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ÚVOD 
 

Preventivní politika spočívající v oslabení kriminogenních faktorů se stala vedle trestní 

politiky (represe) důležitou součástí kriminální politiky v ČR od počátku osmdesátých let. Ke 

komplexnějšímu řešení prevence kriminality přistoupila Česká republika v roce 1996, kdy 

vznikla vůbec první strategie prevence kriminality zpracována Ministerstvem vnitra ČR na 

období čtyř let. Důležitým počinem v tomto roce byl vznik odboru prevence kriminality MV 

ČR, který se zasadil o šíření informací z oblasti prevence kriminality a podporu projektů 

prevence kriminality realizovaných na území ČR. V 90. letech 20. století došlo na národní 

úrovni také ke komplexnějšímu řešení protidrogové politiky. Vůbec první víceletá vládní 

koncepce a program řešící protidrogovou politiku také na regionální či místní úrovni vzešly  

v platnost v roce 1993. Vznikající systém počítal se zapojením a vzájemnou spoluprací zástupců 

centrálních i místních institucí, veřejné správy, státních i nestátních organizací, zdravotnických 

i nezdravotnických poskytovatelů služeb, odborníků, ale i laiků. 

Preventivní politikou se v této době začalo intenzivněji zabývat také město Plzeň. Na 

návrh Rady města Plzně byla v roce 1997 poprvé zřízena Komise pro prevenci kriminality 

(poradní a iniciativní orgán Rady města Plzně, který koordinuje činnost a komplexně pomáhá 

řešit problematiku prevence kriminality a protidrogové politiky na území města Plzně). 

V témže roce byly v rámci Magistrátu města Plzně vytvořeny pracovní pozice manažera 

prevence kriminality a protidrogového koordinátora a byla zahájena realizace „Projektu 

prevence kriminality a zábran škod na majetku, zdraví a životech osob“.  Jednalo se o aktivitu, 

která vznikla na základě neúměrného zvýšení nápadu trestné činnosti počínaje rokem 1990.  

V roce 2009 byl zřízen v rámci Magistrátu města Plzně odbor bezpečnosti a prevence 

kriminality jako součást pilotního bezpečnostního projektu Bezpečné město. Agenda odboru 

bezpečnosti zahrnuje řešení oblasti bezpečnosti současně s problematikou prevence 

kriminality a protidrogovou prevencí. Zde je také od roku vzniku odboru zařazena kumulovaná 

pracovní pozice manažera prevence kriminality a protidrogového koordinátora, který se 

aktivně podílí na vytváření koncepce prevence kriminality a koncepce protidrogové politiky na 

území města Plzně, zastává pozici tajemníka Komise protidrogové a prevence kriminality Rady 

města Plzně a vede Pracovní skupinu protidrogovou a prevence kriminality města Plzně. 

Členové pracovní skupiny se podíleli na vytvoření „Koncepce prevence kriminality a 

protidrogové prevence na období 2016 – 2020“ (dále jen „Koncepce“), která je zpracována 

v souladu s národními strategiemi (Strategií prevence kriminality v České republice na léta 

2016 až 2020 a Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 – 2018) a navazuje na 
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strategické dokumenty města Plzně „Protidrogový plán města Plzně na období 2013 – 2015“ 

a „Plán prevence kriminality města Plzně na období 2014 – 2015“. Zároveň doplňuje vznikající 

Strategii bezpečnosti města Plzně na léta 2016 – 2018 z pohledu prevence kriminality a 

protidrogové prevence. 

Koncepce je členěna na dvě hlavní části – analytickou a strategickou. Analytická část 

obsahuje bezpečnostní analýzu, jejíž součástí je analýza protiprávního jednání, sociálně – 

demografická analýza a institucionální analýza. Samostatné kapitoly tvoří prevence 

kriminality, protidrogová politika, primární prevence rizikového chování a finanční zajištění 

těchto oblastí v rámci města Plzně. Strategická část Koncepce zahrnuje celkem 10 hlavních 

priorit, které se dále dělí na jednotlivá opatření.  
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 Základní údaje o městě 
 

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Byla založena 

roku 1295 na soutoku řek Radbuzy, Mže, Úslavy a Úhlavy. Žije zde více než 170 tisíc obyvatel 

a je tak čtvrtým největším městem v České republice. 

 Nejrozvinutějším odvětvím v okrese Plzeň – město je jednoznačně průmysl, 

zemědělství nemá v Plzni a přilehlém okolí výrazné postavení. Mezi nejvýznamnější 

průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství, potravinářství, průmysl 

stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií, hutnictví. Z hlediska životního 

prostředí patří Plzeň a její okolí k nejvíce zatíženým oblastem Plzeňského kraje. Jako vzdělávací 

centrum má město velmi rozvinutý školský systém. V současnosti se zde nachází zhruba 50 

mateřských škol a 26 základních škol zřizovaných městem, 6 gymnázií, 16 středních odborných 

škol, 11 středních odborných učilišť, 3 vyšší odborné školy a 3 univerzity.  

Plzeň a její okolí je významným regionálním centrem jak ekonomickým, tak i v oblasti 

vzdělanosti, kultury, sportu, duchovního života a veřejné správy. V rámci celé ČR má Plzeň 

nadprůměrnou ekonomickou výkonnost a mzdovou úroveň, je zde i relativní dostatek 

pracovních příležitostí v celkem pestré struktuře.  

K nejhodnotnějším tradicím plzeňského kulturního prostředí patří činnost Divadla J. K. 

Tyla. Plzeň je dějištěm kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu - Smetanovské dny, 

Skupova Plzeň, Historický víkend, festival Živá ulice, Pilsner Fest, Mezinárodní bienále kresby 

či Mezinárodní festival divadlo. V roce 2010 byla Plzeň vyhlášena Evropským hlavním městem 

kultury roku 2015. Projekt EHMK 2015 s sebou přinesl nárůst návštěvnosti, zviditelnění a 

zatraktivnění Plzně jako místa pro život, turistiku i podnikání. Během loňského roku se v Plzni 

uskutečnilo více než 600 nejrůznějších kulturních akcí. 

Rekreační možnosti Plzně jsou překvapivě bohaté, neboť město obklopují četné lesy 

s mnoha vodními plochami. Okolí města skýtá rozmanité možnosti výletů za historickými 

památkami Plzeňska.1  

 

 

Město Plzeň je rozděleno do deseti městských obvodů: 

 

                                                 
1 Plzeň - oficiální informační server města : Město Plzeň. Dostupné na www: http://www.plzen.eu.  
 ČSÚ v Plzni - Charakteristika okresu Plzeň – město. Dostupné na www: 
https://www.czso.cz/csu/xp/charakteristika_okresu_plzen_mesto 

 

http://www.plzen.eu/
https://www.czso.cz/csu/xp/charakteristika_okresu_plzen_mesto
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Město Plzeň je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

městem statutárním členěným na městské obvody. Dle Statutu města Plzně, v platném znění, 

se území města člení na 10 městských obvodů.  

 

1. Městský obvod Plzeň 1 (http://umo1.plzen.eu/) 
2. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany (http://umo2.plzen.eu/) 
3. Městský obvod Plzeň 3 (http://umo3.plzen.eu/) 
4. Městský obvod Plzeň 4 (http://umo4.plzen.eu/) 
5. Městský obvod Plzeň 5 – Křimice (http://umo5.plzen.eu/) 
6. Městský obvod Plzeň 6 – Litice (http://umo6.plzen.eu/) 
7. Městský obvod Plzeň 7 – Radčice (http://umo7.plzen.eu/) 
8. Městský obvod Plzeň 8 – Černice (http://umo8.plzen.eu/) 
9. Městský obvod Plzeň 9 – Malesice (http://umo9.plzen.eu/) 
10. Městský obvod Plzeň 10 – Lhota (http://umo10.plzen.eu/) 

 

 

http://umo1.plzen.eu/
http://umo2.plzen.eu/
http://umo3.plzen.eu/
http://umo4.plzen.eu/
http://umo5.plzen.eu/
http://umo6.plzen.eu/
http://umo7.plzen.eu/
http://umo8.plzen.eu/
http://umo9.plzen.eu/
http://umo10.plzen.eu/
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 Bezpečnostní analýza města Plzně 

2.1 ANALÝZA PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ 

 Policie ČR - analýza kriminality na území města Plzně2 
 

Kriminogenní faktory v rámci města Plzně  
 

• město Plzeň (okres Plzeň-město) se svým počtem 187 946 obyvatel (zdroj ČSÚ; stav 
k 30. 9. 2015) řadí na čtvrté místo v České republice a první v Plzeňském kraji; 

• kulturní, správní a ekonomické centrum, které na sebe váže široké zázemí s velkým 
počtem aktivit a lidských zdrojů; 

• značná fluktuace a anonymita osob, zejména v oblasti Severního předměstí, kde 
žije více než 50.000 obyvatel, rovněž zde ústí několik významných komunikací 
navázaných na Ústecký a Karlovarský kraj, z těchto lokalit jsou v minulosti 
zadokumentované nájezdy pachatelů na vloupání do bytů a sklepů, krádeží vozidel 
a trestné činnosti páchané na seniorech; 

• krátkodobé či dlouhodobější setrvání na území města za účelem zaměstnání, 
fungování většího počtu ubytoven a pracovních agentur zaměstnávajících a 
ubytovávajících osoby z dalších států Evropské unie (zejména Slovenska, Polska,  
Bulharska, Rumunska) a tzv. třetích zemí (zejm. Vietnam, Mongolsko), s ohledem 
na nízké sociální a finanční zázemí dochází ze strany této komunity k páchání 
zejména majetkové trestné činnosti, k nadměrnému požívání alkoholu, které 
eskaluje ve vzájemná fyzická napadání, včetně užití bodných a sečných zbraní; 

• významný dopravní uzel a rozvinutá infrastruktura, snadná dopravní dostupnost 
(přítomnost dálnice D5 s více Exity, autobusového a vlakových nádraží) – rychlá 
doprava pachatelů do Plzně a její snadné a rychlé opuštění; 

• fungování městské hromadné dopravy a s tím spojené kapesní krádeže; 

• existence větších nákupních center, kde dochází ke krádežím vozidel, vloupání do 
vozidel, krádeže na osobách a rovněž krádeže, i organizovanými skupinami, zboží 
z obchodů; 

• výstavba a obydlení obytných zón s rodinnými, často luxusními, domy, zejména 
v okrajových částech města a s tím spojené krádeže vloupáním do těchto obydlí 

• přítomnost osob bez domova spojené s nadměrným užíváním alkoholu i jiných 
omamných a psychotropních látek, z řad těchto osob krádeže v obchodech, 
vzájemná fyzická napadení, páchání majetkové trestné činnosti; 

• osoby užívající omamné a psychotropní látky, výroba a pěstování OPL, jejich 
distribuce, z důvodu závislosti na OPL obstarávání prostředků k pácháním zejména 
majetkové trestné činnosti (krádeže v obchodech, krádeže vloupáním do objektů, 
loupežná přepadení); 

• existence nočních zábavných podniků (především v centru města), nadměrná 
konzumace alkoholu, vzájemná fyzická napadení, osoby pod vlivem alkoholu se 
stávají snadnou kořistí pro krádeže na osobách a loupežných přepadení, 

                                                 
2 Městské ředitelství Policie ČR Plzeň - Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 
2015 ve srovnání s rokem 2014, zpracoval: kpt. Mgr. Bc. Josef Švec. 
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navazování známostí s návazností na mravnostní trestnou činnost situaci ovlivňuje 
i míra nezaměstnanosti, která v okrese Plzeň-město dosahuje 4,3 % (zdroj ÚP; stav 
k 31. 12. 2015), což je o 1,2 % méně než v předchozím roce. 

 
 

Přehled stavu kriminality na území města Plzně 

 2014 2015 porovnání 

Počet trestných činů 5589 5244 - 345 

Objasněnost    

početně 2427 2243 - 184 

procentuálně 43,42% 42,77% -0,65% 

Podíl jednotlivých druhů 
TČ na celkovém nápadu 

   

početní    

majetková 3633 3268 -365 

násilná 393 458 65 

mravnostní 57 44 -13 

ostatní 546 494 -52 

hospodářská 446 524 78 

zbývající 514 456 -58 

procentuální    

majetková 65,00% 62,31% -2,69% 

násilná 7,03% 8,73% 1,7% 

mravnostní 1,02% 0,83% -0,19% 

ostatní 9,77% 9,42% -0,35% 

hospodářská 7,98% 9,99% 2,01% 

zbývající 9,20% 8,69% -0,51% 

 
 

Index TČ na 10 000 obyvatel 

  TČ 
celkem 

majetkov
é 

násilné mravnost
ní 

ostatní hospodářsk
é 

zbývajíc
í 

2014 300,48 195,32 21,13 3,06 29,35 23,98 27,63 

2015 280,43 174,76 24,49 2,35 26,42 28,02 24,39 
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Souhrnný přehled nápadu TČ v jednotlivých obvodních oddělení PČR Plzeň 

 2014 2015 porovnání 

OOP Plzeň - Lochotín    

Počet trestných činů 707 487 -220 

Objasněnost    

početně 280 201 -79 

procentuálně 39,60% 41,27% 1,67% 

OOP Plzeň - Slovany    

Počet trestných činů 1 041 1010 -31 

Objasněnost    

početně 441 381 -60 

procentuálně 42,36% 37,72% -4,64% 

OOP Plzeň - Střed    

Počet trestných činů 1 255 1353 98 

Objasněnost    

početně 512 589 77 

procentuálně 40,80% 43,53% 2,73% 

OOP Plzeň - Doubravka    

Počet trestných činů 661 504 -157 

Objasněnost    

početně 297 219 -78 

procentuálně 44,93% 43,45% -1,48% 

OOP Plzeň - Bory    

Počet trestných činů 1 166 1251 85 

Objasněnost    

početně 542 553 11 

procentuálně 46,48% 44,20% -2,28% 

OOP Plzeň - Skvrňany    

Počet trestných činů 360 272 -88 

Objasněnost    

početně 174 134 -40 

procentuálně 48,33% 49,26% 0,93% 

OOP Plzeň - Vinice    

Počet trestných činů 399 367 -32 

Objasněnost    

početně 181 166 -15 

procentuálně 45,36% 45,23% -0,13% 
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Majetková kriminalita: 
Majetková trestná činnost se nejvíce podílí na celkovém nápadu trestné činnosti 

páchané na území města Plzně. Za období roku 2015 je evidováno celkem 3 268 případů, z 

nichž bylo 847 objasněno (25,9 %). Objasněnost se snížila o 0,4 % oproti předchozímu roku. 

Největší podíl na majetkové trestné činnosti mají stále krádeže vloupáním do 

motorových vozidel a krádeže věcí z vozidel. Zde je evidováno 568 případů, z nichž se podařilo 

objasnit 64 skutků, objasněnost činí 11,3 %. Předmětem zájmu pachatelů této trestné činnosti 

zůstávají i nadále autorádia, mobilní telefony, výpočetní technika a další věci zanechané ve 

vozidlech jejich uživateli. 

Na úseku krádeží motorových vozidel je za rok 2015 evidováno celkem 92 případů, 

objasněno je 20 případů odcizení, objasněnost činí 21,7 %. Stejně jako v předchozím roce jsou 

předmětem největšího zájmu pachatelů motorová vozidla z produkce koncernu Volkswagen 

(Škoda, VW a Audi), což je zřejmě dáno jejich největším zastoupením v silničním provozu. 

Významný podíl na majetkové kriminalitě mají krádeže vloupání do bytů, rodinných 

domků, chat, různých objektů a prodejen. Pachatelé odcizují zejména peníze, spotřební 

elektroniku a výpočetní elektroniku. Věci jako šperky, obrazy apod. se odcizují v menší míře. 

Na spáchaných trestných činech majetkového charakteru nebyl zjištěn zvýšený podíl 

organizovaných skupin.  

V uplynulém období došlo k nárůstu případů podvodného jednání páchaných 

prostřednictvím inzertních portálů v síti Internet; ve většině případů se jednalo o nedodání 

zboží ze strany prodávajícího po předchozím uhrazení prodejní ceny kupujícím. 

 
Hospodářská kriminalita: 

Hospodářská kriminalita prolíná všechny sféry života a z hlediska vyšetřovaných věcí je 

záběr velmi široký od podvodů, úvěrových podvodů či zpronevěr páchaných vůči leasingovým 

společnostem či bankovním domům, od zinscenovaných dopravních nehod a následné plnění 

pojistné události, přes porušování autorských práv převážně k hudebním nosičům až po 

podvody či jiné trestné činy hospodářského charakteru, kde škody dosahují milionových 

částek. Pokud se jedná o způsobenou škodu, největší podíl připadá na trestné činy krácení 

daně, podvod, zpronevěra, porušování povinností při správě cizího majetku a úvěrový podvod.  

Zdejším oddělením hospodářské kriminality ÚO SKPV dle evidence ETŘ bylo v roce 

2015 řešeno celkem 564 trestních věcí, z toho 149 případů podvodů, 42 případů zpronevěry, 

87 případů úvěrových podvodů a 72 trestných činů daňových. 
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Výčet není kompletní, neboť některé případy nejsou ještě statisticky ukončeny, ale 

ukazuje strukturu a četnost trestných činů hospodářského charakteru evidovaných a řešených 

na OHK ÚO SKPV Policie ČR MŘP Plzeň. 

 
Informační kriminalita: 

Nejčastější projevy této kriminality jsou trestné činy neoprávněný přístup k 

počítačovému systému a nosiči informací, opatření a přechovávání přístupového zařízení a 

hesla k počítačovému systému a jiných takových dat a s tím souvisejícími podvodnými 

jednáními, krádežemi (zejména za užití identifikačních údajů k platebním kartám) a zejména 

pak neoprávněným opatřením, paděláním a pozměněním platebního prostředku (v souvislosti 

s pachatelem vytvořeným příkazu k provedení platby prostřednictvím internetového 

bankovnictví). Toto souvisí se stále se zvyšujícím počtem tzv. phishingových útoků 

(zaznamenávání přístupových kódů sloužících zejména k podvodnému přístupu na bankovní 

účty, z nichž jsou pak neoprávněně odčerpávány finanční prostředky). Zvláštností těchto útoků 

je v současné době trend, kdy pachatelé ve velkém množství případů odesílají finanční 

prostředky získané na základě vylákaných přístupových údajů do internetového bankovnictví 

na bankovní účty zřízené osobami bulharské a ukrajinské národnosti, přičemž tyto finance jsou 

následně vybrány pomocí platebních karet, případně odeslány na další bankovní účty a 

nezřídka kdy jsou také s těmito prostředky uhrazeny tzv. virtuální měny. 

Internet je již obezřetně a většinově otevřeně nekolizně využíván ve vztahu k 

protiprávnímu jednání ze strany extrémistických hnutí. Extremisté k důraznějším a extrémněji 

laděným projevům a ke komunikaci využívají uzavřených komunit, a to s převažujícím 

zapojením sociálních sítí.  

V rámci šíření zakázaných forem pornografie je patrné, že dochází k vytváření a 

profesionalizaci uzavřených komunit, které se neustále zdokonalují v prověřování svých členů. 

Dané materiály jsou pak šířeny s větší latencí a to zejména přes elektronickou poštu, úložný 

prostor a přes přímou výměnu instant messengerů.  

Pokud se týká rizik vyplývajících ze znemožnění zjištění identit pachatelů, je nutné 

poukázat na nebezpečí šíření anonymního připojení do Internetu prostřednictvím volně 

přístupných Wi-Fi bodů a anonymního připojení z předplacených karet mobilních operátorů. 

Co se týče přístupů do sítě internet prostřednictví mobilních operátorů, pak není problémem 

samotným pouze přístup pomocí předplacených karet, ale i přístup z paušálních čísel, jelikož 

problém tkví ve skutečnosti, kdy mobilní operátor ve stejném čase přiděluje totožnou IP 

adresu (tzv. venkovní) několika tisícům svých uživatelů, přičemž jejich interní IP adresa je pro 
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orgány činné v trestním řízení neznámá a nedohledatelná, takže bez dalších prostředků nelze 

pachatele jednoznačně ztotožnit. V takovém případě je nutné provádět srovnání jednotlivých 

připojených telefonních čísel a věřit, že se mezi těmito objeví jen malé množství, které byly 

připojeny pod zájmovými IP adresami ve všech sledovaných časech. Díky tomuto také hrozí 

nebezpečí anonymních komunikací zneužitelných zejména k šíření poplašných a výhrůžných 

zpráv. 

 
Násilná kriminalita: 

Za rok 2015 bylo na území města MŘP Plzeň spácháno celkem 458 skutků, objasněno 

je 324 skutků, objasněnost činí 70,7 %. V roce 2014 bylo evidováno celkem 393 případů, 

objasněno bylo 276 případů a objasněnost činila 70,2 %. 

V roce 2015 je evidováno celkem 72 případů loupežných přepadení, objasněno je 25 

případů, objasněnost činí 34,7 %. Za rok 2014 bylo evidováno celkem 78 případů, objasněno 

bylo 40 případů a objasněnost činila 51,3 %. 

U násilné kriminality je velkým problémem přepadání žen nesoucí kabelky, tašky či jiná 

zavazadla. Zde je hlavním předmětem zájmů pachatelů nesené zavazadlo (kabelka, taška 

apod.), respektive věci tvořící obsah těchto zavazadel. Jedná se nejvíce o peníze, mobilní 

telefony a platební karty. V těchto případech využívají pachatelé moment překvapení a 

předpoklad kladení minimálního odporu ze strany oběti, neboť oběti tvoří převážně starší 

ženy. V uplynulém roce došlo celkem k 3 případům (včetně pokusů) vraždy, všechny případy 

se podařilo objasnit. 

 
Mravnostní kriminalita: 

Ve sledovaném období došlo na úseku mravnostní kriminality ke snížení nápadu 

trestních věcí. V roce 2015 je evidováno celkem 44 případů, objasněno je 28 případů, 

objasněnost činí 63,4 %. Za rok 2014 bylo evidováno 57 případů, z nichž bylo 28 případů 

objasněno, objasněnost činila 49,1 %. 

U nejzávažnějších případů této trestné činnosti, tedy znásilnění, došlo v roce 2015 

celkem k 19 případům, objasněno je 11 případů, objasněnost činí 57,9 %. Za rok 2014 bylo 

oznámeno 13 případů, kdy objasněny byly 4 případy, objasněnost činila 30,8 %. Dalšími 

závažnými případy jsou pohlavní zneužívání, kdy v roce 2015 je evidováno 10 případů, do 

současné doby se podařilo objasnit 8 případů. 

