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1. Úvod 
 

Kriminalita patří mezi sociálně - patologické jevy a jako takové jsou tyto jevy společensky nebezpečné, 
protože porušují sociální, morální a právní normy společnosti. Česká republika proto uznává 

preventivní přístupy, které podporují snižování kriminality a počty osob, které se stanou její obětí. 
Mimo to mohou tato preventivní opatření podporovat či zvyšovat životní úroveň a zlepšovat celkovou 

atmosféru ve společnosti. 
 

Definice pojmu kriminalita 

Kriminalita označuje synonymum pro zločinnost, tedy nejzávažnější sociálně - patologický jev. Z užšího 
pohledu zahrnuje soubor jednání, které trestní právo označuje jako trestné činy. Úroveň této 

kriminality vyjadřuje souhrn evidovaných trestných činů, tedy tzv. zjevná (evidovaná/registrovaná) 
kriminalita. Z širšího pohledu zahrnuje kriminalita veškeré protiprávní a protispolečenské jednání, 

které se často neobjeví ani v žádných oficiálních statistikách. V tomto případě pak hovoříme o skryté 

(latentní) kriminalitě.  
 

Definice pojmu prevence kriminality 
Existuje celá řada definic pro pojem prevence kriminality. Jedna z nich říká, že prevence kriminality 

zahrnuje veškerá opatření vedoucí ke snižování rizika výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých 
důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu z kriminality. Prevence kriminality se snaží 

působit na různorodé příčiny kriminality. Prosazování práva a trestní sankce jsou v této souvislosti 

ponechávány stranou, navzdory jejich potenciálně preventivním účinkům.  
 

Evropská síť pro prevenci kriminality definuje termín prevence kriminality jako eticky přijatelné 
a na důkazech založené činnosti, zaměřené na snižování rizika výskytu kriminality a jejích škodlivých 

následků s konečným cílem usilovat o zlepšení kvality života a bezpečnosti jednotlivců, skupin 

a komunit. 
 

Základní dělení podle obsahového zaměření rozlišuje prevenci sociální a situační. 

Prevence sociální – jedná se o všeobecnou prevenci všeho protiprávního a proti dobrým mravům, 

která bývá součástí sociální politiky státu nebo obce a soustředí se především na změnu nepříznivých 

společenských podmínek. Např. v oblasti trávení volného času, zlepšování životní úrovně, vzdělávaní, 
resocializace apod.   

Opatření sociální prevence jsou velmi různorodá a sahají od prakticky nezacílených vzdělávacích 

aktivit pro děti ve školách až po specifické činnosti, jako je resocializace (začleňování) osob po návratu 
z výkonu trestu či pomoc obětem násilné trestné činnosti. 

 
Prevence situační – zabývá se ochranou veřejného pořádku, zdraví, životů, majetku, a to 

prostřednictvím technické, fyzické nebo režimové ochrany. Vychází z kriminologických teorií, že určité 

skutky se dějí v určitém čase, na určitém místě a za určitých okolností, a proto je možné jim 
předcházet. Opatření situační prevence se zaměřují na velmi jasně a konkrétně definované 

problémy, obvykle vázané na určité místo. Patří zde zejména komplex kamerových dohlížecích 
systémů nebo také různé bezpečnostní prvky (mříže, zámky, osvětlení) apod. 

 
Někdy se také můžeme setkat s označením: 

Prevence viktimizace (viktimologická prevence) – ta se zabývá snižováním rizik, že se konkrétní 

člověk stane potencionální obětí kriminality. Zahrnuje v sobě kombinaci situační i sociální prevence, 
kdy je kladen důraz na posilování bezpečného jednání, správných reakcí na rizikové situace a celkovou 

psychickou připravenost ohrožených osob. Zabývá se také pomocí obětem kriminality. Mezi opatření 
prevence viktimizace patří informační kampaně a poradenství určené občanům a organizacím, 

které napomáhají zvyšovat jejich bezpečnost a bezpečnost jejich majetku. 

 
Dále rozlišujeme preventivní opatření podle toho, na koho se zaměřují: 

Prevence primární – znamená předcházení delikventnímu jednání u celé populace. Těžiště primární 
prevence je v oblasti výchovy a vzdělávání. 
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Prevence sekundární – znamená předcházení delikventního chování u osob, jež se tohoto chování 

ještě nedopustily, ale podle určitých známek lze vyvodit, že k němu mají trvalejší sklony. Těžiště 
sekundární prevence spočívá v odborné sociální práci a cílené spolupráci příslušných odborníků. 

 
Prevence terciární – zahrnuje předcházení dalšího kriminálního chování osob, které se již přestupku 

nebo trestného činu dopustily. Těžiště terciární prevence je v oblasti resocializace osob a v nápravě 

prostředí. 
 

Platí, že specifičtěji zacílená opatření prevence kriminality mohou mít okamžitý odraz v kriminální 
statistice, obecnější opatření se v nich naopak takřka nemají šanci projevit (tedy alespoň ne v době, 

kdy aktuálně probíhají). Více vypovídající je sledování dlouhodobějších trendů – meziroční pokles 
sledovaných případů o desetinu mnoho neříká, je-li ale tento pokles zaznamenán tři roky za sebou, 

už je možné hovořit o klesajícím trendu.  
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2. Systém prevence kriminality v Evropě a ČR 
 

Systém prevence kriminality v Evropě 

Snaha zlepšovat bezpečnostní situaci předcházením kriminálnímu jednání se v řadě zemí Evropy 

datuje do období po druhé světové válce. Problematikou se zabývají i nejrůznější mezinárodní orgány 

a organizace, z jejichž závěrů a doporučení vychází i preventivní politika České republiky (dále též jen 
ČR).  

 
Významnou mezinárodní iniciativou pro problematiku prevence kriminality je Evropská síť prevence 

kriminality (European Crime Prevention Network = EUCPN). Jedná se o mezinárodní platformu 
fungující od roku 2001, která je zaměřena na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti a výměnu 

dobré praxe. Česká republika je členem EUCPN od svého vstoupení do Evropské unie v roce 2004.  

 
Nástrojem sdílení dobré praxe v oblasti prevence kriminality na evropské úrovni je Evropská cena 

prevence kriminality (European Crime Prevention Award = ECPA), kterou EUCPN každoročně 
uděluje u příležitosti konání Konference dobré praxe, která se tradičně koná v zemi předsedající 

v daném roce ve 2. pololetí Evropské unii (dále také EU). Evropská cena prevence kriminality oceňuje 

nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností z realizace 
úspěšných projektů v rámci vyhlášeného tématu, které se každý rok obměňuje. Celoevropský vítězný 

projekt je oceněn také finančním darem. Každá země může do soutěže nominovat pouze jeden 
celorepublikový projekt.  V této souvislosti lze zmínit rok 2016, kdy se celoevropským vítězem stal 

projekt z ČR – Seniorská akademie, kterou realizovala Městská policie Brno. Přehled témat 

a nominovaných projektů za ČR v letech 2017 až 2020 na ECPA naleznete v tabulce, která je přílohou 
č. 4 tohoto materiálu. 

 
Zmínit lze také Evropské fórum pro městskou bezpečnost (European Forum For Urban Security 

= EFUS), které bylo založeno v roce 1987 pod záštitou Rady Evropy a je jedinou evropskou sítí 
místních a regionálních orgánů věnovanou městské bezpečnosti. EFUS podporuje výměnu zkušeností 

mezi městy v oblasti městské bezpečnosti. Jediným zástupcem ČR v tomto uskupení je město Brno, 

které je členem již od roku 2006. 
 

Systém prevence kriminality v ČR 
 

Stručná historie vývoje prevence kriminality v ČR od 20. století 

Po 2. světové válce se v západní a severní Evropě, stejně jako v Americe, začala prosazovat prevence 
jako jeden ze zásadních nástrojů kontroly kriminality. V zemích tzv. východního bloku, kam spadala 

i Česká republika, však byla situace odlišná. Nejprve platila teorie „beztřídní“ společnosti, ve které 
měla kriminalita postupně sama vymizet. Ukázalo se však, že uvedená teorie zcela neplatí, proto státy 

tzv. východního bloku začaly regulovat kriminalitu především vysokými stavy a silnými pravomocemi 
policie. Po změnách v revolučním roce 1989 začaly kriminální statistiky rychle a prudce stoupat 

(proces privatizace majetku, nové nelegální činnosti aj.). Proto počátkem devadesátých let minulého 

století už začala být i v České republice zmiňována nutnost užívání preventivních postupů při boji 
s kriminalitou. K tomuto účelu byl na počátku roku 1994 zřízen Republikový výbor pro prevenci 

kriminality (dále také RVPPK), který kontinuálně funguje do současné doby a plní funkci ústředního 
orgánu státní správy v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti při tvorbě a realizaci koncepce 

prevence kriminality na národní úrovni.  

 
V RVPPK jsou zastoupeny následující resorty a subjekty: Asociace krajů ČR, Generální ředitelství 

Vězeňské služby, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (oblast sociálních služeb, oblast rodinné politiky), Ministerstvo 

spravedlnosti (oblast trestní politiky a trestní legislativy), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo vnitra (oblast prevence kriminality), Ministerstvo zdravotnictví, Nejvyšší státní 

zastupitelství, Policejní prezídium, Probační a mediační služba, Soudcovská unie, Svaz měst a obcí, 

Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor sociálního začleňování (Agentura), Úřad vlády - Rada vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky a Úřad vlády - Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. 
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Mezi základní činnosti RVPPK patří mimo jiné příprava Strategie prevence kriminality v České 

republice, koordinace aktivit a subjektů zapojených do prevence kriminality včetně přípravy a realizace 
preventivních programů nebo tvorba a metodické vedení specifických programů prevence kriminality.  

 
Priority českého systému prevence kriminality jsou již od roku 1996 zakotveny ve Strategii prevence 

kriminality, což je závazný dokument, přijímaný vždy na několikaleté období. Sestavuje jej odbor 

prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s dalšími institucemi, poté jej přijímá 
Republikový výbor pro prevenci kriminality a schvaluje Vláda ČR. Lze předpokládat, že Strategie 

prevence kriminality v ČR (dále také Strategie), která je provázána s mezinárodními strategiemi 
a dokumenty (např. Strategie EUCPN na léta 2021 – 2025 nebo novou deklarací OSN k trestní justici 

a prevenci kriminality), bude platná pro léta 2022 – 2027.  
 

Prioritní témata nové Strategie: 

- Systém prevence kriminality 
- Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora 

- Práce s pachateli trestných činů, prevence recidivy 
- Komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových lokalitách (sociálně vyloučené lokality, 

průmyslové zóny a jejich okolí) 

- Nové hrozby a přístupy v prevenci kriminality 
- Kriminalita páchaná dětmi a na dětech  

- Prevence kyberkriminality  
Tato témata budou dále rozpracována do podoby konkrétních cílů a na nich navázaných opatření 

a indikátorů. 
 

 

Organizace systému prevence kriminality v ČR 
 

Systém prevence kriminality v České republice se v současné době uskutečňuje na třech úrovních: 
 

1. První úroveň je republiková, patří zde vláda ČR, vybraná ministerstva, státní instituce 

a Republikový výbor pro prevenci kriminality. 
 

Zajištění prevence kriminality na republikové úrovni je v gesci Ministerstva vnitra, kde je tato agenda 
organizačně zařazena pod odbor prevence kriminality (dále také OPK MV). Další relevantní 

ministerstva a instituce angažující se v řešení otázek souvisejících s prevencí kriminality jsou 

zastoupeny v Republikovém výboru pro prevenci kriminality (složení RVPPK – viz předchozí 
text). 

 
2. Druhá úroveň je krajská, kde se mohou zapojit kraje.  

 
Naplňování úkolů k prevenci kriminality na krajské úrovni náleží do samostatné působnosti vyšších 

územních samosprávných celků. Moravskoslezský kraj se aktivně problematice prevence kriminality 

na svém území věnuje již od roku 2008, kdy do tzv. krajské úrovně systému prevence kriminality 
přistoupil a vytvořil koncepční a finanční podmínky pro její naplňování. V této souvislosti zavedl pozici 

krajského manažera prevence kriminality (organizačně zařazen na odboru sociálních věcí) a vytvořil 
svoji první Koncepci prevence kriminality. V témže roce byla radou kraje zřízena Pracovní skupina 

prevence kriminality Moravskoslezského kraje. Její aktuální složení má 12 členů, kdy vedoucím 

skupiny je náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast. Dalšími členy jsou vedoucí odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu (dále také KÚ), vedoucí odboru kanceláře hejtmana KÚ, krajský manažer 

prevence kriminality, krajský protidrogový koordinátor, krajský koordinátor pro romské záležitosti, 
krajský metodik sociální prevence, krajský školský metodik, vedoucí střediska Probační a mediační 

služby, ředitel dětského diagnostického ústavu a 2 zástupci Krajského ředitelství policie MS kraje. 
Pracovní skupina se schází dle potřeby, zpravidla min. 2x ročně. 

 

Od roku 2010 vyčleňuje Moravskoslezský kraj v rámci své dotační politiky peněžní prostředky ze svého 
rozpočtu na dotační program zaměřený na Podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence 

kriminality. Dosud bylo z tohoto dotačního programu podpořeno 154 projektů za 8.690.000 Kč. 
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3. Třetí úroveň je tzv. lokální, což je oblast samosprávy obcí. 
 

Rovněž na úrovni obecních samospráv spadá agenda prevence kriminality do samostatné působnosti. 
V řadě měst a obcí Moravskoslezského kraje fungují pracovní skupiny nebo komise, zabývající 

se otázkami prevence kriminality na daném území. Města a obce také delegují pracovníka, který je 

v rámci organizační struktury pověřen plněním úkolů manažera prevence kriminality a vytvářejí 
koncepční materiály (koncepce, plány, strategie apod.), ve kterých si definují potřebná preventivní 

opatření.  
 

Dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
ve znění pozdějších předpisů, obce mohou zřizovat obecní (městskou) policii, která zabezpečuje 

místní záležitosti ochrany veřejného pořádku. Ta mimo jiné přispívá i k ochraně a bezpečnosti osob 

a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a významně se podílí na prevenci 
kriminality v obci. Strážníci městské policie pořádají preventivní přednášky pro děti ve školkách 

i školách a s pravidly bezpečného chování seznamují také seniory a ostatní občany obce. Přehled měst 
a obcí v Moravskoslezském kraji, které mají zřízenou obecní (městskou) policii, je uveden v tabulce, 

která je přílohou č. 6 tohoto materiálu. 

 
Mezi další subjekty a instituce, které se v rámci Moravskoslezského kraje podílejí na prevenci 

kriminality a mají svou nezastupitelnou roli, patří zejména státní policie, poskytovatelé sociálních 
služeb sociální prevence, Probační a mediační služba, školy, dobrovolníci, akademická sféra, 

podnikatelské subjekty a další. 

