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1 ÚVOD 

 Naše současná společnost se vyznačuje zásadně vyšší ţivotní úrovní, neţ tomu bylo 

v minulosti. Není moţné vyvrátit fakt, ţe vývoj přináší spoustu výhod, ale přináší s sebou také 

mnoho negativních vlivů a sociálně patologických jevů. Konzumní způsob ţivota a vytvoření 

odpovídajícího postavení ve společnosti stojí nemálo finančních prostředků a nevyčíslitelné 

úsilí jednotlivců. Lidé se snaţí uspokojovat potřeby, které mají veliký vliv na rozpumpování 

průmyslu, ale jsou k nim jistým způsobem přinuceni, neboť jejich potřeby jsou vytvořeny 

uměle. Při neuspokojení svých potřeb se cítí méněcenní a začínají zvaţovat veškeré moţnosti, 

jak svou potřebu uspokojit. Posléze můţe docházet k sociálnímu selhání, násilí, záškoláctví, 

zvýšení agresivity, krádeţím, loupeţím a uţívání omamných a psychotropních látek. 

Do těchto situací jsou dohnáni, ať uţ přehnanými nároky nebo touhou více se zviditelnit, 

v nejhorších případech z důvodu holého přeţití. 

 Nejúčinnějším a nejvhodnějším způsobem, jak předejít takovému chování, 

je prevence, jeţ má být komplexní, pruţná, včasná, vytrvalá, systémová a důsledná. Prevence 

kriminality je pro společnost několikanásobně levnější variantou neţ napravování a řešení 

následků.  

 Cílem diplomové práce je zhodnocení prevence, konkrétněji realizované preventivní 

programy v kompetenci Policie ČR, ve vztahu s kolísáním celkové kriminality. Navrţení 

moţných zlepšení, nových nebo inovativních preventivních projektů. 

V diplomové práci byla pouţita metoda syntézy dosaţitelné literatury, která umoţnila 

snadnější orientaci v základních teoretických pojmech o prevenci a Policii ČR, dále metoda 

sběru dat, metoda časové komparace a metoda analýzy. 

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol spolu s úvodem a závěrem. V první 

kapitole jsou vysvětleny základní pojmy týkající se prevence obecně, podrobněji jsou 

rozebrány druhy prevence. Dále je v první kapitole obsaţena charakteristika Policie ČR, její 

útvary, sloţky, cíle a zásady. Druhá kapitola se zabývá analýzou realizovaných preventivních 

programů v letech 2010, 2011, dále pak celorepublikovými a dlouhodobými preventivními 

aktivitami, preventivně informačními filmy a další. Ve třetí kapitole je zhodnocen vývoj 

celkové kriminality na území České republiky za období, kdy byly jednotlivé preventivní akce 

zaváděny. Tato kapitola v neposlední řadě obsahuje také návrhy a doporučení. 
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Diplomová práce se opírá o odborné publikace vydané v České republice i v zahraničí, 

materiály statistického určení, především materiály Ministerstva vnitra, Policejního prezídia 

a Českého statistického úřadu. Další informace byly čerpány ze zákonných předpisů 

a především z webových stránek. 
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2 PREVENCE A POLICIE ČR 

Obecný pojem prevence je definován jako systém opatření, která mají chránit před 

neţádoucím jevem. Tímto jevem můţe být drogová závislost, zločin, sociální konflikt nebo 

neúspěch ve škole.  

Zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, je vymezeno 

postavení a činnost Policie České republiky, která plní hlavní roli v ochraně veřejného 

pořádku a bezpečnosti, ochrany osob a majetku, vyšetřování trestných činů a jejich 

objasňování. Policie České republiky patří mezi hlavní partnery při zpracování různých 

analýz nezákonné činnosti a dále napomáhá při formulaci návrhů řešení daných problémů. § 2 

tohoto zákona dále uvádí, ţe úkolem Policie České republiky je předcházet trestné činnosti, 

čímţ je moţno definovat pojem prevence. 

 

2.1 Prevence kriminality 

Preventivní politika je strategií kontroly kriminality, která spočívá v uţívání 

především nerepresivních prostředků, jeţ se soustřeďují na eliminaci sociálně patologických 

jevů, sniţování motivů a příleţitostí k páchání trestných činů. Mezi subjekty preventivní 

politiky patří orgány činné v trestním řízení - justice, policie, státní zastupitelství, soudy, 

vězeňství a další instituce jako např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdruţení 

občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotliví občané.
1
 

Kontrola kriminality je činnost, která spočívá v plnění úkolů společnosti a státu 

při ochraně občanů před kriminalitou. Jsou v ní zahrnuty všechny společenské instituce, 

strategie a sankce, jejichţ cílem je dosaţení shody chování v oblasti regulované normami 

trestního práva. Kontrola je uskutečňována formou preventivních (trestné činnosti 

předcházejících) nebo represivních (trestnou činnost potlačujících) strategií.
 2

 Ačkoliv 

je ve vyspělých státech prosazována preventivní strategie, tak v České republice převaţuje 

represivní strategie s velmi malými náznaky preventivních prvků, které nepřináší tolik 

očekávaný výsledek. Nárůst kriminality byl hlavním důvodem, proč se více začalo dbát 

o prevenci oproti represi. Preventivní strategie se vyznačuje menší nákladností, větší 

perspektivou a v neposlední řadě se ukazuje jako daleko účinnější. 

                                                           
1
 Ministerstvo vnitra ČR – Bezpečnost a prevence. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-

519728.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d [cit. 2011-10-22] 
2
 ZAPLETAL, Josef a kol. Prevence kriminality. 3. přeprac. vydání 
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Prevence kriminality je souborem všech aktivit, které jsou vytvářeny státními, 

veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, jeţ se snaţí o předcházení a sniţování páchání 

kriminality. Cílem je eliminace rozsahu závaţnosti kriminality a jejích následků, ať uţ 

v omezování kriminogenních příleţitostí, působnosti na moţného pachatele nebo na oběti 

trestných činů. 

 

2.1.1 Klasifikace prevence kriminality 

 Jako první vymezení strategií prevence je moţno uvést rozdělení na přímé a nepřímé.  

Přímé strategie jsou specializovány převáţně na kriminalitu, nepřímé strategie jsou cílené 

na obecné zkvalitnění ţivotních podmínek a omezení kriminality je pouze sekundárním 

efektem. 

 Časové hledisko člení prevenci kriminality na predeliktní a postdeliktní. 

Predeliktní prevence je taková, která je před spácháním trestného činu a postdeliktní prevence 

se snaţí o zabránění dalšího činu jiţ konkrétnímu pachateli. 

 V České republice je nyní hodně diskutováno o druzích preventivních opatření, mezi 

které řadíme organizační, technická, personální, výchovná a jiná.  

Příkladem organizačního preventivního opatření můţe být zřízení krizového centra 

pro ohroţené děti nebo oběti domácího násilí, za technické preventivní opatření lze povaţovat 

pouţívání bezpečnostní uzamykatelné tyče na volant automobilu. Příkladem personálního 

preventivního opatření je pověřování pouze věrohodných lidí hmotnou odpovědností, 

osvětová činnost v oblasti omamných látek je příkladem výchovného preventivního opatření. 

 Vyplatí se také zmínit rozdělení na právní a mimoprávní prostředky prevence. 

 Prevenci kriminality je moţné posuzovat jak z uţšího pojetí, které je bráno jako 

autonomní, ačkoliv je zde jasná dělicí čára mezi systémem trestní justice a prevencí 

kriminality, tak z širšího pojetí, pod které začleňujeme preventivní aspekty trestněprávních 

prostředků kontroly kriminality. Kaţdé zmíněné pojetí má své zastánce i odpůrce.  

 Podle autora Otakara Osmančíka není prostředkům trestního práva upírán jejich 

preventivní význam, ale jsou označovány za samostatnou problematiku, která má své místo 
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v jiných situacích. Trestní právo řeší dané konkrétní případy trestných činů, které se jiţ udály, 

a jejich pachatelů, a to takovým způsobem a za takových okolností, jeţ jsou zákonem 

předvídány a předepsány. Preventivní aktivity jsou oproti tomu nastaveny tak, aby k trestným 

činům všeobecně v budoucnosti nedocházelo vůbec, nebo v co nejmenší míře. Veškeré tyto 

aktivity jsou ovšem vymezeny právním řádem a základními principy mravnosti.
3
 

 Jiný názor na propojení preventivních aktivit s trestní represí zaujímá autor Kazimír 

Večerka, který konstatuje, ţe do obecného pojmu prevence kriminality patří také činnosti, jeţ 

jsou uskutečňovány pod záštitou trestního justičního systému, neboť „moderní pojetí systému 

trestní represe v sobě obsahuje mnohé preventivní prvky a rozšiřuje tak základní represivní 

funkci práva trestního o funkci preventivní“.
4
 

 Prevence kriminality je dále dělena dle okruhu adresátů jednotlivých preventivních 

aktivit (dimenze prevence). Je rozlišováno, zdali je adresátem celá společnost, pak 

je hovořeno o primární dimenzi. Pokud je adresátem jiţ nějaká určitá skupina osob 

(potencionální pachatelé nebo oběti), je hovořeno o dimenzi sekundární. Je-li adresátem 

přímo pachatel, jenţ se dopustil trestné činnosti, nebo oběť trestného činu je zmiňována 

terciární dimenze. 

Podle všeobecně rozšířeného obsahového hlediska je prevence dělena na sociální 

prevenci, situační prevenci a prevenci viktimnosti. Za prevenci je označována taktéţ 

pomoc obětem trestných činů, informování občanů a jejich aktivizace. 

 

2.1.2 Sociální prevence kriminality 

 V sociální prevenci je směřováno k sociálním důvodům zločinnosti. Jsou 

reprezentovány aktivity, jeţ ovlivňují proces socializace a sociální integrace jedince a jeţ jsou 

zaměřovány na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek. Tyto zmíněné 

podmínky jsou povaţovány za ústřední příčiny páchání trestné činnosti. Veškerá opatření 

sociálního charakteru přispívají k vyrovnání se se základními příčinami kriminality a 

náchylností jedinců k páchání trestné činnosti. 

                                                           
3
 OSMANČÍK, Otakar. Několik poznámek k otázkám prevence kriminality. České vězeňství, 1994. s. 32. 

4
 VEČERKA, Kazimír. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: Odbor prevence kriminality Ministerstva 

vnitra ČR, 1997. s. 13. 
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 Sociální prevence je často označována „prevencí orientovanou na pachatele“, 

a to z toho důvodu, ţe je zaměřována na přizpůsobení chování pachatele případné trestné 

činnosti. Jedinci uchylující se k trestné činnosti jsou dopředu hnáni potřebou, které jsou 

ochotni přizpůsobit veškeré své počínání. Odprošťují se od jakékoliv vnitřní regulativy 

a korekce chování, jeţ by jim jakýmkoliv způsobem, především formou spáchání trestného 

činu, mělo zabránit v uspokojení této potřeby nelegální cestou. 

 Prostředky sociální prevence jsou zaměřovány na neblahé ekonomické, kulturní 

a společenské podmínky, které se ve většině případů stávají kriminogenními faktory. Tyto 

prostředky patří do sféry sociální politiky, u níţ není zabránění kriminality prvotním cílem. 

Proto je zde hovořeno o nepřímé strategii kriminální prevence. 

 Orientace sociální prevence je dána na předem nespecifikovanou skupinu osob, ale její 

působení je především na mládeţ a děti, neboť majorita dospělých pachatelů začíná svou 

trestnou činnost v časném věku.  

 V oblasti kriminologie ve výzkumné činnosti je nalézán kontext mezi výchovou 

v rodině, nezdary ve škole a v zaměstnání, majetkové situaci a v trávení volného času. Mezi 

nejvýznamnější oblasti patří rodina, protoţe v ní probíhají procesy socializace a sociální 

integrace. V rodině se setkáváme s prvními postoji, konflikty a svazky, jsou utvářeny základy 

ve výchově a základní citové a rozumové potřeby. Většina toho, co se odehrává v rodinném 

prostředí, je před veřejností skryta, proto není moţné jakékoliv opatření preventivního rázu. 