Oblast veřejného pořádku: 
V oblasti veřejného pořádku bylo organizováno celkem 237 bezpečnostních a 

policejních opatření včetně policejních akcí zaměřených k zajištění hladkého průběhu 
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společenských a kulturních akcí jako např. Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury, oslavy 

osvobození města Plzně, návštěva prezidenta republiky, Historického víkendu, hudebních 

festivalů, sportovních akcí jako jsou zejména mezistátní a prvoligová fotbalová a hokejová 

utkání, dohled na veřejná shromáždění příznivců různých hnutí, celorepubliková akce Blue 24, 

opatření v souvislosti s podáváním alkoholu mládeži apod. V průběhu roku 2015 nedošlo k 

žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. V průběhu celého roku byla věnována 

pozornost problematice menšin. Po celý rok byla věnována zvýšená pozornost problematice 

migrace. Jednotlivé OOP, včetně SKPV prováděly (samostatně či ve spolupráci s příslušnými 

ÚMO) kontrolní akce se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým osobám. Zjištěné 

přestupky byly vyřešeny na místě v blokovém řízení, popř. předány k dalšímu vyřízení na 

příslušné ÚMO. 

 

 

 

majetková TČ
62%násilná TČ

9%

mravnostní TČ
1%

ostatní TČ
9%

hospodářská TČ
10%

zbývající 
TČ
9%

Podíl jednotlivých druhů TČ na celkovém nápadu za 
rok 2015
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Rozbor jednotlivých druhů trestné činnosti 

 2014 2015 porovnání 

Krádeže prosté 2025 1920 -105 

z toho kr. motor. vozidel 129 92 -37 

 jízdní kola 212 198 -14 

 kr. věcí z automobilů 485 568 83 

 kapesní krádeže 95 115 20 

Krádeže vloupáním 1197 1028 -169 

z toho obchody a výkl. skříně 38 54 16 

 restaurace a kiosky 34 56 22 

 chaty 87 76 -11 

 byty 118 126 8 

 rod. domky 136 111 -25 

Násilná TČ 393 458 65 

z toho vraždy 4 3 -1 

 loupeže (vč.finančních 
ústavů)  

78 74 -4 

 násilí proti úřední osobě 17 11 -6 

 ublížení na zdraví 138 154 16 

Mravnostní TČ 57 44 -13 

z toho pohlavní zneužívání 11 10 -1 

 znásilnění 13 19 6 

Ostatní TČ 546 494 -52 

z toho nedov. výroba a jiné 
nákládání s OPL 

114 76 -38 

 maření výkonů úředního 
roz.a vykázání 

263 206 -57 

 výtržnictví 83 90 7 

 sprejerství 54 90 36 

Hospodářská TČ 446 524 78 

z toho podvod 33 69 36 

 neoprávněné opatření, 
padělání, pozměn. plat. pr. 

134 145 11 

 úvěrový podvod 96 88 -8 

 zpronevěra 19 25 6 

Zbývající TČ 514 456 -58 

z toho zanedbání povinné výživy 199 158 -41 

 ohrožení pod vlivem 
návykové látky 

174 150 -24 



Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 - 2022 

 
  15 

 

Rozbor trestné činnosti 

 2014 2015 porovnání 

Děti do 15 let    

 počet objas. TČ 19 18 -1 

 procentuálně 0,78% 0,80% 0,2% 

z toho majetkových 12 9 -3 

 násilných 2 5 3 

Mladiství    

 počet objas. TČ 35 36 1 

 procentuálně 1,44% 1,60% 0,16% 

z toho majetkových 14 13 -1 

 násilných 11 11 0 

Recidivisté     

 počet objas. TČ 871 774 -97 

 procentuálně 35,89% 34,50% -1,39% 

z toho majetkových 580 474 -106 

 násilných 64 82 18 

 hospodářských 26 36 -8 

 
 
Pachatelé trestné činnosti 
 

Analýzou skladby pachatelů trestné činnosti je zjišťován pouze vzorek, který je znám 

až po objasnění oznámených nebo vyhledaných skutků. Tento vzorek nevypovídá nic o 

pachatelích latentní kriminality. 

 

 
Porovnání počtu zjištěných pachatelů TČ za období roků 2014 a 2015 

 
 

2014 2015 porovnání 

stíháno osob 
celkem 

2299 2079 -220 

nezletilí 20 18 -2 

mladiství 29 31 2 

recidivisté 755 663 -92 

cizinci 260 303 43 
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Na počtu trestně stíhaných cizinců se do jisté míry odráží situace v oblasti legální 

i nelegální migrace na území ČR. Struktura trestných činů, pro které jsou cizinci v ČR trestně 

stíháni, závisí na řadě faktorů, jako je státní příslušnost osob, způsob jakým pobývají na území 

ČR i na podmínkách v regionu, kde se cizinci zdržují, resp. kde byl trestný čin spáchán. Mezi 

nejčastěji stíhanými cizinci byli občané Slovenska, Ukrajiny, a Vietnamu. Cizinci byli nejčastěji 

stíháni pro násilnou a majetkovou trestnou činnost, dále za přečin ohrožení pod vlivem 

návykové látky, občané Vietnamu pak pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami a s jedy. 

Při páchání trestné činnosti se u pachatelů projevuje stále větší agresivita, snaha o 

znehodnocení kriminalisticky upotřebitelných stop nebo ztížení jejich zajištění. 

 

Oběti trestné činnosti 
 

Problematika obětí trestné činnosti se dotýká všech policistů, kteří plní úkoly na úseku 

trestného řízení, kdy se jedná především o policisty základních útvarů, kteří jsou zpravidla jako 

první v kontaktu s oznamovateli či poškozenými trestných činů nebo přestupků. V závažnějších 

případech stejnou roli plní také policisté zařazeni na službě kriminální policie a vyšetřování. 

Policisté se snaží v konkrétních případech pomoci obětem trestných činů, u trestných činů 

násilné a mravnostní povahy předají poškozeným kontakty na specializovaná pracoviště. 

Pomoc obětem trestné činnosti dále nabízejí také pracovníci oddělení tisku a prevence 

(v rámci MŘP Plzeň skupiny tisku a prevence Plzeň-město) na přednáškách či besedách 

s veřejností. Zvláštní pozornost věnovali seniorům - upozorňovali je na možná rizika a 

zaměřovali se zejména na prevenci majetkové trestné činnosti (triky podvodníků) a na oblast 

dopravní výchovy. 

Po celé období probíhala intenzivní spolupráce s Probační a mediační službou české 

republiky, středisko Plzeň. 

V daném směru nelze opomenout také činnost neziskových organizací, které se dané 

problematice věnují. V rámci města Plzně se jedná zejména o organizaci Bílý kruh bezpečí a 

Člověk v tísni, o.p.s. 

 
 
 
 
 

Přestupky šetřené PČR na území města Plzně v roce 2015 
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2014 2015 porovnání 

 pořádková 
policie 

dopravní 
policie 

pořádková 
policie 

dopravní 
policie 

pořádková 
policie 

dopravní 
policie 

evidováno 
celkem 

14 416 14 022 15 493 13 566 1 077 -456 

vyřízeno 
blokově 

8 218 11 119 10 327 10 653 2 109 -466 

 
 

Trestná a přestupková činnost na úseku OPL v rámci města Plzně  
 

Oblast snižování dostupnosti drog čili represivní postupy jsou vedle preventivních 

postupů v oblasti naplňování cílů národní strategie protidrogové politiky nezbytné. Z tohoto 

důvodu je tato oblast také jedním ze základních pilířů národní protidrogové politiky. Oblast 

represe je řešena zejména na úrovni PČR, nutno však zmínit také represivní aktivity MP, která 

se zaměřuje především na potírání legálních návykových látek – podávání alkoholu a prodej 

tabákových výrobků mladistvým.3 

 

  Vyhodnocení nápadu trestné činnosti v rámci služebního obvodu  
PČR MŘP Plzeň - problematika OPL  

Trestný čin 2014 2015 porovnání 

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 
psychotropními látkami a s jedy (§ 283 Trestního 
zákoníku) 

60 62 2 

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu  
(§ 284 Trestního zákoníku) 

44 7 -37 

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou 
nebo psychotropní látku (§ 285 Trestního zákoníku) 

3 2 -1 

Šíření toxikomanie (§ 287 Trestního zákoníku) 2 2 0 

Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 Trestního 
zákoníku) pozn. pouze v důsledku užití OPL 

174 150 -24 

                                                 
3 Pozn.: Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, šetřené na území města Plzně MP Plzeň, 
zachycuje podrobněji kapitola 3.1.2 Městská policie Plzeň - přestupky na území města Plzně. 
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Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2015 podle § 30, odst. 1, písm. j) 
zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle věku pachatele a druhu drogy 

Přestupky držení 
drog 
§ 30 odst. 1, písm. j  

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 7 42 

Pervitin - 4 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

Subutex/Suboxone - - 

Houby obsahující OPL - - 

Jiná OPL - 1 

Celkem osob 7 46 

Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více 
drog zároveň. Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána 
v každém řádku podle typu drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 

 
  

Množství drog zajištěných v rámci projednaných přestupků v roce 2015 podle § 30, 
odst. 1, písm. j) a k) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle druhu drogy 

Druh drogy Celkové 
množství 

Konopné drogy (g) 427,82 

Rostliny konopí  (ks rostlin) - 

Pervitin (g) 1,26 

Extáze (ks tablet) - 

Heroin (g) - 

Kokain (g) - 

Subutex/Suboxone (ks tablet) - 

Houby obsahující OPL (ks) - 
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 Městská policie Plzeň - přestupky na území města Plzně  
 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 

dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá 

k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského 

soužití. Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem O obecní (městské) policii nebo jiným 

zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhaluje přestupky 

a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných 

právních předpisů a činí opatření k nápravě. Městská policie Plzeň je orgánem obce a podléhá 

přímo primátorovi. 

 

 

Vybrané druhy přestupků 
 

 

počet 
obyvatel  

(v tis.) 

přestupky – abs. 
počet      

index na 10 tis. obyv.  

 

druh 
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2. 
2014 
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a 
proti 
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2014 

 
rok 

2014 
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2. 
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a 
14-
15 

 
rok 

2014 

 
rok 
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a 
14-15 
(inde

x) 

 
změna 
14-15 

(%) 

proti 
veřejnému 
pořádku 

 
187 

0 
 

234
6 

 
2424 

78 
125,4

5 
129,6

3 
4,17 3,21% 

proti 
občanskému 
soužití 

 
187 

0 
 

13 
 

37 
24 0,69 1,98 1,28 

64,86
% 

proti 
majetku 

187 0 664 583 -81 35,51 31,18 4,33 
13,89

% 

na úseku 
ochrany 
před 
alkoholisme
m a jinými 
toxikomanie
mi 

 
 

187 

 
 

0 

 
 

209 

 
 

159 

 
 

-50 

 
 

11,18 

 
 

8,50 

 
 

2,67 

 
 

31,45
% 
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Přestupky proti veřejnému pořádku za rok 20154 

Neuposlechnutí výzvy úřední osoby  

Zjištěno 18 případů – z toho 8 řešeno pokutou na místě nezaplacenou, 2 řešeno pokutou na 

místě zaplacenou a 8 řešeno domluvou, lokalita – celé město. 

Rušení nočního klidu  

Zjištěno 270 případů – 248 řešeno domluvou, 4 řešeno pokutou NMNZ, 10 řešeno pokutou na 

místě zaplacenou a 8 případů bylo předáno na přestupkovou komisi k řešení.  

Lokality: 26% centrum města, 12% Skvrňany, 34% Slovany a ostatní části. 

Veřejné pohoršení  

Zjištěno 200 přestupků – 158 domluva, 18 NMNZ, 8 NMZ, 15 předání na ÚMO 

Lokality: 68% střed města Americká, Klatovská, městské sady, 28% Slovany – Francouzská, 14% 

Doubravka – Mohylová, Masarykova, Rokycanská, Mohylova. 

Znečištění veřejného prostranství  

Zjištěno 770 případů, 518 řešeno domluvou, 117 pokuta NMNZ, 33 pokuta NMZ, 102 předáno 

na ÚMO. 

Zábor veřejného prostranství  

Zjištěno 899 případů, 232 řešeno domluvou, 532 řešeno pokutou NMZ, 66 NMNZ, 69 předáno 

na ÚMO 

Lokalita: 65 % Plzeň Lochotín, 16% Bory, 11% Slovany, 7% Střed, 3% ostatní 

 

Přestupky proti občanskému soužití 

Vyhrožování 

Zjištěno 18 přestupků, 9 řešeno domluvou, 1 pokuta NMZ, 8 předáno na přestupkovou komisi. 

Přestupky proti majetku 

Drobná krádež  

Zjištěno 497 přestupků, 11 řešeno domluvou, 308 řešeno pokutou NMNZ, 122 pokuta NMZ, 

32 předáno na ÚMO, 24 předáno PČR. 

Lokalita: rovnoměrně rozloženo mezi velká nákupní centra – Tesco, Kaufland, Area Bory a 

další. 

                                                 
4 Zpracoval: Bc. Pavel Beránek, MBA vedoucí OAPK MP Plzeň. 
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Úsek ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 

Alkohol  

Zjištěno z výkonu služby 3 případů nesouvisejících s dopravou. Vše předáno na přestupkovou 

komisi a OSPOD. 

Tabák 

Zjištěno 159 případů, 54 domluva, 57 pokut na místě nezaplacených, 32 pokut na místě 

zaplacených, 16 předáno na přestupkovou komisi. 

 Výzkum - Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni 
V roce 2011 nechalo město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence 

kriminality zpracovat Analýzu postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni jako srovnávací analýzu 

k téže analýze z roku 2009. Srovnávací analýza byla realizována Katedrou psychologie Fakulty 

pedagogické ZČU v Plzni. Sběr dat byl realizován formou osobního rozhovoru tazatele 

s respondentem. Jako podklad byl beze změny použit nástroj z roku 2009, tzn. 

standardizovaný dotazník. Osloveno bylo celkem 1869 osob, 61 výpovědí bylo nutno z důvodu 

neucelenosti či nedostatečně seriózního přístupu vyřazeno. Do průzkumu tak bylo zařazeno 

celkem 1808 respondentů. 

Ze závěrů srovnávací analýzy vyplynulo5: 

• Občané se nejvíce obávají kapesních krádeží, fyzického napadení, zneužití osobních 

dat, loupežného přepadení a vandalismu. Nejmenší strach mají z toho, že se stanou 

oběťmi týrání, či šikanování, sexuálních deliktů, vydírání a vraždy.        

• Intenzita strachu z jednotlivých trestných činů v průběhu dvou let u občanů města 

Plzně celkově mírně poklesla. K poklesu strachu došlo zejména u trestných činů jako je 

vandalismus, týrání, šikanování, podvod, vloupání do domu či bytu, vražda a krádež 

automobilu či věcí z automobilu.  

• Občané se cítí v noci na ulici i doma převážně bezpečně. U míry strachu v noci na ulici 

došlo během monitorovaného období k poklesu. Naopak strach v noci doma se zvýšil. 

K největšímu úbytku strachu v noci na ulici došlo v katastru MO Plzeň 2.    

• Od roku 2009 došlo ke zvýšení počtu obyvatel, kteří se obávají Rómů, bezdomovců, 

cizinců obecně a Rumunů. Méně se Plzeňané obávají občanů bývalého SSSR, opilců, 

skupin mladistvých, pravicových extrémistů a Vietnamců.  

                                                 
5 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni 2011 
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• Hodnocení nebezpečných lokalit má u občanů Plzně převážně racionální podklad a od 

roku 2009 byl také zaznamenán ještě další mírný posun k větší racionalitě posuzování.  

Za nebezpečné lokality jsou občany města Plzně považovány nonstopy, herny, bary, 

parky, podchody, zastávky MHD, ubytovny a obchodní střediska, přičemž zastávky 

MHD se v průzkumu 2009 nevyskytovaly. Z konkrétních lokalit lze za nejvýraznější 

pozitivní posun považovat vnímání Petrohradu. Nejvíce negativně je hodnocen Borský 

park. 

• Téměř 20% dotázaných se v průběhu posledního roku stalo obětí trestného činu. 

Během sledovaných dvou let se jejich počet zvýšil o 2%. Celou čtvrtinu těchto 

spáchaných trestných činů tvořily kapesní krádeže.  

• Více než ¾ osob, které se v posledních 12 měsících staly oběťmi trestného činu, jej 

nahlásily na policii, což je o 15 % více než v předcházejícím průzkumu.  

• U těch, kteří trestný čin nahlásili, však byly shledány převažující negativní zkušenosti s 

policií, a to ve zvýšené míře než v roce 2009. 

S výsledky analýzy byla seznámena Policie ČR a MP Plzeň. Obě tyto složky spolupracují 

s odborem bezpečnosti v rámci projektu Bezpečné město. V návaznosti na výstupy z analýzy 

byly hledány cesty k eliminaci pocitu strachu občanů ve vybraných lokalitách zejména 

přesměrováním hlídkové a obchůzkové služby. 

Na informace získané od občanů reaguje odbor bezpečnosti vytvářením různých 

projektů prevence kriminality, na kterých se podílí PČR, MP Plzeň, ale také neziskové 

organizace poskytující sociální služby na území města Plzně. 

Srovnávací Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni bude prostřednictvím 

odboru bezpečnosti provedena v  roce 2016. 

2.2 SOCIÁLNĚ – DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

 Obyvatelstvo6 
 

V době přípravy Koncepce byly k dispozici pouze souhrnné údaje Českého statistického 

úřadu v Plzni k 31. 12. 2014. V okrese Plzeň - město žilo k tomuto datu celkem 187 245 

obyvatel – z toho 91 170 mužů a 96 075 žen. V daném období se narodilo 1 947 živých dětí, 

zemřelo 1 857 osob. Do okresu Plzeň - město se během roku 2014 přistěhovalo 4 295 osob, 

                                                 
6 Český statistický úřad v Plzni. Dostupné na www: https://www.czso.cz/documents/10180/20551415/33010815.pdf 
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vystěhovalo se 3 217 osob. Přírůstek stěhováním tak činil 1 078 osob. Celkový přírůstek 

obyvatel oproti roku 2013 činil 1 168 osob.  

 
Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel v letech 2013 a 2014 

 

 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014 

Počet obyvatel celkem 186 077 187 245 

ženy 95 575 96 075 

muži 90 502 91 170 

 

 Vývoj nezaměstnanosti ve městě Plzni k 31. 12. 20157  
 

K 31. 12. 2015 evidovalo kontaktní pracoviště v Plzni 5 877 uchazečů o zaměstnání, což 

je o 184 více než minulý měsíc, ale o 1 335 méně než ve stejném období loňského roku. Z 

tohoto počtu bylo 5 299 uchazečů dosažitelných, tedy takových, kteří mohli okamžitě 

nastoupit do zaměstnání. V porovnání s minulým měsícem bylo dosažitelných uchazečů o 218 

více, ale v porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k poklesu o 1 505 osob. 

Během prosince 2015 bylo v okrese Plzeň – město nově zaevidováno 806 uchazečů, 

což je o 60 více než minulý měsíc, ale o 61 méně než ve stejném období loňského roku. 

 Vyřazeno bylo 622 uchazečů, tedy o 228 méně než minulý měsíc a o 157 méně než v 

prosinci roku 2014. Do nového zaměstnání během sledovaného období nastoupilo 349 osob, 

což je o 196 méně než v minulém měsíci a o 111 méně než ve stejném období loňského roku. 

Bez umístění bylo vyřazeno 273 uchazečů. 

K 31. 12. 2015 bylo v evidenci kontaktního pracoviště v Plzni celkem 3 260 žen, tedy 

55,5 % všech nezaměstnaných. Zároveň bylo v evidenci 714 osob se zdravotním postižením, 

tedy 12,1 % všech nezaměstnaných.  

Ke konci prosince bylo v evidenci registrováno 306 absolventů a mladistvých, což je o 

22 méně než minulý měsíc a o 122 méně než v prosinci minulého roku. Na celkovém počtu 

nezaměstnaných se tak podílejí 5,2 %. V minulém měsíci tento podíl činil 5,8 % a v prosinci 

loňského roku podíl absolventů a mladistvých činil 5,9 %. 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v prosinci celkem 1 619 uchazečů o zaměstnání, 

tedy 27,5 % všech nezaměstnaných.  

                                                 
7 Úřad práce v Plzni. Dostupné na www: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky/trh_prace_pm.pdf 
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Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí 

počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem 

Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 

věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 

Podíl nezaměstnaných osob v porovnání s minulým měsícem vzrostl o 0,2 % a činil tedy 

4,3 %. V porovnání s prosincem roku 2014 podíl nezaměstnaných poklesl o 1,2 %. Podíl 

nezaměstnaných žen činil 4,8 % a mužů 3,8 %. 

K 31. 12. 2015 bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno celkem 2 381 volných 

pracovních míst, což je o 82 více než v minulém měsíci a o 717 více než v prosinci předchozího 

roku. Na jedno volné pracovní místo připadá 2,5 uchazečů. 