  
Financování preventivních opatření 

K úspěšné realizaci preventivních opatření jsou důležité také finanční zdroje, které pomohou 
zafinancovat plánované záměry. Mezi významné dotační programy, směřující peněžitou podporu 

do oblasti prevence kriminality na celorepublikové a krajské úrovni patří: 
 

Program prevence kriminality na místní úrovni (dále také PPK): 

- jedná se o dotační program vyhlašovaný Ministerstvem vnitra, který administruje odbor 
prevence kriminality,  

- jeho nastavení vychází z aktuálně platné Strategie prevence kriminality v ČR (definuje hlavní 
priority, specifické cíle, cílové skupiny tohoto dotačního programu), 

- jeho podmínky upravují Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje 

realizované v rámci PPK, které jsou každoročně aktualizovány, 
- žadateli o dotaci mohou být obce, kraje nebo dobrovolné svazky obcí, 

- podporováno je široké spektrum projektů, rozdělených na projekty investičního 
a neinvestičního charakteru: 

1. Investiční projekty 
např. kamerové systémy, osvětlení nebo oplocení rizikových míst, mříže, sportovní hřiště 

a plácky aj. 

2. Neinvestiční projekty 
např. víkendové, pobytové akce a výlety pro děti a mládež, letní tábory, přednášky, asistenti 

prevence kriminality, domovníci-preventisté, bezpečnostní dobrovolníci, forenzní značení kol, 
informační kampaně, probační/resocializační programy, odborné vzdělávání, zřizování speciální 

výslechové místnosti aj.  

Další podrobné dělení preventivních projektů je uvedeno v tabulce, která je přílohou č. 3 tohoto 
materiálu. 

 
Mezi úspěšné žadatele o dotaci z tohoto dotačního programu patří také Moravskoslezský kraj. Od roku 

2014, kdy se do tohoto programu hlásí, získal finanční podporu na preventivní projekty ve výši 

915.000 Kč. Obsahem těchto projektů byly např. on-line kurzy pro pracovníky prevence, bezpečnostní 
audity a školení v krajských pobytových sociálních zařízeních, kurzy dluhového poradenství pro klienty 

azylových domů nebo resocializační programy pro mladistvé a dospělé pachatele trestných činů. 
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Také města a obce z Moravskoslezského kraje patří mezi dlouholeté a úspěšné žadatele o dotaci 

z Programu prevence kriminality na místní úrovni. Od roku 2017 bylo z tohoto dotačního programu 
podpořeno 136 projektů měst a obcí, na které bylo ze státního rozpočtu poukázáno přes 39 milionů 

Kč, jak dokládá tabulka uvedená v příloze č. 2 tohoto dokumentu.  
 

 

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality  

− jedná se o jeden z dotačních programů vyhlašovaný Moravskoslezským krajem, který 
administruje odbor sociálních věcí,  

− jeho nastavení vychází z aktuálně platné Koncepce prevence kriminality kraje (aktivity tohoto 

dotačního programu jsou zaměřeny na cílové skupiny a priority uvedené v dané koncepci), 

− žadateli o dotaci mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, příspěvkové 
organizace obcí, evidované církevní právnické osoby, vždy s min. jednoletou zkušeností 

s vykonáváním činností v oblasti prevence kriminality,  

− podporováno je široké spektrum projektů, rozdělných do tří dotačních titulů: 
1. Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti 

a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 

2. Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti 
a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele 

3. Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních, osvětových 
aktivit a pořízení bezpečnostně technických prvků 

 

Města a obce z Moravskoslezského kraje vyčleňují na realizaci preventivních opatření finanční 
prostředky rovněž ze svých obecních rozpočtů, což dokládá i tabulka uvedená v příloze č. 6 tohoto 

materiálu. 
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3. Analytická část 
Tato kapitola obsahuje vybrané informace a analytické údaje o územním členění, obyvatelstvu, 

nezaměstnanosti, kriminogenních faktorech, trestné činnosti a dalších jevech, které mohou mít dopad 
na kriminalitu v Moravskoslezském kraji.  

 
Mapa č.: 1 Území Moravskoslezského kraje – přehled obcí s pověřeným obecním úřadem 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Zdroj: http://spravnimapa.topograf.cz/  
 

Základní charakteristika Moravskoslezského kraje z hlediska územního členění 

 
Moravskoslezský kraj byl pod názvem „Ostravský kraj“ zřízen, stejně jako dalších 13 krajů v České 

republice, ke dni 1. 1. 2000. Kraj se skládá z celkem 6 okresů (od západu Bruntál, Opava, Nový Jičín, 
Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a území 30 obcí s pověřeným obecním úřadem – viz tabulky 

č. 1 a 2. V kraji se nachází celkem 300 obcí, z toho je 6 statutárních měst (Opava, Ostrava, Karviná, 
Frýdek-Místek, Havířov a Třinec), 36 měst a 4 městyse. Zaujímá rozlohu 5 430 km2. Kraj se rozprostírá 

od Jeseníků po Beskydy.  Charakteristickým rysem je vysoká hustota zalidnění (221 obyvatel/ km2), 

nachází se zde 5 z 18 českých měst nad 50 000 obyvatel. Nejlidnatějším městem v Moravskoslezském 

kraji je Ostrava, dalšími velkými městy jsou např. Havířov, Opava, Frýdek-Místek a Karviná. 

Tabulka č. 1  Přehled okresů Moravskoslezského kraje (platné k 31. 12. 2020)  

OKRESA 

BRUNTÁL FRÝDEK-

MÍSTEK 

KARVINÁ OPAVA OSTRAVA 

– MĚSTO 

NOVÝ JIČÍN 

ROZLOHA 

(V KM2) 

1 537 1 208 356 1 116 332 882 

POČET OBCÍ 

VE 

SPRÁVNÍM 

OBVODU 

67 72 17 77 12 54 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz  

http://spravnimapa.topograf.cz/
http://www.czso.cz/
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Tabulka č. 2:  Přehled obcí s pověřeným obecním úřadem v Moravskoslezském kraji (platné k 31. 12.  

2020) 

OBEC POČET OBYVATEL 
 

TYP OBCE 

BÍLOVEC  7 383 III 

BOHUMÍN  22 684 III 

BRUNTÁL  17 298 III 

ČESKÝ TĚŠÍN  24 599 III 

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM  10 824 III 

FRÝDEK-MÍSTEK  59 365 III/stat. město 

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ  9 940 III 

FULNEK  5 798 II 

HAVÍŘOV  81 080 III/stat. město 

HLUČÍN  14 279 III 

HORNÍ BENEŠOV  2 457 II 

JABLUNKOV  5 728 III 

KARVINÁ  64 483 III/stat. město 

KOPŘIVNICE  22 071 III 

KRAVAŘE  6 756 III 

KRNOV  23 595 III 

MĚSTO ALBRECHTICE  3 607 II 

NOVÝ JIČÍN  24 537 III 

ODRY  7 332 III 

OPAVA  58 739 III/stat. město 

ORLOVÁ  30 797 III 

OSOBLAHA  1 153 II 

OSTRAVA  287 687 III/stat. město 

PŘÍBOR  8 465 II 

RÝMAŘOV  8 490 III 

STUDÉNKA  9 827 II 

TŘINEC  37 800 III/stat. město 

VÍTKOV  6 254 III 

VRATIMOV  7 315 II 

VRBNO POD PRADĚDEM  5 222 II 
Pozn. III – obec s rozšířenou působností, II – obec s pověřeným obecním úřadem, stat. město – statutární 

město 
Zdroj: www.msk.cz  

Obyvatelstvo 

Moravskoslezský kraj měl ke konci roku 2020 celkem 1 192 834 obyvatel, což je o více než 7,7 tis. 

méně, než měl v roce 2019. Na tomto poklesu se z větší části podílela přirozená obměna obyvatelstva, 

když zemřelých obyvatel bylo o 4 137 více než narozených. V kraji zemřelo celkem 15 967 osob, což 
bylo nejvíce za posledních 30 let. V Moravskoslezském kraji společně s dalšími čtyřmi kraji ubylo 

obyvatelstvo také stěhováním. Pokračuje tak významný negativní trend posledních let, kterým je 
neustálé snižování počtu obyvatel, který znázorňuje tabulka č. 3. I přesto je Moravskoslezský kraj 

čtvrtým nejlidnatějším krajem České republiky.  

Tabulka č. 3:  Vývoj počtu obyvatel Moravskoslezského kraje v letech 2017 – 2020 

ROK 
2017  

(k 31. 12.) 

2018 

(k 31. 12.) 

2019 

(k 31. 12.) 

2020 

(k 31. 12.) 

POČET OBYVATEL 

CELKEM 
 

1 205 886 
 

1 203 299 
 

1 200 539 
 

1 192 834 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz  

http://www.msk.cz/
http://www.czso.cz/
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Nezaměstnanost  
Jevem, který může mít vliv na hodnotu kriminality, je úroveň nezaměstnanosti, respektive podíl 
nezaměstnaných osob na počet osob v produktivním věku, případně vliv dalších jevů, které 

s nezaměstnaností souvisí (nelegální práce, pobírání dávek v nezaměstnanosti a dalších sociálních 

dávek aj.). 
 

Tabulka č. 4:  Podíl nezaměstnaných v jednotlivých krajích České republiky ve srovnání za období let 
2019 a 2020  

KRAJ PODÍL 

NEZAMĚSTNANÝCH 

OSOB V ROCE 2019 

V % 

PODÍL 

NEZAMĚSTNANÝCH 

OSOB V ROCE 2020 

V % 

ROZDÍL ZA ROKY 2019 

A 2020 V % 

PRAHA 1,9 3,5 + 1,6 

STŘEDOČESKÝ 2,4 3,5 + 1,1 

JIHOČESKÝ 2,3 3,2 + 0,9 

PLZEŇSKÝ 2,3 3,4 + 1,1 

KARLOVARSKÝ 2,7 5,4 + 2,7 

ÚSTECKÝ 3,9 5,5 + 1,6 

LIBERECKÝ 2,9 4,1 + 1,2 

KRÁLOVEHRADECKÝ 2,4 3,1 + 0,7 

PARDUBICKÝ 2,2 2,9 + 0,7 

VYSOČINA 2,7 3,3 + 0,6 

JIHOMORAVSKÝ 3,5 4,5 + 1,0 

OLOMOUCKÝ 2,9 4,1 + 1,2 

MORAVSKOSLEZSKÝ 4,4 5,6 + 1,2 

ZLÍNSKÝ 2,4 3,2 + 0,8 

Pozn. Podíl nezaměstnaných osob = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let / počet obyvatel ve věku 15 - 

64 let v %, Zdroj: ČSÚ www.czso.cz, www.uradprace.cz  

Nezaměstnanost se v České republice ve srovnání let 2019 a 2020 zvýšila významně ve všech krajích 

ČR, což bylo nepochybně důsledkem opatření, která byla v ČR nařízena od března 2020 v souvislosti 
s výskytem pandemie nemoci Covid-19, jež ochromila řadu výrobních procesů a trh práce v některých 

oblastech zcela uzavřela (např. služby a pohostinství).  Největší nárůst za srovnávané období 

zaznamenal Karlovarský kraj, kde nezaměstnanost stoupla až o polovinu.  Vzhledem k tomu, že tato 
omezení platí i v roce 2021, lze předpokládat, že tento nepříznivý vývoj může nadále pokračovat. 

 
Tabulka č. 5:  Statistika podílu nezaměstnaných osob v okresech MS kraje ve srovnání let 2019 a 

2020  

OKRES 

 

PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH  

OSOB 

ZA ROK 2019 

 V % 

PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH 

OSOB 

ZA ROK 2020  

V % 

ROZDÍL ZA ROKY 

2019 A 2020  

V % 

BRUNTÁL  5,6 6,8 + 1,2 

http://www.czso.cz/
http://www.uradprace.cz/
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FRÝDEK-MÍSTEK  2,9 3,5 + 0,6 

KARVINÁ  6,7 8,1 + 1,4 

NOVÝ JIČÍN  3,0 3,8 + 0,8 

OPAVA  2,6 3,3 + 0,7 

OSTRAVA – MĚSTO 5,1 6,7 + 1,6 

Zdroj: www.uradprace.cz  

Rovněž nezaměstnanost v jednotlivých okresech MS kraje zaznamenala ve srovnání let 2019 a 2020 

značný nárůst, což bylo opět důsledkem nařízení vydaných v roce 2020 ve spojení s výskytem 

pandemie nemoci Covid-19. Nejvyšší nezaměstnanost byla v obou srovnávaných letech evidovaná 
v okrese Karviná, nejvyšší nárůst však byl zaznamenán v okrese Ostrava-město. S ohledem 

na skutečnost, že tato nařízení platila i v roce 2021, lze předpokládat, že tento nárůst může ještě 
nějakou dobu pokračovat. 

 

Další sociální jevy, které mohou mít významný vliv na míru kriminality v Moravskoslezském kraji: 

• výskyt sociálně vyloučených lokalit,  

• počty ubytoven,  

• zneužívání návykových látek, 

• zadluženost jednotlivců a domácností, 

• počet dětí a mladistvých v ústavní péči, 
a další. 

 
Moravskoslezský kraj se řešení těchto problémů věnuje prostřednictvím naplňování agend krajského 

manažera prevence kriminality, krajského koordinátora pro romské záležitosti, krajského 
protidrogového koordinátora, krajského metodika prevence a krajského metodika školní prevence 

a také formou metodické podpory výkonu sociálně – právní ochrany dětí a sociální práce na obcích 

a v sociálních službách.  Součástí těchto aktivit je rovněž vynakládání vlastních finančních prostředků 
z krajského rozpočtu, které mohou přispívat ke zmírnění problémů spojených s těmito jevy. 

 

Základní charakteristika Moravskoslezského kraje z hlediska 
kriminality  
 

Tato část analyzuje kriminalitu v Moravskoslezském kraji zejména pomocí údajů k trestné činnosti 
(dále také TČ) srovnávajících roky 2019 a 2020 včetně vývoje počtu evidovaných trestných činů 

ve srovnání s ostatními kraji. Jsou popsány charakteristické kriminogenní faktory v Moravskoslezském 
kraji, včetně toho, jak kriminalitu ovlivnila pandemie nemoci Covid-19. Zahrnut je i rozbor kriminality 

podle jednotlivých územních odborů Krajského ředitelství police MS kraje. Závěrem je popsána rovněž 

skupina pachatelů a objektů napadení (obětí) typických pro MS kraj.  
 