Lidé se snaţí své soukromí veškerými prostředky bránit, a proto není moţné odhalit úskalí 

v privátních a intimních záleţitostech souţití. Preventivní opatření by měla být v rodině 

zaloţena na dobrovolném principu. Málokdy je moţné se setkat s donucovacím principem, 

a to v případech náhradní výchovou dětí nebo jinými formami institucionálního dohledu nad 

dětmi a mladistvými. Tato preventivní opatření jsou v převáţné míře vyčerpána formou 

poradenských sluţeb. V jistých případech, ale pouze ojedinělých, můţe mít preventivní 

charakter poskytování jednorázových finančních a materiálových pomocí a jiných sociálních 

podpor. Další oblastí je škola. Významnost školy spočívá jiţ v tom, ţe zde děti tráví 

podstatnou část svého vývoje. Ve škole je moţnost napravit jisté znaky prosociálního 

chování, které je v některých rodinách zanedbáváno. Ve školských zařízeních jsou děti 

vychovávány k pocitu sounáleţitosti a odpovědnosti k sobě samému. Tato oblast je také 

vhodná při rozeznávání problematických jednotlivců, problémových situací a včasných 

zásazích do těchto problémů. Jde například o zabránění výskytu šikany. V oblasti zaměstnání 
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a práce je moţné zpozorovat kladné působení na pracovní seberealizaci, tak i moţnost 

uspokojení potřeb z legálně získaných příjmů. Je zde také pravděpodobnost rozšiřování 

vhodných sociálních návyků a kontaktů. Právě nemoţnost pracovat, nedostatek finančních 

prostředků a nadbytek volného času vedou k deformaci sociálních jistot. Volný čas, který je 

tráven nevyhovujícím způsobem, je pro jedince škodlivý. Pro mladé lidi je klíčové, aby měli 

co největší moţnost zapojit se do různých aktivit. Největší problém je spatřován v tom, ţe ta 

část mládeţe, která je detekována jako riziková, je často charakteristická podprůměrných 

vzděláním, kvalifikací a samozřejmě také nízkou kulturní úrovní. Veškerá snaha o její 

zapojení do organizovaného volného času je téměř nemoţná, neboť se také těţko podřizuje a 

v častých případech ani nedisponuje potřebnými dovednostmi k uskutečnění určitých aktivit.  

 

2.1.3 Situační prevence kriminality 

„Situační prevence chápe zločin jako produkt motivace a příleţitosti. Vychází 

ze skutečnosti, ţe určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech 

a za určitých okolností.“ 
5
 

Situační prevence vychází z toho, ţe se lidé rozhodují, jestli spáchají trestný čin. 

Ovšem mezi pachatele trestných činů patří také lidé, kteří se jinak trestného činu 

nedopouštějí, protoţe jednají racionálně, zvaţují všechny klady a zápory, porovnávají zisk, 

námahu a rizika spojená se spácháním trestného činu. U těchto racionálních lidí se převáţně 

jedná o majetkovou kriminalitu. Podstatou situační prevence je sníţení příleţitostí ke spáchání 

trestného činu. Cílem tedy není změnit motivy pachatele, ale snaţí se změnit rozhodnutí nebo 

schopnost spáchat konkrétní trestný čin na daném místě. Situační prevence je oproti sociální 

prevenci přímou strategií prevence kriminality, protoţe je zaměřena na samotný trestný čin. 

Výstiţné je rozčlenění situačních opatření podle britských kriminologů Grahama 

a Bennetta
6
, a to do tří skupin: 

1) zvyšující námahu spojenou se spácháním trestné činnosti – zde jsou aplikována 

opatření jako ztíţení dosaţení cíle (opatření jsou nejčastěji směřována proti páchání 

krádeţí aut a věcí z aut, loupeţím, krádeţím vloupáním a krádeţím v obchodech – 

                                                           
5
 GJURIČOVÁ, Jitka. Prevence kriminality ve městech. Policista 1996, č. 12, s. 3. 

6
 GRAHAM, John a Trevor BENNETT. Strategie prevence kriminality v Evropě a Severní Americe. Praha, 

1996. 
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moţnými preventivními prostředky jsou bezpečnostní zámky, uzamykatelné řadící 

páky nebo propagační kampaně, které občany informují o moţnosti instalace 

bezpečnostních zařízení aj.), kontrola přístupu, odklonění pachatelů nebo kontrola 

prostředků trestné činnosti; 

2) zvyšující rizika spojeného s pácháním trestné činnosti – riziko roste v případě 

zvýšení míry dopadení pachatele. Typy opatření jsou formální dohled (například 

ochrana majetku či osob osobami k tomu určenými), dohled prováděný zaměstnanci 

(s nápomocí kamerových monitorovacích systémů nebo poplašných zařízení) anebo 

přirozený dohled (správné umístění oken, vchodů, osvětlení nebo také ochota 

jednotlivců zasáhnout kdyţ by měli trestnému činu přihlíţet); 

3) snižující užitek plynoucího z trestné činnosti – jsou definovány čtyři způsoby, 

jak je moţné sníţit nebo úplně vyloučit zisk z trestné činnosti, a to odstraněním cíle 

(například upřednostňování bezhotovostních plateb), označením věci (například 

neodstranitelných nebo neviditelným označením věcí, které znemoţní prodání dané 

věci), odstranění lákadel (ponechání věcí v automobilu, viditelně nošené šperky 

na ulici) nebo stanovování pravidel (jasné a srozumitelné předpisy). 

Je vidět, ţe většina opatření situační prevence můţe mít pouze krátkodobý charakter. 

Úspěšnost je ovlivněna pachatelovým vnímáním změn, které mají ovlivnit jeho rozhodnutí 

o provedení trestného činu, ale také adresností a konkrétností. Ovšem opatření mohou působit 

pouze v těch oblastech, pro které jsou sestavována, proto se stává, ţe celkový rozsah 

kriminality nemá klesající tendenci. V této souvislosti je hovořeno o tzv. přesunu kriminality 

jako o nepříjemném výsledku působení preventivních programů. Přesuny kriminality jsou: 

teritoriální, časové, taktické, objektivní respektive v cíli objektu a v neposlední řadě funkční, 

ve kterém pachatel přechází na jiný typ trestného činu. 

 

2.1.4 Prevence viktimnosti a informování občanů 

 Viktimnost je definována jako nauka o oběti trestného činu. Cílem této prevence je, 

aby se osoba nestala obětí trestného činu. Vše je zaloţeno na pojetí bezpečného chování, které 

je odstupňováno s ohledem na různé kriminální situace, a psychické připravenosti ohroţených 

osob. V praxi je to moţné pozorovat u skupinového i individuálního zdravotního, 

psychologického a právního poradenství, v zácviku v obranných strategiích a v propagaci 

všemoţných technických moţností obrany před trestnou činností. V prevenci viktimnosti 
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je zařazena příprava jednotlivců na získání a uţití preventivních opatření, kterými je moţné 

zmírnit riziko svého ohroţení kriminalitou. 

 Prevence viktimnosti můţe být všeobecná nebo adresná. Všeobecná vede ke všem 

lidem, a to formou vzdělávání, informování o moţnosti nebezpečí kriminality, dále moţností 

výcviku v preventivním chování propagací technických moţností ochrany, zejména 

u majetkové a násilné trestné činnosti. Adresná prevence viktimnosti vede k určitým 

sociálním skupinám nebo pouze k jednotlivcům. 

 V posledních letech je osvětová činnost prováděna formou broţur a propagačních 

materiálů, které velmi kvalifikovaně radí obyvatelstvu, na co si případně dávat pozor. Jedná 

se o moţnosti zvýšení bezpečí jak v domácnosti, tak na ulici, v hromadných dopravních 

prostředcích, v automobilech nebo jak lépe ochránit své věci a majetek.  

 

2.1.5 Subjekty a objekty kriminální prevence 

 Aktivity, které mají předcházet kriminalitě, jsou orientovány tak, aby působily 

na objekty prevence kriminality. Objektem můţe být jak sociální prostředí, tak osoby 

či skupiny osob. 

Prevence kriminality obsahuje mnoho aktivit, které vyvíjí celá řada subjektů, tzv. 

nositelů preventivních aktivit, mezi které řadíme jak instituce, tak i jednotlivce, ať uţ v roli 

zaměstnance nebo jen jako občana.  

 Na prevenci se podílejí jak státní subjekty, mezi které řadíme Policii České republiky, 

obecní policii, státní zastupitelství, soudy, sociální instituce, vězeňství a další, ale také 

instituce nestátní, jako například církve a náboţenské společnosti, zájmová a politická 

sdruţení, soukromoprávní podniky nebo občanská sdruţení a mnoho dalších. Samozřejmě 

nesmí být opomenuto na jiţ výše zmiňovanou rodinu, školská zařízení a také hromadné 

sdělovací prostředky (například televize, tisk nebo rozhlas). Neméně důleţitými nositeli 

preventivních aktivit jsou soukromé bezpečnostní agentury, ale také výrobci bezpečnostních 

zařízení. Veškeré preventivní aktivity jsou realizovány spoluprací laiků a profesionálů, 

kterým je přisuzována odlišná míra informovanosti a odbornosti. 

 Základní institucionální podmínky k rozvoji preventivní politiky v České republice 

byly vytvořeny usnesením vlády č. 617 ze dne 3. 11. 1993. Tímto usnesením byl zřízen 
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meziresortní iniciační, koordinační a metodický orgán při Ministerstvu vnitra České 

republiky, a to Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen „Republikový 

výbor“). Hlavním předmětem Republikového výboru je vytváření koncepce preventivní 

politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a její konkretizace na úrovni místní. 

Zároveň odpovídá za zpracování materiálů pro jednání vlády České republiky z oblasti 

prevence kriminality, schvaluje veškeré ţádosti o dotace na projekty prevence, které 

předkládají města, a také rozhoduje o výši finančních prostředků vyčleněných ze státního 

rozpočtu pro kapitolu Ministerstva vnitra České republiky. Členy Republikového výboru jsou 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo financí, Rada vlády ČR pro záleţitosti romské menšiny, Rada vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky, Policejní prezidium ČR, Probační a mediační sluţba ČR, 

Generální ředitelství vězeňské sluţby, Nejvyšší státní zastupitelství, Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci a Soudcovská unie. 

V návaznosti na vládní strategii prevence kriminality tvoří některá ministerstva, která 

jsou zastoupená v Republikovém výboru, resortní strategie prevence kriminality 

a kriminogenních jevů a zabezpečují jejich realizaci v rámci podřízených sloţek dle svého 

pověření také na území krajů a obcí. Zaměření na primární, sekundární a terciární úrovni je 

orientováno na zkvalitnění oblasti rodinné politiky, vzdělávání, rozvoj sluţeb sociální 

prevence, prevence závislostí, nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (například 

rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, chráněná pracovní místa a dílny nebo příspěvek na 

zapracování a další), problematiky národnostních a etnických menšin a jiné.
7
 Pod resort vnitra 

spadá Ministerstvo vnitra České republiky a Policie České republiky. 

 Poradním orgánem Republikového výboru byla zřízena Komise pro výběr projektů 

Městského programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu. 

Výstupem meziresortní spolupráce je stabilní systém prevence kriminality na území České 

republiky, jenţ se opírá o resortní preventivní programy, programy prevence kriminality 

na místní úrovni, aktivity nestátních neziskových organizací, podnikatelských subjektů 

a v neposlední řadě aktivity Policie České republiky.
8
 

                                                           
7
 Ministerstvo vnitra České republiky – Programy prevence kriminality – Strategie prevence kriminality na léta 

2012-2015. Dostupné z www: http://www.mvcr.cz/clanek/programy-prevence-kriminality.aspx [cit. 2012-02-02] 
8
 Ministerstvo vnitra České republiky - Republikový výbor pro prevenci kriminality. Dostupné z www: 

http://www.mvcr.cz/clanek/republikovy-vybor-pro-prevenci-kriminality-37669.aspx [cit. 2012-02-02] 
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 Funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti při 

tvorbě a realizaci koncepce preventivní politiky plní Odbor prevence kriminality, který 

je zároveň také sekretariátem Republikového výboru. Tento odbor plní úkoly, jeţ plynou 

z Programových prohlášení vlády ČR, ze Zákona o dobrovolnické sluţbě a ze Strategie 

prevence kriminality na dané čtyřleté období.  

 

2.1.6 Základní zásady prevence kriminality v České republice  

Systém kriminality na území České republiky lze shrnout do základních zásad, a to:  

 preventivní aktivity jsou vytvářeny z výsledků kriminologických výzkumů 

a bezpečnostních analýz na místní a celostátní úrovni,  

 působiště preventivních aktivit je přenášeno na místní úroveň,  

 administrativní intervence z centra jsou minimalizovány, místním orgánům 

je poskytováno pouze metodické vedení, informace a částečná finanční podpora,  

 neexistence vztahů podřízenosti a nadřízenosti mezi centrálními a místními orgány,  

 místní potřeby jsou uznávány programy na místní úrovni,  

 při realizacích preventivních programů je propojen prvek laický s profesionálním,  

 odbornost a připravenost realizátorů programů,  

 zvyšování významu situační prevence formou vytváření obtíţných bariér proti páchání 

trestné činnosti,  

 informovanost a veřejná podpora jsou důleţitými faktory pro úspěšnost preventivních 

programů. 

