů. 