Tabulka č. 6: Srovnání vývoje kriminality (celková evidovaná TČ) v krajích ČR za roky 2019 a 2020 

KRAJ CELKOVÁ 
EVIDOVANÁ 

TČ 

ZA ROK 2019 

CELKOVÁ 
EVIDOVANÁ 

TČ 

ZA ROK 2020 

ROZDÍL 
EVIDOVANÉ 

TČ  

ZA ROKY 2019 

A 2020 

ROZDÍL 
EVIDOVANÉ 

TČ  

ZA ROKY 2019 

A 2020  

V % 

PRAHA 49 863 38 059 11 804 -23,7 

STŘEDOČESKÝ 20 428 18 091 -2 337 -11,4 

JIHOČESKÝ 9 229 7 947 -1 282 -13,9 

http://www.uradprace.cz/
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PLZEŇSKÝ 10 324 8 996 -1 328 -12,9 

KARLOVARSKÝ 5 735 4 422 -1 313 -22,9 

ÚSTECKÝ 17 099 14 872 -2 227 -13,0 

LIBERECKÝ 8 572 7 290 -1 282 -15,0 

KRÁLOVEHRADECKÝ 7 132 5 794 -1 338 -18,8 

PARDUBICKÝ 5 636 4 778 -858 -15,2 

KRAJ VYSOČINA 5 538 4 835 -703 -12,7 

JIHOMORAVSKÝ 19 757 16 985 -2 772 -14,0 

OLOMOUCKÝ 9 838 8 369 -1 469 -14,9 

ZLÍNSKÝ 6 185 5 452 -733 -11,9 

MORAVSKOSLEZSKÝ 23 885 19 635 -4 250 -17,8 

Zdroj: www.policie.cz  

Z hlediska srovnání meziročního vývoje trestné činnosti v jednotlivých krajích ČR za evidované období 

let 2019 a 2020 lze konstatovat, že v roce 2020 došlo ve všech krajích ČR k výraznému poklesu 
evidované trestné činnosti. Nejvíce v krajích Karlovarském, Královehradeckém, Moravskoslezském 

a hl. městě Praze.  
 

Pokles kriminality v roce 2020 byl způsoben zejména vyhlášením nouzového stavu a opatření 
souvisejících s výskytem pandemie nemoci Covid-19, které zpřísnily postihy za spáchání trestných 

skutků a omezily volný pohyb osob a vstup cizinců do ČR. Dále začala platit novela trestního zákoníku, 

měnící hranici pro posuzování spáchané výše škody pro přestupek z 5 tis. Kč na 10 tis. Kč, což 
se v dané statistice rovněž zobrazilo. 

 
Hlavní kriminogenní faktory v Moravskoslezském kraji 
 

Mezi hlavní kriminogenní faktory, které ovlivňují páchání kriminality v Moravskoslezském kraji, 

řadíme vyšší nezaměstnanost v některých regionech, příhraniční oblasti sousedící s Polskou 
a Slovenskou republikou, existenci velkých nákupních center a průmyslových zón, výskyt lokalit s vyšší 

koncentrací sociálně slabých obyvatel, velký počet zábavních podniků a dále také velké množství 
rekreačních lokalit. Vliv na vývoj kriminality v MS kraji má také konání velkých kulturních a sportovních 

akcí. Trvalým jevem je vysoký podíl recidivistů na páchání objasněné trestné činnosti. Tyto hlavní 
kriminogenní faktory jsou dlouhodobé a neměnné. Mezi nové problematické jevy mající vliv na vývoj 

kriminality lze uvést zvyšující se počet trestných činů páchaných prostřednictvím internetu. 

 

Skutečnosti ovlivňující vývoj kriminality v Moravskoslezském kraji 
za období let 2017 - 2021 
 
Vývoj kriminality v Moravskoslezském kraji vykazoval za posledních několik let setrvalou tendenci 

mírného poklesu, který byl velmi výrazný v roce 2020, jak dokládá graf č. 1. Tento stav lze opět přičíst 
opatřením, které byly vydány a platily v souvislosti s omezeními týkajícími se pandemie nemoci Covid-

19. K 30. 4. 2021 bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji 5 293 TČ, což je o 2 024 TČ méně, než 

bylo evidováno za stejné období ke konci dubna roku 2020.  
 

Na poklesu, respektive zastavení růstu kriminality měly pozitivní vliv také přijímané preventivní 
opatření zahrnující širokou skupinu aktivit od rozšiřování kamerových systémů v obcích a instalaci 

bezpečnostních zařízení, přes osvětu a vzdělávání obyvatel až po zvyšování počtu státních policistů 

i městských strážníků a jejich aktivní nasazení. Důležitou roli měla také spolupráce Moravskoslezského 
kraje, obcí a všech dalších subjektů na jeho území, které na poli prevence působí. 

 
Z dlouhodobějšího hlediska lze však predikovat, že dopady pandemie nemoci covid-19 budou mít 

na kriminalitu spíše opět negativní dopady, a to včetně postupného nárůstu jak zjevné, tak skryté 

http://www.policie.cz/
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trestné činnosti. Proto lze nasazování a využívání preventivních opatření uvedených v předchozím 

odstavci vnímat jako jeden z možných způsobů, jak tuto situaci řešit či ovlivňovat k žádoucímu vývoji. 
 

Graf č. 1:    Vývoj kriminality v MSK za roky 2017 – 2020 

 

Zdroj: KŘP MSK, www.policie.cz 

Kriminalita podle územních odborů  
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje tvoří 5 územních odborů (dále také ÚO) – Bruntál, 

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a 1 Městské ředitelství policie (dále též jen MŘP) Ostrava. 
Jejich další členění je uvedeno v příloze č. 5 této Koncepce. Pro každé z těchto policejních území platí 

určité specifické charakteristiky, které popisuje tato kapitola. Zároveň jsou doplněny také počty 
policistů pracujících v rámci jednotlivých územních odborů. Na každém ÚO, respektive obvodním 

oddělení působí i policejní preventisté, kterých bylo v květnu 2021 celkem 78. Pro srovnání je 

v tabulce v příloze č. 6 tohoto dokumentu, uveden i počet strážníků sloužících na území obcí 

s pověřeným obecním úřadem, které mají zřízenou obecní (městskou) policii. 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

ROK 2019 2020 ROZDÍL 2019 

A 2020 

POČET OBYVATEL 

K 30.9. 

1 185 129 1 192 834 - 7 705 

POČET POLICISTŮ 4 198 4 111 - 87 

POČET OBYVATEL 
NA 1 POLICISTU 

388,1 404,3 + 16,2 

NÁPAD TRESTNÉ 
ČINNOSTI 

23 903 19 653 - 4 250 

OBJASNĚNO 

TRESTNÝCH ČINŮ        
(V %) 

12 403 (51,9) 10 719 (54,5) - 1 684 (+ 2,6) 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 10 
TISÍC OBYVATEL 

198,8 164,3 - 34,5 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 1 
POLICISTU 

7,7 6,6 - 1,1 

Zdroj: KŘP MSK 
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ÚO Bruntál  

Územní odbor Bruntál zahrnuje území o rozloze 153 664 ha. Mezi jeho specifické kriminogenní faktory 

mající možný vliv na páchání kriminality na daném území patří zejména: vysoká míra nezaměstnanosti 
obyvatel obcí z vybraných částí okresu, nižší ekonomická síla obyvatelstva, vyšší počet rizikových 

a sociálně vyloučených lokalit a příhraniční poloha. 

 

ROK 2019 2020 ROZDÍL 2019 
A 2020 

 

POČET OBYVATEL 
K 30.9. 

90 804 91 248 - 444 

POČET POLICISTŮ 241 255 - 14 

POČET OBYVATEL 

NA 1 POLICISTU 

376,8 357,8 - 18,9 

NÁPAD TRESTNÉ 

ČINNOSTI 

1 627 1 298 - 329 

OBJASNĚNO 
TRESTNÝCH ČINŮ        

(V %) 

873 (67,3) 1 023 (62,9) - 150 (+4,4) 

ZATÍŽENOST 
POČTEM TČ NA 10 

TISÍC OBYVATEL 

177,5 142,3 - 35,2 

ZATÍŽENOST 
POČTEM TČ NA 1 

POLICISTU 

6,0 5,1 - 0,9 

Zdroj: KŘP MSK 

Mezi obvodní oddělení policie ÚO Bruntál s nejvyšším nápadem trestné činnosti se v roce 2020 řadily: 
Bruntál, Krnov a Rýmařov.  

 

Mezi 7 nejčastějších trestných činů v ÚO Bruntál v roce 2020 patřilo: 
1. ohrožení pod vlivem návykové látky 

2. zanedbání povinné výživy 
3. maření výkonu úředního rozhodnutí 

4. úmyslné ublížení na zdraví 
5. nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů 

6. krádeže vloupáním do ostatních objektů 

7. dopravní nehody silniční – nedbalostní 
 

 
ÚO Frýdek-Místek 

Územní odbor Frýdek-Místek zahrnuje území o rozloze 120 843 ha. Mezi jeho specifické kriminogenní 
faktory mající možný vliv na páchání kriminality na daném území patří zejména: vysoká fluktuace 

rizikových osob z jiných okresů a rozsáhlá rekreační oblast Beskyd. 
 

ROK 2019 2020 ROZDÍL 2019 
A 2020 

 

POČET OBYVATEL 
K 30.9. 

214 604 214 763 +159 

POČET POLICISTŮ  451 416 -35 

POČET OBYVATEL 
NA 1 POLICISTU 

475,8 516,3 -40,5 
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NÁPAD TRESTNÉ 

ČINNOSTI 

2 841 2 501 - 340 

OBJASNĚNO 
TRESTNÝCH ČINŮ        

(V %) 

1 482 (52,2) 1 385 (55,4) - 97 (+ 3,2) 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 10 

TISÍC OBYVATEL 

132,4 116,5 - 15,9 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 1 

POLICISTU 

6,3 6,0 - 0,3 

Zdroj: KŘP MSK 

Mezi obvodní oddělení policie ÚO Frýdek-Místek s nejvyšším nápadem trestné činnosti se v roce 2020 
řadily: Frýdek-Místek, Třinec a Frýdlant nad Ostravicí. 

 
Mezi 7 nejčastějších trestných činů v ÚO Frýdek-Místek v roce 2020 patřilo: 

1. krádeže v jiných objektech 

2. maření výkonu úředního rozhodnutí 
3. ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 

4. krádeže vloupáním do ostatních objektů 
5. dopravní nehody silniční – nedbalostní 

6. krádeže jízdních kol 

7. poškozování cizích věcí 
 

ÚO Karviná 
 

Územní odbor Karviná zahrnuje území o rozloze 35 623 ha. Mezi jeho specifické kriminogenní faktory 
mající možný vliv na páchání kriminality na daném území patří zejména: vysoká míra nezaměstnanosti 

a vyšší počet osob závislých na sociálních dávkách, vyšší počet obyvatel žijících v sociálně vyloučených 

lokalitách a dopravní napojení na Polsko (občané z Polska páchající kriminalitu na území ÚO, volný 
pohyb kradeného zboží a léků k výrobě drog). 

 

ROK 2019 2020 

 

ROZDÍL 2019 
A 2020 

POČET OBYVATEL 
K 30.9. 

246 633 243 591 - 3 042 

POČET POLICISTŮ 634 609 - 25 

POČET OBYVATEL 
NA 1 POLICISTU 

389 400 +  11 

NÁPAD TRESTNÉ 

ČINNOSTI 

4 733 4 425 - 308 

OBJASNĚNO 

TRESTNÝCH ČINŮ        
(V %) 

2 510 (53,0) 2 376 (53,7) - 134 (+ 0,7) 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 10 
TISÍC OBYVATEL 

191,9 181,7 - 10,2 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 1 
POLICISTU 

7,5 7,3 - 0,2 

 Zdroj: KŘP MSK 

Mezi obvodní oddělení policie ÚO Karviná s nejvyšším nápadem trestné činnosti se v roce 2020 řadily: 

Havířov 1, Havířov 7 a Karviná 7. 
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Mezi 7 nejčastějších trestných činů v ÚO Karviná v roce 2020 patřilo: 

1. krádeže vloupáním do ostatních objektů 
2. krádeže v jiných objektech 

3. maření výkonu úředního rozhodnutí 
4. krádeže věcí z aut 

5. ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 

6. zanedbání povinné výživy 

7. krádeže jízdních kol 

 

ÚO Nový Jičín 

Územní odbor Nový Jičín zahrnuje území o rozloze 88 182 ha. Mezi jeho specifické kriminogenní 

faktory mající možný vliv na páchání kriminality na daném území patří zejména: průmyslové zóny 
a rekreační oblasti. 

 

ROK 2019 2020 ROZDÍL 2019 A 2020 

 

POČET OBYVATEL 
K 30.9. 

151 670 151 630 + 40 

POČET POLICISTŮ 311 290 - 21 

POČET OBYVATEL 
NA 1 POLICISTU 

487,7 522,9 + 35,2 

NÁPAD TRESTNÉ 

ČINNOSTI 

2 209 1 816 - 393 

OBJASNĚNO 

TRESTNÝCH ČINŮ        

(V %) 

1 007 (60,1) 1 200 (66,1) - 127 (+ 6,0) 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 10 
TISÍC OBYVATEL 

145,8 119,8 - 26,0 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 1 
POLICISTU 

7,1 6,3 - 0,8 

 Zdroj: KŘP MSK 

Mezi obvodní oddělení policie ÚO Nový Jičín s nejvyšším nápadem trestné činnosti se v roce 2020 

řadily: Nový Jičín, Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm.  

 
Mezi nejčastějších 7 trestných činů v ÚO Nový Jičín v roce 2020 patřilo: 

1. maření výkonu úředního rozhodnutí 
2. ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 

3. krádeže v jiných objektech 

4. krádeže vloupáním do ostatních objektů 
5. dopravní nehody silniční – nedbalostní 

6. zanedbání povinné výživy 
7. podvod 

 

 

ÚO Opava 

Územní odbor Opava zahrnuje území o rozloze 111 584 ha. Mezi jeho specifické kriminogenní faktory 
mající možný vliv na páchání kriminality na daném území patří zejména: příhraniční oblast (občané 

z Polska páchající kriminalitu na území ÚO, volný pohyb kradeného zboží a léků k výrobě drog), 
nedostatek pracovních příležitostí v některých oblastech okresu.  
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ROK 2019 2020 ROZDÍL 2019 
A 2020 

 

POČET OBYVATEL 
K 30.9. 

176 343 176 146 - 197 

POČET POLICISTŮ 348 329 - 19 

POČET OBYVATEL 
NA 1 POLICISTU 

506,7 535,5 + 28,8 

NÁPAD TRESTNÉ 

ČINNOSTI 

2 307 1 866 - 441 

OBJASNĚNO 

TRESTNÝCH ČINŮ        

(V %) 

1 397 (60,5) 1 193 (63,9) - 204 (+ 3,4) 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 10 

TISÍC OBYVATEL 

130,8 105,9 - 24,9 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 1 
POLICISTU 

6,6 5,7 - 0,9 

 Zdroj: KŘP MSK 

Mezi obvodní oddělení policie ÚO Opava s nejvyšším nápadem trestné činnosti se v roce 2020 řadily: 
Opava, Hlučín a Vítkov. 