 

Struktura a vývoj nezaměstnanosti v okrese Plzeň – město 

 

Období 

Uchazeči o zaměstnání volná 
místa 

MN  

(%) celkem ženy pobírající 
podporu 

nově 
hlášení 

vyřazení 

Leden 13 7 838 3 812 2 395 1 521 739 1 153 6,1 

Červen 13 7 689 3 981 2 087 613 822 1 091 5,9 

Prosinec 13 7 984 4 178 2 110 616 557 771 6,1 

Leden 14 8 558  4 394  2 105  1 614  1 040  990  6,6 

Červen 14 7 355  3 985  1 653  807  950  1 437  5,6 

Prosinec 14 7 212 3 855 1 686 867 779 1 664 5,5 

Leden 15 7 338 3 817 1 766 1 202 1 076 1 754 5,6 

Červen 15 6 282 3 484 1 498 726 937 1 992 4,7 

Prosinec 15 5 877 3 260 1 619 806 622 2 381 4,3 
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 Sociálně vyloučené lokality na území města Plzně 
Z výstupů výzkumného projektu Ministerstva práce a sociálních věcí – „Analýza 

sociálně vyloučených lokalit v ČR“, který byl realizován společností GAC spol. s r. o v roce 2015 

aktuálně vyplývá, že: „V Plzni nebyla identifikována žádná sociálně vyloučená lokalita, která by 

plně odpovídala charakteristikám SVL, zejména co se týče prostorového vyloučení. Osoby 

ohrožené sociálním vyloučením žijí převážně v běžné zástavbě – v činžovních domech. Domy 

jsou ve vlastnictví města nebo soukromých majitelů. Vyšší míru osídlení osobami ohroženými 

sociálním vyloučením lze zaznamenat ve čtyřech lokalitách.“89  

Aktuálně má město Plzeň vytvořenou „Koncepci sociálního a dostupného bydlení 

statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020“ vypracovanou Bytovým odborem a Odborem 

sociálních služeb MMP, která detailně analyzuje problematiku dostupného bydlení v rámci 

města Plzně. Tato koncepce zohledňuje samozřejmě také problematiku sociálního vyloučení a 

navrhuje konkrétní řešení. Dílčí aktivity související s řešením problematiky sociálně 

vyloučených lokalit jsou zahrnuty také ve strategické části Koncepce, konkrétně v prioritách 

                                                 
8 Pozn.: Přibližně se jedná o 800 – 900 obyvatel.  
9 Pozn.: Čerpáno z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR zpracované společností GAC spol. s r. o , data z této analýzy 
za město Plzeň byla poskytnuta Centrem pro komunitní práci západní Čechy (www.cpkp-zc.cz). 
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č. 5 Program podpory samostatného bydlení v návaznosti na systém sociálního bydlení a č. 6 

Bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách. 

2.3 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 

Prevence kriminality a protidrogové prevence, vzhledem k velkému rozsahu příčin 

trestné činnosti, zasahuje do mnoha sfér veřejného života, např. do oblasti sociální, 

zaměstnanosti, vzdělávání, osvětové, trávení volného času, krizové intervence či 

urbanistického plánování. Tuto oblast rozhodně nelze podceňovat a je potřeba 

v preventivních aktivitách společensky nežádoucích jevů i nadále rozvíjet činnost, která 

v důsledku povede k jejich snižování. Ve městě Plzni se na eliminaci sociálně-patologických 

jevů podílí celá řada institucí. Tabulka zahrnuje pouze určitý segment institucí, které se v rámci 

města Plzně na dané problematice podílí ve větší míře a jejichž zástupci jsou členové Pracovní 

skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně nebo s ní spolupracují. 

 

 Instituce podílející se na oblasti 
prevence kriminality a 
protidrogové prevence v rámci 
města Plzně 

V oblasti prevence kriminality a 
protidrogové prevence instituce 
zabezpečuje zejména:  

Statutární město Plzeň  
zejména prostřednictvím těchto subjektů:  

- vytváření koncepce protidrogové politiky 
a koncepce prevence kriminality na území 
města Plzně a stanovení priorit v daných 
oblastech 

- koordinace spolupráce Policie ČR, 
Městské policie Plzeň, města Plzeň a 
jednotlivých městských obvodů a dalších 
institucí a organizací při řešení 
bezpečnosti  

- spolupráce s NNO a podpora sociálních 
služeb, které poskytují na území města 
Plzně 

- realizace komunitního plánování 
sociálních služeb 

- vytváření a financování projektů v oblasti 
prevence kriminality a protidrogové 
prevence 

- rozšiřování městského kamerového a 
monitorovacího systému  

- provozování a využívání městského 
kamerového a monitorovacího systému 

- poskytování služeb v oblastech péče o 
občany ohrožené sociálním vyloučením 

Magistrát města Plzně  

• Odbor bezpečnosti a prevence kriminality  

• Odbor sociálních služeb 

• Odbor státní sociální péče 

• Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

• Bytový odbor 

Úřady městských obvodů Plzeň 1 - 10 

Orgány a organizace města Plzně:  
Komise Rady města Plzně: 

• Komise protidrogová a prevence 
kriminality 

• Komise pro sociální věci a zdraví 
občanů 

• Komise pro bezpečnost 
• Komise pro integraci etnických menšin 

a cizinců 
• Komise pro výchovu a vzdělávání 

Městská policie Plzeň 
Správa veřejného statku města Plzně 
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- zajišťování výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí 

- spolupráce se ZŠ a MŠ při zajišťování 
primární prevence rizikového chování dětí 
a mládeže 

- zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku 

- přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a 
majetku 

- informování veřejnosti o oblastech 
prevence kriminality a protidrogové 
prevence 

Krajský úřad Plzeňského kraje - spolupráce s krajským manažerem 
prevence kriminality a protidrogovým 
koordinátorem při řešení problematiky 
prevence kriminality a protidrogové 
prevence, která spočívá zejména v 
metodické činnosti, v předávání 
informací, v konzultacích při řešení 
společných úkolů, ve vzájemné 
součinnosti při realizaci preventivních 
projektů apod. 

Policie ČR - předcházení sociálně patologickým jevům  
v celé jejich šíři, ke kterým se vztahuje 
práce policie, se zvláštním zřetelem na 
prevenci kriminality, drogových závislostí 
a prevenci viktimnosti 

- spolupráce se sdělovacími prostředky, 
s veřejností, s orgány státní správy a 
samosprávy 

- provozování a využívání městského 
kamerového a monitorovacího systému 

Probační a mediační služba - zprostředkování účinného a společensky 
prospěšného řešení konfliktů spojených s 
trestnou činností  

- organizace a zajištění efektivního a 
důstojného výkonu alternativních trestů a 
opatření s důrazem na zájmy 
poškozených, ochranu komunity a 
prevenci kriminality 

Úřad práce - poskytování informací např. o míře 
nezaměstnanosti ve městě a v 
jednotlivých městských obvodech a o 
počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob 

- poskytování statistických údajů o legálně 
pracujících cizincích 

Pedagogicko-psychologická poradna - realizace preventivních opatření v rámci 
specifické prevence rizikového chování 
dětí a mládeže 
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- poskytování odborné psychologické a 
pedagogické péče, konzultací žákům, 
rodičům, učitelům a vychovatelům 
mateřských, základních i středních škol 

- spolupráce se všemi institucemi, 
organizacemi a subjekty, které se angažují 
v prevenci  

Dětský diagnostický ústav, středisko 
výchovné péče, základní škola a školní 
jídelna Plzeň 

- předcházení vzniku a rozvoji negativních 
projevů chování dítěte nebo důsledky již 
vzniklých poruch chování a přispívání ke 
zdravému osobnostnímu vývoji dítěte 

- spolupráce zejména s rodiči, školami, 
orgány sociálně právní ochrany dětí, 
soudy, neziskovými organizacemi a policií 

Neziskové organizace – zejména: 
• Ponton, občanské sdružení 
• Salesiánské středisko mládeže – dům 

dětí a mládeže Plzeň 
• Salesiánské hnutí mládeže – Klub Plzeň 
• Člověk v tísni, o.p.s. 
• SPOLEČNOST TADY a TEĎ, o.p.s. 
• Středisko křesťanské pomoci Plzeň 
• POINT 14 
• Ulice-Agentura sociální práce, o.s. 
• Centrum protidrogové prevence a 

terapie, o.p.s 
• Bílý kruh bezpečí 

- přispívání ke zdravému vývoji dětí, 
mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních 
a etnických skupin, předcházení jejich 
sociálnímu vyloučení a napomáhání k jeho 
odstraňování 

- spolupráce se všemi institucemi, 
organizacemi a subjekty, které se angažují 
v prevenci 

- přispívání k naplňování protidrogové 
politiky 

- zajišťování realizaci preventivních 
projektů v oblasti prevence kriminality a 
protidrogové prevence 

- napomáhání k předcházení užívání 
návykových látek a přispívání k pozitivním 
změnám v chování uživatelů návykových 
látek 
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Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně 
 

Koncepce vznikla z iniciativy Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality 

města Plzně, jejíž členové se podíleli na její přípravě. Stávající složení pracovní skupiny 

schválila RMP usnesením č. 226 ze dne 5. 3. 2015. Činnost a složení pracovní skupiny jsou dány 

doporučením MV ČR v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 

až 2020.  

Personální obsazení pracovní skupiny je následující: 

1. protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality MMP 
2. zástupce Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP 
3. zástupce Odboru sociálních služeb MMP 
4. zástupce Odboru státní sociální péče MMP 
5. zástupce Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1 
6. zástupce Odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 
7. zástupce Odboru služeb – Oddělení sociálních služeb ÚMO Plzeň 3 
8. zástupce Odboru sociálního ÚMO Plzeň 4 
9. protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality KÚPK 
10. zástupce Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK 
11. zástupce Městské policie Plzeň 
12. zástupce Policie ČR – Městského ředitelství Plzeň 
13. zástupce Probační a mediační služby Plzeň 
14. zástupce Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň 
15. zástupce DDÚ Plzeň (Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní 

škola a školní jídelna Plzeň) 
16. zástupce Azylového domu MáTa 
17. zástupce Psychiatrické kliniky při FN Plzeň – odd. detoxifikace 
18. zástupci NNO - Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Ulice – agentura 

sociální práce, o. s., POINT 14, Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Člověk v tísni, o.p.s.) 
19. zástupci škol – ŠMP ZŠ a SŠ 
20. zástupce Komise protidrogové a prevence kriminality RMP 

 

Pracovní skupinu řídí a svolává manažer prevence kriminality a protidrogový 

koordinátor města Plzně. Pracovní skupina se schází zpravidla čtyřikrát ročně. Pravidelné 

setkávání zúčastněných institucí a organizací v rámci jednání pracovní skupiny napomáhá k 

vzájemné informovanosti a spolupráci.  

V rámci přípravy Koncepce proběhlo celkem 5 setkání pracovní skupiny. Během těchto 

jednání byly vyhodnoceny strategické dokumenty – Plán prevence kriminality města Plzně 

2014 – 2015 a Protidrogový plán města Plzně 2013 - 2015 a zaktualizována SWOT analýza, 

která se stala východiskem pro následné stanovení priorit a jednotlivých opatření její 

strategické části. 
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 prevence kriminality  

3.1 ZÁKLADNÍ POJMY10 

Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně 

informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Součástí prevence 

je i pomoc obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně 

patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Preventivní 

aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním i místním a v každém tomto případě 

na úrovni primární, sekundární a terciární. 

 

Struktura prevence kriminality 

• Sociální prevence 

představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na 

změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za 

klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. 

Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen 

usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - objektů preventivního 

působení. 

• Situační prevence 

staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a 

za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží 

kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové 

trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou 

opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených. Těžiště odpovědnosti za 

opatření situační prevence nesou především občané a obce a v rámci vymezených kompetencí 

i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR. 

• Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 

je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé 

kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i 

individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a 

propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i 

situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. 

                                                 
10 Prevence kriminality - Ministerstvo vnitra České republiky. Dostupné na www: http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-
prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
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Objekty prevence kriminality 

• kriminogenní faktory - sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality,  

• potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti,  

• potenciální či skutečné oběti trestných činů. 

 

Úrovně preventivních aktivit 

Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci. 

• Primární prevence  

zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity 

zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní 

ovlivňování zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). 

Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. 

• Sekundární prevence  

se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že stanou 

pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické 

jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, 

interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. 

• Terciární prevence  

spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, 

sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení aj.). Jejím cílem je udržet dosažené 

výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. 

 

Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce 

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem 

na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních 

věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve 

specifické části populace působí i Ministerstvo obrany. 
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3.2 SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR 

Systém prevence kriminality v České republice zahrnuje následující 3 úrovně11:  

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

2. krajská – krajské úřady, 

3. lokální –  samosprávy měst a obcí. 

 

 
 

                                                 
11 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. 
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3.3 LEGISLATIVA 

Oblast prevence kriminality není samostatně legislativně řešena. Daná kapitola 

zachycuje výčet základních legislativních dokumentů, které s oblastí prevence kriminality 

souvisí. 

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích a zákon č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

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

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů 

•  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 
předpisů  

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

3.4 PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ PLZNI 

Problematikou prevence kriminality se ve městě Plzni zabývá celá řada subjektů.12 Na 

úrovni statutárního města Plzně v rámci organizační struktury Magistrátu města Plzně je 

agenda související s oblastí prevence kriminality v gesci Odboru bezpečnosti a prevence 

kriminality. Vedle prevence kriminality řeší odbor bezpečnosti také protidrogovou prevenci a 

především se zabývá rozsáhlou oblastí bezpečnosti. Oblast prevence kriminality společně 

s protidrogovou prevencí jsou v náplni práce manažera prevence kriminality a protidrogového 

koordinátora, který současně zastává také pozici tajemníka Komise protidrogové a prevence 

kriminality Rady města Plzně. 

                                                 
12 Pozn.: Výčet a kompetence těchto subjektů jsou uvedeny v kapitole 2.3 Institucionální analýza.   
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Odbor bezpečnosti a prevence kriminality byl zřízen v roce 2009 jako součást pilotního 

bezpečnostního projektu Bezpečné město. Projekt má dva hlavní cíle:13 

1. Zlepšení bezpečnostní situace na území města Plzně a zvýšení pocitu bezpečí 

občanů v Plzni. 

2. Koordinace Policie ČR, městské policie Plzeň, samospráv na úrovni městských 

obvodů a Magistrátu města Plzně při řešení bezpečnostní situace na území 

města Plzně. 

Za tímto účelem byly jednotlivé městské obvody rozděleny na 63 policejních okrsků, 

o které se starají týmy složené z osob znalých konkrétních lokalit města ze zástupců Městské 

policie, Policie ČR a zastupitelů daného městského obvodu. Úkolem týmů je zajišťovat 

kompetentní pokrytí problematiky příslušného městského obvodu. Projekt je nastaven tak, 

aby umožnil občanovi vyhledat policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného za 

problematiku konkrétní lokality a poskytl občanovi odpovědi na nejčastější dotazy týkající se 

bezpečnosti, případně umožnil přímo kontaktovat zástupce daného policejního okrsku.  

Projekt zahrnuje dílčí aktivity: webový portál, konkrétní bezpečností opatření reagující 

na situaci ve městě či připomínky občanů, instalace schránek pro občany, expertní tým na 

problematiku extremismu a realizaci dalších projektů zaměřených na prevenci sociálně 

patologických jevů a bezpečnost ve městě. Nejdůležitějším komunikačním kanálem projektu 

je webový portál www.bezpecnemesto.eu. Vedle řady informací o oblasti bezpečnosti, 

prevence kriminality i protidrogové, které návštěvníkům nabízí, byl v rámci portálu vytvořen 

komunikační systém pro občany města Plzně ve formě poradny, kam mohou lidé zasílat své 

dotazy, podněty či připomínky, které manažer projektu Bezpečné město předává k řešení 

příslušným subjektům. Tyto dotazy jsou řešeny operativně v co nejkratším čase.  

Po vyhodnocení fungování projektu dojde během roku 2016 ke koncepčním změnám 

spočívajících ve snížení počtu policejních okrsků na cca polovinu tak, aby došlo k faktickému 

obsazení každého okrsku strážníkem MP. Role zastupitele bude nahrazena starostou 

příslušného MO. Dále dojde ke změně loga a názvu projektu na Bezpečná Plzeň a na toto bude 

navazovat funkční a vizuální změna webového portálu.   

Při realizaci preventivních opatření reaguje odbor bezpečnosti na aktuální situaci  ve 

městě s využitím projektů ze všech oblastí prevence kriminality tzn. sociální, situační, 

informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností a posilování právního 

                                                 
13 Zdroj a více informací: www.bezpecnemesto.eu. 

 

http://www.bezpecnemesto.eu/
http://www.bezpecnemesto.eu/
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vědomí občanů. Projekty jsou zaměřeny zejména na ohrožené cílové skupiny definované ve 

strategické části Koncepce.  

K dlouhodobým projektům odboru bezpečnosti v oblasti prevence kriminality patří 

například projekty: Kurz sebeobrany pro ženy, Rozšiřování městského kamerového systému 

v rizikových oblastech města Plzně, Instalace bezpečnostních řetízků a kukátek pro seniory. 

Každoročně jsou také realizovány dílčí projekty zacílené na majetkovou trestnou činnost 

zejména kapesní krádeže. V minulosti se jednalo o projekt Otevřená kabelka – pozvánka pro 

zloděje,  od roku 2015 je realizován projekt Bezpečně. Řadu dalších preventivních aktivit a 

projektů dle aktuální situace realizuje odbor bezpečnosti převážně ve spolupráci s neziskovými 

organizacemi, které poskytují své služby na území města Plzně a pracují s konkrétními cílovými 

skupinami. Úzká spolupráce je navázána také s Městskou policií Plzeň a Policií ČR.  

V oblasti prevence kriminality spolupracuje město Plzeň dlouhodobě s Ministerstvem 

vnitra ČR - Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality a pravidelně se zapojuje 

prostřednictvím odboru bezpečnosti do dotačního titulu Program prevence kriminality, 

v rámci kterého jsou podporovány projekty neinvestičního i investičního charakteru. Cíle 

Koncepce jsou v souladu s cíli Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 

2020. Jedná se o tyto strategické cíle, v rámci kterých Česká republika:  

1) Rozvíjí vybudovaný systém prevence kriminality, posiluje spolupráci, kompetence a 

kapacity relevantních partnerů, rozšiřuje prostor pro působení dobrovolníků při 

zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku, přičemž se opírá rovněž o mezinárodní 

spolupráci a vědecké poznatky. 

2) Poskytuje pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na 

skupiny zvlášť zranitelných obětí, přičemž se snaží pomoc a poradenství nadále 

rozšiřovat a zkvalitňovat. 

3) Při práci s pachateli se zaměřuje na narůstající problém kriminální recidivy, na účinnější 

resocializaci pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže. 

4) Uplatňuje komplexní přístup k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její příčiny 

jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality). 

5) Reaguje na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikuje 

nové efektivní přístupy k jejich předcházení.  
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Přehled projektů prevence kriminality podpořených dotací MV ČR  

Rok Název projektu Dotace 

2010 
  
  

Bezpečnost seniorů 74 000 

Kdo si hraje - nezlobí, projekt letního příměstského tábora 210 000 

Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 1 793 000 

2011 
  
  
  

Odborná profestní příprava strážníků MP 113 000 

Sebezkušenostní trénink 59 000 

Nízkoprahové komunitní centrum Atom 75 000 

Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 1 710 000 

2012 
  
  
  
  
  

Prevence sociálně patologických jevů 233 000 

Proměna Pixly 70 000 

Fotopasti - monitoring černých skládek 23 000 

Bezpečnost seniorů II. 31 000 

Informační kampaň - Bezpečné město 100 000 

Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 4 324 000 

2013 
  
  

Sebezkušenostní trénink II.  38 000 

Prevence soc.pat.jevů - odborník včasné intervence 181 000 

Zjišťování hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protiprávního jednání 122 000 

2014 
  
  
  
  

Asistent prevence kriminality 245 000 

ACTIVITY 60 000 

Odborná profesní příprava pro práci v soc.vyl.lok. v rámci projektu APK  36 000 

Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA 90 000 

Rozšíření kamerového systému na Mikulášském náměstí 540 000 

2015 Asistent prevence kriminality II. 403 000 

Domovník – preventista na Place 80 000 

LÁVKY – prevence, poradenství, situační intervence pro děti, mládež a 
jejich rodinu 

24 000 

Bezpečná lokalita Plac 269 000 

Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 1 218 841 

Celkem   5 121 841 
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 protidrogová politika  

4.1 ZÁKLADNÍ POJMY14 

Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, 

vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně 

vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni. Jejím 

účelem je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před 

zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je 

s návykovými látkami a problémovým hráčstvím spojena. 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 schválená usnesením 

vlády č. 340 ze dne 10. 5. 2010 definuje tři základní přístupy/strategie k řešení problému 

užívání drog. Těmito přístupy jsou:  

• snižování nabídky drog (kontrola prodeje a distribuce legálních a potlačování 

nezákonné výroby a distribuce nelegálních drog), 

• snižování poptávky po drogách (primární prevence, léčba a sociální začleňování 

uživatelů), 

• snižování rizik spojených s jejich užíváním. 

V kontextu těchto přístupů tvoří protidrogovou politiku v ČR čtyři základní pilíře: 

1. primární prevence15  

2. léčba a sociální začleňování 

3. snižování rizik 

4. snižování dostupnosti drog 

 

přístupy/ 

strategie 

snižování 

nabídky drog 

 

snižování poptávky po drogách 

snižování rizik 

spojených 

s užíváním drog 

pilíře 

protidrogové 

politiky 

 

snižování 

dostupnosti 

drog 

 

primární 

prevence 

 

léčba a sociální 

začleňování 

 

snižování rizik 

 

                                                 
14 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. 
15 Pozn.: Oblast primární prevence je podrobně zpracovaná v kapitole č. 5 Primární prevence rizikového chování. 
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Harm reduction, oblast léčby a sociálního začleňování 

 

• Harm reduction (snižování rizik)  

spočívá ve snížení možných rizik spojených s užíváním drog pro jedince a společnost. 

Intervence v oblasti snižování rizik (harm reduction) jsou zaměřeny na snižování nepříznivých 

zdravotních a sociálních důsledků užívání drog pro společnost a samotné uživatele, kteří drogy 

aktuálně užívají: 

• snížení rizik negativních zdravotních (somatických a psychických) důsledků u 

uživatelů drog a závislých na návykových látkách;  zejména se jedná o výskyt 

předávkování, infekční nemoci a další somatické a psychiatrické komorbidity, 

• snížení rizik negativních sociálních důsledků u uživatelů drog a závislých na 

návykových látkách; zejména se jedná o nezaměstnanost, problémy v rodinném a 

sociálním životě a/nebo páchání trestné činnosti, 

• snížení míry užívání drog a motivace k návratu k životnímu stylu bez drog u 

uživatelů drog a závislých na návykových látkách. 

• Léčba a sociální začleňování   

spočívá ve snížení míry problémového a intenzivního užívání drog. 

Intervence realizované v oblasti léčby a sociálního začleňování jsou zaměřeny zejména na 

dosažení následujících změn: 

• návrat k životnímu bez drog u osob užívajících pravidelně a dlouhodobě návykové 

látky či u osob závislých na návykových látkách, 

• zlepšení celkového zdraví uživatelů drog a závislých na návykových látkách včetně 

jejich psychiatrické a somatické komorbidity, 

• zlepšení sociálního statutu a míry sociálního začlenění uživatelů drog a závislých na 

návykových látkách, 

• snížení rizik negativních zdravotních a sociálních důsledků u uživatelů drog a 

závislých na návykových látkách. 