 

Systém prevence kriminality má v České republice tři úrovně:  

 republikovou – jejímţ úkolem je koordinace preventivních aktivit a zabezpečit 

realizaci meziresortních a celorepublikových projektů, 

 krajskou – jejímţ úkolem je vytvoření preventivní politiky v rámci své působnosti, za 

nástroj jsou zde povaţovány Krajské programy prevence kriminality, 

 městskou – jejímţ úkolem je vytvoření komplexního přístupu k prevenci, ochrana 

místních komunit, posílení pocitu bezpečí a další. 
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2.2 Policie ČR 

Policie České republiky (dále jen „Policie ČR) je jednotným ozbrojeným 

bezpečnostním sborem, jehoţ 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, přímo pouţitelnými přepisy Evropských 

společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.
9
 Policie 

je jedním z prvků vnitřního bezpečnostního systému České republiky. 

Veškeré úkony a úkoly vykonávají příslušníci Policie ČR, zaměstnáváni na základě 

zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zaměstnanci zařazeni v policii, kteří jsou zaměstnáváni na základě 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra České republiky, které vytváří podmínky 

pro plnění úkolů.  

 

2.2.1 Útvary Policie ČR 

Policie ČR je tvořena útvary, jimiţ jsou: 

1. Policejní prezidium České republiky řídí veškerou činnost policie. V jeho čele stojí 

policejní prezident, jmenovaný ministrem vnitra, který je představeným všech policistů, 

mimo těch, kteří jsou povoláni k plnění úkolů ministerstva. K plnění úkolů ministerstva 

policisty povolává ministr vnitra. Policejní prezident jmenuje a odvolává ředitele všech 

sluţeb Policie ČR, ředitele ochranné sluţby jmenuje a odvolává ministr vnitra 

se souhlasem prezidenta České republiky. Policejní prezidium je za plnění veškerých 

úkolů odpovědné ministrovi vnitra. Policejní prezidium tvoří: 

a) Policejní prezident, 

b) pod Kancelář policejního prezidenta spadá:  

 Preventivně informační odbor, 

 Odbor specializovaných činností, pod tento odbor je zařazeno oddělení 

krizového řízení, bezpečnostní oddělení, oddělení správy a kontroly osobních 

údajů a archív Policie ČR, 

                                                           
9
  Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
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 Analyticko-legislativní odbor, 

 Odbor ostrahy objektů a speciálních přeprav a 

 Hudba Hradní stráţe a Policie ČR. 

c) Náměstek policejního prezidenta (dále jen „NPP“) pro vnější službu má své 

pravomoci v: 

 Ředitelství sluţby pořádkové policie, 

 Ředitelství sluţby dopravní policie, 

 Ředitelství sluţby pro zbraně a bezpečnostní materiál, 

 Operační odbor. 

d) NPP pro Službu kriminální policie a vyšetřování je nadřízeným pro: 

 Kancelář NPP pro Sluţbu kriminální policie a vyšetřování, 

 Úřad sluţby kriminální policie a vyšetřování. 

e) NPP pro ekonomiku má pod sebou: 

 Odbor specializovaných činností, 

 Finanční odbor, 

 Odbor správy majetku, 

 Odbor veřejných zakázek, 

 Správa logistického zabezpečení. 

f) NPP pro řízení lidských zdrojů a podporu výkonu je nadřízeným pro: 

 Odbor řízení lidských zdrojů, 

 Odbor vzdělávání, 

 Odbor provozu, komunikací a technické podpory informační techniky, 

 Odbor koncepce a rozvoje informatiky, 

 Kancelář projektů a evropských fondů, 

 Odbor mezinárodních vztahů, 

 Odbor specializovaných činností, pod tento odbor je navíc zařazeno oddělení 

strategických činností. 

g) Úřad vnitřní kontroly. 

 

2. Útvary s celostátní působností, do nichţ řadíme: 

a) Kriminalistický ústav Praha - je jedním z nejstarších, vysoce odborných policejních 

útvarů s celostátní působností, který se specializuje na výkon kriminalisticko-

technické a znalecké (expertizní) činnosti v oborech elektrotechnika, chemie, 
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kriminalistika, písmo znalectví a strojírenství. Zpracovává znalecké posudky 

a odborná vyjádření zejména pro orgány činné v trestním řízení. Kromě vlastního 

výkonu kriminalisticko-technické a znalecké činnosti se podílí na výchově 

a vzdělávání špičkových specialistů, je metodicko-řídícím pracovištěm 

pro specializované policejní útvary na území České republiky. 

b) Letecká služba – má důleţitý význam na zajištění akcí policie při záchraně ţivota 

nebo odvrácení akutního nebezpečí. Také se hojně vyuţívá při pátrání 

po pohřešovaných osobách a nebezpečných pachatelích, při provádění hlídkových 

a průzkumných letů, při ostraze státních hranic, spolupracuje při pátrání 

po odcizených motorových vozidlech, při řízení dopravy. 

c) Národní protidrogová centrála SKPV
10

 – vznik tohoto útvaru byl podmíněn 

zvýšeným uţíváním a rychle rostoucí distribucí drog. Národní protidrogová centrála 

se podílí na realizaci národní strategie protidrogové politiky. Jejím hlavním úkolem 

je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat trestnou činnost na úseku nedovolené výroby 

a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, zejména v jejích 

organizovaných a mezinárodních formách. Cílem snaţení je sniţování nabídky 

nelegálních drog v České republice a prosazování práva v této oblasti. Navíc 

je součástí prevence drogové kriminality, kde vytváří projekty zaměřené 

na vzdělávání odborné veřejnosti a nespecifickou primární prevenci. 

d) Služba cizinecké a pohraniční policie – byla zřízena na ochranu státních hranic. 

Zabývá se však také úkoly, které jsou spojené s nelegálním pobytem cizinců 

na našem území. Dále zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních 

smluv, provádí pobytovou kontrolu, řídí a kontroluje činnost odborů cizinecké 

a pohraniční policie a jejich dislokovaná pracoviště, provozuje zařízení pro zajištění 

cizinců, rozhoduje o označení osoby za neţádoucí a jiné. 

e) Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV – jeho hlavním úkolem 

je odhalování a stíhání trestných činů spáchaných v letech 1948 – 1989, u nichţ 

nedošlo z politických důvodů k pravomocnému soudnímu rozhodnutí. Mimoto tento 

úřad shromaţďuje a vyhodnocuje materiály, informace a dokumenty, které dokládají 

zločinnost komunistického reţimu a jeho represivního aparátu. 

f) Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV – je specializován na boj 

s nejnebezpečnějšími formami korupce, závaţnou hospodářskou a finanční 

                                                           
10

  SKPV – sluţba kriminální policie a vyšetřování  
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kriminalitou. Snahou tohoto útvaru je zajištění co největšího objemu výnosů 

ze závaţné trestné činnosti a veškerého majetku pachatelů, aby mohlo 

být odškodněno co nejvíce poškozených. 

g) Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality SKPV – jeho činnost 

navazuje na útvary zaměřené na korupci („praní špinavých peněz“) a drogovou 

problematiku. Hlavní specializace je na daňové úniky. Útvar je organizačně 

strukturován dle problematiky, kterou řeší: 

 výnosy z trestné činnosti a praní peněz (nelegální převody majetku a peněz, 

ekonomická destabilizace zločineckých organizací), 

 problematika přímých a nepřímých daní (daňové podvody, financování 

terorismu a další), 

 strategické expertízy a  

 mezinárodní spolupráce při řešení problému s financováním terorismu. 

h) Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV – byl zřízen k potírání 

skupinové organizované trestné činnosti páchané více neţ dvěma pachateli. Oblasti, 

ve kterých má tento útvar působnost, jsou:  

 násilná trestná činnost, 

 zbraně, výbušniny, 

 obchodování s lidmi, 

 zločinecké struktury, 

 terorismus a extremismus, 

 padělání. 

i) Útvar rychlého nasazení – je specifickým útvarem specializovaným na boj proti 

terorismu. Zasahuje především proti teroristům, únoscům dopravních prostředků 

a osob, pachatelům zvlášť závaţné úmyslné trestné činnosti a další. Činnost je velmi 

blízce spojena s mezinárodní spoluprací.  

j) Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - zajišťuje osobní a epizodickou 

ochranu a bezpečnostní ochranu a přepravu prezidenta, jeho manţelky a dalších 

chráněných osob, zajišťuje osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní přepravu 

osob, kterým je po dobu jejich pobytu na území České republiky poskytována 

ochrana podle mezinárodních dohod, zajišťuje ochranu sídla prezidenta a objektů, 

kde pobývá, střeţí objekty, v nichţ pobývají další chráněné osoby, provádí 
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hygienicko-toxikologickou, pyrotechnickou a speciální technickou ochranu a mnoho 

dalšího. 

k) Útvar pro ochranu ústavních činitelů – zajišťuje osobní a epizodickou ochranu 

a bezpečnostní dopravu trvale chráněných ústavních činitelů České republiky, osobní 

a epizodickou ochranu a bezpečnostní dopravu osob, kterým je po dobu jejich pobytu 

na území České republiky poskytována ochrana podle mezinárodních dohod, 

ochranu diplomatických objektů (zastupitelských úřadů a rezidencí velvyslanců), 

ochranu chráněných objektů a prostorů zvláštního významu pro vnitřní pořádek 

a bezpečnost, které schválila vláda - Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu 

Parlamentu ČR, Ústavního soudu ČR, Úřadu vlády ČR, Ministerstva zahraničních 

věcí. Ministerstva vnitra a dalších (např. část mezinárodního letiště Praha -Ruzyně), 

provádí hygienicko-toxikologickou ochranu v souvislosti s ochranou chráněných 

osob a organizuje opatření k zajištění bezpečnosti osob a objektů. 

l) Útvar speciálních činností SKPV - hlavním podnětem pro jeho vznik bylo přijetí 

zákona o zvláštní ochraně svědků a přijetí tzv. velké novely trestního řádu, která 

mimo jiné přesunula operativně pátrací prostředky (agent, předstíraný převod a další) 

ze zákona o policii do trestního řádu. 

m) Útvar zvláštních činností SKPV - provádí ve prospěch oprávněných bezpečnostních 

subjektů odposlech a záznam telekomunikačního provozu, sledování osob a věcí 

a další specializované úkony. 

n) Pyrotechnická služba – je gesčním pracovištěm pro oblast pyrotechnických činností 

vykonávaných policejními pyrotechniky a odborem speciálních potápěčských 

činností a výcviku vykonávaných policejními potápěči. Mezi pyrotechnické činnosti 

patří odborné úkony spojené s pouţíváním, vyhledáváním, shromaţďováním, 

prověřováním, zneškodňováním, manipulací a přepravou munice, výbušnin, 

pyrotechnických výrobků, podezřelých předmětů a nástraţných výbušných systémů. 

 

3. Útvary s územně vymezenou působností jsou seřazeny podle vertikální struktury, která 

se člení na krajské správy, okresní ředitelství respektive na městská ředitelství, obvodní 

oddělení respektive místní oddělení a jim vysunutá pracoviště. Jedná se o 14 krajských 

ředitelství policie, jejichţ názvy jsou shodné s územním obvodem vyššího územního 

samosprávného celku: 

 hlavního města Prahy se sídlem v Praze, 

 Středočeského kraje se sídlem v Praze, 
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 Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, 

 Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, 

 Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, 

 Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, 

 Libereckého kraje se sídlem v Liberci, 

 Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

 Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 

 Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, 

 Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, 

 Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 

 Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, 

 Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

 

2.2.2 Sloţky Policie ČR 

a) Služba pořádkové policie – je jednou ze základních sluţeb, se kterou je moţno 

se setkat dennodenně. Profesní specializace zde není, ale hlavním předpokladem 

je orientace ve stále měnících se legislativních normách, fyzická zdatnost 

a psychická připravenost. Policisté vykonávají tyto činnosti: 

 ochrana bezpečnosti osob a majetku, 

 boj proti kriminalitě, 

 přijímaní, evidování a prošetřování oznámení osob, dohled nad bezpečností 

a plynulostí silničního provozu, 

 plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení a jiné. 

Sluţba je vykonávána na základních útvarech a některé z nich jsou orientovány podle 

demografických, geografických a dalších podmínek takto: 

 poříční oddělení, 

 oddělení hlídkové sluţby, 

 pohotovostní pořádkový odbor, 

 oddělení jízdní policie, 

 oddělení METRO, 
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 vězeňsko-eskortní oddělení, 

 zásahová jednotka, 

 stálá pořádková sluţba. 

b) Služba dopravní policie – sluţba, na kterou mohou narazit převáţně účastníci 

silničního provozu. Specializace je zde orientována na dohled nad bezpečností 

a plynulostí silničního provozu, šetření dopravních nehod a projednávání přestupků 

v blokovém řízení. 

c) Služba správních činností – s touto sluţbou je moţnost se setkat v oblastech jako: 

 vydávání zbrojních průkazů, zbrojních oprávnění a průkazů zbraní, 

 vydávání povolení k provozu střelnic, 

 vydávání povolení k vývozům, dovozům a průvozům zbraní a střeliva 

na území České republiky, 

 zabezpečování dozoru nad dodrţováním zákona č. 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu, 

 projednávání přestupků na úseku omamných a psychotropních látek, 

 je věcným gestorem evidencí. 

d) Služba železniční policie – se specializuje na hlídkovou a obchůzkovou sluţbu 

se zaměřením na prostory vlakových nádraţí a míst, kde dochází ke koncentraci 

cestujících občanů. Je zaměřena proti krádeţím na cestujících, v nákladní dopravě 

na prevenci a trestnou činnost páchanou při přepravě zboţí. 

e) Služba finanční kriminality a ochrany státu SKPV, 

f) Služba kriminální policie a vyšetřování, 

g) Služba cizinecké a pohraniční policie, 

h) Útvar rychlého nasazení, 

i) Ochranná služba, 

j) Letecká služba policie, 

k) Hudba Policie ČR. 