 
Mezi 7 nejčastějších trestných činů v ÚO Opava v roce 2020 patřilo: 

1. krádeže v jiných objektech 

2. maření výkonu úředního rozhodnutí 
3. zanedbání povinné výživy 

4. dopravní nehody silniční – nedbalostní 
5. ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 

6. krádeže vloupáním do ostatních objektů 
7. krádeže jízdních kol 

 

MŘP Ostrava 

Městské ředitelství policie Ostrava zahrnuje území o rozloze 33 153 ha. Mezi jeho specifické 

kriminogenní faktory mající možný vliv na páchání kriminality na daném území patří zejména: velký 

počet anonymních sídlišť, mnoho parkovacích ploch a objektů s výskytem většího počtu osob, velký 
počet ubytoven a sociálně vyloučených lokalit, agresivita sportovních fanoušků. 

 

ROK 2019 2020 

 

ROZDÍL 2019 
A 2020 

POČET OBYVATEL 
K 30.9. 

320 359 318 055 - 2 304 

POČET POLICISTŮ 1 082 1 058 - 24 

POČET OBYVATEL 
NA 1 POLICISTU 

296,1 300,6 + 4,5 

NÁPAD TRESTNÉ 

ČINNOSTI 

9 967 7 629 - 2 338 

OBJASNĚNO 

TRESTNÝCH ČINŮ        

(V %) 

4 630 (46,6) 3 667 (48,2) - 963 (+ 1,6) 

ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 10 
TISÍC OBYVATEL 

311,2 239,9 - 71,3 
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ZATÍŽENOST 

POČTEM TČ NA 1 
POLICISTU 

9,2 7,2 - 2,0 

 Zdroj: KŘP MSK 

Mezi obvodní oddělení policie Městského ředitelství policie Ostrava s nejvyšším nápadem trestné 

činnosti se v roce 2020 řadily: Ostrava – střed, Ostrava – Mariánské Hory a Ostrava – Přívoz. 

 
Mezi 7 nejčastějších trestných činů v Městském ředitelství policie Ostrava v roce 2020 patřilo: 

1. krádeže v jiných objektech 
2. krádeže věcí z automobilů 

3. krádeže vloupáním do ostatních objektů 

4. maření výkonu úředního rozhodnutí 
5. poškozování cizí věci 

6. krádeže jiné na osobách 
7. neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 

 

Pachatelé trestné činnosti 
 

Skupině osob, které se dopustí protiprávního chování včetně spáchání přestupku nebo trestného činu 
či činu jinak trestného, a to jak jednou či opakovaně je také v rámci systému prevence nutné věnovat 

pozornost. Následující tabulka proto uvádí rozbor pachatelů ve srovnání let 2019 a 2020. 

Tabulka č. 7:   Charakteristika pachatelů trestných činů v MS kraji ve srovnání let 2019 a 2020 

STÍHÁNO ROK 2019 ROK 2020 ROZDÍL ZA ROKY 

2019 A 2020 (V %) 

CELKEM 11 371 10 025 - 1 346 (- 11,8) 

PRÁVNICKÉ 

OSOBY 

44 52 + 8 (+ 18,2) 

FYZICKÉ OSOBY 11 327 9 973 - 1 354 (- 12,0) 

MUŽ 9 444 8 372 - 1 072 (- 11,4) 

ŽENA 1 883 1 601 - 282 (- 15,0) 

DĚTI VE VĚKU 0-

14 LET 

399 305 - 94 (- 23,6) 

MLADISTVÍ VE 

VĚKU 15 – 18 LET 

411 363 - 48 (- 11,7) 

RECIDIVISTÉ 5 192 4 689 - 503 (- 9,7) 

CIZINCI 578 442 - 136 (- 23,5) 

Zdroj: KŘP MSK 

V roce 2020 bylo v MS kraji stíháno celkem 10 025 osob, což bylo o 1 346 osob méně než 

v předchozím roce. Poklesy byl zaznamenány ve všech sledovaných kategoriích. Tyto poklesy mohou 

rovněž souviset s vyhlášením nouzového stavu a opatřeními, které začaly platit v roce 2020 
v návaznosti na výskyt pandemie nemoci covid-19. Nejvíce osob bylo v roce 2020 stíháno v okresech 

(respektive územních odborech) Ostrava (3 541) a Karviná (2 084). 

Oběti trestné činnosti 
Ve statistikách policie se používá pojem „objekt napadení“, který ovšem nelze zaměňovat s obětí 

trestného činu. Je-li objektem napadení osoba, je zpravidla i obětí trestného činu. Naopak počet obětí 
trestného činu nemusí odpovídat počtu objektů napadení. U většiny trestných činů, přestože jimi byla 

zasažena osoba, je objektem napadení i tzv. „veřejný zájem“, kde se neevidují žádné další 
podrobnosti.   
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Tabulka č. 8.: Nejčastější trestné činy z hlediska napadených osob a jejich pohlaví za rok 2020 v MSK 

TRESTNÝ ČIN 

 

MUŽ ŽENA 

LOUPEŽ 143 69 

UMYSLNÉ UBLÍŽENÍ NA 

ZDRAVÍ 

457 213 

VYDÍRÁNÍ 76 77 

ZNÁSILNĚNÍ 4 60 

POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ 18 71 

KRÁDEŽE KAPESNÍ 212 259 

OHROŽOVÁNÍ VÝCHOVY 
DÍTĚTE 

60 71 

OSTATNÍ TČ CELKEM 558 571 

Zdroj: KŘP MSK 

Z pohledu „objektu napadení“ bylo v roce 2020 v Moravskoslezském kraji evidováno 2 822 (- 1 311 

oproti roku 2019) trestných činů, u kterých byla objektem napadení osoba. Z toho bylo 1 528 mužů 
a 1 391 žen. Ve věku 0 - 14 let bylo napadeno 175 chlapců a 226 dívek. Ve věku 15 - 18 let pak 84 

chlapců a 64 dívek. Ve věku 18 - 60 let to bylo 1 125 mužů a 877 žen. Nad 60 let potom 182 seniorů 
a 244 seniorek. Z hlediska počtu napadení, se jeví jako nejrizikovější věková skupina dospělých 18 - 

60 let, osoby v dětském a seniorském věku jsou však nejzranitelnější.  

 

Mapy kriminality  

V roce 2020 byly Policií ČR spuštěny nové webové stránky zobrazující v on-line podobě mapy 
kriminality. Mapy kriminality znázorňují skutky, které jsou statisticky evidované. Mají obrazovou 

podobu map trestných činů a přestupků se zobrazením lokality, kde k daným událostem došlo. 

 
Mapy kriminality mají tři úrovně. První je dostupná komukoli bez přihlášení – viz odkaz níže. 

Zde zájemci z řad široké veřejnosti najdou informace o počtech zločinů a přestupků v určité oblasti 
za období, jaké zvolí. Mohou si také vybrat, které konkrétní zločiny chtějí na mapě zobrazit. K dispozici 

jsou údaje o široké škále činů od vražd přes krádeže až po dopravní nehody a přestupky. Vzhledem 

k ochraně osobních údajů a ochraně obětí zločinů se ale na mapě nezobrazí konkrétní místo činu. Další 
dvě úrovně jsou určeny pouze pro představitele obcí a policie, kteří se po přihlášení dostanou k dalším 

podrobnějším úrovním map. Data mohou využít například pro plánování činnosti strážníků 
či preventivních opatření. 

 

Interaktivní mapy kriminality jsou k dispozici na internetové stránce: https://kriminalita.policie.cz 
  

https://kriminalita.policie.cz/
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4. Koncepční část  
Tato část vymezuje hlavní cílové skupiny, cíle, opatření a vizi, které byly definovány na základě 

výstupů z proběhlé SWOT analýzy k aktuálnímu nastavení systému prevence kriminality 
v Moravskoslezském kraji. Podklady k jednotlivým oblastem SWOT analýzy poskytli zástupci 

oslovených obcí s pověřeným obecním úřadem – viz tabulka níže.  
 

Tabulka č. 9:  SWOT analýza k aktuálnímu nastavení systému prevence kriminality v MSK 

SILNÉ STRÁNKY 

− předávání příkladů dobré praxe z již 

realizovaných a osvědčených preventivních 

aktivit  

− existence strategických a koncepčních 

dokumentů včetně systému prevence 

kriminality a Programu prevence kriminality 

− veřejná finanční podpora oblasti prevence 

kriminality (ministerstvo, kraj, obce) 

− existence funkční pracovní skupiny/komise 

prevence kriminality a pozice manažera 

prevence kriminality na úrovní kraje a měst 

− spolupráce všech zainteresovaných subjektů 

(veřejná správa, školy, policie, kraj, obce, 

spolky, neziskový sektor, sociální služby a 

další) 

− postupné snižování míry kriminality 

a zvyšování míry její objasněnosti  

− existence nízkoprahového zařízení 

a terénních programů pro děti a mládež 

− široká nabídka preventivních programů pro 

děti, mládež, dospělé i seniory 

SLABÉ STRÁNKY 

− nedostatek uvolněných financí z rozpočtu 

samosprávy kraje/obce na prevenci 

(kriminality, protidrogovou aj.) 

− absence legislativního ukotvení prevence 

kriminality 

− nedostatek policistů (zejména městské 

policie) 

− nefunkční meziresortní a mezioborová 

spolupráce 

− nezájem rodičů o výchovu a trávení volného 

času dětí 

− nízká udržitelnost preventivních projektů 

včetně zajištění jejich dlouhodobého 

financování 

− tolerance společnosti k některým negativním 

projevům chování 

− nedostatek lektorů v oblasti prevence  

 

PŘÍLEŽITOSTI 

− vytvoření nových preventivních aktivit v on-

line formě   

− využití nových technologií k ochraně 

veřejného i soukromého majetku 

− realizace pravidelných setkávání 

pracovníků/aktérů působících v oblasti 

prevence kriminality včetně jejich dalšího 

odborného vzdělávání a předávání příkladů 

dobré praxe (a zkušeností) 

− zvýšení finančních výdajů do oblasti 

prevence kriminality 

− využití různých finančních zdrojů na prevenci 

(EU, ministerstva, samosprávy, sponzoři…) 

− návrhy legislativních změn ve vztahu 

k prevenci (kriminality) 

− realizace preventivních programů, přednášek 

a besed  

− medializace aktivit z oblasti prevence 

kriminality 

− zvýšení informovanosti veřejnosti 

 

HROZBY 

− omezení/snížení vynaložených finančních 

prostředků do oblasti prevence kriminality 

− dopady pandemie nemoci covid-19 a útlumu 

těžby v OKD (zvýšené riziko domácího násilí, 

špatný psychický stav obyvatel, izolace 

seniorů, zadluženost, zvýšení 

nezaměstnanosti a kriminality a další) 

− nové způsoby páchání kriminality 

(kybekriminalita, sociální sítě) 

− nízká podpora vedení samosprávy ve vztahu 

k oblasti prevence kriminality 

− nezájem veřejnosti a bagatelizace důležitosti 

preventivních opatření  

− oblasti s vyšší koncentrací osob ohrožených 

sociálním vyloučením  

− změna postavení rodiny ve společnosti 

− nárůst delikvence mládeže 

− odliv odborníků působících v oblasti 

prevence kriminality 

− nepříznivý demografický vývoj 

Moravskoslezského kraje 

Zdroj: Podklady od obcí s pověřeným obecním úřadem 
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Dalším východiskem pro nastavení cílů a opatření byly výstupy z Bezpečnostní analýzy MS kraje, která 

je každoročně aktualizována a je jednou z povinných příloh pro podání žádosti o dotaci do Programu 
prevence kriminality na místní úrovni. Na definování opatření Koncepce se podíleli zejména členové 

Pracovní skupiny prevence kriminality MS kraje, jelikož toto je jedna z hlavních činností, pro kterou 
byla daná pracovní skupina zřízena.  

 

Vyhodnocení Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 - 
2021 

 
Předchozí Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období na období 2017 - 2021 

(dále také Koncepce PK) byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 21/2228 v září roku 2016. 
Koncepce byla zpracována v souladu se Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2016 – 2020. 

Vyhodnocení naplňování aktivit k hlavním cílům předchozí Koncepce PK je rozepsáno v příloze č. 1 

tohoto dokumentu. 
 

Východiska Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022 – 
2027 

 

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022 – 2027 (dále též jen 
Koncepce) navazuje mimo klíčových materiálů zpracovaných na národní úrovni, také na strategické 

dokumenty spadající do sociální a preventivní politiky kraje. Patří zde: 

• Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období na období 2017 – 2021 

• Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Moravskoslezském 
kraji na období 2021 - 2027 

• Strategie podpory rozvoje romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 – 2027 

• Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 

2019 - 2027 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027 
 

Kromě výše zmíněných dokumentů mají aktivity spojené s prevencí kriminality oporu také 

ve vybraných zákonech a ustanoveních jako např. zákon o krajích/obcích, zákon o obecní/státní policii, 
zákon o přestupcích, zákon o obětech trestných činů nebo trestní zákoník. 

 
Vize Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022 – 2027 

 

Na základě koncepčního zpracování podkladů a informací z oblasti prevence kriminality jsou 
formulovány celkem 4 hlavní cíle v oblastech sociální, situační, informační prevence a obecné cíle 

k prevenci kriminality. Zároveň je kladen důraz na to, aby prostřednictvím těchto cílů a dílčích opatření 
byly ovlivňovány definované cílové skupiny na primární, sekundární i terciární úrovni. Naplňování 

stanovených cílů by mělo vést k optimálnímu stavu v oblasti prevence kriminality v Moravskoslezském 
kraji, který je formulován prostřednictvím vize, která navazuje na vizi z předchozí krajské koncepce 

prevence kriminality. 

 
„Moravskoslezský kraj se i nadále významně spolupodílí na vytváření podmínek pro zajištění 
bezpečnosti svých obyvatel a návštěvníků, vedoucích ke snižování míry a závažnosti kriminality 
a minimalizaci dopadů nežádoucího (tzn. kriminálního) chování.“ 
 
 
Hlavní cílové skupiny Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 

2022 – 2027 
 

Preventivní aktivity krajské Koncepce se zaměří na cílové skupiny, jak z pohledu zvýšeného rizika stát 
se obětí trestného činu, tak také z pohledu zvýšeného rizika páchat trestnou činnost.  