Snižování dostupnosti drog16 

spočívá ve snížení dostupnosti drog zejména pro mladé lidi. 

Intervence v oblasti vymáhání práva, které jsou postaveny zejména na efektivnějším využívání 

existujících legislativních a institucionálních nástrojů jsou zaměřeny na: 

                                                 
16 Pozn.: Statistická data PČR a MP jsou zachycena v kapitole č. 1.1 Analýza protiprávního jednání. 
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• omezení dostupnosti legálních a nelegálních drog, zejména pro děti a mládež, 

• regulaci a kontrolu trhu s omamnými a psychotropními látkami, přípravky a 

prekurzory drog, 

• potírání trestné činnosti spojené s neautorizovanou výrobou, distribucí a jiným 

nakládáním s drogami, zejména její organizované a mezinárodní formy, 

• ochranu zdraví a bezpečnosti osob a společnosti a ochranu majetku před trestnou 

činností spojenou s výrobou a distribucí drog a před jejich důsledky tak, aby škody 

utrpěné jednotlivci a společností byly co nejnižší. 

4.2 SYSTÉM PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ČR17 

Protidrogová politika je v ČR uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni. 

Protidrogovou politiku na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky (RVKPP). Hlavní náplní činnosti RVKPP je vytváření národní strategie protidrogové 

politiky a akčních plánů a koordinace v nich obsažených aktivit na meziresortní a mezioborové 

úrovni.  Za účelem koordinace protidrogové politiky na regionální úrovni byly zřízeny krajské 

protidrogové komise a ustanovena funkce krajských a místních protidrogových koordinátorů. 

 

                                                 
17 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. 
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4.3 LEGISLATIVA 

Přehled základních legislativních dokumentů, které souvisí s oblastí protidrogové 

politiky: 

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve 

znění pozdějších předpisů 

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

• Zákon č. 553/ 1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 

předpisů (stanovuje technické podmínky poskytování odborné péče v zařízeních 

adiktologické péče)  

• Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 

sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 

4.4 PROTIDROGOVÁ POLITIKA MĚSTA PLZNĚ 

Ke komplexnějšímu řešení protidrogové politiky přistoupila Česká republika již v 90. 

letech 20. století, kdy vešla v platnost vůbec první víceletá vládní koncepce a program řešící 

protidrogovou politiku také na regionální či místní úrovni. Vznikající systém počítal 

se zapojením a vzájemnou spoluprací zástupců centrálních i místních institucí, veřejné správy, 

státních i nestátních organizací, zdravotnických i nezdravotnických poskytovatelů služeb, 

odborníků i laiků v dané sféře.  

K iniciativám protidrogové politiky se v této době kladně postavilo také město Plzeň. 

První nevládní neziskové organizace zabývající se specificky problémem závislosti a jiných 
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sociálně nežádoucích jevů začaly na území města Plzně působit od roku 1994. Město s nimi 

postupně navázalo spolupráci a podporu jejich činnosti. V roce 2004 byl na základě usnesení 

Rady města Plzně č. 1434 ze dne 9. 12. 2004 zahájen proces komunitního plánování sociálních 

služeb. V roce 2008 vznikl Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 

2008 - 2015. Předmětem zájmu komunitního plánování v Plzni byla rovněž oblast péče o osoby 

ohrožené drogovou závislostí. Od roku 2009, kdy došlo ke vzniku Odboru bezpečnosti a 

prevence kriminality Magistrátu města Plzně, je protidrogová problematika řešena 

samostatně ve spojitosti s oblastí prevence kriminality a s oblastí bezpečnosti v rámci tohoto 

odboru. V roce 2013 byl vytvořen strategický dokument Protidrogový plán města Plzně na 

období 2013 – 2015, který doplňoval oblast komunitního plánování sociálních služeb 

z pohledu služeb v rámci protidrogové politiky. 

Koncepce vychází z Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 a je 

nezbytným nástrojem realizace protidrogové politiky města Plzně.  

V současné době působí na území města Plzně čtyři neziskové organizace, které 

poskytují adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním. Jedná se 

o tyto organizace: 

• Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (www.cppt.cz) 

• POINT 14 (www.point14.cz) 

• Středisko křesťanské pomoci Plzeň (www.skp-plzen.cz) 

• Ulice – Agentura sociální práce (www.ulice-plzen.com) 

 Přehled adiktologických služeb v Plzni 2012 - 2015 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.18  

 

• Kontaktní centrum 
 

Popis služby dle § 59 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby 
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a 
zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 
Služby poskytované K – Centrem CPPT, o.p.s. 

                                                 
18 Přehled adiktologických služeb byl zpracován organizací Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 

http://www.cppt.cz/
http://point14.cz/
http://www.ulice-plzen.com/
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Poskytované služby snižují rizika a důsledky zneužívání návykových látek, umožňují klientům 
najít bezpečný prostor pro řešení aktuálních problémů a hledání přijatelných cest ke zmírnění 
rizik dosavadního životního stylu a pro motivaci k životu bez návykových látek. 
Dále Kontaktní centrum poskytuje odborné a laické veřejnosti informace, stáže, spolupracuje 
na výzkumech atd. se záměrem demýtizace drogové problematiky a podporování společenské 
platformy pro racionální protidrogovou politiku. 
Cíle programu: 

1. Navázat kontakt a vytvořit vztah důvěry s uživateli návykových látek 
2. Zvýšit u klientů povědomí o zdravotních a sociálních rizicích aplikace návykových látek 
3. Snižovat sociální a zdravotní poškození uživatelů návykových látek, předcházet 

destruktivnímu chování a jednání uživatelů návykových látek 
4. Podpořit motivaci uživatelů ke změně směrem k méně rizikovému životu 
5. Podpořit uživatele motivované k abstinenci k léčbě závislosti a návratu do běžného 

života bez drog 
6. Podpořit klienty při překonávání náročných životních situací 
7. Podpořit klienty při zvyšování kompetencí na řešení problémů spojených s užíváním 

návykových látek 
8. Prevence rozpadu a zhoršení sociálních aj. podmínek rodin v kontaktu se závislostí 
9. Demýtizování drogové problematiky, podpora racionální protidrogové politiky 

Cílová skupina: 
1. Osoby starší 15 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají odborné 

informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby k provedení změn směrem 
k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek. 

2. Rodinní příslušníci a blízcí uživatelů návykových látek, kteří potřebují orientaci v 
problematice a odbornou podporu. 

3. Od roku 2015 služba dále poskytuje základní poradenské a terapeutické služby 
patologickým hráčům a jejich blízkým v samostatném segmentu služeb. 
 

K-Centrum CPPT 2012 2013 2014 20151 

rozpočet 3 000 000,00 3 087 400,00 3 199 500,00 3 561 333,00 

počet klientů* 499/105 482/101 547/72 581/98 

počet kontaktů 7000 7432 7358 7594 

počet výměn 3170 3535 3730 3547 

vyměněné stříkačky** 83900/8900 114075/10380 108941/7962 105921/4135 

kapacita služby*** 7100 7300 7300 7400 

odmítnuté kontakty**** 752 652 741 615 

úvazky 5,3 4,8 5 5,5 

*počet klientů uváděn v poměru drogový/z toho nedrogový 
**nabídka kapslí oproti výměnnému inj. materiálu, bezpečnější užívání. Vydaný materiál/ z toho kapsle 
***kapacita služby na počet kontaktů/rok 
****počet odmítnutí, tzn., kolikrát jsme museli někoho odmítnout, nejedná se o počet odmítnutých klientů, 
nebylo evidováno. Jde především o klienty Kontaktní místnosti. V letech 2008 a 2009 byla návštěvnost KM 
výrazně nižší, proto i nižší počet.  
1 včetně segmentu služeb proktologické hráče 
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Současný stav programu: 
Kontaktní centrum je stabilní službou v Plzeňském kraji. Od roku 2015 realizuje dále segment 
služeb pro patologické hráče a jejich blízké. Pokud se budou finanční prostředky pohybovat 
kolem cca 3,6 mil Kč a cca 5,5 HPP pracovníků v přímé péči (včetně segmentu pro patologické 
hráče) je možné zajistit kvalitní poskytování služby bez omezení.  
Podfinancování služby by mělo za následek: 

1. V krátkodobém horizontu: 
a. Přesunutí již nakontaktovaných klientů zpět do terénu; 
b. Injekční materiál bude více sdílen mezi klienty nebo někde ponechán bez 

možnosti sterilně jej zlikvidovat; 
c. Snížení počtu osob, které byli se službou v kontaktu; 
d. Snížení kontaktního času, v rámci kterého měli pracovníci možnost s uživateli 

drog pracovat na změně životního stylu, které přináší rizika pro ně samotné, ale 
i pro veřejné zdraví; 

e. Omezení poradenských služeb pro uživatele drog a především jejich rodiče a 
blízké, kteří jsou v tíživé životní situaci; 

2. V dlouhodobém horizontu: 
a. V případě zrušení/uzavření služby by kvalifikovaní zaměstnanci odešli do jiných 

služeb. Pokud by se daná služba měla znovu otvírat, prvotní investice na její 
otevření by byly mnohem vyšší, než je běžný roční provoz.  

b. Kvalita pracovníků je zajištěna dlouhodobou prací s cílovou skupinou, 
absolvováním dlouhodobého vzdělávání v oblasti krizové intervence, 
psychoterapeutických výcviků, atd. Tito pracovníci by nebyli při znovuotevření 
K-centra k dispozici a trvalo by několik let, než by se noví pracovníci stali 
kvalifikovanými odbornými pracovníky; 

c. Napojení se znovu na dotační systém například RVKPP by byl značně 
problémový, protože například RVKPP již několik let nepodporuje nově vzniklé 
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služby. Znamenalo by to, že by město Plzeň, popřípadě Plzeňský kraj museli 
suplovat finanční prostředky RVKPP. 
 

• Drogové poradenství ve věznici 
 

Popis služby: 
V Plzeňském kraji je program Drogové poradenství ve věznici jediným programem zacíleným 
na dlouhodobou systematickou poradenskou práci s uživateli drog ve výkonu vazby a výkonu 
trestu odnětí svobody. Program poskytuje své služby ve Věznici Plzeň na základě formální 
smlouvy o spolupráci, uzavřené s věznicí v roce 2008. 
Cíle programu: 

1. Zvýšení kompetencí klienta při řešení problémů spojených s užíváním návykových látek 
a pobytem ve vězení; 

2. Změna současného chování klienta směrem k péči o vlastní zdraví, zlepšení vztahů s 
lidmi, abstinenci od návykových látek, léčbě závislosti apod.; 

3. Zlepšení orientace klientů v nové životní situaci po propuštění z vězení a stabilizace 
sociální situace klienta tak, aby nedocházelo k zacyklení nežádoucího životního stylu 
vedoucího zpět do vězení; 

4. Zlepšení vzájemné komunikace klientů s rodinnými příslušníky a jinými blízkými 
osobami, které podpoří jejich návrat do společnosti bez návykových látek. 

Cílová skupina: 
1. Osoby, které se svým rizikovým způsobem života spojeným s užíváním návykových 

látek dostaly do konfliktu se zákonem a jsou toho času: ve výkonu vazby nebo výkonu 
trestu, případně ti, kterým lze pomoci navázat spolupráci s Probační a mediační 
službou a přispět k využití alternativních způsobů trestání či ochranné léčby. 

2. Osoby po výstupu z výkonu trestu, které nyní hledají podporu ke změně životního stylu 
směrem k abstinenci, zapojení se do společnosti s možností nástupu na léčbu závislosti. 

3. Rodinní příslušníci a další blízké osoby uživatelů návykových látek ve výkonu vazby či 
výkonu trestu. 
 

Vězení CPPT 2012 2013 2014 2015 

rozpočet 500000,00 698000,00 971300,00 1290492,00 

počet klientů 78 93 231 499 

počet výkonů* 546 724 1393 1698 

kapacita služby** 100/500 100/1000 300/1500 300/1500 

odmítnutí klienti 14 21 32 42 

úvazky 1,14 1,7 2,0 2,0 

*výkony představují: ind. poradenství, info servis, krizová intervence, vstupní zhodnocení stavu klienta, sociální 
práce, korespondenční práce 
**kapacita: počet klientů/počet rozhovorů/rok 
***sloučením pracovní pozice vedoucího v rámci dvou programů umožnilo snížit náklady a navýšit úvazky 
v programu. V průběhu roku se však neosvědčilo 
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Návaznost, kam služba odkazuje: 
Klienti jsou připravováni na návrat z vězení především do léčby. Záměrem služby je umožnit 
klientovi návrat do společnosti tak, aby bylo minimalizováno riziko jeho návratu k užívání 
návykových látek, a s tím spojenému páchání trestné činnosti. 
Současný stav programu: 
Od roku 2014 poskytuje Drogové poradenství ve věznici své služby ve Věznicích Plzeň, Horní 
Slavkov, ostrov nad Ohří a Oráčov. Své služby směřuje přednostně ke klientům s trvalým 
pobytem na území Plzeňského kraje, kteří se po výkonu VTOS hodlají vracet do místa trvalého 
pobytu. Na úseku postpenitenciární péče se věnuje klientům pobývajícím na území města 
Plzně a v Plzeňském kraji. 
Od roku 2014 pracuje služba v úvazkové kapacitě 2,0 HPP. Tento stav současně představuje 
nutné minimum pro zajištění služeb. V roce 2015 služba rapidně navýšila výkon a nezbytně by 
potřebovala personálně posílit, neboť poptávka výrazně převyšuje dostupnou kapacitu. 
Dopady v případě uzavření služby:  

a. Sociální pracovníci věznice nejsou školeni na práci s uživateli drog. Z tohoto důvodu 
vznikl program Drogového poradenství ve věznici. Jeho zrušení představuje několik 
rizik. 

b. Neexistence spolupráce se sociálními pracovníky věznice a následně s rodinou při 
delegování klienta do léčby po ukončení trestu a tím snížení recidivy; 

c. Neexistence zahájení spolupráce s klientem na motivaci řešit svoji závislost; 
d. Ukončení projektu a jeho znovu obnovení bude daleko nákladnější, než jeho stávající 

udržení; 
e. Přísné podmínky na praxi odborníků vstupujících do věznice (věk 25 let, odborná praxe 

v drogové oblasti minimálně 1 rok nebo 2 roky v jiné sociální službě, povinné 
absolvování 200 hodin vzdělávacích aktivit ještě před zahájením činnosti v rámci 
služby). Znovu otevření služby představuje nejdříve vyškolení odborného personálu, 
aby splňovali podmínky vstupu a následně teprve přímá práce; 

f. Napojení se znovu na dotační systém například Ministerstvo spravedlnosti by byl 
značně problémový, protože například Ministerstvo spravedlnosti již několik let 
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nepodporuje nově vzniklé služby. Znamenalo by to, že by město Plzeň, popřípadě 
Plzeňský kraj museli suplovat finanční prostředky Ministerstva spravedlnosti. 

 

• Program následné péče (pobytovou a ambulantní formou)  
 

Popis služby dle § 64 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s 
chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které 
absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí 
podrobují, nebo osobám, které abstinují.  
Vlastní popis služby: 
Program následné péče CPPT, o.p.s. poskytuje svými odbornými sociálními službami podporu 
lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek ve chvíli přechodu od závislosti k osobní 
svobodě. Jsme přesvědčeni, že odborný individuální přístup v tomto nelehkém období výrazně 
pomáhá snížit riziko návratu k užívání návykových látek a poškozujícímu chování k sobě i 
společnosti. Svými službami podporujeme klienty při začleňování zpět do společnosti v 
souladu s jejich potřebami v oblasti zaměstnání, studia, samostatného bydlení, rodinných a 
přátelských vztahů a v neposlední řadě při obnovování, budování a udržení si zdravého 
životního stylu a k vyrovnání se s nedávnou minulostí. 
Cíle programu: 
Cílem služeb PNP je podpořit klienta v období návratu do běžného života a k osobní svobodě. 
Základním prvkem je uvědomění si omezujících aspektů závislostního jednání a jeho změna 
směřující pokud možno k úplné nezávislosti na institucionální podpoře a léčebném procesu. 
Cílová skupina: 

1. Osoby, které se rozhodli pro život bez návykových látek, minimálně 3 měsíce abstinují 
nebo absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a hledají podporu pro udržení 
této životní změny.  

2. Rodiče, partneři a blízcí těchto osob.  
3. Od roku 2014 služba realizuje samostatný segment následné péče pro patologické 

hráče (pobytovou i ambulantní formou) a jejich blízké. 

 

Následná péče 
CPPT 2012 2013 20141 2015 

rozpočet 2119000,00 2286800,00 2410400,00 2665000,00 

počet klientů 108 109 137 117 

počet výkonů 1913 2654 3049 3125 

počet lůžkodnů  3122 2650 2701 2851 

kapacita služby 40/10 40/10 40/11 40/11 

odmítnutí klienti 42 31 44 37 

úvazky 3,8 3,8 3,8 3,8 

*kapacita představuje počet klientů ambulantních služeb/měsíčně a maximální počet lůžek pobytové služby.  
1 od roku 2014 včetně segmentu služeb pro patologické hráče 

 
Návaznost, kam služba odkazuje 
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Následná péče o osoby léčící se ze závislosti zvyšuje úspěšnost léčebného snažení o 40-60%. 
Již vlastní doba následné péče často znamená výraznou finanční společenskou úsporu – 
uživatelé služby jsou vedeni k co nejrychlejšímu návratu na trh práce, aktivního řešení 
případné trestně-právní a dluhové problematiky. Cílový stav po řádném absolvování 
představuje plná nezávislost na další institucionální podpoře.   
 

 
Současný stav programu: 
Služba od roku 2012 setrvale mírně roste co do nominálního výkonu. Tento stav je možný jen 
díky opakované změně struktury poskytovaných služeb. Dlouhodobě stabilnímu a vysoce 
kvalifikovanému týmu. Od roku 2014 poprvé dochází k omezování příjmu klientů do 
ambulantních služeb a obdobně jako u pobytové složky je veden pořadník zájemců (zejména 
pak o intenzivní doléčování se skupinovou terapií). Otevírací doba bez předchozího objednání 
je pro vysokou vytíženost týmu zcela zrušena a do služeb je možné vstupovat pouze po 
předchozím telefonickém objednání. Pro bezpečné fungování služby je nezbytné dosáhnout 
alespoň úvazkové kapacity 4,0 HPP.  
Dopady podfinancování služby: 

1. Dopady v krátkodobém horizontu:  
a. Uzavření služeb Programu následné péče (PNP) nebude mít v krátkodobém 

horizontu (1/2 roku – rok) viditelné přímé dopady na populaci.  
b. Základní problém bude spočívat ve skutečnosti, že vzhledem k veřejnému 

závazku služby je vlastní uzavírání služby dlouhodobý proces (program klienta 
trvá 8 – 18 měsíců, chráněné bydlení 6 měsíců). Ukončit probíhající program 
klienta, tak aby dostál platnému kontraktu a vedl k bezpečnému ukončení či 
předání do péče bude trvat  1 - 3 měsíce. Samotné ukončování je tedy nákladné. 

c. V krátkodobém horizontu pocítí uzavření služeb především rodiče a blízcí 
uživatelů návykových látek, a to v podobě zrušení rodičovské skupiny a 
poradenství pro rodiče a blízké. 

2. Dopady v dlouhodobém horizontu: 
a. Uzavření následné péče v dlouhodobém horizontu představuje pro společnost 

ztrátovost v efektivitě léčebných intervencí. Doléčování zvyšuje úspěšnost 
léčebného pokusu o 40 - 60%. Klient, který je v doléčování, je zpravidla přes 50 
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% času stráveného doléčováním již produktivní (legálně pracuje a platí pojištění 
a daně). Pokud klient nenastoupí doléčování lze předpokládat, že v případě 
obtíží v abstinenci vyhledá léčebnou intervenci – bude ve stavu nemocných, 
nebo bude čerpat sociální dávky a bude tedy neproduktivní. 

b. Současně je případné znovu obnovení služeb následné péče nákladné. 
Vzhledem k dlouhodobému průběhu programu efektivního doléčování trvá 
dosažení plné naplněnosti služby 1 - 2 roky. Pokud dojde k uzavření služby, 
dojde ke ztrátě kvalifikovaného personálu a jeho budování při znovuotevření 
může posunout dosažení plné efektivity služby k horizontu 3 - 5 let.    

 

Point 1419 

 

• Středisko následné péče 
 

Popis služby: 
Středisko následné péče pomáhá a podporuje bývalé uživatele návykových látek po léčbě 
v osamostatnění, odpovědnosti, abstinenci a v návratu do života ve společnosti 
prostřednictvím poradenství, individuální, skupinové a rodinné terapie a volnočasových 
aktivit.  
Cíle programu: 

1. stabilizace sociální situace klienta (vzdělání, zaměstnání, finanční závazky) 
2. stabilizace psychického a somatického stavu klienta 
3. podpora sociálních vazeb klienta 
4. stabilizace v abstinenci a zvládání relapsu 
5. uvědomování si odpovědnosti a její aplikace v životě klienta, nejen po dobu trvání 

programu, ale i po jeho ukončení 
Cílová skupina: 
Muži a ženy, matky s dětmi, kteří absolvovali léčbu závislosti, abstinují alespoň tři měsíce a 
jsou motivovaní k dalšímu životu bez návykových látek. Do terapie s klientem jsou zapojeni 
také rodinní příslušníci a osoby blízké. 

 

 

 

 

 

 

SNP POINT 14 2012 2013 2014 2015 

rozpočet 1 005 634  1 310 545 1 354 316 1 458 485 

počet klientů 22 24 24 25 

                                                 
19 Přehled adiktologických služeb byl zpracován organizací POINT 14 
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počet lůžkodnů 2358 2434 2498 2510 

počet klientů 
ambulantní péče 18 20 26 22 

kapacita (pobytová) 8 8 8/9 9 

kapacita 
(ambulance) 10 10 10 10 

odmítnutí klienti 0 0 31 30 

 úvazky 2,07 2,24 2,62 1,572 

 
 
 

 
 
 
Návaznost služby: 
Středisko následné péče je posledním článkem v celém systému léčby závislých klientů. Klienti, 
kteří si nemohou najít místo na trhu práce, jsou odkazováni do spolupracující organizace SKP 
Plzeň (Pracovní a soc. agentura). 
Dlouhodobé podfinancování: 

a. Dlouhodobé podfinancování by mělo za důsledek zkrácení pracovních úvazků – to by 

znamenalo omezení provozu v pobytové i ambulantní části služby – dopad na kvalitu 

poskytované služby. 

b. Snížení kapacity v obou službách (pobytová, ambulantní). 

c. Postupné chátrání budovy. 