 

2.2.3 Etický kodex Policie ČR 

Práce příslušníků Policie ČR je fyzicky i psychicky náročná. Jejich posláním je sluţba 

veřejnosti zaloţená na úctě a respektu k lidským právům. 
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Kaţdý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem 

a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouţí úctu, respekt a podporu 

společnosti, jejíţ bezpečnost chrání i s nasazením vlastního ţivota. 
11

 

 

2.2.4 Cíle, základní hodnoty, závazky Policie ČR vůči společnosti 

 Cíle, které jsou definovány v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii ČR: 

 chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,  

 prosazovat zákonnost,  

 chránit práva a svobody osob,  

 preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,  

 usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.  

Mezi základní hodnoty, které musí příslušník Policie ČR dodrţovat, jsou zařazeny: 

 profesionalita, 

 nestrannost,  

 odpovědnost,  

 ohleduplnost a  

 bezúhonnost.  

Příslušníci Policie ČR se ve své přísaze zavazují k závazkům vůči společnosti, které 

jsou opětovně uvedeny v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Mezi tyto závazky patří: 

 prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci 

s veřejností, státními a nestátními institucemi,  

 chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně 

a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost,  

 uplatňovat rovný a korektní přístup ke kaţdé osobě bez rozdílu, v souladu 

s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových 

skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony,  

 při výkonu sluţby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného 

uváţení,  

                                                           
11

  Policie ČR. Etický kodex Policie ČR. Dostupné z http://www.policie.cz/clanek/eticky-kodex-policie-ceske-

republiky.aspx [citováno 2011-06-20] 
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 pouţívat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem, nikdy 

nezacházet s ţádnou osobou krutě, nehumánně či poniţujícím způsobem,  

 nést odpovědnost za kaţdou osobu, která byla omezena Policií České republiky 

na osobní svobodě,  

 zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při sluţební činnosti,  

 zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou 

činnost u jiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné 

výhody, jejichţ přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu sluţby,  

 zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů. 

 

2.2.5 Role Policie ČR v prevenci kriminality 

 Policie ČR je důleţitým partnerem orgánů územní veřejné správy při zpracování 

analýz trestné činnosti a bezpečnostních analýz. Tvoří koncepce prevence kriminality, 

formuluje návrhy na řešení problémů. Příslušníci Policie ČR jsou členy pracovních skupin 

prevence kriminality a výběrových komisí. Policie můţe být jak realizátorem, tak partnerem 

preventivních akcí.  

Nově se bude Policie ČR zaměřovat na metodu práce spočívající v identifikaci 

konkrétních vybraných chronických bezpečnostních problémů v kaţdé lokalitě, jejich rozbor a 

navrhování způsobů, jak vzniklou situaci řešit, popřípadě organizování především situačních 

preventivních opatření ke sníţení výskytu trestné činnosti a dalších bezpečnostních problémů. 

K provedení byly vytvořeny jen pro tento účel jednoduché bezpečnostní analýzy 

zpracovávané policií. Na základě těchto analýz je moţné přijímat opatření nebo podněcovat 

řešení problému v dané lokalitě příslušnými orgány veřejné správy.
12

 

 Preventivní činnost Policie ČR zabezpečují Preventivně informační skupiny Policie 

ČR, které jsou zaloţeny u krajských ředitelství Police ČR. Ustanovením Preventivních 

informačních skupin Policie ČR byla utvořena síť specialistů, kteří informují veřejnost o práci 

policie a samozřejmě také o veškerých moţnostech ochrany před trestnou činností. Činnost 

těchto skupin je vázána na sdělovací prostředky, které dopomáhají k realizaci preventivních 

programů na školách a prezentaci akcí Policie ČR.  

                                                           
12

 Ministerstvo vnitra České republiky – Programy prevence kriminality – Strategie prevence kriminality na léta 

2012-2015. Dostupné z www: http://www.mvcr.cz/clanek/programy-prevence-kriminality.aspx [cit. 2012-02-02] 
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 Policie ČR nad rámec svých úkolů spolupracuje s obcemi a obecními policiemi, a to 

formou pravidelné komunikace, společného plánování nasazení sil a prostředků, sdílením 

informací a analytických výstupů.  
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3 ANALÝZA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 

V této části bude proveden rozbor vybraných uskutečněných preventivních programů. 

Rozboru budou podrobeny hlavní preventivní akce z let 2010, 2011 a hlavně projekty 

dlouhodobého a celorepublikového významu. Dále nebude zapomenuto na spolupráci 

Českomoravského fotbalového svazu (dále jen „ČMFS“) s Policií ČR a také na preventivně 

informační filmy. 

 

3.1 Vybrané preventivní akce a projekty realizované v roce 2010 

„Nevíte, kdo vám volá? Zavěste.“ – Kontaktovat vás můţe i podvodník. 

Tato preventivně informační kampaň měla varovat před nebezpečím spojeným 

s telefonáty od neznámých osob. Bylo poukazováno na způsoby, které pachatelé pouţívají při 

svých podvodech, a důvěřiví lidé byli seznámeni s tipy, jak se bránit. Častou obětí těchto 

podvodů bývají senioři. Ukázka informačního letáku viz obr. 3.1. 

Důvodem zahájení kampaně bylo alarmujících 700 případů okradených seniorů, 

kde škoda dosahovala téměř 25 mil. Kč. 

Obr. 3.1 Nevíte, kdo vám volá? Zavěste. 

  

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Policie ČR, dostupný z www: http://www.policie.cz/clanek/akce-a-projekty-nevite-kdo-vam-vola-zaveste.aspx 
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Pachatelé, proti kterým byla zaměřena tato kampaň, na začátku zavolají vytipovaným 

osobám na pevnou linku domů. Jiţ v průběhu hovoru se snaţí získat důvěru a pokud ji získají, 

většinou jim jiţ nic nebrání v osobní návštěvě domácnosti. Odborníci doporučují, aby se lidé, 

kterým někdo neznámý telefonuje, v ţádném případě neznámému nesvěřovali, neboť jedině 

takto mohou ochránit svůj majetek a hlavně sami sebe.  

Tento projekt byl realizován ve spolupráci se společností Telefónica O2 Czech 

Republic. 

 

„Bezpečný internet.cz“ – dobré rady pro vaši bezpečnost na internetu 

 Cílem dalšího projektu Policie ČR s názvem „Bezpečný internet.cz“ je poukázání na 

veškerá rizika, která jsou spojena s pouţíváním internetu, a na způsoby, jak se před nimi 

ochránit. (viz logo na obr. 3.2). 

 

Obr. 3.2 Bezpečný internet.cz 

 

 

 

Zdroj: Policie ČR, dostupný z www: http://www.policie.cz/clanek/bezpecny-internet-cz-452561.aspx 

 

 Současný ţivotní styl nahrává internetu ve všech směrech, je zde moţné nalézt spoustu 

zábavy a poučení, avšak také nebezpečí. Na internetu se ovšem nacházejí také informace, 

které se věnují internetové bezpečnosti. Jedná se převáţně o výčet konkrétních rizik 

bez celkové specifikace nebo o produkty konkrétních společností. 

 Úkolem projektu bylo informování co nejširšího okruhu uţivatelů internetu a zároveň 

ukázat na velice názorných příkladech, jak si vytvořit správné návyky na internetovou 

bezpečnost a dále vzdělávat uţivatele internetu. 

 Uţivateli nejvíce vyuţívané sluţby jsou e-mailová komunikace, internetové 

bankovnictví a v neposlední řadě sociální sítě. Čím více budou uţivatelé informováni 
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o moţných rizicích, které jsou s pouţíváním internetu spojené, tím rychleji se budou umět 

orientovat v podvodných nabídkách, útočných virech, nebo v e-mailech, které nezákonně 

zjišťují osobní data. 

 Projekt nebyl vázán na ţádný produkt konkrétní společnosti, naopak zcela zadarmo 

poskytuje návody, rady a zkušenosti providerů nejnavštěvovanějších internetových sluţeb. 

Jedná se o nekomerční sluţbu, jejímiţ zakládajícími partnery jsou Microsoft s.r.o., Česká 

spořitelna a.s., Seznam.cz a.s., Pierstone s.r.o. a také Quantasoft s.r.o. 

 Projekt probíhá na webových stránkách www.bezpecnyinternet.cz 

 

„Neviditelný svět v pohybu“  

 Projekt, respektive soutěţ mezi kraji České republiky, který byl orientován pro ţáky 

prvního stupně základních škol. 

 Hlavním smyslem tohoto projektu bylo přiblíţit ţivot nevidomých občanů těm, kteří 

mají zrak v pořádku a poskytnout jim moţnost okusit si vnímání, pocity a zkušenosti. Většina 

lidí ani netuší, jak se zachovat k lidem s vodícím psem nebo s bílou holí, mnohokrát váhají, 

zda se jich dotknout, chytit za ruku nebo je pouze mluvou upozornit na překáţku, nebo 

je zcela ignorovat. Pokud bude v lidech vypěstována větší míra empatie, budou moci 

poskytnout pomoc při překonávání překáţky osobě se zrakovým nedostatkem. Lidé 

bez handicapu si častokrát ani neuvědomují, ţe některé překáţky pro tyto lidi existují, neboť 

je berou jako samozřejmost. 

 Projektu se účastní 10 ţáků ze 4. třídy vybrané základní školy ve všech 14 krajích 

České republiky v identických disciplínách. Soutěţ probíhá na dopravním hřišti nebo 

v tělocvičně. Tento projekt ukazuje, jak je moţné netradiční formou vysvětlit lidem správné 

chování vůči lidem se zrakovým handicapem. 

 Mezi základní principy projektu patří soutěţní disciplíny, které zdravé děti zvládají 

se zavázanýma očima. Jedná se o chození se slepeckou holí, chytání zvonícího míče, 

namazání chleba a nalití vody do sklenice, namalování obrázku, luštění Brailova písma podle 

hmatu (viz obr. 3.3), hledání v hmatové mapě, hmatové pexeso či „poznej mě po hmatu“. 

Smyslem je získání zkušeností s chováním k nevidomým, k vodícím a asistenčním psům 

a hlavně pochopení světa nevidomých.  

http://www.bezpecnyinternet.cz/
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 Tento projekt vznikl za spolupráce Policie ČR, Nadace Leontinka a České pojišťovny 

a.s. 

Obr. 3.3 Neviditelný svět v pohybu – ukázka luštění Brailova písma 

 

Zdroj: Policie ČR, dostupné z www: http://www.policie.cz/clanek/neviditelny-svet-v-pohybu-461031.aspx 

 

3.2 Vybrané preventivní akce a projekty uskutečněné v roce 2011 

„Obezřetnost se vyplatí“ – Mějte své věci neustále pod kontrolou 

 Tato preventivně informační akce Policie ČR byla zaměřena na kapesní krádeţe. 

Neboť krádeţe jsou nejčastěji se vyskytující trestnou činností, ke které dochází v místech 

s vysokým výskytem lidí, jako například v prostředcích městské hromadné dopravy nebo 

v nákupních centrech. 

 Cílem této kampaně bylo to, aby se lidé naučili co nejlépe chránit své osobní věci. 

Informace o této kampani byly veřejnosti sdělovány pomocí plakátů, na kterých byla 

zobrazována nejčastější místa útoků kapsářů, jako batoh, kabelka (viz obr. 3.4), kapsa 

u kalhot (viz Příloha č. 1) či u saka, nebo pomocí radiového spotu na in-store rádio ve znění 

„Buďte obezřetní a dávejte pozor na své osobní věci. Kapsáři jsou většinou tam, kde 

je nejméně čekáte.“ 
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Obr. 3.4 Obezřetnost se vyplatí – ukázka plakátu s kabelkou 

  

Zdroj: Policie ČR – dostupné z www: http://www.policie.cz/clanek/obezretnost-se-vyplati-51415.aspx 

 

Obecná doporučení Policie ČR vyplývající z této kampaně jsou: v obchodech 

neukládejte tašky, batohy a jiná zavazadla do nákupních vozíků, mobilní telefon ukládejte 

pouze do míst, kde o něm máte největší přehled, veškeré doklady a peníze nenoste v kapsách 

batohů a kabelek, pokud je to moţné, tak bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně 

od karty, noste u sebe co nejmenší hotovost a hlavně v prostorách městské hromadné dopravy, 

na ulicích a v obchodních centrech věnujte zvýšenou pozornost svým taškám, kabelkám 

a zavazadlům. Kapsáři dovedou vyuţít jakékoliv nepozornosti či nedbalého zacházení 

s osobními věcmi. Jejich krádeţ často nebývá ani zpozorována, je dokonale blesková 

a předem nacvičená. Oběti krádeţe se o chybějících věcech dozvídají často aţ pozdě nebo 

na jiném místě, neţ kde se krádeţ uskutečnila, a proto je pachatel jen těţko polapitelný. 