 

− Osoby nejvíce ohrožené trestnou činností (děti, ženy, senioři, osoby ohrožené domácím 

násilím, mravnostní kriminalitou a kyberkriminalitou, osoby se zdravotním postižením) 
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− Osoby páchající protiprávní jednání (děti mladší 15 let, které se dopustily činu jinak 

trestného, mladiství, kteří se dopustili provinění, mladí dospělí, recidivisté) 

− Osoby ohrožené sociálním vyloučením (osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy anebo pěstounskou péči, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí 
svobody, osoby bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby ohrožené dluhy, obyvatelé 

sociálně vyloučených lokalit, pracovníci průmyslových zón) 

− Osoby s rizikovým chováním (děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, děti 
s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou, osoby ohrožené závislostmi 

a závislostním chováním, multiproblémové rodiny, radikálové a extremisté) 

− Pracovníci působící v oblasti prevence (manažeři prevence kriminality, kurátoři 
pro mládež a dospělé, obecní a státní policisté, sociální pracovníci v sociálních službách 

a na obcích a další odborníci pracující s cílovými skupinami Koncepce) 

− Občané (obyvatelé kraje, návštěvníci či osoby, které v kraji pracují) 

 
Cíle a opatření Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022 – 

2027 
 

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022 – 2027 obsahuje celkem 

4 hlavní cíle, které jsou rozpracovány do podoby konkrétních opatření. 
 
1. Cíle k oblasti sociální prevence 

ČÍSLO 

OPATŘENÍ 

NÁZEV 

OPATŘENÍ 

TERMÍN 

PLNĚNÍ 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

ZDROJE 

FINANCOVÁNÍ 

GESTOR/ 

SPOLUGESTOR 

1.1. Podpora 

realizace 

projektů 
zaměřených 

na aktivní trávení 
volného času 

dětí a mládeže 

ohrožené 
společensky 

nežádoucími jevy 

min. 1x 

ročně po 

dobu 
platnosti 

Koncepce 

Počet 

realizovaných 

projektů, 
počet 

podpořených 
osob z cílové 

skupiny 

Koncepce 

EU, MV, MPSV, 

MŠMT, MSK, 

obce, NNO, 
nadace a granty 

OSV/OŠMS 

1.2. Podpora 
realizace 

probačních 
a resocializačních 

programů 
pro osoby, které 

se dopustily 

protiprávního 
jednání (včetně 

recidivy) 

min. 1x 
ročně po 

dobu 
platnosti 

Koncepce 

Počet 
realizovaných 

programů, 
počet 

podpořených 
osob z cílové 

skupiny 

Koncepce 

EU, MV, MPSV, 
MSK, obce, 

NNO, PMS, MS 

OSV/PMS 

1.3. Podpora sociální 
práce 

a sociálních 
služeb pro osoby 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

průběžně 
po dobu 

platnosti 
Koncepce 

Počet 
realizovaných 

projektů, 
počet 

podpořených 
osob 

z hlavních 

cílových 
skupin 

Koncepce, 
počet 

podpořených 

sociálních 
služeb 

EU, MPSV, MSK, 
obce, NNO, 

nadace a granty 

OSV/obce, 
poskytovatelé 

sociálních služeb 
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1.4. Podpora 

realizace 
vzdělávacích 

projektů (lekcí, 

programů, 
seminářů apod.) 

k tématům 
prevence 

kriminality 
pro hlavní cílové 

skupiny 

koncepce 

průběžně 

po dobu 
platnosti 

Koncepce 

Počet 

realizovaných 
vzdělávacích 

projektů, 

počet 
podpořených 

osob 
z hlavních 

cílových 
skupin 

Koncepce 

EU, MV, MPSV, 

MŠMT, MSK, 
obce, NNO, 

nadace a granty 

OSV/OŠMS, 

PČR, obce 

1.5. Podpora 

a zajištění 

vzdělávacích akcí 
pro pracovníky 

působící v oblasti 
prevence, a to 

na základě jejich 
potřebnosti 

a zájmu 

průběžně 

po dobu 

platnosti 
Koncepce 

Počet 

realizovaných 

projektů, 
počet 

podpořených 
osob z cílové 

skupiny 
Koncepce 

EU, MV, MPSV, 

MŠMT, MSK, 

obce, NNO, 
nadace a granty 

OSV/OŠMS 

 

2.  Cíle k oblasti situační prevence 

ČÍSLO 

OPATŘENÍ 

NÁZEV 

OPATŘENÍ 

TERMÍN 

PLNĚNÍ 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

ZDROJE 

FINANCOVÁNÍ 

GESTOR/ 

SPOLUGESTOR 

2.1. Podpora 
realizace 

vhodných 

situačních 
a technických 

opatření 
vedoucích 

ke zvýšení 
pocitu bezpečí 

a ochrany 

majetku 
obyvatel kraje 

a jeho obcí 

průběžně 
po dobu 

platnosti 

Koncepce 

Počet 
instalovaných 

situačních a 

technických 
opatření 

MV, obce, PČR PSPK/PČR, MV, 
obce 

2.2. Podpora 
realizace 

projektů 
reagujících 

na nové 
způsoby 

páchání 

kriminality 
(pomocí 

internetu, soc. 
sítí, projevy 

extremismu 

aj.) 

průběžně 
po dobu 

platnosti 
Koncepce 

Počet 
realizovaných 

projektů 

EU, MV, MPSV, 
MŠMT, MSK, 

obce, NNO, PČR, 
nadace a granty 

OSV/OŠMS 
obce, PČR 
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3. Cíle k oblasti informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou 

činností 

ČÍSLO 

OPATŘENÍ 

NÁZEV 

OPATŘENÍ 

TERMÍN 

PLNĚNÍ 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

ZDROJE 

FINANCOVÁNÍ 

GESTOR/ 

SPOLUGESTOR 

3.1. Podpora 

projektů 
zaměřených 

na zvyšování 

informovanosti 
hlavních 

cílových skupin 
Koncepce 

o bezpečném 

chování, 
možnostech 

ochrany sebe 
a svého 

majetku před 
trestnou 

činností 

průběžně 

po dobu 
platnosti 

Koncepce 

Počet 

realizovaných 
projektů, 

počet 

podpořených 
osob 

z hlavních 
cílových skupin 

Koncepce 

MV, MPSV, EU, 

MSK, obce, 
NNO, PČR 

OSV/obce, PČR 

3.2. Informování 
široké 

veřejnosti 

o bezpečnostní 
situaci v kraji 

a realizovaných 
preventivních 

opatřeních 

průběžně 
po dobu 

platnosti 

Koncepce 

Počet 
zveřejněných 

informačních 

zpráv 

MSK, obce, PČR MSK/PČR 

 

 

4. Obecné cíle k prevenci kriminality v Moravskoslezském kraji 

ČÍSLO 

OPATŘENÍ 

NÁZEV 

OPATŘENÍ 

TERMÍN 

PLNĚNÍ 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

ZDROJE 

FINANCOVÁNÍ 

GESTOR/ 

SPOLUGESTOR 

4.1. Organizačně 
(institucionálně) 

zabezpečit 

naplňování agendy 
prevence 

kriminality 
na krajské úrovni 

průběžně 
po celou 

dobu 

platnosti 
Koncepce 

Podpora 
činnosti 

krajské 

pracovní 
skupiny 

prevence 
kriminality, 

tvorba 

krajské 
koncepce 

prevence 
kriminality a 

aktualizace 
bezpečnostní 

analýzy kraje, 

realizace 
vlastních 

krajských 
preventivních 

projektů  

MSK, MV, EU,  OSV 

4.2. Zajistit financování každoročně Počet MSK, MV, obce, MSK/obce 
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aktivit z oblasti 

prevence 
kriminality 

po dobu 

platnosti 
Koncepce 

vynaložených 

finančních 
prostředků 

na prevenci 

kriminality, 
vyhlášení DP 

na podporu 
PK včetně 

počtu 
podpořených 

projektů 

PČR, EU 

4.3. Metodické vedení 
agendy prevence 

kriminality 

na místní úrovni 

min. 2 
společná 

setkání 

ročně po 
dobu 

platnosti 
Koncepce 

Počet 
realizovaných 

setkání 

se zástupci 
obcí 

(prezenčně 
nebo 

distančně) 

MSK, MV, MPSV, 
EU 

OSV/MV, PČR 

4.4. Návrhy 
legislativních 

úprav v zákonech 
spojených 

s oblastmi 

prevence 
(kriminality)  

průběžně 
po celou 

dobu 
platnosti 

Koncepce 

dle 
aktuální 

potřeby 

Počet 
podaných 

návrhů 

Bez nároku 
na financování 

MSK 

4.5. Monitoring pocitu 

bezpečí občanů 

Moravskoslezského 
kraje 

2x 

v průběhu 

platnosti 
Koncepce 

Zpráva MSK, MV, EU,  MSK 

 

Způsob vyhodnocování opatření  
 

Vyhodnocení opatření stanovených v tomto dokumentu bude každoročně předloženo na jednání 
Pracovní skupiny prevence kriminality Moravskoslezského kraje. V případě nutnosti aktualizovat nebo 

konkretizovat definovaná opatření Koncepce, může být v průběhu její platnosti vypracován Akční plán, 

který bude předložen ke schválení orgánům kraje.  
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5. Závěr 
 

Moravskoslezský kraj se koncepčně zabývá problematikou prevence kriminality nebo aktivitami, které 

na ni mají dopad již od roku 2008, kdy byla zřízena krajská pracovní skupina prevence kriminality. Kraj 
má také vytvořeny podmínky v podobě spolupráce mezi krajskými odbory a jejich pracovníky (krajský 

manažer prevence kriminality, krajský protidrogový koordinátor, metodik sociální prevence, krajský 

školský koordinátor prevence, krajský romský koordinátor), kteří se problematikou prevence 
kriminality a dalších sociálně patologických jevů zabývají.  

 
Ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj každoročně vyčleňuje již od roku 2010 finanční prostředky 

na podporu neinvestičních preventivních projektů, jejichž realizátory mohou být jako neziskové 
organizace tak také obce. Při plánovaní vhodných preventivních opatření na krajské úrovni 

spolupracuje Moravskoslezský kraj intenzivně také s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského 

kraje, jeho pracovníci jsou aktivními členy krajské pracovní skupiny prevence kriminality.   
 

Rovněž obce v Moravskoslezském kraji, zejména obce s rozšířenou působností a s pověřeným obecním 
úřadem se podílejí na prevenci kriminality vytvářením podmínek pro její realizaci na místní úrovni. 

K tomu jim zpravidla slouží zřizování pracovních pozic osob odpovědných za prevenci kriminality (často 

vedoucí pracovníci sociálních odborů nebo velitelé městských policií, případně místní manažeři 
prevence kriminality), které rovněž realizují řadu preventivních aktivit.  

 
Institucionální rámec prevence kriminality doplňují také další organizace a subjekty, které se věnují 

např. dětem a mládeži z rizikového prostředí, poskytují programy pro pachatele trestných činů nebo 
nabízejí poradenské služby a programy pro ohrožené osoby nebo specifické cílové skupiny (senioři, 

osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí a další).  Na všechny tyto výše uvedené 

skupiny se zaměřují také aktivity a opatření definované v této návazné krajské koncepci prevence 
kriminality.  

 
Z hlediska dopadů preventivních aktivit je však jejich výsledek nejvíce závislý na ochotě a schopnosti 

veřejnosti či konkrétní cílové skupiny doporučená opatření akceptovat a řídit se jimi. 
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Použité materiály a zdroje: 

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017-2021, Ostrava 2016  

Holas J.: Bezpečí, kriminalita, prevence. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2019 

Veselá M., Pospíšilová, K.: Strážník v okrsku, Pardubice 2009 

Matoušek, O.; Matoušková A.: Mládež a delikvence, Praha 2011 

Novotný O., Zapletal J. a kol.: Kriminologie, Praha 2008 

Kol. autorů: Jak vytvořit Bezpečné město (obec), Praha 2017 

Kol. autorů: Atlas Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj 2021 

Kol. autorů: Kriminologický slovník, Plzeň 2011 

Ministerstvo vnitra: Typy projektů prevence kriminality, Praha 2008 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti 

a veřejného pořádku na území ČR v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 – podklady za 

Moravskoslezský kraj, Ostrava 2021 

On-line zdroje: 

www.msk.cz 

www.czso.cz 

www.uradprace.cz 

www.mvcr.cz  

www.policie.cz 

www.prevencekriminality.cz 

 

 

 

  

http://www.msk.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.uradprace.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.prevencekriminality.cz/
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Přehled použitých zkratek 

APK  Asistent prevence kriminality 

ČSÚ  Český statistický úřad 
ČR  Česká republika 

DP Dotační program 

DSO Dobrovolný svazek obcí 
ECPA  European Crime Prevention Award = Evropská 

cena prevence kriminality 
EFUS  European Forum For Urban Security = Evropské 

fórum pro městskou bezpečnost 
EU  Evropská unie 

EUCPN  European Crime Prevention Network = Evropská 

síť prevence kriminality 
KPBI  Kraje pro bezpečný internet 

KŘP  Krajské ředitelství policie 
KÚ Krajský úřad 

MKDS  Městský kamerový dohlížecí systém 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS Ministerstvo spravedlnosti 

MS kraj  Moravskoslezský kraj 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV  Ministerstvo vnitra 

NAPK  Program na podporu neinvestičních aktivit 
z oblasti prevence kriminality 

NNO  Nestátní nezisková organizace 
OKD Ostravsko - karvinské doly 

OPK  Odbor prevence kriminality 
OSV Odbor sociálních věcí 

OŠMS Odbor školství, mládeže a sportu 

PČR  Policie České republiky 
PK  Prevence kriminality 

PMS  Probační a mediační služba 
PPK  Program prevence kriminality 

PSPK Pracovní skupina prevence kriminality 

RVPPK  Republikový výbor pro prevenci kriminality 
TČ  Trestná činnost/trestný čin 

ÚO  Územní odbor 
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6. Přílohy 
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Příloha č. 1. - Vyhodnocení Koncepce prevence kriminality MSK na období 

2017 – 2021 

Hlavní cíl: Podpora efektivní koordinace a spolupráce subjektů působících v oblasti prevence 

kriminality – Záměrem tohoto cíle bylo zajištění kontinuální spolupráce a koordinace všech subjektů 

působících při realizaci preventivních opatření, cíl se podařilo splnit na 71 procent. 

AKTIVITA PLNĚNÍ AKTIVITY V LETECH 2017 - 2021 

Pravidelná jednání pracovní skupiny prevence 

kriminality MS kraje 

Pracovní skupina prevence kriminality, kde jsou 

zastoupeni odborníci, věnující se různým oblastem 

prevence se pravidelně setkávala několikrát ročně.  

V roce 2017 proběhly celkem 2 jednání pracovní 

skupiny, a to v termínech: 23. 1., 22. 2. 

V roce 2018 proběhly celkem 2 jednání pracovní 

skupiny, a to v termínech: 18. 1., 19. 3. 

V roce 2019 proběhly celkem 2 jednání pracovní 

skupiny, a to v termínech: 14.1., 12. 3. 