Zánik služby: 
a. Narušení kontinuity v systému poskytování sociálních služeb. 

b. Zvýšení počtu klientů opakující léčbu. 

c. Snížení úspěšnosti léčby. 

d. Snížení počtu klientů, kteří by se po léčbě začlenili na trh práce. 
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• Terénní program 
 

Popis služby dle § 69 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby 
je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 
poskytována anonymně.  
 
Služby poskytované terénním programem Point 14:  
individuální poradenství, informační servis, distribuce HR materiálu, asistenční služba, 
zdravotní ošetření, krizová a situační intervence, potravinová pomoc, testování na HIV, HEP B 
a C v terénu, sběr infekčního materiálu. 
Cíle programu: 
Navázat kontakt s klienty, kteří se vyskytují na drogové scéně, motivovat je k návštěvě 
odborného zařízení, motivace klienta ke komunitní či jiné léčbě, motivace k integraci, popř. 
reintegraci do společnosti, řešení problémů dle individuálních potřeb klienta, 
snižování/redukce/odstranění rizik (zdravotních, sociálních apod.) spojených s užíváním drog, 
dočasné či trvalé zvýšení životní úrovně a sociálních podmínek klienta (bydlení, zaměstnání, 
rodinné zázemí, předejití či zastavení trestné činnosti). 
Cílová skupina: 
Program je určen pro osoby experimentující s návykovými látkami, problémové uživatele 
návykových látek, závislé na návykových látkách. 
 
 
 

Terén point 14 2012 2013 2014 2015 

rozpočet 582 357,00 812 011 1 154 106 1 238 955 

počet klientů 241 238 261 278 

počet kontaktů 1 277 942 2138 2352 

kapacita služby 200 200 200 200 

odmítnutí klienti 0 0 0 0 

úvazky 1,03 2,13 2,98 3,17 
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Návaznost služby: 
Služba terénního programu je navázána zejména na Kontaktní centrum Point 14. 
Kontaktované klienty pravidelně odkazujeme do Kontaktních center (Point 14, CPPT, o.p.s.) a 
na výměnné programy (o.s. Ulice, CPPT, o.p.s.). Hlavním cílem terénních aktivit je motivace 
klienta ke změně životního stylu a navázání na další služby v síti poskytovaných soc. služeb. 
Toto se daří u 90 % klientů. 
Současný stav Terénního programu: 
Situace terénního programu je kritická. V současné době funguje v personálním obsazení 1 
zaměstnanec (přímá práce) + 3 střídající se dobrovolníci. Ze statistického vývoje služby je 
patrné, že více finančních prostředků znamená možnost personálního obsazení s vyšším 
počtem zaměstnanců, což má dopad na vyšší efektivitu práce (vyšší počet klientů, kontaktů a 
výkonů). 
Možnosti negativních dopadů při úplném uzavření služby: 

a. Ohrožení fungování návazných služeb, spousta klientů by zůstala bezprizorní (bez 

pomoci), protože by se o možnosti pomoci nemuseli dozvědět. 

b. Narušení sítě sociálních služeb. 

c. Riziko navýšení počtu nakažených infekčně a pohlavně přenosnými chorobami. 

d. Menší šance na vyléčení klienta ze závislosti – problém by nebyl včas podchycen, jestli 

vůbec… 

Menší (nebo žádná) osvěta klientů v oblasti bezpečného užívání NL, bezpečného sexu, 

v oblasti zdraví celkově – tzn. zanedbaná péče o zdraví, vyšší možnost nákazy HIV, HEP, Syfilis. 
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Popis služby dle § 59 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby 
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a 
zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 
 
Popis služby: 
Kontaktní centrum (KC) je nízkoprahové zařízení, které nabízí celé spektrum služeb určených 
nejen pro klienty ve fázi sociálního a zdravotního debaklu, ale také pro klienty,  jejichž sociální 
status je zachován (přestože užívají návykové látky) a pro rodiny (rodiče i nezletilé) ohrožené 
závislostí. 
Služby centra se nezaměřují jen na poskytování Harm reduction služeb (nicméně tyto služby 
považujeme za nezbytné), ale zaměřují se zejména na navázání kontaktu s klientem a motivaci 
klienta ke změně životního stylu. 
 
Cílová skupina: 

• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,  

• osoby, které vedou rizikový způsob života anebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy 

 

Cíle programu: 

• stabilizace sociálních podmínek uživatele pro jeho následnou abstinenci např. v oblasti 
bydlení, zaměstnání, rodinné zázemí, apod., 

• minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním drog, 

• změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému,  

• minimalizace rizika somatického poškození, popřípadě jeho odstranění či redukce, 

• podpora vlastní aktivity a motivace uživatelů k řešení jejich sociální situace. 
 

 

 

 

 

Kontaktní 
centrum point 14 2012 2013 2014 2015 

rozpočet 1 791 347 1 729 002 1 114 867 1 823 793 

počet klientů 364 266 411 301 

počet kontaktů 2867 4287 6040 6233 

kapacita 
služby/okamžitá 10 10 10 10 

odmítnutí klienti 0 0 0 0 

úvazky 2,725 2,64 1,94 4,233 
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Návaznost služby: 
Služba kontaktního centra je navázána zejména na terapeutické komunity v celé ČR a jiná 
odborná zařízení poskytující odbornou léčbu závislosti. Dále služba spolupracuje a má některé 
společné klienty s OSPODy především z Plzně a některých přilehlých obcí. 
 
Současný stav Kontaktního centra: 
Ze statistického vývoje služby je patrné, že v roce 2014 navštívilo centrum 411 klientů, 
přestože byl nižší rozpočet. Tento fakt byl ovlivněn tím, že organizace v tomto roce dostala 
finance na službu Nízkoprahové denní centrum (pro osoby bez přístřeší). Tato služba byla 
podpořena částkou 1 497 000 Kč (není připočteno do rozpočtu KC) jako individuální projekt 
prostřednictvím Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském 
kraji – 2. etapa“ z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.  
V současné době je stále služba podfinancovaná. Aby byla služba schopná fungovat na co 
nejlepší úrovni, potřebovala by na současný stav úvazků 2 324 182 Kč viz Pověření výkonem 
služeb obecného hospodářského zájmu č. 41762015. 
Možnosti negativních dopadů při úplném uzavření služby: 

a. Ohrožení fungování návazných služeb, spousta klientů by zůstala bezprizorní (bez 

pomoci), protože by se o možnosti pomoci nemuseli dozvědět. 

b. Narušení sítě sociálních služeb. 

c. Riziko navýšení počtu nakažených infekčně a pohlavně přenosnými chorobami. 

d. Menší šance na vyléčení klienta ze závislosti – problém by nebyl včas podchycen, jestli 

vůbec… 

Menší (nebo žádná) osvěta klientů v oblasti bezpečného užívání NL, bezpečného sexu, 

v oblasti zdraví celkově – tzn. zanedbaná péče o zdraví, vyšší možnost nákazy HIV, HEP, Syfilis. 
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Středisko křesťanské pomoci Plzeň20 

 
 

• Pracovní a sociální agentura 
 

Popis služby: 
Pracovní a sociální agentura (dále jen PSA) poskytovala podporované zaměstnání (na základě 
pracovní smlouvy) pro nezaměstnatelné klienty přicházející z Terapeutické komunity Vršíček 
(či zařízení podobného typu) a klienty hledající zaměstnání. 
Od roku 2013 jsme podporované zaměstnání přestali zajišťovat, služba byla neudržitelná 
z důvodu nedostatku finančních prostředků. Nadále jsme však přesvědčeni o potřebě 
podporovaného zaměstnání, které vrací klienty na trh práce. 
 Stále poskytujeme pracovní a sociální poradenství, osobní asistence při jednání s úřady, 
pomoc při hledání pracovního místa. 
 

Cíle programu: 
Naším cílem je pomoci klientům k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. 
 

Cílová skupina: 
Služba je určena pro dospělé osoby v nepříznivé sociální situaci nebo nesnadno zařaditelné na 
trhu práce, kteří nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami. Služba je určena i pro osoby 
ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Věk 18 až 64 let. 
 
 
 
 
 
 

PSA SKP 2012 2013 2014 2015 

rozpočet 982 071 422 000 316 000 209 779 

počet klientů 48 29 30 22 

kapacita služby 14 14 14 14 

odmítnutí klienti 1 0 0 0 

úvazky 3,1 1,223 0,583 0,85 

 

                                                 
20 Přehled adiktologických služeb byl zpracován organizací Středisko křesťanské pomoci Plzeň. 
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Návaznost, kam služba odkazuje: 

V PSA jsou zaměstnávání klienti ze Střediska následné péče – z organizace Point 14 a uživatelé 
z Domu na půl cesty a dále uživatelé bez přístřeší, bez sociálních dávek, kteří přicházejí přímo 
z „ulice“ a mají současně trvalý pobyt v Plzni. 
Sociální rehabilitace se věnuje klientům terapeutické komunity Vršíček. Klienti ve třetí fázi 
využívají služeb sociální rehabilitace (poradenství v oblasti získávání zaměstnání, rekvalifikace 
apod.). Výsledkem této spolupráce je téměř stoprocentní zaměstnanost našich klientů při 
odchodu z TK. 
 

• Terapeutická komunita Vršíček 
 

Popis služby dle § 68 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na 
návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o 
začlenění do běžného života. 
 

Vlastní popis služby: 
Terapeutická komunita Vršíček (dále jen TKV) poskytuje pobytový, resocializační program 
pro muže a ženy ve věku 18 – 45 let se závislostí na návykových látkách. Program je založen 
na bio-psycho-socio-spirituálním modelu závislosti – situace a problémy klienta jsou vnímány 
a řešeny z těchto úhlů pohledu. Klienti při odchodu z komunity uvádějí obvykle zlepšení své 
situace ve všech těchto čtyřech oblastech svého života.  

TKV je jediná terapeutická komunita v Plzeňském a Karlovarském kraji. 

 

 

 

0,982

0,422 0,316 0,21

3,1

1,223

0,583
0,85

4,8

2,9 3

2,2

0

1

2

3

4

5

6

2012 2013 2014 2015

rozpočet v mil.

úvazky

klienti v desítkách



Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 - 2022 

 
  57 

 

Služby poskytované Terapeutickou komunitou Vršíček: 

poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí. 

Cíle programu:  

1. Harmonizace osobnosti podpora stylu života bez drog a položení základů pro návrat do 

společnosti. 

2. Změna chování a myšlení, které vyčleňují klienta ze společnosti a způsobují jemu i jeho 

okolí psychickou a fyzickou újmu. 

 

Cílová skupina: 
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. 

 

TK Vršíček SKP 2012 2013 2014 2015 

rozpočet v tis. 3 570 3 918 3 754 4 100 

počet klientů 26 31 30 31 

počet lůžkodnů 3 330 3 653 3 445 3 602 

Využití lůžek 78 % 67% 63% 66 % 

kapacita služby 15 15 15 15 

odmítnutí klienti 0 0 0 0 

úvazky 10,61 9,304 7,951 8,002 
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Návaznost, kam služba odkazuje: 

Klienti, kteří nastupují do TKV mají trvalá bydliště po celé ČR. Před nástupem se však 
dlouhodobě zdržují v Plzni a jejím okolí, kde páchají trestnou činnost nebo obtěžují okolí jako 
bezdomovci v parcích a jinde. Naši klienti k nám přicházejí zejména z kontaktních center 
(především Point14), detoxů (především plzeňský detox ve fakultní nemocnici na Plzeň – 
Lochotín) a psychiatrických léčeben (z toho především Dobřany). Po dokončení programu 
mohou klienti přejít do doléčovacího centra Středisko následné péče – Chráněné bydlení. 
Klienti ve třetí fázi využívají služeb sociální rehabilitace (poradenství v oblasti získávání 
zaměstnání, rekvalifikace apod.). Výsledkem této spolupráce je téměř stoprocentní 
zaměstnanost našich klientů při odchodu z TK. 
 
Co se stane, když se bude muset TKV zavřít: 

1. Nedodržíme podmínky ROP 5 let udržet projekt a budeme vracet dotaci nebo její 

poměrnou část. 

2. Budeme vracet poměrnou část dotací, které jsme dostali na provoz na tento rok (podle 

toho, k jakému datu by se TKV zavírala). 

3. Vyplácelo by se odstupné zaměstnancům tři měsíční průměrné platy. 

4. Klienti, kteří nenastoupí do TK, budou "na ulici" v Plzni, budou páchat trestnou činnost 

a zvýší se kriminalita. Momentálně jde o 13 osob, které máme v komunitě. Celkově cca 

o 35 osob, které k nám v průběhu roku nastoupí. 

5. S klienty se nezačne pracovat na hrazení svých závazků vůči státu, městu apod. 

6. Propustí se sehraný terapeutický tým, který se v případě získání nových finančních 

prostředků již ze stejných lidí znovu nevytvoří. 

7. Obecně léčba v terapeutické komunitě vychází pro město, kraj i stát nepoměrně 

levněji, než rizikový uživatel návykových látek, pohybující se na hraně zákona a svým 

rizikovým způsobem života ohrožující majetek a zdraví občanů. 

 

Ulice – Agentura sociální práce, o.s.21 
 

 
 

• Substituční centrum 
 

Popis služby: 
Substituční léčba je standardní léčebný postup (svou charakteristikou patřící do principu harm 
reduction). Jedná se o náhradu dosud užívané nelegální látky (drogy opiátového typu) látkou, 
která má podobné účinky a je podávána legálním a bezpečným způsobem. Substituční 
program má nezastupitelné místo v síti sociálně zdravotních služeb pro osoby závislé na OPL. 
Jedná se o jediný program svého druhu v Plzeňském kraji. 
 

                                                 
21 Přehled adiktologických služeb byl zpracován organizací Ulice-agentura sociální práce, z.s. 
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Cíle programu: 
Ambulantní, farmakologická a psychosociální léčba opiátových závislostí. 
 
Cílová skupina: 
Osoby s indikovanou závislostí na opioidech. 

 

 

Substituce Ulice 2012 2013 2014 2015 

rozpočet 1 707 000,00 1 864 420,00 2 001 680,00 2 210 184,00 

počet klientů 68 53 49 43 

průměrná doba 
klienta v programu 179 237 333 301 

kapacita služby 40 40 40 40 

odmítnutí klienti 0 0 0 0 

úvazky 3,83 4,43 3,83 3,83 

Poznámka: Počet klientů udává, kolik klientů se v daný rok léčilo v SL. Vyšší počet klientů znamená kratší dobu 

trvání léčby. Substituční léčba je udržovací terapie, proto čím delší doba léčby, tím kvalitnější program. 

Průměrná doba léčby je udávána ve dnech.  

 

 
 

Návaznost, kam služba odkazuje: 
Substituční centrum je především návaznou institucí. Asi nejdůležitější službou, do které 
odkazovala, byla Pracovní a sociální agentura SKP Plzeň. 
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Centrum je na hranici své kapacity. Ta je stanovená velikostí prostoru, ve kterém se nachází. 
Klesající počet uživatelů léčby je pozitivním indikátorem kvality poskytovaných služeb. Pokud 
je v SL vysoký počet klientů nad kapacitu, znamená to jejich velikou fluktuaci. Současných 43 
klientů odpovídá dobře nastavenému prahu služby, ve které je klient schopen prosperovat. 
Substitučnímu programu pomalu narůstá rozpočet, což je dáno zkušenými pracovníky zdr. 
personálu (narůstá mzda) a také vedlejší službou testování klientů pro potřeby OSPOD 
(jednotlivé UMO, PMS). 

Rizika podfinancování služby: 

1. Dlouhodobé podfinancování: 

a. Snížení počtu zaměstnanců, snížení kapacity služby, její dosažitelnosti, snížení 
počtu klientů. 

b. Zvýšení počtu uživatelů opiátů v Plzni, obnovení vztahu klient + dealer, nárůst 
pocitu nebezpečí obyvatel Plzně. 

c. Nárůst drobné kriminality ve městě a znásobení finančního dopadu, volně 
pohozených injekčních stříkaček 

d. Zvýšení výskytu infekčních chorob ve městě – HIV, syfilis, žloutenky B, C. 
e. Narušení spolupráce s OSPOD. 

2. Zánik služby: 

a. Zánik jediného substitučního centra v západních Čechách. 
b. Zánik důležité alternativy k léčbě opiátových závislostí. 
c. Výrazné zvýšení drobné kriminality v Plzni. 
d. Předimenzování psychiatrického oddělení ve FN Plzeň. 

 

• Terénní program 
 

Popis služby dle § 69 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a pro jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem 
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být 
osobám poskytována anonymně.  

Služby poskytované terénním programem Spolku Ulice Plzeň  

individuální poradenství, informační servis, kontaktní práce, krizová intervence, krizová 
intervence po telefonu, sociální práce, zprostředkování screeningových testů na infekční 
nemoci (HCV, HBV, HIV, syfilis), úkony potřebné pro zajištění práce s klientem, zhodnocení 
stavu klienta, výměnný injekční program, základní zdravotní ošetření, neodkladná první 
pomoc, zhodnocení stavu a potřebnosti drogové služby. 
Kromě výše vyjmenovaných služeb, poskytuje i další služby, které však nemá certifikované. 
Jedná se o: beseda, individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům, interaktivní 
seminář, komponovaný preventivní program, korespondenční práce, přednáška, telefonické, 
písemné a internetové poradenství, vzdělávací seminář. 
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Cíle programu: 
1. Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu a v případě zakázek překračujících poslání 

programu je odesílat do sítě sociálních služeb 
2. Zlepšit či zachovat zdravotní stav klienta 
3. Zlepšit či zachovat sociální situaci klienta 
4. Ochraňovat veřejné zdraví 

 
Cílová skupina: 

1. Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
2. Osoby komerčně zneužívané a osoby pohybující se v sex-businessu 

 
 

Teréní program Ulice 2012 2013 2014 2015 

rozpočet 2 342 348,00 2 788 435,00 2 916 466,00 3 231 667,00 

vlastní zdroje (zaokr.) 344 00,00 210 235,00 46 466,00 88 335,00 

počet klientů 330/480 447/621 467/640 405/561 

počet kontaktů 5 563 5 879 7 106 6 859 

vyměněné stříkačky 98 381 123 201 142 047 126 308  

kapacita služby 200 200 200 200 

odmítnutí klienti 0 0 0 0 

úvazky 4,5 4,5 5,5 5,5 

Poznámka: počet klientů uváděn v poměru drogový/celkový (včetně nedrogových); kapacita služby je nastavena 

na 200 kontaktů za týden při přímé práci s klienty. Od 2014 pracuje program na žádost PK v Plzni a 3 regionálních 

městech, 2015 došlo k nárůstu mezd z příkazu MPSV 

 

 

Návaznost, kam služba odkazuje: 
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Terénní program Ulice je prvním záchytným bodem pro klienty, kteří nejsou zachyceni v síti 
sociálních služeb. V tomto ohledu je zcela nezbytným krokem pro vstup do prostoru sociálních 
služeb pro ty, kteří toho nejsou schopni sami. Odkazuje dále na služby, jakými jsou např. 
substituční centrum, detoxifikační oddělení FN Plzeň, terapeutické komunity, K-centrum CPPT, 
o.p.s., do programů POINT 14, služby hygienické a venerologické stanice, apod. 
 
Současný stav Terénního programu: 
Terénní program je na první pohled finančně stabilní, jeho rozpočet dokonce roste. Bohužel 
od roku 2010 jej musíme dodotovávat z vlastních zdrojů. Podle grafu se zdá, že program dosáhl 
svého maxima v roce 2014. Uvidíme, jaký bude rok 2016 a zda se potvrdí, že čísla z roku 2014 
jsou maximální. Od roku 2014 program pracuje kromě Plzně také v dalších 3 regionálních 
městech. Věnuje se výzkumu a publikování odborných textů. 

Rizika podfinancování programu: 
1. Dlouhodobé podfinancování: 

a. Snížení počtu zaměstnanců, snížení kapacity služby, její dosažitelnosti, snížení 

počtu klientů. 

b. Nárůst osob, uživatelů drog, sociálně vyloučených nezachycených v síti 

sociálních služeb. 

c. Nárůst drobné kriminality ve městě, volně pohozených injekčních stříkaček. 

d. Nárůst pocitu nebezpečí obyvatel Plzně. 

e. Zvýšení výskytu infekčních chorob ve městě – HIV, syfilis, žloutenky B, C. 

f. Předimenzování návazných služeb – K Centrum, terénní program POINT 14, 

snížení počtu osob léčených substituční léčbou, přeplnění detoxifikačního 

oddělení FN Plzeň. 

2. Zánik služby: 

a. Zánik jediného terénního výměnného a prostitučního programu v Plzni a okolí. 

b. Narušení sítě sociálních služeb, jejího systému prvotního záchytu. 

c. Výrazné zvýšení drobné kriminality a šíření infekčních chorob v Plzni. 

d. Průměrných 600 klientů bez služby, nebo přejde do služby podobné, návazné. 

e. Předimenzování návazných služeb vysoko nad hranici udržitelnosti. 

f. Narušení základního pilíře protidrogové politiky země. 

g. Velmi problematická obnovitelnost programu. 

h. Negativní PR města. 
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 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

5.1 ZÁKLADNÍ POJMY22 

Základním principem primární prevence rizikového chování u dětí je výchova 

k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, 

k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání 

zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech: 

a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, 

extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie   

b) záškoláctví, 

závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

c) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, 

d) spektrum poruch příjmu potravy, 

e) negativní působení sekt, 

f) sexuální rizikové chování, 

s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody 

působené jejich výskytem mezi žáky. Primární prevence je také jedním ze čtyř základních pilířů 

protidrogové politiky korespondující s cílem snížit míru experimentálního a příležitostného 

užívání drog zejména mladými lidmi.  

Primární prevence rizikového chování zahrnuje dvě základní oblasti: 

• Nespecifická primární prevence  

Veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního 

chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například 

zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování 

určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe 

a své jednání. Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních 

a vyhodnotitelných specifických programů. 