 Akce byla uskutečněna za podpory velkého okruhu partnerů, jako obchodních řetězců, 

provozovatelů koupališť a veřejných míst a také dopravních podniků. 

 Projekt byl uskutečněn v čase předvánočním, kdy lidé nakupují dárky a mívají u sebe 

větší mnoţství peněz. 

 



31 
 

„Rok zabezpečení vozidel“ – Je Vaše auto na ulicích v bezpečí? Prevence znamená bezpečí! 

Zabezpečte si své auto! 

Obr. 3.5 Rok zabezpečení vozidel – logo 

 

Zdroj: Policie ČR – dostupný z www: http://www.policie.cz/clanek/akce-a-projekty-rok-zabezpeceni-vozidel.aspx 

 

 Tvůrčím záměrem preventivního projektu v oblasti situační prevence autokriminality 

byla forma aktivní komunikace s motoristickou veřejností. Při tvorbě a provedení projektu 

se Ministerstvo vnitra a Policie České republiky spojily se dvěma oborovými organizacemi, 

a to s Asociací technických bezpečnostních sluţeb Gremium Alarm a s Českou asociací 

pojišťoven. Projekt byl uskutečňován jednotlivými kroky tak, aby veřejnost byla po celý 

rok dostatečně informována o rizicích vyplývajících z uvedené trestné činnosti, moţnostech 

jejich sníţení a hlavně vyuţití poradenské činnosti odborníků z jednotlivých oblastí 

zabezpečení vozidel. 

 Stanovené cíle projektu: zvýšení zájmu o zabezpečení vozidel, zvýšení podvědomí 

občanů, motoristů o veškerých moţnostech a způsobech zabezpečení vozidla proti krádeţi, 

realizace aktivní a hlavně trvalé komunikace na několika úrovních k problematice prevence 

krádeţí v automobilech, upozornění na rizika, která mohou vyplynout z nezabezpečení 

majetku, sníţení škodného průběhu pojistitelů z krádeţí prostřednictvím státem doporučované 

prevence krádeţí motorových vozidel. 

 Dalšími partnery projektu kromě výše zmiňovaných byly obecní a městské policie. 

Navíc byly v rámci projektu uskutečněny dvě akce, kde byly sdělovány informace o tomto 

projektu. Jednalo se o 18. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečovací techniky, systémů 
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a sluţeb, poţární ochrany a záchranných zařízení Pragoalarm/Pragosec 2011, který se konal 

ve dnech 17. – 19. února 2011 na Výstavišti Praha (fotografie z akce viz Příloha č. 2), 

a AUTOSALON – Brno Motor Show, který se konal ve dnech 3. - 9. června 2011 (fotografie 

z akce viz Příloha č. 3). 

 Realizátoři projektu uvedli do provozu také webové stránky 

www.rokzabezpecenivozidel.cz. 

 

„Bezpečná domácnost II“ – zásady bezpečného chování seniorů 

 Vzdělávací program „Bezpečná domácnost“, který realizovala obecně prospěšná 

společnost PRO RESCUE, byl orientován na seniory. Přednášky byly určeny pro pracovníky 

terénních sociálních sluţeb pečujících o seniory v domácnostech s pečovatelskou sluţbou, 

stacionářích, pracovníkům pobytových zařízení a dalším. Policie ČR byla zapojena pouze 

okrajově. 

 Ovšem dílčí vzdělávací program „Bezpečná domácnost II“ jiţ Policie ČR zajišťovala. 

Byl připraven cyklus preventivních přednášek, který trval čtyři hodiny. Přednášky byly 

zaměřeny na kriminalitu páchanou na seniorech, kdy formou výukového demonstračního 

videa byly představovány nebezpečné situace, které se mohou reálně odehrát. Při prezentacích 

bylo pouţíváno DVD „(Ne)bezpečný věk“, které vyrobilo Praţské experimentální studio – 

Zdeněk Všelicha za spolupráce a finanční podpory Odboru prevence kriminality Ministerstva 

vnitra ČR. 

 Přestoţe dílčí program zajišťovala Policie ČR, organizační záleţitosti jako termíny 

školení jsou objednávány přes obecně prospěšnou společnost PRO RESCUE. Informace 

je moţné získat na webové adrese media@siviliania.cz. 

 Celý cyklus dílčího vzdělávacího projektu měl 5 kapitol: 

1) Bezpečné chování I – Příležitost zloděje – zásady zaměřeny na rizika spojená 

s majetkovou kriminalitou, na nejčastější formy operandi pachatelů a doporučení 

ke zvýšení bezpečnosti seniorů. 

2) Bezpečné chování II – Život je cennější – zásady zaměřeny na rizika spojená 

s násilnou kriminalitou, na nejčastější formy modu operandi a doporučení 

ke zvýšení bezpečnosti osob. 

http://www.rokzabezpecenivozidel.cz/
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3) Bezpečné chování III – Možná přijde i podvodník – zásady zaměřeny na rizika 

spojená s různými druhy podvodného jednání, vybrané případy trestné činnosti 

a rady ke zvýšení bezpečnosti seniorů. 

4) Bezpečné chování IV – Nemusím být oběť – zásady zaměřeny na problematiku 

domácího násilí, důleţité kontakty a rady pro oběti domácího násilí. 

5) Bezpečné chování V – Klíč k bezpečí – zásady zaměřeny na problematiku 

zabezpečení obydlí, rizika spojená s nedostatečným zabezpečením, preventivní 

rady a doporučení. 

 

3.3 Projekty dlouhodobého a celorepublikového významu 

„Zebra se za Tebe nerozhlédne“ 

 Tento preventivní projekt, který probíhá dvakrát ročně v rozsahu jednoho týdne 

na celém území České republiky, je orientován na chodce a další účastníky silničního 

provozu. Projekt je uskutečňován na počátku školního roku a v jeho druhé polovině. 

 Cílem projektu je dostat do podvědomí lidí dodrţování pravidel bezpečného 

přecházení vozovky a odbourat mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce. 

 Zebra, ústřední motiv kampaně, (viz obr. 3.6) radí: 

Obr. 3.6 Zebra se za Tebe nerozhlédne – logo kampaně 

1) vozovku přecházej pouze 

na přehledných místech, a pokud je v blízkosti 

přechod pro chodce, tak jej pouţij,  

2) do vozovky vstupuj po bezpečném 

rozhlédnutí dle pravidla: „3× se rozhlédni: vlevo, 

vpravo, vlevo a rychle přejdi!“, 

3) počínej tak, aby měl řidič vozidla 

šanci bezpečně zastavit před přechodem pro chodce, 

4) do vozovky nevstupuj dříve, neţ 

vozidlo bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej mezi 

jedoucí vozidla. 

Zdroj: Policie ČR – dostupné z www: http://www.policie.cz/clanek/zebra-se-za-tebe-nerozhledne-262841.aspx 



34 
 

 Další rady a doporučení pro chodce jsou: dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost (zvýšení 

viditelnosti viz níţe), při přechodech přes vozovku vyuţívejte pokud moţno přechody 

pro chodce se světelnou signalizací, přecházení je dovoleno pouze na zelenou, nikdy 

nepřecházejte v zatáčkách nebo mezi stojícími vozidly, chodec nemá absolutní přednost, 

dbejte zvýšené pozornosti na přednost tramvají a vozidel s právem přednosti v jízdě (vozidla 

Policie ČR, hasičská a vozidla záchranné sluţby a další), mějte neustále na paměti, ţe řidič 

nedokáţe zastavit své vozidlo, pokud mu někdo nepředvídaně vstoupí do vozovky. 

 Projekt je realizován ve spolupráci Policie ČR a Zdravotní pojišťovny Ministerstva 

vnitra České republiky. 

 Viditelnost je moţné zvýšit pomocí vhodné barvy oblečení, nášivek a doplňků 

z fluorescenčních materiálů, které zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, v noci 

svou funkci nemají. Nejvhodnějším je reflexní materiál, který odráţí světlo v úzkém kuţelu 

světla zpět k jeho zdroji na vzdálenost aţ 200 metrů a jsou viditelné za tmy. Reflexní materiál 

je v noci vidět na 10 krát větší vzdálenost neţ modré oblečení. Viditelnost vybraných barev 

je moţno vysledovat na obr. 3.7. Heslem je „BUĎTE VIDĚT, PŘEŢIJETE!“. 

 

      Obr. 3.7 Viditelnost materiálů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle www: http://www.policie.cz/clanek/chodci-142811.aspx 
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„Senioři sobě“ – projekt zaměřený nejen na seniory 

 Tento projekt je zaměřený nejen na seniory, ale také na lidi se zdravotním 

handicapem, lidi ţijící osamoceně a lidi důvěřivé. Přesně tyto typy lidí se stávají nejčastějšími 

oběťmi zlodějů a podvodníků, kterým se v častých případech podaří získat celoţivotní úspory. 

 Potencionální oběti jsou na tato nebezpečí upozorňovány formou informačních letáků, 

besed a přednášek pro seniory, informace byly sdělovány také pomocí regionálních 

a celostátních médií.  

 Projekt je postaven na principech aktivní spolupráce samostatných seniorů a dalších 

aktivních občanů s příslušníky Policie ČR a představiteli měst a obcí, na speciálním 

policejním proškolení na tzv. „kurýra prevence“, který je po zaškolení schopen oslovit známé 

potencionálních obětí ve svém působišti, samozřejmě není moţné opomenout na dobrovolnost 

a samostatnou aktivitu seniorů, kteří se snaţí ochránit sami sebe, své blízké nebo známé. 

 Projekt je realizován ve třech fázích: 

1. fáze – dvouhodinový seminář na získání informací a materiálů 

2. fáze – distribuce materiálů a vyplňování anket v terénu 

3. fáze – vyhodnocení anket a poděkování „kurýrům prevence“. 

Kaţdý kurýr prevence měl u sebe tašku s preventivně informačními materiály 

k prezentaci rad. Obsahem tašky byla broţura „(Ne)bezpečný věk“ – doporučení seniorům, 

samolepka „Neotvírej kaţdému“ – k nalepení na vchodové dveře (viz obr. 3.8), DVD 

„(Ne)bezpečný věk“ – které obsahuje osm příběhů s rizikovými situacemi, reflexní 

samolepky, které se dají nalepit na tašky, oděvy, kola, a také jiţ zmiňovaná anketa, jejíţ 

vyplnění poslouţí Policii ČR v preventivních opatřeních. Více doporučujících rad viz Příloha 

č. 4.  

    Obr. 3.8 Samolepka  

 

 

 

Zdroj: Policie ČR – dostupný z www: http://www.policie.cz/clanek/seniori-sobe-

627170.aspx 
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„Ajaxův zápisník“ 

 Tento projekt Policie ČR pořádá pro ţáky 2. tříd základních škol. Je jedním 

z preventivních projektů, který má zvyšovat právní vědomí u dětí mladšího věku. Maskotem 

tohoto projektu je policejní pes Ajax, který děti celým školním rokem provází. Ukázka obálky 

Ajaxova zápisníku viz obr. 3.9. 

 Pomocí Ajaxova zápisníku se ţáci mají naučit předcházet různým sociálně 

patologickým jevům, jako je šikana, hazardní hry, poţívání alkoholu, omamných nebo jiných 

psychotropních látek. Není ovšem opomíjeno seznámení se správným pohybem v silničním 

provozu, velký důraz je kladen na vlastní bezpečnost. 

 Jak jiţ bylo zmíněno, ţáci s Ajaxovým zápisníkem pracují po celý školní 

rok za pomoci učitelů a rodičů. Příslušníci Policie ČR pro ně následně připravují testy 

a soutěţe, kde ověřují, co se ţáci naučili. 

 Obsahem zápisníku je 10 témat, vţdy jedno na jeden měsíc ve školním roce. 