V roce 2020 proběhly celkem 2 jednání pracovní 

skupiny, a to v termínech: 14. 1., 11. 3. 

V 1. pol. roku 2021 proběhly celkem 2 jednání 

pracovní skupiny, a to v termínech: 8. 4. a 14. 6. 

(první z těchto jednání proběhlo z důvodu opatření 

nastavených v souvislosti s výskytem pandemie 

nemoci covid-19 v on-line formě). 

Pravidelné metodické porady a semináře 

k agendě prevence kriminality pro pracovníky 

obcí 

Pracovníkům obcí byly každoročně předávány 

aktuální informace z oblasti prevence kriminality 

a dalších souvisejících oblastí. 

V roce 2017 proběhla 2 metodická setkání 

pro obce k problematice prevence kriminality, a to 

v termínech: 22. 5., 8. 12. 

V roce 2018 proběhla 2 metodická setkání 

pro obce k problematice prevence kriminality, a to 

v termínech: 4. 4., 13. 12. 

V roce 2019 proběhla 2 metodická setkání 

pro obce k problematice prevence kriminality, a to 

v termínech: 27. 2., 12. 12.  

V roce 2020 prezenční metodické setkání pro obce 

k problematice prevence kriminality neproběhlo, a 

to z důvodu opatření nastavených v souvislosti 

s výskytem pandemie nemoci covid-19. Všechny 

informace byly předávány pouze distančně. Totéž 

platilo ještě i v 1. pol. roku 2021. 

Zveřejňování aktualit z oblasti prevence 

kriminality v rámci webových stránek kraje 

Sekce prevence kriminality v rámci webových 

stránek MS kraje byla pravidelně a průběžně 

aktualizována během celého období platnosti 

koncepce. Informace jsou dostupné na: 
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https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/prevence-

kriminality-1669/  

Připomínkování návrhů zákonné úpravy 
prevence kriminality a dalších souvisejících jevů 

K připomínkování nebyl v daném období platnosti 

Koncepce předložen žádný zákon s daným 

zaměřením.  

Realizace výzkumu pocitu bezpečí občanů 

Moravskoslezského kraje 

Výzkum pocitu bezpečí občanů MS kraje nebyl 

za období platnosti Koncepce realizován), a to 

zejména z důvodu vypuknutí pandemie nemoci 

covid-19 v roce 2020, která zabránila možnost jeho 

realizace přímo v terénu mezi občany.  

Podpora spolupráce se školami při řešení 
vybraných aspektů prevence kriminality  

Po dobu platnosti Koncepce probíhala spolupráce 

s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity, 

se kterou má MS kraj podepsané Memorandum 

o spolupráci. 

Podpora zahraniční spolupráce např. 
při předávání příkladů dobré praxe v oblasti 

prevence kriminality 

Po dobu platnosti Koncepce se neuskutečnila 

zahraniční pracovní cesta, kde by bylo možné 

příklady dobré praxe prezentovat, proto tato 

aktivita nebyla realizována. 

 

 

Hlavní cíl: Podpora preventivních aktivit pro cílové skupiny Koncepce s důrazem na kvalitu, efektivitu, 

evaluaci  

- Záměrem tohoto cíle bylo zajištění podpory (zejména finanční) vhodných preventivních opatření 

zaměřených na rizikové cílové skupiny Koncepce PK MSK 2017 - 2021, cíl se podařilo splnit na 100 

procent. 

AKTIVITA PLNĚNÍ AKTIVITY V LETECH 2017 - 2021 

Realizace krajského dotačního programu 
na podporu projektů z oblasti prevence 

kriminality 

Aktivita byla plněna prostřednictvím dotačního 

programu MS kraje – Programu na podporu 

neinvestičních aktivit z oblasti prevence 

kriminality (dále také NAPK), který je vyhlašován 

každoročně již od roku 2010. Za období platnosti 

Koncepce bylo podpořeno celkem 52 projektů. 

Podpora projektů situační prevence Aktivita byla podporována prostřednictvím 

dotačního programu Ministerstva vnitra – 

Programu prevence kriminality (dále také PPK). 

Celkem bylo za dané období podpořeno 

67 projektů, jejichž realizátory byly obce z MS 

kraje. 

Podpora služeb sociální prevence Podpora plnění této aktivity byla zajištěna 

v rámci realizace projektů z Evropského 

sociálního fondu – Podpora služeb sociální 

prevence 2 (realizován v letech 2017 – 2020), 

Podpora služeb sociální prevence 4 (realizován 

v letech 2018 – 2021) a Podpora služeb sociální 

prevence 3 (realizován v letech 2020 – 2022).  

https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/prevence-kriminality-1669/
https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/prevence-kriminality-1669/
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Podpora projektů zaměřených na prevenci 

kriminality u hlavních cílových skupin Koncepce  
Aktivita byla podporována jak prostřednictvím 

dotačního programu MS kraje – NAPK, tak také 

prostřednictvím dotačního programu MV – PPK. 

Celkem bylo za dané období platnosti Koncepce 

podpořeno 154 projektů z NAPK a 140 projektů 

obcí a kraje z PPK. 

Realizace krajského preventivního projektu ve 

prospěch hlavních cílových skupin Koncepce 
Po dobu platnosti Koncepce byly realizovány 

celkem 4 krajské preventivní projekty, 

podpořených dotací z Programu prevence 

kriminality. Celková výše dotace činila 445.700 

Kč. 

Jednalo o tyto projekty: 

2017 - Resocializační program MSK 2017 

a Zvládání rizikových situací ve veřejných 

institucích 

2018 - Zvládání rizikových situací ve veřejných 

institucích II 

2019 - Podpora prevence kriminality v kraji 

2020 – krajský preventivní projekt nebyl 

realizován 

2021 - KPBI Aktualizace a rozšíření e-

learningových kurzů pro pracovníky působící 

v oblasti prevence 

 

 

Hlavní cíl: Podpora informovanosti cílových skupin Koncepce a podpora profesního růstu pracovníků 

působících v problematice prevence kriminality  

- Záměrem tohoto cíle bylo zajištění přenosu informací veřejnosti a zvýšení odborných kompetencí 

pracovníků působících v oblasti prevence, cíl se podařilo splnit na 100 procent. 

AKTIVITA PLNĚNÍ AKTIVITY V LETECH 2017 - 2021 

Zvýšení trestně právního vědomí obyvatel kraje Aktivita byla podporována prostřednictvím 

dotačního programu MS kraje NAPK v rámci 

dotačního titulu NAPK 3 - Podpora tematicky 

zaměřených vzdělávacích, přednáškových 

a informačních aktivit, podporované téma: 

zvýšení trestněprávního vědomí v oblasti 

prevence kriminality. Celkem bylo za dané 

období podpořeno 5 projektů. 

+ Projekty obcí spadající do oblasti sociální 

a informační prevence podpořené z PPK – viz 

příloha č. 2. 

Zvýšení finanční gramotnosti obyvatel kraje Aktivita byla podporována prostřednictvím 

dotačního programu MS kraje NAPK v rámci 

dotačního titulu NAPK 3 - Podpora tematicky 
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zaměřených vzdělávacích, přednáškových 

a informačních aktivit, podporované téma: 

zvýšení finanční gramotnosti. Celkem bylo 

za dané období podpořeno 5 projektů.  

+ Projekty obcí spadající do oblasti sociální a 

informační prevence podpořené z PPK viz příloha 

č. 2. 

Zvýšení informovanosti obyvatel kraje o nových 
formách a způsobech páchání trestné činnosti 

Aktivita byla podporována prostřednictvím 

dotačního programu MS kraje NAPK v rámci 

dotačního titulu NAPK 3 - Podpora tematicky 

zaměřených vzdělávacích, přednáškových 

a informačních aktivit, podporované téma: 

zvýšení informovanosti o nových formách 

a způsobech páchání trestné činnosti pomocí 

informačních technologií. Celkem bylo za dané 

období podpořeno 9 projektů.  

+ Projekty obcí spadající do oblasti sociální 

a informační prevence podpořené z PPK – viz 

příloha č. 2. 

Zvýšení informovanosti obyvatel kraje 
o možnostech ochrany sebe a svého majetku 

Aktivita byla podporována prostřednictvím 

dotačního programu MS kraje NAPK v rámci 

dotačního titulu NAPK 3 - Podpora tematicky 

zaměřených vzdělávacích, přednáškových 

a informačních aktivit, podporované téma: 

zvyšování informovanosti možnostech ochrany 

sebe a svého majetku. Celkem bylo za dané 

období podpořeno 13 projektů.  

+ Projekty obcí spadající do oblasti sociální 

a informační prevence podpořené z PPK – viz 

příloha č. 2. 

Podpora vzdělávání pracovníků působících 

v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně 

patologických jevů 

Aktivita byla podporována prostřednictvím 

dotačního programu MS kraje NAPK v rámci 

dotačního titulu NAPK 3 – Podpora tematicky 

zaměřených vzdělávacích, přednáškových 

a informačních aktivit, podporované téma: 

zvýšení odbornosti pracovníků působících 

v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně 

patologických jevů. Celkem byly za dané období 

podpořeny 2 projekty. 

+ Projekty obcí spadající do oblasti sociální 

a informační prevence podpořené z PPK – viz 

příloha č. 2. 

Zdroj: Interní podklady odboru soc. věcí KÚ MS kraje  
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Příloha č. 2 - Přehled počtu projektů obcí a DSO z MSK podpořených dotací 

z PPK v letech 2017 – 2021  

MĚSTO/OBEC  CELKOVÝ 

POČET 

PODPOŘENÝCH 

PROJEKTŮ 

Z TOHO 

INVESTIČNÍCH 

PROJEKTŮ 

Z TOHO 

NEINVESTIČNÍCH 

PROJEKTU 

CELKOVÁ DOTACE 

V KČ 

BOHUMÍN 4 2 2 716.600 

BRUNTÁL 10 5 5 4.176.774 

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU 1 0 1 276.000 

ČESKÝ TĚŠÍN 5 3 2 902.100 

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 3 1 2 780.000 

FRÝDEK – MÍSTEK 5 0 5 1.518.000 

FULNEK 2 2 0 379.710 

HAVÍŘOV 11 0 11 2.822.000 

HLUČÍN 1 1 0 115.740 

JABLUNKOV 1 1 0 350.000 

KARVINÁ 20 6 14 7.148.953 

KRAVAŘE 2 0 2 90.000 

KRNOV 16 5 11 1.971.740 

NOVÝ JIČÍN 3 1 2 515.000 

OPAVA 6 4 2 2.130.000 

ORLOVÁ 7 0 7 435.000 

OSOBLAHA 3 0 3 2.952.000 

OSTRAVA 24 4 20 6.992.743 

OSTRAVICE 1 1 0 339.500 

PŘÍBOR 1 0 1 23.000 

TŘINEC 2 1 1 718.000 

VÍTKOV 4 3 1 1.075.131 

VRBNO POD PRADĚDEM 2 0 2 2.427.525 

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ 

FRÝDLANSTKO – BESKYDY 
2 0 2 296.319 

CELKEM 135 40 95 39.251.835 

Zdroj: OPK MV, www.mvcr.cz  

  

http://www.mvcr.cz/


 

36 

 

Klasifikace informací: Neveřejné 

Příloha č. 3 - Základní typy projektů prevence kriminality (aktualizace) 

 

SOCIÁLNÍ PREVENCE 

 

SITUAČNÍ PREVENCE PREVENCE VIKTIMIZACE 

Asistent prevence kriminality – 
NEINV 

Městský kamerový dohlížecí 
systém (např. vybudování, 
rozšíření, modernizace, mobilní 
kamera a služebna) – INV 

Tematické přednášky a semináře, 
odborné konference – NEINV 

Domovník-preventista – NEINV Osvětlení nebo oplocení rizikových 
míst – INV 

Tištěné infomační materiály, 
mediální kampaně – NEINV 

Sportovní hřiště a plácky (např. 
skateparky, workoutová hřiště, 
parkurová či posilovací hřiště, 
lanová centra či lezecké stěny, 
dětská hřiště aj.) – INV 

Zabezpečovací a vyhodnocovací 
soubory (např. bezpečnostní 
kování a závory, bezpečnostní 
dveře, uzamykací stojany na kola, 
bezpečnostní řetízky na dveře, 
bezpečnostní tlačítka/náramky, 
elektrické zabezpečovací systémy, 
objektové vysílače, elektronická 
vjezdová zařízení, pulty 
centralizované ochrany aj.) – 
INV/NEINV 

Kurz výcviku sebeobrany – NEINV 

Sportovní vybavení – NEINV Forenzní značení předmětů 
syntetickou DNA – NEINV 

Audio-video – NEINV 

Probační a resocializační programy 
– NEINV 

Software a hardware pro 
bezpečnostní a preventivní účely 
(např. specifické programy, lokální 
i síťové aplikace, převaděče 
(formátovače), úložiště dat, 
databáze, grafické a mapové 
soubory, upgrade programů, 
multilicence aj.) - NEINV 

Výzkum pocitu bezpečí občanů – 
NEINV 

Bezpečnostní dobrovolník – NEINV Mříže – INV Bezpečnostní analýzy a koncepce – 
NEINV 

Pomoc obětem trestné činnosti – 

NEINV 
Fotopasti – NEINV  

Speciální výslechová místnost 
(vybudování, vybavení apod.) –
NEINV 

 

Krátkodobé pobyty, letní tábory – 
NEINV 

Volnočasové aktivity, poznávací 
akce – NEINV 

Odborné vzdělávání – NEINV 

Systém včasné intervence – NEINV 
Vybavení nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež/komunitního 
centra/volnočasového klubu apod. 
- NEINV 

Pozn. INV = investiční projekt, NEIN = neinvestiční projekt 

Zdroj: Typy projektů prevence kriminality (viz použité Materiály a zdroje) 
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Příloha č. 4 - Přehled témat a projektů nominovaných za ČR na ECPA 

v letech 2017 – 2021  

 

Rok Téma Vítězný projekt nominovaný za ČR na ECPA 

v daném roce (v závorce uveden realizátor 

projektu) 

2017 Prevence kyberkriminality Kraje pro bezpečný internet (Asociace krajů ČR) 

2018 Community policing Bezpečný Středočeský kraj (Středočeský kraj) 

2019 Prevence kriminality 
mladistvých související 

s drogami 

To je zákon kámo (Národní protidrogová centrála PČR 
a Nadační fond Nové Česko) 

 

2020 Prevence organizovaného 
zločinu založeného 

na rodinných vazbách 

Z důvodu příliš specifického tématu nebyl za ČR 
nominován žádný projekt. 

2021 Šikana a násilí mezi 
nezletilými 

V době zpracování Koncepce nebyl znám vítězný 
projekt nominovaný za ČR. 