• Specifická primární prevence  

Aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování 

výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: 

                                                 
22 Prevence-info.cz: Prevence rizikového chování. Dostupné na www: http://www.prevence-info.cz/p-prevence 

http://www.prevence-info.cz/p-prevence
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1. všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve 

zjišťován rozsah problému nebo rizika, 

2. selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený 

výskyt rizikového chování, 

3. indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl 

zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických 

vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. 

5.2 LEGISLATIVA 

Daná kapitola zachycuje přehled legislativních dokumentů, které upravují či souvisí s 

oblastí primární prevence rizikového chování. 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (ukládá povinnost vytvářet podmínky pro 

zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového chování). 

• Zákon č. 109/2002 Sb., o zařízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízeních 

preventivně výchovně péče, ve znění pozdějších předpisů (upravuje oblast preventivně 

výchovné péče). 

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (zpřísňuje podmínky pro požívání alkoholu, tabákových 

výrobků a jiných návykových látek). 

• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (zásadní dokument vymezující 

funkci školního metodika prevence a metodika prevence, vymezuje kompetence v 

rámci školy a současně stanovuje metodické řízení v systému poradna versus škola). 

• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 

(stanovuje nezbytné kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, 

které zahrnují také oblast prevence rizikového chování). 

• Zákon č. 262/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (§133 stanovuje, že 

pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také 

specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, 

se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně). 
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• Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů 

(primární prevence zde souvisí s oblastí sociálního znevýhodnění a zdravotního 

znevýhodnění). 

• Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (v §2 

přímo stanovuje, že školská zařízení pro zájmové vzdělávání budou uskutečňovat 

formy činností v zájmovém vzdělávání vedoucí k prevenci rizikového chování dětí, 

žáků, studentů).23 

5.3 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE MĚSTĚ PLZNI 

Na území města Plzně se nachází celkem 46 mateřských škol a 26 základních škol 

zřizovaných městem, 6 gymnázií, 16 středních odborných škol, 11 středních odborných učilišť, 

3 vyšší odborné školy a 3 univerzity. Protidrogový plán se zaměřuje specificky na situaci 

v oblasti primární prevence rizikového chování na základních školách, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Plzeň. Jedná se o 26 základních škol s celkovým počtem 13 392 žáků ve 

školním roce 2015/2016. 

 

Přehled ZŠ podle jednotlivých MO města Plzně 

Městský obvod Přehled základních škol Počet žáků 

Školní rok 

2015/2016 

MO Plzeň 1 

 

1. ZŠ (Západní 18) 
17. ZŠ a MŠ (Malická 1) 
31. ZŠ (E. Krásnohorské 10) 
34. ZŠ (Gerská 32) 
4. ZŠ (Kralovická 12) 
7. ZŠ a MŠ (Brněnská 36) 
Bolevecká ZŠ (nám. Odboje 18) 

746 
341 
845 
400 
626 
504 
386 

MO Plzeň 2 

 

13. ZŠ (Habrmannova 45) 
20. ZŠ (Brojova 13) 
21. ZŠ (Slovanská alej 13) 
25. ZŠ (Chválenická 17) 
Masarykova ZŠ (Jiráskovo náměstí 
10) 
ZŠ a MŠ Božkov (Vřesinská 17) 

432 
481 
758 
910 
311 
103 

MO Plzeň 3 10. ZŠ (nám. Míru 6) 429 

                                                 
23 MŠMT, Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018. 
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 11. ZŠ (Baarova 31) 
15. ZŠ (Terezie Brzkové 33-35) 
16. ZŠ a MŠ (Americká třída 30) 
2. ZŠ (Schwarzova 20) 
26. ZŠ (Skupova 22) 
33. ZŠ (Terezie Brzkové 31) 
Benešova ZŠ a MŠ (Doudlevecká 35) 

563 
891 
333 
592 
500 
642 
344 

MO Plzeň 4 14. ZŠ (Zábělská 25) 
22. ZŠ (Na Dlouhých 49) 
28. ZŠ (Rodinná 39) 
ZŠ Újezd (Národní 1) 

502 
720 
522 
127 

MO Plzeň 5 – Křimice 15. ZŠ (Terezie Brzkové 33-35 – 
odloučené pracoviště Křimice, 
Průkopníků 290, Plzeň – Křimice) 

90 

MO Plzeň 6 - Litice  26. ZŠ (Skupova 22 – odloučené 
pracoviště ZŠ Litice – Přeučilova 12) 

96 

MO Plzeň 7 – Radčice 

 

16. ZŠ a MŠ (Americká 30 – 
odloučené pracoviště ZŠ Radčice, 
V Radčicích 20, Radčice, odloučené 
pracoviště MŠ Radčice, Stromková 
29, Radčice) 

58 

MO Plzeň 8 – Černice Tyršova ZŠ a MŠ (U Školy 7, Plzeň-
Černice) 

140 

 

Všechny základní školy mají vypracovaný Minimální preventivní program (MPP) jako 

součást svých školních vzdělávacích programů. MPP blíže specifikuje programy a aktivity v 

oblasti primární prevence, které daná škola realizuje. Z pohledu primární prevence rizikového 

chování lze konstatovat, že se školy zaměřují zejména na interpersonální agresivní chování 

(agrese, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a 

xenofobie, homofobie), závislostní chování (zejména užívání návykových látek a gambling), 

kriminalitu, delikvenci, záškoláctví a v neposlední řadě také na rizika související s poruchami 

příjmu potravy.  

Z průzkumu o výskytu rizikového chování ve školách, který byl proveden metodiky 

prevence Pedagogicko-psychologické poradny při přípravě Plánu primární prevence 

rizikového chování Plzeňského kraje (2013 – 2016) vyplynulo, že školy v okrese Plzeň – město 

se nejčastěji potýkají s kázeňskými problémy, záškoláctvím, šikanou, kyberšikanou, kouřením 

cigaret, dále s vandalismem, krádežemi, poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním, 

nelegálními drogami.  

Hlavní úlohu v oblasti primární prevence rizikového chování na školách má školní 

metodik prevence (ŠMP), který zajišťuje a koordinuje zejména tvorbu a následnou realizaci 
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preventivního programu školy a podílí se na výběru vhodných preventivních aktivit a 

programů. Velmi záleží na výběru osobnosti ŠMP a jeho zájmu řešit danou oblast. Velkým 

problémem, se kterým se ŠMP často potýkají, je především nezkrácený úvazek. Na některých 

školách navíc tito pedagogičtí pracovníci zastávají současně roli třídního učitele, což jim 

mnohdy znemožňuje se adekvátně věnovat preventivní problematice.  

Při realizaci MPP školy využívají zpravidla nabídek různých institucí a organizací. 

Plzeňské ZŠ v rámci primární prevence rizikového chování nejčastěji spolupracují s:  

• Pedagogicko – psychologickou poradnou Plzeň 

• Střediskem výchovné péče 

• různými neziskovými organizacemi – CPPT, o.p.s., POINT 14, Ponton z.s., Diakonie ČCE 
– Středisko Západní Čechy, Bílý kruh bezpečí, atd. 

• Městskou policií Plzeň a Policií ČR  
Oblastí primární prevence rizikového chování se zabývá na svých jednáních také 

Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně a je rovněž zahrnuta do 

strategické části koncepce (priorita č. 7 „Podpora primární prevence rizikového chování na 

školách a preventivních programů pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním, případně 

předčasným odchodem ze systému vzdělávání a pro jejich rodiny“). Členové pracovní skupiny 

jsou erudovaní zástupci různých subjektů a organizací zabývajících se v rámci své praxe 

uvedenou problematikou. Vedle jiných jsou to pro danou oblast zejména zástupci Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Pedagogicko-psychologické poradny 

Plzeň, pracovníci OSPOD, zástupci ŠMP plzeňských škol a zástupci NNO poskytujících své 

služby v oblasti primární prevence.   

V roce 2012 proběhlo z iniciativy BEZP MMP první setkání se ŠMP plzeňských 

základních škol, kde byly zjišťovány nedostatky a požadavky škol v oblasti primární prevence 

rizikového chování. Závěry z tohoto setkání byly projednány v rámci pracovní skupiny a 

zohledněny ve  strategické části protidrogového plánu a plánu prevence kriminality. Ještě 

v témže roce následovalo setkání ředitelů a ŠMP plzeňských základních škol k řešení 

problematiky práce s dětmi se SPUCH inklinujícími k rizikovému způsobu chování, které bylo 

zorganizováno metodiky PPP ve spolupráci se SVP, BEZP MMP a OŠMT MMP. Závěry z tohoto 

setkání ukázaly zejména: 

• nutnost podpory činnosti ŠMP na školách,  

• potřebnost pravidelného a systémového setkávání pedagogického sboru či užšího 

týmu na půdě školy k řešení dané problematiky,  

• potřebnost zajištění finančních prostředků na další vzdělávání pedagogů (zejména 

ŠMP) v dané problematice a na úhradu programů primární prevence,  
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• zavedení funkce školního psychologa či přítomnost jiného odborníka přímo ve škole, 

• vytvoření vnitřního nařízení ředitele školy (metodický postup k informačnímu toku 

vázaný k rizikovému chování).  

Zároveň byla dohodnuta realizace pravidelných samostatných setkání alespoň jednou 

ročně pro ŠMP s možností účasti ředitelů nebo zástupců ZŠ, NNO + ostatní subjekty, kde 

mohou být mimo jiné prezentovány preventivní programy pro školy. Organizace těchto 

setkání se v následujících letech ujal BEZP MMP ve spolupráci s PMS (Týmy pro mládež) a 

OŠMT MMP.  

Na území města Plzně působí řada neziskových organizací, které se zaměřují na oblast 

primární prevence. Certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární 

prevence dle kritérií stanovených schválenými Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů 

programů školské primární prevence rizikového chování MŠMT zatím získaly dvě organizace - 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (CPPT, o.p.s.) a POINT 14, které realizují na 

území města Plzně pro školy programy specifické primární prevence rizikového chování.  

 

Služby specifické primární prevence užívání návykových látek v Plzni 

Název 
organizace 

Název 
projektu/ 
programu 

Cílová skupina  Typ SPP dle 
standardů 
odborné 
způsobilosti 

Zaměření SPP 

 
 

Centrum 
protidrogové 
prevence a 

terapie, o.p.s. 

P-centrum, 
středisko 
primární 
prevence 

žáci 2. stupně ZŠ  
žáci 4. a 5. tříd ZŠ 
žáci SŠ 
třídní kolektivy se 
zvýšenou 
možností výskytu 
rizikového chování 
děti a dospívající 
se zvýšenou mírou 
rizikového chování 
pedagogové a 
pedag. pracovníci 
rodiče 

Programy specifické 
PP poskytované 
v rámci školní 
docházky 
 
Vzdělávací programy v 
oblasti specifické PP 
 
Programy včasné 
intervence 

 

- všeobecná 
- selektivní 
- indikovaná 

 

 

POINT 14 

Specifická 
primární 
prevence 

třídní kolektivy 8. 
a 9. tříd ZŠ  
1. ročníky SŠ a 
SOU 
pedagogové a 
pedag. pracovníci 
rodiče 

Primární prevence 
v rámci školní 
docházky 

 

- všeobecná 
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 Výzkum v oblasti primární prevence rizikového chování  
 

V roce 2008 byla městem Plzní poprvé provedena rozsáhlá studie zohledňující různé 

aspekty z oblasti primární prevence rizikového chování „Školní dotazníková studie o 

návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách“. Studie byla realizována 

Sdružením SCAN Tišnov ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN 

Univerzity Karlovy v Praze.  

Výzkumný projekt byl zaměřen jak na zmapování situace v oblasti rizikového chování s 

důrazem na užívání návykových látek, tak na zjištění preferencí volnočasových aktivit žáků 

základních škol, gymnázií, středních škol a odborných učilišť na území statutárního města 

Plzně, a to včetně zjištění jejich vědomostí o trestně-právní oblasti. Samostatnou částí projektu 

bylo zmapování preventivních aktivit škol. Cílovou skupinu studie tvořili žáci a studenti od 15 

let, tedy žáci 9. ročníku základních škol a studenti středních škol, v případě osmiletých 

gymnázií studenti od 4. ročníku, na území Statutárního města Plzně. Výzkumný soubor 

zahrnoval celkem 1401 žáků.24 

V roce 2014 byla z iniciativy BEZP MMP provedena srovnávací studie „Školní 

dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách“, 

kterou zrealizovalo Oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví Katedry psychologie, 

Fakulty pedagogické ZČU v Plzni.  

Pro výzkumné potřeby bylo ve výběrovém souboru osloveno celkem 40 škol. Výběrový 

soubor studie tvořilo 3073 žáků ze 7. až 9. ročníků základních škol a studentů 2. a 3. ročníků 

středních odborných škol, odborných učilišť a gymnázií (6. a 7. ročník víceletého gymnázia 

odpovídá 2. a 3. ročníku čtyřletého gymnaziálního vzdělávání). 

Závěry ze studie z vybraných oblastí: 

• Prevalence opilosti 

- v souladu s výsledky studií z roku 2008 se ukázalo, že se stoupající se úrovní vzdělávání 

a zvyšujícím se ročníkem se abúzus alkoholu zvyšuje, 

- stoupající se náročností školy (oboru) se výskyt významně snižuje - studenti gymnázií 

pijí alkohol významně méně oproti žákům SOŠ a 9. tříd ZŠ, 

- v primárně preventivních programech se výrazněji a pravidelněji věnovat problematice 

alkoholismu, jeho dopadu na duševní a fyzické zdraví člověka a jeho sociální status. 

• Nikotinismus 

                                                 
24 Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách: Plzeň, 2008 
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- jelikož po 10. roku života dochází k výraznému nárůstu dětí (žáků), kteří vyzkouší první 

cigaretu, a v dalším období 15 – 17 let dochází k jejich opětovnému významnému 

poklesu, můžeme období 10 – 12 let a 13 – 14 let obě považovat za nejsenzitivnější 

období pro vyzkoušení první cigarety, 

- z výše zmíněného vyplývá, že nejefektivnější je začít s preventivním programem v 

oblasti kouření již na konci 1. stupně ZŠ, zařazován by měl být zejména na druhém 

stupni ZŠ, 

- srovnávací studie dále potvrdila, že od roku 2008 se nijak výrazně nezvýšilo procento 

aktivních žáků – kuřáků, ale bohužel nedošlo ani k jejich významnému poklesu, nejvíce 

kuřáků je na SOŠ a nejméně na ZŠ. 

• Drogy 

- žáci na SŠ jsou lépe obeznámeni s jednotlivými druhy drog, přitom mají ve srovnání se 

žáky základních škol zhruba 3,5 krát častější zkušenost s užitím drog,  

- za nejdostupnější drogy považují žáci celého výzkumného souboru marihuanu a extázi. 

• Bezpečnost ve školách, šikana 

- z hlediska hostility prostředí se ukázalo, že studenti výzkumného vzorku se nejméně 

bezpečně cítí na toaletách, v šatnách a v blízkém okolí školy, 

- jako nejvíce hostilní vnímají jednotlivá prostranství školy zejména studenti gymnázií – 

naopak žáci SŠ považují sledovaná místa za poměrně bezpečná. 

- šikana se objevuje ve větší míře na ZŠ oproti středním školám, přitom častěji přímou 

zkušenost s projevy šikany mají chlapci, téměř 81% chlapců bylo v poslední době 

svědkem šikanování. 

- nejčastějším projevem šikany na školách je fyzické napadání – strkání a braní či ničení 

věcí a brachiální agrese – nadávky, výsměch, pomluvy, 

- fenomén kyberšikany se neprojevil nijak významně oproti ostatním sledovaným 

projevům šikany. 

• Primární prevence na školách 

- nejčastěji probíranými oblastmi primární prevence jsou šikana a legální a nelegální 

návykové látky, 

- významně méně se žáci setkávají v rámci programů primární prevence s kyberšikanou, 

nedrogovými závislostmi, rizikovým sexuálním chováním a problematikou sekt, 
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- v rámci programů primární prevence se vůbec nejčastěji setkávají s metodou 

přednášky/výkladu nebo přednášky/s diskusí, poměrně méně často jsou zařazovány 

besedy s odborníky či projekce filmů s diskusí atd.25 

 

 

                                                 
25 Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách: Plzeň, 2014 
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 Finanční zajištění prevence  
 

Nezastupitelnou roli v naplňování cílů protidrogové politiky, ale i v oblasti prevence 

kriminality, mají nestátní neziskové organizace. Neziskové organizace získávají finanční 

prostředky v rámci tzv. vícezdrojového financování. Finanční prostředky tyto organizace 

čerpají zejména ze státních zdrojů – převážně z ministerstev (MPSV, MZ, MV, MŠMT) a dále 

z RVKPP. Ostatní finanční prostředky si opatřují z jiných zdrojů. Významný podíl na financování 

protidrogové politiky potažmo činnosti neziskových organizací má kraj a místní samosprávy. 

Další příjmy získávají poskytovatelé sociálních služeb z různých nadací, zahraničních subjektů, 

evropských fondů, sponzorských darů, někteří také vlastní výdělečnou činností.  

Město Plzeň dlouhodobě a systematicky podporuje program protidrogové politiky i 

oblast prevence kriminality. Finanční prostředky na tyto oblasti jsou v rámci města Plzně 

vynakládány na základě rozpočtu města Plzně schváleného Zastupitelstvem města Plzně pro 

konkrétní rok. Tyto finanční prostředky jsou zahrnuty převážně do rozpočtu Odboru 

bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.  

Rozpočet odboru bezpečnosti tvoří:  

• Městský program prevence kriminality 

• projekt Bezpečné město 

• Komise protidrogová a prevence kriminality RMP 

• program „Alkohol a mladiství“ 

Prostřednictvím odboru bezpečnosti je každoročně vyhlašován dotační titul pro 

poskytovatele služeb v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence. Poskytování 

dotací v oblasti protidrogové prevence se řídí: 

• interní směrnicí MMP QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Plzně, 

• pravidly pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality a protidrogové 

prevence. 

Dále je každoročně na podporu programů v oblasti prevence kriminality a protidrogové 

prevence vyhlašován dotační titul prostřednictvím Komise protidrogové a prevence 

kriminality RMP, který se řídí obdobnými pravidly jako výše uvedený dotační titul.  

Podporovány jsou zejména projekty: 

• na podporu služeb, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně 

znevýhodněného nebo rizikového prostředí; 



Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 - 2022 

 
  73 

 

• na podporu specifické primární prevence rizikového chování s cílovou skupinou dětí a 

mládeže; 

• na probační a resocializační programy pro mladistvé a dospělé; 

• na podporu projektů primární prevence s cílem zlepšit ochranu před trestnou činností; 

• na sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů a recidivistů po 

návratu z výkonu trestu, zaměřené na změnu životního stylu, zvyšování kvalifikace a 

podporu zaměstnatelnosti; 

• na podporu vzdělávání, analýzu současného stavu a monitorování symptomů rizik v 

daných oblastech specifické primární prevence rizikového chování, sekundární a 

terciární protidrogové prevence; 

• na jiné projekty reagující na aktuální situaci na drogové scéně ve městě Plzni. 

Na financování prevence kriminality a protidrogové prevence se v rámci statutárního 

města Plzně částečně podílejí také jednotlivé plzeňské obvody (z větší části MO Plzeň 1 – 4). 

Jedná se především o různé preventivní aktivity reagující na aktuální situaci v daných 

oblastech v konkrétním roce a podílí se také na podpoře činnosti NNO. Část finančních 

prostředků zejména na oblast prevence kriminality je vynakládána také prostřednictvím MP 

Plzeň. MP se zaměřuje především na ohrožené cílové skupiny obyvatel – děti a mladiství, 

senioři, handicapovaní lidé. Jedná se zejména o aktivity v oblasti specifické primární prevence, 

kterou strážníci městské policie průběžně realizují v plzeňských MŠ, ZŠ a SŠ a dále aktivity 

v rámci besed se seniory a handicapovanými lidmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled finančních prostředků vynaložených v letech 2013 – 2015 v oblasti 
prevence kriminality a protidrogové prevence26 

                                                 
26 Pozn.: Tabulka zachycuje přehled finančních prostředků vynaložených na oblast primární prevence rizikového chování, na 
oblast protidrogové politiky a dále na preventivní programy a další aktivity v oblasti prevence kriminality v letech 2013 – 2015 
prostřednictvím BEZP a OŠMT MMP. Tabulka neobsahuje vynaložené finanční prostředky za jednotlivé MO Plzeň a další 
organizace. 
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Prevence kriminality  

služba/program 

ROK 

 2013 

(v tis. Kč) 

2014 

(v tis. Kč) 

2015 

(v tis. Kč) 

KPPK RMP 377 298 298 

Městský program prevence kriminality 1 100 1 100 1 100 

Transfery NNO 1 588 1 588 1 488 

CELKEM 3 065 2 986 2 886 

Primární prevence rizikového 

chování 

služba/program 

   

Podpora primární prevence soc. pat. jevů  500 500 500 

Transfery NNO 908 1 108 1 008 

CELKEM 1 408 1 608 1 508 

Protidrogová prevence 

služba/program 

   

KPPK RMP 71 100 100 

Transfery NNO z toho:    

Terénní programy 820 820 920 

Kontaktní centra 1 145 952 1052 

Substituční léčba 463 463 463 

Terapeutické komunity 948 948 948 

Služby NNO ve vězení 160 160 160 

Následná péče 726  919 819 

CELKEM 4 333 4 362 4 462 
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 Strategická část  

7.1 SWOT ANALÝZA 

Strategická část Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 

2016 – 2020 byla vytvořena v součinnosti s Pracovní skupinou protidrogovou a prevence 

kriminality města Plzně. Na jednání pracovní skupiny dne 23. 6. 2015 byla provedena 

aktualizace SWOT analýzy v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.  

SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY – vnitřní faktory SLABÉ STRÁNKY – vnitřní faktory 

• široká síť poskytovaných sociálních 
služeb na území města Plzně 

• existence sociálních služeb pro osoby 
užívající návykové látky a osoby 
ohrožené závislostí, které jsou na území 
města Plzně zajišťované čtyřmi 
vzájemně si nekonkurujícími 
organizacemi  

• podpora adiktologických služeb a 
programů v oblasti prevence kriminality 
městem Plzní 

• existence Odboru bezpečnosti a 
prevence kriminality MMP 

• fungující Tým pro mládež v rámci PMS 

• existence Pracovní skupiny 
protidrogové a prevence kriminality 
města Plzně (spolupráce všech 
zúčastněných subjektů) 

• metodická podpora KÚPK ve vztahu k 
projektům prevence kriminality  

• existence Stanice územně strážní služby 
(SÚSS) v rámci MP Plzeň za účelem 
zajištění veřejného pořádku v centru 
města Plzně 

• kvalitní a dlouhodobý kamerový systém 

• podpora AT konferencí o prevenci a 
léčbě závislostí zajišťovaných 
poskytovateli sociálních služeb městem 
Plzní 

• MP Plzeň realizuje řadu preventivních 
aktivit pro školy a širokou veřejnost 

• finanční podpora programů primární 
prevence rizikového chování městem 
Plzní 

• chybějící nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež v lokalitě Plzeň - Bory  

• nedostatek dostupného bydlení (např. 
malometrážní byty) pro lidi s nízkými 
příjmy (osoby žijící v nejistých bytových 
podmínkách, bydlící na ubytovnách 
apod.)  

• absence koncepce minimální sítě 
sociálních adiktologických služeb v 
rámci města Plzně 

• nedostatečné finanční zajištění rozvoje 
stávajících a vzniku nových sociálních 
služeb  

• chybějící systém (včetně evaluace a 
kontroly naplňování) primární prevence 
rizikového chování na školách  

• nedostatečné zajištění primární 
prevence rizikového chování na I. 
stupni ZŠ 

• nedostatečná kapacita speciálních, 
málopočetných tříd, školských zařízení 
pro děti s problémovým a poruchovým 
chováním 

• nedostatečné využívání kompetencí 
zřizovatele ZŠ pro řešení krizových 
situací a začleňování dětí se speciálními 
potřebami   
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• existující nabídka preventivních 
programů pro školy  

• rozvinuté možnosti zájmových, volno-
časových aktivit pro děti a mládež, 
včetně těch relativně finančně 
dostupných 

• dostatek kvalitních probačních 
programů pro mladistvé 

• průměrná kriminalita ve srovnání s 
jinými městy 

• dobrá spolupráce neziskových 
organizací mezi sebou 

• existence programu sociálního výcviku 
„Jinou cestou“ pro dospělé (vracející se 
z výkonu trestu a podmíněně 
odsouzené) 

• existence služeb pro oběti TČ  

PŘÍLEŽITOSTI – vnější faktory 
 

OHROŽENÍ, HROZBY – vnější faktory 

• možnost získat finance vlastní 
výdělečnou činností 

• vznik zákona o sociálním podnikání  

• vznik koncepce a zákona o sociálním 
bydlení 

• rozšíření spolupráce města Plzně a 
Plzeňského kraje na celkové podpoře 
sociálních služeb pro osoby užívající 
drogy a osoby ohrožené drogovou 
závislostí (informovanost, komunikace, 
financování atd.) 

• možnost vzniku poradny pro rodinné 
příslušníky uživatelů návykových látek s 
participací všech čtyř protidrogových 
organizací za předpokladu finančního 
zajištění 

• zlepšení obrazu Městské policie Plzeň 
pod heslem „Policie blíže k občanovi“ 

• větší aktivizace občanů k součinnosti a 
spoluzodpovědnosti za dění ve městě a 
pozitivní medializace prevence 
kriminality – pracovat s veřejností 

• nové možnosti snižování rizik i 
zvyšování pocitu bezpečí obyvatel 
města  

• zlepšit podmínky pro realizaci prevence 
kriminality a protidrogové prevence 

• zkvalitnění a rozšíření stávajícího 
systému v oblasti primární prevence na 
školách (přesun realizace VPP na školy, 

• tlak na umísťování dětí do ZŠ s RVP -  
ZV, příloha LMP (potřeba naplnění 
kapacit těchto ZŠ, zájem některých 
rodičů o umístění dětí, možný střet 
zájmu SPC a ZŠ s RVP – ZV, příloha 
LMP,…) 

• nedostatek finančních prostředků na 
poskytování sociálních služeb – 
podfinancování 

• náročnost (i finanční) získání dotace z 
SIF EU, technické chyby, složitost 
čerpání fondů EU obecně 

• nedostatečné finanční pokrytí provozu 
na počátku roku ze státních i krajských 
dotací, granty některých městských 
obvodů 

• standardy RVKPP vs. MPSV 

• administrativní zátěž poskytovatelů 
sociálních služeb a pracovníků OSPOD 
obecně 

• trestná činnost související s pracovní 
migrací vedoucí k nepříznivé situaci 
cizinců  

• negativní medializace problémů, 
neobjektivní žurnalistika 

• nesystematické financování a snižování 
prostředků státu, města, kraje do 
preventivních programů a služeb, 
nejasné priority  
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možnosti rozšíření služeb metodiky pro 
školy ohledně PP, rozšíření 
poradenských služeb pro rodiny s 
dětmi) 

• posílení postgraduálního vzdělávání 
učitelů  

• spolupráce s komisemi bezpečnosti a 
veřejného pořádku v rámci městských 
obvodů a lepší koordinace prevence 
kriminality a protidrogové prevence ve 
městě mezi magistrátem a obvody 

• udržení stávajícího počtu ambulantních 
a terénních programů pro děti 
ohrožené rizikovým chováním 

• zapojení soukromého sektoru do řešení 
prevence kriminality a protidrogové 
prevence 

• rozšíření dotačního programu MS ČR 
pro oběti a pachatele TČ (obdoba 
stávajících probačních programů) 

• podpora vzniku probačních domů 

• využití možností OPZ a OPVVV 

• možnost spolupráce s ASZ 

• posilování inkluzivního vzdělávání 

• optimalizace sítě ZŠ s RVP – ZV, příloha 
LMP  

• rozšíření chráněného bydlení pro 
klienty adiktologických služeb 

• posílení spolupráce s věznicemi a 
zvyšování zájmu MS o protidrogové 
poradenství ve věznicích 

• personální kapacity pro rozšíření 
ambulantních služeb  

• zpoždění výzev projektů z ESF pro rok 
2014 - 2020 

• omezená podpora zaběhlých projektů 
(tlak na inovace) 

• selhávání základních rolí rodiny – 
ohrožena ekonomická role rodin, 
snižování počtu vícegeneračních rodin 

• nárůst nesnášenlivosti a 
extremistických nálad ve společnosti 

• nepřipravenost pracovníků škol na 
inkluzivní vzdělávání 

 

7.2 STRATEGICKÁ ČÁST  

Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020 je 

vytvořena v souladu se strategickými dokumenty v oblasti prevence kriminality a protidrogové 

prevence - Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020 a Národní 

strategií protidrogové politiky na období 2010 – 2018. Priority a opatření strategické části byly 

stanoveny v návaznosti na strategické dokumenty města Plzně v oblasti prevence kriminality 

a protidrogové prevence - Plán prevence kriminality města Plzně 2014 – 2015 a Protidrogový 

plán města Plzně 2013 – 2015 a vycházejí z aktualizované SWOT analýzy.  
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SEZNAM VŠECH PRIORIT A JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 
KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE  

MĚSTA PLZNĚ 2016 – 2020 
 

PRIORITA 1  PODPORA PROJEKTŮ SITUAČNÍ PREVENCE 

Opatření 1.1 
 

Rozšiřování MKS v rizikových oblastech města Plzně s větším nápadem 
trestné činnosti 

Opatření 1.2 
Realizace projektů situační prevence s využitím různých organizačních, 
ekonomických a technických opatření za účelem ochrany občanů zejména 
před majetkovou trestnou činností  

PRIORITA 2  
PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČÍ OHROŽENÝCH 
SKUPIN OBYVATEL ZEJMÉNA SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OSOB 

Opatření 2.1 
 

Podpora aktivit a projektů zacílených na prevenci protiprávního jednání 
páchaného na seniorech a handicapovaných osobách 

PRIORITA 3  
PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZMÍRŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ CHUDOBY A 
SNIŽOVÁNÍ PŘEDLUŽENÍ OBYVATEL 

Opatření 3.1 
Udržení fungujících programů dluhového a finančního poradenství   
 

Opatření 3.2 
Školení poskytovatelů služeb a odborné veřejnosti v oblasti dluhového a 
finančního poradenství 

PRIORITA 4  
PROGRAMY SOCIÁLNÍ PREVENCE V NÁVAZNOSTI NA SYSTÉM SOCIÁNÍHO 
BYDLENÍ S DŮRAZEM NA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Opatření 4.1 Zajištění podpůrných programů a návazných aktivit 

PRIORITA 5  BEZPEČNOST V SOCIÁLNĚ OHROŽENÝCH LOKALITÁCH 

Opatření 5.1 
Monitorování kriminality v sociálně ohrožených lokalitách a navrhování 
vhodných preventivních opatření  

PRIORITA 6  
PODPORA ROZVOJE NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
(NZDM) 

Opatření 6.1 Zmapování potřebnosti  

Opatření 6.2 
Zajištění dlouhodobého financování a výběr vhodných prostor a 
provozovatele NZDM v lokalitě Plzeň – Bory 

Opatření 6.3 Vlastní realizace NZDM v lokalitě Plzeň – Bory 

PRIORITA 7 

PODPORA PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH A 
PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ OHROŽENÉ RIZIKOVÝM 
CHOVÁNÍM, PŘÍPADNĚ PŘEDČASNÝM ODCHODEM ZE SYSTÉMU 
VZDĚLÁVÁNÍ A PRO JEJICH RODINY 

Opatření 7.1 
Spolupráce s krajskou pracovní skupinou primární prevence rizikového 
chování při Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského 
kraje (iniciovat potřebné legislativní změny) 

Opatření 7.2 
Sdílení již fungujících a osvědčených programů prevence rizikového chování 
dětí a mládeže v rámci příkladů dobré praxe 
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Opatření 7.3 
Realizace samostatných setkání 1x ročně pro ŠMP s možností účasti ředitelů 
nebo zástupců ZŠ, NNO + ostatní subjekty, kde mohou být prezentovány 
preventivní programy pro školy  

PRIORITA 8 
NASTAVENÍ EFEKTIVNÍHO FINANCOVÁNÍ A PODPORY SLUŽEB 
V PROTIDROGOVÉ (adiktologické) OBLASTI 

Opatření 8.1 
Udržení existujících adiktologických služeb v závislosti na poptávce a 
možnostech poskytovatelů a města 

Opatření 8.2 
Zajištění podmínek financování pro rozvoj služeb v protidrogové 
(adiktologické) oblasti v rámci města Plzně 

PRIORITA 9 
VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍ SÍTĚ SLUŽEB PRO VŠECHNY KATEGORIE OSOB 
OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Opatření 9.1 
Posílení ambulantních služeb v oblasti péče o děti a mladistvé do 18 let 
ohrožené závislostmi a zároveň pro jejich rodinné příslušníky  

PRIORITA 10 
AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE A INFORMOVANOST V OBLASTI PREVENCE 
KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE 

Opatření 10.1 
 

Zvýšení informovanosti o oblasti prevence kriminality a protidrogové 
prevence 

 

PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRIORIT A OPATŘENÍ 

 

PRIORITA 1  PODPORA PROJEKTŮ SITUAČNÍ PREVENCE 

Popis  

Situační prevence představuje volbu a realizaci nejrůznějších organizačních, 
ekonomických a technických opatření při využití všech možností klasické, 
technické, fyzické a režimové ochrany. Tato opatření jsou zaměřena na 
znesnadňování podmínek pro páchání trestné činnosti, na zvyšování míry 
objasněnosti trestných činů a na zabezpečení majetku a zdraví občanů. 

Opatření 1.1 
Rozšiřování MKS v rizikových oblastech města Plzně s větším 
nápadem trestné činnosti 

Popis opatření 
1.1 

MKS se ve městě Plzni buduje od roku 1998. Jeho hlavním smyslem z pohledu 
prevence kriminality je zvyšování bezpečnosti občanů. V součinnosti s dalšími 
opatřeními prevence kriminality představuje MKS významnou pomoc při 
dohledu na dodržování veřejného pořádku, ochraně osob a majetku, 
odhalování pachatelů protiprávního jednání. Kamery budou instalovány 
především na místech s větším nápadem trestné činnosti zejména 
majetkového charakteru, výskytem různé pouliční kriminality a narušování 
veřejného pořádku s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit 
případné pachatele od protiprávní činnosti. 
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, SVS 
Plzeň, MO Plzeň 1 – 10, MP Plzeň a PČR 
výstup: zodpovědný výběr exponovaných míst ve městě pro osazení 
kamerami; vytvoření projektu a jeho realizace 
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Opatření 1.2 
Realizace projektů situační prevence s využitím různých 
organizačních, ekonomických a technických opatření za účelem 
ochrany občanů zejména před majetkovou trestnou činností 

Popis opatření 
1.2 

Jedná se zejména o projekty programového financování v souladu se 
schválenými parametry dle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality -  zabezpečovací 
a vyhodnocovací soubory; mříže; osvětlení rizikových míst; software - grafické 
soubory, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely aj. Opatření dále 
zahrnuje realizaci neinvestičních projektů situační prevence včetně 
informování a aktivního zapojení občanů do zvyšování vlastní bezpečnosti i 
bezpečí svého okolí s cílem zvyšování pocitu bezpečí občanů města Plzně. 
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, SVS 
Plzeň, MO Plzeň 1 – 10, MP Plzeň, PČR a občany města Plzně  
výstup: zodpovědný výběr exponovaných míst ve městě pro realizaci projektů 
s využitím prvků situační prevence; vytvoření projektu a jeho realizace 

PRIORITA 2  
PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČÍ 
OHROŽENÝCH SKUPIN OBYVATEL ZEJMÉNA SENIORŮ A 
HANDICAPOVANÝCH OSOB 

Popis  

Senioři a handicapované osoby jsou z pohledu prevence kriminality jednou 
z nejvíce ohrožených skupin osob v souvislosti s trestnou činností zejména 
majetkovou. Častěji než ostatní skupiny obyvatel se stávají obětí různých 
podvodů a protiprávního jednání. Důležité je v tomto směru rozvíjet takové 
aktivity a opatření, které povedou zejména k informování uvedených skupin 
obyvatelstva, jak předcházet těmto situacím a nabízet jim rovněž způsoby 
efektivní obrany. 

Opatření 2.1  
Podpora aktivit a projektů zacílených na prevenci protiprávního 
jednání páchaného na seniorech a handicapovaných osobách 

Popis opatření 
2.1 

Ve městě Plzni je realizována řada projektů zacílená na uvedenou skupinu 
obyvatelstva. Jedná se o projekty realizované různými subjekty, zejména MP 
Plzeň, PČR, ale především neziskovými organizacemi. Důležité je s touto 
cílovou skupinou pracovat dlouhodobě a v rámci projektů reagovat na 
aktuální situaci v oblasti trestných činů. Informovat je zejména jak předcházet 
rizikovým situacím spojeným s protiprávním jednáním jiných osob.  
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, NNO, 
MO Plzeň 1 – 10, MP Plzeň, PČR a občany města Plzně  
výstup: realizace projektů zacílených na ohrožené skupiny obyvatelstva 
zejména seniory a handicapované osoby 
 

PRIORITA 3  
PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZMÍRŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ 
CHUDOBY A SNIŽOVÁNÍ PŘEDLUŽENÍ OBYVATEL 
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Popis  

Sociálně  - ekonomický vývoj dnešní společnosti s sebou přináší řadu 
pozitivních změn, ale bohužel také řadu negativních, ke kterým se řadí 
například chudoba či stále častější zadlužování obyvatel. Děje se tak vlivem 
vzrůstající nezaměstnanosti, dlouhodobě nízkému nebo nepřiměřenému 
příjmu a jiných rizikových faktorů. Ke zmírňování dopadů těchto rizikových 
faktorů napomáhají velkou měrou neziskové organizace zaměřením 
poskytovaných sociálních služeb. 

Opatření 3.1 
Udržení fungujících programů dluhového a finančního 
poradenství   

Popis opatření 
3.1 

Ve městě Plzni funguje řada kvalitních bezplatných programů dluhového 
poradenství poskytovaných neziskovými organizacemi. Jedná se zejména o 
aktivity organizace Člověk v tísni o.p.s. či organizace Společnost Tady a Teď, 
o.p.s., které jsou městem Plzní dotačně podporovány. Z tohoto důvodu je v 
zájmu města Plzně udržet úspěšně realizované programy dluhového 
poradenství, které napomáhají lidem ve finanční tísni nalézat cestu zpět do 
společnosti.    
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, NNO, 
MO Plzeň 1 – 10, MP Plzeň 
výstup: podpora a realizace kvalitních a osvědčených projektů a programů 
finančního poradenství   

Opatření 3.2 
Školení poskytovatelů služeb a odborné veřejnosti v oblasti 
dluhového a finančního poradenství 

Popis opatření 
3.2 

 

Kvalitu sociálních služeb v oblasti finančního poradenství zvyšuje odbornost 
jejich poskytovatelů a znalost aktuální problematiky. Z tohoto důvodu je 
žádoucí průběžné vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb a další odborné 
veřejnosti například z řad pracovníků sociálních odborů a jiných subjektů, kteří 
v rámci svých profesí přicházejí do styku s lidmi v nouzi. Např. organizace 
Člověk v tísni o.p.s. nabízí v současné době čtyři akreditované kurzy zacílené 
na danou oblast.   
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, NNO, 
MO Plzeň 1 – 10, MP Plzeň 
výstup: projekty a programy zaměřené na vzdělávání poskytovatelů služeb a 
odborné veřejnosti v oblasti dluhového a finančního poradenství   

PRIORITA 4  
PROGRAMY SOCIÁLNÍ PREVENCE V NÁVAZNOSTI NA SYSTÉM 
SOCIÁNÍHO BYDLENÍ S DŮRAZEM NA OSOBY OHROŽENÉ 
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Popis 

Uvedená priorita bude řešena prostřednictvím Koncepce sociálního a 
dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 

vypracované Odborem bytovým MMP a Odborem sociálních služeb MMP, 
která detailně analyzuje problematiku bydlení v rámci města Plzně. 

Opatření 4.1 
Zajištění podpůrných programů a návazných aktivit 
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Popis opatření 
4.1 

S problematikou sociálního bydlení souvisí realizace podpůrných programů a 
dalších návazných aktivit především z oblasti sociální prevence. Služby sociální 
prevence jsou zajišťovány zejména prostřednictvím NNO. Tyto služby spočívají 
např. v realizaci sociálně aktivizačních služeb, terénních programů, finančním 
a dluhovém poradenství, podpoře vzdělávání apod. Plánované aktivity lze 
zahrnout například do dotačního programu MV ČR Program prevence 
kriminality pro příslušný rok.  
Z pohledu sociální prevence kriminality se BEZP MMP dlouhodobě zaměřuje 
na problémovou lokalitu vnitrobloku ulic Plachého a Korandovy známé pod 
názvem „Plac“, která je mimo jiné zahrnuta také do strategické části Koncepce 
sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 
2020. S finanční podporou MV ČR prostřednictvím Programu prevence 
kriminality realizuje BEZP MMP ve spolupráci s MP Plzeň v dané lokalitě od 
roku 2014 projekt Asistent prevence kriminality a od roku 2015 také projekt 
Domovník – preventista. BEZP MMP bude garantem realizace opatření 
spočívající v pokračování a rozšíření pozice domovníka a pořízení kamerového 
systému ve vybraných lokalitách. 
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, BYT 
MMP (ve vztahu ke Koncepci sociálního a dostupného bydlení), NNO 
výstup: podpora projektů a programů zaměřených na vybrané oblasti 

PRIORITA 5  BEZPEČNOST V SOCIÁLNĚ OHROŽENÝCH LOKALITÁCH 

Popis 

Problematika sociálního vyloučení je hojně diskutované téma posledních let. 
Obecně bývá problém sociálního vyloučení ztotožňován zejména s chudobou 
a s romskou populací, tato asociace však není správná. Danou problematiku 
je nutné vnímat v širším kontextu. V odborné literatuře se termín sociálního 
vyloučení definuje jako „nerovnost jednotlivců nebo celých skupin 
obyvatelstva při jejich participaci na životě společnosti, přičemž tato nerovnost 
je výsledkem nedostatku příležitostí pro všechny, kteří mají zájem participovat 
na životě společnosti, a plodí jejich nemožnost spolupodílet se na tomto životě, 
jejich izolaci a odtržení od společnosti“27. Jedná se o nerovný přístup k pěti 
základním zdrojům společnosti: k zaměstnání, bydlení, sociální ochraně, 
zdravotní péči a vzdělání. Problematika chudoby a sociálního vyloučení se 
zdaleka netýká pouze menšin, ale i jisté části majoritní populace. 
Problematikou sociálního vyloučení, které často vede ke vzniku sociálně 
vyloučených lokalit, se potýká takřka každé město v ČR. Problematika 
sociálního vyloučení souvisí s celou řadou negativních jevů zejména 
nejrůznějších závislostí – gamblerství, alkoholismus a zneužívání drog, dále 
zadlužování, záškoláctví, špatné hygienické návyky aj. Tyto jevy jsou hlavním 
spouštěčem celé řady dalších kriminálních a obecně nelegálních aktivit.  