Zářijovým tématem je seznámení se s Policií ČR. Jde o předvedení policejní uniformy, 

organizační sloţky policie a její techniky. Je také poukazováno na zapamatování důleţitých 

telefonních čísel na integrovaný záchranný systém. Říjnovým tématem je dopravní tématika 

s orientací na chodce. Jak se správně pohybovat po komunikacích, po silnici atd. Naučení 

základních návyků na dopravní značky a pokyny policisty v případě nefunkčnosti světelné 

signalizace na křiţovatkách. Listopadovým tématem je vlastní bezpečnost. Velký zřetel 

je věnován bezpečnosti dětí ve škole, doma a na ulicích a především na správné chování při 

setkávání s cizími lidmi. Prosincovým tématem je „Co se smí a nesmí“. Jsou probírána 

pravidla chování jak doma, tak ve škole, která se musí dodrţovat a případné postihy, které 

hrozí v případě porušení těchto daných pravidel. Informace o věkové hranici trestní 

odpovědnosti v České republice. Lednovým tématem je „Děti a trestné činy“, 

kde se rozebírají trestné činy, které nějak souvisejí s dětmi, jako krádeţe, loupeţe, ublíţení 

na zdraví, podvody, poškozování cizí věci, pytláctví, šíření poplašné zprávy nebo pomluva. 

Únorovým tématem je problematika mezilidských vztahů a to šikana. Ţáci v takto mladém 

věku si většinou nedokáţou ani představit toto jednání. Pomůckou je filmový příběh, který 

je zfilmován podle skutečných událostí. Březnovým tématem je opět dopravní tématika, nyní 

je to zaměřeno nikoliv na chodce, ale na cyklistu. Je poukazováno na nutnost nošení 
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bezpečnostní přilby a dalších ochranných prvků, jako chráničů, reflexního oblečení. Neméně 

důleţitá je znalost dopravních předpisů, včetně dopravních značek. Dubnovým a květnovým 

tématem je závislost na alkoholu, drogách, kouření a hazardních hrách. Je upozorňováno na 

to, co je nezákonné. Je provedeno základní rozdělení drog, jakou formu mohou mít, 

jak se aplikují, a samozřejmě je poukázáno na následky, které s uţitím drogy souvisí. 

Červnovým tématem jsou bezpečné prázdniny. 

Obr. 3.9 Ajaxův zápisník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Policie ČR – dostupný z www: http://www.policie.cz/clanek/ajaxuv-zapisnik-328720.aspx 

 

„Projekt tísňové linky pro neslyšící“ 

 Tento projekt Policie ČR byl v počátcích iniciován Preventivně informační skupinou 

Správy hlavního města Prahy Policie ČR, jako projekt rozšíření sluţeb, které budou 

příslušníci Policie ČR nabízet občanům. Cílem bylo zpřístupnění v plném rozsahu linky 

tísňového volání s číslem 158 naprosto všem občanům, bez ohledu na handicap sluchu, 

či jeho úplnou ztrátu.  

 Linku tísňového volání mohli vyuţívat pouze slyšící občané. V momentě ohroţení 

ţivota, zdraví nebo majetku potencionálním pachatelem, nebo při dopravní nehodě mohli 

bez meškání pouţít telefonní přístroj a pomocí tísňového čísla 158 byli spojeni s operátorem 

střediska daného regionu, který vyhodnotí přijaté oznámení a pošle na místo policejní hlídku. 

Ovšem o tuto sluţbu byla ochuzena ta část společnosti, která neslyší.  
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 Cílem projektu bylo vybudování vzájemné komunikační sítě a získat důvěru těch, kteří 

obtíţně snášejí změny ve svém navyklém způsobu ţivota. Jiţ při přípravách tísňové linky 

pro neslyšící policisté úzce spolupracovali s cílovou skupinou. Po vzájemných konzultacích 

bylo vytýčeno, ţe policisté budou s neslyšícími komunikovat pomocí textových zpráv. 

 Ovšem i v této oblasti se vyskytly problémy, neboť většina neslyšících má nízkou 

vzdělanostní úroveň. Policisté se snaţili sníţit rizika moţných omylů a nedorozumění, 

případně moţného zneuţití linky tísňového volání tím, ţe vytvořili nenáročný manuál. 

Jednoduchou metodou navede neslyšící, jak správně postupovat při zasílání textových zpráv 

na linku tísňového volání. V Příloze č. 5 je přiloţen formulář pro neslyšící. 

 Po přijetí textové zprávy je operátorovi jasné, ţe přišla od osoby neslyšící. Tento 

systém je dalším krokem, jak se v technických moţnostech operačního střediska orientovat. 

Policisté jsou informováni o tom, ţe se na místě nacházejí neslyšící osoby, a tak mohou 

zaujmout přiměřený a adekvátní přístup.  

 Partnerem Policie ČR se stala společnost T-Mobile, za jejího přispění vzniklo 

telefonní číslo pro tuto skupinu osob – 603 111 158. Z původně praţského projektu se záhy 

stal projekt celorepublikový. Textová zpráva sice dorazí do praţského operačního střediska, 

ale následně je informace předána příslušnému obvodnímu oddělení. 

 

„Jsme tu i pro Vás“ 

 Dalším projektem pro neslyšící se stalo vydání filmově zpracovaného DVD snímku. 

Témata jsou zaměřena na jednotlivé patologické jevy, se kterými se mohou neslyšící lidé 

setkat. Projekt má tyto lidi varovat před nástrahami a naučit je, jak se zachovat v případě, 

ţe se stanou obětí trestného činu.  

 Zpracování DVD projektu je současně tlumočen do znakového jazyka s přidanými 

titulky. Potisk DVD je moţné vidět na obr. 3.10. K DVD byla vytvořena i kniţní podoba 

projektu.  

 Tento projekt vznikl primárně pro neslyšící osoby, ale zároveň výborně poslouţí 

pro profesní vzdělávání příslušníků bezpečnostních sloţek. 
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 Partnery tohoto projektu jsou kromě Preventivní informační skupiny Správy hlavního 

města Prahy Policie ČR také stráţníci Městské policie Praha a tvůrčí skupina vedená panem 

reţisérem Zdeňkem Všelichou. Finanční podporu poskytlo Ministerstvo vnitra České 

republiky a Magistrát hlavního města Prahy. 

Obr. 3.10 DVD potisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Policie ČR – dostupný z www: http://www.policie.cz/clanek/projekt-tisnove-linky-pro-neslysici-sms-603-111-158-926967.aspx 

 

„Bezpečná lokalita“ 

 Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR ve spolupráci s Poradním sborem pro situační 

prevenci kriminality Ministerstva vnitra ČR, zejména pak s Asociací technických 

bezpečnostních sluţeb Grémium Alarm (AGA) a Českou asociací pojišťoven rozjelo 

preventivní projekt, který nabízí občanům důleţité rady a uţitečné informace. 

 Projekt má působit jako osvětová akce k ochraně osob a majetku, která vznikla na 

základě partnerství veřejného a soukromého sektoru (v EU označované jako Public Private 

Partnership, PPP)
13

. Program nabízí občanům odbornou pomoc při výběru typu a rozsahu 

zabezpečení a jistotu, ţe přijímaná opatření dosahují standardů kvality. 

Program je utvořen tak, aby přispěl k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k 

vlastnímu i společnému majetku a jeho následné ochraně. Program vhodně doplňuje ostatní 

                                                           
13

 viz usnesení Vlády České republiky č. 7 ze dne 7. ledna 2004 
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programy prevence kriminality na místní úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních 

občanů řešit bezpečnostní otázky a situace zdola. 

 Projekt nabízí velké spektrum materiálů, jako skládačky, publikace nebo videokazety. 

Probíhá také jeho medializace na výstavách a veletrzích (například Pragoalarm/Pragosec, 

Stavitel), na dnech s Policií ČR, seminářích, v televizi a v rozhlase, v den periodikách, 

odborných časopisech apod. 

Obr. 3.11 Logo Bezpečná lokalita 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra – Prevence. Dostupné z www: http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-519728.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D 

 

3.4 Preventivně informační filmy 

„Nechte mě bejt!“ 

 Tento preventivně informační film byl prvním projektem tohoto typu. Jedná 

se o instruktáţní videofilm, který vytvořili policisté Policie ČR Správy hlavního města Prahy 

s mnoha odborníky. Obal videofilmu viz Příloha č. 6. 

 Film obsahuje čtyři krátké příběhy, které byly motivovány skutečnými událostmi 

z posledních let a které se odehrály na území České republiky. Pomocí těchto příběhů jsou 

dětem ukazovány nebezpečné situace, které je mohou potkat, dále následky a reakce 

obvyklého chování obětí i pachatelů. Videokazeta obsahuje dva příběhy, které jsou 

orientovány na kontakt s cizími nebezpečnými osobami, jeden příběh je orientován na 

šikanování a poslední příběh je věnován nebezpečí nálezu a manipulace s výbušninou. Na 

konci kaţdého příběhu jsou zobrazeny ilustrační fotografie, filmová montáţ a data, kdy se 

obdobný příběh opravdu odehrál a jak skončil. 
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„Zpackané ţivoty“ 

 Zpackané ţivoty je preventivně informační film, který si nechala zpracovat Policie 

ČR Správy hlavního města Prahy. Následně byl nabídnut pracovníkům a manaţerům 

prevence kriminality v rámci celé republiky. 

 Film se stal součástí širšího preventivního působení na ţáky druhého stupně 

základních škol, studenty středních škol a učilišť. Skutečné případy jsou zasazeny 

do prostředí party mladých lidí z různých sociálních vrstev s různými osobními problémy, 

kteří z nudy všedního ţivota vybočují pácháním trestné činnosti, která v průběhu filmu 

graduje od neškodných lumpáren aţ po závaţný trestný čin. Po promítnutí filmu následuje 

debata, kdy přednášející by měl iniciovat studenty, aby sami reagovali a diskutovali o svých 

názorech a pocitech, které u nich film vyvolal. Není k dispozici ţádná metodika, vychází se ze 

spontánních reakcí. Obal VHS kazety viz Příloha č. 6. 

 Cílem tohoto filmového snímku je zvyšovat právní vědomí dětí této věkové 

kategorie. Většinou by mělo po zhlédnutí filmu docházet k debatě s odborníky na danou 

oblast.  

 

3.5 Ostatní akce a projekty 

„Spolupráce mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Policií ČR“ 

 Tento projekt vznikl pro informování příznivců českého fotbalu, protoţe byly 

provedeny změny bezpečnostních pravidel při pořádání mezinárodních fotbalových utkání 

a utkání v rámci Českomoravského fotbalového svazu. 

 V Příloze č. 7 jsou přiloţeny čtyři plakáty, jak se má správný fanoušek chovat, 

aby byl vpuštěn na fotbalový stadion pořadatelskou sluţbou, nebo jaké mají provozovatelé 

fotbalových utkání pravomoci. Po reformě Policie ČR přestává policie suplovat roli 

pořadatelské sluţby při fotbalových utkáních, a proto plná zodpovědnost za veřejný pořádek 

na ochozech od roku 2009 přešla na fotbalové kluby. 

 Policie ČR a Ministerstvo vnitra České republiky vydalo informační manuál, který 

je určen fotbalovým klubům. Tento manuál je moţné shlédnout na webových stránkách 
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Policie ČR, dále je tam zveřejněna také dohoda mezi Českomoravským fotbalovým svazem 

a Policií ČR, prezentace Bezpečí na sportovních utkáních a další. 
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4 ZHODNOCENÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Kriminalitu lze korigovat prostřednictvím trestně-represivních opatření, které 

trestnou činnost potlačují, nebo pomocí prevence, která se snaţí trestné činnosti předcházet. 

Obě dvě formy se navzájem doplňují, neboť jen účinná prevence kriminality sniţuje potřebu 

trestně-represivních opatření, která posilují prevenci.  

 V současných společenských podmínkách přetrvávají represivní opatření bez 

preventivních prvků. Ačkoliv prevence není nejlevnější, stále se jeví v porovnání s klasickým 

výkonem spravedlnosti ve sféře trestního práva jako méně nákladná. 

 Cílem prevence je na jedné straně sniţování výskytu a důleţitosti trestné činnosti 

a na straně druhé zvýšení pocitu bezpečí občanů. Cílu je moţné dosáhnout pouze 

za předpokladu začlenění souhrnu opatření do rozvoje obcí a spolupráce mezi Policií ČR, 

orgány státní správy a samosprávy, nevládními organizacemi a občany. 

  

4.1 Kriminalita v České republice 

 Kriminalita je označována jako úhrn činů uvedených v trestním zákoně, kde jsou 

obvykle popisovány dle prostoru, času, rozsahu. Obecně lze říci, ţe se jedná o veškeré 

páchání přestupků nebo trestných činů. Kriminalita je dle policejních statistik dělena 

na obecnou kriminalitu, hospodářskou kriminalitu a kriminalitu. Obecná kriminalita je ještě 

dělena na majetkovou, mravnostní, násilnou a ostatní kriminalitu. 