Zdroj: www.mvcr.cz 
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Příloha č. 5 – Územní odbory Krajského ředitelství police MSK 

 

Územní odbor Frýdek-Místek a jeho obvodní oddělení: 

o Brušperk  

o Frýdek-Místek  

o Frýdlant nad Ostravicí  

o Hnojník  

o Jablunkov  

o Nošovice  

o Palkovice  

o Třinec 

Územní odbor Bruntál a jeho obvodní oddělení:  

o Bruntál  

o Krnov  

o Město Albrechtice  

o Rýmařov  

o Vrbno pod Pradědem 

Územní odbor Opava a jeho obvodní oddělení:  

o Hlučín  

o Hradec nad Moravicí  

o Kravaře  

o Opava  

o Velké Heraltice  

o Vítkov 

Územní odbor Karviná a jeho obvodní oddělení: 

o Bohumín  

o Český Těšín  

o Dětmarovice Havířov 1, 2  

o Horní Suchá  

o Karviná 1 – Nové město  

o Karviná 7 – Mizerov  

o Orlová  

o Petřvald  

o Těrlicko 

Územní odbor Nový Jičín a jeho obvodní oddělení:  

o Bílovec  

o Frenštát pod Radhoštěm  

o Fulnek  

o Kopřivnice  

o Nový Jičín  

o Odry  

o Příbor  

o Studénka 
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Městské ředitelství Ostrava a jeho obvodní oddělení:  

o Ostrava - Hrabůvka  

o Ostrava - Mariánské Hory  

o Ostrava - Střed  

o Ostrava – Poruba 1, 2  

o Ostrava - Přívoz  

o Slezská Ostrava  

o Ostrava - Vítkovice  

o Vratimov  

o Ostrava – Zábřeh 

Zdroj: KŘP MSK 
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Příloha č. 6 – Systém realizace agendy prevence kriminality na úrovni obcí s pověřeným obecním úřadem v MSK 

včetně přehledu MKDS a APK  

OBEC 

S POVĚŘENÝM 

OBECNÍM 

ÚŘADEM  

V OBCI JE 

PRACOVNÍK 

ZAJIŠŤUJÍCÍ 

AGENDU 

MANAŽERA 

PREVENCE 

KRIMINALITY 

(ORGANIZAČNÍ 

ZAŘAZENÍ) 

V OBCI JE ZŘÍZENA 

PRACOVNÍ 

SKUPINA/KOMISE 

PREVENCE 

KRIMINALITY 

(NÁZEV/ROK 

ZALOŽENÍ A 

AKTUÁLNÍ POČET 

ČLENŮ) 

V OBCI JE 

ZŘÍZENA 

OBECNÍ 

POLICIE 

(ROK 

ZALOŽENÍ A 

ADRESA 

SÍDLA A 

AKTUÁLNÍ 

POČET 

STRÁŽNÍKŮ) 

V OBCI JE 

VYBUDOVANÝ 

MĚSTSKÝ 

KAMEROVÝ 

DOHLÍŽECÍ 

SYSTÉM (ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

A AKTUÁLNÍ 

POČET 

KAMEROVÝCH 

BODŮ) 

V OBCI 

PŮSOBÍ 

ASISTENTI 

PREVENCE 

KRIMINALITY 

(AKTUÁLNÍ 

POČET APK V 

OBCI) 

OBEC 

VYČLEŇUJE 

PENÍZE NA 

PK ZE SVÉHO 

ROZPOČTU - 

(VÝDAJE V 

KČ ZA ROK 

2020) 

EXISTENCE WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE 

S INFORMACEMI O PK (ODKAZ) 

BÍLOVEC  
ANO - 

MĚSTSKÁ POLICIE 

BÍLOVEC 

 

 

 

 

ANO - 

NÁZEV PRACOVNÍ 

SKUPINA PK 

ROK ZALOŽENÍ 2002 

POČET ČLENŮ 8 

 

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

SLEZSKÉ 

NÁMĚSTÍ 1/1, 

BÍLOVEC, 743 

01 

9 STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

2002 

POČET KAMER. 

BODŮ 12 

ANO - 

2 

ANO - 

19.000 KČ 

 

NE 

BOHUMÍN  
ANO - 

MĚSTSKÁ POLICIE 

BOHUMÍN 

NE ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

MASARYKOVA 

158, 

BOHUMÍN, 

735 81 

39 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

1997 

POČET KAMER. 

BODŮ 33 

ANO - 

10 

ANO - 

150.000 KČ 

 

ANO - 

 WWW.MPBOHUMIN.CZ/CZ/PREVENCE-

KRIMINALITY/PROGRAMY-PREVENCE/ 

WWW.BEZPECNY-BOHUMIN.CZ 

www.mpbohumin.cz/cz/prevence-kriminality/programy-prevence/
www.mpbohumin.cz/cz/prevence-kriminality/programy-prevence/
http://www.bezpecny-bohumin.cz/
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BRUNTÁL  ANO - 

ODBOR 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

BRUNTÁL 

 

ANO - 

NÁZEV TÝM PRO 

ÚKOL PREVENCE 

KRIMINALITY 

ROK ZALOŽENÍ 2008 

POČET ČLENŮ  9 

 

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA NÁM. 

MÍRU 70/1, 

BRUNTÁL, 792 

01 

23 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

2014 

POČET KAMER.  

18 KB 

ANO - 

7 

ANO - 

148.000 KČ 

 

ANO - 

 WWW.MUBRUNTAL.CZ/PREVENCE-KRIMINALITY/DS-

45034/P1=82068 

 

ČESKÝ TĚŠÍN  
ANO - 

MĚSTSKÁ POLICIE 

ČESKÝ TĚŠÍN 

 

 

ANO - 

NÁZEV KOMISE 
BEZPEČNOSTI, 

PREVENCE 
KRIMINALITY, BESIP 

ROK ZALOŽENÍ 1998 

POČET ČLENŮ  9 

 

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

SOKOLOVSKÁ 

2116, ČESKÝ 

TĚŠÍN, 737 01 

24 STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

1998 

POČET KAMER. 

24 (Z TOHO 6 

VNITŘNÍCH) 

NE ANO - 

325.000 KČ 

 

NE 

FRENŠTÁT POD 
RADHOŠTĚM  ANO –  

ODBOR 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 

MĚSTKÝ ÚŘAD 

FRENŠTÁT POD 

RADHOŠTEM 

 

 

 

 

ANO –  

NÁZEV KOMISE 

PREVENCE 

KRIMINALITY 

ROK ZALOŽENÍ 2019 

POČET ČLENŮ  9 

ANO –  

ROK 

ZALOŽENÍ 

2008 

ADRESA 

TYRŠOVA 

1836, 

FRENŠTÁT 

POD 

RADHOŠTĚM, 

744 01 

10 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO –  

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

2008  

POČET KAMER. 

BODŮ 10  

ANO –  

1 

ANO – 

282.098 KČ 

ANO -  

WWW.MPFRENSTAT.CZ/  

FRÝDEK-
MÍSTEK  ANO - ANO - ANO –  ANO - NE ANO - ANO - 

www.mubruntal.cz/prevence-kriminality/ds-45034/p1=82068
www.mubruntal.cz/prevence-kriminality/ds-45034/p1=82068
www.mpfrenstat.cz/
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Klasifikace informací: Neveřejné 

ODBOR 

BEZPEČNOSTNÍCH 

RIZIK A PK, 

MAGISTRÁT 

MĚSTA FRÝDKU-

MÍSTKU 

 

 

 

 

NÁZEV PRACOVNÍ 

SKUPINA PREVENCE 

KRIMINALITY/ROK 

ZALOŽENÍ 

2011/POČET ČLENŮ  

20  

 KOMISE RADY 

MĚSTA PRO 

BEZPEČNOST A 

PREVENCI 

KRIMINALITY /ROK 

ZALOŽENÍ 

2011/POČET ČLENŮ 

9  

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992  

ADRESA 

TŘIDA TGM 

Č.P. 633, 

FRÝDEK-

MÍSTEK, 738 

01 

64 STRÁŽNÍKŮ 

 ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

1995  

POČET KAMER. 

BODŮ 111  

800.000 KČ WWW.FRYDEKMISTEK.CZ/ 

 

  

FRÝDLANT 
NAD 
OSTRAVICÍ  

ANO - 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 

A KULTURY 

(POUZE PRO 

ŘEŠENÍ 

DOTAČNÍCH 

TITULŮ), MĚSTKÝ 

ÚŘAD FRÝDLANT 

NAD OSTRAVICÍ 

NE NE ANO - 

 ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

2017  

POČET KAMER. 

BODŮ 22 

NE NE ANO - 

WWW.FRYDLANTNO.CZ/PREVENCE-KRIMINALITY/DS-

1420/P1=16889 

 

FULNEK  
NE ANO - 

NÁZEV PRACOVNÍ 

SKUPINA PRO 

PREVENCI 

KRIMINALITY 

ROK ZALOŽENÍ 2014 

POČET ČLENŮ 8 

NE ANO - 

 ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

2009 

POČET KAMER. 

BODŮ 23 

NE ANO - 

60.000 KČ 

NE 

HAVÍŘOV  
ANO - 

MĚSTSKÁ POLICIE 

HAVÍŘOV 

 

ANO - 

NÁZEV KOMISE 

PROTIDROGOVÁ A 

PREVENCE 

KRIMINALITY 

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

2001 

 POČET KAMER. 

ANO - 

2 

ANO - 

CCA 600.000 

KČ 

ANO - 

 WWW.HAVIROV-CITY.CZ/MESTSKA-POLICIE-

HAVIROV/PREVENCE-0  

www.frydekmistek.cz/
www.frydlantno.cz/prevence-kriminality/ds-1420/p1=16889
www.frydlantno.cz/prevence-kriminality/ds-1420/p1=16889
www.havirov-city.cz/mestska-policie-havirov/prevence-0
www.havirov-city.cz/mestska-policie-havirov/prevence-0
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Klasifikace informací: Neveřejné 

ROK ZALOŽENÍ 2008 

POČET ČLENŮ 11  

KARVINSKÁ 

1474/1A, 

HAVÍŘOV-

MĚSTO, 736 

01 

118 

STRÁŽNÍKŮ 

BODŮ 42 (Z 

TOHO 3 

MOBILNÍ) 

HLUČÍN  
ANO - 

MĚSTSKÁ POLICIE 

HLUČÍN  

 

 

ANO - 

NÁZEV PRACOVNÍ 

SKUPINA PREVENCE 

KRIMINALITY 

(ZAŘEZENA POD 

PRACOVNÍ SKUPINU 

– „RODINA, MLÁDEŽ, 

DĚTI A OSOBY 

VYLOUČENÉ 

SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ“) 

ROK ZALOŽENÍ 2005  

 POČET ČLENŮ 15 

ANO - 

ANO  

ROK 

ZALOŽENÍ  

1992 

ADRESA 

MÍROVÉ 

NÁMĚSTÍ 

24/23HLUČÍN, 

748 01 

18 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

POČET KAMER. 

BODŮ 20  

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

2004 

NE ANO - 

60.000 KČ 

NE  

HORNÍ 
BENEŠOV  NE NE NE NE NE NE NE 

JABLUNKOV  
ANO - 

MĚSTSKÁ POLICIE 

JABLUNKOV 

ANO - 

NÁZEV PRACOVNÍ 

SKUPINA PREVENCE 

KRIMINALITY VE 

MĚSTĚ JABLUNKOV  

ROK ZALOŽENÍ 2016  

 POČET ČLENŮ 11 

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

INTEGROVANÉ 

VÝJEZDOVÉ 

CENTRUM, 

HASIČSKÁ 

1120, 

JABLUNKOV, 

739 91 

10 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

2004  

POČET KAMER. 

BODŮ 8 

NE ANO - 

50.000 KČ 

ANO – 

WWW.MPJABLUNKOV.CZ/PREVENCE-KRIMINALITY/ 

 

www.mpjablunkov.cz/prevence-kriminality/
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Klasifikace informací: Neveřejné 

KARVINÁ  
ANO - 

MĚSTSKÁ POLICIE 

KARVINÁ 

 

ANO - 

NÁZEV KOMISE 

BEZPEČNOSTNÍ A 

PREVENCE 

ROK ZALOŽENÍ 1996 

POČET ČLENŮ 11  

 

ANO - 

 ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

UNIVERZITNÍ 

PARK 51/1, 

KARVINÁ, 733 

24 

76 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

1998 

POČET KAMER. 

BODŮ 274  

ANO - 

2  

ANO - 

300.000 KČ  

ANO - 

WWW.KARVINA.CZ/MESTO-KARVINA/MESTSKA-POLICIE 

 

KOPŘIVNICE  
ANO –  

ODBOR 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

A 

ZDRAVOTNICTVÍ, 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

KOPŘIVNICE 

 

 

ANO - 

NÁZEV PRACOVNÍ 

SKUPINA PREVENCE 

KRIMINALITY 

ROK ZALOŽENÍ 2021 

POČET ČLENŮ 11 

 

ANO - 

 ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

ŠTEFÁNIKOVA 

1163, 

KOPŘIVNICE, 

742 21 

22 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

1997  

 POČET KAMER. 

BODŮ 24  

NE ANO - 

 50.000 KČ 

NE 

KRAVAŘE  
ANO - 

MĚSTSKÁ POLICIE 

KRAVAŘE 

 

 

 

 

ANO - 

NÁZEV KOMISE 

PREVENCE 

KRIMINALITY A 

BEZPEČNOSTNĚ 

DOPRAVNÍ 

ROK ZALOŽENÍ 2018 

POČET ČLENŮ 7  

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1994 

ADRESA 

NÁMĚSTÍ 43, 

KRAVAŘE, 747 

21 

5 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

2014 

 POČET KAMER. 

BODŮ 8  

 

NE ANO - 

14.000 KČ 

 

ANO - 

WWW.KRAVARE.CZ/ORGANIZACE/MESTSKA-

POLICIE/PLAN-PREVENCE-

KRIMINALITY/?FTRESULT=PREVENCE+KRIMINALITY 

www.karvina.cz/mesto-karvina/mestska-policie
www.kravare.cz/organizace/mestska-policie/plan-prevence-kriminality/?ftresult=prevence+kriminality
www.kravare.cz/organizace/mestska-policie/plan-prevence-kriminality/?ftresult=prevence+kriminality
www.kravare.cz/organizace/mestska-policie/plan-prevence-kriminality/?ftresult=prevence+kriminality
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Klasifikace informací: Neveřejné 

KRNOV  
ANO - 

ODBOR SOCIÁLNÍ 

A ŠKOLSTVÍ, 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

KRNOV 

ANO - 

NÁZEV KOMISE 

PREVENCE 

KRIMINALITY  

ROK ZALOŽENÍ 1997 

POČET ČLENŮ 10  

ANO -  

ROK 

ZALOŽENÍ 

1991 ADRESA 

ŽIŽKOVA 

539/20, 

KRNOV, 794 

01 

25 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO – 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

1998  

 POČET KAMER. 