Opatření 5.1 
Monitorování kriminality v sociálně ohrožených lokalitách  
a navrhování vhodných preventivních opatření 

                                                 
27 Kotýnková, M. Rozsah a průběh sociálního vyloučení v České společnosti. In Sborník prací fakulty sociálních studií Brněnské 
univerzity, Sociální studia 5, 2000. 
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Popis opatření 
5.1 

 

V roce 2015 byl proveden společností GAC spol. s r. o. výzkumný projekt pro 
Ministerstvo práce a sociálních věcí – „Analýza sociálně vyloučených lokalit v 
ČR“. Na základě tohoto výzkumu nebyla v Plzni identifikována žádná typická 
sociálně vyloučená lokalita, která by plně odpovídala charakteristikám SVL, 
zejména co se týče prostorového vyloučení. Přesto však výzkum potvrdil 
výskyt čtyř problematických lokalit s vyšším procentem osídlení osobami 
ohroženými sociálním vyloučením. Výzkum se zabýval také bezpečností a 
kriminalitou v SVL. Z terénního šetření vyplynulo, že přímo na území SVL je 
kriminalita nízká a trestná činnost se odehrává spíše v okolí těchto lokalit. 
Trestné činy jsou zastoupeny především majetkovou TČ, případně úvěrovými 
podvody, lichvou, výroba a distribucí drog, přestupky v oblasti veřejného 
pořádku a občanského soužití, nevykonání alternativních trestů. Častým 
jevem v sociálně vyloučeném prostředí je vícegenerační užívání návykových 
látek, kdy se přes rodiče a prostřednictvím nich dostávají návykové látky k 
dětem. Z tohoto důvodu se jeví jako potřebné průběžné monitorování a 
vyhodnocování kriminality a bezpečnosti v problematických lokalitách a v 
návaznosti na tyto výstupy plánovat vhodná preventivní opatření, která 
povedou k minimalizaci protiprávního jednání nejenom v nich, ale i v okolí 
těchto lokalit.  
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, PČR, 
MP Plzeň 
výstup: v návaznosti na výstupy z monitorování kriminality a bezpečnosti v 
problematických lokalitách města Plzně plánovat vhodná preventivní opatření 

PRIORITA 6  
PODPORA ROZVOJE NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A 
MLÁDEŽ (NZDM) 

 
 
 

Popis 

NZDM jsou zřizovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
NZDM poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 
26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu 
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální 
situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje 
tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
 
 

Opatření 6.1 Zmapování potřebnosti NZDM v lokalitě MO Plzeň 3 - Bory 
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Popis opatření 
6.1 

Ve městě Plzni se nachází několik NZDM. Tato zařízení jsou rozmístěna 
převážně ve větších městských obvodech. Na základě SWOT analýzy byla 
zjištěna absence dané sociální služby v lokalitě MO Plzeň 3 – Bory, která je 
poměrně hustě osídlena. Vzhledem k této skutečnosti je důležité provést 
zmapování potřebnosti zajištění služby NZDM v této lokalitě. 

termín realizace: 2016 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, OSS 
MMP, MO Plzeň 3, NNO 
výstup: zmapování potřebnosti služby NZDM v lokalitě MO Plzeň 3 – Bory 
 

Opatření 6.2 
Zajištění dlouhodobého financování a výběr vhodných prostor a 
provozovatele NZDM v lokalitě MO Plzeň 3 – Bory 

Popis opatření 
6.2 

Opatření bude realizováno v návaznosti na výstupy opatření 6.1. V případě, že 
bude zjištěna potřebnost zajistit službu NZDM v lokalitě MO Plzeň 3 – Bory, 
budou následovat další aktivity – zajištění dlouhodobého financování služby 
NZDM, výběr vhodných prostor a poskytovatele uvedené sociální služby z řad 
stávajících NNO. 

termín realizace: v návaznosti na výstupy opatření 6.1  
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, OSS 
MMP, MO Plzeň 3, NNO 
výstup: zajištění dlouhodobého financování, nalezení vhodných prostor a 
poskytovatele sociální služby NZDM v lokalitě MO Plzeň 3 - Bory 

Opatření 6.3 Vlastní realizace NZDM v lokalitě MO Plzeň 3 – Bory 

Popis opatření 
6.3 

Opatření bude realizováno v návaznosti na výstupy předchozích dvou 
opatření. Jeho záměrem je realizace vlastní sociální služby NZDM v lokalitě 
MO Plzeň 3 – Bory. Na zahájení dané sociální služby je možné získat finanční 
prostředky státní dotace MV ČR v rámci Programu prevence kriminality.   

termín realizace: v návaznosti na výstupy opatření 6.2 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, OSS 
MMP, MO Plzeň 3, NNO 
výstup: zajištění sociální služby NZDM v lokalitě MO Plzeň 3 – Bory 

PRIORITA 7  

PODPORA PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 
ŠKOLÁCH A PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
OHROŽENÉ RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM, PŘÍPADNĚ PŘEDČASNÝM 
ODCHODEM ZE SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A PRO JEJICH RODINY 

Popis  

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova 
k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému 
životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji 
psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Efektivní 
primární prevence rizikového chování dětí a mládeže musí zahrnovat jak 
aktivity nespecifické primární prevence, tak vhodně nastavené aktivity a 
programy specifické primární prevence z pohledu všech tří úrovní (všeobecná, 
selektivní a indikovaná prevence) a to již v raném věku dítěte. Nejenom 
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zástupci plzeňských škol potvrzují, že klima na školách v oblasti rizikového 
chování má v souvislosti s celospolečenskými problémy tendenci ke 
zhoršování. Děti a mládež jsou jednou z nejvýznamnějších cílových skupin, 
protože patří mezi nejvíce ohroženou část populace. Z tohoto důvodu je 
nezbytné věnovat této problematice zvýšenou pozornost a předcházet tak 
negativním dopadům v dané oblasti do budoucna.  

Opatření 7.1 

Spolupráce s krajskou pracovní skupinou primární prevence 
rizikového chování při Odboru školství, mládeže a sportu 
Krajského úřadu Plzeňského kraje (iniciovat potřebné legislativní 
změny) 

Popis opatření 
7.1 

V roce 2015 byla vytvořena krajská pracovní skupina primární prevence 
rizikového chování (dále jen pracovní skupina PPRCH). Pracovní skupina 
PPRCH byla vytvořena s cílem sjednocení postupů v rámci systému primární 
prevence rizikového chování v Plzeňském kraji a bude se scházet pravidelně 
3x ročně. Na jednáních se bude řešit aktuální problematika primární prevence, 
účastníci si budou vyměňovat své zkušenosti, inspirovat se vzájemně příklady 
dobré praxe a hledat společná řešení aktuálních problémů. Z tohoto důvodu 
je žádoucí propojení spolupráce Pracovní skupiny protidrogové a prevence 
kriminality města Plzně při řešení problematiky primární prevence rizikového 
chování s pracovní skupinou PPRCH. 
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s krajskou 
pracovní skupinou primární prevence rizikového chování 
výstup: spolupráce s krajskou pracovní skupinou primární prevence 
rizikového chování za účelem iniciování potřebných legislativních změn 
v oblasti primární prevence rizikového chování  

Opatření 7.2 
Sdílení již fungujících a osvědčených programů prevence 
rizikového chování dětí a mládeže v rámci příkladů dobré praxe 

Popis opatření 
7.2 

Jedná se především o programy a projekty v rámci specifické primární 
prevence. Současný systém primární prevence předpokládá při realizaci 
preventivních aktivit, zejména v návaznosti na standardy primární prevence, 
dodržení jejich potřebné úrovně a kvality. Důležité je zejména, aby preventivní 
programy odpovídaly cílové skupině, byly součástí širšího systému 
preventivního působení, měly by být vyzkoušené, prověřené a delší dobu 
realizované. Informovanost o programech v rámci dobré praxe bude šířena 
např. prostřednictvím krajské pracovní skupiny PPRCH i v rámci setkávání ŠMP 
a ředitelů plzeňských ZŠ, která jsou realizována ve spolupráci BEZP MMP, 
OŠMT MMP a Týmem pro mládež (PMS). Neméně důležitá je rovněž podpora 
pedagogů a dalších pracovníků s mládeží v praktických dovednostech a v 
řešení problémových situací v oblasti primární prevence. 
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, 
OŠMT MMP, PMS, PPP Plzeň, NNO, ZŠ, SŠ  
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výstup: realizace a podpora fungujících a osvědčených programů prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, podpora pedagogů a dalších pracovníků 
s mládeží v oblasti primární prevence 

Opatření 7.3 Realizace samostatných setkání ŠMP a ředitelů plzeňských ZŠ  

Popis opatření 
7.3 

Od roku 2014 jsou realizována 1x ročně setkání ŠMP a ředitelů (případně 
zástupců) plzeňských ZŠ. Setkání realizuje BEZP MMP ve spolupráci s OŠMT 
MMP a PMS (prostřednictvím Týmu pro mládež). Během těchto setkání byly 
školy např. informovány o financování preventivních programů specifické 
primární prevence na školách, představena byla také řada preventivních 
programů zejména ze strany NNO. Členové pracovní skupiny se shodli na 
potřebě v realizaci těchto setkání pokračovat i nadále.   
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, 
OŠMT MMP, PMS, PPP Plzeň, NNO, ZŠ, SŠ  
výstup: realizace samostatných setkání ŠMP a ředitelů plzeňských ZŠ  

PRIORITA 8  
NASTAVENÍ EFEKTIVNÍHO FINANCOVÁNÍ A PODPORY SLUŽEB 
V PROTIDROGOVÉ (ADIKTOLOGICKÉ) OBLASTI 

Popis  

Základem protidrogové politiky, na které staví také Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2010 – 2018, jsou dva základní vzájemně se 
doplňující koncepty – ochrana veřejného zdraví a ochrana bezpečnosti 
jednotlivců a společnosti. K uskutečňování těchto konceptů protidrogové 
politiky vede komplexní, multidisciplinární a vyvážený přístup založený na 
celospolečenské, mezirezortní, mezioborové a mezisektorové spolupráci na 
všech úrovních, tedy i na úrovni jednotlivých měst ČR. Tento přístup je 
postaven na vyváženém uplatňování tří základních strategií – snižování 
nabídky drog; snižování poptávky po drogách a snižování rizik spojených 
s jejich užíváním. Nezastupitelnou úlohu v naplňování těchto strategií, 
zejména snižování poptávky po drogách a snižování rizik spojených s jejich 
užíváním, mají neziskové organizace poskytující adiktologické a sociální služby 
pro osoby ohrožené drogami. V rámci města Plzně je síť těchto služeb 
neziskovými organizacemi budována již více než 15 let a jejich přínos pro 
město je nezpochybnitelný.  

Opatření 8.1 
Udržení existujících adiktologických služeb v závislosti na 
poptávce a možnostech poskytovatelů a města 

Popis opatření 
8.1 

Na území města Plzně působí v dané oblasti celkem čtyři hlavní poskytovatelé 
(Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.; POINT 14; Středisko 
křesťanské pomoci Plzeň a Ulice – Agentura sociální práce), jejichž služby 
významně pomáhají mírnit negativní sociální, zdravotní, bezpečnostní a 
ekonomické dopady a tím ovlivňují celé společenské klima ve městě. Jsou zde 
rovnoměrně zastoupeny různé adiktologické a sociální služby poskytované 
výše uvedenými organizacemi. V průběhu let lze v dané sféře zaznamenat 
zvyšující se poptávku po těchto službách. Ovšem vzhledem k tomu, že 
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v protidrogové politice dochází dlouhodobě ke snižování finančních 
prostředků, nemohou organizace často adekvátně k poptávce na danou 
situaci reagovat a navíc hrozí omezení některých z těchto služeb. Z pohledu 
naplňování cílů protidrogové politiky města Plzně je žádoucí věnovat 
financování daných služeb a jejich udržitelnosti do budoucna zvýšenou 
pozornost. 
termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP,  NNO  
výstup: udržení stávajících adiktologických služeb poskytovaných NNO na 
území města Plzně v závislosti na poptávce 

Opatření 8.2 
Zajištění podmínek financování pro rozvoj služeb v protidrogové 
(adiktologické) oblasti v rámci města Plzně 

Popis opatření 
8.2 

Zajištění účelného financování protidrogových služeb je základním prvkem 
k nastavení efektivní protidrogové politiky. Město Plzeň dlouhodobě a 
systematicky podporuje služby protidrogové prevence a to na všech třech 
úrovních - primární, sekundární a terciární prevence. Finanční prostředky na 
protidrogovou politiku města Plzně jsou vynakládány na základě rozpočtu 
schváleného Zastupitelstvem města Plzně pro konkrétní rok. Od roku 2009 
jsou finanční prostředky na protidrogovou oblast zahrnuty převážně do 
rozpočtu BEZP MMP. Ačkoliv město Plzeň vynakládá každoročně nemalé 
finanční prostředky na oblast protidrogové prevence, i zde lze v průběhu 
uplynulých let zaznamenat trend poklesu objemu financí. Finanční podpora 
těchto služeb je relativně stabilní, ale vzhledem ke vzrůstající poptávce ne 
vždy dostačující. Ve většině případů umožňuje pouze udržení fungování 
stávajících služeb v nastaveném rozsahu, nikoliv však jejich další rozvoj 
zejména z pohledu personálního či kapacitního navýšení ve vztahu 
k narůstající poptávce. Z tohoto důvodu je potřeba se zabývat otázkou po 
zlepšení podmínek financování a podpory těchto služeb tak, aby nedošlo 
v budoucnu k jejich omezení, a tím i k možnému ohrožení veřejného zdraví a 
bezpečnosti společnosti. 

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP,  NNO  
výstup: cílená finanční podpora adiktologických služeb v souladu s aktuální 
problematikou v oblasti protidrogové prevence a poptávkou po službách a s 
ohledem na vývoj adiktologických služeb v Plzni 

PRIORITA 9  
VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍ SÍTĚ SLUŽEB PRO VŠECHNY KATEGORIE 
OSOB OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Popis 

Město Plzeň má v současné době vybudovanou poměrně stabilní síť 
adiktologických služeb od nízkoprahových přes léčebné a doléčovací 
programy zajišťované v převážné míře neziskovými organizacemi. Na území 
města Plzně působí v dané oblasti celkem čtyři hlavní poskytovatelé těchto 
služeb (Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.; POINT 14; Středisko 
křesťanské pomoci Plzeň a Ulice – Agentura sociální práce). Podobně jako 
v celé ČR jsou nedostatky v síti adiktologických služeb především v oblasti 
zajištění služeb ambulantní léčby a to zejména pro děti a mladistvé do 18 let. 
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Cílem dané priority je zajistit na území města Plzně další potřebné 
adiktologické služby pro všechny kategorie osob ohrožených závislostí.  

Opatření 9.1 

Posílení ambulantních služeb v oblasti péče o děti a mladistvé do 
18 let ohrožené závislostmi a zároveň pro jejich rodinné 
příslušníky 

Popis opatření 
9.1 

Výzkumné studie v oblasti protidrogové prevence v rámci ČR dokládají 
zejména absenci ambulantních adiktologických služeb zacílených na děti a 
mladistvé do 18 let. V současné době se nachází jediná ambulance dětské a 
dorostové adiktologie v ČR v Praze ve VFN. Zajištění ambulantní péče pro 
rizikové skupiny dětí a mládeže má význam především z pohledu časné 
diagnostiky a intervence. Daná cílová skupina se nejčastěji potýká jak 
s problémy s návykovými látkami (nejčastěji THC, alkohol, nikotin a pervitin), 
tak i s nelátkovými závislostmi (gambling, počítač atd.). Zajištění ambulantní 
péče spočívá zejména v rozšíření terapeutické, lékařské a sociální pomoci pro 
vybranou cílovou skupinu, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Poradenství pro 
rodinné příslušníky uživatelů návykových látek poskytují jednotlivé organizace 
většinou v rámci svých stávajících služeb. Rodiny se tak mohou cítit 
stigmatizované například tím, že poradenství pro ně je poskytováno v rámci 
kontaktních center a dalších protidrogových služeb. Rozšíření ambulantních 
služeb mimo stávající služby by tak mohlo pomoci v systematické práci 
s rodinami a v jejich podpoře. 

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, NNO  
výstup: zajištění ambulantních adiktologických služeb pro děti a mladistvé do 
18 let a pro jejich rodinné příslušníky 
 
 
 

PRIORITA 10  
AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE A INFORMOVANOST V OBLASTI 
PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE 

Popis 

V roce 2009 byl založen Odbor bezpečnosti a prevence kriminality (BEZP) v 
rámci Magistrátu města Plzně jako součást pilotního bezpečnostního projektu 
Bezpečné město. Nejdůležitějším komunikačním kanálem projektu Bezpečné 
město je informační webový portál www.bezpecnemesto.eu.  Vedle řešení 
aktuálních situací v oblasti bezpečnosti se BEZP zabývá oblastí prevence 
kriminality a protidrogové prevence. Na základě usnesení RMP  
č. 226 ze dne 5. 3. 2015 došlo ke sloučení pracovních skupin pro oblast 
prevence kriminality a protidrogovou prevenci v jednu pracovní skupinu pod 
názvem Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně. 
Členové pracovní skupiny jsou zástupci organizací a subjektů, které působí na 
území města Plzně a jejichž činnost se vztahuje k výše uvedeným oblastem. 
Pracovní skupina se každoročně podílí na přípravě Programu prevence 
kriminality města Plzně. Rovněž úzce spolupracuje s Komisí protidrogovou a 

http://www.bezpecnemesto.eu/
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prevence kriminality RMP, aby docházelo k potřebné informovanosti a řešení 
aktuálních situací v oblasti prevence kriminality a protidrogové směrem 
k vedení města. Město Plzeň je rozděleno do 10 městských obvodů, které mají 
možnost zapojit se prostřednictvím BEZP MMP do Programu prevence 
kriminality města Plzně na dané období. Zejména z tohoto důvodu se jeví jako 
potřebné zintenzivnit také informování všech městských obvodů o činnosti 
pracovní skupiny a o preventivních aktivitách v oblasti prevence kriminality a 
protidrogové prevence. 

Opatření 10.1 
Zvýšení informovanosti o oblasti prevence kriminality a 
protidrogové prevence 

Popis opatření 
10.1 

Důležitým komunikačním a informačním kanálem projektu Bezpečné město je 
webový portál www.bezpecnemesto.eu, jehož součástí jsou informace z 
oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence, které jsou pravidelně 
aktualizovány. Informování o preventivních aktivitách je zajišťováno také 
prostřednictvím regionální televize Plzeň v kostce, další aktuality jsou uvedeny 
v tiskovinách MMP a jednotlivých ÚMO. Informovanost veřejnosti o 
preventivních aktivitách je nedílnou součástí efektivní prevence kriminality i 
protidrogové prevence. Podstatné je o této problematice informovat 
nejenom laickou veřejnost, ale neméně důležité je také informování 
představitelů města a to ze strany např. samotných poskytovatelů sociálních 
a protidrogových služeb tak, aby došlo k toku relevantních a aktuálních 
informací z dané sféry. Občané často nevědí, kde hledat pomoc či informace 
týkající se daných oblasti a z tohoto důvodu je také žádoucí poskytovat 
občanům informace o subjektech poskytujících služby v oblasti protidrogové 
prevence a prevence kriminality a také o možnostech využití těchto služeb. 
Důležité je zejména předávání informací z protidrogové oblasti tak, aby 
docházelo ke změně vnímání protidrogových služeb většinovou společností 
(proč je potřebné tyto služby realizovat, jaký by byl dopad pro společnost 
v případě absence těchto služeb, příběhy lidí – kazuistika, informování o 
výstupech AT konferencí a dalších aktivitách realizovaných NNO apod.). 
Informování představitelů města a prezentování těchto služeb ze strany 
poskytovatelů je důležité z pohledu adekvátní podpory dané oblasti.  

termín realizace: průběžně po dobu realizace Koncepce 
zodpovědnost/spolupráce: pracovní skupina ve spolupráci s BEZP MMP, 
NNO, KPPK RMP, MO Plzeň 1 - 10  
výstup: zvyšování informovanosti o oblasti prevence kriminality a 
protidrogové prevence poskytováním relevantních a aktuálních informací 
z dané sféry 

http://www.bezpecnemesto.eu/
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 Naplňování a kontrola Koncepce 
 

Realizaci jednotlivých priorit a opatření budou dle možností zajišťovat subjekty 

uvedené v textu u jednotlivých opatření. 

Naplňování Koncepce bude probíhat průběžně po dobu její platnosti tj. v rozmezí roků 

2016 – 2020 s ročním vyhodnocováním realizace jednotlivých priorit a dílčích opatření. Na 

základě vyhodnocení může být strategická část Koncepce doplněna také o nově ustanovené 

priority a opatření reagující na aktuální potřeby z oblasti prevence kriminality a protidrogové 

prevence ve městě Plzni.  

Vyhodnocení Koncepce provede Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality 

města Plzně na jednání vždy do 31. 12. daného roku. Jednání pracovní skupiny svolá manažer 

prevence kriminality a protidrogový koordinátor. Náplní pracovní skupiny bude: 

• projednání plnění stávající strategické části Koncepce;   

• projednání stávající situace týkající se potřeb a služeb v protidrogové oblasti a v oblasti 

prevence kriminality, stanovení priorit a opatření na základě těchto nově zjištěných 

potřeb; 

• zhodnocení dopadů realizovaných opatření. 

Z projednání plnění Koncepce bude zpracována zpráva, která bude předložena 

k projednání KPPK RMP a následně jako informativní zpráva RMP. Zprávu zpracuje a 

předložení dokumentů do orgánů města Plzně zajistí manažer prevence kriminality a 

protidrogový koordinátor. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 
 

APK  Asistent prevence kriminality 
BEZP  Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 
DDÚ  Dětský diagnostický ústav 
FPE ZČU Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 
KPPK RMP  Komise protidrogová a prevence kriminality Rady města Plzně 
KÚPK   Krajský úřad Plzeňského kraje 
LMP  Lehké mentální postižení 
MHD  Městská hromadná doprava 
MKS  Městský kamerový systém 
MMP   Magistrát města Plzně 
MP Plzeň  Městská policie Plzeň 
MPP  Minimální preventivní program 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
MZ   Ministerstvo zdravotnictví 
NMNZ   Na místě nezaplaceno 
NMZ   Na místě zaplaceno 
NNO   Nestátní nezisková organizace 
NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
OAPK  Odbor analýzy a prevence kriminality 
OOP  Obvodní oddělení Policie 
OPL   Omamná a psychotropní látka 
OSPOD  Zkratka pro orgány sociálně právní ochrany dětí, oddělení či odbory péče o  

děti příslušných obecních či městských úřadů 
OŠMT   Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
PIS  Preventivně informační skupina 
PČR MŘP  Policie České republiky Městské ředitelství policie Plzeň 
PMS  Probační a mediační služba 
PPP   Pedagogicko-psychologická poradna 
RMP   Rada města Plzně 
RVKPP  Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
RVP – ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
SPUCH  Specifické poruchy učení a chování 
SVL  Sociálně vyloučená lokalita 
SVP   Středisko výchovné péče 
ŠMP  Školní metodik prevence 
TČ   Trestná činnost 
THC  Tetrahydrocannabinol - hlavní psychoaktivní látka nacházející se především v   
  květenství konopí 
ÚMO   Úřad městského obvodu 
VFN  Všeobecná fakultní nemocnice 
ZMP   Zastupitelstvo města Plzně   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepci prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2022 
vypracovala: 
Mgr. Andrea Gregorová, manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor Odboru 
bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně 
 
 
Na vypracování Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 
2022 se podíleli: 
členové Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně 
 

 