 Do majetkové trestné činnosti je zařazeno vloupání do bytů, domů a chat, kapesní 

krádeţe, krádeţe prosté, krádeţe vozidel a věcí uloţených ve vozidlech, do mravnostní trestné 

činnosti patří kuplířství, znásilnění, obchodování se ţenami a pohlavní zneuţívání. Do násilné 

trestné činnosti jsou zahrnuty vraţdy, únosy, loupeţe a týrání. Maření úředního výkonu 

rozhodnutí, sprejerství, výtrţnictví a poţáry jsou řazeny do ostatní kriminality. Podvody, 

zpronevěry a neoprávněné podnikání spadají pod hospodářskou kriminalitu. A do zbývající 

kriminality spadá nadrţování, šíření poplašné zprávy nebo nehody úmyslné či z nedbalosti. 

 Vývoj celkové kriminality na území České republiky nemá stálou tendenci, coţ 

je moţné vidět v grafu č. 4.1 Vývoj celkové kriminality v letech 1991 – 2011. Je z něj patrné, 

ţe kriminalita dosahovala nejvyšších hodnot v letech 1998 a 1999, kdy se počet spáchaných 

trestných činů pohyboval nad 425 tis. Dlouhodobě od roku 2001 docházelo ke sniţování, 
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aţ na léta 2002 a 2007. V roce 2010 bylo zjištěno nejméně spáchaných trestných činů 

za sledované období od roku 1991, počet trestných činů se pohyboval na hranici 313 tis. 

 

Graf č. 4.1 Vývoj celkové kriminality v letech 1991 aţ 2011 

 

  Zdroj: vlastní zpracování (2012) dle statistik Policejního prezidia ČR a Českého statistického úřadu 

 

 Důvodem, proč docházelo k poklesu kriminality v letech 2008 – 2011, 

je zpracování Strategie prevence kriminality na tato léta, díky které došlo ke změnám 

v organizaci systému prevence kriminality. Systém byl rozčleněn, jak jiţ bylo výše zmíněno, 

do tří úrovní – republikové, krajské a městské. Významný podíl na sniţování kriminality 

přinesla spolupráce krajů s Policií ČR, která byla vymezena v reformě Policie ČR. Reforma 

vytvořila 14 krajských ředitelství policie. Stejné oblasti působení Policie ČR a krajských 

úřadů mají příznivý dopad na zvyšující se zapojení policie do preventivní politiky 

na regionální úrovni. 

Veškeré hodnocení efektivity krajských a městských programů je opíráno o analýzy 

závěrečných zpráv projektů a hodnocení Programů jako celku. Ze statistik trestné činnosti, 
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hledaného pachatele, který v dané oblasti uskutečňoval trestnou činnost, a přesto to nemuselo 

být na základě preventivního programu. Účinnost prevence není dostatečně měřitelná, ačkoliv 

jsou preventivní programy koncipovány tak, aby postihly co moţná nejširší veřejnost. Proto 

nelze jednoznačně dokázat, ţe díky působení preventivních programů a nikoliv jiných faktorů 

dochází k poklesu kriminality. Nelze se ani dopátrat, kolik trestných činů se díky 

preventivním programům neprovedlo. Není totiţ moţné měřit něco, co se ve skutečnosti 

neudálo.  

Pro značnou nepřehlednost není moţné přenesení dat o vývoji kriminality jednotlivých 

krajů do jednoho grafu za více let. Kriminalita v jednotlivých krajích meziročně stagnuje 

na podobných číslech. Pro obecnou orientaci, v jakých číslech se kriminalita pohybuje, slouţí 

graf č. 4.2, ve kterém jsou zobrazeny počty trestných činů spáchaných v roce 2011. 

 

Graf č. 4.2 Statistika zjištěných trestných činů spáchaných v roce 2011 v jednotlivých krajích 

 

Zdroj: vlastní zpracování (2012) dle statistických přehledů Policie ČR 

  

Z grafu č. 4.2 vyplývá, ţe nejvíce trestných činů je pácháno na území Hlavního města 

Prahy (74 tis. trestných činů), následuje Moravskoslezský kraj (42 tis. trestných činů) a poté 
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spáchaných trestných činů. S nejniţší kriminalitou se setkáváme v Karlovarském kraji (8 tis. 

trestných činů). Pod úrovní 10 tis. spáchaných trestných činů se vyskytují jen čtyři kraje. 

 

4.2 Financování prevence kriminality v České republice 

 Financování prevence kriminality je uskutečňováno ze státního rozpočtu České 

republiky z kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ČR. Legislativní rámec pro financování 

prevence není v České republice nikterak shrnuto do jednoho právního předpisu. Ovšem 

nejedná se o nahodilou činnost, jeţ by neměla vymezena jasná pravidla. Vláda ČR zřídila 

Republikový výbor pro prevenci kriminality, který od jeho vzniku vytváří preventivní politiku 

České republiky na mimoresortní úrovni.  

 Financování prevence kriminality je řešeno přes platnou strategii prevence kriminality 

na dané období. Ve strategiích je koordinována preventivní činnost, finanční prostředky 

na jednotlivé programy a také náleţitosti, které jsou nutné v ţádostech na dotace. Republiková 

úroveň je financována z rozpočtů jednotlivých ministerstev s členstvím v Republikovém 

výboru. Preventivní programy realizované Policií ČR jsou hrazeny z prostředků Ministerstva 

vnitra ČR. Krajská a místní úroveň prevence kriminality jsou dotačně financovány také 

z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. 

 Pro ujasnění představy finančních prostředků plynoucích na prevenci kriminality 

z kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ČR za období let 2003 aţ 2012 jsou výdaje představeny 

v tab. 4.1. V tabulce jsou uvedeny skutečné výdaje, které byly poskytnuty. Rok 2012 má 

pouze informativní charakter, neboť údaje byly čerpány z Návrhu státního rozpočtu na rok 

2012, podle zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012. 

Skutečné výdaje bude moţné zjistit aţ po ukončení roku 2012. 

 Ze závěrečných účtů kapitoly 314 - Ministerstva vnitra za jednotlivá léta je zřejmé, 

ţe výdaje na prevenci kriminality měly mírně zvyšující tendenci aţ do roku 2006, v roce 2007 

došlo k poklesu finančních prostředků. V roce 2008 byla výše finančních prostředků nejvyšší 

za sledované období (75 805 tis. Kč), poté opět výdaje kolísaly. K největšímu poklesu výdajů 

na prevenci kriminality došlo v roce 2011 (56 256 tis. Kč), v němţ došlo k rozpočtovému 

opatření kvůli hospodářské krizi v České republice. Návrhy výdajů na rok 2012 probíhá dle 

skutečné výše výdajů, které byly vynaloţeny v roce předcházejícím. 
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Tab. 4.1 Porovnání skutečných výdajů Ministerstva vnitra ČR na prevenci kriminality (v tis. 

Kč) 

Rok 

Výdaje kapitoly 

314 -Ministerstva 

vnitra ČR 

Výdaje na prevenci 

kriminality 

Podíl výdajů 

na prevenci 

z rozpočtu MV 

ČR 

2003 45 006 355 58 067 0,13% 

2004 47 669 199 60 645 0,13% 

2005 51 516 745 67 347 0,13% 

2006 55 610 478 71 413 0,13% 

2007 58 233 846 70 714 0,12% 

2008 59 828 401 75 805 0,13% 

2009 59 756 108 72 682 0,12% 

2010 59 464 344 74 474 0,13% 

2011 52 877 539 56 256 0,11% 

2012* 52 656 658 56 256 0,11% 

Zdroj: vlastní zpracování (2012) dle Závěrečných účtů Ministerstva vnitra ČR dostupných z www:  

      http://www.mvcr.cz/clanek/rozpocet-mv-cr.aspx 

 

 V tabulce je moţné vysledovat, ţe podíl výdajů na prevenci kriminality z celkových 

výdajů Ministerstva vnitra ČR je skoro zanedbatelný. Není však moţné tuto poloţku 

specifických výdajů z rozpočtu zcela vypustit. Společnost se nyní můţe jen domnívat, 

ţe omezení finančních prostředků na prevenci kriminality nijak zvlášť neovlivní růst 

kriminality. 

 

4.3 Zhodnocení vybraných programů kriminality 

 V rámci sociální prevence je kaţdoročně zahajován preventivní projekt „Ajaxův 

zápisník“, který je zaměřen na ţáky základních škol. Mladiství a mladší děti jsou často 

pachateli trestných činů, proto je vhodné zaměření tohoto programu na tuto část veřejnosti. 

První zavedení projektu bylo v roce 2002. Statistiky vývoje kriminality dětí mladších 15 let 

zaznamenaly od roku 2002 klesající tendenci. Děti a mladiství se nejčastěji dopouštějí 

krádeţí, loupeţí a ostatní kriminality (například dopravní nehody, drţení omamných 

a psychotropních látek atd.), a právě na tyto oblasti jsou zaměřeny jednotlivé okruhy 

„Ajaxova zápisníku“. Průběh poklesu kriminality páchané dětmi mladšími 15 let je zobrazen 

v grafu č. 4.3, je v něm zohledněno pouze období od roku 2001 do roku 2011, kde je nejvíce 

vidět výše zmíněný pokles. 
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Graf č. 4.3 Vývoj kriminality páchané dětmi mladšími 15 let v letech 2001 aţ 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování (2012) dle dat dostupných ze statistik kriminality Ministerstva vnitra ČR a statistických 

přehledů Policie ČR 

 

 V rámci situační prevence je vhodné se pokusit o zhodnocení preventivního 

projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Tento program probíhá kaţdoročně od roku 2006 a 

od tohoto roku je moţné sledovat mírný pokles v počtu dopravních nehod na pozemních 

komunikacích v České republice. Vývoj nehodovosti je vidět v grafu č. 4.4.  

 

Graf č. 4.4 Vývoj nehodovosti v letech 2001 aţ 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování (2012) dle statistických přehledů Policie ČR z jednotlivých let. 
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 Z grafu jednoznačně vyplývá, ţe od roku 2009 dochází k razantnímu poklesu 

co do počtu dopravních nehod. Tento pokles ovšem není způsobem, ţe by se řidiči a ostatní 

účastníci silničního provozu natolik umírnili. Od roku 2009 došlo k úpravě legislativy, podle 

které účastníci lehkých dopravních nehod jiţ nemusí volat Policii ČR, pokud splní tyto 

podmínky: zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel včetně věcí nepřesahuje škodu 

100 tis. Kč, nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby a dále nevznikla hmotná škoda 

na majetku třetí osoby (například na budově, komunikaci, dopravním značení atd.). 

 

 Majetková kriminalita patří dlouhodobě k nejvíce páchané kriminalitě na území 

České republiky. Nejvíce jsou jí postiţena velká města a lokality, ve kterých se pohybuje 

mnoho anonymních osob. V grafu č. 4.5 je moţné vidět, ţe majetková kriminalita 

má v průběhu let mírně klesající tendenci. Proti tomuto druhu kriminality jsou vytvářena 

preventivní opatření typu projektu „Obezřetnost se vyplácí“, který byl zahájen v roce 2011, 

je zaměřen proti kapesním krádeţím v supermarketech a hypermarketech, nebo projekt „Rok 

zabezpečení vozidel“, který je zaměřen proti krádeţím motorových vozidel a krádeţím 

vloupáním do nich.  

 

Graf č. 4.5 Vývoj majetkové kriminality v letech 2001 aţ 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování (2012) dle statistických přehledů Policie ČR z jednotlivých let. 
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4.4 Budoucnost preventivních programů 

Preventivní programy se prokázaly za dobu své činnosti jako významné nástroje 

pro sníţení a potírání kriminality. Z policejních statistik a analýz za poslední léta vyplývá, 

ţe stály stovky milionů korun, avšak nevýhodou prevence je její neměřitelnost.  

Ekonomická krize a její dozvuky, stav státního rozpočtu a výhledy do dalších let jasně 

naznačují, ţe jednotlivá ministerstva a státní úřady se budou muset vypořádat s další vlnou 

úspor. Dá se tedy předpokládat, ţe úspory se dotknou i Ministerstva vnitra ČR a zejména 

Policie ČR. Nelze tedy očekávat, ţe se preventivní programy budou masivně podporovat jako 

v předešlých letech, coţ bude mít samozřejmě negativní vliv na boj s kriminalitou 

a patologickými jevy. Statistika kriminality za rok 2011 naznačuje, ţe počet trestných činů 

začíná po letech opět narůstat.  

Poněvadţ si programy získaly za svou dobu velkou oblibu, a to zejména projekty 

lokální (městské), byla by velká škoda i tyto utlumit. Jedinou moţností v případě nedostatku 

finančních prostředků je spolufinancování těchto projektů z rozpočtů místních samospráv. 

Druhou moţností, jeţ je nyní značně vyuţívána, je spolupráce s městskými policiemi, které 

nahrazují v prevenci policii státní (uveďme alespoň prevenci v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu pro děti na dětských hřištích). Městské policie jsou závislé na rozpočtech místních 

samospráv a politických představitelích daných obcí, tudíţ nejsou finančně tak svazovány 

jako policie státní, jeţ je plně financována z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.  