BODŮ 21 (Z 

TOHO 1 

MOBILNÍ + 3 

DOPLŇKOVÉ 

BODY) 

NE ANO – 

 200.000 KČ 

ANO – 

WWW.KRNOV.CZ/PREVENCE-KRIMINALITY/MS-

21315/P1=21592 

 

MĚSTO 
ALBRECHTICE  NE 

 

NE NE ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

2015  

POČET KAMER. 

BODŮ 5  

NE ANO - 

CCA 100.000 

KČ (POUZE 

V RÁMCI 

KAMEROVÉHO 

SYSTÉMU) 

NE 

NOVÝ JIČÍN  
NE 

 

NE ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

DIVADELNÍ 8, 

NOVÝ JIČÍN, 

741 01 

29 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO -  

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

1997 

POČET KAMER. 

BODŮ 15  

NE ANO - 

50.000 KČ 

ANO - 

WWW.MPNJ.CZ 

ODRY  
ANO - 

MÍSTOSTAROSTKA, 

ODBOR 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

ODRY 

ANO - 

NÁZEV PRACOVNÍ 

SKUPINA PRO 

PREVENCI 

KRIMINALITY 

ROK ZALOŽENÍ 2012 

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

2009 

ADRESA 

KOSTELNÍ 7, 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

2010 

 POČET KAMER. 

NE ANO - 

578.173 KČ 

WWW.ODRY.CZ/PREVENCE-KRIMINALITY/DS-13608 

 

www.krnov.cz/prevence-kriminality/ms-21315/p1=21592
www.krnov.cz/prevence-kriminality/ms-21315/p1=21592
www.odry.cz/prevence-kriminality/ds-13608
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Klasifikace informací: Neveřejné 

 

 

 

POČET ČLENŮ 11 ODRY, 742 35 

10 

STRÁŽNÍKŮ 

BODŮ 14  

OPAVA  
ANO - 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, 

MAGISTRÁT 

MĚSTA OPAVY 

 

ANO - 

NÁZEV PRACOVNÍ 

SKUPINA PREVENCE 

KRIMINALITY A 

PROTIDROGOVÉ 

POLITIKY MĚSTA 

OPAVY/ ROK 

ZALOŽENÍ 2016/ 

POČET ČLENŮ 22 

NÁZEV KOMISE 

RADY PRO 

VÝCHOVU, 

VZDĚLÁVÁNÍ A 

PREVENCI 

KRIMINALITY/ ROK 

ZALOŽENÍ 2018/ 

POČET ČLENŮ 11 

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

KRNOVSKÁ 

2860/71A, 

OPAVA, 746 

01 

49 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

2001 

POČET KAMER. 

BODŮ 24 

ANO - 

2  

ANO - 

110.000 KČ 

ROZPOČET 

MANAŽERA 

PK 

106.000 KČ 

ROZPOČET 

PRACOVNÍKA 

PREVENCE NA 

MP OPAVA 

ANO - 

WWW.OPAVA-CITY.CZ/CZ/NABIDKA-

TEMAT/SKOLSTVI/PREVENCE-KRIMINALITY/ 

 

ORLOVÁ  
ANO - 

MĚSTSKÁ POLICIE 

ORLOVÁ 

ANO - 

 NÁZEV KOMISE PRO 

PREVENCI 

KRIMINALITY, 

PROTIDROGOVOU 

PROBLEMATIKU A 

OSTATNÍ SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÉ JEVY  

ROK ZALOŽENÍ 2018 

POČET ČLENŮ 10  

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1991  

ADRESA 

POLNÍ 973, 

ORLOVÁ-

LUTYNĚ, 735 

14 

54 STRÁŽNÍKŮ 

ANO – 

 ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

1998  

POČET KAMER. 

BODŮ 48 

ANO -  

2 

ANO – 

400.000 KČ 

NE 

OSOBLAHA  ANO - 

MANAŽER 

STRATEGICKÉHO 

PLÁNU 

SOCIÁLNÍHO 

NE NE ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

2020 

ANO – 

 4 (PRO 

OSOBLAHU, 

HLINKU, 

ANO - 

150.000 KČ 

NE 

www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/skolstvi/prevence-kriminality/
www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/skolstvi/prevence-kriminality/
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Klasifikace informací: Neveřejné 

ZAČLEŇOVÁNÍ  POČET KAMER. 

BODŮ 4 

DÍVČÍ HRAD) 

OSTRAVA  
ANO - 

ODBOR 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

A 

ZDRAVOTNICTVÍ, 

MAGISTRÁT 

MĚSTA OSTRAVY 

ANO - 

NÁZEV PRACOVNÍ 

SKUPINA PREVENCE 

KRIMINALITY  

NA MÍSTNÍ ÚROVNI 

RADY MĚSTA 

ROK ZALOŽENÍ 2007 

POČET ČLENŮ 17 

ČLENŮ 

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

NEMOCNIČNÍ 

3328/11 

702 00 

MORAVSKÁ 

OSTRAVA A 

PŘÍVOZ, 702 

00 

647 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

1996 

POČET KAMER. 

BODŮ 549 

ANO - 

7 

ANO - 

 

14.595.000 

KČ 

ANO - 

WWW.OSTRAVA.CZ/CS/URAD/MAGISTRAT/ODBORY-

MAGISTRATU/ODBOR-SOCIALNICH-VECI-A-

ZDRAVOTNICTVI/ODDELENI-SOCIALNICH-

SLUZEB/OBLAST-PREVENCE-KRIMINALITY-A-

PROTIDROGOVE-PREVENCE 

BEZPECNEJSI.OSTRAVA.CZ/ 

PŘÍBOR  
ANO –  

MĚSTSKÁ POLICIE 

PŘÍBOR 

 

 

 

ANO –  

NÁZEV SKUPINA 

PREVENCE 

KRIMINALITY  

ROK ZALOŽENÍ 2012 

POČET ČLENŮ 7 

ANO –  

ROK 

ZALOŽENÍ 

1999 

ADRESA 

NÁMĚSTÍ 

SIGMUNDA 

FREUDA 19, 

PŘÍBOR, 742 

58  

9 STRÁŽNÍKŮ 

 

ANO –  

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

2013 

POČET KAMER. 

BODŮ 5 

 

NE ANO –  

97.000 KČ  

ANO –  

 WWW.PRIBOR.EU/OBCAN-1/MESTSKA-

POLICIE/PREVENCE-KRIMINALITY/  

 

 

RÝMAŘOV  
NE 

 

 

 

ANO - 

NÁZEV KOMISE PRO 

PREVENCI 

KRIMINALITY A 

PATOLOGICKÉ JEVY 

ANO - 

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

SÍDLO 8. 

KVĚTNA 48, 

ANO -  

 ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

2014 

POČET KAMER. 

NE NE NE 

https://www.google.cz/maps/place/M%C4%9Bstsk%C3%A1+policie+Ostrava+-+%C5%98editelstv%C3%AD/@49.8336458,18.2795364,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4713e33eb8fbbf7f:0x18107f15bdbc53ae!2zTmVtb2NuacSNbsOtLCA3MDIgMDAgTW9yYXZza8OhIE9zdHJhdmEgYSBQxZnDrXZveg!3b1!8m2!3d49.8332133!4d18.2773987!3m4!1s0x4713e345c78a9803:0xbc24fe4e8610bcdf!8m2!3d49.8337769!4d18.2794938
https://www.google.cz/maps/place/M%C4%9Bstsk%C3%A1+policie+Ostrava+-+%C5%98editelstv%C3%AD/@49.8336458,18.2795364,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4713e33eb8fbbf7f:0x18107f15bdbc53ae!2zTmVtb2NuacSNbsOtLCA3MDIgMDAgTW9yYXZza8OhIE9zdHJhdmEgYSBQxZnDrXZveg!3b1!8m2!3d49.8332133!4d18.2773987!3m4!1s0x4713e345c78a9803:0xbc24fe4e8610bcdf!8m2!3d49.8337769!4d18.2794938
https://www.google.cz/maps/place/M%C4%9Bstsk%C3%A1+policie+Ostrava+-+%C5%98editelstv%C3%AD/@49.8336458,18.2795364,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4713e33eb8fbbf7f:0x18107f15bdbc53ae!2zTmVtb2NuacSNbsOtLCA3MDIgMDAgTW9yYXZza8OhIE9zdHJhdmEgYSBQxZnDrXZveg!3b1!8m2!3d49.8332133!4d18.2773987!3m4!1s0x4713e345c78a9803:0xbc24fe4e8610bcdf!8m2!3d49.8337769!4d18.2794938
https://www.google.cz/maps/place/M%C4%9Bstsk%C3%A1+policie+Ostrava+-+%C5%98editelstv%C3%AD/@49.8336458,18.2795364,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4713e33eb8fbbf7f:0x18107f15bdbc53ae!2zTmVtb2NuacSNbsOtLCA3MDIgMDAgTW9yYXZza8OhIE9zdHJhdmEgYSBQxZnDrXZveg!3b1!8m2!3d49.8332133!4d18.2773987!3m4!1s0x4713e345c78a9803:0xbc24fe4e8610bcdf!8m2!3d49.8337769!4d18.2794938
https://www.google.cz/maps/place/M%C4%9Bstsk%C3%A1+policie+Ostrava+-+%C5%98editelstv%C3%AD/@49.8336458,18.2795364,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4713e33eb8fbbf7f:0x18107f15bdbc53ae!2zTmVtb2NuacSNbsOtLCA3MDIgMDAgTW9yYXZza8OhIE9zdHJhdmEgYSBQxZnDrXZveg!3b1!8m2!3d49.8332133!4d18.2773987!3m4!1s0x4713e345c78a9803:0xbc24fe4e8610bcdf!8m2!3d49.8337769!4d18.2794938
https://www.google.cz/maps/place/M%C4%9Bstsk%C3%A1+policie+Ostrava+-+%C5%98editelstv%C3%AD/@49.8336458,18.2795364,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4713e33eb8fbbf7f:0x18107f15bdbc53ae!2zTmVtb2NuacSNbsOtLCA3MDIgMDAgTW9yYXZza8OhIE9zdHJhdmEgYSBQxZnDrXZveg!3b1!8m2!3d49.8332133!4d18.2773987!3m4!1s0x4713e345c78a9803:0xbc24fe4e8610bcdf!8m2!3d49.8337769!4d18.2794938
www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socialnich-sluzeb/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence
www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socialnich-sluzeb/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence
www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socialnich-sluzeb/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence
www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socialnich-sluzeb/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence
www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socialnich-sluzeb/oblast-prevence-kriminality-a-protidrogove-prevence
bezpecnejsi.ostrava.cz/
www.pribor.eu/OBCAN-1/MESTSKA-POLICIE/PREVENCE-KRIMINALITY/
www.pribor.eu/OBCAN-1/MESTSKA-POLICIE/PREVENCE-KRIMINALITY/
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Klasifikace informací: Neveřejné 

ROK ZALOŽENÍ 2008 

POČET ČLENŮ 4 

 

RÝMAŘOV, 

795 01 

2  

STRÁŽNÍCI 

BODŮ 21 

STUDÉNKA  
NE 

 

 

 

NE ANO - 

 ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

POŠTOVNÍ 

772, 

STUDÉNKA, 

742 13 

11 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

2010 

POČET KAMER. 

BODŮ 28 

NE NE NE 

TŘINEC  
ANO – 

ODBOR 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 

MAGISTRÁT 

STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA TŘINCE 

ANO - 

NÁZEV KOMISE 

PREVENCE 

KRIMINALITY  

ROK ZALOŽENÍ 2007 

 POČET ČLENŮ 6 

ANO - 

 ROK 

ZALOŽENÍ 

1991  

ADRESA 

FRÝDECKÁ 

848, TŘINEC, 

739 61 

36 

STRÁŽNÍKŮ 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ  

2006  

 POČET KAMER. 

BODŮ 46  

NE ANO – 

132.000 KČ 

ANO - 

 WWW.TRINECKO.CZ/PREVENCE-KRIMINALITY/D-26076 

 

VÍTKOV  
ANO - 

ODBOR 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

VÍTKOV 

 

 

ANO - 

NÁZEV PRACOVNÍ 

SKUPINA PREVENCE 

KRIMINALITY 

 ROK ZALOŽENÍ 2016 

 POČET ČLENŮ 9  

ANO -  

ROK 

ZALOŽENÍ 

1992 

ADRESA 

NÁMĚSTÍ 

JANA ZAJÍCE 

4, VÍTKOV, 

ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

2016 

POČET KAMER. 

BODŮ 28 

ANO - 

2  

ANO - 

47.500 KČ 

ANO - 

 WWW.VITKOV.INFO/MESTSKA-POLICIE/ 

 

www.trinecko.cz/prevence-kriminality/d-26076
www.vitkov.info/mestska-policie/


 

49 
 

Klasifikace informací: Neveřejné 

 749 01 

7  

STRÁŽNÍKŮ 

VRATIMOV  
NE 

 

 

NE NE ANO - 

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

2014 

POČET KAMER. 

BODŮ 6 

NE NE NE 

VRBNO POD 
PRADĚDEM  ODBOR 

VNITŘNÍCH VĚCÍ, 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

VRBNO POD 

PRADĚDEM 

 

 

 

ANO –  

NÁZEV KOMISE PRO 

PREVENCI 

KRIMINALITY A 

OCHRANY 

VEŘEJNÉHO 

POŘÁDKU 

ROK ZALOŽENÍ 2015  

POČET ČLENŮ 5  

NE 

 

ANO –  

ROK 

VYBUDOVÁNÍ 

2012  

POČET KAMER. 

BODŮ 22 

NE ANO –  

180.000 KČ 

 

ANO - 

 WWW.VRBNOPP.CZ/CS/SAMOSPRAVA/RADA-

MESTA/ZAPISY-Z-JEDNANI-KOMISI/KOMISE-PREVENCE-

KRIMINALITY-BEZPECNOSTI-A-OCHRANY-VEREJNEHO-

PORADKU.HTML 

 

Zdroj: Podklady od obcí s pověřeným obecním úřadem – platné k 30. 4. 2021 

 

www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/rada-mesta/zapisy-z-jednani-komisi/komise-prevence-kriminality-bezpecnosti-a-ochrany-verejneho-poradku.html
www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/rada-mesta/zapisy-z-jednani-komisi/komise-prevence-kriminality-bezpecnosti-a-ochrany-verejneho-poradku.html
www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/rada-mesta/zapisy-z-jednani-komisi/komise-prevence-kriminality-bezpecnosti-a-ochrany-verejneho-poradku.html
www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/rada-mesta/zapisy-z-jednani-komisi/komise-prevence-kriminality-bezpecnosti-a-ochrany-verejneho-poradku.html