V případě zájmu samospráv je vhodné vyuţít i spolupráce s občanskými sdruţeními, 

které se taktéţ zabývají prevencemi kriminality či bojem proti patologickým jevům. Tato 

občanská sdruţení často spolupracují se samotnou Policií ČR a navštěvují školská zařízení 

či pořádají výchovné akce a koncerty (v Moravskoslezském kraji působí například občanské 

sdruţení Beskyd – www.osbeskyd.cz). 

 

4.4.1 Návrhy preventivních programů 

 Je značně sloţité vymyslet nový či inovativní preventivní program, neboť od roku 

2008, kdy byl ratifikován nový zákon o Policii ČR
14

, jich bylo pouţito více jak dvě desítky. 

Přesto zde bude proveden výčet a částečný rozbor těch, které jsou dle mého názoru 

                                                           
14

 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.osbeskyd.cz/
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nevyzkoušené, nebo je nebylo moţné dohledat v dokumentech, které souvisí s prevencí. Není 

ovšem vyloučeno, ţe podobné programy s obdobnou tématikou mohly být jiţ vyzkoušeny 

na lokální úrovni Policie ČR či obecních policií.  

 

„Preventivní program Bezpečný venkov“ 

 Bezpečný venkov je rozsáhlý program, jenţ je určen pro oblasti méně obydlené – 

horské lokality, vesnice a příhraniční oblasti. Současný vývoj kriminality směřuje z velkých 

měst směrem na venkov. Hlavním důvodem je zejména finanční situace policejního sboru. 

Mnohá obvodní oddělení v menších městech omezují provoz nebo se zcela uzavírají, tudíţ 

se zvyšují dojezdové vzdálenosti do okolních obcí a začíná se zvyšovat trestná činnost 

v těchto místech.  

 Hlavním zájmem zlodějů bývají vybavení obydlí (vykrádání objektů) a technika 

(stroje, nafta). V příhraničních oblastech (Polsko, Slovensko) je moţno se setkat s rozsáhlými 

krádeţemi zemědělské techniky (zejména traktory), coţ působí značné problémy zejména 

tamním farmářům, neboť bez této techniky je ochromen provoz dané farmy či statku.  

 Podobný program Venkov
15

 je spuštěn taktéţ ve Velké Británii, neboť právě zde 

policejní statistiky zaznamenaly velký nárůst zločinnosti na venkově (téměř o 17%) a krádeţe 

traktorů (o 8%) oproti roku předešlému. Je vhodné zmínit, ţe policejnímu sboru v anglickém 

městě Dorset byl bezplatně zapůjčen český traktor Zetor Proxima 85 v barvách policie Velké 

Británie (viz obr 4.1). Smyslem této akce je zejména upozornit na vzrůstající trestnou činnost 

na anglickém venkově, působit preventivně na obyvatelstvo v dané lokalitě a zvýšit zájem 

občanů o bezpečnost jejich obydlí. 

Ačkoliv Policie ČR nezvaţuje obdobnou akci v podobě traktoru s barvami českého 

policejního sboru pro venkovské oblasti, je problematika trestné činnosti na venkově obdobná 

jako ve Velké Británii. 

 

 

 

                                                           
15

 ZETOR TRACTORS a.s. – Nové opatření proti zločinům na venkově. Dostupné z www: 

http://www.zetor.cz/nove-opatreni-proti-zlocinum-na-venkove 
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Obr. 4.1 Traktor Zetor Proxima 85 

 
Zdroj: Zetor tractors a.s. – Nové opatření proti zločinům na venkově. Dostupný z www: http://www.zetor.cz/nove-opatreni-proti-zlocinum-

na-venkove 
  

 Program Bezpečný venkov by byl spuštěn jako lokální pro oblasti nejvíce zasaţené 

trestnou činností (oblasti by byly určeny dle policejních statistik s trestnou činností). Byl 

by prezentován formou mediální – článek o prevenci v denním tisku daného regionu (článek 

by jednoduchým způsobem upozornil na nebezpečí venkova a jak nebezpečí předcházet), 

formou letáků (do poštovních schránek by byl vhazován leták obdobný článku o prevenci), 

formou rozhlasu v daných vesnicích, aktivní návštěvy preventivních specialistů v oblastech 

(policejní preventivní autobus) a v poslední řadě formou webových stránek (obvodní oddělení 

Policie ČR by informovala na svých webových stránkách o této akci a zřídila by i profil 

na sociální síti Facebook - Bezpečný venkov).  

Cílem celého projektu by bylo aktivní zapojení obyvatel do prevence zločinů 

na venkově (upozornění na podezřelou činnost, moţnosti prevence – oplocení pozemků, 

kamerový systém na farmách, GPS čipy na technice apod.) 

 

„Preventivní program SeniorNet 2012“ 

Internetová a počítačová kriminalita je dnes prezentována jako významný fenomén 

v naší společnosti, neboť stále je značně neprobádaná a jako obor je poměrně velmi mladá. 

I kdyţ je v činnosti velmi kvalitní preventivní projekt ve formě webových stránek např. 

www.bezpecnyinternet.cz. Přesto je zde opomíjena starší generace, která se v dnešní době 

http://www.bezpecnyinternet.cz/
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snaţí o maximální vyuţívání internetu. Ovšem informovanost této generace o nebezpečích 

skrytých v internetu není dostatečná. 

 Za cíl tohoto programu by bylo stanoveno upozornění na nebezpečí internetu pro starší 

ročníky a to formou diskuzí preventivních specialistů z řad Policie ČR či městské policie 

se staršími občany (domovy důchodců, kluby seniorů apod.) s aktivní ukázkou pouţití 

zabezpečení (počítačové vybavení s internetovým připojením). Také by bylo vhodné 

vytvoření webových stránek pro seniory, kde by jednoduchým způsobem bylo poukázáno 

na nebezpečí internetu s názornými příklady (ukázky phishingu
16

, spoofingu
17

, internetového 

bankovnictví, emailové komunikace apod.) 

 

4.4.2 Preventivní programy určené pro různá roční období a lokality 

 V této podkapitole budou uvedeny nové programy, které by bylo vhodné uvést 

na specifické lokality, které jsou v současnosti zanedbávány. Dále bude uveden inovativní 

preventivní program na kapesní krádeţe. Neboť i přes veškeré jiţ proběhnuté preventivní 

akce, je tento problém stále aktuální a lidé by měli dostat do svého podvědomí, ţe hlídat si své 

věci je velmi důleţité.   

 

„Yetti tě neochrání“ 

Program určen pro návštěvníky lyţařských a horských středisek s cílem upozornit 

na nebezpečí zimních radovánek. Zaměřen by byl na bezpečnost na sjezdových tratích 

a na zabezpečení vozidel na parkovištích během rekreace. Program by byl prezentován 

formou letáčků pro návštěvníky na recepcích a parkovištích, kde by byly popsány rizika 

a také moţnosti prevence.  

 

„Vodník Česílko upozorňuje“ 

Program určený pro letní koupaliště, plovárny a nádrţe s cílem upozornit na nebezpečí 

vodních sportů, zejména pro děti a rekreanty. Propagace by probíhala formou letáčku 

                                                           
16

 Phishing – podvodná technika vyuţívaná v elektronické komunikaci k získání citlivých údajů (hesel aj.) 
17

 Spoofing – je zneuţití Address resolution protokolu ARP ke klamavému vydávání útočníka za jiný počítač 

v místní síti. 
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či informační tabule, kde by bylo upozorňováno na zabezpečení vozidel a cenných věcí, rady 

pro plavání a vodní sporty z hlediska bezpečnosti. 

 

„Tvá peněţenka, mé potěšení!“ 

Program by byl určen pro návštěvníky obchodních center s cílem upozornit 

na mnoţství krádeţí osobních věcí. Informační tabule s doporučením zabezpečení osobních 

věcí by byla umístěna před vstupem do prostoru nákupního střediska či formou letáčku 

vloţena za stěrače osobních vozidel návštěvníků. 
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5 ZÁVĚR 

Prevence je důleţitý bod v boji proti kriminalitě, potaţmo patologickým jevům, jeţ 

přináší současná doba a společnost. Prevence, ačkoliv je neměřitelná, je chápána jako činnost 

předrestriktivní. 

Preventivní programy se za dobu své existence prokázaly jako plně funkční a investice 

vloţená do přípravy a realizace povaţuji za efektivní, ačkoliv se výsledek projeví aţ během 

několika měsíců či let. Za výborný počin povaţuji spolupráci Policie ČR a občanských 

sdruţení, kde se setkáváme zejména s proţitkovou prevencí na kulturních akcích a koncertech 

pro veřejnost a mladistvé, neboť aktivní pochopení prevence lidmi je nevětším úkolem 

preventivních specialistů. 

Další existence programů je bohuţel značně závislá na finančních zdrojích 

Ministerstva vnitra ČR, které nadále klesají. Šetření v této oblasti má a bude mít vliv 

na mnoţství provozovaných preventivních projektů. Výpadek v této zásluţné činnosti budou 

muset převzít obecní a městské policie, v mnohých městech se takto děje jiţ dnes. Motto, 

které jednoduchým způsobem vystihuje pojem prevence: 

„Prevence je základ přeci, učme se jí proto všicci, snaha růţe přináší, negativní věci 

odráţí.“ 

Cílem diplomové práce bylo v praktické části zhodnocení preventivních programů 

v kompetenci Policie ČR ve vztahu s kolísáním celkové kriminality na území České 

republiky. Navrţení nových preventivních programů či zlepšení stávajících. Cíle bylo 

dosaţeno. 

V praktické části diplomové práce byla pouţita metoda syntézy dostupné literatury, 

dále pak metoda sběru dat, jejich vzájemná komparace v časové řadě a metoda analýzy.  

Jak jiţ bylo výše zmíněno, účinnost preventivních programů není moţné měřit, neboť 

nelze stanovit počet trestných činů, které pachatelé nespáchali právě z důvodu působení 

preventivních programů. Proto by jednotlivé statistiky vývoje kriminality neměly být jediným 

podkladem pro hodnocení účinnosti těchto projektů. Lepší vypovídací schopnost by měly 

analýzy lidí, kteří s preventivními programy přicházejí do přímého kontaktu, ať uţ jde 

o pedagogy na školách, jednotlivé ţáky nebo například názor občanů na jejich pocit bezpečí 

v lokalitě, kde se nejvíce zdrţují. 
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Diplomová práce byla rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Ve druhé 

kapitole jsou vysvětleny základní pojmy týkající se prevence obecně, více dopodrobna jsou 

rozebrány druhy prevence. Kapitola nadále obsahuje charakteristiku Policie ČR, její útvary, 

sloţky a dále pak cíle a zásady. Ve třetí kapitole byl proveden rozbor právě probíhajících 

či dříve spuštěných preventivních programů v kompetenci Policie ČR. Ve čtvrté kapitole 

je zhodnocen vývoj celkové kriminality na území České republiky za období, kdy byly 

jednotlivé preventivní akce zaváděny. Bylo provedeno zhodnocení preventivního programu 

„Ajaxův zápisník“, který je celorepublikovým projektem a spadá pod sociální prevenci. 

V policejních statistikách je moţné sledovat pokles kriminality dětí mladších 15 let, na které 

je tento program směřován. Pokles je zaznamenán od roku 2002, kdy byl poprvé tento 

program spuštěn. V rámci situační prevence bylo provedeno zhodnocení preventivního 

projektu s celorepublikovou působností s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Poprvé byl 

zaveden v roce 2006, a právě od tohoto roku je moţné sledovat mírný pokles v nehodovosti 

na území celé České republiky. K značnému poklesu oproti ostatním létům došlo od roku 

2009, neboť od 1. 1. 2009 byly nastaveny nové podmínky závaţnosti, kdy se k lehkým 

nehodám nemusí volat Policie. V posledních letech se mnoho preventivních programů 

orientuje na majetkovou kriminalitu, neboť právě tento druh kriminality zabírá velkou část 

celkové kriminality v České republice. V rámci majetkové kriminality se uskutečnily 

preventivní projekty jako „Obezřetnost se vyplácí“ - směřován na krádeţe v supermarketech, 

dále „Rok zabezpečení vozidel“ - zaměřen proti krádeţím motorových vozidel nebo proti 

vloupání do nich. Tato kapitola obsahuje také návrhy a doporučení na nové preventivní 

programy, které ještě povaţuji za nevyzkoušené či nezveřejněné Policií ČR.  

Při sepisování této diplomové práce bylo vyuţito materiálů z webových stránek 

Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR a bylo taktéţ vyuţito osobní návštěvy a diskuze 

s preventivními specialisty a příslušníky Policie ČR a Městské policie Nový Jičín. 
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